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با وجود اينكه هنــوز تحقيقي دربــاره ارتباط بين 
مشكالت ناشــي از کرونا و افكار خودکشي منتشر 
نشده اما امروز کوويد-19به پديده اي اجتماعي در 
جهان تبديل شده و به دليل توالي پيك ها منجر به کمرنگ شدن تدريجي اميد 
و اطمينان در جامعه جهاني شده است؛ مسئله اي که احساس ناتواني و عجز در 
افراد را رقم زده و اجتماع را با نوعي نااميدي و بي انگيزگي مواجه کرده اســت. 
حاال در آستانه روز جهاني پيشگيري از خودکشي )19شهريور- دهم دسامبر( 
فرصتي فراهم شده تا نگاه عميق تري به اين دو مقوله داشت، هر چند که نمي توان 
خودکشــي هاي دوران پاندمي را دقيقا مرتبط با کرونا دانســت و نتيجه گيري 

درست در اين خصوص کمي زود است. 
توجه داشته باشيم خودکشــي پديده اي چندعاملي و پيچيده است که تنها يك 
عامل خاص را نمي توان بــراي آن درنظر گرفت، بلكه مجموعه اي از عوامل مانند 
بيماري هاي مزمن جسمي، عوامل روان شناختي، افسردگي و ابتال به اختالالت 
دوقطبي يا شخصيت مرزي در اين پديده نقش دارند. نوع و ويژگي هاي شخصيت 
فرد، نحوه واکنش نسبت به وقايع و مشكالت زندگي همچنين عوامل اجتماعي 
مي توانند در اين خصوص مؤثر باشند. سوء مصرف مواد مخدر و محرك يا الكل نيز 
فرد را مستعد به تصميم براي خودکشي مي کند و البته نداشتن روابط اجتماعي، 
از دست دادن شــغل و اميد به آينده نقش مهمي در اين باره ايفا مي کند. ازسوي 
ديگر برخوردار بودن از شبكه اي از دوســتان و ارتباط با آنها عامل مهم و مؤثري 
در پيشگيري از خودکشي به شــمار مي رود، درحالي که با شــيوع کرونا شاهد 
کمر نگ شدن اين روابط هستيم که مي تواند باعث بروز چنين افكاري در افراد شود. 
هر چند در همين دوران کرونا با از دست دادن عزيزان و ابتالي سخت به بيماري 
احتمال شكل گرفتن افكار خودکشي در افراد وجود دارد، اما خودکشي پديده 
تك عاملي نيست و به طور کلي بايد مجموعه اي از عوامل براي اقدام به خودکشي 
وجود داشته باشــد و اختالالت رواني نيز در بروز آن تعيين کننده خواهد بود. 
توجه داشته باشــيم هم اکنون کوويد- 19عالوه بر مشــكل پزشكي، معضل 
اجتماعي هم به شمار مي رود و مجموعه احساسات ازجمله افسردگي، درماندگي 
و ناتواني در مقابله و برخورد با آن را رقم مي زند. براي تصميم به خودکشي هم 
دقيقا مجموعه اي از اين احساسات در فرد بروز مي کند. البته از آنجايي که کرونا 
بيماري سيستماتيكي است مي تواند بر همه اعضاي بدن ازجمله مغز هم تأثير 
بگذارد. همچنين ممكن است افرادي که دچار بيماري کرونا مي شوند تا مدت ها 
از عوارض و اختالالتي مانند افسردگي، نداشــتن تمرکز، اختالل در حافظه و 
حواس پرتي و فراموشكاري رنج ببرند. بستري شدن در  آي سي يو هم مي تواند 

عامل مهم ديگري براي ابتال به افسردگي باشد.
 بر اين اساس با توجه به تبديل شــدن کوويد-19به پديده اي اجتماعي اميد و 
اطمينان به تدريج در حال رنگ باختن است و احساس ناتواني و عجز در افراد و 
نااميدي و بي انگيزگي را در جامعه رقم زده است؛ وضعيتي که مي تواند در ذهن 
افراد مستعد ابتال به افسردگي هاي پيشرفته تصميم به خودکشي ايجاد کند. البته 
درباره ارتباط مشكالت ناشي از کرونا و افكار خودکشي تحقيقات قابل استنادي 
وجود ندارد و بايد زمان زيادي از يك مشكل اجتماعي بگذرد تا بتوان در مورد 
آن به نتيجه قطعي رسيد. اين موضوع هم صدق مي کند و از نظر متدشناسي و 
متدولوژي نمي توان کوويد-19را دقيقا با خودکشي هاي دوره پاندمي مرتبط 
دانست. اما در حالي انسان ها به رعايت فاصله هاي اجتماعي و پرهيز از تجمعات 

براي رعايت پروتكل هاي کرونا توصيه مي شوند که در نقطه 
مقابل آن احساس همبستگي، همدردي و شبكه هاي قوي 

اجتماعي در يك خانواده ، محل کار، محل تحصيل و جامعه احتمال گرايش افراد 
به خود کشي را کاهش مي دهد. 

يادداشت
مجيد صادقی ؛ رئيس انجمن روانپزشكان ايران

 احساس همبستگی 
نياز امروز جامعه
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 به هر قیمتی
بازی نمی كنم

فیلمنامه بد  
فیلم خوب نمی شود

نامی به یادگار

 پای صحبت های رضا بابك
پيشكسوت تئاتر، سينما و 

تلويزيون به بهانه روز ملی سينما

 گفت وگو با احمدرضا معتمدی
کارگردان  سينمای ايران

يادی از هنرمندان سينما 
که در يك سال گذشته 

از ميان ما رفتند

 گزارشی از خانه قدیمی 
 محله پامنار كه لوكیشن 

 فیلم های سینمایی »خانه پدری«
 »رسوایی« و همچنین 
سریال »شهرزاد«  بود

آمار روزانه واكسيناسيون از مرز يك ميليون دوز عبور كرد

ديروز براي نخستين  بار آمار جمعيت واکســينه شده در يك روز از يك ميليون نفر 
گذشت و رکورد جديدي ثبت شد. طبق اعالم وزارت بهداشت از ظهر روز سه شنبه 
تا ظهر روز چهارشنبه يك ميليون و 112هزار دوز واکسن در کشور تزريق شده که 
نسبت به رکورد قبلي )884هزار و 810دوز( 227هزارو190دوز بيشتر بوده است. 
در روزهاي گذشته در شرايطي روند واکسيناسيون در کشور سرعت گرفته که روند 
واردات واکسن هم افزايش پيدا کرده است. بهرام عين اللهي، وزير بهداشت با بيان 
اينكه هم اکنون نزديك به 21ميليون دوز واکسن دپو داريم که در انبار موجود است، 
گفت: امروز )پنجشنبه( 8ميليون دوز و يكشنبه هم 10ميليون دوزواکسن وارد کشور 
مي شود و تا پايان اين  ماه 40ميليون دوز واکسن و شــايد هم تا ۵0ميليون دوز در 
اختيار داريم و از اين نظر خيالمان راحت است.همچنين عليرضا رئيسي، سخنگوي 
ستاد مقابله با کرونا ديروز اعالم کرد:»براساس هدف گذاري جناب وزير که تا پايان 
مهر ماه است، ميزان واکسيناسيون را بايد دوبرابر کنيم. براساس برنامه ريزي که تا 
پايان مهر ماه داريم اگر ميزان واکسيناسيون روزانه را به يك ميليون و ۶00 هزار دوز 

در روز برسانيم، مي توانيم به هدف نزديك شويم.«

اتوبوسراني نفس تازه مي كند

 رایزنی برای 
همجواری با صلح  

وزيران خارجه ۶کشور همسايه افغانستان در يك نشست مجازي 
درباره مسائل اين کشور رايزني و گفت وگو کردند

تحوالت و ناآرامي هاي افغانستان اين روزها محور اصلي رايزني ها و اظهارنظرهاي 
کشورهاي منطقه اســت. ديروز وزيران خارجه ۶کشور همســايه افغانستان براي 
بررسي آخرين وضعيت در نشستي مجازي گردهم آمدند؛ نشستي که البته يكشنبه 
در سطح نمايندگان ويژه۶کشور به ميزباني پاکســتان برگزار شده بود، اما اين بار 
وزيران خارجه ايران، چين، پاکستان، ازبكستان، تاجيكستان و ترکمنستان تحوالت 
افغانستان، چالش هاي مشترك و فرصت هاي جديد جهت برقراري ثبات منطقه اي 

را بررسي کردند. صفحه2 را بخوانيد.

تغييرات در سازمان زندان ها 

گراني و سختي دستيابي کشورهاي جهان به سوخت هاي فسيلي از يك سو و تبعات 
جبران ناپذير محيط زيستي که احتراق اين سوخت ها براي همه دارد، موجب شد 
نهضت حذف بنزين و گازوئيل از چرخه مصرف کشورها آغاز شود. کشورهاي جهان 
به درســتي دريافته اند که اين سوخت ها اگرچه هنوز در دســترس هستند، اما در 
دوران اوج تغيير اقليم مي توانند به وخيم تر شدن شرايط آب وهوايي منجر شوند. 

صفحه1۶ را بخوانيد.

ايران برای حذف سوخت های 
فسيلی چه برنامه ای دارد
 نگاهی به عملكرد و روند حذف مصرف بنزين و گازوئيل

در 7 کشور جهان

 به دنبال انتشار حكم برکناري فرمانده يگان حفاظت اوين،  ديروز 
رئيس زندان فشافويه و معاونت قضايي اداره کل زندان ها نيز تغيير کردند

چرا اسكوچيچ  چندان جدی گرفته نمی شود؟

دستور شهردار تهران براي تأمين اعتبار تعميرات اساسي 
300دستگاه اتوبوس  و خريد 200دستگاه  اتوبوس و  ون جديد

صفحه4

صفحه32

نگاه
محمدحسين بوچاني ؛رئيس مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران

مؤسسات، نهادها و دانشگاه هاي بين المللي دخيل در 
رتبه بندي شهرهاي جهان هرســاله گزارش نهايي از 
پايش داده ها و ارزيابي هاي خود را درخصوص جايگاه 
بين المللي شهرها ارائه مي دهند که اين رتبه بندي در حوزه هاي مختلف مديريت 
شهري بر جايگاه و اهميت شهرها تأثيرگذار است. نتايج حاصل از اين اقدام در جهت 
بهبود جايگاه شــهرها، موجب تالش براي رونق جايگاه و پيشرفت شهري در همه 

جوانب آن مي شود.
رتبه بندي شهر، معياري دقيق از تصوير جهاني شهرها و نمايانگر شواهد بسيار ملموس 
از روند کليدي داده محور در مديريت شهر است. رتبه بندي  شهرها نشان دهنده تقاضاي 
رو به رشد جهاني براي سنجش شهري و عملكرد شهر و مقايسه هاي بين المللي است. 
اين معيارها و شاخص هاي اندازه گيري، در عمل، مديريت شهري را آگاه و تحت تأثير 
قرار داده و آن را به سمت تفكر بين المللي سوق داده و در دوره شهرنشيني فزاينده، بر 

شيوه درك شهرها از جايگاه جهاني شان تأثير مي گذارد.
عدم حضور شهرهاي کشور در بسياري از رتبه بندي هاي بين المللي، نبود شاخص 
يكپارچه و مورد توافق براي ارزيابي مســتمر عملكرد و وضعيت شهرها و سنجش 
ميزان پيشــرفت و تحقق اهداف توســعه، فقدان معيار و مالکي براي تشــخيص 
پايداري و کارآمدي عملكرد شهرداري ها، عدم ارزيابي تبديل فرصت هاي اعطايي 
و هزينه هاي صرف شده به شكل دســتاوردها و عملكردهاي موردانتظار در شهرها 
و نبود سنجه اي براي صحت سنجي و راستي آزمايي ادعاهاي صورت گرفته توسط 

متوليان توسعه شهري، ازجمله چالش هاي مهم شهري در ايران است.
»شهرها« به عنوان موتور محرك و کانون هاي پيشرفت آفرين در سطوح و عرصه هاي 
مختلف، نقش بي بديلي دارند و براي ايفاي کارآمد چنين نقشي، افزون بر داشتن 
برنامه ، نياز به تعيين و ســنجش شــاخص ها و هدايت و پايش مســتمر طي اين 

برنامه هاست.
با توجه به اهميت موضوع، لزوم تعيين »شاخص هاي پيشرفت شهري« در اسناد 
باالدست ازجمله سياســت هاي کلي نظام، سند چشــم انداز 20ساله، برنامه هاي 
توسعه ملي، منطقه اي و طرح هاي توسعه شــهري و همچنين تصريح برنامه  سوم 
شهرداري تهران بر تدوين نظام جامع ارزيابي عملكرد و پايش مستمر شاخص هاي 
حكمروايي شهري، زيست پذيري، فساد و شفافيت، عدالت و رضايتمندي شهروندان 
بر تعيين مجموعه اي از شاخص هاي پيشرفت شهري در راستاي الگوواره پيشرفت 
ايراني- اسالمي تأکيد شده است. سنجش پيشرفت شهري و خوانش مسيريابي و 
جهت گيري اين پيشرفت با »شاخص هاي بومي«، براي نمايان کردن ميزان تحقق 

سياست ها، اهداف، برنامه ها، قوانين و مقررات، ضرورتي انكارناپذير است.
بنابراين با وجود اهميت و ضرورت سنجش مداوم عملكرد در نظام هاي برنامه ريزي 
توسعه  فضايي شهرها، نظام جامع و يكپارچه اي براي ارزيابي، رصد و پايش مستمر 
وضعيت پيشرفت کالنشهرها و شهرهاي ايران، ارزيابي عملكرد نهادهاي مؤثر در امر 
توسعه و سنجش کارايي اقدامات و سياست هاي آنها وجود نداشته است و با درك اين 
خأل، شهرداري تهران براي ارتقاي رقابت پذيري، پيشرفت و پيشي گرفتن از رقباي 
منطقه اي و نيز ارتقاي جايگاه تهران در رتبه بندي هــاي ملي و بين المللي »تدوين 
شاخص رسمي، يكپارچه، بومي و مورد توافق براي پايش وضعيت پيشرفت شهري 
کالنشهر تهران« را در دستور کار مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران قرار داد که 
در آن، ميزان پيشرفت کالنشهر تهران در 3 سطح، نخست، قياس وضعيت و ميزان 
پيشرفت کالنشهر تهران با گذشــته خود، دوم، ارزيابي و آسيب شناسي عملكرد و 

رتبه کالنشهر تهران در قياس با ساير کالنشهرهاي ايران و سوم، 
بررسي رتبه و جايگاه کالنشهر تهران در مجامع و رتبه بندي هاي 

بين المللي در قياس با رقباي منطقه اي و جهاني باهدف ارزيابي عملكرد شهر و تمامي 
نهادها و سازمان هاي دخيل در توسعه شهري تهران به شيوه اي در دستور کار قرار داد.

شاخص هاي پيشرفت شهري 
و رتبه بندي شهرها

ادامه در 
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   ضرورت تشكيل حكومت فراگير و عدم دخالت خارجي
در كنار تأكيد هاي وزير امور خارجه كشورمان در نشست همسايگان افغانستان، علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي نيز 
در واكنش به تحوالت افغانستان در توييتي بر موضع ايران درباره لزوم تشكيل دولت فراگير و عدم دخالت كشورهاي خارجي 
تأكيد كرد. شمخاني نوشت: »بي توجهي به ضرورت ايجاد حكومت فراگير، مداخله خارجي و استفاده از ابزار نظامي به جاي 
گفت وگو براي پاسخگويي به مطالبات اقوام و گروه هاي اجتماعي، نگراني هاي اصلي دوستان مردم افغانستان است.« توييت 

شمخاني اولين نقد رسمي به رويكرد طالبان در افغانستان است.

 همزمان با انتشــار گزارش 
جدید آژانــس بين المللي هسته ای

انــرژي اتمــي در مــورد 
فعاليت هاي هســته اي كشــورمان، تور 
برجامي نماینده ویژه آمریكا در امور ایران 
نيــز آغاز شــد. رابــرت مالــي روزهاي 
چهارشنبه و پنجشنبه در مسكو و پاریس 
با مقامات روسيه، انگليس، فرانسه، آلمان و 
اتحادیــه اروپا دیــدار مي كنــد. مذاكره 
آمریكایي هــا بــا كشــورهاي حاضر در 
مذاكرات وین پس از وقفه اي ســه ماهه از 
دور ششم گفت وگوهاي احياي برجام رخ 
مي دهد. در بيانيه وزارت خارجه آمریكا نيز 
درباره سفر وزیر خارجه این كشور آمده كه 
رابرت مالي در رایزني هاي خود »به برنامه 
هســته اي ایران و ضــرورت ســریع به 
تفاهم رسيدن در زمينه بازگشتي دوجانبه 
به پایبندي به برنامه جامع اقدام مشترك 
)برجــام( خواهد پرداخــت.« آن هم در 
شرایطي كه حسين اميرعبداللهيان، وزیر 

امورخارجه گفته كه پس از استقرار دولت 
2 تا 3 ماه زمان براي تصميم گيري در این 
زمينه نياز اســت. امــا درحالي كه به نظر 
مي رسد دور جدید اقدامات غربي ها درباره 
پرونده هسته اي ایران آغاز شده، سرگئي 
ریابكوف، معاون وزیر خارجه روســيه به 
غربي ها درباره محكوم كردن ایران هشدار 
داده اســت. معاون وزیر خارجه روسيه به 
خبرگــزاري تاس گفته كه »مشــكالت 
زیادي وجود دارد و صادقانــه بگویم كه 
موقعيت كنوني یكي از آن موقعيت هایي 
است كه بسيار مهم است مرتكب اشتباه 
نشویم.« البته یك مقام رسمي آمریكایي 
نيز كه نامش فاش نشده به رویترز گفته كه 
»ایــن مذاكرات بر نشســت هفته  بعدي 
شــوراي حكام آژانس بين المللي انرژي 
اتمي متمركز نخواهند بود.« هر چند كه 
پيش از این گمانه زني هاي بسياري درباره 
چگونگي اقدامات غربي ها در این نشست و 
احتمال دیدار رافائل گروســي، مدیركل 

آژانس با رئيس ســازمان انــرژي اتمي 
كشورمان مطرح شده است.

همه  ادعاهاي آژانس عليه ايران
به رغم تأكيد هاي مكرر وزارت امور خارجه 
كشــورمان مبني بر برقراري روابط فني 
و در چارچــوب احترام متقابــل با آژانس 
بين المللي انرژي اتمي، كمتر از 24ساعت 
گذشته در آستانه برگزاري نشست ساالنه 
آژانس بين المللي انــرژي اتمي، گزارش 
محرمانه رافائل گروسي، مدیركل آژانس 
اتمي به كشورهاي عضو یك هفته پيش از 
جلسه آتي شوراي حكام منتشر شده است. 
به گزارش ایسنا، آژانس اتمي در یكي از دو 
گزارش فصلي خود آورده است: »مدیركل 
آژانس نســبت به عدم گزارش مســائل 
پادماني در رابطه با 4 مــكان در ایران كه 
به آژانس گزارش نشده بودند، نگران است 
و همچنان حل نشــده باقي مانده اند.« در 
گزارش دوم نيز آمده كه ایران باید »بدون 

تأخير« مشــكالت مرتبط با سایت ها در 
ایران ازجمله سؤال ها درخصوص چهارمين 
مكاني كه آژانــس بين المللي انرژي اتمي 
از آنجا بازدید نكــرده را حل كند. روزنامه 
آمریكایي وال استریت ژورنال نيز در خبري 
مدعي شده اســت كه آژانس بين  المللي 
انرژي اتمي در گزارش خود نوشته كه ایران 
به بازرســان آژانس اتمي اجازه دسترسي 
به برخي سایت هاي هســته اي را نداده و 
درحال گســترش فعاليت هاي هسته اي 
است. شــبكه العربيه انگليسي هم بخش 
دیگر از این گزارش را منتشر كرده و نوشته 
كه در آن برآورد شده هم اكنون نزدیك به 
84.3 كيلوگرم اورانيوم با غناي 20 درصد 
و 10 كيلوگرم اورانيــوم با غناي ۶0 درصد 
در اختيار داشته باشــد. درحالي كه طبق 
گزارش پيشــين آژانس ایــران در ماه مه 
)اردیبهشت( حدود ۶2.8 كيلوگرم اورانيوم 
با غناي 20 درصد و 2.4 كيلوگرم اورانيوم با 

غناي ۶0 درصد دراختيار داشته است.
طرح ادعاي زنجيره وار مذكور عليه ایران 
در حالي است كه توافق كشورمان با آژانس 
بين المللي انــرژي اتمي نيــز خرداد ماه 
به پایان رســيد. براســاس این توافق كه 

اســفند99 ميان ایران و آژانــس انجام 
شــد، درصورت لغو تحریم ها ایران فيلم 
دوربين هاي مراكز هسته اي را در اختيار 
آژانس مي گذاشت. اما توافق احياي برجام 
در وین به دســت نيامد و بــه این ترتيب 
ایران براساس قانون اقدام راهبردي كه در 
آذر ماه گذشته توسط مجلس مصوب شد 
همه دسترسي هاي نظارتي غيرپادماني را 

به مراكز و تأسيسات هسته اي قطع كرد.

چه خواهد شد؟
بنا به اعالم صاحب نظران چالش ایران و آژانس 
بين المللي انرژي اتمــي همزمان با تعویق 
مذاكرات وین مي تواند بر آینده گفت وگوها 
نيز اثرگذار باشد. هر چند كه وزارت خارجه 
كشــورمان تأكيد كردند كه روابط با آژانس 
فني و در چارچوب احترام متقابل اســت. با 
این همه باید دید كه تور برجامي رابرت مالي 
چه اثري بر مواضع طرفيــن برجام خواهد 
داشت. ميخائيل اوليانوف، نماینده روسيه در 
مذاكرات وین در تویيتي در این زمينه نوشت: 
»روسيه آماده گفت وگو با شركاي آمریكایي  

درباره برجام است.« 
پيش از ایــن نيز وزراي خارجه فرانســه 

و آلمــان در گفت وگوي تلفنــي با وزیر 
خارجه كشــورمان خواســتار بازگشت 
كشــورمان به مذاكرات وین شده بودند؛ 
موضوعــي كــه ســرگئي الوروف، وزیر 
خارجه روسيه نيز در نخستين گفت وگوي 
خود با اميرعبداللهيان به آن اشــاره كرد. 
همچنين پایگاه خبري اردو پوینت گزارش 
داد كه معــاون وزیر خارجه روســيه نيز 
در آســتانه دیدار با نماینده ویژه آمریكا 
در گفت وگــو با خبرگزاري اســپوتنيك 
دربــاره برنامه هســته اي ایــران گفته 
اســت: »برنامه هســته اي ایران در حال 
پيشرفت است. تأكيد مي كنم كه اقدامات 
ایران در ایــن عرصه بازگشــت پذیرند و 
بازگشــت به]پایبندي كامل به تعهدات[ 
توافق هســته اي امكان پذیر است. براي 
ایــن كار، ضرورت دارد كــه مذاكرات در 
وین هر چه زودتر از ســر گرفته شوند.« 
در چنين شــرایطي هنوز شرایط و تاریخ 
از ســرگيري گفت وگوهاي احياي برجام 
مشخص نيست. هر چند رئيس جمهوري 
و وزیرخارجه كشورمان تأكيد كردند كه 
ایران از مذاكراتي كه منجر به لغو تحریم ها 

شود، استقبال مي كند.

همزمان با آغاز تور برجامي رابرت مالي، آژانس انرژي اتمي از پيشرفت برنامه هاي هسته اي 
كشورمان ابراز نگراني كرد

نكته روز موضع دوگانه غرب برسر احياي برجام 

روي خط خبر

انتقاد و پاسخ به انتقاد در مجلس
از زمان تشكيل دولت ســيزدهم تا كنون 4نماینده از مجلس خارج 
شــده اند. این موضوع كه در همه دوره ها اتفاق مي افتــاد، اما در این 
دوره چون دیگر انتخابات مياندوره اي برگزار نخواهد شد و كرسي این 
نمایندگان خالي مي ماند. در همين زمينه روز گذشته و در جلسه علني 
مجلس، عبدالحسين روح االميني، نماینده تهران در تذكري خطاب 
به هيأت رئيســه با تأكيد بر لزوم حفظ شــدن حرمت مجلس گفت: 
اینكه نمایندگاني بخواهند بنا به هر دليلي براي مســئوليت معاونت 
رئيس جمهوري یا استانداري از مجلس بروند خالف  شأن مجلس است 
و نباید مجلس را پله اي براي مســئوليت هاي دیگر كرد. روح االميني 
ادامه داد: یكي از مطبوعات تيتر زده و نوشته است كه مجلس از ۵00روز 
فعاليت اش، تنها ۶ روز حد نصاب داشته اســت؛ این حرف توهين به 
مجلس است. وي با اشــاره به معرفي برخي نمایندگان به عنوان وزیر 
پيشنهادي گفت: در بحث رأي اعتماد به هيأت دولت، مجلس اختيار 
داشته كه رأي بدهد یا ندهد و اگر نماینده اي به عنوان وزیر معرفي شده 
و رأي بياورد، مي تواند به دولت بــرود. روح االميني تأكيد كرد: رهبر 
معظم انقالب هم بر این موضوع تأكيد دارند؛ براي یك جایي مثل وزارت، 

ضرورت پيش مي آید، اما براي بقيه جاها  شأن مجلس را حفظ كنيد.

واكنش رئيس مجلس به تذكر روح االميني 
پس از تذكر نماینده تهران، محمدباقر قاليبــاف، رئيس مجلس در 
پاسخ به وي با تأكيد بر اینكه اخطار شما باید در دستور باشد، گفت: 
یك كسي حرفي زده اما مگر با رفتن یك نفر از مجلس، مجلس از عدد 
مي افتد؟! وي افزود: مجلس 290نفر عضو دارد؛ حاال 3یا4 نفر بنا به 
اولویت و با تشخيص مجلس رفته اند و قرار نيست هر كسي هر حرف 
غيرمنطقي كه زد ما جواب بدهيم. قاليباف تأكيد كرد: اگر قرار است 
كســي برود، مواد90و91 آیين نامه داخلي مجلس با صراحت گفته 
است كه درخواست نماینده مســتعفي باید مدلل و مشخص باشد و 
نهایتا مجلس در این خصوص تشخيص مي دهد و تصميم مي گيرد. 
رئيس مجلس تصریح كرد: مجلس خودش مي داند كه چطور با خرد 

جمعي تصميم بگيرد. 

  مراسم بزرگداشت مرحوم آيت اهلل حكيم از طرف رهبر 
معظم انقالب

مجلــس ترحيــم و بزرگداشــت مرحــوم آیــت اهلل آقــاي حاج 
سيدمحمدســعيد حكيم از مراجع معظم تقليد نجف اشرف، امروز 
برگزار مي شود. به گزارش صداوسيما، این مراسم بعد از نماز مغرب و 
عشا از طرف حضرت آیت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب اسالمي 
)مدظله العالي( در صحن مدرسه مباركه فيضيه قم برگزار خواهد شد.

  سوپرجت تمام روسي در راه ايران
رســانه هاي روســيه از توافق آژانس هوایي فدرال روسيه و سازمان 
هواپيمایي كشــوري جمهوري اســالمي ایران در ارسال تجهيزات 
هوانوردي غيرنظامي ساخت روسيه به ایران خبر دادند. به گزارش 
فارس، آژانس حمل ونقل هوایي فدرال روسيه و سازمان هواپيمایي 
كشــوري جمهوري اســالمي ایران مورخ ششم ســپتامبر 2021 
تفاهمنامــه اي را كه هدف آن ایجاد شــرایط مطلوب براي تصویب 
طراحي استاندارد تجهيزات هوانوردي غيرنظامي ساخت روسيه به 

ایران است، امضا كردند.

  حكم انتصاب براي سردار وحيدي
فرماندهي معظم كل قوا )مدظله العالــي( دكتر احمد وحيدي وزیر 
كشور را در منصب جانشين فرماندهي كل نيروهاي مسلح در امور 
نيروي انتظامي منصوب فرمودند. به گزارش پایگاه اطالع رســاني 
وزارت كشور، برابر ابالغيه ریاســت محترم دفتر فرماندهي كل قوا، 
حضرت امام خامنه اي فرماندهي معظــم كل قوا )مدظله العالي( در 
تاریخ 13شهریور1400 جناب آقاي دكتر احمد وحيدي وزیر محترم 
كشور را در منصب جانشين فرماندهي كل نيروهاي مسلح در امور 

نيروي انتظامي منصوب فرموده اند.

  انتصاب معاون جديد در وزارت اطالعات 
وزیر اطالعات در مراســم انتصاب معاون جدیــد اطالعات و امنيت 
اقتصادي و مبارزه با فســاد ایــن وزارتخانــه، »عدالت محوري« و 
»فسادستيزي« را از شعارهاي اصلي دولت مردمي دانست كه هر دو 
مربوط به معاونت اطالعات و امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد است. به 
گزارش پایگاه اطالع رساني وزارت اطالعات، اسماعيل خطيب ضمن 
تأكيد بر ضرورت مبارزه با فساد گفت: با ناكارآمدي دستگاه ها و فساد و 
رانت در هر دستگاهي باید با قاطعيت برخورد كنيم و اگر شامل وزارت، 
حراست، بازنشستگان، بيروني ها و... شد، كوتاه نيایيم. وزیر اطالعات 
در ادامه با اشاره به معضل قاچاق كاال و ارز با عنوان یك مشكل فسادزا 
در كشور و اشاره به فرمایشــات مقام معظم رهبري )مدظله العالي( 
در این خصوص، نســبت به ضرورت برخورد جدي و قاطع با قاچاق 
كاال و ارز در همه حوزه ها تأكيد و این كار را از اولویت هاي كاري آن 

معاونت برشمرد.

  ناامني در مرزها خط قرمز سپاه است
معاون  هماهنگ كننده قرارگاه حمزه سيدالشــهدا)ع( با بيان اینكه 
تذكرات الزم به مســئوالن شــمال عراق داده شــده كه از حضور 
گروهك هاي ضدانقالب در این منطقه جلوگيري كنند، تأكيد كرد: 
سپاه، ایجاد ناامني را در مرز و داخل كشور خط قرمز خود مي داند و 
این گونه كارها را تحمل نخواهد كرد. به گزارش ایسنا، سردار اسماعيل 
خليل زاده افزود: قرارگاه حمزه سيدالشهدا)ع( با شدت و با تجهيزات 
متنوع مقرها و محل هاي استقرار گروهك هاي تروریستي را در شمال 
عراق یعني دورتر از مرزها، هرجا كه حضــور دارند، منهدم و امنيت 

پایدار براي مردم ایجاد خواهد كرد. 

  پياده روي جاماندگان اربعين در تهران برگزار مي شود
اســتاندار تهران در مورد برگزاري پياده روي جاماندگان اربعين در 
تهران گفت: تالش ما این است با توجه به محدودیت هاي موجود در 
اعزام زائر به پياده روي اربعين در عراق، این مراسم معنوي در تهران 
برگزار شود. به گزارش فارس، انوشيروان محسني بندپي در ششمين 
جلسه شوراي فرهنگ عمومي استان تهران افزود: بعد از بررسي هاي 
كارشناسي در شــوراي فرهنگ عمومي و كروناي اســتان و  نهایتا 
كسب تكليف از ستاد ملي كرونا تصميم گيري خواهد شد و نمي توان 
درخصوص برگــزاري یا عدم برگزاري ایــن راهپيمایي از هم اكنون 

اظهارنظر قطعي كرد.

رايزني براي همجواري با صلح 
وزیر امور خارجه:  استفاده از ابزار نظامي و دخالت خارجي تكرار اشتباهي است 

كه چندین بار تاكنون در تاریخ معاصر افغانستان رخ داده است 
تحوالت و ناآرامي هاي افغانستان این روزها 

سياست 
محور اصلــي رایزني هــا و اظهارنظرهاي خارجی

كشورهاي منطقه است.
دیروز وزیران خارجه ۶كشــور همسایه افغانستان براي 
بررسي آخرین وضعيت در نشستي مجازي گردهم آمدند؛ 
نشستي كه البته یكشنبه در سطح نمایندگان ویژه۶كشور 
به ميزباني پاكستان برگزار شــده بود، اما این بار وزیران 
خارجه ایران، چين، پاكســتان، ازبكستان، تاجيكستان 
و تركمنستان تحوالت افغانستان، چالش هاي مشترك 
و فرصت هاي جدید جهت برقــراري ثبات منطقه اي را 

بررسي كردند. 
ســخنگوي وزارت خارجه ایران درباره دستور كار اصلي 
این نشست و جزئيات مطرح شــده در آن به صداوسيما 
گفت: »دستور كار اصلي نشست وزراي خارجه كشورهاي 
همسایه افغانســتان چگونگي كمك به تحقق خواست 
و اراده مردم افغانستان و رســيدن این كشور به صلح و 
ثبات است. در این اجالس وزراي خارجه شركت كننده 
نقطه نظرات خود را بيان كردند و حسين امير عبداللهيان، 
وزیر امور خارجه كشورمان نيز مواضع ایران را برشمرد.« 
به گفته خطيب زاده، امير عبداللهيان در سخناني تأكيد 

كرد مسبب اصلي وضعيت كنوني افغانستان اشغالگري 
بيش از 2دهه این كشور توســط آمریكاست و ما باید از 
ظرفيت و توانمندي تمام رهبران افغانستان و مردم این 
كشور استفاده كنيم و كشورهاي همسایه نيز باید كمك 
كنند كه در افغانستان صلح پایداري محقق شود و قطعا 
استفاده از ابزار نظامي و دخالت خارجي تكرار اشتباهي 
اســت كه چندین بار تاكنون در تاریخ معاصر افغانستان 

رخ داده است.« 
خطيب زاده ادامه داد: »وزیر امور خارجه در این نشست 
تأكيد كردند كه همگان باید بــه گفت وگو به عنوان یك 
اصل اصيل پایبند باشند و كشــورهاي همسایه نيز باید 
كمك كنند كه دخالت خارجي در این كشور رخ ندهد.« 
سخنگوي وزارت خارجه كشورمان بار دیگر تأكيد كرد 
كه »اولویت ایران تحقق خواست و اراده مردم افغانستان، 
ایجاد ثبات و آرامش در این كشور و تشكيل دولت فراگير 
اســت كه بازتاب دهنده تركيب قوميتي و جمعيتي این 
كشور باشــد.« همچنين به گفته خطيب زاده درصورتي 
كه وضعيت كرونا اجازه دهد، نشســت آتي وزیران امور 
خارجه كشورهاي همســایه افغانستان طي یكي، دو ماه 

آینده به صورت حضوري در تهران برگزار مي شود.

تغييرات در سازمان زندان ها 
 به دنبال انتشار حكم بركناري فرمانده یگان حفاظت اوین، دیروز رئيس زندان فشافویه 

و معاونت قضایي اداره كل زندان ها نيز تغيير كردند
ماجــراي انتشــار ویدئوهــاي 

بدرفتاري از داخــل زندان اوین، قضايی
حساسيت سازمان زندان ها نسبت 
به زیرمجموعه اش را به همراه داشته است. بعد از 
اتفاقات اوین كه برخي برخوردهاي نادرست با 
زندانيان آشكار شد، پيگيري هاي قضایي در این 
پرونده، حساسيت به حقوق زندانيان، نظارت بر 
رفتار زندانبانان و شرایط زندانيان بيشتر شده 
است. در كنار بازداشت و بركناري خاطيان آن 
پرونده در روزهاي گذشــته از سوي دستگاه 
قضایي و رئيس سازمان زندان ها، دیروز هم براي 
زندان بزرگ تهران موسوم به فشافویه سرپرست 
جدید معرفي شد و همزمان معاون جدید قضایي 
اداره كل زندان هاي استان تهران نيز منصوب 
شــد. بر این اســاس محمد حاجي مزداراني، 
سرپرستي ندامتگاه تهران بزرگ را عهده دار شد 
و اصغر فتحي نيز به سمت معاون قضایي اداره 

كل زندان هاي استان تهران منصوب شد.
2 انتصابي كه خبر از عزم جدید دستگاه قضا و 
سازمان زندان ها براي توجه به حقوق زندانيان 
و نظارت بر امور زندان مي دهد. هفته گذشــته 
نيز محمدمهدي حاج محمدي، رئيس سازمان 
زندان هاي كشور با انتشــار حكم عزل فرمانده 
یگان حفاظت زندان اوین در دي ماه سال گذشته 
به علت نظارت ضعيف بر عملكرد پرســنل بر 
ســابقه دار بودن برخورد با تخلفات در سازمان 
زندان ها تأكيد كرد. دیروز هم علي رســتمي، 
مدیركل زندان هاي اســتان تهران در جلسه 
معارفــه محمدحاجي مزداراني، سرپرســت 
زندان تهران بزرگ درباره رویكردهاي مدیریت 
زندان ها تأكيد كرد:»برنامه ریزي هاي ما براي 

اصالح و تربيت زندانيان اســت و خواهد بود، 
سالم سازي  محيط زندان و ایجاد روحيه همدلي 
و همكاري در مجموعه از نكات كليدي موفقيت 

است.«

ماجراي اوين چه بود؟
پرونده ویدئوهاي درزیافته از اتفاقات139۵تا 
1399زندان اوین در نخستين پيگيري ها تخطي 
برخي پرســنل و مأموران ضابط در این زندان 
را ثابت كرد. مقامات قضایي براســاس چنين 
سابقه اي نظارت بيشــتر بر عملكرد ضابطان 
قضایي ، پرســنل و مدیریت زندان ها را مورد 

تأكيد قرار دادند.
ذبيح اهلل خدایيان، ســخنگوي جدید قضایي 
اخيــرا گفتــه بــود براســاس بررســي هاي 

صورت گرفته از داخل زندان اوین ۶نفر شناسایي 
شدند، 4نفر از آنان به دادسراي نظامي و 2نفر 
هم به دادسراي عمومي و انقالب معرفي شدند. 
براســاس توضيحات ســابق او »برخي از این 
تعداد با قرار تأمين بازداشــت شــدند و براي 
2 نفر هم دســتور احضار صادر شــده است.« 
مسئوالن قضایي و نمایندگان مجلس نيز طي 
روزهاي اخير با انتشار تصاویر درزیافته از برخي 
رفتارهاي نامناســب صورت گرفته با زندانيان 
اوین خبر از معرفي و تنبيه خاطيان داده بودند. 
حساســيت افكار عمومي نســبت به برخورد 
با خاطيان اصلي اتفاقات داخــل زندان اوین، 
توجه ها به سطوح رده باالتر مدیریتي زندان ها را 

نيز افزایش داده است. 
حسن شــجاعي، رئيس كميســيون اصل90 
مجلس درخصوص گزارشي كه این كميسيون 
در 2بخش دربــاره ماجراي اویــن تهيه كرده 
گفته »در بخش دوم گــزارش درباره نواقص و 
كاستي هایي كه مجموعاً در ساختار زندانباني 
ما و فرایند آن وجود دارد آسيب شناسي صورت 
پذیرفته و خالءهایي كه وجود دارد مورد احصا 
قرار گرفته و راه حل هایي پيشنهاد شده است.«

بخش اول گزارش نيز مربوط به اوین بوده است. 
اظهارات شــجاعي ضرورت برخي اصالحات 
زندان ها وراي ماجــراي اوین را روایت مي كرد 
و گویاي این نكته بود كــه نباید آن را تقليل به 
برخوردهاي رده پایين كرد. ذبيح اهلل خدایيان، 
سخنگوي قوه قضایيه در اظهاراتش كه تلویحا 
به سطح برخورد با خاطيان این پرونده هم اشاره 
داشــت گفته بود »ما نباید تخلف چند سرباز 
وظيفه یا كارمند متخلف ســازمان زندان ها را 
به پاي همه كاركنان زحمتكش این ســازمان 
بنویسيم. شــغل زندانباني یكي از سخت ترین 
مشاغل در جهان است و انصافاً همكاران ما در 
سازمان زندان ها شبانه روز در خدمت زندانيان 
هستند. اما در هر قشري افراد متخلفي هستند 
و در سازمان زندان ها هم عده اي تخلف كرده اند 

كه با آنها برخورد مي شود.«     

 ضابط و ضوابط جمع آوري ادله قضايي
رئيس قوه قضاييه اخيرا بــر اصالح روابط 
قاضي و ضابط قضايي تأكيد داشــته است. 
قاعده كلي اين است كه ضابطان دادگستري 
تحت نظر مقام قضايي فعاليت مي كنند بنابراين مقام قضايي با توجه به ادله و قرائني كه 
ضابطان جمع مي كنند، درنهايت خود بايــد تصميم بگيرد كه چگونه فرايند تحقيقات و 
تصميماتي كه در مرحله تحقيقات اخذ مي شود را به ثمر برساند. در واقع مسئوليت كل 

قرائن و تحقيقات با خود مقام قضايي است.
طرح اين موضوع از سوي آقاي محسني اژه اي، رئيس قوه قضاييه از اين باب اهميت دارد 
كه بخش عمده ادله بعضا از سوي ضابطان در مرحله تحقيقات جمع آوري مي شود. ضابط در 
وهله اول بايد آموزش ديده باشد و دوم  آگاهي كافي نسبت به اين مسئله داشته باشد كه 
نمي تواند دست به اقدامات غيرقانوني براي جمع آوري ادله بزند. فرض كنيم جرمي اتفاق 
افتاده  و ضابطي از يك فرايند غيرقانوني و غيرمعمول ادله خود را جمع  آوري كند. به طور 

حتم قضاوت به عنوان ناظر بر ضابطان بايد به شيوه عملكرد آنها نظارت داشته باشند.
نكته دوم اين است كه ادله جمع آوري شده چه مقدار اعتبار نزد قاضي دارد؟ سوم رابطه 
قاضي و ضابط است كه كيفيت دادرسي را تعيين مي كند. آيا هر دليلي كه ضابط جمع مي كند 
و به ظاهر ثابت كننده ارتكاب جرم و له يا عليه يكي از طرفين است، به سادگي  مي تواند مورد 
پذيرش قاضي قرار گيرد؟ بر اساس همين دغدغه ها نيز آيين دادرسي كيفري مصوب1392 
بحث نسبتا مفصلي را به ضابطان قضايي اختصاص داده  و در آيين  نامه اجرايي سال1398 
آن نيز به وضوح بر آموزش و جلوگيري از موارد سوء در ايفاي وظايف ضابطان تأكيد شده 
است. ضابط اگر راه را به اشتباه برود، كل مسير پرونده ممكن است به نتايج ناحق بينجامد. 

ضابطان درنهايت امر بايد تحت نظر مقام قضايي فعاليت كنند.

ث
 محمد يكرنگيمك

استادیار حقوق جزا

گزارش مجلس از حادثه انفجار كلينيك سينامهر قرائت شد

انتقاد از ضعف بازديد ايمنی در كلينيك ها
سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان، گزارش این كميسيون درباره حادثه انفجار و آتش  سوزي كلينيك 

درماني سينامهر تهران را اعالم كرد و گفت: با بازدیدهاي ميداني صورت گرفته 12مركز درماني مشابه در مجلس
اســتان هاي تهران و قم داریم، ضمن اینكه وزارت بهداشت و وزارت كار ضعف جدي در بازدید ایمني از 

كلينيك ها دارند. 
به گزارش فارس، گزارش كميســيون بهداشت و درمان مجلس شــوراي اسالمي در مورد بررســي حادثه انفجار و 

آتش سوزي 10تيرماه سال گذشته در كلينيك سينامهر تهران در جلسه علني چهارشنبه 17شهریور قرائت شد. 
زهرا شيخي، سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس در این باره گفت: پيش بيني مي شود كه شاهد تكرار این 
حوادث در سال هاي بعد باشيم، زیرا كلينيك هاي مشابه و با وضعيت بدتر از كلينيك درمان سينامهر تهران در نقاط 
مختلف كشور داریم اما باید مانع حوادث مشــابه با افزایش نظارت ها شــویم. وي با بيان اینكه با بازدیدهاي ميداني 
صورت گرفته از تعدادي از مراكز درماني در تهران و قم متوجه شــدیم كه 12مركز درماني شبيه كلينيك سينامهر 

تهران  یا با وضعيت بدتر وجود دارد.
 ضرورت دارد كه وزارت بهداشت و وزارت كار با افزایش نظارت هاي الزم مانع تكرار حوادث به وجود آمده شبيه انفجار 
و آتش سوزي كلينيك سينامهر تهران شوند. شــيخي گفت: هيچ بازدیدي درحوزه ایمني و بهداشت محيط از سوي 
وزارت بهداشت تا پيش از انفجار و آتش سوزي كلينيك سينامهر تهران صورت نگرفته است، هيچ گزارشي هم از سوي 

مسئول ایمني این مركز صادر نشده است.
 نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: اســتانداردهاي اعتباربخشي  مراكز جراحي ســرپایي محدود تاكنون ابالغ 
نشده است، همچنين شاهد عملكرد بسيار ضعيف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي درباره بازدید از مراكز كلينيك 
در كشور هستيم و هيچ بازدیدي تا قبل از 10تير 1399 از این كلينيك صورت نگرفته است. آتش نشاني تهران 4بار 
نامه نگاري با كلينيك سينامهر پيش از بروز حادثه داشته، ضمن اینكه ۵دقيقه بعد از بروز حادثه در این مركز حاضر 

شده و اقدامات الزم را انجام داده است.

گفت و گوی رئيسی با رئيس شورای اروپا
 سيدابراهيم رئيسي و شارل ميشل، رئيس شوراي اروپا ديروز به صورت تلفني با هم گفت وگو كردند. رئيس جمهوري در بخشي از سخنانش 
درباره موضوع احياي برجام خاطرنشان كرد: نيك مي دانيد كه ايران هرگز ناقض برجام نبوده و نيست. اين آمريكايي ها بودند كه از برجام 
خارج شده و آن را نقض كردند. با وجود اين، انتظار اين بود كه اروپايي ها به تعهدات شان در برجام عمل كنند، اما اروپايي ها هم به آنچه در 

برجام متعهد بودند، آنچنان كه بايد پايبند نماندند.
 به گزارش پاد، رئيسي درباره همكاري ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت: همكاري هاي جدي جمهوري اسالمي ايران با آژانس 
نمونه بارزي از اراده ايران براي شفافيت در فعاليت هاي هسته اي اش است. طبيعي است درصورت برخورد غيرسازنده در آژانس بين المللي 

انرژي اتمي، انتظار اينكه ايران واكنش سازنده داشته باشد، منطقي نيست. اقدامات غيرسازنده طبيعتا مخل مسير مذاكره نيز هست.
رئيس جمهور تصريح كرد: نكته مهم در اين باره اين اســت كه اگرچه در آمريكا دولت ترامپ رفته و دولت بايدن بر سر كار آمده، اما در 

عمل تغييري در سياست هاي آمريكا درباره ايران رخ نداده و همان رويكرد و اقدامات يعني تحريم و فشار عليه ايران باقي مانده است.
رئيس شوراي اروپا نيز در اين گفت وگوي تلفني با تأكيد بر عالقه جدي اتحاديه اروپا براي تقويت روابط دوجانبه و گسترش همكاري هاي 
اقتصادي با ايران، گفت: تحريم ها تأثير نامطلوبي بر روابط اتحاديه اروپا و ايران باقي گذاشته اند و اين يكي از داليلي است كه مفهوم استقالل 

استراتژيك براي اتحاديه اروپا اهميت يافته است.

ث
مك
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شهردار تهران دستور تأمين 
اعتبار بــراي اورهال كردن گزارش

300دستگاه اتوبوس و خرید 
200دستگاه اتوبوس و ون جدید را داد. با 
این حساب و در پي امضاي قرارداد با شركت 
ایران خودرو تا پایان شــهریور 90دستگاه 
اتوبوس وارد شبكه اتوبوســراني پایتخت 
مي شــود. از بيــن 200دســتگاه جدید، 
25دســتگاه ون مخصــوص جابه جایي 

جانبازان و افراد داراي معلوليت است.
به گــزارش همشــهري، پــس از موضوع 
واكسيناســيون و اختصاص ظرفيت هاي 
شهرداري براي این كار، دستور روز گذشته 
عليرضا زاكاني را مي توان به عنوان نخستين 
و مهم تریــن اقدام مدیریت شــهري براي 
استقبال از پایيز و تقویت ناوگان حمل ونقل 
همگانــي ثبت كرد؛ ناوگاني كه به شــدت 
فرسوده اســت و به گفته مسئوالن شركت 
اتوبوســراني در ســال هاي اخير دولت به 
تعهداتش در راستاي تأمين اعتبارات الزم 
براي نوسازي این ناوگان عمل نكرده و حتي 
یك دستگاه اتوبوس خریداري نشده است. 
در ناوگان ریلي هم عالوه بر كمبود واگن، 
با قطارهاي فرســوده اي مواجه هستيم كه 

نيازمند اورهال اساسي هستند.
تاكســيراني هم حال خوبي ندارد و بخش 
زیادي از تاكسي هاي پایتخت باید نوسازي 
شود. شــهردار تهران با واقف بودن به این 
مشكالت، پيگيري و رفع آنها را در اولویت 
كارهایش قرار داده و روز گذشته در صفحه 
اینستاگرام خود نوشت: »3۶4 واگن دچار 
خرابي است و دوسوم واگن ها نياز به اورهال 
دارند. تمهيدات جدي براي مترو و اتوبوس 
داریم و در تالشيم با اورهال مترو و اتوبوس 
گام هاي اوليــه را برداریــم. تأمين حدود 
200اتوبوس جدید هــم در حال پيگيري 
است تا در مسير خدمت رساني فعال شوند. 
همچنين مقدمات تأمين ۶30 واگن مترو 

هم فراهم شده است.« 
پس از این متن بود كه خبر دستور عليرضا 
زاكاني مبني بر تأمين اعتبار اورهال كردن 
300دستگاه اتوبوس و خرید 200دستگاه 
اتوبوس جدید تا آبان ماه منتشــر شد. این 
خبر نشان داد مدیریت شهري اقدام جهادي 
خود را در راســتاي بهبود وضعيت ناوگان 
حمل ونقل عمومي پایتخت شــروع كرده 
و ســيداحمد علوي هم آن را مقدمه ایجاد 
تحول در شهر دانست و گفت: »سال هاست 
كه به ناوگان اتوبوسراني چيزي اضافه نشده 
و ناوگان مترو با كمبود مواجه اســت. این 
مشــكالت در مخاطرات كرونا خودش را 
بيشتر نشــان داد؛ چراكه تاب آوري پایين 
بود.« عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي 
شورای شهر تأكيد كرد: »اینكه در بدو ورود 
مدیریت شهري ششــم به همت شهردار 
تهــران، اعضاي شــوراي شــهر و معاون 

حمل ونقل و ترافيك شهردار تهران، قرارداد 
اورهال و خرید 500دستگاه اتوبوس امضا 
مي شود، نشان از شروع تحول دارد؛ تحولي 
كه امروز در تهــران رخ مي دهد براي رفع 
كمبودهاي 4ســال یا حتي ۶ســال اخير 

است.«
 سخنگوي شــوراي شــهر تهران هم این 
اقدام مدیریت شــهري را عمل كردن به 
وعده ها دانست و در گفت وگو با همشهري 
عنوان كرد: »شــهردار تهــران با امضاي 
قرارداد تأمين 175دستگاه اتوبوس توسط 
شــركت ایران خودرو، نشــان داد پایبند 
عمل كردن به وعده هاســت و اميدواریم 
با چنين اقدامات جهادي شــاهد تحوالت 

مثبت و رضایت بخشــي در حوزه ناوگان 
حمل ونقل عمومي باشــيم كه ســال ها 
مغفول مانده بود.« به گفته عليرضا نادعلي 
با امضاي این قــرارداد خط توليد اتوبوس 
در شــركت ایران خودرو بــار دیگر احيا 
و فعال شــده اســت. او گفت: »ورود این 
اتوبوس ها و اورهال كردن 300دســتگاه 
دیگر، شرایط خدمت رساني به مسافران را 
بهبود مي بخشد.« او همچنين تأكيد كرد 
كه ناوگان حمل ونقــل عمومي پایتخت 
نيازمنــد حمایت دولت اســت و اميدوار 
هستند با تعامل دوجانبه، رفع كمبودهاي 
این ناوگان در تمام بخش ها اعم از اتوبوس، 

مترو و تاكسي رقم بخورد.

خدمت رساني به مسافران با اتوبوس هاي 
تازه نفس

پس از اپيدمي كرونا به دليل اعمال برخي از 
محدودیت ها مانند اجراي طرح دوركاري، 
تعداد مسافران ناوگان حمل ونقل عمومي 
كاهش یافت و این موضــوع به لحاظ مالي 
آسيب هایي به ناوگان وارد كرد؛ با این حال، 
خدمت رســاني با همين ناوگان فرســوده 
انجام شــد و توقفي نداشــت، اما با انجام 
واكسيناســيون عمومي زمزمه  بازگشایي 
مدارس بــه گــوش مي رســد و از این رو 
مدیریت شهري براي بهبود وضعيت ناوگان 
حمل ونقل عمومي به ویژه اتوبوس و مترو 
خيز برداشته اســت. معاون حمل ونقل و 

ترافيك شــهرداری تهران در گفت وگو با 
همشهري در تشریح دستور اخير شهردار 
تهران مبني بر تأميــن اعتبار براي اورهال 
كــردن 300دســتگاه اتوبــوس و خرید 
200دســتگاه اتوبوس و ون جدید گفت: 
»قرارداد تأميــن 175دســتگاه اتوبوس 
با شــركت ایران خودرو، 25دســتگاه ون 
براي جانبازان و توانيابان با شــركت فيات 
و 50دســتگاه اتوبوس برقــي هم با بخش 
خصوصي بســته شــده اســت.«  به گفته 
ســيدمناف هاشمي 90دســتگاه اتوبوس 
جدید پایان شهریور و 85دستگاه هم آبان ماه 
وارد شبكه اتوبوســراني پایتخت مي شود. 
20دســتگاه ون هم اوایل مهرماه تحویل 
داده مي شود، اما زمان تحویل اتوبوس هاي 
برقي پایان سال یا اوایل سال1401 خواهد 
بود؛ 5 ون دیگر هم بعــد از آبان وارد چرخه 
خدمت رساني مي شود. معاون حمل ونقل 
و ترافيك شهردار تهران در ادامه تأكيد كرد: 
»براي رســيدن به اســتانداردها نياز است 
ساالنه 1000دستگاه اتوبوس با كمك دولت 

در پایتخت تأمين شود.«
 او همچنيــن با بيان اینكه مســائل حوزه 
حمل ونقل را نمي توان با عوارض شــهري 
و كمك هاي مردمي حل كــرد، گفت: »از 
دولت درخواست داریم تا ناوگان حمل ونقل 
عمومي تهران بيش از این فرســوده نشده 
به تعهداتش در قبال ایــن ناوگان و تأمين 
اعتبارات آن عمل كند.« به گفته این مقام 
مسئول، قرار شده در ۶ماه دوم امسال هم 
قرارداد خرید 200دستگاه اتوبوس جدید و 
بازسازي 300تا 400دستگاه اتوبوس دیگر 

منعقد شود.

تحول درراســتاي خدمت رســاني به 
مسافران ناوگان ريلي

عالوه بر شــبكه اتوبوســراني، مدیریت 
شــهري به ناوگان ریلي )مترو( تهران هم 
توجه داشته است. فعال شدن تفاهمنامه 
ارائه تسهيالت 310ميليارد توماني براي 
اورهال كردن 31رام قطار مترو مهم ترین 
آن است كه قطعاً در شرایط كنوني سبب 
افزایش و بهبود خدمت رساني به مسافران 
در خطوط ریلي پایتخت مي شود. از سوي 
دیگر تأمين اعتبار بــراي تكميل و تجهيز 
ایســتگاه هاي متــرو هم اقــدام دیگري 
اســت كه تالش هاي انجام شده به زودي 
با بهره برداري از ایســتگاه شهيدرضایي 
در خط ۶نمایان مي شــود؛ ایستگاهي كه 
به گفته مدیرعامل شــركت متروي تهران 
با اعتبــار 250ميليارد توماني ســاخته 
شده است  و اواخر شــهریور بهره برداري 
مي شــود. ایــن ایســتگاه در مجــاورت 
خيابان هاي پرترددي مانند 17شــهریور، 
شــهيد رضایي)منصور( و تيردوقلو  قرار 
دارد و بهره برداري از آن مي تواند ســبب 
تسریع رفت وآمد شهروندان شود. تكميل 
و بهره برداري از ورودي هــا، كامل كننده 
ایســتگاه هاي مترو هســتند و از این رو 
مسئوالن شركت مترو همواره تالش كردند 
همزمان با ساخت ایستگاه به این مورد هم 
توجه داشته باشند و عمليات عمراني هر 

دو جبهه را توامان پيش ببرند.
 به گفته علي امام اضافه شــدن 12ورودي 
جدیــد در ســال هاي اخير بــه امكانات 
ایســتگاه هاي در حال بهره برداري شبكه 
خطوط مترو، یكي از مهم ترین بخش هاي 
برنامه هاي توســعه اي شــركت مترو بوده 
اســت. او در تكميل توضيحات خود گفت: 
»احداث ورودي هاي دوم و بعضاً ســوم در 
برخي ایســتگاه ها از یك سو ضریب ایمني 
مسافران در مواقع بروز حوادث احتمالي را 
افزایش مي دهد و از سوي دیگر دسترسي 
شهروندان به سكوي ایستگاه ها را  تسهيل 
مي كند؛ به همين دليل موضوع ســاخت و 
تكميل ورودي هاي ایســتگاه هاي افتتاح 
شده را با قوت و جدیت پيگيري مي كنيم.«

 علي امام بــه افتتــاح 2ورودي جدید در 
خط 7مترو اشــاره و عنوان كرد كه ورودي 
سوم ایستگاه مهدیه و ورودي دوم ایستگاه 
برج ميالد به زودي بهره برداري مي شــوند. 
ورودي دوم ایســتگاه برج ميــالد در ضلع 
شرقي بلوار آرش قرار دارد كه بهره برداري 
از آن سبب تسهيل دسترســي مراجعان 
دانشگاه علوم پزشكي ایران به ایستگاه برج 
ميالد مي شود. ورودي جنوب غربي و شمالي 
ایستگاه مهدیه افتتاح شده بودند و سومين 
ورودي این ایســتگاه در ضلع شمال غربي، 
تقاطع خيابان هاي مولــوي و وليعصر قرار 
دارد كه بــه زودي بهره برداري مي شــود. 
همچنين ایســتگاه توحيــد واقع در خط 
7در مرحله پایاني عمليات اجرایي و نوبت 

افتتاح است.

 دستور شهردار تهران برای تامین اعتبار 
 تعمیرات اساسی 300 دستگاه اتوبوس 
و خريد 200 دستگاه اتوبوس و ون جديد

اتوبوسرانینفستازهمیکند
زينب زينال زاده

خبر نگار خبر

درشهر

با دستور مهم شهردارتهران به معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق

واگذاري امالك، اراضي و اموال 
غیرمنقول تا اطالع ثانوي ممنوع است
زاكاني: هرگونه عزل و نصب و جابه جایي نياز به تأیيد شهردار دارد

هرگونه واگذاري امالك، اراضي و اموال غيرمنقول شهرداري تا اطالع 
ثانوي ممنوع است. شــهردار تهران در نامه اي خطاب به معاونان، 

مشاوران و شهرداران مناطق 22گانه این موضوع را اعالم كرد. 
به گزارش همشهري، در نامه  عليرضا زاكاني به معاونان، مشاوران، 
شهرداران مناطق 22 گانه، مدیران كل ستادي و رؤسا و مدیران عامل 
ســازمان ها و شــركت هاي تابعه آمده اســت: »نظر به اهميت و 
حساسيت تصميمات متخذه در هيأت مدیره سازمان ها و شركت هاي 
وابسته به شهرداري تهران در راســتاي بهبود عملكرد واحدهاي 
مذكور ضروري اســت هرگونه عزل و نصــب و جابه جایي اعضاي 
هيأت مدیره هاي یادشــده و مدیران عامل با تأیيد اینجانب صورت 
پذیرد. همچنين به منظور ســاماندهي واگذاري حق بهره برداري 
امــالك، اراضي و امــوال غيرمنقول شــهرداري تهــران و ایجاد 
وحدت رویه در این خصوص، تا اطالع ثانوي از هرگونه واگذاري به 
اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول بند ۶ ماده 55 قانون شهرداري 

خودداري شود.«

آينده روشن کشور با جوهره انقالبی
شــهردار تهران همچنين دیروز در همایشــی به مناسبت چهل و 
سومين سالگرد شهدای گرانقدر قيام خونين 17 شهریور به ميدان 
شهدا رفت. عليرضا زاكانی در این مراسم گفت: »تا دست به زانوی 
خود نزنيم و  برای سازندگی و خدمت به مردم برنخيزیم و اعتماد و 
سرمایه اجتماعی مردم را برای نظام باال نبریم و الگویی برای جهانيان 
به نمایش نگذاریم، نمی توانيم اهداف انقــالب را دنبال كنيم. ما و 
دولت و مجلس و دستگاه قضایی انقالبی و سایر نهادها باید با ساختن 
و نمایان كردن ظرفيت های بی نظير خود در تحقق عدالت مردم را 

اميدوار كنيم.«
زاكانی گفت: امروز راه آینده ما مشخص است و جز با تاكيد بر عزت 
ملت و تبعيت از رهبــری و خدمت به مردم نمــی توانيم قله های 
پيش رو را فتح كنيم. شعار عدالت و پيشرفت باید نه در مقام شعار 
بلكه در مقام تحقق در متن جامعه ساری و جاری شود. البته شرایط 
سخت تر از گذشته اســت اما باید بدانيم هر جا در موضع حق خود 
ایستادیم ، دشمن در مقابل ما كرنش كرد، در همين موضوع واكسن 
فكر می كردند ســد غير قابل نفوذ برای ما ساختند و ما را با تعداد و 
وعده دوزهای اندك سرگرم كرده بودند و می گفتند با حضور رئيس 
جمهور مكتبی جناب آقای رئيسی، جهان عليه ما برانگيخته خواهد 
شد اما آماری كه این هفته در ســتاد كرونا مطرح شد این بود كه تا 
پایان شهریور 40 تا 50 ميليون دوز قطعی به كشور منتقل می شود.

 او افزود: »پس از 42سال اگر اشكالی هست، هيچ نسبتی با اسالم و 
انقالب و رهبری و اراده مردم ندارد بلكه با كسانی دارد كه قدر مردم را 
نمی دانند و در مقابل دشمن، ُكرنش می كنند. اینكه امام خمينی )ره( 
و رهبر معظم انقالب خود را خادم ملت می دانند، جایی برای تبختر 
و بزرگ بينی مسئوالن باقی نگذاشته و ما در شهرداری خودمان را 

خادم و كوچك مردم می دانيم.«
زاكانی عنوان كرد: »آینده ای درخشــان را فــراروی خود داریم به 
شرطی كه گرفتار دنيا نشویم و خودمان را حفظ كنيم. اگر راه شهدا 
را برویم و خدمت صادقانه و تبعيت از ولی فقيه را پيشه كنيم حتما 
پيروز خواهيم بود و آمریكا و دشمنان نمی توانند در مقابل ما بایستند. 

اميدواریم تا آخرین نفس برای انقالب جانفشانی كنيم.«
شــهردار تهران بيان كرد: »آنچه در ناصيه كشــور می بينم نشان 
می دهد، آینده ای روشــن در انتظار ماست و این مســير به یاری 
دلدادگان انقالب ادامه پيدا می كند و پرچم این راه به دستان مبارك 

حضرت مهدی )عج( سپرده خواهد شد.«

افزايش پايگاه های واکسیناسیون تهران
تعداد پایگاه هاي مدیریت بحران براي انجام واكسيناسيون كرونا به 
28مركز افزایش پيدا كرد. پيش از این در 20پایگاه، تزریق واكسن 
در برابر كرونا انجام مي شد. رئيس ســازمان پيشگيري و مدیریت 
بحران شــهر تهران در این رابطه به پایگاه خبري شهر گفت: »فعال 
این تعداد پایگاه فعال اســت كه درصورت نياز و ارائه درخواست از 
سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پایگاه هاي بيشتري 
جهت انجام واكسيناســيون به این تعداد اضافه خواهد شد.« رضا 
كرمي محمدي درخصوص اســتفاده از چند پایگاه مدیریت بحران 
براي دوران نقاهت بيماران كرونایي از سال گذشته تاكنون، اینگونه 
گفت: »سال گذشــته 3 پایگاه بحران جهت گذراندن دوران نقاهت 
بيماران كرونایي در اختيار ستاد مقابله با كرونا قرار گرفت و تجهيز 
شد، اما فقط در موج دوم شيوع ویروس كرونا، برخي از این پایگاه ها 
مورد اســتفاده قرار گرفت. این پایگاه ها همچنان در اختيار ســتاد 

مقابله با كرونا  ست.

احساس همبستگی نیاز امروز جامعه 
درصورتي كه با كمرنگ شدن و كاهش چنين  ادامه از 

همبستگي مســلما احتمال این پدیده بيشتر صفحه اول
خواهد شد. موضوع مهمي كه هم اكنون در دوران كرونا بيشتر با آن 
مواجه هستيم احساس گناه و ناراحتي است كه افراد با از دست دادن 
عزیزان خود با آن روبه رو مي شــوند، زماني كه فكر مي كنند شــاید 
نتوانسته اند به خوبي از عزیزان خود مراقبت كنند یا در كنارشان باشند 
و یا شاید خودشان عامل انتقال بيماري بوده یا اینكه سوگواري مناسبي 
براي آنها برگزار نكرده اند.  در این شرایط سوگواري نكردن براي عزیزان 
و نداشتن همراهي و آغوش وابستگان و نزدیكان در پشت سر گذاشتن 
مواجهه با چنين غم هایي به سالمت روان افراد آسيب مهمي مي زند، 
چون ســوگواري مراحلي دارد كه باید به مرور طي شود و در پاندمي 
كرونا چنين شرایطي براي افراد فراهم نبوده است. همچنين توجه به 
حفظ ســالمت روان بازماندگان هم موضوع مهمي اســت كه براي 
پيشگيري از خودكشــي حتما باید به آن توجه داشت.  بر این اساس 
تشكيل گروه هاي خودیاري و مراجعه افراد به متخصصان و استفاده از 
تجربيات یكدیگر هم مي تواند كمك مؤثري براي كاهش فضاي غم و 

حفظ سالمت روان باشد.

افزايش۲۰۰درصديقيمتقطعاتيدکيتاکسيها
تاکسي هم بخشي از ناوگان حمل ونقل عمومي محسوب مي شود و از اين رو مديريت شهري به نوسازي اين بخش هم توجه داشته 
است. به گفته مرتضي ضامني، مديرعامل اتحاديه تاکسیراني شهري کشوري حدود 318هزار دستگاه تاکسي در کشور وجود 
دارد که 76هزار دستگاه آن در تهران فعالیت مي کنند که بخش زيادي از آنها به سن فرسودگي رسیده اند و بايد نوسازي شوند. 
معاون حمل ونقل و ترافیك شهردار تهران هم از نوسازي ساالنه 10هزار دستگاه تاکسي خبر داد و گفت که به دلیل نوسان قیمت 
خودرو اين فرايند به کندي انجام مي شود. سیدمناف هاشمي همچنین آماري از نوسازي تاکسي ها داد و گفت: »در 5ماهه ابتدايی 
سال حدود 2هزار و 20دستگاه تاکسي نوسازي شده اند و اگر در مهر ماه اين تعداد به 4هزار دستگاه برسد، قطعاً تا پايان سال شاهد 
نوسازي 10هزار دستگاه خواهیم بود.« ارائه وام 90میلیون توماني از سوي صندوق کارآفريني امید به تاکسیرانان اقدام خوبي 
درراستاي حمايت تاکسیرانان براي نوسازي اين ناوگان بود، اما به گفته مديرعامل سازمان تاکسیراني شهر تهران اين مبلغ وام 
کافي نیست و به دلیل باال بودن اقساط راننده ها انگیزه اي براي نوسازي تاکسي خود ندارند. محمد روشني به افزايش قیمت خودرو 
اشاره کرد و گفت: »از سال 98 تاکنون قیمت تاکسي 100درصد و قیمت ملزومات يدکي خودرو تا 200 درصد افزايش داشته است. 
مهم ترين مشكلي که تاکسیرانان با آن روبه رو هستند، افزايش قیمت خودروست. براي نوسازي تاکسي 90میلیون تومان وام با 
سود 4درصد داده مي شود، اما قیمت تاکسي هر روز روند افزايشي دارد و از اين رو تاکسیرانان نمي توانند براي نوسازي خودروهاي 
خود اقدام کنند.« او ادامه داد: »تاکسیرانان پس از اپیدمي کرونا به دلیل کاهش مسافر، دچار مشكالت اقتصادي شده اند و توان 
پرداخت اقساط را ندارند. از سوي ديگر قیمت قطعات يدکي مدام افزايش مي يابد و سازمان تاکسیراني هم نمي تواند سوبسید يا 
يارانه براي تأمین قطعات پرداخت کند.« روشني در حمايت از تاکسیرانان گفت که دولت مي تواند با جلوگیري از افزايش قیمت 
خودرو و ايجاد مراکز فروش قطعات و لوازم يدکي خودرو به قیمت کمتر از تاکسیرانان حمايت کند. وزارت نفت نیز درخصوص 

اجراي ماده 12 و تحويل خودروهاي هیبريدي و ماشین هاي برقي مي تواند حامي تاکسیرانان باشد.

ث
مك

 4پروژه بزرگراهي در جنوب پایتخت به مراحل پایاني خود نزدیك مي شوندگشايش گره ترافیكي در جنوب تهران 
كه با بهره برداري از آنها عبور و مرور در ۶منطقه تسهيل خواهد شد

با بهره بــرداري از 4پــروژه بزرگراهي در 
جنوب شهر تهران، ســهولت عبور و مرور و 
کاهش ترافیك اتفاق خواهد افتاد. پايتخت 
سال هاست که با معضل بزرگ ترافیك شهري روبه  رو ســت و با اجراي طرح هاي 
مختلفي در دهه هاي اخیر هنوز روند کاهشــي به خود نگرفته است. اگر احداث 
بزرگراه در برخي از مناطق شــهر تهران تأثیر چنداني در کاهش ترافیك نداشته 
و حتي مي  تواند به ترافیك بیفزايد، اما اکنون 4پروژه بزرگراهي در جنوب شــهر 
تهران که مراحل پاياني عملیات احداث را پشت سر مي گذارند، تأثیر چشمگیري 
در گشايش گره ترافیكي در اين محدوده به ويژه در 6منطقه 15تا 20 تهران خواهند 
داشت. عملیات احداث بزرگراه شهید نجفي رستگار که بیشتر از 10سال است به طول 
انجامیده، در آستانه بهره برداري از فاز سوم قرار دارد. همچنین پروژه سه راه باقرشهر 
پايیز 1400 به بهره برداري مي رسد و پروژه بزرگراه شهید بروجردي و شهید شوشتري 
نیز 2 پروژه مهم در جنوب شهر تهران به حساب مي آيند. اکنون اين پرسش مطرح 
است که 4پروژه مذکور چه گشايشي در ترافیك جنوب پايتخت ايجاد خواهند کرد؟

پروژه بزرگراه شهيد نجفي رســتگار در 4فاز تعریف شده اســت كه فاز اول و دوم این 
پروژه بزرگ در ماه هاي گذشته به بهره برداري رسيده است. فاز سوم نيز تقریبا به پایان 
رسيده و آماده بهره برداري است. جالب اینكه فاز سوم نقش تعيين كننده اي در گشایش 
گره ترافيكي خواهد داشت. فاز سوم پروژه احداث بزرگراه شهيد نجفي رستگار شامل 
مسيرهاي دسترســي این بزرگراه به بزرگراه امام رضا)ع( اســت. به گفته معاون فني و 
عمراني شهرداري تهران، با بهره برداري از فاز ســوم پروژه احداث بزرگراه شهيد نجفي 
رستگار، دو گردش مهم ترافيكي شــامل دسترسي جنوب به شرق و شرق به جنوب در 
محل تقاطع بزرگراه هاي شهيد نجفي رستگار و امام رضا)ع( تأمين خواهد شد. در نتيجه 
این گشایش ترافيكي، بزرگراه شهيد رستگار از طریق محوري به طول 515متر و براساس 
طرح مصوب به مسير غرب به شرق بزرگراه امام رضا)ع( متصل خواهد شد. همچنين با 
زیربار ترافيك رفتن این مسير دسترسي، ارتباط بزرگراه شهيد رستگار با مسير غرب به 
شرق بزرگراه امام رضا)ع( و همچنين از طریق پل دوربرگردان غرب به غرب این بزرگراه 

با مسير شرق به غرب آن برقرار مي شود.
 تامين گردش پر تقاضاي شــرق به جنوب تقاطع ضمن احداث 3دستگاه پل )جمعا به 
طول ۶۶0متر به همراه 2555متر مسير( از دیگر نتایج این بهره برداري خواهد بود. به 
این ترتيب، بزرگراه هاي امام رضا)ع( و آزادگان، به نحــوي اثربخش به یكدیگر متصل 
شده و ترددهاي بين شهري از شــرق به غرب و جنوب كشــور، دیگر نيازمند ورود به 
پایتخت و عبور از معابر درون شــهري نخواهد بود. بنابراین، عالوه بر كاهش بار ترافيك 
در مبادي ورودي جنوب شــرق پایتخت به ویژه بزرگراه و  ميدان بسيج، وسایل نقليه 
 ســنگين از مســيرهاي درون شــهري به بزرگراه هاي آزادگان و امام رضا)ع( هدایت

 خواهد شد.

بزرگراه شهيد نجفی رستگار

پروژه احداث بزرگراه شــهيد بروجردي نيز پيشرفت قابل توجهي 
داشته اســت؛ پروژه اي كه در فاز نخست یعني مسير 3700متري 
حدفاصل بزرگراه آزادگان تا ميدان جانبازان به پيشــرفتي حدود 
70درصد رســيده و تكميل و بهره برداري از آن عالوه بر تســهيل 
دسترسي هاي شرقي- غربي در پهنه جنوب غرب پایتخت، امكان 
حذف تردد خودروهاي سنگين از معابر حمل ونقلي منطقه 18 را 

فراهم خواهد كرد.
با توجه به نقاط جاذب سفر در منطقه 18 شهرداري تهران به ویژه 
محدوده بازار آهن و تسهيل تردد ســاكنان منطقه نياز به احداث 
راه هاي شــریاني و بزرگراه ها در این منطقه احســاس مي شــد و 
براساس اسناد باالدستي طرح بزرگراه 7۶ متري شهيد بروجردي 
)سعيد آباد( به طول تقریبي 5 كيلومتر و ۶ تقاطع غيرهمسطح در 

دستور كار  قرار گرفت.
هدف اصلي از ساخت این بزرگراه  كاهش حجم ترافيكي منطقه 18 
تهران با احــداث تقاطع هاي غيرهمســطح و كندرو هاي بزرگراه، 
اتصال ترافيكي برون شهري از جنوب به شمال و غرب و مركز شهر 

و در نتيجه كاهش زمان سفر خواهد بود.

بزرگراه شهيد بروجردی

طرح احداث بزرگراه شهيد شوشتري با طولي 
بيش از 1۶كيلومتر از تقاطع بزرگراه شهيد 
نجفي رستگار با بزرگراه امام رضا)ع( آغاز شده 
و در انتها به تقاطع بزرگراه رسالت با بزرگراه 
شهيد یاسيني مي رسد تا نقش محور كمكي 
بزرگراه بسيج را ایفا كند؛ چنان كه به سهولت 

عبور و مرور و كاهش ترافيك منجر شود.
نقش راهگشــاي ایــن پــروژه در كاهش 
ترافيــك و همچنيــن اتصــال كمربندي 
آزادراهي جنوب و شــرق تهران بر تســریع 
در عمليات اجرایي این پروژه به عنوان یكي 
از پروژه هاي اولویت دار ســال 139۶ است. 
به این ترتيب، درصورتي كه بزرگراه شــهيد 
شوشتري به طور كامل به بهره برداري برسد 
تا حدود زیادي از ترافيك موجود در بزرگراه 
 بســيج و محدوده افسریه كاســته خواهد

 شد.

بزرگراه شهيد شوشتری

تا پایان پایيز ســال 1400 تقاطع غيرهمسطح ســه راه باقرشهر تكميل 
خواهد شــد. درحالي كه عمليات اجرایي دوربرگردان شــمال به شمال 
تقاطع غيرهمسطح بلوار عالمه عسگري با جاده قدیم قم)سه راه باقرشهر( 
رو به اتمام است و به گفته صفا صبوري دیلمي، تمام تسهيالت ترافيكي این 

تقاطع تا پایان پایيز امسال در اختيار شهروندان قرار مي گيرد.
مسيرهاي تندروي شمال به جنوب و جنوب به شمال جاده قدیم قم در 
محدوده سه راه باقرشــهر از اوایل تابستان سال جاري تكميل شده است. 
براي همين، بهره برداري از این مسيرها زمينه ســاز كاهش بار ترافيك، 
كاهش زمان ســفر و نيز صرفه جویي در مصرف انرژي اســت. چنان كه 
دوربرگردان شمال به شمال تقاطع سه راه باقرشهر در حال اجراي مراحل 
نهایي عمليات عمراني است و گشایش همزمان مسيرهاي تندروي جاده 
قدیم قم و دوربرگردان مذكور، وضعيت تردد در این محدوده پرتقاضاي 

ترافيكي را تا حد قابل مالحظه اي بهبود مي بخشد.
اكنون پيشرفت عمليات اجرایي تقاطع غيرهمسطح بلوار عالمه عسگري با 
جاده قدیم قم)سه راه باقرشهر( از مرز 90درصد فراتر رفته است و مي توان 
انتظار داشت بخش هاي باقيمانده این تقاطع غيرهمسطح تا پایان پایيز 

سال جاري آماده بهره برداري شود .

سه راه  باقرشهر

 محمود مواليي
خبر نگار
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تولیدبازار کار

رشدتوليد صنعتي روي نقطه صفر
قطع برق و قیمت گذاري دستوري تولید را کاهش داد

تازه ترین گزارش پژوهشكده پولي و بانكي از افت تولید و رسیدن شاخص  
رشد تولیدات صنعتي به صفر در مرداد ماه حكایت دارد. مطابق تازه ترین 
گزارش بازوي پژوهشــي بانك مرکزي، قطع برق به افت تولید در صنعت 
فوالد و ســیمان براي دومین  ماه متوالي منجر شده؛ ضمن اینكه اجراي 
سیاست قیمت گذاري دستوري در دستگاه هاي دولتي، درآمد زایي صنایع 
غذایي و دارو سازي  را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. این پژوهشكده 
پیش بیني کرده؛ تولید در ماه هاي آینده با افت بیشــتري مواجه شود. به 
گزارش همشهري، پژوهشــكده پولي و بانكي با انتشار گزارش شاخص 
تولیدات صنعتي که هر  ماه براســاس میزان تولید شــرکت هاي بورس 
محاسبه مي شود، اعالم کرد: میزان تولید بعد از 14 ماه رشد در مرداد ماه به 
صفر رسیده است؛ این شاخص که مقیاس مهمي براي بررسي میزان تولید 
در کشور است، نشان مي دهد احتماال روند افت تولید در ماه هاي آینده ادامه 
خواهد یافت. نشانه هاي واضح این کاهش تولید از تیر ماه امسال آغاز شده 
بود و حاال پژوهشكده پولي و بانكي گزارش کرده مقدار شاخص تولیدات 
صنعتي به صفر رسیده است. پژوهشكده پولي و بانكي همچنین با استناد به 
شاخص موجودي انبار صنایع مختلف برآورد کرده، افت تولید در ماه هاي 
آینده شتاب بگیرد. آمار ها نشان مي دهد موجودي انبار صنایع در 3 ماه اخیر 
با کاهش مواجه شده و با توجه به افت تولید در چند  ماه گذشته مي توان 
انتظار داشت میزان تولید در ماه هاي آینده با کاهش بیشتري مواجه شود.

كاهش توليد
آمار تولید شرکت هاي بورس در مرداد ماه نشان مي دهد روند کاهش رشد 
تولید که در تیر ماه شروع شده در مرداد ماه نیز ادامه پیدا کرده است. طبق این 
آمار میزان تولید در برخي صنایع ازجمله فلزات اساسي و صنایع شیمیایي 
با کاهش معناداري مواجه شده اســت؛ به طوري که نرخ رشد تولید در گروه 
صنایع شیمیایي نسبت به مرداد  ماه با افت 34.8درصدي و گروه فلزات اساسي 
با نزول 21درصدي مواجه بوده. همچنین نرخ رشد تولید در گروه محصوالت 
شیمیایي در مرداد  ماه امســال 4درصد پایین تر از مرداد پارسال بوده است. 
همچنین در گروه فلزات اساسي که شامل تولید کننده هاي بزرگ فوالد است 
نیز وضعیت به همین منوال است. میزان تولیدات این صنایع در مرداد امسال 
8.6درصد کمتر از مرداد پارسال بوده است. در صنعت خودروسازي نیز مقدار 
تولید در مرداد امسال نسبت به تیر  ماه 8.7درصد کاهش یافته است. صنایع 
غذایي و دارویي و گروه کاني هاي غیرفلزي هم از دیگر صنایعي هستند که با 

افت تولید در مرداد ماه امسال مواجه شده اند.

قطع برق
داده هاي آماري نشان مي دهد؛ برخي عوامل اقتصادي ازجمله قطع برق 
نقش زیادي در کاهش تولید برخي صنایع داشــته اســت. از خرداد  ماه 
امسال به دلیل افزایش خاموشي در شهر ها، شــرکت توانیر دستور داد تا 
برق برخي کارخانه ها قطع گردد تا برق شــهر ها تامین شــود؛ به همین 
دلیل بالفاصله برق کارخانه هاي تولید کننده فوالد و ســیمان قطع شد. 
روند قطع بــرق صنایع همچنان ادامه دارد و حاال آنطور که پژوهشــكده 
پولي و بانكي گزارش داده، قطع بــرق تأثیر زیادي در کاهش تولید برخي 
کارخانه ها داشــته اســت. براي دومین  ماه متوالي است که گزارش هاي 
آماري نشــان مي دهد، قطع برق به افت تولید منجر شده است. طبق این 
اطالعات در مرداد ماه امســال مانند تیرماه محدودیت هایي براي تامین 
برق صنایع سیمان و فوالد تحمیل شــد که اثر قابل توجهي در نزول این 
صنایع داشته اســت. به گونه اي که رشد شــاخص تولید فلزات اساسي 
در تیرمــاه و مرداد ماه به ترتیب 2٫6- و8٫6-درصد بود و شــاخص تولید 
کاني هاي غیرفلزي که شامل شــرکت هاي تولید کننده سیمان مي شود 
نیز به ترتیب افت 3٫6-و4٫2–درصد داشــت. کاهــش تولید این صنایع 
در مرداد از تیرماه بیشــتر بوده و با توجه به ادامه محدودیت هاي تامین 
 برق در شهریور به نظر مي رسد وضع تولید در این صنایع در  ماه آینده نیز 

بهبود پیدا نخواهد کرد.

اثر زيانبار قيمت گذاري دستوري 
یكي دیگر از عواملي که بر روند تولید و سودآوري شرکت ها تأثیر گذاشته 
قیمت گذاري دستوري اســت. طبق تازه ترین گزارش پژوهشكده پولي و 
بانكي، همگام با قطع برق که به کاهش تولید منجر شــده، قیمت گذاري 
دستوري نیز افت درآمد شــرکت ها به ویژه محصوالت ضروري را به دنبال 
داشــته اســت؛ این موضوع مي تواند چالش هاي بخش تولید را در آینده 
افزایش دهد. گزارش بازوي پژوهشــي بانك مرکزي نشان مي دهد درآمد 
اسمي شرکت هاي بورس در 3ماه1400 نسبت به سال قبل به دلیل رشد 
تورم و افزایش قیمت ارز از3۵7هزار میلیارد ریال به 1070هزارمیلیارد ریال 
رسیده؛ با این حال این به معناي آن نیست که لزوما سود واقعي شرکت هاي 
بورس هم افزایش یافته باشد. براي محاسبه رشد واقعي سود شرکت هاي 
بورس باید حاشیه سود شرکت ها مورد محاســبه قرار بگیرد که محاسبه 
حاشیه سود شرکت هاي بورس نشــان مي دهد با وجود رشد سود اسمي 
شرکت ها، حاشیه ســود برخي صنایع تحت تأثیر سیاست قیمت گذاري 
دستوري دولت کاهش یافته زیرا هزینه هاي تمام شده تولید تحت تأثیر تورم 
افزایش یافته است، اما این شرکت ها قادر به فروش محصوالتشان به نرخ هاي 
واقعي متناسب با هزینه تمام شده تولید نبوده اند که این موضوع موجب شده 
برخي شرکت ها با وجود آنكه درآمد اسمي شان افزایش یافته، اما در عمل با 
زیان مواجه شوند. اطالعات پژوهشكده پولي و بانكي نشان مي دهد صنایعي 
که تولیدکننده مواد و محصوالت ضروري و مصرفي هستند مانند صنایع 
دارویي و غذایي با توجه به قیمت گذاري هاي دولتي میزان سود اسمي شان 
کمتر از میزان تورم، افزایش داشته اســت؛ به گونه اي که رشد سودآوري 
صنعت محصوالت غذایي در 3 ماه نخست1400 نسبت به  مدت مشابه سال 
قبل 16درصد کاهش داشــته و صنعت دارویي نیز فقط 22درصد افزایش 
سود داشته است. با توجه به اینكه تعداد شرکت هاي زیانده این دو صنعت نیز 
در 3 ماه ابتداي سال1400 نسبت به سال قبل افزایش داشته است، مي توان 
گفت قیمت گذاري دستوري، این صنایع را در وضعیت نامطلوبي از منظر 
سودآوري قرار داده است که مي تواند در بلندمدت تداوم رشد در این صنایع 

را با مشكل مواجه کند.

قانون جهش تولید مســكن در حال  مسكن
تبدیل شــدن به یــك معادله چند 
مجهولي براي صنایــع تولیدکننده 
مصالح ســاختماني و بانك هاســت. بحــث درباره 
قیمت گذاري فوالد و ســیمان و اصرار ضمني براي 
خروج ایــن کاالهــا از چرخه بورس فقــط یكي از 
ملزومات اجراي این قانون است که این صنایع را با 
چالش مواجه خواهد کرد. به گزارش همشــهري، 
براساس این قانون قیمت مصالح ساختماني باید با 
کسر سهم یارانه هاي دریافتي تعیین شود که براي 
تحقق آن بر خروج سیمان و فوالد از بورس کاال اصرار 
مي شود و از سوي دیگر، با الزام بانك ها به تخصیص 
مقادیر قابل توجهي از منابع خود به ساخت مسكن 
دولتي، احتمال وقوع یك بحران اعتباري براي سایر 

بخش هاي اقتصاد محتمل است.

فرايند ارزان سازي مسكن
طبق ماده یك قانون جهش تولید مســكن، دولت 
موظف است نیاز ساالنه مسكن کشــور را براساس 
اعالم وزارت راه و شهرسازي مســتند به مطالعات 
طرح جامع مسكن، در مناطق شــهري و روستایي 
تأمین کند و در این مسیر، برنامه ریزي و اقدام دولت 
در 4 سال نخست اجراي طرح باید به نحوي باشد که 
ساالنه حداقل یك میلیون واحد مسكوني در مناطق 
شهري و روســتایي کشــور تولید و عرضه شود. در 
این میان، قانونگــذار در ماده 10قانون جهش تولید 
مسكن، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مكلف کرده 
مصالح ساختماني مهم تولید مسكن را براساس اعالم 
وزارت راه و شهرســازي و با قیمت مصوب شوراي 
رقابت براي همه طرح هاي تأمین مسكن این قانون 
فراهم کند. نكته قابل توجه اینكه در تبصره یك این 
ماده، شوراي رقابت موظف شــده در تعیین قیمت 
مصالح ساختماني، سهم یارانه هاي دریافتي مصالح 
ساختماني را که سازمان برنامه وبودجه تخصیص داده 
است از قیمت تمام شده مصالح ساختماني کم کند؛ 
به عبارت دیگر، مصالح موردنیاز براي ساخت مسكن 
در این قانون باید به صورت تضمیني و براساس قیمت 
ترجیحي تأمین شــود که قیمت آنها با کسر سهم 

یارانه ها، قطعاً از قیمت بازار کمتر خواهد بود.

چوب الي چرخ شفافيت
از آنجا  که قیمت گذاري با حذف سهم یارانه از بهاي 
تمام شده، با فرایند شفاف کشــف قیمت سیمان و 

فوالد براساس رابطه عرضه و تقاضا در چرخه بورس 
کاال هیچ مناسبتي ندارد، حمله به قیمت گذاري در 
بورس و متهم کردن این بــازار به جایي براي افزایش 
قیمت، به امــري ناگزیر براي متولیــان و طرفداران 
اجراي قانون جهش تولید مسكن تبدیل شده است؛ 
قانون جهش تولید مسكن، به صراحت بر ارزان سازي 
تولید مســكن، از کانال کاهش قیمت فروش مصالح 
ساختماني تأکید دارد، اگر مســئوالن اجراي قانون 
بخواهند صادقانــه با واقعیت ها مواجه شــوند، باید 
 معترف باشــند اجراي چنیــن قاعــده اي نیازمند

به کارگیري سازوکارهاي قیمت گذاري دولتي است؛ 
اما فعال این کار، به جاي اینكه با اعتراف به عزم جدي 
مجریان طرح بر قیمت گذاري دستوري انجام شود، 
با تخطئه کارکرد بــورس در قیمت گــذاري پیش 
 برده شــده اســت. پیش  از این محمد اسالمي، وزیر 
پیشین راه و شهرسازي، بردن مصالح ساختماني به 
بورس را زمینه ساز سوداگري لقب داده و با این شیوه 
به خصوص عرضه سیمان در بورس کاال مخالفت کرده 
بود. حاال نیز، علي نیكزاد، نایب رئیس مجلس، با نگاهي 
که به نظر مي رسد مبتني بر راهكارهاي اجراي قانون 
جهش تولید مسكن است، به مخالفت ضمني بر کشف 

قیمت فوالد و سیمان در بورس کاال برخاسته است. 
نیكزاد روز گذشته، پس از نشســت مشترك با وزیر 
صنعت، معدن و تجارت درباره ســاماندهي وضعیت 
بازار فوالد و سیمان، گفت: »قیمت تمام شده سیمان 
و فوالد با سود و اســتهالك کارخانه مشخص است و 
بورس با حفظ سود تولیدکننده باید تنظیم کننده به 
نفع مصرف کننده باشد، اما هرچه وارد بورس مي شود، 
گران تر مي شود. بنده با بورس مشكلي ندارم و طرفدار 
اقتصاد آزاد و قانون عرضه و تقاضا هســتم، اما بورس 
باید به گونه اي عمل کند که کنترل الزم را داشــته 
باشد و فقط براي کشف قیمت نباشد.« موضع گیري 
نایب رئیس مجلس با فراینــد قیمت گذاري فوالد و 
سیمان در بورس کاال از این منظر قابل توجیه است 
که قیمت ترجیحي براي فوالد و ســیمان مورد نیاز 
قانون جهش تولید مسكن نمي تواند در چرخه بورس 
کاال کشف شــود؛ اما این مشــكل باید در چارچوبي 
خارج از بورس کاال اجرایي شــود نه اینكه متولیان 
قانون در اظهارات، خود را طرفدار اقتصاد آزاد و رابطه 
عرضه و تقاضا معرفي کنند و عماًل خواســتار حذف 
ابتدایي ترین دستاوردهاي اقتصاد آزاد و رابطه عرضه 

و تقاضا باشند.

تبعات بهره كشي از بانك ها
در ماده 3قانون جهــش تولید مســكن، بانك ها و 
مؤسسات اعتباري مكلف شده اند حداقل 2۵ درصد 
از تســهیالت پرداختي از محل منابع داخلي خود را 
در هر سال مالي با نرخ ســود مصوب شوراي پول و 
اعتبار به بخش مســكن اختصاص دهند که از این 
میزان 20 درصد به ســاخت واحدهاي موضوع این 
قانون اختصــاص مي یابد و ۵ درصــد باقیمانده به 
ســرفصل هاي مربوط به خرید و تعمیرات مســكن 
پرداخت مي شود که در شــرایط فعلي نیز در حال 
پرداخت است. براســاس تمهیدات اندیشیده شده 
براي اجراي قانون جهش تولید مســكن، بانك ها در 
ســال اول اجراي این قانون باید 360هزار میلیارد 
تومان از منابع خود را در اختیار ساخت یك میلیون 
واحد مسكوني بگذارند که این میزان معادل 19درصد 
کل تسهیالت پرداختي بانك ها و مؤسسات مالي در 
سال 1399اســت. جدا از اینكه این منابع به واسطه 
سررسید 20ساله تسهیالت، عماًل براي مدت طوالني 
از دسترسي بانك ها خارجي مي شوند، اختصاص این 
منابع به قانون جهش تولید مســكن به شكل گیري 
بحران اعتبار براي سایر بخش هاي اقتصادي تبدیل 
خواهد شد. براســاس آمارهاي بانك مرکزي، نظام 
بانكي ایران در سال 1399درمجموع هزارو 899هزار 
میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کرده که البته بخش 
قابل توجهي از آن نتیجه تمدید و امهال تســهیالت 
قبلي بوده و عماًل به تزریق پول جدید به بخش هاي 
اقتصاد منجر نشــده اســت. از مجمــوع این مبلغ، 
6.7درصد به بخش کشاورزي، 30.۵درصد به بخش 
صنعت و معدن، 17.۵درصد به بخــش بازرگاني و 
39.2درصد به بخش خدمات اختصاص یافته و سهم 
مسكن و ساختمان فقط ۵.۵درصد بوده است. حاال 
با الزام قانون براي افزایش سهم مسكن به 2۵درصد 
از مجموع این رقم، بانك ها بایــد 470هزار میلیارد 
تومان از منابع خود در سال 1400را به بخش مسكن 
اختصاص دهند و به همین نسبت باید از سهم سایر 
بخش هاي اقتصاد از تســهیالت بانكي کاسته شود. 
در این شرایط، بسته شدن دست بانك ها براي ارائه 
تسهیالت به بخش هاي اقتصاد از یك سو و باز شدن 
دست آنها در خلق پول پرقدرت براي اداي تعهدات 
تكلیفي از ســوي دیگر، نگراني هایي است که حتي 
اگر روي کاغذ وعده مقابله با آن داده شود، در عمل 
می تواند به وقوع بحراني نظیر بحران پولي و تورمي 

مسكن مهر منجر شود.

همشهري گزارش جدید بازوي تحقیقاتي مجلس را بررسي کرد

يارانه  پدرانه  جاي پول نقد
مرکز پژوهش هاي مجلس از گزینه یارانه هاي شبه نقدي، به جاي پرداخت مستقیم پول نقد رونمایي کرد

یك روز پس از انتشار خبري مبني بر تالش  گزارش
تعدادي از نمایندگان بــراي به رفراندوم 
گذاشــتن حذف یارانه هاي نقدي، مرکز 
پژوهش هــاي مجلس از گزینه یارانه هاي شــبه نقدي، 
به جاي پرداخت مستقیم پول نقد به مردم رونمایي کرد 
که از آن به عنوان یارانه پدرانه یاد شده است. هدف از این 
گزارش و دفاع از یارانه هاي شبه نقدي این است که دولت 
در مقام پدر جامعــه مي خواهد و مي توانــد مردم را به 

مصرف یك کاال یا خدمت خاص ترغیب کند.
مرکز پژوهش هاي مجلس اعالم کرده یارانه هاي شــبه 
نقدی که براي استفاده از یك یا چند قلم کاال یا خدمات 
در اختیار مردم قرار مي گیرد، به صورت گسترده در دیگر 
کشورهاي جهان رایج است؛ به گونه اي که در کشورهاي 
پیشرفته تا 6درصد از مخارج ســاالنه کشور صرف این 

یارانه ها مي شود.

تجربه جهاني 
به گزارش همشــهري، این احتمال وجود دارد که دولت 
و مجلس با درس گرفتن از انحراف در قانون هدفمندي 
یارانه ها  در طول بیش از یك دهه اخیر، به این تصمیم مهم 
برسند که نظام پرداخت مستقیم یارانه ها در قالب پول نقد 
به حساب سرپرستان خانوار را کنار گذاشته و به جاي آن 
با الگو گرفتن از تجربه دیگر کشورها به سمت یارانه هاي 

نقدي حرکت کنند.
پژوهشــگران مجلس با بررســي نظام یارانه اي آمریكا 
مي گویند متداول ترین یارانه هاي شــبه نقدي در جهان 
شامل یارانه مسكن، سالمت، آموزش، تغذیه، نگهداري 
کودکان و بهبود فضــاي بازار کار مي شــود تا جایي که 
دولت ها براي حفظ اشتغال و نجات بنگاه هاي گرفتارشده 
سیاست ایجاد انگیزه براي کارفرمایان جهت حفظ نیروي 

کار یا جذب آنها را در پیش  گرفته اند.
آنها تأکید مي کنند هرچند یارانه شبه نقدي، کارکردهاي 
مشــخصي را دنبال مي کند و درصــورت اجراي موفق، 
مي تواند بسیار مفید باشد، اما اگر به خوبي اجرا نشود، مضر 
خواهد بود و اجراي طرح یارانه هاي شبه نقدی نسبت به 
یارانه هاي نقدي مشكالت بیشتري دارد و زماني باید به 
این سمت حرکت کرد که از یك سو اجرا با دقت و کیفیت 
مناسب انجام شود و از سوي دیگر مزایاي استفاده از یارانه 
شبه نقدي بسیار بیشتر از یارانه نقدي باشد و درصورتي 
که یارانه به صورت سبد کاال ارائه شود، عموماً زمینه ایجاد 

فساد از سوي مجري مي شود.

مزيت يارانه هاي پدرانه
پرسش اصلي اینجاست که مزیت یارانه هاي شبه نقدی 
چیســت؟ به گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس، شرط 
اســتفاده از یارانه هاي شــبه نقدی باید شــفاف باشد؛ 
ازجمله زماني که دولت بخواهــد به دالیلي مصرف یك 
کاال یا خدمت خاص نظیر توزیع شیر مدارس را به افراد 

خاص تحمیل کند یا بــا دادن یارانه به شــكل کاالیي 
فقرا را از ثروتمندان جدا کند که فقط براي اقشــار فقیر 
جذابیت داشته باشــد؛ نظیر یارانه خانه هاي کوچك. از 
دیگر اشكال این یارانه هاي شبه نقدی مي توان به یارانه 
آموزش براي ارتقاي سطح آموزش شهروندان اشاره کرد 
یا اینكه هدف، ایجاد تغییر بزرگ در یك بازار نظیر یارانه 
مسكن باشد که در نهایت به کاهش قیمت مسكن کمك 
کند. وجه دیگر این شــكل یارانه، وقتي است که کشور 
با مدیریت شكســت بازار مواجه مي شود؛ نظیر خدمات 
سالمت که افزایش هزینه هاي آن ممكن است مردم را با 

فشار مواجه سازد.
این گزارش مي افزاید؛ در بسیاري از کشورهاي پیشرفته 
 دولت هــا یارانه غــذا را اجــرا مي کنند که یــك یارانه 

غیرنقدي است. 
یارانه هایي با نگاه پدرانه با این هدف پرداخت مي شــود 
که براي کل جامعه مطلوبیت به همراه دارد. درحالي که 
در وضعیت پرداخت یارانه هاي نقدي ممكن است مردم 
یارانه دریافتي را در بخش دیگــري هزینه کنند. نظیر 
آنكه پدر یك خانواده یارانه نقــدي را به خرید و مصرف 
دخانیات اختصاص دهد به جاي آنكه صرف تغذیه فرزند 

خود کند.
با این حال مرکز پژوهش هاي مجلس مي گوید: تشخیص 
نیازمندان واقعي در نظام یارانه هاي غیرنقدي مشــكل 
خواهد بود، اما از سوي دیگر این شــكل از یارانه  دادن 
با تحمیل مصرف یك نوع کاال بر شــهروندان مي تواند 
موجب رشد او در بلندمدت شده و آنها را از تله فقر نجات 

دهد؛ مشــروط به اینكه آنها از این یارانه ها به درســتي 
استفاده کنند.

تجربه آمريكايي براي ايران
نویسندگان گزارش به گفته خودشــان آموزه هایي را از 
تجربه آمریكا براي ایران استخراج کرده اند و تأکید دارند: 
ارائه یارانه شبه نقدي روي غذا مي تواند گام مناسبي براي 
رفع فقر در ایران باشــد؛ به شــرط اینكه از نظام کوپني 
ســابق درس عبرت گرفته و به جاي آن از ظرفیت هاي 
فناوري استفاده  شود تا فروش دوباره کاالهاي توزیع شده 
به حداقل برســد. پیشنهاد این پژوهشــگران این است 
که مي توان مانند برنامه کمك غذایــي مكمل، به جاي 
مشــخص کردن اجناس خاص براي استفاده مشموالن 
یارانه، با تعداد زیادي خرده فــروش مواد غذایي قرارداد 
منعقد شــود و مشــموالن یارانه، محدود به خرید مواد 
غذایي از این فروشگاه ها شوند تا در این صورت، افراد در 
انتخاب کیفیت اجناس مصرفي آزادي داشــته و جلوي 

فساد در توزیع کاالها گرفته شود.
در بخشي از این گزارش اشاره شــده که یكي از معایب 
یارانه نقدي این است که مي تواند در مكان هاي دورافتاده 
باعث ایجــاد تورم محلي شــود؛ به عنوان مثــال اگر به 
۵0درصد از اهالي یك روستا یارانه نقدي پرداخت شود، 
قیمت لوازم زندگي در آن محل افزایش مي یابد و افرادي 

که مشمول یارانه نیستند، متضرر مي شوند.
نویسندگان این گزارش به تناقض در برنامه کمك موقت 
به خانوارها اشاره مي کنند که براساس آن با هدف تشویق 
افراد به بازگشــت به کار، حمایت هــا به صورت حداکثر 
پنج ساله تعریف مي شــود. این در حالي است که موقت 
بودن حمایت ها باعث مي شــود افرادي کــه اصاًل توان 
بازگشــت به کار ندارند مانند معلوالن، بعد از اتمام دوره، 
دچار مشكل شوند.  بر این اساس تناقض رخ داده ممكن 
است در تعریف نظام حمایتي ایران نیز به وجود بیاید، اما 
مرکز پژوهش هاي مجلس اذعان مي کند که آسان ترین 
روش براي حل این مشــكل بهبود شناسایي افراد است؛ 
به نحوي که تفاوت میــان افرادي کــه مي توانند به کار 
بازگردند و افرادي که نمي توانند، آشكار شود؛ در غیراین 
صورت باید مقداري خطا را از سوي سیستم پذیرفت تا از 

محروم ماندن فقراي واقعي جلوگیري شود.
بازوي تحقیقاتي مجلس تأکید دارد؛ یارانه شــبه  نقدی 
در برخي شرایط مطلوب تر از یارانه نقدي است، اما باید 
توجه کرد که به طورکلي آفات اجرایي بیشــتري نسبت 
به یارانه نقدي دارد؛ براي مثال فساد از سوي مجري در 
یارانه شبه نقد آسان تر اســت و برداشتن بخشي از یارانه 
4۵هزار توماني عماًل ممكن نیست، اما برداشتن یك مقدار 
روغن و مرغ یارانه اي آسان است. در مقابل، اگر یارانه شبه 
نقدی به صورت کارت اعتباري اجرا شود، این مشكالت 
از بین مي روند؛ به همین دلیل باید به نحوه اجراي یارانه 

شبه نقدي توجه مضاعف شود.

ميزان تغيير توليد صنايع در تير ماه در مقايسه با مرداد ماه - درصد
درصد تغيير توليدصنعت

34.8-صنايع شيميايي 
20.7-فلزات اساسي

8.7-خودرو و قطعات 
7.2-صنايع غذايي 

7.1-كاني هاي غيرفلزي 
1.6-صنايع دارويي

1.2-دستگاه هاي برقي 
1.3الستيك و پالستيك

3.2ماشين آالت و تجهيزات 
6.5فرآورده هاي نفتي

8.6منسوجات
16.9محصوالت فلزي

20.2محصوالت كاغذي

اثر دوگانه کرونا بر بازار کار ایران
اشتغال در بخش ساختمان 

احيا شد
اطالعات بازار کار بهار 1400حاکي از این است 
که در این فصل، بیش از 742هزار نفر از ریزش 
اشتغال کرونا، یعني معادل ۵0درصد کل اشتغال 
آسیب دیده از این بیماري، جبران شده و در این 
میان بیشترین سهم از اشتغال جدید به بخش 
ساختمان تعلق گرفته است. در مقابل بیشترین 
ریزش اشتغال دوره کرونا به بخش کشاورزي 
تعلق داشته که 374هزار نفر از شاغالن خود را 
در بهار سال قبل از دست داده و در بهار امسال 

نیز 14هزار نفر از شاغالن آن کم شده است.
به گزارش همشهري، بخش ساختمان اقتصاد 
ایران در بهار امسال 381هزار نفر شاغل جدید 
جذب کرده است. تعداد کل شاغالن این بخش 
حتي از بهار 1398نیز 33هزار نفر بیشتر شده و 
با رشد 11درصدي به 3میلیون و 331هزار نفر 
رسیده است. از نكات قابل تأمل در بازار کار بهار 
امسال این است که باوجود کمرنگ شدن اثرات 
کرونا بر بازار کار و اشتغال، همچنان بخشي از 
گروه هاي شغلي به دالیلي نظیر اشباع بازار یا 
کاهش تقاضا به دلیل جهش قیمت با استمرار 
در ریزش شاغل مواجه شــده اند. از این دسته، 
مي توان به گروه شغلي تولید منسوجات اشاره 
کرد که در بهار99 و اوج کرونا 136هزار نفر از 
شاغالن خود را از دســت داده و در بهار امسال 
نیز 21هزار نفر از تعداد شاغالن این گروه کاسته 
شده اســت. ازجمله دالیل ریزش 22.۵درصد 
اشتغال این حوزه، مي تواند کاهش قدرت خرید 
جامعه و افت میزان خرید پوشاك توسط مردم 

باشد.
همچنین در فصل بهار 3سال اخیر، تعداد 
شاغالن حوزه چاپ و نشر به شدت کاهش 
پیدا کرده و از ۵4.4هزار نفر به 36.1هزار 
نفر رسیده که از افت 33.6درصدي حكایت 
دارد. مجازي شدن آموزش در دوره کرونا و 
کاهش استفاده از نشــریات در این دوره از 
مهم ترین عواملي است که مي تواند در این 
ریزش شدید اشــتغال مؤثر باشد. از سوي 
دیگر اشتغال هتل و رستوران نیز در دوره 
شیوع کرونا با ریزش 116هزارنفري   مواجه 
شده و 31.2درصد شاغالن این گروه بیكار 

شده اند.

همشهري2 عارضه اقتصادي ساخت ساالنه عوارض جانبي قانون جهش مسكن
یك میلیون مسكن را بررسي مي کند

   تقسيم مأموريت جهش مسكن
روز چهارشنبه، برادر علي نيكزاد، به عنوان رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمي معرفي شد. اكبر نيكزاد ثمرين، رئيس جديد 
بنياد مسكن در جلسه معارفه خود از مشاركت اين نهاد در طرح ساخت ساالنه يك ميليون واحد مسكوني خبر داد و گفت: 200 
هزار واحد مسكوني در روستاها و 200 هزار واحد در شهرهاي زير 100 هزار نفر ساخته خواهد شد. از سوي ديگر عبدالجالل 
 ايري، سخنگوي كميســيون عمران مجلس مي گويد: توافقنامه هايي براي ســاخت 200هزار واحد مسكن با كميته امداد
امام خميني )ره( و همكاري ارتش، قرارگاه خاتم االنبيا و اوقاف تنظيم شده است. با اين تفاصيل، تقريباً تكليف و متولي ساخت 
60درصد از يك ميليون واحد مسكوني در سال مشخص است و به همين تناسب، سهم هر يك از مجريان قانون جهش توليد 
مسكن از فوالد و سيمان موردنياز نيز قابل احصاست. از آنجا كه رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي مي گويد ساخت يك ميليون 
واحد مسكوني نيازمند 30ميليون تن سيمان و 10ميليون تن فوالد است، مي توان برآورد كرد كه از اين ميزان 12ميليون تن 
سيمان و 4هزار تن فوالد بايد به بنياد مسكن انقالب اسالمي اختصاص يابد و 6ميليون تن سيمان و 2ميليون تن فوالد نيز براي 

ساخت تعهدات كميته امداد امام خميني )ره( تخصيص داده شود.

يارانه بگيرها بيكار مي مانند؟
اين گزارش مي افزايد: يكــي از نگراني هاي 
اصلي سياستگذاران در مورد يارانه، كاهش 
انگيزه مشــموالن يارانه براي مشاركت در 
بازار كار اســت و اين نگراني در مورد يارانه 
شــبه نقدي نيز وجود دارد و در كوتاه مدت، 
داليلي براي اثر مثبت و منفي يارانه شــبه 
نقدي بر اشتغال وجود دارد. از يك سو، يارانه 
شبه نقدي موجب كم شدن عرضه كار مي شود، 
مثاًل كسي كه به تحصيل مشغول مي شود، كار 
نمي كند. اما انواع ديگر يارانه شبه  نقدي نيز 
باعث ايجاد يك پله درآمدي مي شود و فرد 
اگر بيش از مقدار مشخصي درآمد كسب كند، 
يارانه شبه  نقدي را از دست خواهد داد و اين 
يعني يك ضرر قابل توجه به او وارد شده است؛ 
به نحوي كه در مجموع افراد تصميم مي گيرند 
كمتر كار كنند تا درآمدشان به آن سطح نرسد. 
البته برخي برنامه ها مانند برنامه كمك غذايي 
مكمل با اســتفاده از كاهش تدريجي مقدار 
يارانه در زمان افزايش درآمد فرد، براي حل 

اين مشكل قدم برداشته اند.
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گفت وگو با احمدرضا معتمدی، كارگردان 
سینمای ایران

با جواد طوسی، منتقد نام آشنای سینمای ایران 
درباره سینما، نقدنویسی و چیزهای دیگر

فیلمنامه بد  
فیلم خوب نمی شود

چراغ سینما باید 
روشن بماند
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سینما یك شوق است و 
یك بهانه، تا از طریق آن 
و از طریق دیدن یك اثر، 
بتوانی توجیهی منطقی 

برای ادامه حیات خود در 
چرخه روزمرگی داشته 

باشی كه به بطالت نگذرد؛ 
خاصه در جوامعی كه در 
یك بحران و در التهابات 

اجتماعی قرار دارند

فیلمنامه در قدم اول نیازمند 
یك ایده سینمایی خوب است. 
با داشتن ایده خوب است 
كه شخصیت های برجسته، 
موقعیت های نمایشی درست، 
پیرنگ جذاب برای مخاطب و نقاط 
عطف در فیلمنامه به وجود می آید 
و اثر كشش داستانی برای نشاندن 
مخاطب پای روایت را پیدا می كند

ی
يد

ش
ور

 خ
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فيلم ديدن بدون ماسك با بستنی قهوه
همه  چيــز در آن دوچشــم 
ميشــي غمگين شعله ور بود 
كه دل را دربه در مي كرد اما 
آقاي عشق تب نمي كرد آن 
هم وقتي كه دلبندي در نگاه 
ليال زبانه مي كشيد يعني او 
نمي دانست عشق را با پنهان 
كردن هم نمي توان پنهان كــرد! عجب لياليي بود ليال 
حاتمي در فيلم »ليال« يكي از شــاهكارهاي داريوش 
مهرجويي در روزگاري كه ســينما رفتن لذت خوردن 
بستني ناني در پايان خط دو ماراتن را داشت در روزگاري 
كه ماهــواره هنوز باني تولــد انواع شــبكه تلويزيوني 
براي پخش فيلم و ســريال نشــده بود و درخيال هيچ 
دانشمندي ساخت كرونا پرسه نزده بود و آنگونه خيال ها 
در معدودي فيلــم علمي تخيلي بــود و همين بود كه 
 بيشتر فيلم ها گره خورده به زلف يار و شانس، حسرت، 

تصادف بودند !
وقتي مرد دلواپس مهر زن بود تماشاگران فرو رفته بودند 
در صندلي هايي كه نســبت اندكي با مبل داشت و زل 
زده بودند به روبه رو كه كابوس ها، رؤياها و آرزوهايشان 
واقعي تر از همه واقعيت هــا روي پرده تحقق پيدا كرده 
بود! چند زوج ايــن رديف و چند زوج آن ســوتر روي 
صندلي جابه جا و نيمرخ شــدند و در گوش هم گفتند 
عين ما، منظورشان خسرو شــكيبايي و بيتا فرهي در 

فيلم محترم »هامون« بود! 
راســت اين است سينما ما را به شــدت ديدني مي كند 
هم ظاهر و هم باطن ما را ديدني مي كند؛ آنچه هستيم 
و يا بوديم يا مي خواســتيم باشــيم يا خواهيم شــد يا 
مي خواهيم ديگري باشــد يا نباشــد! اختراع ســينما 
بي ترديد مهم ترين و عجيب ترين دســتاورد بشــري 
اســت كه از آن به عنوان جادو ياد مي شود.مثال دوست 
مي دارم صبح زود به درياي چالوس بزنم ودر آبي ترين 
نقطه دريا ماهي بگيرم و تندتر از باد روي دريا راه بروم و 
در هوا بال بزنم و به خانه برگردم و در چشم به هم زدني 
كته ماهي پيش روي شــما خانم ها و آقايان چهارفصل 
بگذارم و بگويم بفرماييد شــمال ميــل كنيد! اين  رؤيا 
به سادگي در ســينما امكان پذيراست. يادم هست بوي 
باران بود.خودش كجا بود؟ ديدمش پشــت پنجره تو 
ايوان سرريز بود، رفتم سايه ساز پشت پنجره را باز كردم 
و صندلي لهستاني را زير چادر گذاشتم تا مادر بنشيند 
در هواي دلبندي باران. آمد مثل هميشه هايش باوقار و 
شكوهمند نشست و چشم دوخت به دوردست ها. به تكه 
ابري كه شبيه اسب، يورتمه مي رفت و بعد آهي كشيد 
كه بوي غربت مي داد. رفتم صندلي دوم را آوردم، روي 
صندلي كاله، شال گردن، قوطي ســيگار، زيرسيگاري 
و كبريت يادگاري پدر را گذاشــتم. مادر گفت؛ چقدر 
جايش خالي است من گفتم حق با شماست زندگي يك 
آه بيشتر نيست مادرجان! به گمانم بغض كرد، نشستم 
روي صندلي، كاله و شــال گردن پدر را تن پوش كردم 
و با اجازه مادر يكي از 6دانه ســيگار جامانده در قوطي 
سيگار نقره اي پدر را روشن كردم. مادر گفت چقدر دلم 

براي اين بو تنگ شده است. سرفه كه سر داد خاموشش 
كردم، سرانگشتم داغ سوز شد و از جا جستم. شب، هنوز 
شب بود. عجب خوابي ديدم. مادرم سال هاي دور فوت 
كرد و پدر پس از او آب شــد. حاال من هزار سال دارم. 
حاال مدت هاســت با خودم مي گويم كاش مي شــد آن 
خواب را فيلم كنم. يعني رؤيايــم را ديدني كنم كاري 

كه سينما مي كند.

گاهازرؤيايتوميگذرم
گيرمكهنميبيني

وگاهازخوابمنتوميگذري
افسوسكهنميبينم

بچه كه بودم آن هزار سال پيش فيلم ديدن آداب داشت، 
اصاًل فيلم ديدن فقط در سالن سينما، سينما بود نه در 
قاب تلويزيون. فيلم بايد در جمع و بــا جمع ما را فيلم 
مي كرد. يعني رؤياها و آرزوهاي مــا را ديدني مي كرد. 
»گنج قارون« يادتان هســت؟ چه پايان سرخوشانه اي 
داشت؟ ناصر ملك مطيعي يادتان هست »فرمان« شد 
و چاقوي حافظ ناموس تا پــاي جان قيصر پيش رفت؟ 
»بربادرفته« يادتان هست؟ يادتان هست »ويوين لي« 
به »كالرك گيبل« مي گفت؛ فردا روز ديگري اســت و 
فردا روي سردر سينماي شــهر »باني و كاليد« بودند. 
»اشك ها و لبخندها« چطور؟ حتي »چهارراه حوادث« 
ســاموئل خاچكيان. نوجوان كه بودم دلم مي خواست 
حاال كه نمي شــود بازيگر شد، كاش بشــود كنترلچي 
ســينما شــوم و مفت و مجاني كار كنم و براي تمرين 
يك چراغ قوه خريدم و در سينما »مبين« سنندج بعد 
از شروع فيلم اگر كسي به سالن مي آمد چراغ مي دادم 
كه كنترلچي فهميد و خواست از سينما بيرونم كند. اما 
صرف نظر كرد ولي من همچنان آن خاطره را دوســت 
دارم گرچه در اين سال ها عادت عاشقانه رفتن به سينما 
براي من و بســياري ديگر كم و كمتر شده و كرونا هم 
ضربات مهلكي به سالن هاي سينما وارد كرده است اما 
سينما، همچنان سينماست فيلم سينمايي روي صفحه 
تلويزيــون مي بينيم تا از فيلم شــدن زندگي مان لذت 
ببريم تا خودمان را فراتر از تصورات خودمان در سفرهاي 
ناممكن و در جهان نديــده و نيامده ببينيم، دروغ هاي 
راستي كه ســينما نام دارد چقدرفيلم ديدن در تبعيد 
خانگي كرونا خوب است. چقدر در شب هاي بدخوابي، 
فيلم ديدن بدون ماسك با)بســتني قهوه(عزيز و لذيذ 
است!مثل ديدِن فيلِم: »چيز هايي هست كه نمي دانيد«!

زيباييچهارفصلرا
درچشمهايتكوچككردهاي
درياچهنمكيكهازگونههايت

سرازيرميشود
سنگرامجروحميكند

فریدون صدیقی

استادروزنامهنگاری

یادداشت 

  شعرها به ترتیب از

بيژن نجدی و مجيد تيموری

پای صحبت های رضا بابك، پیشكسوت تئاتر، سینما و تلویزیون به بهانه روز ملی سینما

به هر قیمتی بازی نمی كنم

از خانه موتمن االطبا 
تا خانه هاشم خان!

گزارشی از خانه قدیمی محله پامنار كه 
 لوكیشن فیلم های سینمایی »خانه پدری« و 
»رسوایی« و همچنین سریال »شهرزاد«  بود

06

بهشت 
دیوانگان سینما

نگاهی به چند جشنواره 
و دورهمی  مهم 

سینمایی دنیا

08

آپاراتخانه مثل 
سلول انفرادی بود

خاطره بازی با اكبر رستم زاده
یكی از معدود بازمانده های 

نسل آپاراتچی ها در سینمای ایران

10

در ستون تسلیت ها 
نامی از ما یادگاری

یادی از هنرمندان سینما 
كه در یك سال گذشته 

از میان ما رفتند

11

بازسازی شهرستان ها 
در پایتخت

نگاهی به روستاهای 
اطراف تهران كه لوكیشن 

تولیدات سینمایی و تلویزیونی شده اند

06



فیلم »خانه پدری« را دیده اید؟ فیلم جنجالی »كیانوش عیاری« كه چندین سال توقیف 
بود و سال98 سرانجام اجازه اكران گرفت اما خیلی زود از روی پرده های سینما پایین 
آمد. این فیلم كه قصه تلخی را روایت می كند، در یك خانه تاریخی فیلمبرداری شده است؛ خانه ای كه چند 
سال بعد از ساخت فیلم خانه پدری، در اختیار تیم سازنده سریال »شهرزاد« قرار گرفت تا خانه »هاشم خان« 
و خانواده اش شود؛ همان خانه زیبا و پر از حس خوبی كه »فرهاد« عاشق پیشه در زیرزمینش شعر می گفت و 
مقاله می نوشت. این عمارت زیبا و قدیمی كه از آن به عنوان لوكیشن فیلم »رسوایی« و سریال »پرده نشین« 
هم استفاده شده، خانه »موتمن االطبا« است؛ پزشك مخصوص ناصرالدین شاه قاجار كه سال های سال پیش 
در این خانه 3طبقه واقع در محله پامنار روزگار می گذراند. در آستانه روز سینما سراغی از این عمارت قدیمی 
گرفته ایم؛ خانه ای كه لوكیشن پربیننده ترین سریال شــبكه نمایش خانگی و جنجالی ترین فیلم سینمایی 
یك دهه گذشته كشورمان است. اگر می خواهید بیشــتر درباره این عمارت پررمز و راز بدانید، با ما به قلب 

تاریخ بیایید.

نیلوفر  ذوالفقاری

خانه نویسنده آشیانه عقاببه نام پزشك مخصوص شاه

عكس با لباس قجری لوكیشن عكاسی، موزیك ویدئو و فیلم

خانه ای در دل تهران قدیم

قبل از اینكه به خود خانه موتمن االطبا بپردازیم، بد نیست ابتدا كمی با این پزشك نامدار تاریخ 
معاصر آشنا شویم. »میرزا زین العابدین خان دنبلی ضرابی« نخستین فارغ التحصیل مدرسه 
دارالفنون بود. او كه سال 1858 میالدی از دارالفنون فارغ التحصیل شد، شاگرد »ژوزف تولوزان« 
فرانسوی، پزشك ناصرالدین شاه قاجار بود. به همین دلیل او هم بعد از فارغ التحصیلی، به سمت 
پزشك مخصوص سلطان صاحبقران رسید و از آن پس لقب »موتمن االطبا« را به خود اختصاص 
داد. در خبرها دیرینگی خانه موتمن االطبا را دوره قاجار ذكر كرده اند اما اگر می خواهید در جریان 
عمر دقیق این خانه زیبا قرار بگیرید، باید بگوییم كه حكیم باشی دربار قاجار این خانه را در سال 
1262خورشیدی بنا كرد. آن هم در قالب یك عمارت 3طبقه كه در دوره خودش بی نظیر بود 
و به همین دلیل نخستین خانه 3طبقه در كشور نام گرفت. این بنای 3طبقه به قدری خاص و 
منحصر به فرد بود كه وقتی خبر ساخته شدنش به گوش ناصرالدین شاه رسید، شخص شاه شال و 
كاله كرد و برای دیدن خانه موتمن االطبا به محله عودالجان رفت. در همان بازدید هم كوچه ای 
كه خانه در آن ساخته شده بود، به دلیل خدمات پزشك مخصوص دربار، به نام »موتمن االطبا« 

درآمد كه هنوز هم این نام روی كوچه خیابان پامنار باقی مانده است.

موتمن االطبای بزرگ قریب به 25سال در عمارت زیبایش زندگی كرد تا اینكه در سال 
1287خورشیدی، با فوت او این خانه به تنها فرزندش »حسینقلی خان« رسید. این روند 
همینطور ادامه داشت تا اینكه »زین العابدین موتمن« مالك خانه آباء و اجدادی اش شد. 
حتما نام زین العابدین موتمن را شنیده اید؛ نویسنده، محقق و شاعر معاصر نامداری كه 
از او آثار مختلفی به جا مانده است. بی شك مهم ترین اثر او رمان تاریخی »آشیانه عقاب« 
است كه سال 1312هجری شمسی منتشر شــده و حول محور داستان زندگی حسن 
صباح می چرخد. این نویسنده نام آشنا كه استاد بزرگانی مانند بهرام بیضایی، محمدعلی 
سپانلو، نادر ابراهیمی، محمدرضا شفیعی كدكنی و... بود، تا پایان زمان حیاتش در این 
خانه زندگی می كرد و درنهایت پس از درگذشــتش در سال 1384، این خانه به مالكی 
خصوصی از بستگان او واگذار شد. نكته درخور توجه درباره خانه موتمن االطبا این است 
كه این خانه در زمانی كه زین العابدین موتمن در آن سكونت داشت، یعنی در 25اسفند ماه 

سال 1379، با شماره 3104به ثبت ملی رسید.

صاحب خانه موتمن االطبا برای بازدیــد از این ملك منحصر به فرد، امكان عكاســی با 
لباس های قدیمی و قاجاری را هم فراهم كرده اســت. به این ترتیب كه یكی از اتاق های 
این خانه مخصوص پرو لباس های قجری است و بازدیدكنندگان با پوشیدن این لباس ها، 
می توانند در جای جای این خانه زیبا و قدیمی، از خودشان عكس بگیرند. ضمن اینكه 
در این خانه عكاسخانه ای هم مشغول به كار است كه درصورت تمایل بازدیدكنندگان، از 
آنها با لباس های خوش رنگ و لعاب، عكس های باكیفیت گرفته و آنها را به صورت چاپی 

در اختیارشان قرار می دهد.

كتاب 
سینمایی

یادگیری مبانی سینما

اگر می خواهید در آســتانه روز 
ســینما، اطالعات سینمایی تان 
را باال ببرید، حتما و حتما كتاب 
»مبانی ســینما« را بخوانید. این 
كتاب كه درواقع یــك فرهنگ 
سینمایی كامل و جامع به حساب 
می آید، در 3جلد نوشــته شده و 
اثری از ویلیــام فیلیپس، مدرس 
سینماست. در معرفی این كتاب 
آمده اســت: »این كتاب تركیبی 
سنجیده و آسان فهم از اطالعات 
فنی -تخصصــی و تحلیل های 
تاریخــی- فرهنگی اســت كه 
آشنایی نسبتا كامل و چند بعدی 
خواننــدگان با مباحــث مطرح 
ســینمایی را در پی دارد.« پس 
اگر دوست دارید در جمع عاشقان 
سینما حرفی برای گفتن داشته 
باشید یا در كمترین حالت، متوجه 
اصطالحاتی كه بــه كار می برند، 
بشــوید، كتاب مبانی ســینما را 
مطالعه كنید. این كتــاب را كه 
توسط نشر »ساقی« منتشر شده، 
رحیــم قاســمیان ترجمه كرده 

است.

آناتومی فیلم را بشناسید

این هم یك كتاب شسته و رفته 
دیگــر درباره ســینما؛»آناتومی 
فیلــم«. ایــن كتــاب به قدری 
حاوی اطالعــات خوبی در حوزه 
هنر هفتم اســت كه اگر از اهالی 
ســینما بخواهید كتابی معتبر و 
مفید درباره سینما به شما معرفی 
كنند، حتما یكــی از كتاب های 
پیشنهادی شــان همین آناتومی 
فیلم اســت. اگر چه اصل مطلب 
كتاب درباره ساختار فیلم است، 
امــا با مطالعــه آن با ســینمای 
كالسیك و مدرن بیشــتر آشنا 
شــده و می توانید آنها را تجزیه 
و تحلیــل كنید. اگــر اطالعات 
چندانــی از گرافیــك، صــدا، 
مكان و تصویــر، گونه های فیلم، 
فرامتن، ارتباط سینما، ادبیات و... 
ندارید، آناتومی سینما كمك تان 
می كند به بهترین شــكل ممكن 
از پس ندانسته های سینمایی تان 
بربیایید. این كتاب اثری از برنارد 
 اف دیــك اســت كه بــه همت
 حمید احمدی الری ترجمه شده 

است.

تعمق در فیلم

از نــام كتاب »تعمــق در فیلم« 
مشخص است كه هدف نهایی اش 
ســاخت مخاطبــان منتقــد 
سینماســت. این كتاب كه روی 
جلد آن با یك جمله »تماشا كنید، 
بگویید و بشــنوید، لذت ببرید« 
همه اهــداف نویســندگانش را 
برمال كرده، نوشــته پیتر لمان و 
ویلیام لور اســت كه مانند دیگر 
كتاب های تخصصی حوزه فیلم، 
توسط نشر »ساقی« منتشر شده 
است. در این كتاب كه با ترجمه 
حمیدرضا احمدی الری به فارسی 
درآمده، به شــكل های مختلف 
تعمق در فیلم یعنی رســیدن به 
دریافتی انتقادی تر درباره سینما 
آمــوزش داده شــده اســت. در 
فصل های مختلف ایــن كتاب، 
جنبه های مختلف سینما ازجمله 
ســاختار روایی، تحلیــل فرمی، 
تئوری مولف، ژانرها، رئالیســم، 
تئوری های فیلم و... ذكر شــده و 
به عنوان نمونه تحلیل فیلم های 
ماندگار دنیا ازجمله »همشهری 

كین« نیز آورده شده است.
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گزارشی از خانه قدیمی محله پامنار كه لوكیشن فیلم های سینمایی 
»خانه پدری« و »رسوایی« و همچنین سریال »شهرزاد«  بود

از خانه موتمن االطبا 
تا خانه هاشم خان! از سال 1384كه خانه آباء و اجدادی موتمن ها در اختیار مالك خصوصی قرار گرفت، از این ملك 

بی نظیر برای لوكیشن فیلم ها و سریال های ایرانی استفاده شد. نمونه اش فیلم »خانه پدری«، 
محصول سال 1389كه در آن اتفاقات یك خانه قدیمی را از سال 1308تا 1379روایت می كند. 
سال 1391فیلم »رسوایی« چهارمین ساخته سینمایی مسعود ده نمكی در این خانه فیلمبرداری 
شد و 2سال بعد، از این ملك به عنوان لوكیشن مجموعه تلویزیونی »پرده نشین« استفاده شد. یك 
سال بعد از ساخت این سریال، یعنی در سال 1394هم نوبت به تیم سریال »شهرزاد« رسید كه 
از این خانه به عنوان لوكیشن خانه »هاشم« و خانواده اش استفاده كنند. حاال هم خانه موتمن ها 

لوكیشن عكاسی و ساخت موزیك ویدئوها شده است.

خانه موتمن االطبا در میدان بهارستان، چهارراه سرچشمه، خیابان امیركبیر غربی، خیابان 
پامنار، روبه روی مسجد كاشانی، انتهای بن بست موتمن االطبا، پالك13 واقع شده است. اگر 
قصد بازدید از این خانه را دارید، بهتر است روی گزینه خودروی شخصی خط بكشید؛ چرا كه 
محیط بازاری این محدوده باعث می شود تا به سختی جای پارك پیدا كنید. درعوض اگر با 
خطوط مترو، خودتان را به ایستگاه امام خمینی)ره( برسانید، با كمی پیاده روی به سمت 

خیابان امیركبیر و خیابان پامنار، به راحتی به خانه موتمن االطبا می رسید.

بازدید با هماهنگی قبلی
از آنجا كه هم اكنون این ملك تحت مالكیت خصوصی اســت، امكان 
بازدید هر روزه از آن وجود ندارد و برای دیدن خانه باید با صاحبخانه 
 هماهنگ كنید امــا اگر صفحه اینســتاگرام این خانه به نشــانی

 khaneh_motamen@ را دنبال كنید، در جریان روزهای بازدید از خانه 
فرهاد و شهرزاد قرار می گیرید. درهای این خانه قجری در روزهایی 
خاص به روی گردشگران باز است و امكان بازدید از آن با تهیه بلیت از 

سایت های تخفیف نت برگ و تخفیفان هم وجود دارد.

نگاهی به روستاهای اطراف تهران كه لوكیشن تولیدات سینمایی و تلویزیونی شده اند

بازسازی شهرستان ها در پایتخت
تهران كه در محاصره بزرگراه ها، ساختمان های بلندمرتبه و در یك كالم، زندگی مدرن شهری است، در گوشه و كنارش فضاهایی دارد كه با دور ماندن از 
این شهرنشینی صرف، شكل روستایی خودشان را حفظ كرده و در گذشته جا مانده اند. به همین دلیل گزینه بسیار خوبی برای ساخت فیلم های تاریخی 
و فیلم هایی به حساب می آیند كه داستان شان در روستاهای مختلف كشور می گذرد. اگر می خواهید بدانید تاكنون كدام روستاهای تهران لوكیشن 

فیلم های سینمایی و مجموعه های تلویزیونی شده اند، نگاهی به این گزارش كوتاه بیندازید.

كودكی شهریار در خجیر!
یكی از روستاهای نام آشــنای تهران، روستای »خجیر« در 
شرق پایتخت اســت كه فضای بكر و آب و هوای بی نظیرش 
باعث شد تا قسمت های نخست ســریال »شهریار« در آن 
فیلمبرداری شــود. كمال تبریزی در مصاحبــه ای، دلیل 
استفاده نكردن از لوكیشــن آذربایجان، زادگاه شهریار در 
تولید این مجموعه تلویزیونی گفته اســت: »حتی در مورد 
كوه معروف حیدربابا یا حتی زادگاه مرحوم شهریار، وقتی به 
آن منطقه رفتیم به جرأت می توان گفت دیگر نشانی از آن 
همه اصالت و زیبایی كه شــهریار در شعرهایش به آن اشاره 
كرده، وجود ندارد و معماری آن روســتا به ملغمه ای تبدیل 
شده كه دیگر نه روستاســت و نه شهر. دیدم حتی یك پالن 
هم نمی شود در آن فضا گرفت و اینجا بود كه تصمیم گرفتیم 
در روستاهای دیگری كه دســت كم بتوان نماهای مشابهی 

را تصویربــرداری كــرد، كار را پیش ببریم«. تیم ســازنده 
سریال شهریار درنهایت برای تصویربرداری دوران كودكی 
محمد حســین بهجت تبریزی، 2لوكیشــن درنظر گرفتند؛ 
یكی روستای »چقا سیاه« در شازند اراك و دیگری منطقه 
»خجیر« در شرق تهران. عالوه بر این روستای منحصر به فرد 
با تپه ماهورهای زیبایش، دوره جوانی شهریار كه همزمان با 
آمدنش به تهران بود، در محله پامنار فیلمبرداری شــد. اگر 
خاطرتان باشد، جلسات شهریار با دوستان شاعرش ازجمله 
ایرج میرزا هم در كافه نادری برگزار می شد و به این ترتیب 
به جز بخشی از داســتان كودكی شهریار كه در شازند اراك 
فیلمبرداری شــده و همچنین دیدار شــهریار و نیما كه در 
روستای »یوش« اتفاق می افتد، لوكیشن باقی قسمت های 

این سریال پرطرفدار، تهران و اطراف آن بوده است.

بازسازی كرمانشاه در سنجریان
مجموعــه تلویزیونی پرطرفــدار »ن خ« كه فصل ســوم آن در 
نوروز1400 از شبكه یك پخش شد، كاری از سعید آقاخانی است 
كه 2فصل ابتدایی اش در كرمانشاه و كردستان فیلمبرداری شد. 
اگر این سریال را دیده باشید، از لهجه كرمانشاهی عوامل فیلم و 
ترانه های كردی سورانی و تركمنی متوجه شده اید كه این قصه 
در دل كرمانشاه و كردستان می گذرد. 2فصل ابتدایی این سریال 
هم با همین رویكرد در روستای »پریان« كرمانشاه تصویربرداری 
شد اما با شیوع بیماری كرونا كه رفت وآمد عوامل سریال به این 
روستا سخت شد، تیم برنامه ریز »ن خ« تصمیم گرفتند كرمانشاه 
را به یكی از روستاهای اطراف تهران بیاورند! قرعه به نام روستای 
»ســنجریان« افتاد؛ روســتایی در انتهای بزرگراه شهید بابایی 
كه قرار داشــتنش در ارتفاع باعث شــده تا حال و هوای سرد و 
كوهستانی كردستان و كرمانشــاه به مخاطب القا شود. سعید 
آقاخانی، كارگردان و بازیگر این سریال درباره انتخاب روستای 
ســنجریان به عنوان لوكیشن ن خ گفته اســت: »اینجا نزدیك 
تهران بود و رفت وآمد و دسترسی مان راحت تر از كرمانشاه بود. 
همچنین در فصل3 به بحث گیاهان دارویی نیز ورود كرده ایم«. 
به این ترتیب فصل سوم این سریال پرطرفدار كه داستان زندگی 
»نورالدین خانزاده« را روایت می كند، در روســتایی نزدیك به 

تهران به نام سنجریان فیلمبرداری شده است.

آهار؛ لوكیشن »مارمولك«
اگر فیلم »مارمولك« ساخته كمال تبریزی را دیده باشید، حتما فضای روستاگونه و قدیمی 
لوكیشن فیلم هنوز هم در خاطرتان مانده است. شاید برایتان جالب باشد بدانید این فیلم 
كمدی-  درام سال 1382در روستای آهار شمیران فیلمبرداری شده است اما با وجود اینكه 
قریب به 2دهه از ساخت فیلم مارمولك در این روستای زیبای پایتخت گذشته، اگر همین 
حاال هم راه روستای آهار را در پیش بگیرید، می توانید فضای لوكیشن مارمولك را با همان 
شكل قبلی اش ببینید. این روستای بكر و دست نخورده قطعا یكی از زیباترین و نزدیك ترین 

روستاها به پایتخت است.

از »مختارنامه« تا »متهم گریخت«
در میان تمام فضاهای روســتایی اطراف تهران كه بسته به موقعیت شان لوكیشن یكی، دو 
مجموعه تلویزیونی یا فیلم سینمایی بودند، روستای احمدآباد مستوفی از توابع اسالمشهر، 
به تنهایی محل فیلمبرداری بسیاری از فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی است. 
این روستا كه در 7كیلومتری جنوب غربی شــهر تهران قرار دارد، یك روستای قدیمی با 
چشم اندازهای زیباست كه به همین دلیل چشم بســیاری از عوامل تولیدات سینمایی را 
گرفته اســت. ضمن اینكه از باغ های این محدوده به خصوص در چند سال اخیر، به عنوان 
لوكیشن عكاسی و فیلمبرداری های عروسی هم استفاده می شود. اما تا از بحث لوكیشن های 
سینمایی دور نشــده ایم، این نكته را ذكر كنیم كه تا به حال فیلم ها و سریال های متعددی 
ازجمله »مختارنامه«، »احضار«، »متهم گریخت«، »ســرباز«، »ماجان« و... در این روستا 

فیلمبرداری شده اند.

آهو در لواسان
مجموعه تلویزیونی »آهوی  ماه نهم« را یادتان می آید؟ سریالی كه اوایل دهه 
80 از شبكه یك پخش می شد و در آن بازیگرانی چون فقیهه سلطانی، اصغر 
همت، رامبد شكرآبی، آناهیتا همتی، زهره حمیدی، هما خاكپاش و... ایفای 
نقش كرده بودند. اگر خاطرتان باشــد، در ساخته مســعود نوابی دانشجوی 
جوانی به نام »آهو« با یافتن نشانه هایی از گذشته اش، دچار آشفتگی شده و 
برای رهایی از بحران های روحی، راهی یك روستای زیبا می شود. این روستای 
زیبا، همین لواسان خودمان است! تمام بخش های روستایی سریال آهوی  ماه 
نهم در روستاهای لواسان فیلمبرداری شده و برای اینكه مشكل لهجه پیش 
نیاید، در سریال هیچ رد و نشانی از این روستا به مخاطب داده نمی شود؛ یعنی 
روستایی كه در مجموعه تلویزیونی آهوی  ماه نهم تصویر شده، یك روستای 

كامال گمنام است.



احمدرضا معتمدی جزو معدود ســینماگرانی است كه نویسندگی فیلمنامه 
همه فیلم هایی كه ساخته، توســط خودش انجام شده است. او كه چهره ای 
دانشگاهی هم محســوب می شود و ســال ها در فضای آكادمیك مشغول 
تدریس بوده، معتقد است فیلمنامه خوب، اصل و ركن یك اثر سینمایی است 
و هیچ فیلم موفقی از یك فیلمنامه بد ساخته نشده و نخواهد شد. معتمدی 

سال 1398دچار سكته مغزی شــد؛ اتفاقی كه باعث شده فیلم تازه ای از 
او روی پرده نرود و البته عوارض آن همچنان ادامه دارد اما شرایط سخت جسمی مانع این 

فیلمنامه نویس و كارگردان مولف نشده و او هنوز قلم و كتاب را زمین نگذاشته است. با 
معتمدی در آستانه روز ملی سینما، درباره نوشتن برای سینما و فیلمنامه نویسی حرفه ای 

گفت وگو كرده ایم.

گفت وگو با احمدرضا معتمدی، كارگردان سینمای ایران

فیلمنامه بد  
فیلم خوب نمی شود

كتاب 
سینمایی

تاریخچه سینمای ایران

چقــدر بــه دانســتن تاریخچه 
سینمای ایران عالقه مندید؟ اگر 
جواب تــان »زیاد« یــا »خیلی« 
است، حتما مطالعه كتاب »صدای 
پــا... تاریخچه ای از: ســینمای 
ایران« نوشــته حمید شعاعی را 
در دستور كارتان قرار بدهید. این 
كتاب قدیمی همانطــور كه در 
توضیح روی جلدش آورده، نظری 
گذرا به تفریح و سرگرمی مردم و 
تاریخچه ای از فیلم ایرانی و سینما 
در ایران است. در واقع این كتاب 
بیشتر و پیش تر از آنكه به سینما 
بپردازد، سنت های نمایشی ایران 
را قبل از ورود سینما مورد بررسی 
قرار داده و بــه همین دلیل یكی 
از خواندنی ترین و دلنشین ترین 
كتاب هــای این حوزه به شــمار 
می رود. این كتاب صدصفحه ای 
سال 1352یعنی حدود نیم قرن 
پیش بــه همت نشــر »چاپخانه 
گیالن« منتشر شده و این روزها 
می توان نسخه پی دی افش را هم 
از طریق اپلیكیشن های كتابخوان 

تهیه كرد.

سرگذشت سینمای ایران

این هم یك كتــاب دیگر درباره 
ســینمای ایران كه ســیر تا پیاز 
اتفاقاتی كه در صنعت سینمای 
كشورمان افتاده را برایتان تعریف 
می كند:»سرگذشــت سینمای 
ایــران«. این كتاب را كه ســال 
1384توسط انتشــارات »كتاب 
همراه« منتشر شده، علی افصحی 
نوشته و قربان ولیئی ویراستاری 
آن را برعهده داشــته است. نكته 
جالــب توجه دربــاره كتاب این 
است كه نویسنده در آن عالوه بر 
اینكه تاریخچه سینمای ایران را 
از آغاز یعنی از سال 1279شمسی 
برابر با 1918میــالدی تا پایان 
سال 1383شمســی ذكر كرده، 
فهرســتی از فیلم های به نمایش 
درآمده در این سال ها را هم آورده 
است. كتاب سرگذشت سینمای 
ایران، یك كتاب 103صفحه ای 
است كه به لطف اپلیكیشن های 
كتابخوان ماننــد فیدیبو، امكان 
مطالعه نسخه الكترونیك آن هم 

فراهم شده است.

اصطالحات سینما

»آداپتــه« می دانید چیســت؟ 
»اكسپرسیونیسم« چطور؟ اینها 
اصطالحات سینمایی ای هستند 
كه شــاید نام شــان به گوش تان 
خورده باشــد، اما معنــی آنها را 
ندانید. خبر خوب اینكه در دنیای 
نشــر، كتابی با عنوان »فرهنگ 
اصطالحات ســینما« وجود دارد 
كه با مطالعه آن می توانید صدها 
اصطالح سینمایی را فرابگیرید. 
این كتــاب كــه درواقــع یك 
فرهنگ لغت موضوعی اســت و 
اثری كامال كاربــردی در دنیای 
سینما به حســاب می آید، كاری 
از علــی افصحی اســت و آن را 
انتشارات »كتاب همراه« منتشر 
كرده اســت. با داشتن این كتاب 
80صفحه ای كه به ترتیب حروف 
الفبا تدوین شــده، هــم متوجه 
می شوید كه آداپته اقتباس از آثار 
دیگران است و اكسپرسیونیسم 
نهضتی ادبی - هنری است كه در 
فاصله سال های 1903تا 1933در 
آلمان به وجود آمده و هم با صدها 

اصطالح دیگر آشنا می شوید.

7 پنجشنبه

شماره 132
18  شهریور 1400  روز سینما

    فیلمنامه چه نقشــی در یك اثر سینمایی 
دارد؟

فیلمنامه خوب، اصل و ركن یك اثر ســینمایی اســت. این 
موضوع در ادبیات نمایشــی هم صادق است؛ اگر نمایشنامه 
خوبی نداشته باشیم، هرگز یك تئاتر خوب نخواهیم داشت. 
اگر شكسپیر آن نمایشــنامه ها را نمی نوشت، هرگز تئاتر در 
بریتانیا رشد نمی كرد. در حقیقت سینما یك فونداسیون اولیه 
دارد كه از فیلمنامه و ایده آن ساخته می شود. ایده، بذر اولیه ای 
اســت كه فیلمنامه نویس در ذهنش می كارد تا به درختی 
تنومند تبدیل شود و همه عناصر بعدی فیلمنامه از آن حاصل 
می شود. نمی توان دقیقا تعیین كرد كه ایده از كجا می آید، 
گاهی از یك حس و گاهی از دیدن یك عكس شكل می گیرد، 
اما وقتی این تصویر مبهم اولیه آغاز، میانه و پایانی مشخص در 
یك ساختار معین پیدا كند، تبدیل به طرح داستان می شود.

    آیا فیلمنامه خــوب می تواند ضامنی برای 
موفقیت یك فیلم باشد؟

هیچكاك جمله  معروفی دارد با این مضمون كه امكان ندارد 
از یك فیلمنامه بد، فیلم خوبی ســاخته شود. ممكن است 
ســازنده یك فیلمنامه خوب را به اثری متوسط تبدیل كند 
اما برعكس آن ممكن نیست. فیلمنامه و فیلم نسبت به هم، 
تقدم علت و معلولی دارند؛ فیلمنامه علت است و فیلم معلول 
آن. اگر شخصیت پردازی خوبی در فیلمنامه نداشته باشی، 
چطور می توانی در مرحله فیلمبرداری با میزانسن، دكوپاژ 
یا نورپردازی ضعف ها را جبران كنــی؟ تكنیك ها در واقع 
ادبیات سینمایی شما را به بیان سینمایی تبدیل می كنند 

اما قــدرت رفع نقص هــای علت را 
ندارند. موفقیت یك فیلم به اصالت 
فیلمنامه ربط دارد. كارگردان با 
داشتن فیلمنامه ای كه تركیبی 
از همه مولفه ها و عناصر باشد، 
می تواند اثر را تكمیل كند و 
كمك كند مخاطب برخورد 
ژرف تری با شخصیت های 
داســتان داشــته باشد؛ 
كارگردان می تواند تصاویر 
زیبا و نماهای دل انگیز ارائه 

دهد اما بــدون یك فیلمنامه 
خوب، نه.

    یــك فیلمنامه خوب 
چه ویژگی های اساســی ای را باید 

داشته باشد؟
فیلمنامــه در قــدم اول نیازمنــد یك ایده 
ســینمایی خوب اســت. با داشــتن ایده 
خوب است كه شــخصیت های برجسته، 
موقعیت های نمایشــی درست، پیرنگ 
جذاب برای مخاطب و نقاط عطف در 
فیلمنامه به وجود می آید و اثر كشش 
داستانی برای نشاندن مخاطب پای 
روایــت را پیدا می كنــد. پیرنگ 
نمایشی مؤثر در هر ژانری، نیاز به 

هســتند. علت این است كه وقتی داســتانی به عنوان یك 
رمــان خواندنی، با اقبــال خوانندگان مواجــه و پرفروش 
شــده، در حقیقت آزمون خود را پس داده است. فیلمساز 
به درســتی دریافته كه می تواند یك اثر موفق ادبیات را به 
زبان ســینمایی برگرداند و فیلم موفقی بسازد كه حتی در 
رشته های ســینمایی دیگر هم بدرخشــد و جایزه بگیرد. 
ســینماگرانی مانند هیچكاك و كوبریك كه خودشان هم 
مولف هستند، فیلم های اقتباسی موفقی ساخته اند. گاهی 
حتی نویسنده داستانش را مشخصا برای یك فیلمساز نوشته 

تا آن را به سینما ببرد.
    چرا در ســینمای ایــران، فیلمنامه های 
اقتباسی كم تعداد هستند و پیوند ادبیات و 

سینما ضعیف است؟
چند علت برای این اتفــاق وجود دارد؛ ادبیــات معاصر ما 
نتوانسته پا به پای ادبیات مقتدر و معتبر تاریخی ایران پیش 
بیاید و می توان گفت شــاهد افول در ادبیــات قرون اخیر 
بوده ایم. از طرف دیگــر در زبان های جدید ادبی مانند رمان 
و نمایشنامه، نتوانســته ایم همگام با پیشرفت هایی كه در 
غرب اتفاق افتــاده حركت كنیــم. در دوره معاصر در غرب 
رمان نویسان و نمایشنامه نویســانی ظهور كرده اند كه زبان 
تصویر و سینما را خوب می شناسند و در متن آنها، فاصله با 
سینما خیلی كم است؛ انگار نویسنده از ابتدا رمانی را 
برای سینما می نویسد، حتی در زمانه ای كه 
سینما چندان گسترده نبود، مارسل 
پروست آثاری با زبان سینمایی 
خاص نوشــته كه هر جمله آن 
رنگ و تصویر را به ذهن می آورد. 
نویسندگانی مانند چارلز دیكنز 
و ویكتــور هوگــو هــم آثاری 
مانند الیور توییست، آرزوهای 
بزرگ و بینوایان نوشتند كه هم 
عام پسند و هم سینمایی هستند 
و می بینیم كه بارها از روی آنها 
فیلم ساخته شده است. در جهان 
امروز هم، بعضی نویســندگان 
اصــال بــه ســفارش یــك 
تهیه كننده داستانی را از ابتدا 
با نگاه ســینمایی می نویسند؛ 
چیزی كه با نوعی نگاه نادرست 
در كشــور ما دچار جوسازی 

می شود.
    چرا نوشــتن به سفارش 
سازنده در كشــور ما رایج 

نمی شود؟
چون با جوسازی هایی، این كار به تولید هنر 
سفارشی تعبیر می شود. من هم نمی گویم 
كه هنر باید سفارشــی باشد، اما معتقدم 
اگر می خواهیم اثر سینمایی هم ویژگی 
هنری را حفظ كند هم بتواند مخاطب 
عام را جذب كند، باید قدم های بنیادین 
اولیه را اصولی بردارد. اگر قرار اســت 
چندین میلیارد برای ســاخت یك 
فیلم یا سریال صرف شود، چرا باید 

هزینه ای كه برای متن و نویسنده درنظر گرفته شده حتی به 
اندازه تداركات اولیه نباشد؟

    به نظر شما دلیل اینكه فیلم های میلیاردی، 
سهم كمی از هزینه ها را به فیلمنامه اختصاص 

می دهند چیست؟
این اتفاق شــرم آوری اســت. شــاید بتوان گفت وضعیت 
نویسندگان ســینمایی از بدترین ها در صنف سینماگران 
است اما نكته مهم این نیســت، موضوع این است كه با این 
رویكرد در نهایت خود سینماســت كه دچار كاهش رتبه و 
جایگاه می شود. اگر بنیان درست نباشد، چطور سینما سر 
پا خواهد ماند؟ از وقتی سینما به عنوان یك صنعت جدی 
گرفته شد، در غرب به فیلمنامه نویسی توجه ویژه ای كردند. 
به فیلمنامه نویســان امكانات ویژه ای دادند و حتی گاهی 
كمك كردند آنها به جایی سفر كنند كه در آن آرامش دارند 
و می توانند بهتر بنویسند؛ همین هم باعث خلق متن های 
قوی شــد. درحالی كه ما برای بازیگر دســتمزد میلیاردی 
اختصــاص می دهیم اما به فیلمنامه كه اصل كاری اســت 
بی توجهیم. به همیــن دلیل هم پای یك ســریال كمدی 
میلیاردی می نشینیم اما بعد از 15قسمت هنوز یك بار هم 
نخندیده ایم! به همین دلیل هم اثر جنایی تماشا می كنیم و 
بیننده به راحتی می فهمد قاتل كیست چون داستان هیچ 
تعلیقی ندارد! هزینه نكردن برای داشتن یك فیلمنامه خوب 
در نهایت به ضرر سینما، تلویزیون و شبكه نمایش خانگی 

تمام می شود.
    به نظر شــما چــه راهكارهایــی برای 
ورزیده شدن ذهن فیلمنامه نویس وجود دارد 

و خودتان كدام ها را به كار گرفته اید؟
من 40سال در دانشگاه به صورت آكادمیك و براساس اصول 
و قواعد سینما تدریس كرده ام. همواره در حال تحقیق روی 
آخرین آثار و آموزه های فیلمنامه نویســی هســتم و حتی 
به صورت آنالین، كتاب های عرضه شده را مطالعه می كنم 
و سعی می كنم دیدگاه انتقادی و تحلیلی نسبت به آموزه ها 
داشته باشم. فیلمنامه نویس باید اصول نظری را به خوبی و 
كامل فراگرفته باشد. چطور ممكن است فردی كه سال ها در 
این سینما فیلمنامه نوشته و فیلم ساخته، هنوز نكات اولیه و 
ریشه ای مانند تفاوت ایده و طرح را نداند؟ آموزه های نظری 
باید به حد كفایت یاد گرفته شود و بعد فیلمنامه نویس سراغ 
مدام كتاب خواندن و مدام فیلم دیدن برود. فیلمنامه نویسان 
باید خود فیلمنامه های آثــار را بخوانند، خط به خط آنها را 
تصویر كنند و نانوشته های بین خطوط را در ذهنشان بسازند.
گنجینه های عظیمی برای آموختن در تاریخ سینما وجود 
دارد. از طرف دیگر فیلمنامه نویس باید مدام فیلم ببیند اما 
نه اینكه فقط تماشا كند، باید با دوستان و متخصصان دیگر 
جلسه بگذارد تا با هم فیلمنامه ها را تحلیل كنند. الزم نیست 
همه فیلم های تاریخ سینما را ببیند، دیدن 5فیلم خوب در 
یك سال به شــكل اصولی همراه با بحث و تحلیل می تواند 

راهگشا باشد.
    خودتان این روزها مشغول چه كاری هستید؟
من بعد از بیماری و سكته مغزی، همچنان در دوران نقاهت 
و مشغول فیزیوتراپی و ترمیم ضعف های جسمی هستم اما 
از پشت تخت و میز، تالش می كنم درس گفتارهای 40سال 
تدریس در دانشگاه را به شكل مدون به رشته تحریر درآورم 

و ویرایش كنم تا آماده انتشار شوند.

این دارد كه شخصیت در درگیری با عناصر، از جذابیت های 
الزم برخوردار باشد و بتواند داستان را پیش ببرد.

    فیلم هایی كه با اقتباس از ادبیات داستانی 
ساخته شــده اند، چقدر در سینمای جهان 

موفق بوده اند؟
90درصد فیلم های موفق هالیوود و سینمای جهان، اقتباسی 

نیلوفر  ذوالفقاری

ابد و یك روز / سعید روستایی
»ابد و یك روز« یكی از فیلم های موفق سال های اخیر سینمای ایران است كه توانست جوایز متعددی، از جمله 

سیمرغ بهترین فیلمنامه جشنواره فجر را از آن خود كند. فیلم داستان دختری به نام سمیه )با بازی پریناز ایزدیار(، 
دختر جوانی است كه قرار است به زودی به عقد مردی افغان درآید اما سمیه برای انجام این ازدواج مردد است؛ 

چراكه وضعیت خانه ای كه در آن زندگی می كند و اعضای خانواده اش، تا حدود زیادی به او وابسته است. او مادر پیر و 
از كار افتاده ای دارد و البته برادران و خواهرانی كه همواره در حال نزاع با یكدیگر هستند و انگار تنها شخصیت قابل اتكا 

و مسئولیت پذیر خانه، سمیه است.

دوران عاشقی/ رؤیا محقق
فیلم ماجرای زندگی یك زن وكیل به نام بیتا )لیال حاتمی( است كه در كار خود تبحر دارد و بیشتر پرونده های مربوط 

به طالق را قبول می كند. همسر او حمید )شهاب حسینی( در یك شركت بزرگ كار می كند و به واسطه شغلش با 
میترا )مینا وحید( كه به تازگی از خارج آمده آشنا می شود و با او عقد می كند. میترا باردار شده، اما حمید این مسئله را 
نمی پذیرد و معتقد است كه مدت هاست توانایی بچه دار شدن ندارد. دایی میترا كه از اعتبار و قدرت زیادی برخوردار 

است از جریان مطلع شده و حمید را تهدید می كند و برای تحت فشار قرار دادن او، میترا را به بیتا معرفی می كند تا 
وكالت او را بر عهده بگیرد.

آذر، شهدخت، پرویز و دیگران / بهروز افخمی
فیلمنامه »آذر، شهدخت، پرویز و دیگران« را بهروز افخمی براساس رمانی از مرجان شیرمحمدی نوشته است. در 
خالصه داستان این فیلم آمده: همسر خانه دار یك بازیگر مشهور سینما در آخرین فیلم او با وی همبازی می شود 

و آنچنان مورد توجه منتقدان قرار می گیرد كه منجر به حسادت او می شود. روابط صمیمانه آنها تیره شده، زن قهر 
می كند و به باغچه خانوادگی شان در دماوند می رود. با بازگشت دختر این زوج به ایران، روابط آنها دستخوش تحوالتی 

می شود. فیلم روایت تحول مناسبات و روابط اعضای خانواده، بعد از تغییر وضعیت و پیشرفت مادر خانواده است كه 
حاال از موقعیت قبلی خود فاصله گرفته است.

قاعده تصادف / بهنام بهزادی
فیلم »قاعده تصادف« به اعتقاد بسیاری از منتقدان، ادای دینی نسبت به هنر تئاتر است. گروهی تئاتری متشكل از 

چند پسر و دختر، آخرین تمرینات خود را انجام می دهند تا برای اجرا آماده باشند؛ اجرایی كه قرار است خارج از كشور 
انجام شود اما وقتی پدر یكی از اعضای گروه به نام شهرزاد، به هر شكل نمی خواهد اجازه بدهد كه دخترش همراه 

گروه به خارج برود، همه برنامه ها به هم می ریزد. فیلم به صراحت نشان می دهد كه برخالف تصوری كه برخی والدین 
سنتی به این گروه های دوستی دارند، آنها عده ای جوان هستند كه به خاطر یك كار مشترك گرد هم آمده اند و این 

باعث به وجود آمدن دوستی عمیقی شده كه همان هم در آخر باعث می شود برای شهرزاد و شجاعتی كه به خرج داده، 
فداكاری كنند.

ضد گلوله / مصطفی كیایی
»ضد گلوله« در زمان اكران بسیاری از منتقدان و بینندگان را به یاد حال و هوای فیلم خاطره انگیز »لیلی با من است« 
انداخت. مصطفی كیایی در فیلمنامه این فیلم، بیننده را به اواسط دهه60 و اوج دوران جنگ تحمیلی می برد؛ جایی 

كه سلیم، مردی حدود 50ساله در تهران مشغول قاچاق نوارهای لس آنجلسی و فیلم های ویدئویی است. او در اثر یك 
اتفاق متوجه می شود كه توموری در سر دارد و تا 2 ماه دیگر بیشتر زنده نخواهد ماند. راه سلیم به جبهه می افتد اما او 
با توجه به حرفه غیرقانونی، لباس های نامتعارف و حتی منش كالمی لمپنی، پس از بازگشت از جبهه هم همچنان 

به لحاظ ظاهری دچار تحول محسوسی نشده، اما به لحاظ درونی، تجربه حضور هر چند ناخواسته یا بی فایده اش در 
جبهه او را به آدم دیگری تبدیل كرده است.

زاالوا / ارسالن امیری،آیدا پناهنده و تهمینه بهرام 
»زاالوا« فیلمی به كارگردانی ارسالن امیری است. فیلمنامه این فیلم را ارسالن امیری، آیدا پناهنده و تهمینه بهرام 
با همكاری یكدیگر نوشته اند. فیلم محصول سال1399 است و داستان آن در دهه1350 خورشیدی روی می دهد. 
ماجرا درباره واقعه ای است كه مردمان چند نسل قبل تجربه اش كرده اند. ظهور یك موجود ناشناخته در روستا موجب 
وحشت اهالی می شود و مأموران پاسگاه را برای برقراری امنیت و حل پرونده به میدان می آورد اما تجربه ثابت كرده كه 
با دستبند و اسلحه نمی شود اجنه را دستگیر كرد! فیلمنامه درامی قدرتمند پیرامون تقابل عقالنیت و خرافات است.

خورشید / نیما جاویدی و مجید مجیدی
»خورشید« آخرین ساخته بلند سینمایی مجید مجیدی، كارگردان پرآوازه سینمای ایران است. در داستان این فیلم، 
علی كه خواهرش را از دست داده، پدرش گریخته و مادرش در تیمارستان است، به همراه تعدادی دیگر از كودكان 
و نوجوانان در یك انبار الستیك های ضایعاتی كار می كند. رئیس یك باند پخش مواد مخدر )علی نصیریان( از او 
می خواهد برای یافتن یك گنج یا زیرخاكی، در مدرسه كودكان كار ثبت نام كرده و از طریق زیرزمین آن مدرسه به 
محل دفن گنج برسد. علی در مدرسه كودكان كار به نام خورشید، با معلمی )جواد عزتی( مواجه می شود كه خیلی 
هوای آنها را دارد و در كنار 3نفر دیگر از دوستانش، جست وجوی گنج را در شرایط بسیار دشوار و طاقت فرسا شروع 
می كند.

قصر شیرین/ محسن قرایی و محمد داوودی
»قصر شیرین« داستان جالل مرادی، مردی 42ساله است كه در تصادفی، باعث مرگ خانواده ای می شود اما تصادف 
در دادگاه غیرعمد شناخته می شود. او پس از گذراندن دوران زندان، همسر و فرزندانش را ترك كرده و به شهری دیگر 
می رود اما پس از 2سال به شهرش بازمی گردد. حاال جالل مردی عبوس، قلدر و نامرتب است كه تنها به فكر رسیدن به 
كارهای خودش است. همسر سابقش در بخش مراقبت های ویژه بستری است و چندان امیدی به وی نیست اما جالل 
حتی برای دیدن او نیز نمی رود. او ناچار می شود در جاده با كودكانش كه مدت ها آنها را رها كرده همراه شود و این 
همراهی بیننده را بیشتر با شخصیت اصلی فیلمنامه آشنا می كند.

مغزهای كوچك زنگ زده / هومن سیدی
»مغزهای كوچك زنگ زده« داستان خانواده ای است در یكی از فقیرترین محله های شهر، كه در كار تولید و فروش 
مواد مخدر هستند. قصه ما درباره شاهین، پسر وسط خانواده است كه آرزوهای خودش را دارد و تمام تالش اش را 
می كند تا در امپراتوری برادرش در این منطقه بی قانون، جایگاه باارزشی پیدا كند تا اینكه فیلمی از خواهر خانواده بین 
پسرها دست به دست می شود؛ فیلمی كه غیرت پسرها را به جوش می آورد و جنگی ناخواسته را آغاز می كنند. این فیلم 
فقط یك فیلم اجتماعی درباره رنج طبقه محروم جامعه نیست، بلكه طبقه محروم تنها بستری هستند برای روایت 
قصه شخصیت های چندبعدی و پرداخت شده فیلم.

كامیون/ كامبوزیا پرتوی
»كامیون« آخرین ساخته مرحوم كامبوزیا پرتوی است كه بعد از سال ها وقفه بین فعالیت هایش اكران شد. پرتوی با 
4سیمرغ، ركوردار فیلمنامه نویسی است كه بیشترین جایزه را از جشنواره فجر دریافت كرده است. در خالصه داستان 
كوتاهی كه از ماجرای فیلم كامیون منتشر شده آمده: یك راننده كامیون ایرانی )با بازی سعید آقاخانی(، خانواده ای 
ایزدی از اهالی كردستان عراق را برای یافتن پدر خانواده به تهران می آورد ولی اتفاقی با خودروی زنی كه نقش او را 
نیكی كریمی بازی می كند، تصادف می كند و این شروع ماجراهای فیلم است.

معرفی 10فیلمنامه برتر سال های اخیر در جشنواره فیلم فجر

سیمرغ بر شانه فیلمنامه  نویس ها
هر سال موقع برگزاری جشنواره فیلم فجر كه می رسد، عاشقان سینما چشم انتظار می مانند كه ببینند این بار ذهن خالق و هنرمند كدام فیلمنامه نویس، 
توانسته داستانی بنویسد كه در بین همه آثار جشــنواره، توجه داوران را به خود جلب كند. در این گزارش 10فیلمی را برایتان فهرست كرده ایم كه 

فیلمنامه های آنها در 10سال اخیر، سیمرغ را بر شانه فیلمنامه نویس شان نشانده است.
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سینما را می توان هنر اول جهان مدرن دانست؛ هنری كه به طور همزمان چشم و گوش و حس و ذهن شما را درگیر خودش می كند؛ هنری كه حركت دارد 
و می تواند به جنبه هایی از زندگی انسانی ورود كند كه تا پیش از این میسر نبود یا كمتر امكانش بود. به همین دلیل است كه سینما را، معجزه دنیای مدرن 
می نامند. این صنعت-هنر، امروز توسط كشورهای مختلف دنبال می شود و امروزه عالوه بر سنت سینمایی آمریكایی، كشورهای دیگری هم در این 
زمینه صاحب سبك و سینما و نگاه هستند و سنت های سینمایی ایتالیایی و فرانسوی و ژاپنی و هندی و حتی ایرانی را شكل داده اند. در اینجا نگاهی 
به بخشی از مهم ترین جشنواره های سینمایی دنیا انداخته ایم؛ نشست ها و دورهمی هایی كه البته با نشست های جایزه ای مثل اسكار متفاوت است و 
غالبا برای فیلم های نمایش نداده شده است، نه فیلم های نمایش  داده شده. مهم ترین مراسم های جایزه دنیای سینما اسكار، گلدن گوب و بفتا هستند.

پنجشنبه

شماره 132
18  شهریور 1400 

بدون شك معتبرترین و معروف ترین جشنواره سینمایی 
دنیا را باید همین جشــنواره فیلم كن در فرانسه بدانیم. 
یك جورهایی حتی آن را می توانیم معتبرتر از اسكار هم 
بدانیم؛ چرا كه غالبا محل حضور فیلمســازهای مولفی 
بوده كه چه بسا سینمای تجاری آمریكا و هالیوود را قبول 
نداشته اند و سنت  های سینمایی خاص خودشان را به راه 
انداخته اند. از ایران هم افرادی بوده اند كه در این فستیوال 
سینمایی معتبر درخشیده اند؛ بزرگانی چون كیارستمی 

و اصغر فرهادی و شهاب حسینی و....
آغاز این جشــنواره معتبر فرانســوی به ســال1946 
بازمی گردد؛ درســت زمانی كه جنگ جهانی دوم پایان 
پذیرفته بود و فرانســه بــا خاك یكسان شــده، در حال 
برخاســتن بود. وزیر فرهنگ وقت فرانســه می خواست 
كه از این طریق، رقابتی سینمایی با جشنواره فیلم ونیز 
را به راه بیندازد. البته فرانســوی ها سنگ تمام گذاشتند 
و توانســتند كه حتی از ونیز هم جلو بزنند. جالب اینكه 
بین اسكاری ها و كنی ها هم رقابت و جنگ سردی وجود 
دارد. شركت در این جشــنواره برای عموم آزاد نیست؛ 
صرفا ســینماگران و مطبوعات مرتبط می توانند در آن 
شركت كنند. معتبرترین جایزه آن هم كه نخل طالست؛ 
جایزه بزرگ و جایزه هیــأت داوران هم دیگر جایزه های 
این جشنواره معتبر هســتند. فرهادی و كیارستمی هم 

محبوب ترین ایرانیان این جشنواره محسوب می شوند.

ایتالیا البته در كل ســینمای خوبی دارد، اما در برهه ای 
از قرن گذشــته، حرف اول را در ســینمای دنیا می زد 
و مردم و زمامداران این كشــور حســابی به این هنر- 
صنعت توجه می كردند. جشــنواره فیلــم ونیز در این 
كشــور هم به جا مانده از آن عظمت سپری شده است؛ 
فســتیوالی كه حــاال قدیمی ترین جشــنواره فیلم در 
دنیا هم محسوب می شــود. نخســتین دوره آن نیز در 
آگوســت 1932 برگزار شــد؛ یعنی مابین جنگ های 
جهانــی اول و دوم. در جنــگ جهانی دوم هــم برگزار 
نشد. بعدش هم كه فرانسوی ها خواســتند ایتالیایی ها 
را كنار بزننــد و به همین دلیل فســتیوال كــن را راه 
انداختند. ونیز و كن همیشــه، جزو رقبای همیشــگی 
در اعتبار برگزاری یك فســتیوال ســینمایی بوده اند. 
البته می گویند كــه این اواخر ونیز، حتی از فســتیوال 
فیلم تورنتو در كانادا هم عقب تــر مانده و قافیه را باخته 
اســت؛ اما با این حال هنوز هم اعتبار شیرهای طالیی و 
نقره ای این جشــنواره، جزو افتخارات فیلم ها محسوب 
می شود و حســابی آن را در بوق و كرنای تبلیغاتی شان 
می كنند. ایــن جشــنواره تقدیرهایی هــم از بهترین 
بازیگران می كنند كه به جام های ولپــی معروفند. این 
جشنواره هم بیشــتر برای خبرنگارها و فیلمسازهاست؛ 
هرچنــد كــه كســی هــم اگــر بخواهــد می تواند 
 بلیت های آن را تهیه كنــد و مثل جشــنواره كن زیاد 

بسته نیست.

كانادایی ها هم از برهه ای به بعد، آستین باال زدند تا بتوانند 
فستیوال های سینمایی معتبری داشته  باشند كه یكی از 
آنها تبدیل شد به همین جشنواره تورنتو؛ جشنواره ای كه 
از سال1976 آغاز به كار كرد و در اوج كار خودش میزبان 
نزدیك به 500فیلم هم بود. این جشنواره 10روزی ادامه 
دارد و به طور متوســط مابین 300تا 400فیلم در ده ها 
ســینمای مناطق مركزی تورنتو به بهانه این فستیوال 
نمایش داده می شــود. در این فســتیوال تماشاگران و 
فیلمســازان و خبرنگاران زیادی حضــور پیدا می كنند. 
به طور متوســط 250هزار نفر در آن شــركت می كنند. 
جالب اینكه گاهی بیش از 200هــزار نفر نیز در نمایش 
عمومی میدان اصلی تورنتو كــه به صورت رایگان برگزار 
می شود، شركت می كنند و تماشاگرانی از 70كشور دنیا 
در آن حاضر می شوند و این اواخر نیز حتی در ركوردهایی 
كه ثبت كرده، به نیم میلیون شــركت كننده هم رسیده 
است. حاال این جشنواره اعتبار زیادی برای خودش دست 
و پا كرده است؛ طوری كه در برهه ای مجله معتبر ورایتی، 
آن را از حیث كیفیت و عملكرد و...، بعد از جشنواره كن 
و دوم دانسته بود. این جشنواره كامال غیررقابتی است و 
در پایان، تنها از فیلم هایی كه بیشــترین آرای مردمی را 

به دست آورده باشند تقدیر می شود.

آلمان را البته امروز بیشتر به صنعت درجه یك و اقتصاد 
بزرگ آن می شناسند. اما آلمان، خاستگاه ادبیات و هنر 
هم بوده و هنرمندان بزرگی را به دنیا معرفی كرده است. 
یكی از معتبرترین جشــنواره های ســینمایی جهان را، 
باید جشنواره برلین دانســت؛ كه ایرانی های زیادی هم 
موفق شــده اند از آن جایزه بگیرند. این جشنواره مهم از 
سال1951 در برلین غربی آغاز به كار كرد؛ مدتی بعد از 
پایان جنگ جهانی دوم و درحالی كه آلمانی ها در اندیشه 
دوباره برخاستن و دوباره ساختن فرهنگ و اقتصاد و هویت 
خودشان بودند. جالب اینكه نخستین فیلمی هم كه موفق 
به نمایش در این فســتیوال شد، اثری از آلفرد هیچكاك 
بزرگ یعنی »ربكا« بود. این فســتیوال در سرمای برلین 
برگزار می شود ولی با این حال استقبالی را تجربه می كند.
به برگزیدگان این فستیوال مهم خرس طالیی و نقره ای 
داده می شود. اما چرا خرس؟ چون آن را نماد شهر برلین 
می دانند. در سال های ابتدایی جایزه اصلی درست مثل 
جشنواره تورنتو، فقط به آرای مردمی داده می شد؛ یعنی 
فیلمی كه محبوب ترین بود. اما بعد از آن برگزاركنندگان 
تصمیم گرفتند تا هیأت داوران بین المللی و معتبر انتخاب 
كنند كه بتوانند فیلم های برنــد را انتخاب كنند و از آنها 
تقدیر كنند. مسابقه، پاناروما، فروم، نسل و... از بخش های 
مختلف این رویداد سینمایی هستند. جالب اینكه بخشی 
هم برای استعداد نوظهور دارد؛ كه دانشجویان و افراد فعال 
سینمایی می توانند در وركشــاپ هایی با حضور بزرگان 

سینما، بیاموزند و ارتباط بگیرند.

شــاید برای شــما عجیب باشــد كه چرا در این لیست، 
جشنواره فیلم فجر را هم آورده ایم، درحالی كه در خیلی 
از تقسیم بندی ها شاید به این جشــنواره توجهی نشان 
نداده اند؟ البته در تقســیم بندی های قــاره ای، در بین 
معتبرترین های آسیا به این جشــنواره ایرانی هم اشاره 
شده اســت. اما چرا فیلم فجر در میان معتبرترین  ها قرار 
می گیرد؟ اول اینكه در آسیا، تنها ژاپن و ایران هستند كه 
سنت سینمایی قابل توجهی دارند؛ هرچند كه هند و این 
اواخر كره جنوبی هم به این لیست اضافه شده اند. سینمای 
هند البته سینمایی تجاری است و كمتر سینمایی جدی 
محسوب می شود؛ درحالی كه ســینمای ایران و ژاپن و 
این اواخر كره جنوبی، سینمایی جدی و مولف محسوب 
می شــوند. دوم اینكه بســیاری از فیلم هــای ایرانی كه 
در جشــنواره های معتبر جهانی صاحب جایزه و تقدیر 
شده اند، ابتدا در این جشنواره حضور یافته اند. و سوم اینكه 
در این جشنواره، گاهی كارگردان ها و فیلمسازانی حضور 
داشته اند كه جزو معتبرترین های جهانی بوده اند. و دلیل 
بعدی هم آن است كه در خاورمیانه، فستیوال دیگری به 

این اعتبار وجود ندارد.
این فستیوال جایگزینی برای جشنواره معتبر فیلم تهران 
بود كه بعد از انقالب، تعطیل شد. نخستین دوره اش هم 
در سال1361 برگزار شد. جالب اینكه این جشنواره حتی 
بخش جهانی هم دارد كه البته بــه اعتبار بخش داخلی 

آن نیست.

رمان های 
سینمایی

عزاداران بَیل

در تاریــخ بیــش از صد ســال 
ســینمای ایران، بارهــا و بارها 
رمان های معروف ایرانی تبدیل 
به فیلم شده اند یا در ساخته های 
ســینمایی از آنها اقتباس شده 
اســت. یكی از این داســتان ها، 
داستان »گاو« از كتاب »عزاداران 
بَیــل« غالمحســین ســاعدی 
اســت. داســتان گاو از جایــی 
شــروع می شــود كه تنهــا گاو 
»مش حســن« كه وسیله امرار و 
معاش خودش و خانواده اش بود، 
می میرد و مش حسن در غم گاو 
از دســت رفته اش، همه هویت 
و حتــی زندگی اش را از دســت 
می دهــد. این داســتان، یكی از 
8 داستان كوتاه كتاب عزاداران 
بیل است كه سال 1348به همت 
داریوش مهرجویی به فیلم تبدیل 
شد. در این فیلم عزت اهلل انتظامی 
نقش مش حســن را بازی كرده 
و بزرگان دیگــری ازجمله علی 
نصیریان، جمشــید مشــایخی، 
محمود دولت آبــادی و... ایفای 

نقش كرده اند.

شازده احتجاب

»شــازده احتجاب« نــام یكی 
از معروف ترین آثار هوشــنگ 
گلشــیری اســت كــه بهمن 
فرمــان آرا آن را در ســال 
1353به یك فیلم ســینمایی 
تبدیل كرد. این رمان كه ســال 
1348منتشر شــد و بر مبنای 
شیوه جریان سیال ذهن نوشته 
شده، داســتان آخرین بازمانده 
از یك خانواده اشــرافی قجری 
را روایت می كند كه در خانه ای 
رو بــه ویرانی، به دلیــل ابتال به 
بیماری سل به شكلی تدریجی 
در حال نزدیك شــدن به مرگ 
است. این داستان به طور كلی بر 
وهم و خیاالت شازده قجری بنا 
شده كه به گفته منتقدان درواقع 
روایت فروپاشــی نظام شاهی و 
پیشامدرن در ســنت فرهنگی 
ایران اســت. در فیلمــی كه از 
روی این رمان معروف هوشنگ 
گلشیری ساخته شده، جمشید 
مشایخی نقش شازده احتجاب را 

برعهده دارد.

 تنگسیر

یكی دیگر از رمان های معروف 
ایرانی كــه فیلمســازان را به 
فكــر انداخت تــا از آن یك اثر 
ســینمایی خلق كنند، رمان 
»تنگســیر« اســت؛ نخستین 
رمان صادق چوبك كه در سال 
1342نگاشته شده و براساس 
واقعیت اســت؛ حتی نام افراد 
ذكر شده در آن نیز واقعی است. 
داستان تنگسیر درباره مردی 
روســتایی به نــام زائرمحمد 
اســت كه شهرنشــینان تمام 
دارایی اش را بــه یغما برده اند و 
او در پی گرفتن انتقام از كسانی 
اســت كه ســرمایه یك عمر 
زندگی شرافتمندانه اش را از او 
گرفته اند. نــام این كتاب هم از 
نام شهرستان »تنگستان« آمده 
اســت. به اهالی این شهرستان 
كه یكــی از شهرســتان های 
استان بوشهر اســت، تنگسیر 
گفته می شود. این داستان زیبا 
و ماندگار را امیر نادری در سال 
1352به فیلمی بــا همین نام 

تبدیل كرده است.

روز سینما
نگاهی به چند جشنواره  و دورهمی  مهم سینمایی دنیا

بهشت دیوانگان سینما
فرانسه
كن

ایتالیا
ونیز

كانادا
تورنتو

آلمان
برلین

ایران
فیلم فجر

درباره معروف ترین رویداد سیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنمایی جهان چه می دانیم؟

اسكارهــــــــــــــا و یادها

بدون شك مهم ترین و معروف ترین رویداد سینمایی امروز را باید همین 
اسكار بدانیم و بنامیم؛ هرچند بین اسكاری ها و كنی ها همیشه رقابتی 
و اختالف نظری وجود داشــته. البته آمریكایی ها، امروز بزرگ ترین و 
مولف ترین و مهم ترین سنت سینمایی جهان را دارند و به اسم خودشان 
ثبت كرده اند. شاید به همین دلیل است كه درست مثل كارهای دیگرشان، 

سعی می كنند غریبه ها را زیاد وارد اسكار نكنند و صرفا به فیلم های 
انگلیسی  زبان و غالبا آمریكایی مربوط می شود. بقیه هم اگر 

دل شان بخواهد، در قسمت اسكار غیرانگلیسی می توانند 
شركت كنند. از همه اینها كه بگذریم، خوب یا بد، اسكار 
مهم ترین رویداد سینمایی است كه آمریكایی ها رقم 
می زنند. اسكار وقتی كه برگزار می شود، همه خبرهای 
دیگر هنر و فرهنگی و حتی غیرهنری را تحت الشعاع 

قرار می دهد. با هم نگاهی به برخی از اتفاقات و نكته های 
جالب درباره اســكار می اندازیم تا با تاریخچه آن بیشتر 

آشنا شویم.

در سال های اول اسكار، سیاست های تبعیض نژادی 
در آمریكا خیلی پابرجا بود. به همین دلیل هتی مك  
دنیل، بازیگر نقش »بر بــاد رفته« كه جایزه بهترین 
بازیگر نقش مكمل زن را گرفت، نتوانســت در كنار 
بقیه عوامل فیلم در میزی كه برای شان درنظر گرفته 
شده بود، بنشیند. او به تنهایی در انتهای تاالر هتل و 
پشت میزی جدا نشسته بود. بله، همه این اتفاق ها در 
همین اسكار و هالیوود افتاده است؛ در سال1940. 
جالب اینكه حتی به وصیت او دال بر خاكسپاری در 
گورستان هالیوود هم توجهی نكردند؛ به دلیل قوانین 
جداســازی نژادی در آمریكا. جا خوردید؟ باالخره 

اسكار است دیگر... .

اسكار البته منتقدان جدی خودش را هم دارد. یكی 
از نقدهایی كه به جایزه هــای آن وارد می كنند، این 
اســت كه آدم ها و فیلم های انتخاب شــده، گاهی 
نتوانسته اند خودشان را ادامه بدهند و در طول زمان 
از دست رفته اند. »بن هور« را یكی از این نمونه ها ذكر 
می كنند. همچنین برخی از فیلم های جایزه نگرفته 
اسكار را جزو شاهكارها دانسته اند؛ مانند »همشهری 
كین« و »پرتقال كوكی« و »راننده تاكسی« و.... جالب 
اینكه فیلمی مثل راننده تاكســی كه مورد بی مهری 
قرار گرفت، توانست نخل طالی كن را به دست بیاورد. 
»رستگاری در شائوشنگ« هم ازجمله فیلم هایی بود 

كه بی مهری اسكار را تجربه كرد.

یكی از اتفاقات خیلی عجیب و غریب هم در ســال2012 افتاد. 
ساشــا بارون كوهن، بازیگر و كمدین و تهیه كننده انگلیسی، كار 
عجیبی انجام داد كه البته می توانست به یك تنش نظامی تمام عیار 
هم تبدیل شــود. او كه در حال مصاحبه با رایان سیكرست بود، 
خیلی جدی و برخالف رویه همیشگی اش، به توصیه ای از صدام به 
 خودش اشاره كرد؛ كه به او گفته خرج زیادی برای جوراب هایش 
نكند. بعد كوزه ای را كه در دست داشت نشان داد و گفت داخلش 
خاكستر كیم جونگ ایل، رهبر درگذشــته كره شمالی است. او 
خاكستر را عمدا روی سیكرست ریخت و گفت اگر پرسیدند چه 

پوشیده ای بگو كیم جونگ ایل!

اما بخوانید از بزرگ ترین گافی كه اسكاری ها داشته اند. در یكی از اسكارهای اخیر، قرار بود جایزه بهترین فیلم اعالم 
شود. این جایزه مهم بود؛ چرا كه همه عوامل یك فیلم در آن دخیل بودند و برای جایزه می رفتند. وارن بیتی كه برای 
خواندن كارت جایزه حضور داشت، كلی مكث كرد. نمی دانست چه كار كند، تا اینكه فی داناوی كه در كنارش ایستاده 
بود كارت را از دستش ربود و فیلم »الاللند« را خواند. همه بازیگران و دست اندركاران فیلم روی صحنه ریختند. اما... 
یك اشتباه نسبتا بزرگ؛ برنده بهترین فیلم »مهتاب« بود نه الاللند. مجری حسابی به دردسر افتاده بود. در واقع كارت 
اشتباه به او داده شده بود؛ به جای كارت بهترین فیلم، كارت بهترین بازیگر نقش زن را داده بودند كه برای الاللند بود.

اما برسیم به ركوردداران اسكار. اجازه بدهید اشــاره كنیم كه بیشتر اسكارهای غیرانگلیسی زبان به 
اروپایی ها رسیده؛ نزدیك به 56مورد. 6مورد هم برای آسیاست؛ ژاپن ركورددار است و بعدش ایران. 
بقیه هم برای تایوان و كره جنوبی. در این حوزه، فدریكو فلینی كارگردان شاخص ایتالیایی با چهارجایزه 
پیشتاز است. »ارباب حلقه ها: بازگشت پادشــاه« در كنار »تایتانیك« و بن هور، فیلم هایی هستند كه 
بیشترین جایزه را دریافت كرده اند؛ 11تا. تا به حال هم سه فیلم »همه  چیز درباره ایو«، تایتانیك و الاللند 
با نامزدی در 14بخش مختلف، ركورددار بیشترین نامزدی ها بوده اند. در ضمن فیلم ارباب حلقه ها: بازگشت 

پادشاه هم تنها فیلمی بود كه در همه رشته هایی كه نامزده شده بود، برنده هم شد.

تحریم توسط سیاهپوست ها
در سال 2016 نیز، تحریم اسكار توسط برخی از 
سینماگران و باالخص سینماگران سیاهپوست 
حسابی خبرســاز شــد. آنها كه حسابی به 
انتخاب های صورت گرفته و نامزدهای بخش های 
مختلف معترض بودند، تصمیم گرفتند كه در 
این مراســم حضور به هم نرسانند. چنین بود 
كه اسكار هشتاد و هشتم با شائبه های نژادی و 
تحریم ها برگزار شد. البته برخی از سیاهپوستان 
هالیوود هم در این تحریم شركت نكردند؛ مانند 
كریس راك كه اجرای مراســم را هم عهده دار 
بود. او حتی به دیگر بازیگرانی كه به اســكار 
نیامده بودند هم حسابی توپ و تشر زد كه راه 
اعتراض این نیست. ویل و جودا اسمیت ازجمله 

تحریم كنندگان بودند.

اسكار البته خیلی بزرگ است و برند معروفی محسوب 
می شود، اما دست روی دست بسیار است. در تاریخ 
اسكار، بوده اند كســانی كه یك تنه می توانستند این 
رویداد را به حاشیه ببرند. یكی از این بزرگان، مارلون 
براندو بوده است كه از اســطوره های تاریخ بازیگری 
جهان محسوب می شود. او در ســال 1973 اسكار 
بازیگری را برای ایفای نقش اصلی پدرخوانده از آن 
خودش كرد؛ یكــی از بزرگ تریــن فیلم های تاریخ 
سینما. اما مراســم را تحریم كرد و حاضر نشد به آن 
برود و ســپس یكی از بومیان آمریكایــی را به جای 
خودش فرستاد تا پیام تحریمش را بخواند و این كاری 

بود كه فقط از براندو بر می آمد.
یكی از اتفاقات خاص تاریخ اسكار در سال 1993میالدی افتاد. سه نفر پشت 
میكروفن رفتند و صحنه اسكار را با سخنرانی های سیاسی حسابی در تسخیر 
خود قرار دادند و به هم ریختند. این سه نفر ریچارد گیر، سوزان ساراندون و تیم 
رابینز بودند. آنها درباره حمله چین به تبت و مسائل هائیتی صحبت كردند. 
اسكاری ها هم به شدت عصبانی شدند و گفتند كه این سه نفر، دیگر مادام العمر 
محروم هستند و نمی توانند در اسكار شركت كنند. البته دونفر از این سه نفر 
سال های بعد اســكار گرفتند و روی صحنه رفتند و مشكلی هم پیش نیامد؛ 

ظاهرا كه تهدید اسكار زیاد جدی نبود.

یكی دیگــر از جالب ترین اتفاقات تاریخ اســكار در ســال 
2001 افتاد. بیورك، ستاره ایسلندی سینما برای اینكه 

روی فرش قرمز برود، لباسی شبیه قو سفارش داده و 
پوشیده بود. تا اینجای كار شاید بگویید یك بازی 

هنری بوده و نكته ای نداشته. اما او شش بار 
در فرش قرمز تخم گذاشــت. این اتفاق 
در زمان خودش حســابی خبرساز شد. 
به گفته رســانه ها، این بازیگر بعدها نقل 
می كرد كه محافظان باقی ســینماگران 
و بازیگران و مهمان هــا تخم مرغ ها را از 

زمین برمی داشتند و فكر می كردند از دست 
او افتاده است. باالخره این هم خالقیتی بود برای 

در یادها ماندن!

نقدهای همیشگیسال های نژادپرستی

شوخی علیه دیكتاتور تپل

بزرگ ترین گاف

ركوردداران

براندو علیه اسكار

اعتراضات سیاسی و سانسور

ستاره ای كه تخم گذاشت

دیوانگان در صحنه
یكی از عجیب ترین اتفاقاتی كه در 
اسكار افتاده به سال1974 مربوط 
می شود كه هنوز هم در یادها مانده 
است. در این دوره در مراسم اسكار، 
ناگهان یك نفر روی صحنه دوید و 
حسابی همه  چیز را به هم ریخت. این 
اتفاق وقتی كه دیوید نیون داشت 
الیزابت تیلــور را معرفی می كرد تا 
جایزه اش را بدهد، افتاد. فردی بدون 
لباس وسط صحنه اسكار دوید. البته 
نیون جا خورد و جمله هایی هم گفت. 
فردی كه اقدام به این كار كرده بود، 
مالك یك گالری هنــری بود. البته 
مردم و رسانه ها گفتند كه همه این 
اتفاقات برنامه ریزی شده بود؛ چیزی 

كه هیچ گاه اثبات نشد.



پای صحبت های رضا بابك، پیشكسوت تئاتر، سینما و 
تلویزیون به بهانه روز ملی سینما

به هر قیمتی 
بازی نمی كنم

9

رضا بابك چندان اهل گفت وگوهای رســانه  ای نیست، كمتر در مجامع عمومی 
ظاهر می شــود و به محض اینكه متوجه شــود خبرنگاری با او تماس گرفته به 
صراحت می گوید قصد مصاحبه ندارد. اما این بار وقتی به بهانه روز ملی سینما برای 
گفت وگو سراغش می رویم، با دلی پر از بغض و گالیه با ما همكالم می شود. سوگوار 
رفیقانی است كه كرونا از او گرفته و گالیه از وضعیت این روزهای كرونایی دارد. با 
این حال، مثل همیشه هنر و خالقیت در جانش تنیده و از وجودش می جوشد و به 
فكر ساخت نمایش های بدیع با موضوع كروناست. این هنرمند در اوایل دهه 50، اندوخته های ارزشمندی 
در دانشكده هنرهای زیبا كسب كرد و با راه اندازی جریان ارزشمندی در نمایش های كانون پرورش فكری 
كودكان و نوجوانان، پایگاه قدرتمندی در تئاتر كودك پدید آورد. هنرپیشه  ای كه با گسترش تلویزیون 
بالفاصله جذب آن شد و در اندك زمانی، تبدیل به ستاره نمایش های تلویزیونی و نقش های پربیننده سیما 
شد و خیلی زود به بازیگری پركار در دهه 60 و 70 تبدیل شد. روز ملی سینما، بهانه خوبی به  دست ما داد تا 
پای صحبت ها و البته درددل های این هنرمند محبوب با كوهی از تجربه و دانش برگرفته از بازیگری تئاتر و 

تلویزیون و سینما، بنشینیم. البته نقبی هم به پنج دهه كارنامه هنری  اش زده ایم.

پنجشنبه
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رمان های 
سینمایی

رمان كوتاه »گاوخونی«

فیلم »گاوخونــی« را دیده اید؟ 
همان فیلمی كــه ابتدای دهه 
80اكــران شــد و در آن بهرام 
رادان، عزت اهلل انتظامی، بهاره 
رهنما و ســروش صحت بازی 
كرده اند؟ این فیلــم كه درواقع 
داســتان 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، از 
روی رمانی به همین نام ساخته 
شده اســت. رمان گاوخونی را 
جعفر مدرس صادقی در ســال 
1360یعنی حدود یك سال پس 
از آغاز جنگ ایران و عراق نوشته 
و این كتاب نخستین بار در سال 
1362توسط نشــر نو به چاپ 
رسیده اســت. رمان گاوخونی 
كه برخی از منتقــدان آن را با 
»بوف كــور« صــادق هدایت 
مقایسه می كنند، به 24بخش 
3تا 4صفحه  ای تقســیم شده و 

نثری ساده و روان دارد.

كتاب »مهمان مامان«

»مهمان مامان« نــام كتابی از 
هوشنگ مرادی كرمانی است. 
یك داستان شیرین و پر از اتفاق 
از خانواده ای ســاكن در جنوب 
شهر كه قرار است میزبان عروس 
و دامادی از فامیل نزدیك شان 
باشــند و تمام تالش شــان را 
بــه كار می بندنــد تــا مهمانی 
به اصطــالح آبرومنــد برگزار 
شــود. این كتاب كه نخستین 
بار سال 1380توسط نشر »نی« 
انتشار یافت، زمینه ساز ساخت 
فیلمی به همین نام شــد كه آن 
را داریوش مهرجویی در ســال 
1382ساخته است. در این فیلم 
كه در بیست و دومین جشنواره 
فیلــم فجــر، ســیمرغ بلورین 
بهترین فیلم را از آن خود كرد، 
گالب آدینه نقش مادر داستان 
را بــازی می كند كــه مرتب در 
حال حرص خوردن اســت! اگر 
عالقه مند به دنبــال كردن این 
كتاب شده اید، بد نیست بدانید 
كتاب مهمــان مامان نســخه 

صوتی هم دارد.

درخت گالبی از جایی دیگر

فیلــم »درخــت گالبــی« را 
دیده ایــد؟ فیلمــی كــه آن را 
داریــوش مهرجویی در ســال 
1376ســاخته و نقش اول آن را 
همایون ارشادی بازی می كند؟ 
این فیلم برگرفته از كتاب »جایی 
دیگر« نوشــته گلی ترقی است. 
این كتاب كه مجموعه 6داستان 
مجزا و در عین حال مرتبط است، 
در زمان انتشارش به قدری نظر 
منتقدان را به خــود جلب كرد 
كه برنــده دومیــن دوره جایزه 
منتقدان و نویسندگان مطبوعات 
شــد. داســتان های این كتاب، 
روایتی از شــرح حال اشخاص 
در زمان ها و مكان های متفاوت 
است كه یكی از این داستان ها، 
»درخت گالبی« است. داستان 
نویســنده ای به نام محمود كه 
برای نوشــتن باقیمانده كتاب 
جدیدش به باغ پــدری خود در 
دماوند می رود و آنجــا با دیدن 
درخــت گالبــی قدیمــی، یاد 
خاطــرات دوره نوجوانــی اش 

می افتد.

روز سینما

    درآستانه روز ملی سینما هستیم؛ سینمایی 
كه این روزها حال چندان خوشی ندارد. البته كه 
این ویروس تمام تعامالت اجتماعی در جهان را 
به هم ریخته اما هنرهای نمایشی به ویژه تئاتر 
و سینما آسیب جدی تری دیده اند. به نظر شما 
اكران آنالین فیلم ها و تله تئاتر می تواند به طور 
موقت راهگشا باشــد؟ حمایتی از هنرمندان 

متضرر و بیكار می شود؟
باید پذیرفت كه بسیاری از كشورها برای مقابله با كرونا بهتر 
و مؤثرتر از ما عمل كردند. به عبارتی بســیاری از كشــورها 
برای ســالمت مردم و ملت شان زودتر دســت به كار شدند. 
همانگونه كه پزشكان و كارشناسان این حوزه بارها گفته  اند، 
ما زمان های طالیی را از دست داده ایم. خاطرم هست همان 
اوایل شیوع ویروس كرونا یكی از هنرمندان ویدئویی تصویری 
در اینستاگرام منتشر كرد و هشدار داد كه برای پیشگیری از 
این ویروس باید جدی تر اطالع رســانی و قرنطینه آغاز شود. 
متأسفانه این بی مسئولیتی برخی مســئوالن كار را به اینجا 
رسانده است. من پوزش می طلبم كه اینچنین با صراحت نظرم 
را اعالم می كنم. از این وضعیت كرونا در كشور، بسیار ناراحت 
و عصبانی هستم. این ویروس بی رحم هرچه گسترده تر شود 
مقابله با آن مشــكل تر و دردناك تر اســت. در حرفه سینما 
و تئاتر، بزرگان و دوســتان بســیاری چون دكتر سینایی و 
دكتر عالمی را از دست داده ایم. همچنین بسیاری از مردم و 
بستگان را از دست داده و می دهیم. باور كنید گاهی صبح ها، 
جرأت نمی كنم تلفن همراه خود را بــاز كنم و خبرهای بد و 
نگران كننده بشنوم. مسئله این نیست كه مِن نوعی كه بازیگر 
تئاتر یا سینما هستم، خانه نشین شده ام مشكل اینجاست كه 
افراد بســیاری كه اغلب هم روزمزد بودند بیكار شده اند. من 
معتقدم با سرمایه های عظیمی كه در این كشور هست می توان 
بخشی از مردم در معرض آسیب را حمایت كرد. همچنین باید 
قرنطینه ها را سفت و سخت بگیرند. البته قرنطینه  ای كه خود 
مردم هم همكاری كنند. متأسفانه در قرنطینه های قبلی ما 
شــاهد افزایش چندین برابری ســفرهای مردم و جاده های 
پرازدحام بودیم كه خود این سفرها عامل مهمی در جابه جایی 
ویروس میان شهر ها بود. این بسیار دردناك است، امیدوارم از 
این به بعد اتفاقات خوبی بیفتد. خیلی متأسف و غمگینم كه 
زمان طالیی مقابله با كرونا را از دســت داده  ایم اما باز هم دیر 
نشــده و از همین جا از همین روز هم می توان جدی تر برای 
مقابله با كرونا گام برداشت. تســریع در واكسیناسیون تمام 
اقشار جامعه، تا حد زیادی می تواند این ویروس را مهار كند 
و ما خواستار این اقدام از سوی مسئوالن هستیم. عذرخواهی 
می كنم كه شــروع صحبت هایم این چنین غم انگیز بود. باور 
كنید این روزها بسیار ناراحت و افسرده هستم كه ناخواسته 
در پاسخ سؤال شما بیشتر درددل كردم تا اینكه به عنوان یك 

كارشناس از تئاتر و سینما حرف بزنم.
    امیدواریم این روزهای سخت و پراسترس 
تمام شوند. اجازه دهید به بحث سینما و تئاتر 
برگردیم. شما جزو گروهی از هنرمندان تئاتر 
بودید كه از دهه 60 و بحبوحه جنگ و ناآرامی، 
با سریال های دوست داشتنی و بعد با تله تئاتر 
جذاب، لحظه های پرآرامشــی را به خانه ها 
 آوردید و مردم را با گونه های جذاب تئاتر در 
مدیوم تلویزیون آشنا كردید. چرا دیگر شما را 

در سریال های تلویزیونی نمی بینیم؟
حقیقت این اســت كه من خیلی روی صداوســیما حساب 
نمی كنم و حاضر نیستم فعال با این سازمان كار كنم. نه تنها 
من بلكه بســیاری از همكارانم. در تلویزیون وقتی به گذشته 

برمی گردیم می بینیم كه دســت ما برای ســاخت و تولید 
آثار هنری بازتر بــود و این همه موانــع و دخالت های ناالزم 
وجود نداشــت. اگر امروز هنرمند خودش را با سالیق برخی 
تصمیم گیرنده ها تطبیق ندهد، باید برود و در خانه بنشیند. 
البته فراموش نكنیم كه همین صداوســیما و این تلویزیون 
روزگاری خانه ما بود؛ ســریال های موفقی در گذشــته های 
نه چندان دور از همین قاب تلویزیون پخش می شــد كه دل 
مردم افسرده و ناراحت را شــاد و سرگرم می كرد. من یكی از 
آن آدم هایی بودم كه در ســریال های حال خوب كن حضور 
داشتم. مردمی كه افسرده بودند و نیاز داشتند پای سریال هایی 
بنشینند كه برایشان معنا داشت تا لبخندی بر لبانشان بنشاند.
    مثل سریال های ماندگار »آرایشگاه زیبا« 

و »آینه«.
البته من خودم ادعایی نمی كنم. اما به هرحال مجموعه هایی 
خوبی در دهه 60 و 70 ساخته شــد كه یكی از آنها آرایشگاه 
زیبا ســاخته مرضیه برومند و آن یكی ســریال آینه ساخته 
غالمحسین لطفی بود. این سریال ها چون حرف روز داشت 
و در شرایطی پخش شــد كه مردم به خاطر جنگ و مسائل 
پس از جنگ یك افسردگی عام داشتند، مورد توجه بود، البته 
تلویزیون هم دو تا شبكه بیشتر نداشت و برای همین خیابان ها 
برای دیدن این آثار خلوت می شدند، خب طبیعی بود كه آن 
سریال ها باعث می شد مردم مقداری از فضای شعاری فاصله 
بگیرند و نیاز طبیعی به انبساط خاطر توجه شان را جلب كند. 
خاطرم هست خانم برومند برای ســاخت آرایشگاه زیبا تیم 
خوبی را جمع كرده بود و به نظرم یك آلبوم از بهترین بازیگران 
قدیمی، كاربلد و متعهد دور هم بودند. از این بزرگان درس های 
زیادی یاد گرفتم. آنهایی كه نیستند یادشان زنده و آنهایی كه 

هستند عمرشان پربركت باشد.
    به عنوان یك كارگردان و بازیگر حرفه ای در 
این زمینه، از شما می پرسم چرا این روزها كه 
به شدت تئاتر ما نیاز به خون تازه در رگ هایش 

دارد، خبری از تله تئاتر در تلویزیون نیست؟
تله تئاتر یك امتیاز خاصی دارد و آن این است كه تماشاگران 
آن محدود نیستند. برای مثال در یك شب حدود 30میلیون 
نفر می توانند تئاتر شــما را ببینند و حتی در بازپخش های 
مجدد این تله تئاتر دیده شود. شما باید چه تعداد در صحنه 
اجرا كنید كه این همه تماشاگر داشــته باشید؟ اگر هم كار 
جذاب باشد بالطبع مخاطبان بیشتری هم خواهد داشت. من 
خاطرم هست قصه های قدیمی ایرانی كه جنبه های نمایشی 
داشت را به صورت تله تئاتر ضبط می كردیم و از سوی مخاطب 
بسیار مورد پسند قرار گرفت. مسعود فروتن و بیژن صمصامی 
هم در كارگردانی تلویزیونی این نمایش ها همكاری داشتند. 

متأسفانه دیگر این تله تئاتر ها از صدا و سیما حذف شدند.
یك كار نمایشــی بود به نام »بازپرس وارد می شود« كه من 
كارگردانی آن را انجــام دادم. واقعاً انگیزه ما از ســاخت این 
تله تئاتر فقط عشق و عالقه بود و دستمزد بسیار ناچیزی از این 
كار عاید ما می شد. در این تله تئاتر بازیگران تراز اولی همچون 
زنده یاد جمیله شیخی، زنده یاد احمد آقالو، فاطمه معتمدآریا، 
علی عمرانــی و حمید امجد حضور داشــتند كه با كمترین 
چشمداشت و دستمزد همكاری كردند. هدف ما این بود كه 
مردم عالقه مند به ویژه دانشجویان و قشر جوان و نوجوان را 
از این فرصت نمایش تله تئاتر بهره مند كنیم. كاری كنیم كه 
مردم معمولی با تئاتر آشنا شوند و از آن لذت ببرند. البته مردم 
هم این تله تئاتر ها را دوست داشــتند و استقبال می كردند. 
بازتاب های زیادی از مردم عــادی می دیدم كه می گفتند از 

تماشای تله تئاتر لذت برده اند و روحیه شان خوب شده است.
البته تئاتر همیشه مورد بی مهری قرار می گیرد. همه هنرها 

الناز عباسیان

خوب تئاتری داشــتند، بنابراین بار بسیار مثبت و فرهنگی 
مفیدی را وارد سینما كردند. آنها توانستند در اعتالی سینمای 
ایران چه در زمینه قصه گویی و داستان نویسی و چه در حوزه 
كارگردانی و بازیگری بسیار مؤثر و تأثیرگذار باشند. هنری 
كه در سال های پیش از انقالب بیشتر به سمت ركود حركت 
می كرد این بار با حضور بزرگانی چون پرویز پورحسینی جهت 
خود را تغییر داد و به ســمت نگاه هنرمندانه و متعهدانه و با 
شرافت حركت كرد. هنر بازیگری، عشقشان بود و برای این 
هنر كم فروشی نمی كردند. واقعاً تا یك دوره  ای اصال برای این 
افراد دستمزد مهم نبود. حتی من یك بار با یكی از دوستان 
قدیمی و هم نسل خودم صحبت می كردم و می گفتم اگر كل 
حقوق همه هم نسل هایمان را - كه در این 40سال در تئاتر و 
سینما بازی كرده ایم- جمع كنند، كمتر از دستمزد یك بازیگر 
امروزی در فیلم های سینمایی است. به عبارتی یك بازیگر به 
اندازه دستمزد تمام هم نســل های ما در این سال های دور، 

دستمزد دریافت كرده است.
    بحث دســتمزدهای كالن برخی بازیگران 
ســینمایی شــد، به نظرتان این دستمزدها 

معقوالنه است؟
نوش جانشــان، من خیلی وارد این موضوع نمی شــوم. اما 
جالب است بدانید چند وقت پیش، یكی از دوستانم دستمزد 
بیشتری از تهیه كننده درخواست كرد. به او گفتم مسئله  ای 
نیست؛ دستمزد شما را تهیه كننده پرداخت می كند. اما آیا 
می دانید چگونه دستمزد بیشتر شما را پرداخت می دهد؟ 
گفت: چطوری؟ گفتــم: تهیه كننده بیــش از این 
برای تو كنار نگذاشته اســت. ممكن است مثل 
بســیاری از تهیه كنندگان این مابه التفاوت را 
از حقوق كســی كه چای برای ما می آورد، 
از كســی كه حمل ونقل را بر عهده دارد، از 
گریمور، بازیگران دیگــر، فیلمبردار و 
نورپرداز و... كم كند تا دســتمزد 
درخواستی شما را بپردازد. البته 
تعداد معــدودی از تهیه كننده ها 
هم هســتند كه از جیب خودشــان 
هزینه می كنند؛ آدم هــای فرهنگی ای 
هستند كه برایشــان فرق می كند فیلم 
می ســازند یا برج. به عبارتی نگاهی 
منحصرا كاســبكارانه به سینما و 
هنر ندارند. ناگفته نماند اغلب 
دستمزدهای میلیاردی از 

به ویژه تئاتر روی صحنه كه نفس به نفس تماشــاگر است، 
هنر بسیار شریفی است و كســی حق ندارد و نمی تواند آن 
را زیر سؤال ببرد. تئاتر انسان ســاز است و روح آدمی را جال و 
صیقل می دهد. تئاتر در بسیاری از مواقع ناجی انسان هاست و 
تماشاگرش را درگیر می كند و به تفكر وا می دارد. تئاتر در دل 
قصه هایش، مسائل انسانی و اجتماعی ای چون ارزشمندبودن 
شــرافت و عدالت و مذموم بودن ظلم به دیگــران را مطرح 
می كند. گاهی برای خود من پیش آمده كه بعد از تماشــای 
یك تئاتر در تنهایی خودم دربــاره آن تئاتر، حرف هایی كه 
زده شد و رنج هایی كه كشیدند، فكر كردم و اشك ریختم. و 
البته از شادی شان خوشحال شدم. در نهایت عرض من این 
است تئاتر سرنوشت ساز یك ملت است و اگر یك ملت، تئاتر 
آزاد داشته باشد جزء كشورهای پیشرفته و متمدن محسوب 
می شود. همانگونه كه می بینیم بسیاری از كشورهای قانونمند 
كه میزان افراد باسواد بیشتری دارند، جایگاه ویژه برای تئاتر 

درنظر گرفته اند.
    همانگونه كه اشاره كردید در یك سال و نیم 
اخیر كرونا، بزرگان زیادی را از میان برد. بزرگانی 
كه به این زودی ها جایگزین نخواهند داشت. 
به نظر شما چگونه می توان میراث هنری به جا 

مانده از این عزیزان را زنده نگه داشت؟
بله بسیار دردناك است؛ ما استادانی چون كریم اكبری مباركه، 
پرویز پورحســینی، اكبر عالمی و دكتر ســینایی، كامبوزیا 

پرتوی، چنگیز جلیلوند، فرشــته طائرپــور و... را 
در یك سال اخیر از دســت داده ایم. اینها 

هنرمندان بزرگ، شریف و پاكی بودند 
و من از نزدیك با اغلــب این عزیزان 
در ارتباط بودم. شــاید 100ســال 
طول بكشد تا یك فردی در این حد 

توانایی در یك مملكت پا به عرصه 
بگــذارد و كارهای ماندنی 
انجام دهــد. در حقیقت 
كســانی كــه در هنرند 

انســان های پــاك و واالیی 
هستند؛ زیرا به واسطه شغلی كه 
دارند و هنرمند بودنشان، ذهنیت، 

تخیالت و آرزوهــای زیبایی برای 
خود، مردم و سرزمین شــان دارند. 

نســل بازیگرانی چون زنده نــام پرویز 
پورحســینی چون پشــتوانه 

منابع خاصی تامین می شــوند. گاهی به من پیشنهادهایی 
می شود و می گویند اصال مشــكل دستمزد نداریم شما فقط 
نقش را بپذیرید. اما من قصه را دوست نداشته ام و پیشنهاد 
دستمزد باال را رد كرده ام. زیرا وقتی می خواهم در قالب هنر 
بازیگری چیز هایی را به مردم ارائه بدهم باید دوست داشته 
باشم. البته در ســینمای ایران اغلب ســازنده ها، تیم كاری 
خودشــان را دارند و برای دعوت از بازیگران، بهانه تراشــی 
می كنند. خیلی از نقش ها بوده كه من یا هم نســل های من 
مثل زنده یاد پورحســینی می توانســتیم بازی كنیم اما به 
دالیلی بهانه تراشــی كرده اند. در این20 ســال اخیر تعداد 
بسیار محدودی در ســینما بازی داشــته اند. بازیگران این 
ســال ها خیلی تكراری شــده اند. زیرا برخی مســئوالن در 
انتخاب بازیگر ورود كرده و خواســته و ناخواسته ما را كنار 
می گذاشتند. حتی من شــاهد این بودم كه كارگردان من را 
برای بازی می خواست اما به او می گفتند كه بیمارم یا خارج 
از كشور هستم، درصورتی كه اصاًل اینگونه نبود. به هر حال 
ما كار خودمان را كرده  ایم، خدا را شــكر، هنوز هم داریم كار 
می كنیم. اما ترجیح می دهم به هر قیمتی فیلم بد بازی نكنم.

    شنیده ایم كه در فیلم »مهمانی از كارائیب« 
نخستین اثر سینمایی اســتاد بهزاد فراهانی 
ایفای نقش كرده ایــد. اینطور حدس می زنیم 
قصه كمیاب و ناگفته این فیلم شما را به پذیرش 
این نقش ترغیب كرده. قصه نابی چون فیلم 
شریف و عاشقانه »بنفشه آفریقایی«. درست 

حدس زده ایم؟
حدس درســتی زده اید؛ هم غصه و هم رفاقت چندین ساله 
من با بهزاد عزیز مرا به بازی در این فیلم ســینمایی ترغیب 
كرد. رفاقت ما با بهزاد به حدود 4۵ ســال پیش برمی گردد؛ 
زمانی كه من در دانشكده هنرهای زیبا دانشجو بودم و بهزاد 
هم در دانشكده هنرهای دراماتیك درس می خواند. از همان 
جا دوستی و همكاری مان شروع شد. درباره داستان مهمانی از 
كارائیب هم باید بگویم بیشتر داستان درونمایه عاشقانه دارد. 
البته رگه های اجتماعی هم در آن دیده می شــود ولی مثل 
بنفشه  آفریقایی، عاشقانه اســت. درست تشخیص داده  اید؛ 
یك فیلم عاشقانه شریف، ناب و خاص. امیدوارم توانسته باشم 

وظیفه خودم را در این فیلم به خوبی انجام داده باشم.
    بازی در این روزهای كرونایی برای بازیگران 
پر از ریسك و خطر است. به هر حال حین بازی 
بازیگران مجبورند ماسك از صورت بردارند و از 
طرفی با یك گروه تقریبا 50نفره از عوامل تولید 
در فضاهای گاه بسته، حضور دارند. شما با این 

شرایط چطور كنار می آیید؟
وقتی فیلم مهمانی از كارائیب كلیــد خورد، من و تعدادی از 
بازیگران یك دوز واكسن زده بودیم اما اغلب عوامل واكسینه 
نشــده بودند. خوشــبختانه با رعایت كامــل پروتكل های 
بهداشتی، این فیلم خیلی خوب پیش رفت و كسی مبتال نشد. 
نكته قابل ذكر درباره فیلم مهمانی از كارائیب این است كه این 
فیلم به قلم و كارگردانی استاد بهزاد فراهانی، تصویربرداری 
استاد مرتضی پورصمدی، آهنگسازی استاد حسین علیزاده، 
تدوین استاد واروژ كریم مسیحی، تهیه كنندگی دكتر شهرام 
گیل آبادی، همكاری هنرمنــدان رادیویی و بازی هنرمندان 
خوبی چون شقایق فراهانی، بیوك  میرزایی و... ساخته شده 
است. این نشــان می دهد این فیلم یك تیم حرفه ای دارد و 

امیدوارم مورد توجه مخاطب قرار گیرد.
    هم اكنون مشغول چه كاری هستید؟

قرار است در یك فیلم سینمایی كه قصه عاشقانه و زیبایی 
دارد، همراه خانم گلچهره ســجادیه بــازی كنم. به خاطر 
محدودیت های كرونایی شــرایط حضور در صحنه تئاتر را 
ندارم اما یك سری كارهاست كه با همكاری خانم معتمدآریا 
انجام داده ام. گرچه این روزها شــرایط مهیا نیست تا روی 
صحنه برویم یا در یك فیلمی باشیم ولی در تداركش هستیم 
كه كار متفاوت و جدید هنری ای را تولید كنیم. من چندین 
كار را برای دوران كرونا ســفارش دادم و چندین قصه كوتاه 
نوشته شد. حتی یك مورد را با خانم معتمدآریا تلفنی صحبت 
كردم. ایشان در یك شــخصیت و من هم در یك شخصیت 
بودم و با هم در قالب نقش هایمان صحبت كردیم و از ایشــان 
خواستم تا از همسرشان برای گرفتن تصویرش حین این بازی 
تلفنی، فیلم بگیرد. من هم اینجا فیلم بگیرم. بعد این فیلم ها 
را به دوستان مونتاژ بدهیم تا تدوین كنند. چند نمونه امتحان 
كرده  ایم ممكن هم هســت جواب بدهد و در معرض دید قرار 
بگیرد. به هر حال هنر با ما عجین شده، در ما تنیده شده است. 
وقتی یك كار هنری انجام می دهیم، یك چیزی می نویسیم 
یا شعری می گوییم یا نقاشی می كشیم، روی صحنه هستیم، 
تمرین می كنیم، چون كار ما بر مبنای عشق است آن موقع كه 
حیات داریم و احساس زنده ماندن می كنیم. گاهی هم با نقاشی 
خودم را مشــغول می كنم؛ اخیرا روی عكس های هنرمندان 
هم نسل خودم كه به رحمت خدا رفته اند نقش و نگارهای شاد 
می زنم و تصمیم دارم بعد از رفتن كرونا، نمایشــگاهی از این 

نقاشی ها برگزار كنم.
    به عنوان یك پیشكســوت تئاتر، سینما 
و تلویزیون كه با نقش هــای ماندگارتان در 
دل مردم جای گرفته اید. مهم ترین ســرمایه 
زندگی تان بعد از چندین دهه فعالیت هنری 

را چه می دانید؟
این اعتبار و آبرویی كه میان مردم كسب كرده  ایم بزرگ ترین 
سرمایه هنری ماست. مگر این اعتبار مردمی چیز كمی است. 
به هر حال ما پیام هایی را دركار ها، تئاتر ها، فیلم ها، نوشته ها و 

شعرهایمان به مردم می دهیم.

هنرنمایی های بابك
اولین بار در ســال 13۵4 با سریال »سلطان 
صاحبقران« بــه كارگردانی علــی حاتمی 
جلوی دوربین رفت. سپس در سال ۵6 با فیلم 
»چریكه تارا« وارد سینما شد. هنرنمایی رضا 
بابك در ســینما می توان در فیلم هایی چون 
»سفر عشق«، چریكه تارا، »ریحانه، »ارثیه، 
»لبه تیغ«، »كودكانــی از آب و گل«، »گربه 
آوازه خوان«، »چشم هایم برای تو«، »عاشق 
فقیر«، »مرد آفتابی«، »به رنــگ ارغوان«، 
»شوریده«، »دعوت« و... ســراغ گرفت. در 
سال های اخیر هم در بنفشه های آفریقایی و 

مهمانی از كارائیب نقش آفرینی كرده است.

از نویسندگی  تا نقاشی
رضا بابك در سال 1364 با مجموعه »چترباران« 
وارد عرصه صداپیشگی نیز شد و سپس در سال 
1373 مجموعه »آقای شانس« با نویسندگی 
وی ساخته شد. از نوشته ها و نمایشنامه های او 
می توان به »خورشید خانوم آفتاب كن«، »كاله 
و شــال و اره«، »گلباران«، »باران«، »باران«، 
»حكایت پررنج حامل« و... اشــاره كرد. البته او 
طبع شاعرانه هم دارد و شــعرهای زیبایی هم 
ســروده اســت. ناگفته نماند او هنرمند نقاش 
صاحب ســبكی اســت، اما خودش می گوید: 
»نمی خواهم نامم به عنوان نقاش مطرح شــود، 
نقاشی های كه می كشم حس و حال من است«.

بازی در سریال های محبوب
مگــر می شــود از نقش های مانــدگار رضا 
بابــك صحبــت كــرد و از ســریال های 
دوست داشــتنی  ای چون آرایشــگاه زیبا و 
آینه یاد نكــرد. همچنین در ســریال هایی 
چون »حكایت مسافر گمنام«، »ماه پنهان 
است«، »عسل و مثل«، »هوای تازه«، »خونه 
عشــق«، »خانه ما«، »گل بارون زده«، »یه 
وجب خاك«، »پاتوق«، »جست وجوگران« 
و... هم هنرنمایی كرده اســت. بازی در این 
ســریال ها او را در خاطره جمعی مخاطبان 

ماندگار كرده است.

خالق تله تئاترهای 
نوستالژیك

برای بسیاری از مخاطبان تلویزیون، تماشای 
تله تئاتر در دهه های گذشته با نام هنرمندانی 
چون رضا بابــك گره خورده بــود. او گاهی 
در مقام بازیگر و گاهــی در مقام كارگردان 
یا نویســنده، نمایش هــای تلویزیونی را به 
خانه های مردم آورد و آنها را با هنر تئاتر آشنا 
كرد. تله تئاترهایی چــون »هنری چهارم«، 
»شكارچی شیر«، »جادوگران شهر سیلم«، 
»خلیل آهنگر«، »بازرس كل«، »خانه های 
اجــاره ای«، »بازپــرس وارد می شــود«، 
»نكراسف«، »بازرگان و پسران«، »اسكندر«، 

»حدیث روزگار«، »شام آخر« و... .

 خاك صحنه خورده 
اما خستگی ناپذیر

او فعالیت هنــری خود را با بــازی در تئاتر 
آغاز كرد و سالن های نمایش ایران هیچ گاه 
هنرنمایی مردی چون رضا بابك را فراموش 
نخواهند كــرد. تئاترهای صحنــه اي مانند 
»دشمن مردم«، »آموزگاران«، »شهر ما«، 
»ماجرای باغ وحش«، »ترب«، »شــاپرك 
خانوم«، »داســتان ضحاك«، »بارگه داد«، 
»اولدوز و كالغ ها«، »مهــر و آینه ها«، »آریا 
داكاپــو«، »آخرین بازی«، »پــل«، »تئاتر 

بی حیوان«، »اسب ها« و... .

از پیشتازان تئاتر كودكان 
او با تأسیس نخستین گروه هنری كانون پرورش 
فكری كودكان و نوجوانان ســنگ اول این بنا 
را گذاشــت. به همت زنده یاد داوود رشیدی و 
احترام برومند از او دعوت شد تا برای نخستین 
بار در تاریخ تلویزیون ایــران، تئاتر تلویزیونی 
ویژه كودك و نوجوان بسازد. تئاترهایی چون 
»شــال و كاله و اره« »پنبه دانه«، »دزد و رنگ 
قرمز«، »خرس و كوزه عسل«، »بازی خونه«، 
»رنگین كمان«، »خونه مادر بزرگه«، »مدرسه 
موش هــا«. اكنون بهــارك بابــك، دخترش 
مســیر او را ادامه داده و با برگزاری كالس های 
حضوری و آنالین برای كودكان در زمینه تئاتر، 

قصه خوانی، شعرخوانی و... فعال است.



بسیاری از سینماگران قدیمی اكبر آسیا را می شناسند؛ آپاراتچی قدیمی سینما كه روزگاری 
عشقش نمایش فیلم برای مردم بود و حاال میان انبوه مغازه های ساختمان آلومینیوم در دفتر 
خدمات فیلمبرداری اش روزگارش را سپری می كند. ساختمانی كه در گذشته تعداد زیادی از 
كمپانی های فیلمسازی خارجی در آنجا شعبه داشتند و امروز جای آنها را دفاتر تعمیر دوربین 
و وسایل برقی گرفته است؛ درست مثل روزگار سپری شده آپاراتچی ها در سینمای ایران. اكبر 
رستم زاده سال 1348با آپارات سینما ركس پا به دنیای آپارات و سینما گذاشت اما می گوید 
بعد از مدتی به خواست خانواده اش و به دلیل محیط نامناسب اطراف سینما ركس كه در خیابان 
الله زار تهران بود، راهی سینما آسیا شد؛ »پدر من آپاراتچی سینما بود و من هم در شش سالگی 
برای نخستین بار وارد عالم سینما شدم. در آن دوره آپاراتچی ها بین مردم اعتبار داشتند و به 
همین دلیل تصمیم گرفتم آپاراتچی شوم. پدرم با ورود من به سینما مخالف بود و خودش هم بنا 
به دالیلی كار با آپارات را رها كرد اما من كه عالقه زیادی به نمایش فیلم برای مردم داشتم، از سال 
48كار با آپارات را شروع كردم و در سینما ماندم.« تصویر بزرگی از محمدعلی فردین در بهترین 
جای دفتر قدیمی اكبر رستم زاده جا خوش كرده كه نشانه ارادت او به بازیگر فقید سینمای ایران 
است. او دوستی با محمدعلی فردین را روشن ترین نقطه فعالیتش در سینما می داند و می گوید 
آپاراتچی های قدیمی بخشی از سهولت در كارشــان را مدیون فردین بودند؛ »آپارات ها در آن 
سال ها زغالی بودند و كار با آنها بسیار سخت و حساس بود. مدام باید مراقب بودیم تا زغال تمام 
نشود یا فاصله بین دو شمع زغالی آپارات كم نشود. ساعت كار سینما هم از 8صبح تا 11شب بود و 
آپاراتچی فرصت استراحت نداشت. یك روز از آقای فردین كه صاحب سینما آسیا بود، خواستم تا 
اجازه بدهد شیفتی كار كنیم. فردین گفت اگر مشكلی برای نمایش فیلم ایجاد نمی شود اشكالی 
ندارد. من و آپاراتچی دیگری كه هر دو پای آپارات می نشســتیم ساعت ها را بین خود تقسیم 
كردیم و به این ترتیب برای نخستین بار كار آپاراتچی ها شیفت بندی شد. همین شیفت بندی 
زندگی ام را تغییر داد و فرصت پیدا كردم در سال 1355 در رشته الكترومكانیك، مدرك فنی 

حرفه ای بگیرم و وارد كار تعمیر آپارات و تامین تجهیزات فیلمبرداری شوم.«

آپاراتچی ها شغل پرزرق و برقی داشــتند و به خاطر دوستی و ارتباط با 
سوپراستارهای سینما مدام در حلقه عشاق سینما و عشق فیلم ها قرار 
می گرفتند اما روی دیگر سكه این شغل، زندگی در آپاراتخانه های سینما 
بود كه اكبر رســتم زاده آن را به سلول انفرادی تشــبیه می كند؛ »باید 
آپاراتچی باشی تا بدانی آپاراتچی ها در آپاراتخانه فقط یك همدم داشتند 
به نام آپارات كه برای شان حكم هم سلولی را داشت. بیشتر آپاراتچی ها با 
دنیای بیرون سینما ارتباط چندانی نداشتند و به همین دلیل گوشه گیر 
و عصبی بودند. كسی هم نبود كه با آنها همكالم شود. عجیب آنكه گاهی 
به طور ناخودآگاه با آپارات حرف می زدند و درددل می كردند. این تنهایی 
و بی كســی بعضی ها را به دام مواد مخدر می انداخــت.« دایره فعالیت 
آپاراتچی ها از همه عوامل پشت صحنه سینما محدودتر بود و در عین حال 
حساس ترین كار ممكن را انجام می دادند. شاید به همین دلیل خیلی ها 
برای تطمیع كردن آنها به صرافت می افتادند. اكبر رستم زاده شیرین تر 
از هر كسی این خاطرات را تعریف می كند؛ »یك بار یكی از عشق فیلم ها 
حاضر بود حقوق 15روزم را بدهد تا 10ثانیه از نگاتیو فیلم »آپاچی« را 
داشته باشد اما قبول نكردم. آن زمان كه سی دی و دی وی دی نبود و مردم 
دلشان به این فیلم های بریده شده در آلبوم های جفتی خوش بود. عده ای 
هم التماس می كردند كه آنها را پیش فردین ببــرم تا عكس یادگاری 
بگیرند. من هم گاهی به عنوان یكی از خویشاوندان آنها را به فردین معرفی 
می كردم تا بتوانند یك عكس بگیرند. البته برای این كار پول هم می دادند. 
جالب اینكه در آن زمان تنقالت زیادی در ســینماها فروخته می شد و 
بوفه دارهای سینما حاضر بودند مبلغی به آپاراتچی بدهند كه وقفه ای در 

پخش فریم بعدی ایجاد كند تا نوشابه و تنقالت بفروشند.«

از خاطرات و ناگفته های عوامل پشــت صحنه سینما می توان كتاب نوشت 
و پیش روی عشاق ســینما قرار داد. مثل كتاب»مجرمان بی جرم در كوچه 
پســكوچه های هنر« كه خاطرات نیم قرن فعالیت اكبر رستم زاده در پشت 
صحنه ســینما را روایت می كند. آپاراتچی ها را در كنار سیاهی لشــكرها و 
بدلكاران می توان جعبه سیاه سینمای ایران دانست. روایت های آنها از آنچه 
در پشت صحنه سینما رخ می داد، با گذشت دهه های طوالنی هنوز هم جذاب 
و گاهی عجیب است. اكبر رستم زاده می گوید به همین دلیل آپاراتچی ها بین 
مردم طرفداران زیادی داشتند؛ »مردم عالقه زیادی به سینما داشتند و فكر 
می كردند آپاراتچی كه باعث نقش بستن فیلم روی پرده سینما می شود، فرد 
جالبی است. شــاید به همین دلیل وقتی كسی می فهمید آپاراتچی سینما 
هستیم شروع می كردند به پرسیدن ســؤال های مختلف در مورد فیلم ها. 
عده ای هم از ما می خواستند برایشان بلیت تهیه كنیم چون باید ساعت ها در 
صف خرید بلیت می ماندند تا بتوانند یك فیلم تماشا كنند.« شنیدن حكایت 
شباهت فیلم های ایرانی و هندی در دهه 40و 50 از زبان اكبر رستم زاده هم 
یكی از همان رازهایی است كه فقط آپاراتچی ها می توانند برمال كنند؛ »در 
آن سال ها یك هندی به نام »نندو« شریك محمدعلی فردین بود. من شب ها 
آپارات كوچكی را كه خریده بودم به خانه نندو می بردم و فیلم های هندی 
جدیدی را كه از هندوستان می آورد برایش نمایش می دادم. گاهی فردین 
و ســینماگران دیگر هم می آمدند و نندو فیلم را برای آنها ترجمه می كرد. 
در همین نمایش های خصوصی بود كه در مورد اكران فیلم ها در ســینما 
تصمیم می گرفتند. قبل از اكران عمومی، مشابه فیلم های هندی را در ایران 
می ساختند و نمایش می دادند. مردم هم تصور می كردند سینمای هند از 

فیلم های ایرانی كپی برداری می كند، غافل از اینكه ماجرا برعكس بود.«

ماموریت فیلم برها 
اكبر رستم زاده كه در ســینما آســیا كار می كرد به اكبر آسیا معروف شد. 
رســتم زاده می گوید با ظهور عصر دیجیتال و خداحافظی با آپارات شــغل 
آپاراتچی هم آرام آرام به فراموشی سپرده شــد و فیلم بَرها هم كه كارشان 
جا به جاكردن فیلم آپارات بود بیكار شدند؛ »آن زمان هم مثل حاال نگاتیو گران 
بود و برای صرفه جویی راهی پیدا كرده بودند به نام فیلم بری. سینماهایی كه 
نزدیك هم بودند با نیم ساعت تأخیر، یك نسخه از فیلم را اكران می كردند. مثال 
سینما كاپری یا همان سینما بهمن اگر سانس 9:30 بود سینما آسیا ساعت 
10و سینما حافظ ساعت 10:30 نمایش فیلمشان را شروع می كردند. وقتی 
پخش حلقه اول در سینما كاپری تمام می شد یك موتورسوار یا چرخی این 
فیلم را به سینمای دوم می رساند و به همین ترتیب یك كپی فیلم بین سه 
سینما تا شب جابه جا می شد. آن موقع دو یا سه نفر فیلم بری می كردند؛ یكی 
سیدعزیز بود كه در خیابان استخر موتورسازی داشت و به فیلم برهایی كه 
وسیله نداشتند موتور اجاره می داد تا فیلم ها را جابه جا كنند. حسن چرخی 
هم كسی بود كه پول نداشت موتور تهیه كند و یك چرخ خریده بود و فیلم ها 
را با آن جابه جا می كرد.« قدیمی ترین آپاراتچی تهران می گوید سینما در آن 
روزها به حدی به عوامل پشت صحنه وابسته بود كه سهل انگاری فیلم برها 
موجب تعطیلی سینما می شد؛ »سینما آسیا و دو سینمای دیگر فیلم »سنگام« 
را نمایش می دادند. یك روز كه باران تندی می بارید حسن چرخی لیز خورد 
و حلقه دوم فیلم در جوی آب خیس شد. ما در سینما آسیا حلقه اول را نشان 
دادیم و حسن چرخی نیامد. مردم هم به نشانه اعتراض سوت می زدند. وقتی 
فیلم را آورد قابل استفاده نبود و سه سینما برای چند روز تعطیل شدند. از آن 

زمان به بعد حسن چرخی فیلم بری را رها كرد و برای همیشه رفت.«

خاطره بازی با اكبر رستم زاده، یكی از معدود بازمانده های 
نسل آپاراتچی ها در سینمای ایران

پای خاطرات آپاراتچی های قدیمی كه بنشینید از روزگار باشكوه سینمای 
ایران در دهه 30و 40 می گویند. روزهایی كه مردم از 8صبح در انتظار بلیت 
می ایستادند تا شاید بتوانند 10شب به تماشای فیلم محبوب شــان بنشینند. آپاراتچی ها كه در 
اتاقك های تاریك، چراغ سینما را در آن سال ها روشن نگه می داشتند به تعبیر خیلی از اهالی سینما 
مجرمانی بودند كه بدون مرتكب شــدن جرمی باید چند دهه را در تاریك خانه های سینما سپری 
می كردند. اكبر رستم زاده یكی از معدود بازمانده های نسل آپاراتچی های چند دهه قبل سینماست 
كه خاطرات بسیاری از روزهای پرشور سینمای ایران در ذهن دارد؛ از كار كردن با آپارات های بی صدا 
و هندلی گرفته تا آپارات های زغالی و ترانزیستوری كه آن زمان انقالبی در پخش فیلم سینمایی به پا 
كرد. اكبر رستم زاده معروف به اكبر آسیا از 33سال كار در آپاراتخانه سینما آسیا خاطرات فراوانی 

دارد كه شنیدن آنها در روز ملی سینما خالی از لطف نیست.

حمیدرضا رسولی

سینماهای نوستالژیك تهران را بشناسید

نور، صدا، خاطره
در عصر اینترنت كه با چند كلیك می توان فیلم دلخواه را دانلود و در خانه تماشا كرد كمتر كسی برای رفتن 
به سینما رغبت دارد اما عده ای هنوز هم تماشای فیلم سینمایی در یكی از سینماهای قدیمی و خاطره انگیز 
را ترجیح می دهند. اگر چه بسیاری از سینماهای قدیمی و اسم و رسم دار تهران مثل سینما كریستال در 
الله زار، سینما آسیا در خیابان ولی عصر)عج( یا سینما تیسفون در خیابان قزوین و سینما رنگین كمان در 

حوالی میدان امام حسین)ع( با گذر زمان به مخروبه ای بدل شدند، اما هنوز تعدادی از آنها در خیابان های 
پایتخت نفس می كشند و لذت تماشای فیلم سینمایی را برای تماشاگران دو چندان می كنند. سینماهای 
قدیمی، بعد از شیوع كرونا جالل و شكوه گذشته را ندارند اما هنوز هم به عنوان نماد ظهور و پیشرفت صنعت 

فیلمسازی  در ایران به شمار می روند و برخی از آنها مثل سینما آزادی با گذر زمان قبای نو بر تن كرده اند.

پادكست 
سینمایی

رادیو سانسور

اگر به شنیدن داســتان های ناگفته 
ســینمای ایران عالقه مندید، حتما 
شــنیدن »رادیــو سانســور« را در 
برنامه تــان قرار بدهیــد. در معرفی 
این پادكست سینمایی آمده است: 
»پشت هر فیلم، یك داستان جذاب 
و پرحاشیه وجود دارد. رادیو سانسور 
در هر اپیزود، چگونگی تولید یكی از 
فیلم های تأثیرگذار تاریخ سینمای 
ایران را برای شما روایت خواهد كرد.« 
اگــر می خواهید دربــاره چگونگی 
شكل گیری ماندگارترین فیلم های 
ســینمایی ایران ازجملــه »مادر«، 
»شــازده احتجاب«، »پلــه آخر«، 
»متری شــیش و نیم«، »گوزن ها«، 
»خانه دوســت كجاست«، »جدایی 
نادر از سیمین«، »هامون«، »در دنیای 
تو ساعت چند است«، »سنتوری«، 
»سگ كشی«، »رســتاخیز«، »من 
زمین را دوست دارم«، »جهان با من 
برقص«، »رخ دیوانه«، »سرخپوست«، 
»دلشدگان«، »اژدها وارد می شود«، 
»آدم برفی«، »یه حبه قند«، »آژانس 
شیشــه ای«، »دزد عروســك ها«، 
»درباره الی« و... بیشتر بدانید، رادیو 
سانسور همان چیزی است كه دنبالش 

می گردید.

»نگاتیو« با عشق

یكی از تخصصی ترین پادكست های 
حوزه ســینما، پادكست »نگاتیو« 
اســت؛ پادكســتی كــه برخالف 
پادكســت های دیگر ایــن حوزه، 
سینما را در قالب ژانرهای مختلف 
مورد بررســی قرار می دهد. فصل 
اول ایــن پادكســت كــه دارای 
15قســمت است، ســال گذشته 
منتشر شده اســت. در این فصل 
تمام شاهكارهای ســینمایی دنیا 
در قالب ژانرهــای علمی- تخیلی، 
سینمای وحشت، سینمای جنگ، 
فیلم نــوآور، موزیــكال، وســترن 
و...، مورد بررســی قرار گرفته اند. 
سازندگان این پادكست تخصصی 
درباره تولیدشان گفته اند:»نگاتیو 
داستان عاشقانه دو عاشق دل خسته 
ســینما درباره یك معشوق واحد 
به نام سینماست. ما با سینما زندگی 
كردیم. با سینما رشــد كردیم و با 
سینما رفاقت كردیم. نگاتیو حاصل 
همین عشــق و رفاقت هاست كه 
قراره با ده ها عاشق دیگه به اشتراك 
بذاریم. نگاتیو محصول عشــقه، با 

عشق بهش گوش بدین.«

سینما گپ

برای آن دســته از عاشقان سینما 
كه به دنبال نقد و بررسی فیلم های 
روز دنیا هســتند، هیچ جایی بهتر 
از پادكســت »ســینما گپ« پیدا 
نمی شود. این پادكست پرطرفدار 
كه همین چند روز پیش به اپیزود 
صد و ششم رسید، در هر قسمت به 
نقد و بررسی یك فیلم در ژانرهای 
مختلف می پــردازد. به عنوان مثال 
فقط در همیــن 3 ماه تابســتان، 
فیلم های »سریع و خشمگین9«، 
»بیوه ســیاه«، »یك مكان ساكت 
2«، »شــنای پروانــه« و »ارتش 
مردگان« مورد تحلیل قرار گرفته اند. 
شــاید برایتان جالب باشد بدانید 
پرشنونده ترین اپیزود این پادكست، 
 IMDB اپیزود بررسی 250فیلم برتر
است. در این قسمت ویژه 20فیلم 
اول لیســت برترین های ســایت 
معتبر IMDB ازجمله »رستگاری 
در شائوشــنگ«، »پدرخوانــده«، 
»شــوالیه تاریكی«، »دوازده مرد 
خشمگین«، »داستان عامه پسند« 

و... مورد بررسی قرار گرفته است.

پنجشنبه10
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آپاراتخانه مثل 
سلول انفرادی بود

كپی برداری از فیلم های هندیپیشنهادهای وسوسه برانگیز فردین و شیفت  بندی آپاراتچی ها 

ت
بیا

ی 
هد

:   م
س

عك

سینما بهمن    نام قدیم: كاپری    میدان انقالب 
پایتخت نشین های قدیم خوب می دانند كه سینما كاپری كه بعد از انقالب به سینما بهمن تغییر 
نام داد پاتوق دانشجویان و قشر روشنفكر بود و قشر دانشجو برای تماشای فیلم های روشنفكری 

به این سینما می رفتند. سینما كاپری از سال 1344 فعالیتش را شروع كرد و به واسطه واقع شدن 
در یكی از میدان های اصلی تهران جزو شلوغ ترین سینماهای پایتخت بوده است. از آن سینمای 
قدیمی كه غبار خاطره روی آن نشسته بود دیگر خبری نیست و سینما بهمن كه به سالن مجهز 
و سیستم دالبی و سیستم پخش دیجیتال مجهز شده به عنوان یكی از مدرن ترین و امروزی ترین 

سینماهای تهران شناخته می شود.

سینما ایران    نام قدیم: پاسیفیك    خیابان شریعتی 
در دهه 40 شمسی كه موج ساخت سینماهای مجهز و پیشرفته در تهران راه افتاده بود، 

سینما پاسیفیك را به عنوان پیش قراول این سینماها می دانستند. این سینما كه در همسایگی 
سینماهای سروش و صحرا واقع شده روزهای پرفراز و نشیبی را از سر گذرانده است. این سینما 

یك بار در سال  1345 افتتاح شد اما 3سال بعد به كلی در آتش سوخت. سینما پاسیفیك كه بعد از 
انقالب به سینما ایران تغییر نام داد یك بار دیگر هم در سال 1392 دچار حریق شد و بخش هایی از 
آن آسیب دید اما هنوز یكی از مجهزترین سینماهای تهران است و 3سالن با ظرفیت های مختلف 

دارد.

سینما صحرا    نام قدیم: ریولی    خیابان شریعتی
سینمای خسته و رنگ و رو رفته ای كه این روزها در تقاطع خیابان های شریعتی و طالقانی می بینید 

در زمانه خودش یكی از بزرگ ترین سینماهای خاورمیانه بود و برای خودش جالل و شكوهی 
داشت. سینما صحرا یا همان سینما ریولی قدیم در سال 1345 با 1200صندلی فعالیتش را 

شروع كرد و لقب بزرگ ترین سینمای خاورمیانه را یدك می كشید. این سینما در دهه های اخیر 
جایی برای اكران فیلم های كم تماشاگر بوده و به همین دلیل روزهای خلوتی را سپری كرده اما در 

روزهای برپایی جشنواره فیلم فجر پاتوق عشق فیلم ها به شمار می رود.

سینما قدس    نام قدیم: پولیدور   میدان ولیعصر)عج(
سینما قدس كه در سال های قبل از انقالب نام سینما پولیدور روی سردر آن حك شده بود در 

 سال 134۶ به دستور فردی به نام محمد خان اعالیی ساخته شد. در آن سال ها این سینما
45 صندلی داشته و هدف از ساخت آن، نمایش فیلم های آپاراتی برای مردم بود. از ابتدا قرار بود 
این سینما 3سالن نمایش فیلم داشته باشد اما این اتفاق هرگز رخ نداد. گفته می شود بنای زیبا و 

منحصربه فرد این سینما كار یكی از معمارهای اهل كاشان است. جالب است بدانید كه این سینما 
قبال با نام های پولیدور، پولیساریو و آهنگ شناخته می شد و بعد از پیروزی انقالب برای چهارمین 

بار تغییر نام داد.

سینما حافظ    نام قدیم: حافظ    خیابان جمهوری اسالمی
سینما حافظ را هم باید در زمره سینماهای قدیمی تهران قرار داد. این سینما در سال 133۷ و با 

دو سالن و ظرفیت 440نفر با همین نام افتتاح شد و یكی از معدود سینماهای پایتخت است كه در 
این دهه های نسبتا طوالنی اصالتش و هویتش را حفظ كرده است. سینما حافظ در اواخر دهه 80  
به طور كامل بازسازی شد و هم اكنون دوسالن مجزا برای نمایش فیلم با ظرفیت 800صندلی دارد. 
سینما حافظ از بدو تاسیس به صورت خصوصی اداره شده و هنوز هم به بخش خصوصی تعلق دارد. 
از نمای قدیمی ساختمان این سینما هم خبری نیست و نمای نوستالژیك سینما بعد از بازسازی با 

كامپوزیت پوشانده شده است.

سینما عصر جدید    نام قدیم: تخت جمشید    خیابان طالقانی
وقتی از قدیمی ترین سینماهای تهران صحبت به میان می آید قبل از هر چیز باید به قدمت سینما 
عصر جدید كه در سال های قبل از انقالب با نام تخت جمشید شناخته می شد نام ببریم. این 
سینما در سال 1321 افتتاح شد و در همان سال ها یكی از مدرن ترین سینماهای ایران بود. سینما 
عصر جدید بعد از پیروزی انقالب به طور كامل تخریب و بازسازی شد و حیات تازه اش را از سال  
1358 شروع كرد. سالن شماره 3 این سینما محبوبیت خاصی بین نسل جدید دارد و خیلی ها بر 
این باورند كه تماشای فیلم در این سالن ۷5نفره حس صمیمیت را به تماشاگر القا می كند. این 
سینما دو سالن بزرگ و مجهز دیگر هم دارد.

سینما سپیده    نام قدیم: دیانا    خیابان وصال شیرازی
در تاریخچه سینماهای قدیمی تهران، از سینما سپیده یا همان سینما دیانای قدیم به عنوان دومین 
سینمای تهران كه در سال 1322 و بعد از سینما تخت جمشید ساخته شده نام برده اند. این سینما با 
ظرفیتی بالغ بر ۶00تماشاگر و با یك سالن فعالیتش را شروع كرد و سالنی با ظرفیت 85نفر در سال 
1383به آن اضافه شد. سینما سپیده این روزها درجه كیفی ممتاز را دارد و تا قبل از شیوع كرونا، 
تنها سینمای پایتخت به شمار می رفت كه همه روزه بلیت نیم بها ارائه می داد، چرا كه عنوان سینمای 
دانشجویی كشور روی سردر آن حك شده و برای این قشر تخفیف ویژه قائل می شود. سینما سپیده در 
روزگار قدیم محل اكران فیلم های پرتماشاگر خارجی با زیرنویس فارسی بوده است.

سینما سروش    نام قدیم: مولن روژ     خیابان شریعتی 
سینما سروش یكی از نخستین سینماهای تهران است كه در دهه 30 ساخته شد. قدمت این 
سینما به زمانی بر می گردد كه فیلم های خارجی هنوز دوبله نمی شد و با صدای اصلی بازیگران 
برای مردم پخش می شد. سینما سروش در سال 1335 افتتاح شد و ۶5سال از عمر آن گذشته اما 
هنوز هم یكی از بهترین سینماهای تهران به شمار می رود و خیلی ها برای تماشای فیلم سینمایی 
یا تئاتر این سینما را كه به واسطه موقعیت جغرافیایی اش در دسترس است انتخاب می كنند. این 
سینما از ابتدا به دو سالن مجهز بوده كه یكی به اكران فیلم سینمایی و دیگری به اجرای تئاتر 
اختصاص داشته است.

سینما آفریقا    نام قدیم: آتالنتیك    میدان ولیعصر)عج(
سینما آفریقا یكی از سینماهای پرماجرای تهران است كه اتفاقات بسیاری حول آن رخ داده است. 
این سینما كه در سال 1343 افتتاح شد و به نام سینما آتالنتیك معروف شده بود خیلی زود به 
یكی از مدرن ترین و شلوغ ترین سینماهای پایتخت بدل شد. این سینما هم مثل تعداد دیگری 
از سینماهای تهران در سال 135۷ دچار آتش سوزی شد اما حدود یك سال بعد با نام جدیدی 
فعالیتش را شروع كرد. سینما آتالنتیك سابق با نام سینما آفریقا و ظرفیت پذیرش هزار تماشاگر 
آغوشش را به روی تماشاگران باز كرد و هنوز هم به عنوان تنها سینمای بالكن دار پایتخت شناخته 
می شود.

سینما آزادی    نام قدیم: شهر فرنگ     خیابان شهید بهشتی 
به ظاهر بزك دوزك شده سینما آزادی كه حاال عنوان یكی از مدرن ترین سینماهای پایتخت را 
یدك می كشد نگاه نكنید. این سینما از سال 1348 تاكنون فعال است و در همه این سال ها یكی 
از شلوغ ترین سینماهای پایتخت بوده است. سینما آزادی یا سینما شهر فرنگ قدیم هم تا كنون 
سه بار در مقاطع مختلف دچار آتش سوزی شده و در آخرین آتش سوزی كه شدید بود به مدت یك 
دهه تعطیل شد. بعد از این اتفاق تلخ، سینما آزادی به كلی در آتش سوخت اما یك دهه بعد از نو 
ساخته شد و امروز با شمایلی متفاوت و با 5سالن مجهز پذیرای تماشاگران است. سینما آزادی 
تاكنون چندبار ركورد پرفروش ترین سینمای تهران را شكسته است.



یادی از هنرمندان سینما كه در یك سال گذشته از میان ما رفتند

پادكست 
سینمایی

به روایت بارد

یكــی از بهترین پادكســت های 
سینمایی، پادكســت »به روایت 
بارد« است؛ پادكستی كه 2هفته 
یك بار جمعه ها صبح منتشر شده 
و كاری از آرش حقیقــی، پویان 
عســگری و آرش خســرونژاد 
است. این پادكســت كه تاكنون 
33اپیــزود آن منتشــر شــده، 
به طور اختصاصی به ســینمای 
ایران و جهان می پــردازد و تا به 
امروز ده ها فیلم معــروف دنیا و 
فیلم های روز كشورهای مختلف 
را بررسی كرده اســت. مغازه ای 
گوشه خیابان، همسران ارتشی، 
دریاچه غاز وحشــی، پیش از تو، 
یك افسر و یك جاسوس، آمدیم 
نبودید، مرد نامرئــی، روزی زیبا 
در محله ما، هریــت، فورد برای 
فراری، داســتان ازدواج، روزی 
روزگاری در هالیوود، جوكر، دیگو 
مارادونــا و...، ازجمله فیلم هایی 
است كه پادكست به روایت بارد 
در اپیزودهای خود به سراغ آنها 

رفته است.

ابدیت و یك روز

نه تنها عنوان یكی از نخســتین 
پادكســت های ســینمایی بــه 
پادكســت »ابدیت و یــك روز« 
اختصاص پیــدا می كنــد بلكه 
می توان گفت اساسا این پادكست 
یكی از نخســتین پادكست های 
ایرانــی اســت. این پادكســت 
ســینمایی كه نامــش را از فیلم 
»ابدیت و یك روز« ســاخته تئو 
آنجلوپولوس گرفته، كاری از حامد 
صرافی زاده اســت. او در معرفی 
پادكستش آورده است: »سینما 
برای من همه سینماســت. من 
در این پادكســت ها مخالف هیچ 
جریان سینمایی نیستم. دوست 
دارم با همدیگر هم درباره هالیوود 
قدیم و جدید حــرف بزنیم، هم 
درباره فیلمفارســی هــم درباره 
ســینمای ژاپن، هم آرژانتین و 
هم موج نو و هم مكتب مدرســه 
برلین.« بد نیست بدانید 4اپیزود 
آخر این پادكست كه تمامی آنها 
در شهریور ماه منتشر شده، ویژه 
درگذشت دكتر حمیدرضا صدر، 
نویسنده، منتقد سینما و مفسر 

نام آشنای فوتبال است.

بفرمایید سینما سلف

»من سعید مرادی هستم و اینجا 
پادكست سینما سلف است. جایی 
كه در اون راجع به نمایش، سینما 
و فیلم صحبت می كنیم.« همین 
معرفی كوتاه امــا جامع و كامل 
سازنده پادكست ســینما سلف 
كافی است تا این پادكست را هم 
در زمره پادكست های سینمایی 
قرار بدهیم. سینما سلف كه دارای 
25اپیزود است، در هر قسمت به 
یك فیلم سینمایی پرداخته كه 
چند تای آن، فیلم های سینمایی 
ایرانــی هســتند. فیلم هــای 
»هامون«، »فروشنده« و »خانه 
پدری« فیلم های ایرانی  هستند 
كه پایشــان به این پادكست باز 
شده است. در كنار این فیلم های 
ســاخت وطن، اگر می خواهید 
بیشــتر درباره فیلم های دنیای 
ســینما ازجمله »انگل«، »مرد 
ایرلندی«، »جوكر«، »درخشش 
ابدی یك ذهن پــاك«، »جزیره 
شــاتر«، »جایی برای پیرمردها 
نیســت«، »حیثیت« و... بدانید، 
حتما سری به این پادكست بزنید.

11 پنجشنبه

شماره 132
18  شهریور 1400  روز سینما

در ستون تسلیت ها 
نامی از ما یادگاری

چقدر باید مرثیه  ای خواند برای این روزهای غم دیده روزگار؛ روزگاری كه مرگ را به سخره گرفته و تلخی هایش گویا فعال تمام شدنی نیست. اما ما 
هرگز به شنیدن خبر پرتكرار مرگ هموطنان مان عادت نمی كنیم چون هر خبر یك داغ بر دل می نشاند. این داغ وقتی سنگین تر می شود كه بفهمی 
عزیزی كه از دنیا رفته خالق یك عمر خاطرات و خوشی های تو بوده است. در یك سال اخیر هنرمندان زیادی از میان ما رفتند؛ برخی را تقدیر از ما گرفت و بسیاری هم بر اثر 
ابتال به ویروس كرونا چشم از جهان فرو بستند. از چنگیز جلیلوند، مرد حنجره طال گرفته تا علیرضا انصاریان كه به اكران »رمانتیسم« اش نرسید و جشنواره فجر در حسرت 
حضورش ماند. سینمای ایران بی پناه شد وقتی كرونا با جان خسرو سینایی بازی كرد. اندوه نبودن پرویز پورحسینی مگر تمام شدنی است. مگر می شود باور كرد كه دیگر 
از كامبوزیا پرتوی خالق »كافه ترانزیت« فیلمی دیگر ساخته نخواهد شد. چقدر رنج ها كشید كریم اكبری مباركه برای تئاتر و ما چه كم گذاشتیم برای او. و چه بی مادر شد 
سینمای ایران بعد از فرشته طائرپور. اینگونه شد كه رسم عاشقی هنرمندان با رفتن محمود فالح، بیژن افشار و یوسف قربانی شروع شد و هنوز هم با رفتن علی سلیمانی 
همیشه خندان تمام نشده است. گویی ارشا اقدسی پرانرژی و شاداب هم از این قافله جامانده بود و باالخره دست تقدیر او را به قافله مرگ رساند. چه سال ها باید بگذرد 
تا سینمای ایران، هنرمندانی چون این عزیزان را به خود ببیند و شاید هم هرگز نبیند. روز ملی سینما فرصتی به دست ما داد تا با هم از تعدادی از این هنرمندان كه در یك 

سال اخیر از میان ما پركشیدند یادی كنیم. روحشان شاد و یادشان گرامی.

الناز عباسیان

چهارم آذر 13۹۹ خبر درگذشت كامبوزیا پرتوی، كارگردان و فیلمنامه نویس باسابقه 
سینمای ایران، بار دیگر جامعه هنری را متاثر كرد. او خالق آثار ماندگاری چون »افسانه 
دو خواهر«، »گلنار«، »گربه آوازخوان«، »كامیون« و »كافه ترانزیت« بود. نگارش 
فیلمنامه فیلم سینمایی »محمد)ص(« به كارگردانی مجید مجیدی از واپسین 
یادگارهای كامبوزیا پرتوی در سینمای ایران بود. این هنرمند همچنین فیلمنامه های 
مختلفی ازجمله سریال »گل پامچال« و فیلم های »ایستگاه متروك«، »خیابان های 
آرام«، »دیشب باباتو دیدم آیدا«، »فراری« و... را به نگارش درآورده است. زنده یاد 
پرتوی سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه را برای فیلم های »من ترانه 15 سال دارم«، 
كافه ترانزیت، فراری و كامیون از جشنواره فیلم فجر دریافت كرده بود. همچنین برای 
ساخت فیلم »ماهی« جایزه بهترین فیلم جشنواره فیلم جیفونی ایتالیا و جایزه یونیسف 
از جشنواره فیلم برلین و جایزه بهترین فیلم جشنواره فیلم آدالید استرالیا را به دست 
آورد. این هنرمند برای انجام عمل جراحی قلب در این بیمارستان بستری شده بود كه 
متأسفانه به دلیل مشكالت ریه در این ۶5 سالگی به كرونا مبتال شد و از دنیا رفت.

كامبوزیا پرتوی

مالك كافه ترانزیت
همه ما با صدای چنگیز جلیلوند خاطره داریم چرا كه او صاحب صدای خاطره انگیزی 

بود كه جلوه »قهرمان« را در ذهن بسیاری از ایرانیان جا انداخت. او سال ها به جای 
ستاره ها و قهرمان های ماندگاری صداپیشگی كرد و صدایش را روی نقش هایی از »پل 

نیومن«، »مارلون براندو«، »سیلوستر استالونه« و »بروس ویلیس« همانند می كرد. 
او ۶ آبان 131۹ در شیراز به دنیا آمد و فعالیت هنری اش را در سال 133۶ و با تئاتر به 
همراه ابوالحسن تهامی آغاز كرد. 2۰سال در آمریكا زندگی كرد و سرانجام به كشور 
بازگشت و كار دوبله را از سال13۷۷ ازسرگرفت. وی در چند مجموعه تلویزیونی و 

فیلم سینمایی نیز بازی كرده است. صدای او قابلیت گویندگی به جای شخصیت های 
نقش اول با صالبت و تأثیرگذار سینمایی را فراهم كرده بود و در گویندگی هایش 

قابلیت تیپ سازی داشت. او در میان دوبلورها به مرد حنجره طالیی معروف بود. حتی 
در مقاله ای معتبر در سال135۷ از او به عنوان یك دوبلور نمونه جهانی نام برده شد. او 

در سن ۸۰سالگی در دوم آذر 13۹۹ بر اثر ابتال به ویروس كرونا درگذشت.

چنگیز جلیلوند

مرد حنجره طال

نامش با »رسم عاشق كشی« بر سر زبان ها افتاد اما به فیلم »مختارنامه« گره خورد. 
محمود فالح تهیه كننده باتجربه سینما و تلویزیون كه حتی سكته و بیماری هم 

نگذاشت از تالش برای ساخته شدن این سریال فاخر دست بردارد. آنقدر استرس، 
اضطراب و تهیه امكانات و مشكالت را به جان خرید تا كارهای ماندگاری را برای تاریخ 
دنیای تصویر به جا بگذارد. فالح متولد سال 1324 در سبزوار است كه در سال134۷ 

با ورود به تلویزیون ملی ایران فعالیت حرفه ای خود را آغاز كرد و مدیریت های مختلفی 
را در سازمان صدا وسیما برعهده داشت. پس از بازنشستگی، تهیه كنندگی چندین 

سریال و فیلم سینمایی را با موفقیت به سرانجام رساند. از این میان می توان به »جایی 
در دوردست«، » ابرهای ارغوانی«، »بدون اجازه«؛ » چراغی در مه«، »تفنگ سرپر«، 

»خوش ركاب«، »خوش غیرت«، »وارث«، »بوی خوش زندگی«، »زیر چتر خورشید«، 
»آخرین انفجار«، »كالنتر« و »این روزها« اشاره كرد. او یكم آبان  13۹۹ با كوله باری از 

كارهای ماندگار، بر اثر عارضه ریوی در بیمارستان چشم از جهان فروبست.

محمود فالح

خالق رسم عاشق كشی

از دیگر خبرهای بدی كه سال گذشته سینمای ایران را سوگوار كرد، خبر درگذشت 
پرویز پورحسینی بود. او كه متولد شهریور132۰ بود در سنین كودكی به واسطه 

شغلش در صحافی، با كتاب و كتابخوانی آشنا شد و عالقه اش به هنر و ادبیات شكل 
گرفت. پورحسینی در 1۹سالگی آموزش بازیگری را در كالس های شبانه اداره هنرهای 
دراماتیك آغاز كرد. او همچنین فارغ التحصیل رشته بازیگری دانشكده هنرهای زیبای 
دانشگاه تهران است. این هنرمند فراموش نشدنی بازیگری را از سال 134۰ با بازی در 

نمایش »مرد گل بدهی« به كارگردانی حمید سمندریان آغاز كرد. در سال13۶2 سینما 
را با اثر به یادماندنی علی حاتمی یعنی »كمال الملك« ادامه داد. »باشو غریبه  كوچك«، 
»كشتی آنجلیكا«، »خواب لیال«، »رستاخیز« و »قاتل اهلی« از مهم ترین فعالیت های 

وی در سینماست. او در اغلب سریال های بزرگ تاریخی ازجمله »هزاردستان«، 
»امیركبیر«، »روزی روزگاری«، »مریم مقدس«، »شب دهم« و »مختارنامه« بازی 

كرده بود. او در مجموعه های »تصویر یك رؤیا«، »باران عشق«، »اولین شب آرامش« 
و »بی گناهان« »میكائیل« »هفت سنگ« و البته پروژه ناتمام »سرزمین كهن« كمال 

تبریزی هم بازی كرد. او هفتم آذر 13۹۹ بر اثر ابتال به كرونا چشم از جهان فروبست.

پرویز پورحسینی

زكریای فراموش نشدنی

یكی از داغ های سنگینی كه كرونا بر دل مردم ایران، به ویژه عالقه مندان به فوتبال و 
سیما دوستان گذاشت، درگذشت علی انصاریان بود. گرچه بیشتر نامش را با فوتبال 

و ورزش می شناسند اما او از سال 13۹۰ با فوتبال خداحافظی و بازیگری را برای ادامه 
راهش انتخاب كرد. انصاریان در سریال های »زیر آسمان شهر«، »نقطه چین«، »خانه 

اجاره ای«، »كیمیا« و »محكومین« نیز به ایفای نقش پرداخت. یكی از بازی های 
خاطره انگیزش حضور در نقش پلیس در سریال »سرزده« بود. از آخرین حضورهای 

انصاریان مقابل دوربین، به »شام ایرانی« بازمی گردد. البته در آخرین فعالیت 
بازیگری  اش، در فیلم سینمایی »ُرمانتیسِم عماد و طوبا« به ایفای نقش پرداخت. این 

بازیكن فوتبال در تعدادی فیلم سینمایی هم بازی داشته است كه از آن جمله می توان به 
»پاداش سكوت«، »هدیه«، »شروع یك پایان«، »كالف«، »حكم تیر« و »حس خوب 
زندگی« اشاره كرد. حضور انصاریان در سریالی با عنوان »آسپرین«، در شبكه نمایش 

خانگی هم رقم خورده است. انصاریان متولد 14تیر135۶ در تهران بود و در اوج جوانی 
در 15بهمن 13۹۹ بر اثر ابتال به بیماری كووید-1۹ درگذشت.

علی انصاریان

خنده هایی كه فراموش نمی شود

وقتی از هنرمندان سینمای ایران كه در چندین ماه اخیر از دنیا رفته  اند، صحبت 
می شود، حیف است یادی از خالق »عروس آتش« خسرو سینایی نكنیم. او متولد 

2۹دی131۹ در ساری، كارگردان، فیلمنامه نویس و آهنگساز ایرانی بود. آثار او معموالً 
برپایه مستندهای اجتماعی استوار بودند. سینایی در سال13۸۷ موفق به دریافت 

نشان ویژه كشور لهستان از سوی رئیس جمهور این كشور شد. او این نشان را به خاطر 
ساخت فیلم مستند »مرثیه گمشده« كه روایتگر مهاجرت هزاران لهستانی به ایران 
در سال های 1۹41 و 1۹42 است، دریافت كرد. سینایی فارغ التحصیل كارگردانی و 
فیلمنامه نویسی از آكادمی هنرهای نمایشی و رشته تئوری موسیقی از كنسرواتوار 
وین بود. سینایی افزون بر نویسندگی و كارگردانی، ساخت موسیقی و تدوین برخی 
از آثارش را نیز برعهده داشت. او در سال 13۸4 فیلم كوتاه »فرش، اسب، تركمن« از 

مجموعه فرش ایرانی را كارگردانی كرد. ازجمله آثار این كارگردان می توان به »جزیره 
رنگین«، »كویر خون«، »مثل یك قصه«، »گفت وگو با سایه«، عروس آتش و »تهران 

امروز« اشاره كرد. او یك سال پیش تسلیم كرونا شد و از میان ما رفت.

خسرو سینایی

مرثیه برای نبودنش

یوسف قربانی در بیشتر فیلم های سینمایی و تلویزیونی حضور پیدا كرده اما بیشتر 
 مخاطبان او را با آن سكانس های جذاب آسایشگاه سالمندان در فیلم های 

»سن پترزبورگ« و »چند می گیری گریه كنی« به یاد می آورند. این بازیگر در سینمای 
پیش از انقالب نیز فعال بود و پس از انقالب نیز به دلیل لحن شیرین و لهجه تركی ای كه 
در فارسی صحبت كردن داشت، بازیگر محبوب كارگردانان سبك كمدی بود. او هرچند 
در فیلم ها و سریال ها نقش پررنگی نداشت اما دیالوگ ها و لهجه خاص و بازی درخشان 
این بازیگر ایرانی در یادها و خاطره ها مانده است. 1۹اثر را در پرونده هنری اش دارد كه 

14اثر مربوط به سینماست و 5سریال تلویزیونی هم از خودش به یادگار گذاشته. قربانی 
در فیلم های سینمایی »مردی روی ماه«، »رسوایی«، سن پترزبورگ، »اخراجی ها2«، 

چند می گیری گریه كنی، »انتخاب«، »مهمان مامان«، »دنیای وارونه«، »یاران«، 
»رابطه پنهانی«، »پرده آخر«، »تازه عروس« و... به ایفای نقش پرداخته است. همچنین 

او سریال هایی همچون »نقطه سر خط«، »نون و ریحون«، »شهریار«، »فرستاده« و 
»كت جادویی« از خودش به یادگار گذاشته است.

یوسف قربانی

بازیگری با لهجه شیرین

تازه ترین داغی كه كرونا بر دل ما در دنیای سینما گذاشت، مرگ ناباورانه علی 
سیلمانی در سن 5۰ سالگی بود. او 21 مرداد امسال بر اثر ابتال به كرونا درگذشت. 
سلیمانی در بیش از 3۰فیلم نقش داشته و عالوه بر آن فعالیت در تئاتر و تله فیلم ها 
را نیز در سابقه خود دارد. از فیلم های شناخته شده او كه در آنها به خوبی ایفای نقش 
كرده است می توان به »دروازه ساعت«، »وضعیت سفید« »روشن تر از خاموشی« و 
»داستان یك شهر« اشاره كرد. بیش از همه »وضعیت سفید« و »پایتخت« در ذهن ها 
باقی مانده و البته گریم بسیار جالب و خاص »سقوط یك فرشته« كه علی سلیمانی را 
بسیار به یادماندنی كرد. در سینما هم می توان به »به وقت خماری«، »تنگه ابوقریب«، 
»بی پولی«، »نجات یافتگان« »قارچ سمی«، »خاله سوسكه« و البته كارگردانی 
»اشنوگل« اشاره كرد. ازجمله آثار تئاتری اش هم باید از كارگردانی و بازیگری اش 
در دو اثر به نام »مردی در آینه« و »مكعب« نام برد. سلیمانی در سریال »۸۷ متر« 
كیانوش عیاری به ایفای نقش پرداخته است كه قرار است به زودی پخش شود.

علی سلیمانی

خداحافظ ای داغ بر دل نشسته

از گوهرهای سینمای ایران كه تسلیم كرونا شد می توان به بیژن افشار، بازیگر تئاتر، 
سینما و تلویزیون ایران اشاره كرد. بیشتر تمركز افشار در حوزه بازیگری روی سینما و 
تلویزیون معطوف بود و ازجمله آثار به یادگار مانده از او می توان به »مختارنامه« )ایفای 
نقش محمد بن اشعث( و »معمای شاه« )ایفای نقش سیدضیاءالدین طباطبایی( اشاره 
كرد. آخرین نقش آفرینی او در سریال »كرگدن« به كارگردانی كیارش اسدی زاده بود 
كه از طریق شبكه نمایش خانگی پخش شده است. او همچنین در فیلم های سینمایی 
»مربای شیرین«، »قلب های ناآرام«، »در وجه حامل«، »خبر خاصی نیست«، »خیابان 
دیوار«، »پیچ جاده نمناك«، »تابو«، »تمشك« و مجموعه های »شهریار«، »خواب 
بلند«، »پرواز در ارتفاع صفر«، »یلدا« و... بازی كرده است. افشار به عنوان یكی از اعضای 
متعهد خانه تئاتر، در امور صنفی بسیار مسئولیت پذیر بود و سرانجام در سن ۶۷سالگی 
در 2۰ اردیبهشت14۰۰ بر اثر ابتال به كرونا درگذشت. ناگفته نماند افشار زمستان سال 
گذشته هم به كرونا مبتال شده بود اما برای بار دوم نتوانست این ویروس را شكست دهد.

بیژن افشار

جای خالی  اش در خانه تئاتر

در روزگاری كه كرونا برای گرفتن جان هموطنان مان یكه تازی می كند، تقدیر هم 
در حال بستن دفتر زندگی هنرمندی جوان و خوش آتیه چون ارشا اقدسی بود. این 
بدلكار ایرانی در سرصحنه یك فیلم سینمایی خارجی در كشور لبنان دچار سانحه 
رانندگی شده و چند روز بعد در 13مرداد امسال در بیمارستانی در بیروت در سن 
3۹سالگی درگذشت. این بدلكار در فیلم های ایرانی ازجمله »قسم«، »ما همه باهم 
هستیم«، »مارموز«، »شبی كه  ماه كامل شد« و همچنین فیلم هایی خارجی ازجمله 
»یوگای كنگ فو«، »مرگ روشنایی«، »اسكای فال« و... در بخش بدلكاری حضور 
داشته است. طبق وصیت او، اعضای بدنش به افراد نیازمند اهدا شد و پیكرش بعد 
از انتقال به ایران در قطعه هنرمندان بهشت زهرا و در كنار دیگر بدلكار سرشناس 
كشورمان، پیمان ابدی، آرام گرفت. درباره این هنرمند خوب است بدانید كه او 
دانشجوی انصرافی رشته تربیت بدنی از ایتالیا بود كه مسیر زندگی  اش با مشورت 
پیمان ابدی تغییر یافت و وقتی 24ساله بود گروه بدلكاران13 را تاسیس كرد و 
به صورت گسترده با پروژه های فیلمسازی مشغول همكاری شد.

ارشا اقدسی

بدلكار دوست داشتنی

 كرونا كم داغ بر دل این مردم و البته سینمای ایران نگذاشته است. ۸آبان 13۹۹ 
كریم اكبری مباركه بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون هم در سن ۶۸سالگی بر اثر كرونا 
دارفانی را وداع گفت. »مختارنامه« و »امام علی)ع(« سریال های تلویزیونی ای   هستند 
كه بازی اكبری مباركه در آنها در نقش »بن شمیط« و »ابن ملجم« ماندگار شد. 
البته یكی از مهم ترین غفلت های بزرگ رسانه ای در مورد كریم اكبری مباركه، نام و 
ردپای او در بنیان گذاری مفهومی با عنوان تئاتر نوجوان در شاخه فعالیت های تئاتر 
كودك و نوجوان كشورمان به شمار می رود. در سال های نخست پیروزی انقالب، هنوز 
فعالیت های تئاتری، سینمایی و تلویزیونی با رویكرد و نگرش جدید مبتنی بر گفتمان 
هنر انقالب به مفهومی كه امروز آن را می شناسیم شكل نگرفته بود، زنده نام كریم 
اكبری مباركه در سال های اوج درگیری ایران با یورش حزب بعث و تجربه جنگ تحمیلی 
هشت ساله، در عرصه فعالیت های تلویزیونی، مجموعه ای را به عنوان تئاتر نوجوانان در 
قامت كارگردان و در همكاری با محمد چرمشیر به عنوان فیلمنامه نویس این اثر تجربه 
كرد. او دوست داشت در »سلمان« داوود میرباقری هم حاضر شود كه اجل مهلت نداد.

كریم اكبری مباركه

تئاتر نوجوان مدیون اوست

شاید نامش به اندازه ستاره هاي سینمای ایران برای مردم عادی شناخته شده نبود 
اما ردپای او را می توان در بسیاری از آثار فاخر سینمای ایران جست و جو كرد. فرشته 
طائرپور كه به عنوان تهیه كننده و فیلمنامه نویس شناخته می شد بیش از سه دهه در 
سینمای نوپای كودك و نوجوان ایران، جشنواره های مهم سینمایی، تهیه و تولید 
فیلم و فعالیت های صنفی و بین المللی، نقش آفرینی ممتازی داشت. این هنرمند در 
1۶بهمن1331 در تهران به دنیا آمد و مادر سه فرزند به نام های غزل، عسل و علی بود 
كه غزل شاكری بازیگر توانای سینماست. او نخستین داور جشنواره فیلم های كودكان 
در جشنواره های فرانكفورت، قاهره و حیدرآباد بود. درضمن نخستین سینماگر 
ایرانی بود كه در 5۰ سال گذشته توانست به عضویت هیأت رئیسه سازمان بین المللی 
فیلمسازان كودك وابسته به یونسكو )سیفژ( درآید. در 15مهر13۸2 در مراسم تجلیل 
از فرشته طائرپور، این تهیه كننده كودك و نوجوانان از سوی برگزار كنندگان جشنواره، 
»خواهر دلسوز و مهربان سینما« لقب گرفت. این هنرمند به علت ابتال به ویروس كرونا 
در 2۶مرداد چشم از جهان فروبست.

فرشته طائرپور

سینمایی كه بی مادر شد



با جواد طوسی، منتقد نام آشنای سینمای ایران 
درباره سینما، نقدنویسی و چیزهای دیگر

چراغ سینما 
باید روشن بماند

تصور سینما و فیلم های سینمایی، بدون حرف زدن از آنها خیلی سخت است؛ شاید 
هم نشدنی. در واقع نخستین منتقدان سینما، مردم و مخاطبان آن هستند؛ 

چون تا پای شان را از سالن ســینما بیرون نگذاشته ، شروع می كنند به 
حرف زدن از آن و نظر خودشــان را درباره اش گفتــن. حاال وقتی این 
حرف ها و نظرها حرفه ای تر و دارای چارچوب و سابقه مطالعاتی و فكری 
و... می شود، آن وقت ما با »منتقدان سینما« روبه رو می شویم؛ منتقدانی 
كه بخشی از دنیای سینما هستند حتی با وجود دعواهایی كه گاهی بین آنها و فیلمسازها وجود 
دارد. منتقدان سینما گاهی اینقدر قدرت پیدا می كنند كه در سینمای جهان و حتی ایران، 
می توانند با یك نظر مثبت یا منفی شان، فیلم ها را باال و پایین كنند. حاال كه روز سینما از راه 
رسیده، سراغ یكی از این منتقدان پیشكسوت و معروف رفته ایم كه هم اسم و رسمی برای 
خودش دارد و هم مردم عادی، او را فراوان در تلویزیون دیده اند؛ جواد طوسی. جالب است 
بدانید كه این منتقد معروف سینمای ایران، متولد 1334تهران است و البته لیسانس حقوق 
قضایی دارد و قاضی بازنشسته دادگستری بوده و وكالت هم می كند. پس ما با منتقدی 
روبه رو هستیم كه قضاوت كردن، بخشی از سبك زندگی او است. او نقدنویسی حرفه ای را 
با »ماهنامه فیلم« شروع كرد و البته در این میانه با نشریات تخصصی دیگری چون دنیای 
تصویر، سینما، گزارش فیلم، سینما و ادبیات هم همكاری داشته و یك پای همیشگی 
برنامه های نقد سینمایی و پخش فیلم صدا و سیما هم است. به این سیاهه، عضویت در 

هیأت داوران جشنواره های معتبری مثل فجر و... را هم اضافه كنید.

 نیم نگاهی به خبرساز شدن چند كارشناس 
و منتقد سینمایی در دو سال اخیر

یادها و نقدها

منتقدان سینما یا به عبارت دیگر كارشناسان و عالمان سینما كه هم تاریخ سینما می دانند و هم روش نقد و 
فلسفه هنر و همه مواردی كه به این كار مرتبط است، جزئی همیشگی از سینما بوده اند. برخی از این منتقدان 
نیز به واسطه اســتمرار و دانش فراوان و دقت نظری كه در نقد داشته اند، ارج و قرب زیادی یافته اند و حتی 
به شهرت خوبی هم رسیده اند. نكته جالب تر اینكه بیشــتر سینماگران در پاسخ درخواست های مصاحبه 
خبرنگاران، همیشه یكی از دالیلی كه برای مصاحبه نكردن می آورند این است كه اگر قصدی برای این كار 

داشته باشند، آن را حتما با منتقدان و كارشناسان مطرح این حوزه و نشریات تخصصی نقد انجام خواهند داد؛ 
تا همه به آن دسترسی داشته باشند و خودشان هم چیزی بیاموزند. سینمای ایران نیز منتقدان زیادی را به  خود 
دیده. اما در دو سال اخیر، اتفاقاتی باعث شده تا نام برخی از متخصصان و كارشناسان و منتقدان سینما، بیش 
از پیش سر زبان ها بیفتد و همه درباره شان صحبت كنند. حاال كه به مناسبت روز سینما، یادكردی از منتقدان 

هم داشته ایم، در این بخش یادی از چند عزیزی كه در این یكی  دو سال اخیر خبرساز شده اند، می كنیم.

اپلیكیشن 
سینمایی

دیالوگ های برتر

یكی از جذاب ترین اپلیكیشن های 
حـــوزه ســــینما، اپلیـكیشـن 
»فیلم خوره« اســت؛ این برنامه 
كه پیش از این نامش »مونولوگ، 
دیالــوگ« بود، همانطــور كه از 
نامش مشخص است، منبع بسیار 
خوبی برای مــرور مونولوگ ها و 
دیالوگ های مانــدگار فیلم های 
سینمایی دنیاست. اما این، همه 
امكانــات این برنامــه تخصصی 
سینمایی نیست. فیلم خوره كه 
امتیازش با نظــر كاربران، 4/4از 
5  است، این امكان را در اختیار 
مخاطبانش قــرار می دهد كه با 
بیوگرافی بازیگران نام آشــنای 
دنیا آشــنا شــده و حواشــی و 
نكات جالــب دربــاره فیلم ها و 
بازیگران شان را بدانند. تماشای 
تریلــر فیلم های روز ســینمای 
جهان و تحلیل و معرفی فیلم ها 
هم از پرطرفدارترین بخش های 
این برنامه سینمامحور به حساب 
می آید. در یــك كالم همانطور 
كــه در تعریف این اپلیكیشــن 
آمده، اگــر به ســینمای جهان 
عالقه مندید، این نرم افزار متعلق 

به شماست.

راهنمای سینماها

برنامــه »پاپ كــرن« راهنمای 
كامل ســینماهای ایران است. 
چطور؟ عــرض می كنیــم. این 
برنامه در گام نخست برنامه تمام 
سینماهای ایران را در اختیارتان 
قرار می دهد؛ اینكه كدام سینما 
چه فیلمی در حال پخش دارد و 
چطور می توانید به آن دسترسی 
پیدا كنید. در این بخش می توانید 
با كلیك كــردن روی فیلم های 
روی پرده، جزئیــات آن را مانند 
نام كارگــردان، نــام بازیگران، 
خالصه فیلم و امتیاز آن مشاهده 
كنید. در كنار این، جدول فروش 
فیلم های ســینمایی كه در این 
برنامه گنجانده شده، كمك تان 
می كند با محبوب ترین فیلم های 
ایرانی از نگاه مخاطبان هم آشنا 
شــوید. درنهایت اینكه پاپ كرن 
نزدیك ترین سینماها به لوكیشن 
شــما را حتی با ذكــر جزئیاتی 
كه هر ســینما چند متر با شما 
فاصله دارد، نشان می دهد. پس 
می توانید در انتخاب سینماهای 
اطراف تان هــم روی این برنامه 

حساب كنید.

آنونس؛ IMDB ایرانی

 IMDB برای اینكه با سایت معتبر
آشنایی داشته باشیم، هیچ نیازی 
به خوره فیلم بودن نیســت! این 
سایت به قدری در دنیای تولیدات 
ســینمایی حكم مرجــع را دارد 
كه همه ما حتی شــده به اندازه 
یك اســم با آن آشــنا هستیم. 
 IMDB حاال در ایران هــم ما یك
ایرانی به نــام »آنونــس« داریم 
كه مرجعی بــرای معرفی و نقد 
و بررســی بیش از 80هزار فیلم 
خارجی و ایرانی به حساب می آید! 
آشــنایی با بیــش از 100هزار 
هنرمند خارجی و ایرانی، وجود 
بیش از 7هــزار آنونس و ویدئوی 
تماشــایی درباره سینمای ایران 
و جهان، جدیدتریــن و آخرین 
خبرهای مربوط به سینما، فیلم ها 
و سریال ها و تحلیل آثار سینمایی 
ایران و جهــان، ازجمله امكانات 
برنامه سینمایی كم حجم و رایگان 

آنونس است.
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عیسی محمدی

    جاذبــه اصلی ســینما بازیگــری و بعدش 
كارگردانی اســت. چطور شــد به سمت نقد 

سینمایی رفتید؟
این انتخاب به خانواده من بازمی گردد. پدرم درجه دار ارتش بود 
و خانواده ما از طبقات پایین جامعه بودند. به دلیل شــغل پدرم 
این فرصت را داشتم كه سینما بروم؛ در سینما ارتش. صبح های 
جمعه و عصرهای سه شــنبه می رفتم و  طیف گســترده ای از 

فیلم های ایرانی و خارجی را می دیدم.
    خیلی ها این مسیر را طی می كنند. چطور شد 
برخالف رویه معمول،  به جای مثاًل بازیگری سراغ 

نقد رفتید؟
پدرم عادت بــه روزنامه خوانی داشــت. روزنامــه اطالعات و 
مجله های آن را می آورد. برای من هم مجله های كیهان بچه ها 
و »دختران پسران« را می خرید. این باعث شد به سمت نوشتن 
بروم. این مجالت صفحاتی برای خوانندگان هم داشــتند كه 
خودم را محك می زدم و نوشــته هایی می فرســتادم. در مجله 
»دختران پســران«، صفحه ای بود كه مثــاًل عالقه مندان یك 

فیلمســاز یا بازیگر با هم مكاتبه 
می كردند. من نامه ای نوشــتم 
كه دوســت دارم با عالقه مندان 
مسعود كیمیایی و بهروز وثوقی و 
اسفندیار منفردزاده مكاتبه كنم. 
نزدیك بیست و چند نامه برایم 
آمد. ارتباطاتــی با عالقه مندان 
سینما شكل گرفت و گاهی هم 
همدیگــر را می دیدیم و درباره 

سینما صحبت می كردیم.
    اینهــا كــه در 
كســـوت یــك 

خواننده مجله بود. 
از كی نقد سینما برای 

شما جدی شد؟
از همان نوجوانی. دو، ســه تا نقد 

درباره فیلم های »شازده احتجاب« 

دوایی نیز به واسطه بستری شدن در بیمارستان، در روزهای اخیر 
حسابی خبرساز شد. شاید نسل جدید كمتر با او آشنا باشند، اما ما 
داریم درباره بزرگ ترین یا دست كم معروف ترین و كالسیك ترین 
منتقد سینمای ایران صحبت می كنیم؛ مردی كه این روزهایش در 
پراگ می گذرد. او در سال 1314 در تهران به دنیا آمد. در دانشگاه 
تهران زبان انگلیســی خواند و با این مهارتی كه داشت، به دنیای 
ادبیات و ســینما ورود پیدا كرد. از دوران جوانی هم همكاری اش 
را با مجالتی چون فردوســی، سپید و سیاه، روشــنفكر، سینما و 
رودكی آغاز كرد. این منتقد و مترجم و نویسنده را، جزو اثرگذاران 
در شكل گیری كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان می دانند؛ 
در كنار بزرگانی چون كیارســتمی، پرویز كالنتری، اكبر صادقی، 
خسرو ســینایی و نورالدین زرین كلك. جالب اینكه او در دهه 50 
شمسی، دبیر جشنواره فیلم كودكان و نوجوانان هم بوده است. در 
سال 1353 برای گذراندن یك دوره آموزشی سر از چك درآورد و 
برای همیشه در پراگ ماند. بسیاری از منتقدان معتبر امروزی كه 
سن و سالی هم دارند، نقدنویســی را با او شناخته اند و با متن های 
او آموزش دیده اند. او تألیفاتی چون »باغ«، »بازگشت یكه سوار«، 
»ایستگاه آبشار« و... دارد و ترجمه هایی چون »تنهایی پرهیاهو« و 
»سینما به روایت هیچكاك«. افرادی چون پرویز ارجمند، معتقدند 
كه نقد سینما در ایران، با وجود او شكل درستی پیدا كرده است و 
دیگران نیز چنین تعبیرهایی درباره اش دارند. جالب اینكه او حتی با 
برخی از ایرانیان نامه نگاری هایی هم داشته است كه در حوزه سینما 

و ادبیات و...، به سؤال های آنها پاسخ داده است.

پرویز دوایی
منتقد كالسيك

مهرماه ســال گذشــته بود كه دنیای ســینمای ایــران یكی از 
نازنین ترین كارشناسان خودش را از دست داد؛ دكتر اكبر عالمی. 
كسی كه در دهه 60 شمســی با وجود او ســینما را شناختیم و 
با دانش و اطالعات او به جهان سینما ســفر می كردیم. او كه در 
خوزســتان متولد شــده بود و اصالتا دامغانی بود، عالوه بر حوزه 
كارشناسی ســینما و تحصیالت دانشــگاهی، مستندساز خوبی 
هم بود و كلی مســتند ریز و درشت ســاخته بود. عالمی، در كل 
اعتباری دیگر به كارشناســی ســینما داده بود؛ اعتباری كه هر 
كسی نمی توانست آن را داشته باشد. او برای هر كدام از اجراهای 
خودش، چند كتاب می خواند و ساعت ها وقت می گذاشت، با اینكه 
تحصیالت آكادمیك هم در این حوزه داشــت. بــه همین دلیل 
خودش در مصاحبــه ای كه قبال با ما داشــت، می گفت بعضی ها 
مثال فكر می كردند او مدرك تاریخ مســیحیت دارد؛ چون درباره 
فیلمی مرتبط با تاریخ مسیحیت به قدری خوب صحبت كرده بود 
كه چنین تصوری را از خود ایجاد كرده بــود. این چهره، دكتری 
ســینمای خودش را از انگلســتان گرفته بــود و از ویژگی های 
منحصربه فرد او، شخصیت خاصش در رفتار با دیگران و مهمانان 
خود بود. برنامه های شاخصی كه او اجرا كرده است، آن روی سكه، 
هنر هفتم و سینما ماوراء بوده است. بسیاری معتقدند كه برنامه 
هنر هفتم او، عیاری دیگر به برنامه های سینمایی تلویزیون ایران 
داده و تا به حال كسی نتوانسته این موفقیت را تكرار كند. او سابقه 
گویندگی داشت و چند سال پیش به مناسبت یك عمر فعالیت در 

عرصه سینما، مورد تقدیر هم قرار گرفت.

اكبر عالمی
آقای باوقار سینما

در تیرماه جاری بود كه عرصه كارشناسی سینما و فوتبال نیز یكی 
دیگر از نازنین ترین آدم های خودش را از دســت داد؛ حمیدرضا 
صدر. او كه درگیر یك بیماری ســخت بود، ســرانجام درگذشت 
و مطبوعاتی ها و چهره های ســینمایی و فوتبالی را در بهت باقی 
گذاشت. البته این اواخر، صدر را بیشــتر به فوتبال می شناختیم؛ 
كه دلیلش حضــور او كنار فردوســی پور و در دیگــر برنامه های 
ورزشی بود. او یك مفسر معمولی نبود؛ دانشــی كه داشت و نوع 
صحبت و نوع بســته بندی حرف ها و نگاهی كه به فوتبال و سینما 
داشــت، از او چهره ای متفاوت ســاخته بود. جالــب اینكه او نیز 
دكتری خودش را از دانشــگاه لیدز انگلیس گرفته بود و به همین 
دلیل، آشنایی كامل با زبان انگلیســی داشت؛ جایی كه اطالعات 
دســت اولش می آمد. او در یكی از مصاحبه هایش درباره كودكی 
خود چنین گفتــه: »كالس اول بــودم كه پدرم برایــم هم معلم 
عربی گرفت و هم معلم خط، زبان انگلیســی را هم در دبســتان و 
هم از معلمی كه پدر گرفت یاد گرفتــم. پدرم فردی فرهنگی بود 
و ما را میان كتاب، روزنامه و مجله بزرگ كرد«. او از نویســندگان 
ثابت مجله فیلم هم بود و كتاب های زیادی هم نوشــته اســت. او 
معتقد بود كه دوران نقد به پایان رســیده؛ چون بینندگان جدید 
به راحتی می تواننــد به دیدگاه های جدیدی دســت یابند و بارها 
یك فیلم را از منظرهای مختلف ببینند. آخرین كار او نیز مصاحبه 
 مســتندی با بهروز وثوقی بود كه خبر آن را اعالم كــرده بود؛ اما 
 سرنوشت چنین مقدر بود كه قبل از انتشار كامل آن به سفر آخرت

 بشتابد.

حمیدرضا صدر
فوتبال و سینما یك جا

معروف ترین مجله ســینمایی ایران در چهاردهه گذشته و چه بسا 
معروف ترین مجله نقد معاصر در حوزه ســینما را، می توانیم مجله 
فیلم بدانیم. این مجله از ابتدای دهه60 متولد شده و كارش را شروع 
كرده است. از همان آغاز مسعود مهرابی، مدیرمسئول و صاحب امتیاز 
این مجله بود. منتقدان و افراد معتبر زیادی در سینمای ایران، برای 
این مجله مطلب نوشته اند یا مصاحبه كرده اند و اساسا چهره های 
سینمایی، دوست دارند اگر مصاحبه ای هم داشته باشند، با جاهایی 
مثل مجله فیلم باشد و دیگران به این مصاحبه ها مراجعه كنند. اما 
یكی از افرادی كه باعث شد تا مجله فیلم به چنین اعتباری دست 
بیابد، هوشنگ گلمكانی است؛ منتقد معروف سینمای ایران. او متولد  
1333 است و جدا از نقد سینمایی، ترجمه فیلمنامه و كارگردانی را 
هم در كارنامه اش دارد و فیلم جدید او با نام »آهو« ساخته شده است. 
اما چیزی كه باعث شد این منتقد معتبر سینمای ایران بار دیگر در 
صدر اخبار قرار بگیرد، ماجراهای مجله فیلم بود. این مجله مهرماه 
سال گذشــته به پویا مهرابی، فرزند مسعود مهرابی منتقل شد. اما 
چرا؟ مسعود مهرابی، كه خود یك منتقد و مورخ معتبر سینمایی بود، 
چهاردهه مدیرمسئول و صاحب امتیاز این مجله بود و با درگذشت 
او در شهریور سال گذشته، امتیاز نشریه به فرزندش منتقل شد. تیم 
اصلی این ماهنامه و هوشنگ گلمكانی، نتوانستند با این فرایند كنار 
بیایند و در نتیجه از كار كناره گرفتند. چنین بود كه گلمكانی در صدر 
اخبار قرار گرفت. البته ساخت فیلم آهو هم به خبرسازی او كمك 
كرد. درگذشت مسعود مهرابی را هم باید در این خبرسازی پیرامون 

مجله فیلم و هوشنگ گملكانی قرار داد.

هوشنگ گلمكانی
ماجراهای مجله معروف

و »خشت و آینه« و... فرســتادم و چاپ شد. نقدهای منتقدانی 
چون پرویز دوایی و جمشــید ارجمنــد و... را هم می خواندم و 

عالقه مند بودم كه برنامه آینده ام این بشود.
    پس آموزش شما بیشتر از طریق توجه تان به 

نقدهای این بزرگان بوده؟
بله.

    كسی كه زیاد فیلم ببیند و عاشق سینما باشد، 
می تواند منتقد بشود؟

قطعاً چنین نیســت و چارچوبی برای خودش دارد. البته من از 
ابتدا یك روش غریزی و حســی به این كار داشتم و مرحله به 
مرحله این روش به تكامل رســید. من در همه مراحل دوست 
داشتم به سینما رخنه كرده و زبان سینمایی ام را پیدا كنم. البته 
تفاوت بارز آن روزگار با امروز، در این بود كه برای مقوله بازیگری 

عطش زیادی نبود.
    واقعاً؟ باورش كمی سخت است...

كالس های بازیگری و شهوت دیده شــدن در فیلم ها و... 
مثل امروز نبود. البته من عالقه ای به كارگردانی 
داشتم كه با شركت در دوره های سینمای 
آزاد بصیــر نصیری به ســمتش رفتم و 

تجربه اش كردم.
    قبل از انقالب بخشــی از مردم 
نسبت به سینما گارد داشتند. این 
بی عالقگی به بازیگری و ســینما 

ممكن بود از اینجا ناشی شود؟
ما در آن دوره بــا جامعه متناقضی 
روبه رو بودیم كه تكلیف ســنت و 
مدرنیته در آن مشــخص نبود. به 
همین دلیل سینما می توانست 
برای قشر ســنتی و مذهبی 
جامعه دافعه داشته باشد. 
حتــی در حوزه هــای 
دیگر هم چنین تقابلی 
بــود. عرضم این اســت 
كــه عالقه بــه بازیگری 
یــك اتفــاق كودكانه و 
نوجوانانه بــود و افراد با 
یك واقع گرایی منطقی، 
متوجــه می شــدند كه 
اســتانداردهای رایــج 
بازیگــری، شــامل حال 
آنها نمی شود و بهتر است 

سراغش نروند.
    وقتــی شــروع به 
نقدنویســی كردید، برای 
خودتان چــه آینده ای 

می دیدید؟
آینده برای اقشــار طبقه 
پایین جامعه، بیشــتر به 
آرزوهــا و حســرت های 
دوران كودكی بازمی گردد.

    بچــه كجای تهران 
بودید؟

بیشــتر در حشــمتیه و خواجــه 

نظام الملك و... بودیم.
    زیاد هم كه پایین شهر نبودید...

از نظر جغرافیایی بله، ولی بافتش كاماًل جنوب شهری بود.
    جناب طوســی! نقد ســینمایی بخشــی 
جدایی ناپذیر از سینماســت یا چیزی است كه 

حاال اثری هم در رویه های سینمایی ندارد؟
نقد و اساساً حوزه های نوشــتاری، انتخابی است كه در یك 
گستره فرهنگی می تواند قابل توجیه و استناد باشد. نقدنویسی 
یك كار ادیبانه اســت كه نباید سرســری گرفته شود؛ باید 
اسلوب و اصول و چارچوب داشــته باشد. در نقدنویسی باید 
متر و معیاری درنظر بگیری كه بتواند ارتباطی هرچه بیشتر، 
پرجاذبه تر، متكثرتر، فراگیرتر و... ایجاد كند. اگر نگاه مان به 
نقد، صرفاً اقناع خودمان باشد، این می تواند یك خودشیفتگی 
خام دستانه برای منتقدان باشد و طبعاً كسی هم با آن ارتباط 

نمی گیرد؛ ازجمله سینماگران.
    این چند تجربه سینمایی بازیگری و كارگردانی 
شما، صرفاً برای آشنایی تان با مدیوم سینما بود یا 

عالقه شما به این حوزه؟
بیشتر اتفاق بود. من چون سابقه قضاوت داشتم، صرفاً نقش 
خودم را بازی كــردم. در مجموعه های »هزاران چشــم« و 
»هزاران زن مثل من«؛ فیلم مستندی هم كه درباره مسعود 
كیمیایی كار كردم، بیشتر به این دلیل بود كه در مسیر اتهام 
قرار داشتم؛ اتهام شیفتگی بیش از حد به كیمیایی و سینمای 
او كه برای یك منتقد اتهام بزرگی است. در این مستند صرفاً 
خواســتم توضیح بدهم این توجه من به سینمای كیمیایی 
از كجا ناشی می شود و اینكه در میان منتقدان خارجی هم 
ســابقه دارد. طبیعتاً برای نقدهایی كه از كیمیایی داشته و 
دارم، دالیل قانع كننده و معتبر خودم را دارم كه این مستند 

نگاهی به آن بود.
    و سؤال آخر اینكه سینما یعنی چه؟

سینما یك شوق است و یك بهانه، تا از طریق آن و از طریق 
دیدن یك اثر، بتوانی توجیهی منطقی برای ادامه حیات خود 
در چرخه روزمرگی داشته باشی كه به بطالت نگذرد؛ خاصه 
در جوامعی كه در یك بحــران و در التهابات اجتماعی قرار 
دارند. سینما امكانی اســت برای فردی كه می خواهد فراتر 
از روزمرگی های بی هویت و احمقانه برود تا بتواند آینده ای 
بهتر از حال و گذشته اش داشته باشد. به همین دلیل همیشه 
تأكید دارم كه باید حاكمیت، عدالتی فرهنگی و هنری، خاصه 
برای اقشار كم برخوردار جامعه درنظر بگیرد كه چنین امكانی 
داشته باشــند. نكته پایانی عرایض بنده هم این باشد كه ما 
امروزه چاره ای جز یك خوش بینی فردی و تاریخی نداریم. 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی باید برنامه ای مدون برای 
حوزه فرهنگ و هنر و خاصه سینما داشته باشد. سینما در این 
دو، سه سال جزو قربانیان اصلی گستره فرهنگ و هنر بوده 
است. این حوزه نیاز به یك اتاق فكر قوی دارد تا فكری برایش 
كند؛ مخصوصاً برای پریشانی و سرگردانی موجود در آن در 
حوزه مخاطب شناسی كه باعث نشود تا اصحاب سینما سر از 
سینمای خانگی دربیاورند. معتقدم كه چراغ سینما باید روشن 
نگه داشته شود و این فاصله افتادن طوالنی برای این هنر اصاًل 
خوب نیست. در غیراین صورت شــاهد تعطیلی سینماها و 
دورهمی های سینمایی و... خواهیم بود كه تلخ ترین تبعات 
آن برای نسل های بعدی است كه هیچ خاطره و ذهنیتی از 

سینما و نوستالژی های آن و... نخواهند داشت.



با حامد امیری؛ از قوی ترین مردان ایران تا معلولیت ناگهانی و 
قهرمانی در پارالمپیك توكیو 

مادرم گفت فقط 
مدال طال می خواهم

13زور خانه

می گویند قدرت انسان ها به اراده است نه زور بازو. حامد امیری نمونه آشكار این 
جمله حكیمانه ای است كه معلوم نیست چه زمانی و از زبان چه  كسی جاری شده 
است. او كسی است كه در مسابقه مردان آهنین به مقام سوم رسید و سال1390 از 
ركورد حمل چمدان و اسكات تعادلی جهان عبور كرد اما بعد از آن در مسیر خرم آباد 
به بروجرد دچار سانحه تصادف و قطع نخاع شد تا به جای حضور در مسابقه مردان 
آهنین، روی ویلچر بنشیند و در مسابقات معلوالن به حیات ورزشی اش ادامه دهد. 
پرتابگر خرم آبادی كه در پارالمپیك2016، مدال نقره پرتاب وزنه را تصاحب كرده بود، حاال و 9سال بعد از 
آن اتفاق هولناك، روی سكوی قهرمانی پرتاب نیزه پارالمپیك 2020 ایستاد. حامد امیری بعد از آن حادثه 
تلخ، خیلی زودتر از حد تصور با  این واقعیت كه دیگر نمی تواند راه برود كنار آمد و وارد مسابقات پرتابی 
معلوالن ازجمله پرتاب نیزه، پرتاب دیسك و پرتاب وزنه شد. او حاال در 38سالگی بیش از 20مدال جهانی 

و آسیایی و دو مدال پارالمپیك دارد و جمله »خواستن توانستن است« را معنا كرده است.
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اپلیكیشن 
سینمایی

دیالوگ های ماندگار

یكی دیگر از برنامه های دیالوگ محور 
دنیــای فیلم هــا و ســریال ها، 
 اپلیكیشن »دیالوگ های ماندگار«

 اســت؛ برنامــه ای كــه بهترین 
و ماندگارتریــن دیالوگ هــای 
تاریخ ســینمای ایــران و جهان 
را گردآوری كرده و با مشــاركت 
كاربرانــش بــه روز می شــود. 
در معرفــی این برنامــه جذاب 
ســینمایی كه با نظر كاربران به 
امتیاز 4دست یافته، آمده است: 
»دیالوگ فیلم ها دنیای عجیبی 
دارند؛ گاهی مــا را می خندانند، 
گاهی دل ما را به درد می آورند و 
گاهی آنقدر دردناك هستند كه 
اشك ما را درمی آورند. حتی گاهی 
با این دیالوگ ها عاشق می شویم 
و در البه الی كلمات آنها زندگی 
می كنیــم. بعضــی از دیالوگ ها 
آنقدر عمیق و زیبا هستند كه برای 
همیشه در ذهن ما حك می شوند. 
اپلیكیشن دیالوگ ماندگار بستر 
مناسبی است تا این دیالوگ های 
همیشگی را با یكدیگر به اشتراك 

بگذاریم.«

بسته سینمایی كامل

همه ما »ســینما تیكــت« را با 
خرید اینترنتی بلیت ســینما و 
تئاتر می شناســیم، درحالی كه 
اپلیكیشــن ایــن نــام معروف 
امكانــات بســیار بیشــتری را 
در اختیــار مخاطبانــش قرار 
می دهد. این برنامه كه تاكنون 
بیــش از 200هزار بــار دانلود 
شــده و هم اكنــون بیــش از 
50هزار نصب فعال دارد، عالوه 
بر رســالت اصلی اش كه فروش 
بلیت سینماهای مختلف كشور 
اســت، تیزر و اطالعــات مهم 
درباره فیلم های سینمایی ایران 
را در اختیارتان قــرار می دهد. 
همچنین در عین حــال به نقد 
و بررســی تمام فیلم های اكران 
شــده در كشــور می پردازد. به 
این ترتیب در این بســته كامل 
سینمایی، می توانید با مشاهده 
تیزرها و خوانــدن نقدها، فیلم 
مورد عالقه تان را انتخاب كرده و 
از طریق همین اپلیكیشن، بلیت 
رفتن به سینما را هم تهیه كنید.

بفرمایید »گپ فیلم«

در معرفی برنامــه »گپ فیلم« 
آمده است كه بزرگ ترین مرجع 
دانلــود و نقد و بررســی فیلم و 
ســریال. واقعیت هم این است 
كه اگر بگوییم این برنامه یكی از 
بهترین اپلیكیشن های كاربردی 
این حــوزه به حســاب می آید، 
بیراه نگفته ایم. در این برنامه كه 
هم اكنون بیــش از یك میلیون 
كاربر دارد، می توانید به روز ترین 
و بهترین فیلم ها و ســریال های 
دنیا و كشورمان را تماشا كنید. 
نكته بسیار مهم درباره این برنامه 
این است كه برخالف برنامه های 
مشــابه، هیچ نیازی به اینترنت 
پرســرعت ندارد و بــا توجه به 
قابلیت تنظیــم كیفیت پخش، 
متناسب با سرعت اینترنت شما 
عمل می كند. این در حالی است 
كه با ذخیره كردن محتوای مورد 
عالقه تان، می توانید بعدها حتی 
بدون دسترسی به اینترنت، به 
تماشای فایلی كه دانلود كرده اید 

بپردازید.

    شما در حالی قهرمان پارالمپیك شدید كه 
حضورتان در این بازی هــا در هاله ای از ابهام 
بود. چطور خودتان را به مسابقات پرتاب نیزه 

پارالمپیك رساندید؟
بعد از نقره پارالمپیــك قبلی، این بار دنبــال مدال طالي 
پارالمپیك توكیو بــودم اما دو ماه و نیم قبل از شــروع این 
بازی ها و در ادروی آخر دچار پارگی عضله بازو شدم و اصال 
نمی توانستم نیزه را در دســتم بگیرم. با كمك طب سوزنی 
و آرنج بند به طور نصفه نیمه تمرین می كردم و می توانستم 
چندبار نیزه را پرتاب كنم. بــا همین وضع راهی پارالمپیك 
شدم و پرتاب هایی كه اینجا انجام دادم به قول معروف دلی 
بود. به عشق مردم نیزه را پرتاب كردم، وگرنه خودم هم تصور 
نمی كردم با این وضع مدال بگیرم و دوبار هم ركورد پرتاب 
نیزه پارالمپیك را جا به جا كنم. وقتی نیزه را در دستم گرفت 
به این مســئله فكر می كردم كه اگر نتوانم مدال بگیرم چه 
جوابی به مردم بدهم. برای همین تصمیــم گرفتم با تمام 
قدرت پرتاب كنم، حتی اگر منجر به آســیب دیدگی كامل 
دستم شود. همه وجودم را برای تك تك پرتاب ها گذاشتم 
چون پولی كه باید خرج مردم می شد را برای من هزینه كرده 

بودند تا قهرمان پارالمپیك شوم.
    ظاهرا قبل از شروع بازی های المپیك قصد 

خداحافظی با ورزش را هم داشتید؟
بله تصمیم گرفته بودم ورزش را برای همیشه كنار بگذارم. 
فكرش را بكنید كه چهارسال برای بازی های المپیك زحمت 
كشیده باشید اما دو، ســه ماه مانده به مســابقات بگویند 

نمی توانــی پرتاب كنــی و باید دوره نقاهــت چهارماهه را 
پشت ســر بگذاری. در آن 45روزی كه به خاطر مصدومیت 
خانه نشــین بودم مدام فكر می كردم كه مصدومیت من در 
فاصله ناچیزی كه تا پارالمپیك مانده چه حكمتی دارد. من 
شش  ماه در ادوهای تیم ملی می ماندم و بیش از هر ورزشكار 
پارالمپیكی دیگری در اردو بودم. حكمتــش این بود كه با 
این مصدومیت بیایم و با همه توانم پرتاب كنم. خدا را شكر 
شرمنده مردم نشــدم. باور كنید اگر مدال نقره می گرفتم 

هیچ وقت خودم را نمی بخشیدم.
    احتمال پارگی كامل عضالت بازو در همان 

پرتاب های اول وجود داشت؟
در همان پرتاب اول صدای كشیدگی و پارگی عضالت بازویم 
را شنیدم. همان موقع به مربی گفتم اگر اجازه می دهید از 
سكو پایین بیایم و مسابقه را ادامه ندهم. فكر می كردم نیزه 
زیر خط 30متر فرود آمــده، درحالی كه آن خطی كه دیده 
بودم خط 31متر بود. همان لحظه ای كه مربی می خواست به 
داوران مسابقه بگوید مرا از سكوی پرتاب پایین بیاورند اعالم 
كردند كه پرتاب من 31متر و 27ســانتی متر بوده و همان 

لحظه درد دستم را فراموش كردم.
    بعد هم كه ركورد پارالمپیك را دوبار جا به جا 

كردید.
با همان پرتاب اول ركورد پارالمپیك را شكســته بودم اما 
رقابت سختی داشتیم و باید به مسابقه ادامه می دادم. قبل از 
پرتاب سوم مربی گفت به خاطر مردم پرتاب كن. من هم تمام 
وجودم را برای پرتاب چهارم گذاشتم و یك بار دیگر ركورد 

قبلی را شكستم و مدال طالیم قطعی شد.
    یك رابطه عاطفی هم با مادرتان دارید كه در 
همه مسابقات به شما كمك می كند. حتما قبل 
از شروع این بازی ها دعای خیر مادر همراهتان 

بوده است.
مادرم موقع مصدومیت از من پرستاری می كرد و می دید كه 
لیوان آب را هم نمی توانم بلند كنم. با این حال به من گفته 
بود كه از تو فقط طال می خواهم. شب قبل از مسابقه به مادرم 
گفتم آسیب دیدگی شــدیدی دارم و دعا كن كه با دست پر 
برگردم. او هم گفت كاری به مصدومیــت ندارم و به عنوان 
سوغات برایم مدال طال بیاور. همان شــب با خدای خودم 
خلوت كردم و گفتم اگر مدال طــال نگیرم می توانم از مردم 
عذرخواهی كنم اما جواب مادرم را چه بدهم. از خدا خواستم 

مرا شرمنده مردم و مادرم نكند و همین هم شد.
    البته یك حریف خاص هم داشــتید كه به 
شما انگیزه بردن می داد. از حریف آمریكایی 

چه خبر؟
ماجرای حریف آمریكایی مفصل است. یكی از اقوام حریف 
آمریكایی كه سناتور حزب دمكرات است در مراسم بدرقه اش 
گفته بود حریف ایرانی را نابود كن و با مدال طال برگرد. او هم 
این جمله را با عكس سناتور در اینســتاگرام منتشر كرده 
بود. بعد از این ماجرا درگیری لفظی پیدا كردیم. به حریف 
آمریكایی گفتم به عنوان ورزشكار برای شما احترام قائلم اما 
جواب این حرف ها را در توكیــو می دهم. او هم گفت در روز 
مسابقه همه  چیز مشخص می شود. بعد هم همدیگر را بالك 

كردیم. در روز مسابقه هم یكدیگر را نگاه نمی كردیم تا اینكه 
من طال گرفتم و حریف آمریكایی برنــز گرفت. همین كه 
دست آخر پرچم ایران باالتر از پرچم آمریكا بود اندازه چند 
مدال طال برایم ارزش داشت. همان لحظه هم فكر می كردم 
ســناتور آمریكایی دارد این تصویر را می بیند. برای همین 
هنگام پخش سرود ملی كشــورمان، یك بوس برای پرچم 

ایران فرستادم و یك سالم نظامی هم چاشنی اش كردم.
    موفقیت در رشته های پرتابی قدرت بدنی 
و به قول ورزشكاران این رشته، باال تنه قوی و 
عضالنی می خواهد. سابقه حضور در مسابقه 
قوی ترین مردان ایران چقدر به موفقیت شما 

در ورزش معلوالن كمك كرد؟
100درصد موفقیتم را مدیون قوی ترین مدران ایران هستم. 
اگر در ورزش معلوالن قدرت بدنی داشته باشید 80درصد 
راه را رفته اید. اگر آسیب دیدگی نداشتم در مسابقات پرتاب 
وزنه هم مدال طال می گرفتم. قبل از شروع بازی ها قرار بود در 
پرتاب وزنه هم شركت كنم اما از مربی خواستم انصراف بدهد 

و همه تمركزم را گذاشتم روی پرتاب نیزه.
    برای آینده چه برنامه ای دارید؟ هنوز هم به 

خداحافظی با ورزش فكر می كنید؟
تا جان در بدن داشته باشم به عشق مردم و مادرم به مسابقات 
می روم و مدال می گیرم. اولویت برنامه های من این است كه 
چند ماهی روی دستم كار كنم تا آسیب دیدگی به طور كامل 
برطرف شود و بعد از آن برای مسابقات آسیایی كه حدود یك 
سال دیگر برگزار می شود آماده شوم. قصدم این است كه در 

بازی های پارآسیایی در سه رشته پرتاب نیزه، پرتاب وزنه و 
پرتاب دیسك شركت كنم و در هر سه رشته مدال طال بگیرم 
و ركورد بزنم. در بازی های پارآسیایی جاكارتا با دو مدال طال 
و یك مدال برنز پرافتخارترین ورزشكار كاروان ایران شدم اما 
این بار می خواهم با سه مدال طال و سه ركورد جدید برگردم.

    قبل از سانحه تصادف كه منجر به معلولیت 
شد به شما می گفتند مردی كه یك تنه هواپیما 
را تكان داد. االن باید با چه لقبی شما را معرفی 

كنیم؟
لقب ها را مردم به ما می دهند. بعد از قهرمانی در پارالمپیك 
هم مردم به صفحه اینستاگرام من رجوع كردند و االن حدود 
30هزار پیام خوانده نشــده دارم كه سر فرصت به همه آنها 
پاســخ خواهم داد.خیلی از مردم در پیام هایشان می گویند 
برای ما اسطوره اراده هستی. من بعد از آن تصادف 100كیلو 
وزن كم كردم و بدنم را از نو ســاختم. هر ورزشــكاری كه 
حمایت مردم را پشت سرش داشته باشــد می تواند كوه را 

جابه جا كند.
    برای افرادی كه مثل شما حین زندگی دچار 

معلولیت می شوند چه پیامی دارید؟
از این افراد می خواهم كه در درجه اول خودشان را نبازند و 
ذهنیت شــان در مورد زندگی را از نو بسازند. هر انسانی اگر 
امید به زندگی را در دلش زنده نگه دارد از پس هر كاری بر 
می آید. هیچ كاری نیست كه یك انسان با اراده نتواند انجام 
دهد و هر فردی كه بنا به هر دلیلی معلول می شــود باید به 

این باور برسد.

مهرداد رسولی

10 كتابی كه افراد معلول باید مطالعه كنند

خرده روایت های خواندنی 
فردوسی، شاعر شیرین سخن ایرانی در بیت مشهور »توانا بود هر كه دانا بود/ ز دانش دل پیر برنا بود«، راز 
تواناشدن و رهایی از ناتوانی  یا كم  توانی  را در داناشدن می داند. گویی فردوسی توان خواهان را مخاطب 
قرار داده و به آنها توصیه كرده راه خوشبختی و توانبخشی را در مطالعه و دانایی جست وجو كنند. با این 
پیش فرض، اگر هر فردی اعم از افراد سالم و توانمند به دنبال دانش برود، هرچند پیر سالخورده هم باشد، 

برنا و جوان یعنی توانمند و مستقل خواهد شد. كتاب و كتابخوانی را می توان موهبتی بزرگ برای افراد 
توانمند دانست چراكه به رغم معلولیت جسمی هم می توان كتاب خواند و به دانایی رسید. تعداد كتاب هایی 
كه برای آگاهی بخشی به اینگونه افراد در ایران منتشر شده كم نیست و خواندن آنها برای افراد دارای 

معلولیت توصیه شده است. این گزارش 10كتاب برتری كه در این زمینه منتشر شده را معرفی می كند.

ویلچرنشینان مدال آور
   نویسنده: مریم قاسمی

نویسنده در مقدمه این كتاب به این موضوع اشاره می كند كه تحقیقات میدانی و پژوهش های موردی و عینی درباره سبك 
زندگی بانوان ورزشكار و دارای معلولیت اندك است و آن را دستمایه نوشتن كتاب »ویلچرنشینان مدال آور« می داند. این 
كتاب  براساس تحقیقات میدانی و موردی به تیم ملی بانوان با ویلچر اختصاص دارد. نویسنده با اعضای تیم ملی، مربیان 
و مسئوالن این تیم مصاحبه كرده و نظرات آنها را در مورد جایگاه ورزش معلوالن در ایران جویا شده كه فصل پنجم كتاب 
را دربر می گیرد. فصل ششم به حضور تیم ملی بسكتبال با ویلچر بانوان و عملكرد آنها در مسابقات پارآسیایی جاكارتا 
اختصاص دارد. فصل هفتم هم شامل رخدادهای مهم ورزشی كه بانوان ورزشكار در آن حضور داشتند، می شود.

از  رؤیا تا واقعیت
   نویسنده: سروه شیخی

معلولیت از بدو تولد، شرایطی را در طول زندگی برای فرد دارای معلولیت ایجاد می كند كه پذیرش آن برایش راحت تر 
است اما اگر معلولیت به طور ناگهانی پیش بیاید، به یكی از سخت ترین بحران های زندگی آن فرد تبدیل می شود. كسی 
كه به طور ناگهانی دچار معلولیت می شود، دو شكل كاماًل متفاوت زندگی را تجربه خواهد كرد. شاید بسیاری از افرادی 

كه در این شرایط قرار می گیرند، امكان پذیرش چنین تغییر جدی را در زندگی خود نداشته باشند. نویسنده در این 
كتاب، درباره تجربه شخصی اش درباره معلولیت ناگهانی می گوید و آن را تولدی دوباره می داند.

بررسی های اجتماعی و فرهنگی برای بهزیستی معلوالن
   نویسنده: منصور شادكام/ حسین سراوانی

با گسترش شهرنشینی و تغییر سبك زندگی، نیازهای معلوالن هم به كلی تغییر كرده است. نسل جدید با زندگی 
تمام دیجیتال فاصله زیادی ندارد و به همین دلیل از گسترش رسانه های مجازی و آشنایی با الفبای حضور در فضای 
مجازی نباید غافل شد. آشنایی با رسانه های مجازی به ارتقای سواد رسانه ای افراد معلول كمك می كند اما گاهی اوقات 
موجب می شود این افراد از دیگر جنبه های مهم زندگی مثل ازدواج، آموزش وپرورش و تربیت روح و جسم غافل شوند. 
نویسنده این كتاب تالش  كرد تا در كنار اهمیت آشنایی معلوالن با فرهنگ فضای مجازی و عصر دیجیتال، نتیجه 
پژوهش های میدانی با موضوع مضرات حضور بیش از این افراد در فضای مجازی را در اختیار مخاطب قرار بدهد.

آدم های بلورین
   نویسنده: مریم آقانوری

معلوالن بیش از افراد عادی به داستان نیاز دارند چون داستان، مستقیم یا غیرمستقیم در توان افزایی، مهارت بخشی، 
رهایی از غم و غصه ها، دوری از افسردگی ، انتقال تجارب و ناآرامی های روحی مؤثر است. با این حال نویسندگان مشهور 
كمتر سراغ سوژه هایی با موضوع معلولیت رفته اند و نهادهای فرهنگی هم توجه چندانی به این موضوع نشان نداده اند. 

مریم آقانوری ازجمله نویسنده هایی است كه آثار قابل اعتنایی در این زمینه تالیف كرده و كتاب »آدم های بلورین« یكی 
از آنها به شمار می رود. نویسنده دغدغه های خودش به عنوان عضوی از جامعه معلوالن را در قالب داستان های این كتاب 

بیان كرده و به همین دلبل، كتاب ارتباط خوبی با مخاطب برقرار می كند.

مهارت های آشپزی ویژه نابینایان
   نویسنده: فاطمه ظرافت انگیز

تعداد نابینایان كارآمد و زبردست در عرصه آشپزی كم نیست اما از بین آنها تاكنون فردی این مجال را پیدا نكرده كه 
نتیجه آموخته ها یا حاصل تجربیاتی را كه با زحمت  فراوان به دست آورده تدوین كند و در اختیار دیگران قرار دهد. 
نویسنده در این كتاب تالش كرده تا حاصل تجربیات شخصی و آموخته هایش در زمینه آشپزی و خانه داری را در اختیار 
روشندالن قرار دهد. فاطمه ظرافت انگیز كه خودش به جامعه روشندالن تعلق دارد در مقدمه این كتاب می گوید: 
امیدوارم در راستای توانمندسازی نابینایان نوجوان و جوان، قدم هایی هرچند كوچك برداشته و زمینه را برای افزایش 
شرایط ازدواج دختران نابینای توانا و زبردست و افزایش مهارت پسران نابینا جهت دستیابی به شغل مناسب فراهم كنم.

ناشنوایی در ادبیات فارسی
   نویسنده: اباذر نصراصفهانی

طی سه دهه اخیر در كنار جنبش حقوقی معلوالن در كشورهای مختلف، جنبش ادبی هم شكل گرفته است. نمود و 
جلوه جنبش ادبی معلوالن در جهان عرب بیشتر بوده است. مثال كتاب هایی مثل »االعاقه فی االدب العربی« از دكتر 
عبدالرزاق حسین در دوره جدید به فراوانی در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است. با اینكه ادبیات، شعر و نثر فارسی 

ظرفیت باالیی دارد و ابعاد معلولیت و وجوه كاربردی آن را به خوبی نشان داده اما در كشورمان كمتر به آن پرداخته اند. 
دفتر فرهنگ معلوالن كه در زمینه نشر كتاب های تخصصی معلوالن و آگاهی بخشی به این قشر فعالیت می كند با انتشار 

این كتاب نخستین قدم را برداشته است.

كرونا و معلولیت
   نویسنده: علی نوری

این كتاب مجموعه ای از دیدگاه های كارشناسان درباره ابعاد كروناست و شامل مباحثی مثل بررسی جنبه های حقوقی، 
اجتماعی، پزشكی و آسیب شناسی كرونا توسط معلوالن و بررسی مسائل كرونا توسط مدیران مراكز ویژه معلوالن 
می شود. بخشی از كتاب هم به خاطرات افراد دارای معلولیت كه مبتال به كرونا بوده اند اختصاص دارد. این كتاب در 
سه فصل تنظیم شده است؛ فصل اول درباره وضعیت كرونا در ایران است، فصل دوم شامل شعر و ادب می شود و فصل 
سوم وضعیت كرونا در دیگر كشورها را بررسی می كند.

راهنمای منابع فقهی و حقوقی
   نویسنده: اباذر نصراصفهانی

در دهه های اخیر گرایش به حقوق معلوالن با رویكرد اسالمی افزایش یافته و ده ها كتاب و مقاله و پایان نامه درباره حقوق افراد 
معلول براساس منابع اسالمی نوشته  شده است. این كتاب درصدد معرفی این آثار است؛ با این هدف كه نخبگان ایرانی بیش از 

گذشته با این میراث آشنا شوند و نسبت به ترویج آن اقدام كنند. این كتاب راهنما، اطالعات 322مدرك و منبع شامل 52كتاب، 
۹5پایان نامه، 55 مقاله مندرج در نشریات، 45مقاله عرضه شده در همایش ها، 75یادداشت و گزارش عرضه شده در نشریات یا 

سایت ها را دربر می گیرد. خواندن این كتاب به افرادی كه می خواهند درباره موضوعات فقهی و حقوقی معلوالن تحقیق و پژوهش 
كنند، به ویژه افراد دارای معلولیت كه برای تألیف پایان نامه یا پژوهش دانشگاهی به راهنمایی نیاز مبرم دارند، توصیه شده است.

تأملی بر سالمت زنان و دختران دارای معلولیت
  نویسنده: مریم عبیدی نیا، ناصر سرگران

یكی از مسائل مهمی كه در ارتباط با زنان و دختران دارای معلولیت همواره مغفول مانده، حقوق جنسی و باروری این 
افراد است. این كتاب از منظر حقوقی، دیدگاه های مراجع قانونی درباره حقوق اجتماعی افراد معلول را مورد بررسی قرار 
داده و اطالعات نسبتا كاملی در رابطه با حقوق جنسی و باروری زنان دارای معلولیت پیش روی مخاطب قرار می دهد. 
این كتاب شامل اطالعاتی درباره دسترسی به خدمات سالمت باروری، سقط جنین، روش های پیشگیری از بارداری، 
سالمت مادر معلول، عقیم سازی های اجباری و سقط جنین های اجباری می شود. نثر كتاب هم بسیار روان است و 
خواننده با خواندن این كتاب، به راحتی با مفاد و مفاهیم قانونی و حقوق اجتماعی زنان باردار آشنا می شود.

رودكی شاعر روشندل
   نویسنده: محمد نوری

رودكی را نخستین شاعر ایرانی می دانند كه شعر فارسی را سامان داد و فصاحت شعر فارسی را به اوج رساند. تالش های رودكی در 
احیای فرهنگ و ادب فارسی بر دوستدارن ادبیات فارسی پوشیده نیست و این در حالی است كه مورخان در روشندل بودن او تردید 
ندارند. سبك زندگی و خدمات رودكی به فرهنگ و ادب فارسی بستر اصلی این كتاب را تشكیل می دهد و نویسنده تأكید می كند 

كه با تالیف این كتاب تالش كرده تا جامعه معلوالن، به ویژه روشندالن را با یك الگوی اجتماعی تمام عیار آشنا كند. نویسنده در 
بخشی از مقدمه كتاب می گوید: »معلوالن تا چنین الگوها و اسوه هایی پیش روی خود دارند، نباید یأس و تردید و افسردگی بر آنان 

غلبه كند. فرد روشندلی مثل رودكی بزرگ ترین گام ها را برداشت و سرنوشت این مرز و بوم را دگرگون كرد«.



    اين اتفاق براي تان وجد آور است؟
بي اندازه. ايــن اتفاق به من  فهماند كــه به تعبيري مرا 
سخنگو و زبان گوياي روزگارم پنداشته اند  و همچنين 
برخي از آثارم ]گيريم به صورت غيرمستقيم[ به فرهنگ 
عامه راه پيدا كرده اند. آلبوم »همه مــا انيو مورريكونه 
را دوست داريم«، كه ســال ۲۰۰۷ به مناسبت اهداي 
اسكار افتخاري  به من منتشر شد، شامل قطعات اهدايي 
اسپرينگستين، متاليكا، راجر واترز از گروه پينك فلويد، 
سلين ديون، دولسه پونتس، آندره آ بوچلي، يويو ما، رنه 
فلمينگ، كوئينســي جونز، هربي هنكاك و... بود و من 
باور نمي كردم كه آهنگسازان فراواني با پس زمينه ها و 
سبك  هايي اين اندازه گوناگون و متنوع گرد هم جمع 

شده و به من اداي دين كرده بودند.
    به نظرتان، چرا موسيقي هاي شما براي 
آثار لئونه تا اين اندازه جهاني شــده اند و 
مخاطباني از نســل ها و اقشار اجتماعي 

گوناگون آنها را شنيده اند؟
فكر مي كنم اين واقعيت به كيفيت صدادهي موسيقي 
من برمي گردد. منظــورم به هيچ وجه آن جنس صدايي 
نيست كه گروه هاي راك در جست وجويش هستند. براي 
گروه هاي راك اين صدا يك طنين صوتي منحصربه فرد 
و قابل افتراق از گروه هاي ديگر است. همه گروه هاي راك 
در جست وجوي يك صداي متمايزكننده از كل گروهند. 
گروه هاي مختلف در آهنگسازي، صداي سازها، نوازندگي، 
ســازبندي، صدابرداري و ميكس دنبال صدايي اند كه 
در عين محبوبيت و جذابيت براي بيشتر مخاطبان در 
مقايسه با گروه هاي ديگر متمايز نيز باشد. به طوري كه 
وقتي كســي آهنگي از يك گروه خاص را شنيد آهنگ 
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هر هفته خاطرات انیو مورریکونه، آهنگساز بزرگ قرن  بیستم را 
به طور اختصاصی در این صفحه بخوانید. قسمت 

هفتم خاطره خانه

در شماره قبل، گفت وگوي الساندرو ِد روزا و انيو 
مورريكونه به موســيقي  فيلم معروف »خوب بد 
زشت« آخرين بخش از سه گانه فيلمساز ايتاليايي، سرجو لئونه رسيد. سرجو لئونه متخصص 
ساخت وسترن اسپاگتي بود و موسيقي مورريكونه در حكم چاشني اصلي وسترن هاي او محسوب 
مي شد. تصور وسترن هاي لئونه بدون موسيقي مورريكونه به اندازه تصور فيلم هاي هيچكاك 
بدون موسيقي برنارد هرمن غيرممكن است. مورريكونه آهنگسازي برجسته بود كه عالوه بر 
سرجو لئونه با كارگردانان نامداري همچون جوزپه تورناتوره، برناردو برتولوچي، برايان دي پالما، 
رومن پوالنسكي، كوئنتين تارانتينو و... همكاري كرد. او عالوه  بر ساخت موسيقي فيلم، نوشتن 
موسيقي براي اركسترهاي بزرگ را در كارنامه اش داشت. او در سال ۲۰۲۰ از دنيا رفت اما نغمه هايي 
 كه تصنيف كرده، نام او را براي هميشــه جاودان ساخته است. در اين شماره، ادامه گفت و گوي
 ِد روزا با مورريكونه را درباره موسيقي  خوب بد زشت مي خوانيم و در ادامه گفت وگويي درباره پير 

پائولو پازوليني فيلمساز شگفت انگيز سينماي ايتاليا.

مترجم:مهدیفتوحی--حامدصرافیزاده

همشهری؛ناشراختصاصی
خاطراتانیومورریكونه)آهنگسارشهیر(درایران

عميق تر از راك
عجيب تر از جَز

]در كتــاب »در پــي آن نغمه؛ موســيقي من، 
زندگي من« الســاندرو ِد روزا و انيو مورريكونه 
بعد از فيلم خوب بد زشت بحث مفصلي را درباره 
همكاري هاي مورريكونه و پيــر پائولو پازوليني 
آغاز مي كنند. انيــو مورريكونه پيش ترها نيز در 
گفت وگو هاي ديگري به رابطه خودش با پازوليني 
از جنبه هاي متفاوتــي پرداخته بود كه تصميم 
گرفتيم در اينجا بخشي از آن را با ترجمه مهدي 
فتوحي از كتاب »بــه دور از رويا ها« )مجموعه 
مصاحبه هــاي با انيو مورريكونــه؛ صفحات ۸۹ 
تا ۹۲( همچــون مقدمه اي براي بــراي ورود به 
مبحث همكاري هاي ايــن دو هنرمند بزرگ با 

شما خوانندگان همرسان كنيم.[
انيو موريكونــه گفت و گو كننده را به اتاق 
كارش دعوت كرده تا با يكديگر به عناوين 
آغازين فيلم »پرنده هاي بزرگ و پرنده هاي 
كوچك«/»پرندگان زمخــت و پرندگان 

نحيف« گوش دهند.
مورريكونه: ايده خواندن عناوين به صورت آواز از 
پازوليني و براي من يك تفريح بزرگ بود و كسي 

كه آن را مي خواند دومنيكو مودونيو است.
    اصال چطور همديگر را شناختيد؟
ما را انتــزو اوكونــه كــه در آن دوران با عنوان 

مديرانتشارات با آلفردو بيني كار مي كرد 

با يكديگر آشــنا كرد. پازوليني درنظر داشت تا 
ازموســيقي مولفان ديگري در فيلم »پرندگان 
زمخت و پرندگان نحيف« اســتفاده كند و من 
نپذيرفتم. او گفت: پس كاري را بكن كه به آن باور 
داري و من تحت تأثير اعتمادي كه او به من روا 

داشته بود قرار گرفتم.
    از آن مرد چه برداشتي داري؟

همان برداشــت كه بعد ها هــم در ذهنم ماند. 
يعني شخصيتي مهربان، بسيار بانزاكت، دقيق، 
بي   نهايت باهوش و قابل احترام و همچنين مردي 
تودار با كمي رنجش درونــي. در طول كار فقط 
وقتي با داوولي و چيتتي صحبت مي كرد به نظر 
روراست مي آمد. در ســالو، آخرين فيلمش، در 
برابر من يك احتياط بي حد و حصر هم كرد. وقتي 
مرا دعوت كرد به ســر ميز تدوين، صحنه هاي 
وقيح را به من نشان نداد و از تدوينگر خواست تا 
از روي لحظاتي كه به گمان او مي توانست مرا در 
مضيقه بگذارد بپرد. براي آن فيلم يك قطعه براي 
پيانو نوشــته بودم كه بعد از مرگش به او تقديم 
كردم. در فيلم آن را زني مي نواخت كه بعد از آن 
خودش را مي كشت. يك قطعه دوازده نغمه اي 
)دودكافونيــك( ناموزون بود. خــودش از من 
اينگونه خواست. خيلي وقت بود به 
پازوليني فكر نكرده بودم. 
شايد نوعي احتياط بوده 

در ارتباط با پايان زندگي اش. نخســتين چيزي 
كه در اين لحظه از او به ياد دارم اين است كه ما 
يكديگر را هميشه شما خطاب مي كرديم. بعد به 
ذهنم مهرباني عظيم و هميشه در اختيار بودنش 
مي رسد. بعد از پرندگان زمخت و پرندگان نحيف 

براي همه فيلم هايش مرا خبر كرد. جز »مده آ«.
    منظورت از هميشــه در اختيار 

بودن و مهرباني او چيست؟
هر بار از او چيزي مي خواستم بدون اينكه مجبور 
بشوم يك بار ديگر از او بخواهم مرا راضي مي كرد. 
در ســال 1۹۶۸ در ارره چي آ )كمپاني صفحه 
پركني ايتالــو/ آمريكايي( فكر كــرده بودند تا 
صفحه اي براي وحدت ايتاليا درســت كنند و به 
من رجوع كردند تا از او بخواهــم برايش متني 
بنويسد. به او فقط يك بار اشاره كردم و بعد از سه 
روز آن را به من تحويل داد؛ و نه فقط همين بلكه 
مديران ارره چي آ مي خواستند كه خودش هم 
آن را بخواند و باز هم يك بار ديگر براي ضبط آن 
قطعه، او در دسترس ما بود. پيش از آن هم از او 
متني خواسته بودم براي يك قطعه طراحي شده 
براي سازهاي فقير، از همان ها كه گروه هايي مثل 

پوستججاتوري درخيابان مي نوازند. 
]پوسنججاتوري در ايتاليايي يعني ماشين پا ها و 
دربان هاي هتل ها و نيز نوازندگان و خوانندگان 

دوره گرد درون رستوران ها[.
او آن را به شكل زمان هاي بسيار كوتاه نوشت و 
وقتي به او گفتم من چيزي از متن نفهميدم، چون 
متن حاوي نريشن هاي بسيار و ابداعات فراوان او 
بود، )چون فكر مي كرد پوســتججاتوري كه من 

براي موســيقي خياباني درباره آنها به او رجوع 
كرده بودم، فقط كارشان ماشــين پايي است.( 
نوشته اي با اين جمله برايم فرستاد: اميدوارم بعد 
از اين يادداشت، يادداشت ديگري الزم نباشد. اين 
شيوه طنزآميز او براي سركار گذاشتن من بود. 
ولي هنوز يك چشــمه ديگر از مهرباني او مانده: 

تمام نشده هنوز. 
بعد من از او متني خواستم درباره يك اعتصاب 
خيالي بچه ها، سه غزل نوشت. در بخش نخست 
او انقالب بچه هــا را تعريف مي كــرد. در بخش 
دوم سركارگذاشــتن معلمان بــود و در بخش 
سوم بچه هاي تسليم شده عذر مي خواهند ولي 
بزرگتر ها را مجاب مي كنند تا آنها را نفريبند. من 
يك كر نوشتم براي بچه ها. مربوط مي شود به يك 
تصنيف كه برايم دردسرهاي زيادي درست كرد 

حتی در اجرا.
    از مرگش چطور خبردار شدي؟

 ســرجو لئونه منقلب به من زنگ زد؛ برايم يك 
درد عظيم بود.

    چه فكري كردي درباره اش؟
مي دانيد كه مرگش هنوز هم يك مرگ اسرارآميز 
اســت. نخســتين چيزي كه به ذهنم رســيد 
اين بود كه همــه اين گشــت و گذارهاي ويژه 
او را مي دانســتيم. ولي هيچ كس نمي توانست 

سرانجامي اينچنين تراژيك را تصور كند.
    از شيوه كاركردن با او چيز خاصي 

به يادت مي آيد؟
در پرندگان زمخــت و پرنــدگان نحيف وقتي 
وضعيت خودم رابرايش تشــريح كردم فقط از 

من خواست تا فضايي شــبيه فلوت سحرآميز را 
در آن بگذارم و بعــد در تئورما )قضيه( جايي كه 
موسيقي ناموزون بود روايتي از ركوئيم موتسارت 
را جاي دهم. مــن روايت را در موســيقي هاي 
ناموزون تئورما پنهان كــردم. تاجايي كه آن را 
تقريباً نامحســوس كنم. ولي بعــد فهميدم كه 
 آن موتيف هنري نبود بلكه به شــيوه دلجويي
- اسكارامانتيك- اجرا شده بود. چيزي است كه 

همه نمي شناسند. 
در ســطح كاماًل حرفه اي. در دكامــرون و بعد 
در حكايت هــاي كنتربوري از من خواســت تا 
از ترانه هاي ناپلي اســتفاده كنم. اين شــيوه او 
در بازگشــت به انتخاب هاي آغازينش و آزادي 
استفاده از موسيقي مولفان ديگر بود. بعد فهميدم 
و با كمال ميل پذيرفتم. چون در پرندگان زمخت 
و پرندگان نحيف او با من مهربان بود. در آغاز هر 
فيلم پازوليني هميشــه فيلمنامه را مي داد ولي 
اشاره هاي كمي مي كرد. مثاًل مي گفت در تئورما 
موسيقي ناموزون. در ســالو دوازده نغمه اي. در 
پرندگان زمخت و پرندگان نحيف از من قطعه اي 
خواست براي اوكارينا و خيلي متأسف شدم كه 
صحنه هاي چيرچينسي را بريد كه من براي آنها 
موسيقي آبستره نوشــته بودم و رويشان خيلي 

حساب مي كردم.
    بيرون از محيــط كار هم غالبًا 

همديگر را مي ديديد؟
نه. تكرار مي كنم: او خيلي تودار بود. فقط يك بار 
به خانــه اش در ائور رفتم. در نزديكي مؤسســه 

ماسسيمو.

پرندگانزمختوپرندگاننحيف

    موسيقي شما براي فيلم خوب بد زشت به تحول 
و بسط پژوهشــي انجاميد كه معتقدم از  همان 
ابتدا، مقوله بنيادی آثار شماست: درهم تنيدگي 
و پيوندی محكم و تمام نشدني ميان سازبندی،  

طنين/تمبر و ايده ها ی آهنگين و ملودی وار.
حق با شماست. توضيح درست اين موضوع را شايد بشود 
چنين خالصه كــرد كه از همان ابتــداي امر در ذهنيت 
موســيقايي من طنين هايي نقش مي بندند كــه با آنها 
فرازهاي ملوديك شكل مي گيرند. من حتي به قدري در اين 
مسئله دقيق مي شوم كه از پيش مي دانم كدام نوازنده دقيقاً 
بايد كدام بخش را بنوازند. بايد اعتراف كنم بدون حضور آن 
نوازندگان چيره دست اين ايده ها و پيشنهادهاي موسيقايي 
ابداً در مخيله من هم نمي گنجيــد. لئونه همواره تم هاي 

گوش نوازي را مي خواست كه در خاطر تماشاگران بماند 
و زمزمه شان كنند. او دنبال پيچيدگي نبود و همان نسخه 
ساده ابتدايي را كه برايش با پيانو مي نواختم برمي گزيد. 
ولي من هميشه آنها را از نو سازبندي مي كردم و به تدريج 
درون شان صداهاي غيرمعمول و شــنيده  نشده را به كار 
مي گرفتم و همواره به دنبال ضيافتــي از طنين ها بودم. 
پيش زمينه موســيقايي من ريشــه در جريانات و جهان 
موسيقي آوانگارد و ]پسا-وبرني[ داشت كه در آنها حضور 
صداها و نواها و سازهاي نامتعارف معمول بود. حتي زماني 
كه در RCA كار تنظيم را برعهده داشــتم همين رويه را 
انجام مي دادم، اما با سينماي سرجو اين امر ديگر به يك 

سنت بدل شد.
    آيا شما در خوب بد زشت موسيقي را قبل از 

فيلمبرداري ضبط كرديد؟
بله همانطوري كه در فيلم هاي قبلي هم انجام داديم. اما 
اين بار لئونه به ســرش افتاده بود كه قطعات موسيقي را 
سر صحنه هنگام فيلمبرداري براي بازيگران پخش كند. 
رويه اي كه بعد از آن به طور معمول انجام داديم. از همان 
ابتدا، سرجو طوري كلينت ايستوود را هدايت و كارگرداني 
 مي كرد كه گويي او دائماً در تمامي گفت وشنود هايش در 
حال فحاشي، بددهاني و درشت گويي هاي زيرلبي است. او 
قصد داشت با اين كار حتي در واكنش هايي كه در سكوت 
رخ مي داد هم فضايي سرشار از خودكامگي، تكبر و پرتنش 
بيافريند. با اضافه شدن موسيقي، اين فضا و انرژي تشديد 

مي شد. سرجو به من گفت كه ايستوود هم بي اندازه از اين 
تكنيك استقبال كرده بود.

    لئونه از نظر بصري همانگونه مخاطبش را به 
چالش كشيد كه شما از منظر شنيداري. فيلم را 
چگونه ارزيابي مي كنيد و چه جايگاهي برايش 

متصوريد؟
اين فيلم هم قدم رو به  جلوي ديگــري بود. فكر مي كنم 
ما همواره در حال پيشــرفت بوديم. خوب بد زشت از دو 
فيلم قبلي طوالني تر بود و در نتيجه موسيقي بيشتري را 
مي طلبيد. من در كنار عنوان بندي ابتدايي و پاياني، براي 
سكانس هاي مياني و رابط بين سكانس هاي اصلي، مثل 
بخش هايي كه در صحرا مي گذرد نيز موســيقي ساختم. 
سينماي لئونه تو را بيســت دقيقه معطل مي كند و بعد 
همه چيز در يك ثانيه حل مي شود. لئونه در سكانس پاياني، 
كه آن را دوئل ســه نفره )Triello( بين ايستوود، واالك و 
ون كليف ناميد، از من خواســت به هر قيمتي شده به تم 
ساعت جيبي در فيلم  »براي چند دالر بيشتر« بازگردم و به 

نوا و صدايي همچون جعبه موسيقي برسم.
    بدون هيچ ترديدي، وراي آن زوزه آغازين »گرگ 

چمنزار«، مشهور ترين تم فيلم قطعه »خلسه طال« 
است. اين قطعه به قدري مشهور است كه هر دو 
گروه موسيقي متاليكا و رامونز كنسرت هاي شان 

را سال ها با اجراي آن آغاز مي كردند.
جداي از اين دو گروه، راك استار هاي فراوان ديگري هم در 
طول سال ها دست به اين كار زدند. بروس اسپرينگستين، 
برخالف بقيه، از تم »جيِل« موســيقي »روزي روزگاري 
در غرب« اســتفاده كرد. گروه هاي موسيقي فراواني در 
كشورهاي گوناگون اينگونه به موسيقي هاي من اداي دين 
كرده اند؛ برخي ديگر دست به دوباره نوازي آنها زده اند. من 
خودم به آنها اجازه اين كار را داده ام... يادم مي آيد كه گروه 
داير استريتس در سفرشان براي اجرايي در رم يك بار به 
ناهار دعوتم كردند و گفتند كه قصــد دارند قطعه اي را 
بسازند و به من تقديم كنند. مي دانم يك گروه ايرلندي 

هم ترانه اي را به من تقديم كرده اند.
    گروهU2؟

دقيقاً.
  ]مورريكونــه در اين جــا بــه قطعه »شــكوهمند« 

)Magnificent( اشاره دارد.[

بعدي آنها را تشخيص 
دهــد. عالوه براين، يك 
ويژگــي مشــخص ديگر 
موســيقي من به ملودي هايم 
برمي گردد كه قابليت هارموني 
و اجرا )و زمزمه و خوانده شدن( 

با آواز را دارند كه اين مسئله 
نيز همــواره از توفيق 
آكوردهاي بسيار ساده 

ناشــي مي شــود. و دليل 
نهايي اينكه، بــه جد معتقدم 

نســل هاي مختلف بــا فيلم هاي 
لئونه ارتباط برقرار كرده اند، چون او 

به گونه اي خاص و ويژه فيلمسازي نوجو 
و خالق بود كه كامــاًل عامدانه فضايي را 

براي شنيدن موسيقي در فيلم هايش فراهم 
مي كرد. همين كه او هنوز هم الگوي خيلي از 

فيلمسازان است مرا از گفتن هر نظر ديگري در 
اين باره بي نياز مي كند. خوب بد  زشت به موفقيت 

جهاني رسيد و برخي منتقدان براي نخستين بار لئونه 
را جدي گرفتند، ولي متأســفانه تعداد اين منتقدان 
اندك بود. بيشترشــان برخالف عموم تماشاگران تا 

مدت ها او را ناديده مي گرفتند.
    هيچ وقت شنيده ايد كه به شما برچسب 

»آهنگساز فيلم هاي وسترن« بزنند؟
بله، و نتيجه اش اين بود كه پخش شدن اين قطعات در 
جاهاي مختلف مرا به نوعي به وحشت مي انداخت، براي 
اينكه دلم نمي خواست با چنين عنواني شناخته شوم. 
در كارنامه من تا امروز 3۶ وســترن به چشم مي خورد 
كه ]تنها[ ۸درصد كل آثار من هستند. اما افراد زيادي، 
به واقع همه، مرا با اين سبك سينمايي به ياد مي آورند... 
من در آن سال ها پيشنهادهای زيادي، حتي از آمريكا، 
براي ساخت موسيقي فيلم هاي وســترن داشتم كه 

تقريباً همه آنها را رد كردم.
]سودآوري سه گانه دالر براي سازندگان  آن موردي 
افسانه اي و رشك برانگيز اســت به خصوص وقتي 
كه بودجه ناچيز ابتدايي توليدشــان را مرور كنيم: 
با استناد به داده هاي سايت  IMDB هزينه ساخت 
يك مشت دالر حدود ۲۰۰هزار دالر بود اما نزديك 
به 14ميليون دالر عايدي به همراه داشــته اســت. 
براي چند دالر بيشتر، ۷5۰ هزار دالر براي ساختش 
هزينه مي شــود و 15ميليون دالر را براي سازندگان 
به ارمغان مي آورد. و درنهايت براي ساخت خوب بد 
 زشت 1/۲ميليون هزينه مي شود و نتيجه موفقيتي 

۲5 ميليون دالري است.[  



پرسه مرگ در این حوالی

حمله اضطراب به سیستم ایمنی

به دنبال حل مسئله

بترسیم اما به اندازه

تقریبا تمام انســان ها به مرگ فكر می كنند و ممكن اســت در زندگی خود با 
آن درگیر باشند. گاهی این ترس، اضطراب و اســترس فراوانی را برای فرد به 

همراه می آورد. این اســترس و اضطراب زمانی تبدیل به یك اختالل روانی 
می شود كه زندگی روزمره فرد و عملكرد او در جنبه های مختلف زندگی 

را تحت تأثیر قرار دهد. گاهی هم ترس از مرگ به نوعی فوبیا و وسواس 
تبدیل می شود و فرد نمی تواند افكار مرتبط با مرگ را كنترل كند. 
افراد این افكار و این ترس را به صورت خودآگاه تجربه می كنند اما 
فشــار زیاد حاصل از آن منجر به بروز اضطراب می شود. ترس از 
مرگ می تواند خود را به شكل های مختلف مانند اضطراب بیماری، 
اختالالت اضطرابی، افسردگی و... نشان دهد. یكی از علل ترس از 

مرگ، دیدن مرگ عزیزان یا افراد دیگر از نزدیك است. پیش از این تنها كسانی كه 
در مشاغل بیمارستانی فعالیت می كردند یا كادر درمان، از نزدیك با مشاهده مرگ 
درگیر بودند و برای باقی افراد، دیدن مرگ كسی بســیار معدود اتفاق می افتاد. اما 
كرونا اوضاع را تغییر داد و حاال افراد با توانایی های روانی مختلف، تحت تأثیر این اتفاق 

سنگین و تلخ قرار می گیرند.

بر اثر اختالالت اضطرابی كه نظام فكری فرد را مختل می كنند و نشخوار های ذهنی و وسواس های 
شدید فكری را به راه می اندازند، سیستم ایمنی فرد در درازمدت ضعیف می شود. با بروز اضطراب، 
از آنجا كه مغز به طور پیوســته در پی پرداختن به نگرانی های دائمی و فاجعه  تصوركردن دنیای 
اطراف است، لحظه ای فرصت استراحت پیدا نمی كند و در موقعیت »دریافت پیغام خطر« باقی 
می ماند. نكته مهم در مصونیت از كرونا، داشتن سیستم ایمنی سالم است. به جای مرور ترس ها، 
باید به فكر تقویت سیستم ایمنی بدن باشیم. رسیدگی به تغذیه و تهیه مكمل های تقویتی راه حل 
مناسبی است. از طرف دیگر، استرس سطح ایمنی بدن را كاهش می دهد بنابراین باید مانع انتقال 

نگرانی های بیش از حد به روان خودمان و دیگران شویم.

واكنش درست موقع اضطراب این است كه كار درســتی را در راستای حل آن مسئله انتخاب كنیم و 
انجام دهیم. وقتی در حال تجربه اضطراب هستیم، باید ببینیم كه انجام چه كاری برای ما كارآمد است و 
كمك مان می كند؛ مثال در این شرایط، كار كارآمد می تواند رعایت بهداشت به اندازه الزم باشد. یعنی به 
توصیه هایی كه كارشناسان می گویند توجه و عمل كنیم. كار كارآمد بعدی این است كه به شرط داشتن 
توانایی تحلیل، به آمارها مراجعه كنیم. احتماال بسیاری از ما هر روز آمار مبتالیان و درگذشتگان را مرور 
می كنیم. اگرچه درگذشت هر یك نفر دردناك است اما باید با نگاهی واقعی و تحلیل گر آمار را بررسی 
كنیم و واكنش ما متناسب با آن باشــد. تنها در این صورت است كه دانستن آمار به ما كمك می كند. 
اضطراب دومین اختالل شایع دنیاست و آســیب زیادی به روان فرد وارد می كند. اضطراب می تواند 
به راحتی كنترل روان ما را در دست بگیرد و در شرایطی كه با وضعیتی مبهم و تازه مواجهیم، سالمت 
روان ما را دچار آسیب های جدی كند. در بیشتر مواقع ترس از مرگ با افكار وسواس گونه همراه است 
و به مرور زمان تبدیل به وسواس فكری عملی می شود. این وســواس خود منجر به تشدید ترس ها 
می شود و چرخه ای معیوب را تشكیل می دهد. برای اینكه این چرخه را متوقف كنید الزم است خود را 
به وضعیت آرامش بخش برسانید. یكی از راه های رسیدن به آرامش استفاده از روش های ذهن آگاهی 
است كه در آنها می توانید افكار وسواس گونه  خود را با دیدی بازتر مورد بررسی قرار دهید. تنفس عمیق 

به شما كمك می كند تا تنها بر یك موضوع تمركز كرده و افكار منفی را از خود دور كنید.

اضطراب نسازیم
حرف زدن درباره موضوعاتی كه قابل كنترل و قابل پیش بینی نیستند، سطح اضطراب 
ما را باال می برد. در عوض می توانیم بر موضوعات قابل كنترل تمركز كنیم؛ مثل رعایت 
پروتكل های بهداشتی یا روش هایی كه باید برای پیشگیری از بیماری به كار بگیریم. 
در این صورت آرامش بیشــتری را از نظر روانی تجربه خواهیم كرد. ماهیت مبهم و 
پیش بینی ناپذیر بیماری بسیاری از افراد را دچار ترس و اضطراب های وحشتناك كرده 
است. اطالعات درباره بیماری بســیار پراكنده است و هر روز موضوع جدیدی مطرح 
می شود. به همین دلیل افرادی كه دچار بیماری شده  یا آنها كه تجربه اش نكرده اند، با 

تجربه اضطراب كنترل نشده، به سیستم روانی خود هم آسیب وارد می كنند.

حق داریم كه نگران شویم و بترسیم. اما بد نیست از خودمان بپرسیم ما با ترس و 
اضطراب چقدر در برابر بیماری و مرگ مصون می شویم؟ جواب این است كه این 
احساسات مصونیت ویژه ای برایمان ایجاد نمی كنند. به هم ریختگی روانی ناشی از 
اضطراب بیماری و مرگ آن قدر زیاد است كه ما را دچار آسیب های روانی دیگری 
هم می كند. مثال در بعضی افراد به وسواس منجر می شود یا در بعضی دیگر به دلیل 
استفاده افراطی و نادرست از مواد شوینده، آســیب های ریوی و پوستی مشاهده 
می شود. از طرف دیگر وقتی كسی بر اثر اضطراب دچار وسواس می شود، روابطش 
با اطرافیان هم تحت تأثیر قرار می گیرد و به این ترتیب درگیری و دعوا و تنش رخ 
می دهد. تأثیرات اضطراب یكی یكی خودشان را نشان می دهند. تعادل های رفتاری 
از بین می روند و كنترل اوضاع از دستمان خارج می شود. درحالی كه این اضطراب 
هیچ كمكی به ما نمی كند تا احتماال به بیماری مبتال نشــویم، ردپای آن ممكن 
است تا مدت ها روی روان ما باقی بماند و خودش به دردسری بزرگ تر تبدیل شود.

15مكتب خانه
از همان زمان كه كرونا، یك 
ویروس ناشناخته در شهری 
كوچك در چین بود، تا امروز 
كه چیزی بــه پایان دومین 
ســال حضورش در زندگی 
مردم دنیا نمانده، این بیماری 
به دشمنی برای سالمت روان 

تبدیل شده. انتشار آمار مرگ ومیر بر اثر ابتال به این 
ویروس، باخبرشدن از درگذشت آشنایان و نزدیكان و 
سوگواری های پشت سر هم باعث شده افكار مربوط به 
مرگ بیشتر از قبل به ذهن بسیاری از ما هجوم بیاورد. 
اضطراب بیماری و مرگ می تواند پیامدهای مختلفی 
بر روح و البته بر جسم ما بگذارد. دكتر سیما فردوسی، 
روانشناس، درباره اضطراب مرگ و آثار منفی آن بر 

سالمت روان توضیح می دهد.

ترك عادت ناخن جویدن  
در كودكان

جویــدن ناخــن در مجموعــه اختالالت 
وسواسی اجباری دسته بندی شــده و با آن 
مرتبط است. عوامل روان شــناختی اصلی 
كه با ایــن رفتار مرتبط هســتند شــامل 
اســترس، نگرانی، اضطراب و خلق و خوی 
غیرمتمركزند. در واقع می توان گفت عادت 
ناخن جویدن در كودكان مكانیســمی است 
برای مقابله با شرایط اســترس زا و از طرف 
دیگر عدم فعالیت مناســب، گرســنگی یا 
پایین بودن اعتماد به نفس ممكن است باعث 

ناخن جویدن در كودكان شود.
والدین باید توجه كنند كه چــه زمانی این 
رفتار در كودكشــان دیده می شود. به عنوان 
مثال هنگامی كه حوصله كودك ســررفته 
یا اضطرابش زیادشــده است؟ به این ترتیب 

می توانند متوجه  ریشه این مسئله شوند.
به طــور اجتماعــی ناخن جویــدن عادت 
ناخوشایندی است كه می تواند باعث تحقیر، 
سركوب های احساسی و آسیب های اجتماعی 
شود. عالوه بر اثرات روحی روانی و سالمتی، 
ناخن جویدن به طور كلی از نظر دیگران نوعی 

رفتار ناخوشایند درنظر گرفته می شود.
برای كــودك از عادت های منفی بگویید كه 
ممكن اســت هركس عادتی داشــته باشد 
و می تواند آن را كنار بگــذارد. همچنین به 
كودك خود این اطمینــان را بدهید كه او را 
دوســت دارید و برای ترك این عادتش به او 
كمك می كنید. تا می توانید دستان كودكان 
خود را مشــغول نگه دارید. با درست كردن 
كاردستی، گل بازی و خمیربازی، ذهن كودك 
را از جویدن ناخن خود منحرف كنید. فلفل یا 
الك های تلخ جواب نمی دهد و در اكثر اوقات 
فقط استرس كودك را بیشتر می كند. برای 
ترك این عادت جایزه تعیین كنید و فرایند 
ترك ناخن جویدن را بــدون تحقیر و تهدید 

پیش ببرید.

راهنما

پنجشنبه

شماره 132
18  شهریور 1400 

مستند 
سینمایی

مستند عباس كیارستمی

در دنیای مســتند هــم می توان 
ردپایی از ساخته های سینمایی یا 
فعاالن این عرصه را مشاهده كرد. 
نمونــه اش فیلم مســتند »عباس 
كیارســتمی: یك گــزارش« كه 
همانطــور كه از نامش مشــخص 
است، به زندگی عباس كیارستمی 
كارگردان، فیلمنامه نویس، تدوینگر، 
تهیه كننده، گرافیست، كارگردان 
هنری، نویســنده و نقاش و در یك 
كالم مرد همه چیز تمام ســینمای 
ایران می پردازد. این مســتند كه 
نخستین بار سال 2003در جشنواره 
بین المللی فیلم مونترال منتشــر 
شد، كاری از بهمن مقصودلو است. 
این مســتند حاصل چندین سال 
گفت وگــوی مقصودلو با اســتاد 
كیارستمی و شخصیت های برجسته 
سینمای ایران و حتی جهان است 
كه با تأكیــد روی فیلم »گزارش«، 
نخســتین ســاخته بلنــد عباس 
كیارستمی ســاخته شده است. در 
این مستند همچنین درباره دیگر 
فیلم های كیارستمی ازجمله »نان 
و كوچه«، »كپی برابر اصل« و... كار 

شده است.

صحنه هایی از جدایی

فیلم ســینمایی »جدایی نــادر از 
سیمین«، ســاخته اصغر فرهادی 
نخستین فیلم ایرانی است كه موفق 
به كسب جایزه اسكار، معتبرترین 
جایزه سینمایی دنیا شده است. پس 
طبیعی اســت كه درباره چگونگی 
ساخت این فیلم و عوامل موفقیتش 
در جهان، فیلم مســتندهایی هم 
ساخته شود. یكی از این مستندها، 
مستند »صحنه هایی از یك جدایی« 
اســت؛ كاری از وحید صداقت كه 
سال 1398تهیه شده و در آن شاهد 
پشت صحنه فیلم سینمایی جدایی 
نادر از سیمین و روایت اصغر فرهادی 
از پنجمیــن اثرش هســتیم. اگر 
كنجكاو شــده اید تا بیشتر درباره 
شــكل گیری ایــده و فیلمنامــه، 
انتخاب بازیگران، چگونگی ساخت 
فیلــم و بازتاب هــای جهانی اش 
بدانید، این مســتند را از دســت 
ندهید. مســتندی كه در آن اصغر 
فرهادی، پیمان معــادی، ابراهیم 
گلستان، ساره بیات، لیال حاتمی، 

شهاب حسینی و... حضور دارند.

سوار خسته می تازد

مســعود كیمیایــی آنقــدر نام 
شــناخته شــده ای در صنعــت 
ســینمای ایران دارد كه بارها و 
بارها درباره او مستندهایی ساخته 
شده اســت. از مســتند »آقای 
كیمیایــی« و »قهرمــان آخر« 
بگیرید تا مستند »جفت شش« 
و... . یكی از بهترین مستندهایی 
كه درباره استاد كیمیایی ساخته 
شده، مستندی به نام »سوار خسته 
می تازد« اســت؛ اثر المیرا مقدم 
كه ســال 1385منتشــر شده و 
به بررســی آثار مسعود كیمیایی 
از »بیگانــه بیــا« تــا »رئیس« 
می پردازد. در این مستند كه در 
واقع مروری ســاده بر زندگی و 
كارنامه مســعود كیمیایی است، 
آدم های نام آشــنایی كه عموما 
بــه كیمیایی عشــق می ورزند، 
ازجمله داریوش مهرجویی، اكبر 
رادی، ســیمین بهبهانی، فرامرز 
قریبیان، رامبد جــوان، داریوش 
ارجمند، احمدرضا احمدی، اصغر 
فرهادی، لیلی گلســتان، فرزاد 
موتمن، جمشید مشایخی، اكبر 

معززی و... حضور دارند.

اضطراب بیماری و مرگ با سالمت روح ما چه می كند؟

خودكشی روان 
از ترس مرگ

سدی در برابر موج اضطراب
جلوی موج اضطراب را قبل از اینكه غرق تان كند بگیرید. برای اینكه در غم و اضطراب مرگ احاطه نشوید، باید با افرادی كه مدام از مشكالت، بیماری و غم حرف 
می زنند قاطعانه برخورد كنید؛ مخصوصا در جایی كه بچه ها حضور دارند، باید به شــدت از تكرار این حرف ها خودداری كنید. مرزی را برای گفتن و شنیدن از 
نگرانی ها و ترس ها مشخص كنید كه در حد توان روحی شما باشد چون بیش از آن به شما آسیب می زند. به اطرافیانتان درصورت لزوم یادآوری كنید كه با تكرار 
تلخی ها، به افراد آزاردهنده ای برای دیگران تبدیل خواهند شد. خبرهای ناراحت كننده و اضطراب آور را دنبال نكنید و دنبال شنیدن آن بخش از اخبار باشید كه 

اطالعاتی به شما می دهند؛ مثال بهتر است به جای تمركز بر آمار كشته های كرونا، با بهبودیافته ها و تجربه شان از این بیماری حرف بزنید.

آشنایی با شخصیت و زندگی پی یر امیدیار؛ میلیاردر و كارآفرین موفق ایران

ثروتمندترین ایرانی نیكوكار در دنیا
پی یر امیدیار كارآفرین و نیكوكار ایرانی-آمریكایی، بنیانگذار و رئیس eBay، بزرگ ترین ســایت مزایده و 
خریدوفروش آنالین جهان است. او ثروتمندترین ایرانی دنیاســت و نامش در فهرست 50ثروتمند آمریكا 
هم دیده می شود. او همان ویژگی را كه در نامش دیده می شود دارد؛ امید به خوب بودن انسان ها و تالش برای 

گسترش خیر و نیكی در جهان.

پی یر امیدیار در پاریس به دنیا آمد. پدر و مادرش 
هر دو مهاجران ایرانی بودند كه موقع تحصیل با 
هم آشنا شدند. پدرش یك جراح اورولوژیست 
و مادرش دكتری زبانشناسی و استاد دانشگاه 
سوربن بود. شش سال داشت كه بیمارستان 
دانشگاه جان هاپكینز در بالتیمور مریلند از 

پدرش دعوت به همكاری كرد و به همین علت، 
خانواده به آمریكا نقل  مكان كردند. مادرش به 
تدریس مطالعات زبان فارسی در جورج تاون 

پرداخت. پس از جدایی والدینش، مادرش 
سرپرستی پی یر را برعهده داشت و او آخر هفته ها 
را با پدرش می گذارند. پی یر تحصیالت ابتدایی و 
دبیرستان خود را در مدرسه مذهبی سنت اندرو 

در مریلند آغاز كرد. او دانش آموز سركشی بود و از 
بیشتر كالس ها فرار می كرد تا به كارگاه و البراتوار 
مدرسه برود و با كامپیوتر ها  بازی كند؛ به همین 

دلیل بارها مسئوالن مدرسه او را توبیخ كردند.

در كالس نهم دبیرستان عالقه اش به برنامه نویسی آشكار شد. 
مدیر مدرسه كه از تنبیه او به نتیجه نرسیده بود، تصمیم دیگری 

گرفت: از او خواست كه برنامه ای برای فهرست كتاب های كتابخانه 
بنویسد و كارت های مخصوص هر كتاب را ساماندهی كند. برای 
او دستمزدی هم معادل شش دالر برای هر ساعت درنظر گرفت 
و امیدوار بود بتواند از این طریق استعداد او را در مسیری درست 

هدایت كند؛ ایده ای كه موفقیت آمیز بود و پایه  فعالیت های 
هدفمند پی یر درزمینه  كامپیوتر را بنا كرد. با پایان دبیرستان پی یر 

به دانشگاهی در ماساچوست رفت تا مهندسی برق بخواند ولی 
بعد رشته  خود را عوض و 4سال بعد، در سال1988لیسانس علوم 

كامپیوتری خود را از دانشگاه دریافت كرد.

پی یر در جوانی با همســرش آشــنا شــد كه به 
جمــع آوری جعبه های آب نبات هــا عالقه  زیادی 
داشــت. او برای اینكه پامال را خوشحال كند یك 
بخش خریدوفروش و حراج آنالین به وب ســایت 
شــخصی خود اضافه كرد تا پامال بتواند با ســایر 
كلكســیونرهای جعبه  آب نبات وارد معامله شود و 
مجموعه خود را تكمیل كند. امیدیار بعدها گفت 
این حادثه شــاید فقط یك جرقه بود اما نه آن طور 
كه رسانه ها به آن پروبال دادند. او همیشه مشتاق 
بود وب سایتی راه اندازی كند كه مردم بتوانند اقالم 
اجناس خود را در آن بدون واسطه، خریدوفروش 
كنند و نفع ببرند. گرچه در آن سال ها اطرافیان او 
معتقد بودند كه مردم نمی توانند از طریق اینترنت 
به هم اعتماد كنند اما پی یر باور محكمی داشت كه 
انسان ها ذاتا خوب هستند. او در سال1995 باالخره 

ایده  خود را به اجرا درآورد.

پی یر امیدیار عالقه بسیاری به روزنامه نگاری و دنیای خبرنگاری دارد. به 
همین دلیل با همكاری گلن گرینوالد، ژورنالیست سابق گاردین، نشریه 
First Look Media  را راه اندازی كرد. او در سال2010 سرویس خبری 
تحقیقی را با هدف پوشش اخبار سیاسی و اجتماعی هاوایی تأسیس كرد 
كه به مدت سه سال پیاپی به عنوان بهترین نشریه آنالین هاوایی انتخاب 
شد. این نشریه در سال 2013 با هافینگتون پست ادغام شد و هاف-پست 
هاوایی نام گرفت. امیدیار قصد داشت در همین سال روزنامه واشنگتن پست 
را بخرد ولی درنهایت مالك این روزنامه آن را به مبلغ 250میلیون دالر به 
جف بزوس، مؤسس و بنیانگذار آمازون واگذار كرد. عالقه  او به دنیای فیلم و 
سینما، باعث شد امیدیار تهیه كنندگی دوفیلم را بر عهده بگیرد.

در سال 2004 پی یر امیدیار و همسرش، امیدیار نت ورك را تأسیس كردند 
كه یك بنگاه خیریه و بشردوستانه است و فعالیت های گسترده ای را برای 
بهبود زندگی مردم فقیر انجام می دهد. این مؤسسه همچنین از سازندگان 
نرم افزار »ارتباطات اضطراری« حمایت می كند. این نرم افزار كمك می كند تا 
با استفاده از داده های مخابره شده از تلفن همراه كاربران، مسیر و نقشه  مورد 
نیاز به تصویر كشیده شود. این نرم افزار در سال2010 برای نجات بازماندگان 
زلزله هائیتی مورد استفاده قرار گرفت. با حمایت بنیاد امیدیار، هم اكنون 
یك نسخه رایگان این نرم افزار به صورت آنالین در دسترس عموم است. پی یر 
امیدیار و همسرش همچنین بزرگ ترین فعاالن بخش خصوصی مبارزه 
با قاچاق انسان هستند و تاكنون 115میلیون دالر در پنج كشور مختلف 
به همین منظور سرمایه گذاری كرده اند. در سال2011 آنها با تالش های 
بدون وقفه خود در حوزه خدمات اجتماعی، مدال افتخار بشردوستی ماندگار 
را از آن خود كردند. فعالیت های خیریه امیدیار، ریشه در باور عمیق او به 
انسانیت دارد. او اعتقاد دارد تا زمانی كه انسان ها با كرامت، محبت و احترام با 
هم برخورد می كنند این جهان دلیلی برای ادامه و بقا و پیشرفت دارد.

یك كسب وكار خالقانه
اولین كاالیی كه در ســایت حــراج امیدیار 
به فروش رفــت آب نبات نبــود، بلكه یك 
روان نویــس نشــان گذار لیزری شكســته 
بود كه به مبلــغ 14.83 دالر قیمت گذاری 
شــده بود. درحالی كه امیدیار متعجب بود 
چه كسی ممكن اســت بابت یك نشان گذار 
شكســته پول بدهد، خریدار به او اطمینان 
داد كه او كلكسیون روان نویس های لیزری 
خراب جمــع آوری می كند. بــا این فروش، 
بخش حراج آنالین رسما به راه افتاد و بعدها 
خریدوفروش های عجیب دیگری هم صورت 
گرفت. طرح اولیه ســایت ســاده بود: هیچ 
واسطه ای بین خریداران و فروشندگان وجود 
نداشت. كسب وكار ساده  پی یر امیدیار ناگهان 
رونق غیرمنتظره ای گرفــت و مردم زیادی 
شروع به ثبت نام در سایت كردند تا كاالهای 

متنوع و غیرقابل  تصوری را معامله كنند.

شروع از كارمندی
در دوران دانشــگاه، پی یر شغلی نیمه وقت در یك شــركت نرم افزار پیدا كرد كه زیرنظر 
مكینتاش فعالیت می كرد. در این دوره او برنامه نویســی كامپیوترهای مكینتاش را به طور 
حرفه ای یاد گرفت و چند نرم افزار هم با مجوز شــركت، برنامه نویسی كرد؛ هرچند این كار 
بیشتر به خاطر عالقه اش به علوم كامپیوتریبود و نه دســتمزد. پس از فارغ التحصیلی از 
دانشگاه، پی یر امیدیار در یكی از بخش های فرعی شــركت كامپیوتری اپل مشغول شد.  
سه سال بعد از دانشگاه، او به همراه ســه نفر از دوستانش یك شركت محاسباتی مبتنی بر 
برنامه نویسی تأسیس كرد كه یك بخش فروش اینترنتی هم داشت. چندی بعد این بخش 
تبدیل به یك شركت تجارت الكترونیك كامل شد و نامش را به ای-شاپ )E-Shop( تغییر 
دادند. ای-شاپ سال1996 توسط مایكروسافت خریداری شد ولی امیدیار همچنان مجذوب 

چالش های تجارت الكترونیك باقی ماند.

تولد در خانواده ای مهاجر

هدفمندی در دبیرستان

جرقه ای آب نباتی
فعالیت های خیرخواهانه امیدیار

عالقه به فعالیت فرهنگی
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گزارش 2

آبرسانيسيار
به۲۰۳روستايكرمانشاهوكردستان

كرمانشــاه مانند همه استان هاي 
كشور امسال خشكسالي بزرگي را 
از سر مي گذراند. براساس اعالم اداره كل هواشناسي استان طي 8ماه 
سال آبي اي كه گذشت، این استان با كاهش 31درصدي بارش مواجه 
بود. همين موضوع موجب شده اســت ذخيره آب سدها نيز به مقدار 

قابل توجهي كاهش پيدا كند.
بنابرآمار منتشر شده از سوي شــركت آب منطقه اي استان با ذخيره 
۷۹2ميليون مترمكعب آب در مخازن ســدها، فقط نيمي از سدهاي 
استان پر، اما یكي از عمده ترین چالش هاي آب در این استان هدررفت 
باالي آب به ویژه در شبكه روستایي با نرخ 40درصدي است. مجموع 
این عوامل كرمانشاه را در وضعيتي قرار داد كه عالوه بر آبرساني سيار 

به 8۵ روستا با قطعي مكرر آب حتي در مركز استان نيز روبه رو شد.

سالسختآبي
عزیز،  از اهالي روستاي سراب دهســتان جالوند كرمانشاه مي گوید: 
امسال سخت ترین سال ممكن را گذراندیم. این 6ماه كه برایمان هر 

روز رنج بود. وقتي آب نداشته باشيد، انگار هيچ ندارید.
او با بيان اینكه 20آبادي دهســتان جاللوند با این مشــكل روبه رو 
هســتند،گفت: هميشه ظرف به دســت باید به روســتاهاي اطراف 
دنبال آب برویم. آدم براي یك قطــره آب باید چه كارها انجام بدهد. 
مدت هاســت به ما وعده داده اند، اما دریغ. اگر به خودم بود مي گفتم 

نمي خواهم، اما زن و بچه را كه نمي توانم تشنه بگذارم.
اهالي روســتاي عثمانوند نيز وضعيتي بهتر ندارنــد. محمد، یكي از 
اهالي روستاست. او نيز مي گوید: مدت هاست به جيره بندي آب خو 
كرده ایم، اما حتي جيره بندي هم مرتب نيست. دلمان به آمدن پایيز 
خوش است، اما اینطور كه مي گویند پایيز هم اوضاع بهتر نخواهد شد.
او ادامه مي دهد: آخرین بار بخشدار گفت از سال آینده مشكلي نداریم. 

ببينيم این وعده محقق مي شود یا خير.

حفر۳1چاهجدید
مدیرعامل شركت آب و فاضالب این استان از تخصيص اعتبار و بهبود 
وضعيت آبرساني به ویژه در روســتاهاي كرمانشاه خبر مي دهد و به 
همشهري مي گوید: سال گذشته مجموع اعتبار آب شهري و روستایي 
۵2ميليارد تومان بود و امسال ۷00ميليارد تومان اعتبار مصوب فقط 

براي آبرساني روستاها داریم.
عليرضا كاكایي، با پذیرش وضعيت بحراني در برخي روستاها مي گوید: 
طرح هاي آبرساني به بيش از 464روستاي استان با این اعتبار انجام 
خواهد شد و اميدواریم حدود ۵ماه آینده با بهره برداري از این طرح ها، 
شاخص بهره مندي روستاهاي كرمانشاه از آب آشاميدني به ۹0درصد 
برسد و جزو 3یا4استان اول شویم. این تابستان كه گذشت، اما تالش 

مي كنيم تابستان آینده دغدغه تامين آب روستاها را نداشته باشيم.
وي با بيان اینكه امسال عالوه بر تامين آب روستاها براي حل مشكل 
كم آبي شهرهاي استان نيز اقدامات مهمي انجام شده است، مي افزاید: 
بسياري از نقاط كرمانشاه كه در گذشــته با چالش آب مواجه بودند، 
دیگر مشكلي ندارند. 31چاه از ابتداي امسال در شهرها و روستاهاي 
استان حفر شده است در شرایطي كه طي 4سال گذشته فقط 13چاه 

در شهرها و روستاهاي كرمانشاه حفر شده بود.
او همچنين درباره وضعيت نامناسب منابع آب استان كه عمدتا چاه 
و چشمه هستند نيز توضيح مي دهد: حدود 80درصد چشمه ها را از 
دســت داده ایم. فقط در چاه هاي ميان دربند كه یكي از منابع مهم 
تامين آب شهر كرمانشاه اســت، ۷چاه كامال خشك شده و مشخص 

است كه در چه وضعيت شكننده اي قرار داریم.

آبرسانيسياركفافنميدهد
در استان همســایه، كردســتان نيز اوضاع بهتر از كرمانشاه نيست. 
عالوه بر مشكالت آب شهري و كشــاورزي 114روستاي استان نيز 
با تانكر آبرساني مي شوند. اهالي روســتاي مهيم عليا در شهرستان 
قروه این استان سال هاست با این مشكل دست و پنجه نرم مي كنند 
و حاال درخواست شــان از تامين آب آشــاميدني لوله كشي به منظم 
شدن آبرساني تقليل پيدا كرده است. حنيف، یكي از اهالي این روستا 
مي گوید: ميزان آب توزیعي به حدي نيست كه كفاف یك هفته ما را 
بدهد. حداقل آبرســاني را هر 3یا 4روز یك بار انجام دهند. ما دیگر از 
تامين آب نااميد شده و عادت كرده ایم دبه به دوش شبيه 100 سال 
قبل آب را حمل كنيم و به خانه بياوریم. روستاهاي قروه سال هاست 
با مشكل بي آبي یا دسترسي نداشتن به آب بهداشتي روبه رو هستند.

كمآبيدرپایيز
بنابر اعالم شركت آبفاي كردستان ســرانه مصرف آب در این استان 
همچنان باالتر از بخش خانگي است. این مصرف باالي آب اما نه فقط 
در بخش كشــاورزي و خانگي اتفاق مي افتد بلكــه دولت نيز یكي از 

پرمصرف ترین بخش هاست.
كاهش ذخایر سدهاي این اســتان در كنار افت شدید سفره هاي آب 
زیرزميني و خارج شدن حلقه هاي چاه از مدار توزیع آب 114روستا از 
مجموع 1016روستاي تحت پوشش شركت آبفاي این استان را ناچار 
به آبرساني سيار و همچنين شهرهاي دیواندره، بيجار، دهگالن و قروه 
را با مشكل تامين آب مواجه كرده است؛ مسئله اي كه با توجه به ذخایر 

آبي استان به نظر در پایيز نيز ادامه خواهد داشت.
مدیرعامل شركت آب و فاضالب كردستان مي گوید: هم اكنون سرانه 
مصرف آب آشاميدني روزانه مشتركان این استان 1۹۵ليتر و باالتر از 
استاندارد كشور اســت. عليرضا تخت شاهي ادامه مي دهد: متأسفانه 
امسال با افزایش 18درصدي مصرف آب نسبت به مدت مشابه پارسال 
مواجه بوده ایم. برخي شهروندان نســبت به مصرف بهينه آب توجه 
ندارند به گونه اي كه كوچه و معابر عمومي را با آب شرب شست وشو 
مي دهند. برمبناي آمار شركت آب منطقه اي كردستان هم اكنون حجم 
آب مخازن سدهاي استان یك ميليارد و 48۵ميليون مترمكعب است 
كه نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل، یك ميلياردو۹2۷ مترمكعب 

23درصد كاهش را نشان مي دهد.

بيمارستانتنفسیدرقمراهاندازیمیشود
روزانه 300نفر از بيماران مبتال به كروناي استان قم در فهرست انتظار براي دریافت كپسول اكسيژن هستند

انتشــار تصویري از مراجعــه زیاد شــهروندان قم به 
هالل احمــر براي دریافت كپســول اكســيژن كه در گزارش

شبكه هاي اجتماعي پخش شد، حكایت مرگ و زندگي 
بيماران مبتال به كروناســت. آنطور كه رئيس جمعيت هالل احمر قم 
مي گوید، روزانه 300نفر در فهرســت انتظار براي دریافت كپســول 
اكسيژن هستند. بيماران بستري شده در مراكز درماني به دليل تكميل 
ظرفيت تخت هاي بيمارســتاني در حال ترخيص هستند، اما تأمين 
اكسيژن این بيماران مهم ترین دغدغه این روزهاي خانواده ها شده است. 
تنها مركزي كه در قم به صورت رایگان، كپســول اكسيژن و دستگاه 
اكسيژن ساز و تجهيزات مورد نياز بيماران مبتال به كرونا را در اختيار 

آنها قرار مي دهد، جمعيت هالل احمر قم است.

توزیعهزاركپسولاكسيژن
جمعيت هالل احمر قم در سال 8۵بانك تجهيزات پزشكي را با هدف 
كمك به بيماراني كه در تهيه و تأمين تجهيزات موردنياز مثل تخت، 
ویلچر، عصا، واكر، دستگاه فتوتراپي، دستگاه تنفسي و... دغدغه هایي 
دارند، راه اندازي كرد و اوج خدمت رســاني این مركز به 2ســال اخير 

برمي گردد كه همه گيري بيماري كرونا، تأمين اكسيژن را با چالش هاي 
جدي مواجه كرده است. رئيس جمعيت هالل احمر قم در گفت وگو با 
همشهري مي گوید: بسياري از بيماران مبتال به كرونا مي توانند از مراكز 
درماني ترخيص شوند، ولي به كپسول اكسيژن یا دستگاه اكسيژن ساز 
نياز دارند. محمدرضا بهرامي، با اشاره به دشوار بودن تهيه این دستگاه ها 
به دليل نوسان هاي ارزي مي گوید: بانك تجهيزات پزشكي هالل احمر 
به عنوان معين دستگاه هاي بهداشتي و درماني تالش مي كند با همت 
خيران و داوطلبان، بخشي از دغدغه ها و استرس هاي خانواده هایي كه 
بيمار مبتال به كرونا دارند را كم كند. در این راستا، تجهيزات تنفسي 
به صورت اماني و رایگان در اختيار خانواده ها قرار مي گيرد. وي مدت 
زمان استفاده از این تجهيزات را 1۵تا 20روز بيان مي كند و مي افزاید: 
حدود 10۵0كپســول اكســيژن در اختيار شــهروندان و به صورت 

چرخشي در حال گردش است.

تجهيزاتتنفسيكافينيست
بهرامي این تعداد كپسول اكســيژن را ناكافي مي داند و مي گوید: در 
حالت استاندارد اگر بخواهيم مشكل بيماران مبتال به كرونا حل شود، 
باید 2كپسول اكسيژن با یك مانومتر در اختيار بيماران قرار بدهيم؛ 
چون كپسول اكسيژن از نظر بازدهي یك تا 2 روز كارایي دارد و ممكن 
است خانواده ها براي پركردن كپسول دغدغه داشته باشند؛ بنابراین در 

این شرایط مي توانند از كپســول ذخيره استفاده كنند. وي مي گوید: 
هم اكنون به هر بيمار یك كپســول داده مي شــود و هرچند استرس 
خانواده ها كمتر مي شود، اما اگر تجهيزات موردنياز به موقع در اختيار 
بيمار قرار نگيرد، ممكن اســت دچار عارضه هاي ریوي شود. بهرامي 
مي افزاید: پيش بيني ما این اســت كه در كنار دستگاه اكسيژن ساز، 
كپسول اكسيژن هم وجود داشته باشد كه اگر شرایط خاصي ازجمله 
قطع برق به وجود آمد، از كپسول اكسيژن استفاده شود. وي با اشاره 
به اینكه فقط در هالل احمر قم تجهيزات پزشكي به صورت رایگان در 
اختيار بيماران مبتال به كرونا قرار مي گيرد، از خيران و شــهروندان 
مي خواهد براي تأمين تجهيزات مورد نياز ازجمله دستگاه اكسيژن ساز، 

كپسول اكسيژن، دستگاه سنجش اكسيژن و... یاري كنند.

روزانه۳۰۰نفردرنوبت
رئيس جمعيت هالل احمر قــم مي گوید: روزانه حــدود 300نفر در 
فهرست نوبت دریافت تجهيزات تنفسي و كمك تنفسي قرار مي گيرند 
و براي اینكه به هر بيمار 2دستگاه اكسيژن و یك مانومتر تحویل بدهيم، 
حدود ۵00كپسول اكسيژن كم داریم. بهرامي با بيان اینكه از ابتداي 
سال1400تاكنون حدود 8هزار نفر از خدمات پزشكي این جمعيت 
اســتفاده كرده اند، مي افزاید: این مركز در 2نوبت صبح و عصر از 8تا 
13و 16تا 20در خيابان ساحلي نبش كوچه۷مشغول خدمت رساني 

به مراجعه كنندگان است.

راهاندازيبيمارستانویژهدرقم
قم یكي از استان هایي است كه در تأمين اكسيژن با چالش هایي مواجه 
است. عالوه بر فعاليت هالل احمر در توزیع تجهيزات تنفسي و كمك 

تنفسي، رئيس دانشگاه علوم پزشــكي قم نيز از راه اندازي بيمارستان 
تنفسي خبر مي دهد و مي گوید: این بيمارستان توسط ارتش جمهوري 
اسالمي ایران راه اندازي مي شــود. محمدرضا قدیر، با بيان اینكه این 
بيمارستان در روزهاي آینده با ۷0تخت بيمارستاني مورد بهره برداري 
شــهروندان قرار مي گيرد،  مي افزاید: تمام تجهيزات تنفسي ازجمله 
تانك اكســيژن در این بيمارستان تعبيه شده اســت. امير سرلشكر 
سيدعبدالرحيم موسوي، فرمانده ارتش جمهوري اسالمي ایران روز 
چهارشنبه در سفري به قم از روند ساخت و تكميل بيمارستان دائمي 

تنفس شهداي ارتش در این شهر بازدید كرد.

راهاندازيپویشنذرنفس
در شب تاســوعاي حســيني پویش »نذر نفس« براي كمك به تهيه 
كپســول هاي اكســيژن در قم راه اندازي شــد و تعدادي از خيران و 
شهروندان در این پویش مشاركت كردند. رئيس جمعيت هالل احمر 
استان قم در این باره هم توضيح مي دهد: مشاركت در تأمين اكسيژن 
بيماران مبتال به كرونا خير كثيري اســت كه براي هميشــه جاري و 
ماندگار مي شود. بهرامي مي افزاید: از شهرونداني كه تجهيزات تنفسي 
و كمك تنفسي دارند و از آن استفاده نمي كنند، درخواست مي كنيم 
این تجهيزات را در اختيار جمعيت هالل احمر قرار دهند تا به صورت 
چرخشي تحویل بيماران شود. وي مي گوید: وقتي حساب هاي پویش 
نذر نفس را بررسي مي كردیم، دیدیم بعضي شهروندان كه توان مالي 
مناسبي ندارند، با پرداخت هزار تومان در این پویش مشاركت كردند. 
این نحوه مشاركت نشان مي دهد قلب ما براي هم مي تپد و مصداق شعر 
»بني آدم اعضاي یكدیگرند/ كه در آفرینش ز یك گوهرند/ چو عضوي 

به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار« هستيم.

سيدمحمدفخار
خبرنگار

ایران برای حذف سوخت های 
فسیلی چه برنامه ای دارد

روزگذشتهدرصفحهزیستبوممطلبیباعنوان»احيایمردمی
۲تاالبدرخشکسالیشدید«منتشرشدكهدرزیرتيترآنبه
اشتباهنوشتهشدهاستتاالبهایچغاخوروگندماندراستان
كيگيلویهوبویراحمدقراردارنددرحالیایندوتاالبدراستان
چهارمحالوبختياریجایگرفتهاند.ضمناصالحاینموضوعاز

مخاطبانخودپوزشمیطلبيم.

توضيح

روحاهللكریمي
خبرنگار

گرانيوسختيدستيابيكشورهايجهانبهسوختهايفسيليازیكسو
تغيير
اقليم

وتبعاتجبرانناپذیرمحيطزیستيكهاحتراقاینسوختهابرايهمهدارد،
موجبشدنهضتحذفبنزینوگازوئيلازچرخهمصرفكشورهاآغازشود.
كشورهايجهانبهدرستيدریافتهاندكهاینسوختهااگرچههنوزدردسترسهستند،اما
دردوراناوجتغييراقليمميتوانندبهوخيمترشدنشرایطآبوهوایيمنجرشوند.گزارش
پيشروبهبررسيروندحذفكاملسوختهايفسيليوبرنامهزمانبندي7كشورجهاندر
اینزمينهاختصاصدارد.فرانسه،دانمارك،آلمان،اسپانيا،آمریکا،ایتالياوچيندراینمسير
برنامهمدونودقيقيطراحيكردهاندوباصرفبودجهوتوجهفراوانبهسمتدنيايبدون

بنزینوگازوئيلپيشميروند.مدیرواحدپایششــركتكنترلكيفيتهوايتهراندر
اینبارهبههمشهريميگوید:حركتبهسمتاستفادهازوسایلنقليهپاكبهویژهوسایل
نقليهالکتریکيپدیدهاياستكهدركشورهايپيشرفتهبهسرعتدرحالبرنامهریزيو
اجراست.محسنروشنيمیگوید:مشکالتيكهخودروهاياستفادهكنندهازسوختهاي
فسيليبرايبشرایجادكردهاند،تنهامربوطبهآالیندگيهواومشکالتسالمتيناشيازآن
نيست،بلکهموجبتوليدانبوهگازهايگلخانهايشدهكهاینامربهواسطهتغييراقليمبر
آبوهواوكيفيتزندگيدرسراســركرهزمينتأثيرمنفيگذاشتهاست؛بههميندليل
بسياريازشهرهاوكشورهايپيشرفتهبرنامههايمنسجميبرايكاستنوحذفوسایل
نقليهاستفادهكنندهازسوختهايفسيليداشتهواستفادهازوسایلنقليهپاكالکتریکي
راهدفسالهايآتيخودقراردادهاند.بهگفتهروشني،البتهشمولاینحركتمخصوص
كشورهايپيشرونيستوخواهناخواهمسيرياستكهتوسطهمهكشورهاپيمودهخواهد

شد؛بنابراینبایدهرچهسریعتربرنامهریزيالزمدرایرانبراياستقرارزیرساختهاي
مربوطهفراهموبرنامهمنســجميبرايرسيدنبهاینهدفتهيهشــود.آنگونهكهاین
كارشناسمسائلآلودگيهوااعالمكردهاست،خودروهايالکتریکيدرانواعمختلفنظير
اتومبيلهايشخصي،موتورسيکلتها،اتوبوسهايداخلوخارجشهروكاميونهادراندازه

وموارداستفادهمختلف،توليدوفروختهميشوند.
اینوسایلصرفنظرازاینکهبرقمصرفیخودراازچهمنبعيتامينمیكنند،ازردپايكربن
كوچكترينسبتبهوسایلنقليهاحتراقيبرخوردارندودرتمامطولعمرخودبرايآب
وهوامفيدترهستند.اینوسایلميتواننددرخانه،محلكاروحتيهنگاميكهشمامشغول
كاردیگرينظيرخریدهستيد،شارژشــوندوهرروزبرايامکانشارژسریعتروراحتتر
تحقيقاتگستردهايانجامميگيردوزیرساختهايالزمبرايآنهادربسياريازشهرهاي

دنيادرحالتهيهوساختاست.

اگرچهكشورمایکيازمهمترینذخایرنفتو
گازجهانرادراختيارداردورسيدنبه
بنزینوگازوئيلبرايمابسيارآسان
وكمهزینهاست،اماشایدذكریك
نکتهبتوانداذهانرابرايرسيدن
بــهبرنامهكاهشســوختهاي
فســيليآمادهكند.آلودگيهوا
سالهاستریه45ميليونشهرنشين
كالنشهرهايكشورراآزاردادهوبيشترین
منابعمضرآالیندهتوسطموتورهاوكارخانههایيمنتشر
ميشودكهسوختفسيليميسوزانند.ایناگرچهبالیي
بزرگبرايآیندهسالمتومحيطزیستایراناست،اما
ازسويدیگرتبعاتلحظهاينيزداشتهاست.بحران
برقوآبهمانبالیياستكهطي۲سالاخيرگریبانگير
ایرانشدهواگرمصرفســوختهايفسيليكاهش
نيابد،باردیگربایدمنتظرتشدیداینبحرانبود.بخشی
ازنيروگاههايایرانبرقابيهستند،امابحرانكاهش
آبوبارش،موجبشــدهنيروگاههايكشوربهسمت
مازوتسوزيبروند.حالاگربرنامهحذفسوختهاي
فسيليكليدزدهشــود،درنيروگاههانيزميتواناز
تابشمستقيمخورشيدبهرهگرفتتاهمهمشکالت
مازوتسوزيیکبارهحلشود.حتياینموضوعازمنظر
اقتصادمقاومتينيزبهصرفهوتوجيهپذیراست.درایران
البتهبرخيقوانينحمایتيازســال9۳تصویبشده
كهبهمنظورامتيازدهيدروارداتخودروهايخارجي
هيبریديبودهاست،اماتسهيالتگمركيارائهشده
دراینزمينهازسال96مجددابهمنظورحمایتازتوليد
داخليبرچيدهشدهاست.بااینحالاميداستبتواندر
آیندهشرایطمساعديبرايتوليدوسایلنقليهايفراهم

كردكهازسوختفسيلياستفادهنميكنند.

ايران كجاي جاده است؟

ستارهحجتي
خبرنگار

نگاهیبهعملکردوروندحذفمصرفبنزینوگازوئيلدر7كشورجهان

سيدمحمدفخار
خبرنگار

فرانسه

اینكشورقصدداردتاسال۲۰۳۰استفادهازهمهخودروهابهاستثناي
خودروهايبرقيراممنوعكند.شــهرداريپاریساعالمكردهتاسال
۲۰۳۰همهخودروهايبنزینيودیزليراازپربازدیدترینشــهرجهان
خارجميكند.ایناقدامنشاندهندهسرعتبخشيدنبهبرنامههایي
استكهپاریسراازاستفادهازوسایلنقليهاحتراقيخارجكردهوبه
استفادهازخودروهايبرقيسوقميدهد.شهريكهاغلببهدليلباال
رفتنغلظتذراتمعلقمجبوربهاتخاذممنوعيتهايموقتميشود.

فرانسهپيشازاین،تاریخ۲۰4۰رابرايپایانخودروهايوابسته
بهسوختهايفســيليتعيينكردهبود.كریستفنایدوفسکي،
مسئولسياستحملونقلاینكشورگفت:ایندرموردبرنامهریزي
بلندمدتبایكاستراتژياســتكهگازهايگلخانهايراكاهش
ميدهد.حملونقلیکيازتوليدكنندگاناصليگازهايگلخانهاي
اســت؛بنابراینمادرحالبرنامهریزيبرايخروجازخودروهاي
موتوراحتراقیاوسایلنقليهباانرژيفسيليتاسال۲۰۳۰هستيم.
پایتختفرانسهكهميزبانبازيهايالمپيكدرتابستان۲۰۲4
استوشهرميزبانآخرینپيمانجهانيدرزمينهسياستهايمهار
گرمایشزمينبوده،هماكنونچشمبهپایانكارخودروهايدیزلي

دراینشهرتازمانالمپيكدارد.
شهرداريپاریسكههماكنونبهدليلایجادمناطقبدونخودرو،
روزهايبدونخودرووجریمهبــرايرانندگانيكهبااتومبيلهاي
بيشاز۲۰سالواردشهرميشــوندموردحملهقرارگرفتهاست،
اعالمكردهكهازعنوانممنوعيتاســتفادهنميكند،بلکهبيشتر
درنظرداردیكمهلتعمليبدهدتادرزمانپيشروخودروهاي

احتراقيبهتدریجكنارگذاشتهشوند.

دانمارك

دانماركموافقتكردتادرسال۲۰۳۰حداقل775هزارخودروي
برقيیاهيبریديرادراختيارگيردتابههدفبلندپروازانهخودبراي

كاهش7۰درصديانتشارگازهايگلخانهايدرسال۲۰۳۰برسد.
دولتهمچنينهدفگســتردهتريرااعالمكردكهتاســال
۲۰۳۰بيشازیكميليونخودرويكمآالیندهیابدونآالیندگيدر
جادههاداشتهباشد،اماقراردادفعليتامينمالي775هزارخودروي

نخستراتأمينميكند.
هماكنون۲۰هزاراتومبيلبرقيدردانماركوجوددارد.اینعدد
كسرياز۲.5ميليونخودرویياســتكههماكنوندرجادههاي

دانماركاست.
براســاسقراردادجدید،مالياتوعــوارضخودروهایيكهاز
سوختهايفسيلياستفادهميكنندبهتدریجافزایشميیابدو
مالياتبرخودروهايجدیدبســتگيبهميزانانتشاردياكسيد
كربنآنهاداردوجایگزینسيستممحاسبهمالياتبراساسمسافت

پيمودهشدهخودروهاميشود.
مورتنبوئدســکوف،وزیــرمالياتدانماركگفت:متوســط

خودروهايبرقيدرسالهايآیندهبسيارارزانترخواهدبود.
اینطرحكهتاحدزیاديازتوصيههايقبليشورايآبوهواي
دانماركپيرويميكند،انتشارگازهايگلخانهايرابيشاز۲ميليون

تنكاهشميدهد.
درطرححذفسوختهايفسيلي،دانمارك۲.5ميلياردكرون

دانمارك)4۰7.6۲ميليوندالر(اختصاصميدهد.همچنينقرار
استازســال۲۰۲5اقداماتالزمبرايتوليدحداكثریكميليون

خودروبدونآالیندگيتاسال۲۰۳۰انجامشود.

آلمان

آلمانتاســال۲۰۳۰تعداد14ميليونخودرويبرقيدرجادهها
خواهدداشــت.آلمانپيشبينيكردهاســتكهتا9سالدیگر،
14ميليونخودرويبرقيوهيبریديدرجادههايخودداشــته
باشد.بزرگتریناقتصاداروپاتالشميكندقوانينفزایندهايدر

موردآالیندگيوضعوآنهارعایتكند.
بهگفتهپيترآلتمایر،وزیراقتصادآلمان،اینپيشبينيبهدليل
افزایشاخيرفروشخودروهايبرقــيبهميزانحداقل4۰درصد
بيشترازبرآوردقبلياســت.انتظارميرودآلمانبهزوديحدود
یكميليونخودرويمشابهدرجادههايخودداشتهباشد.آلتمایر
دربرلينبهخبرنــگارانگفت:اینخبرخوبيبــرايحفاظتاز
آبوهواوكربنزدایياســت.همچنينميتواندبرمصرفبرقهم

تأثيربگذارد.
بلومبرگنيوزگزارشدادهكهاتحادیهاروپابهعنوانبخشياز
یكبرنامهبيسابقهبرايهماهنگســازياقتصادخودبااهداف
بلندپروازانهآبوهوا،پيشنهادميكندكهتمامخودروهايجدید
فروختهشدهازسال۲۰۳5بایدآالیندگيصفرداشتهباشندوهيچ

سوختفسيليایمصرفنکنند.

اسپانيا

درآوریل۲۰۲1دولتاســپانيابااختصاصحداقل4۰۰ميليون
یوروكهممکناســتبه8۰۰ميليوننيزافزایشیابد،برايحذف
سوختهايفسيليباخریدخودروهايبرقيیاهيبریديونصب
تجهيزاتشارژموافقتكردهاست.همچنيندراینبرنامهتاسال
۲۰۳۰اقداماتيمربوطبهحملونقــلعمومي،ترددبدونخودروو

مناطقكمانتشارنيزدرنظرگرفتهشدهاست.
دریكبستهحمایتيمتقاضيانخریدخودوريبرقيبهصورت
انفراديومشــاغلآزادتا7هــزاریورو،وانتتا9هــزاریوروو
موتورسيکلتتا1۳۰۰یوروكمكماليمستقيمدریافتميكنند.
اینتسهيالتدرصورتازردهخارجكردنخودروهايباعمربيش
از7سالفراهمودرغيراینصورتمبلغحمایتيتا45۰۰یوروبراي
خریدخودروخواهدبود.ميزاناینتسهيالتبرايخریدگروهي

برايشركتهايكوچكومتوسطمتفاوتاست.
اینبرنامه،فراهمسازيامکاناتدسترسيعموميبهامکانات
شارژعموميوپشتيبانيازنصبامکاناتشــارژبرايمالکانو

شركتهارابهبودبخشيدهوتسریعميكند.

آمریکا

دولتجدیدآمریکادرآگوستســال۲۰۲1اعالمكردتاسال
۲۰۳۰نيميازناوگانخودروهايجدیداینكشوررابرقيميكند.
۳ایالتواشنگتن،كاليفرنياوماساچوســتاعالمكردندازسال

۲۰۳5دیگرسوختبنزیننميفروشند.همچنيندولتقصددارد
ميزانحدمجازانتشارآلودگيخودروهارانيزسختگيرانهكند.

طبققوانينجدیدكهدرسال۲۰۲۳برايخودروهايجدیداعمال
ميشود،حدودیكسومازانتشــارگازدياكسيدكربنتوليدي
ایاالتمتحدهآمریکادرســالكاهشميیابدوازمصرفحدود
۲۰۰ميلياردگالنبنزیندرطولعمرخودروهاجلوگيريميشود.

اقداماتاینكشوربهمعنايتالشبرايبازنگريدرصنعتبزرگ
آمریکابهمنظوررقابتبهترباچيناستكهتوليدحدود7۰درصد
ازباتريخودروهايبرقيجهــانرادراختياردارد.دولتآمریکا
درنظرداردزنجيرهتامينداخليرامجدداًتقویتوگسترشدهدتا
باتريهايضروريخودروهايبرقينيزدركارخانههايآمریکایي

ساختهشوند.

ایتاليا

دولتایتالياقصدداردتاســال۲۰۲۲یكميليونوسيلهنقليه
برقيراواردجادههاكند.برآوردشدهاینطرحميتواندتا1۰ميليارد
یوروهزینهداشتهباشد.بهگزارشبلومبرگ،اینطرحدربارهكاهش
خودروهايبنزینيودیزلياستوطيآنمشوقهایيبرايحمایت
ازخریدخودروهايبرقيوهيبریديارائهميشــود.اگرچههدف
درنظرگرفتهشدهبلندپروازانهاست،وليدرصورتتحقق،ایتاليا

رادرصدرليستپذیرشخودروهايبرقيدراروپاقرارميدهد.
حداقلكاريكهدرپایتختایتالياانجامشدهایناستكهآنها
ازبرنامههايخودبرايممنوعيتاســتفادهازخودروهايدیزلي
خصوصيدرمركزتاریخيتاسال۲۰۲4خبردادهاند.اماحتياگر
تصورشودكهبسياريازجادههابهرممنتهينميشوند،ایتالياهنوز

راهطوالنيدرپيشخواهدداشت.
براساسبرآوردانجمنخودروسازاناروپایي،برآوردميشود
كهامروزهكمتراز5هزارمدلخودرويكاماًلبرقيدرسراسرایتاليا
حركتكنند.باوجودروندكندپذیرشاینموضوع،جاهطلبيدولت
ایتالياممکناستیكسيگنالقويبههردوصنعتخودروسازو
زیرساختهايشارژبفرستدتابتواننداستقبالخودروهايبرقيرا

درایتالياتسریعكنند.

چين

چينقصدداردهمهخودروهايجدیددرســال۲۰۳5سازگار
بامحيطزیستباشــد.اینهدفبخشــيازوعدهاياستكهبه

خودروسازاندادهشدهاست.
ازكلخودروهــايجدیدفروختهشــدهدرســال۲۰۳5در
پرجمعيتترینكشورجهان،5۰درصدشانخودروهایيباانرژيهاي
نو،برقي،پالگينهيبریديیاباپيلســوختيهســتندومابقي

هيبریديخواهندبود.
5درصدازكلفروشخودروهايجدیددرچيندرسال۲۰19را
خودروهايباانرژيجدیدتشکيلميدادندكهنشانازآغازحذف
عمليسوختهايفسيلياست.طبقاینطرح،ایننسبتبهتدریج
افزایشميیابدتابه5۰درصدبرسد.بيشاز95درصدخودروهايبا

انرژيجدید،ازنوعخودروهايالکتریکيهستند.
قراراستخودروهايبنزینيدرسال۲۰۳5دستكمهيبریدي
باشند.هدف،افزایشنسبتخودروهايهيبریديبهكلخودروهاي

بنزینيتاسال۲۰۳۰و1۰۰درصدتاسال۲۰۳5وتوقفتوليدوفروش
خودروهايمعموليبنزینياست.

درماهسپتامبر۲۰۲1،شيجينپينگ،رئيسجمهورچيناعالم
كردهكهچينتالشميكندتاميزانانتشاركربنخودراتارسيدن

بهتعادلوحذفكربنازاتمسفرتاسال۲۰6۰كاهشدهد.
چينبزرگترینتوليدكنندهگازهايگلخانهايجهاناســت
وآیندهخودروهايبرقيبرايپيگيريجهانبدونكربنبســيار

مهمخواهدبود.
دولتچيندرسال۲۰۰9یارانهايبرايخودروهايجدیدانرژيوضع
كردوسالگذشتهاینكشورحدودنيميازفروشخودروهايجدید
انرژيجهانرابهخوداختصاصداد.درشرایطيكهبازارخودروهاي
ژاپن،ایاالتمتحدهواروپابابحرانهمهگيروركوداقتصاديدستو
پنجهنرمميكنند،چينبهسرعتمسيررشدخودرابازیابيميكند.
برنامهچينبيشكبراســتراتژيهايخودروسازانبرجسته
تأثيرخواهدگذاشت.تویوتايژاپندرماهسپتامبراعالمكردهكه
كلفروشخودروهايهيبریديدرچينازیكميليوندســتگاه
فراتررفتهاســت.چينهماكنونبهوارداتقطعاتخاصخودرو
متکياست،اماقصددارددرتأمينقطعاتتاسال۲۰۳5بهسایر

كشورهاوابستهنباشد.



مرگ تدريجي يك ترديد
چرااسكوچيچچندانجدیگرفتهنمیشود؟

1   تيم ملي ايران در حالي عراق را با 3 گل شكســت داد كه آخرين 
بار، اين اتفاق 49سال قبل رخ داده بود. تاريخي كه در آن، هيچ كدام 
از مهره هاي فعلي تيم ملي متولد نشــده بودند و سرمربي تيم هم در 
4سالگي به ســر مي برد. كيش و مات كردن حريفي كه در اين سال ها 
هميشــه يك رقيب سرسخت و تســليم ناپذير براي تيم ملي بوده، 
فوق العاده به نظر مي رسد. تيمي كه ايران را از جام ملت هاي استراليا 
حذف كرد،4 سال بعد در امارات باز هم روبه روي ايران بدون شكست 
ماند و در ديدار رفت مرحله قبلي مقدماتي جام جهاني هم، يك شكست 
دردناك را به تيم ملي تحميل كرد. حاال ايران در 2 مسابقه با عراق، 4گل 
به ثمر رسانده و هيچ گلي دريافت نكرده است. عراقي ها كه در فاصله 
6سال و 4مسابقه هرگز به ايران نباخته بودند، حاال حتي با جذب يك 
سرمربي شناخته شــده و برگزاري 2 اردوي گران قيمت در اسپانيا و 

تركيه، دومين باخت به تيم اسكوچيچ را تجربه كرده اند.

2   اين نخستين »تغيير« مهمي نيست كه با دراگان در نتايج تيم ملي 
ايجاد مي شود. او در قامت سرمربي ايران، نخستين برد »تاريخ« اين تيم 
در خاك بحرين را رقم زد. تيم ملي بحران زده ايران كه در آستانه حذف 

از مرحله پيشين قرار داشت، با اسكوچيچ به عنوان صدرنشين راهي 
دور نهايي شد و حاال بعد از 2 مســابقه، 2امتياز بيشتر از كره جنوبي، 
4امتياز بيشتر از عراق و 5امتياز بيشتر از امارات دارد. سرمربي كروات 
با 9پيروزي در 9مسابقه، بهترين شروع يك مربي روي نيمكت تيم ملي 
را تجربه كرده و با ركورد بردهاي متوالي تاريخ اين تيم هم برابر شده 
اســت. تيم ملي اگر برنده نبرد بعدي باشد، براي نخستين بار در تمام 
تاريخ تعداد بردهاي متوالي اش را دورقمي مي كند. تيم اسكوچيچ در 
اين 9مسابقه، 7بار كلين شيت كرده و 28گل هم به ثمر رسانده است. 
حتي با وجود همه اين نتايج درخشان و كم نظير اما، دراگان اسكوچيچ 

در همه اين مدت چندان جدي گرفته نشده است.

3    تفاوت 2 نمايش تيم ملي در برابر سوريه و عراق، نشان مي دهد كه 
بين بود و نبود اسكوچيچ روي نيمكت، فاصله آشكاري وجود دارد. تيم 
ملي در غياب اين مربي كه با كرونا دست و پنجه نرم مي كرد، شب خوبي 
را در مقابل سوريه پشت سر نگذاشت اما بازگشت او، همه  چيز را به سود 
اين تيم تغيير داد تا ايران با يك نمايش جذاب، عراق را از مسيرش كنار 
بزند. اينكه مربي نقشــي در نتايج تيم ملي ندارد و ايران، بازي هايش 

را تنها به خاطر درخشش ستاره ها و داشتن مهره هاي بزرگ مي برد، 
حرف هاي كامال منسوخ شده اي در فوتبال هســتند. نبايد فراموش 
كرد همين تيم با همين ستاره هاي نام آشنا در مرحله قبلي با هدايت 
ويلموتس حتي يك امتياز از 2 مسابقه با بحرين و عراق به دست نياورد.

4   اسكوچيچ به چند دليل، به نسبتي منطقي از نتايجش در تيم ملي 
دوست داشته نمي شود. اول از همه، ماجرا به رزومه خود او برمي گردد. 
دراگان روي نيمكت تيم هايي مثل منچستريونايتد نبوده و در فوتبال 
ايران، هدايت تيم هايي مثل خونه به خونــه يا نفت آبادان را برعهده 
داشته است. همين ماجرا موجب مي شود ترديدهايي در اطراف اين 
مربي شــكل بگيرد. عالوه بر اين، او اصال اهل جنجال هاي رسانه اي 
نيست و با ساختن »دشمن فرضي« براي خودش محبوبيت نمي خرد. 
در كنفرانس هاي اســكوچيچ هم خبري از شعارهاي بزرگ، جمالت 
خاص و حمله به مربيان ديگر نيســت. او حتي به سراغ بيانيه نويسي 
در اينستاگرام نمي رود و اصرار ندارد موفقيت اش را بيشتر از آنچه در 
واقعيت هست، نشان بدهد. همه اين مسائل در كنار هم، از او كاراكتري 
ساخته اند كه كمتر مورد ستايش قرار مي گيرد. با وجود اين چند برد 

ديگر مثل مسابقه با عراق، مي تواند شرايط را به سود اين مربي تغيير 
بدهد و نگاه ها در مورد او را كامال متحول كند.

5   مسير تيم ملي با اسكوچيچ در جست وجوي بليت جام جهاني قطر، 
تيرماه 99جدي شد؛ جايي كه اين مربي با وجود بحران مرگبار كرونا، به 
ايران سفر كرد و يك چالش بزرگ براي خودش ساخت. شايد خيلي از 
مربيان خارجي ديگر در چنين شرايطي از سفر به ايران طفره مي رفتند 
اما دراگان از همان ابتدا، كارش را جدي گرفته بود. او به خوبي بازي هاي 
ليگ را زيرنظر گرفت و درنهايت نفرات آماده اي را به تيم ملي دعوت 
كرد. نفراتي كه حاال در كنار هم، رقباي آسيايي، كرونا و البته ترديدها 
را شكست داده اند. هنوز 8 مسابقه ديگر به پايان اين مرحله باقي مانده 
و تصور صعود قطعي ايران به جام جهاني، ساده انگارانه به نظر مي رسد 
اما عملكرد اين تيم، كامال اميدواركننده است. حتي تغيير چندين و 
چند باره برنامه ها، مذاكرات مداوم فدراسيون سابق با مربيان ديگر و 
بي اقبالي عمومي نسبت به اسكوچيچ، در اين مدت انگيزه هاي او را از 
بين نبردند. او حاال سرمربي تيمي است كه به جز پيروزي، هيچ نتيجه 

ديگري را به رسميت نمي شناسد.
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تركيب برنده
ستاره هاي فيكس اسكوچيچ شناخته شدند

از 9مسابقه دراگان اسكوچيچ روي نيمكت تيم ملي، 6نبرد در مرحله انتخابي 
جام جهاني انجام شده اند. در حقيقت، اين سرمربي تيم اش را تنها در 3 بازي 
»تداركاتي« به زمين فرستاده و فرصت چنداني براي محك زدن نفرات ذخيره 
نداشته است. اسكوچيچ از زمان شروع كار در تيم ملي، چندبار سيستم و 
روش بازي تيم را تغيير داده و تا امروز چيزي به نام تركيب ثابت در 2مسابقه 
متوالي تيم ملي نداشته است. با اين حال، به نظر مي رسد جدال با تيم ملي 
عراق، فرصت شناسايي 11 مهره فيكس را به اين مربي داده باشد. البته كه 
مصدوميت ها و محروميت هاي بعدي، اين تركيب را هم دچار تغيير مي كنند 
اما به احتمال بسيار زياد همين 11نفر، شاكله اصلي تيم ملي در مسير رسيدن 

به جام جهاني قطر هستند.
  يك رقابت نفسگير

حداقل 2دهه گذشته، تيم ملي هرگز اين تعداد گلر آماده را در اردو نداشته 
است. امير عابدزاده در اسپانيا كوالك كرده و پيام نيازمند در فرم بسيار خوبي 
قرار دارد. با اين حال، به نظر مي رسد تا زماني كه بيرانوند مطمئن و بي اشتباه 
ظاهر شود، تغييري روي خط دروازه تيم ملي به وجود نخواهد آمد. بيرو حاال 
يك كلين شيت ديگر را هم در كلكسيون پرشمار كلين شيت ها در تيم ملي 
گنجانده است. شايد او در رده باشگاهي در فوتبال اروپا روزهاي درخشاني 
را ســپري نكند اما آمارش در تيم ملي، هر روز فوق العاده تر مي شود. بدون 
شــك رقابت دروني گلرها، انگيزه هاي بيرانوند را هم براي بي نقص ماندن 

بيشتر خواهد كرد.
 پازلي كه ديگر گنگ نيست

اگر زوج سيدجالل- منتظري را نمادي از شروع ايده هاي كارلوس كي روش 
براي تيم ملي در خط دفاعي بدانيم، زوج شجاع  خليل زاده و كنعاني نمادي از 
قلب دفاع تيم ملي در شروع دوران اسكوچيچ هستند. اين دو بازيكن قبال در 
پرسپوليس كنار هم بازي كرده اند و درك متقابلي از بازي هم دارند؛ 2مدافعي 
كه بسيار هماهنگ به نظر مي رسند و روي نبردهاي هوايي هم، درخشان 

ظاهر مي شوند. تغيير كليدي تيم اسكوچيچ در برابر عراق نسبت به  سوريه 
اما در كناره هاي دفاع اتفاق افتاد؛ جايي كه صادق محرمي و اميد نورافكن، 
به صورت ثابت براي تيم ملي به ميدان رفتند. بازگشت صادق به تركيب به 
جاي جعفر سلماني ناآماده و نخستين تجربه »رسمي« نورافكن در سمت 
چپ خط دفاعي تيم اسكوچيچ، درست همان چيزي بود كه تيم ملي به آن 
نياز داشت. صادق هميشه مدافع مستعدي بوده و نورافكن با نفوذهاي ديدني 
و پاس هاي قطري دقيق اش، نشان داد كه ديگر نمي خواهد تركيب اصلي تيم 
ملي را ترك كند. اين دو ستاره جوان مي توانند 2 مهره بسيار مهم براي تيم 
ملي در مسير رسيدن به جام جهاني باشند. قرار گرفتن آنها در تركيب اصلي 

انگار، به ابهام ها در مورد پازل دفاعي تيم ملي پايان داده است.
 جايي براي دونده ها

آرايش پايه تيم ملي در برابر عراق 1-3-2-4 بود اما اين آرايش در زمان حمله 
به 3-3-4 تغيير مي كرد. در واقع وقتي تيم ملي آرايش هجومي مي گرفت، 
سعيد عزت  اللهي به تنها هافبك تدافعي تيم تبديل مي شد و وحيد اميري 
و احمد نوراللهي، روي دست او بازي مي كردند. مايل شدن احمد به سمت 
راست و وحيد به سمت چپ، هم فشردگي طولي تيم ملي را حفظ مي كرد و 
هم در توپ گيري از مهره هاي عراق بسيار مؤثر بود. بعيد است اسكوچيچ اين 
تركيب جذاب سه نفره در خط هافبك را در ديدارهاي بعدي تغيير بدهد. 

اين 3 بازيكن با دوندگي و دقت باالي پاس، قلب تپنده تيم ملي هستند.
 مثلث اروپايي

جهانبخش در راست، طارمي در چپ و سردار آزمون در خط حمله، مثلث 
هجومي تيم ملي را مي سازند؛ 3فوتباليستي كه در 3نقطه مختلف قاره اروپا 
توپ مي زنند و به صورت همزمان، به بهترين فرم دوران فوتبال شان رسيده اند. 
آنها به احتمال بسيار زياد، جدانشدني ترين بخش از تركيب ثابت تيم ملي در 
ديدارهاي آينده خواهند بود؛ فوتباليست هايي كه حاال ديگر به مرز پختگي 
رسيده  اند و بخت هاي گلزني را به راحتي از دست نمي دهند. آنها در زمين 

مسابقه، بخش مهمي از كاراكتر مقتدر اين روزهاي تيم ملي را مي سازند.
 ذخيره هاي در دسترس

اگر تصور كنيم كه اسكوچيچ باالخره بعد از مدتي آزمون و خطا به تركيب 
اصلي اش رسيده، حدس زدن ذخيره هاي در دسترس او براي ورود به زمين 
اصال دشوار نيســت. ســامان قدوس، مهدي قائدي، مهدي ترابي، كريم 
انصاري فرد و البته علي  قلي زاده، 5ذخيره اي هستند كه در ماتريس 16نفره 
مربي كروات جاي مي گيرند؛ ستاره هايي كه مي توانند با ورود به مسابقه، 
جريان بازي را تغيير بدهند و در دقايق پاياني، سرعت و ريتم بيشتري به تيم 
ملي ببخشند. همه آنها پتانسيل فيكس شدن در تيم را دارند اما در شرايط 
فعلي، به عنوان ذخيره  و در نيمه هاي دوم، بيشتر به تيم ملي كمك مي كنند.

زهردارتر از افعي
تك نگاري از مهدي طارمي كه هيواليي است در لباس تيم ملي

محمدحسين عباســي| فوتبال اروپا طوري مهدي طارمي را كوبيده 
و از نو ســاخته كه اصال تصور نمي كني اين مهاجم درجه يك، همان 
بازيكني باشد كه موقعيت هاي گلزني را يك به يك از دست مي داد. 
مهدي قبل از رفتن به فوتبال اروپا هم سرشــار از اســتعداد بود اما 
نمي توانســت كارهايي كه در زمين شــروع كرده را به خوبي تمام 
كند. همــه لمس توپ هاي طارمــي در آن ســال ها، كمي عجوالنه 
به نظر مي رسيدند اما حاال ديگر او نه تنها از موقعيت هاي خودش به 
خوبي استفاده مي كند، بلكه حتي هم تيمي ها را هم در موقعيت هاي 
فوق العاده اي قرار مي دهد. در ســتايش از طارمي، دانســتن همين 
حقيقت كافي به نظر مي رسد كه او روي »3 گل« از 4 گل تيم ملي در 
اين مرحله تأثير مستقيم داشته است. 2 پاس گل تماشايي و متفاوت 

براي جهانبخش و يك گل زده، طارمي را در جايگاه مؤثرترين و بهترين 
مهره تيم اســكوچيچ قرار مي دهد. براي پي بردن به تفاوت كليدي 
مهدي با گذشته، بايد به حركت او با توپ قبل از زدن گل دوم نگاه كنيم. 
وقتي كه بدون عجله، روي توپ سوار مي شــود، خودش را به دروازه 
نزديك مي كند، بي جهت به سراغ لمس توپ نمي رود و در بهترين زمان 
ممكن، بهترين زاويه را براي باز كردن دروازه حريف درنظر مي گيرد. او 

اين روزها در خط حمله تيم ملي، از افعي هم زهردارتر است.
دوندگي طارمي در برابر عراق، مثال زدني بود. او بارها در سمت چپ 
خط حمله تيم ملي، خط دفاعي حريف را با دردسر روبه رو كرد. كمتر 
ديده بوديم كه اين ستاره، توپ را روي دروازه رقبا سانتر كند اما حاال 
حتي سانترهاي او هم دقيقا در مقصد مدنظرش فرود مي آيند. زدن 

25گل در 52بازي ملي، به تنهايي نشان مي دهد كه مهدي چقدر 
براي تيم ملي مهم است. او توانسته تقريبا به ازاي هر دو مسابقه در 
تيم ملي، حداقل يك گل به ثمر برساند. نقش طارمي در تيم ملي اين 
روزها فراتر از گل زدن به نظر مي رسد. او با همه وجود براي تيم ملي 
به ميدان مي رود و نسبت به گذشته، كالس بازي كامال متفاوتي دارد. 
درباره مرد مطمئن شــماره 9تيم ملي البته يك حسرت بزرگ هم 
وجود دارد. ستاره اي با اين پتانسيل اعجاب آور اگر كمي زودتر كشف 
مي شد و يا اگر كمي زودتر به فوتبال اروپا مي رفت، حاال مي توانست 
براي بزرگ ترين باشگاه ها توپ بزند. اين آرزو البته براي مهدي هنوز 
هم كامال دور از دسترس نيست. شايد جام جهاني بعدي، مهم ترين 

سكوي پرتاب براي او باشد.
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نكته بازي   

آماربازي

هت تريك 

در روزي كــه حبيب كاشــاني به 
صندلي مديرعاملي پرسپوليس 
نزديك تر شده، عباس انصاري فرد 
از مديرعامالن اسبق پرسپوليس 
به دليــل بيمــاري كوويد-19و 
مشــكالت قلبي درگذشت. مرحوم 
عباس انصاري فرد 3دوره مديرعامل پرسپوليس بود؛ اولين بار 
از ســال1369تا 1372، دومين بار در فصــل 82-81 و بار 
آخر در فصل 88-87 و 2دوره هم برادرش، محمدحســن 
انصاري فرد همين سمت را در همين باشگاه بر عهده داشت. 
حبيب كاشاني هم اگر باالتر از ساير گزينه هايي مثل طاهري 
جانشين جعفر ســميعي در پست مديرعاملي پرسپوليس 
شود، مثل ســلف مرحوم خودش در اين سمت هت تريك 
خواهد كرد. كاشاني در ليگ هفتم با افشين قطبي قهرمان 
ليگ شد و ســپس در ليگ نهم دوباره برگشت و كرانچار و 

سپس دايي را بركنار كرد و حميد استيلي را آورد.

مهدي طارمــي با يــك گل و يك 
پــاس گل از خوب ترين هاي بازي 
ايران- عــراق بود. جانشــين او 
يعني كريم انصاري فــرد هم در 
دقايق كوتاهي كه بــه زمين رفت 
يك پاس گل براي قلي زاده ساخت. در 
ميكسدزون وقتي طارمي داشت مصاحبه مي كرد، كريم هم رد 
شد و مهاجم پورتو درباره هم تيمي اش گفت كه فكر نمي كرده 
آن توپ را پاس بدهــد. انصاري فرد دقيقــا از همان نقطه اي 
پاس گل داد كه طارمي گل اول را براي جهانبخش ســاخته 
بود. اصال چر ا يك بازيكن از آن گوشه زمين غير از پاس دادن 
بايد كار ديگري بكند؟ تنها كاري كه مي شــد با آن توپ كرد، 
همان ارسال بود كه هم مهدي و هم كريم به بهترين شكل آن 

را انجام داده بودند.

قحطي كرنر 

بازي ايران و عراق از آن بازي هاي 
عجيب بود. با اينكه 2تيم ســر 
جمع 13ضربه به دروازه حريفان 
داشتند )11تا براي ايران و 2تا 
براي عراق(، حتي يك كرنر هم در 
بازي براي هيچ يك از 2تيم به دست 
نيامد. بيچــاره آنهايي كه تعداد كرنرهاي اين مســابقه را 
پيش بيني كرده بودند. البته كرنر هيچ نكته فني اي ندارد، 
اما يكي از راه هاي پرتكرار رسيدن به موقعيت و گل محسوب 
مي شود؛ خصوصا اينكه تيم ما بازيكناني مثل طارمي، شجاع 
و كنعاني زادگان را در اختيار دارد كه مي توانند روي ضربات 

ايستگاهي يا كرنر روي دروازه حريف خطر ايجاد كنند.

متریكا

مهدي طارمي با كســب نمره 8/49از 

10بهترين بازيكن ديدار ايران و عراق از 8/49
نگاه سايت متريكا شد. مهاجم پورتو در 
مصاف ايــران و عراق 2 شــوت داخل 
چارچوب زد كه يكي از آنها تبديل به گل شد. او 2 بار هم با پاس هاي 
كليدي همبازي هايش را در موقعيت گلزني قرار داد كه يكي از آنها 
تبديل به گل شد و درنهايت آمار طارمي را در اين بازي به يك گل و 
يك پاس گل رساند. مهدي همچنين 3بار هم با قطع پاس عراقي ها، 
مالكيت توپ را به سود ايران تغيير داد و در مجموع بهترين عملكرد 
را بين بازيكنان 2 تيم داشت. او تنها بازيكن زمين بود كه نمره باالي 

8گرفت.

 عليرضا جهانبخش كه در بازي با سوريه 

بهترين بازيكن تيم ملي بود در مصاف با 7/96
عراق نيز دومين بازيكن برتر ايران شد. 
كاپيتان ايران كه در هر دو بازي گل زد، 
در مقابل سوريه با نمره7/78بهترين بازيكن شد و در مقابل عراق نيز 
با نمره7/96بعــد از طارمي قرار گرفت. بعد از اين دو نفر، شــجاع 
خليل زاده با نمره7/61سومين بازيكن برتر ايران مقابل عراق بود. در 
مقابل سوريه كنعاني زادگان بهتر از شــجاع بازي كرده بود اما در 
مصاف با عراق اين شجاع بود كه بهترين مدافع ايران لقب گرفت. 
ديگر نفرات موفق ايران در مقابل عراق سردار آزمون با نمره7/42و 
اميد نورافكن با نمره7/41بودند. قلي زاده و انصاري فر هم با وجود 
اينكه دقايق كمي بازي كردند به خاطر گل و پاس گل نمرات بااليي 

گرفتند.

آمارهاي متريكا از بازي سه شنبه شب 

نشان مي دهد عراق آنقدر مقابل ايران 1/78
دست وپابسته بوده كه اميد گل اين تيم 
عــدد عجيب و نــازل 0/04را نشــان 
مي دهد! ايران در اين بازي با ثبت اميد گل 1/78به 3گل رســيد و 
عراق فقط به اندازه زدن 4صدم گل، موقعيت ايجاد كرد. نكته جالب 
اين است كه تعداد پاس هاي عراق در اين بازي بيشتر از ايران بوده و 
آنها در مقابل 418پاس ايــران، 423پاس ردوبدل كردند. اما دقت 
پاس ايراني هــا 84درصد و دقت پاس عراقي هــا 79درصد بوده و 
مالكيت توپ ايران هم 8درصد بيشــتر از حريف بوده اســت. اين 
عملكرد درنهايت به 11شوت براي ايران و فقط 2شوت براي عراق 
منجر شد. در شوت هاي داخل چارچوب هم شاهد برتري چشمگير 

ايران با نتيجه 6بر يك بوديم.

دودستگي از بين رفت
بازي عالي ايران مقابل عراق و اتحادي كه بين بازيكنان ديده شــد، همه شــايعات قبلي پيرامون 
دودستگي بين ملي پوشان را شست و برد. مصاحبه هاي برخي بازيكنان سرشناس تيم ملي پس از 
برد برابر سوريه، نگراني هايي درباره دودستگي به وجود آورده بود. از درون 
اردو خبر رسيده بود كه اسكوچيچ به بعضي از بازيكنان بيش از ديگران 
بها مي دهد. حتي گفته شــده بود كه او بازيكناني مثل صادق محرمي، 
شــجاع خليل زاده، علي قلي زاده، وحيد اميري و احمد نوراللهي را جمع 
كرده و خصوصي به آنها گفته كه مثل پسرانش هستند و روي اين بازيكنان 
بيش از ديگران حساب مي كند چون معتقد است تعدادي از بازيكنان هنوز 
كي روشي هستند و شرايط جديد را نپذيرفته اند. اسكو يك بار هم در 
يك برنامه تلويزيوني شديدا از وحيد اميري تمجيد كرده و گفته 
بود كاش مي شد 11تا وحيد اميري در تركيب تيمش داشته باشد. 
انگار بازيكناني كه مورد طعنه اسكوچيچ بودند از اين مسائل بو 
برده اند. انگار دليل اصلي آن مصاحبه ها عليه سبك بازي تيم 
ملي پس از برد ارزشــمند در بازي اول مقابل سوريه نتيجه 
همين ها بوده و دوستان رسانه اي شان كه بي رحمانه سبك 
تيم را زير سؤال برده بودند. حاال خدا را شكر گويا دو برد 
و صدرنشيني گروه باعث شده اين كدورت ها يا شايعه ها 

به حاشيه رانده شود.

من بايد فيكس باشم
به كريم انصاري فرد كه بين اعضاي تيم ملي از همه كاپيتان تر و باسابقه تر است، 

دقايق زيادی بازي نمي رســد اما مهاجم آاك آتن در همان دقايق از 
جان و دل مايه مي گذارد. در بازي با عراق هم وقتي در دقايق پاياني 
همراه قلي زاده به زمين رفت يك پاس گل براي اين بازيكن فرستاد. 
درباره كريم گفته مي شود كه خودش معتقد است بايد فيكس بازي 
كند. شنيده شده كه يك بار هم همين حرف را به سرمربي تيم ملي 

زده و يكي از داليلي كه از آن موقع كمتر به بازي گرفته مي شــود 
همين است. 

فقط كريم انصاري فرد نبوده كه به ثابت بازي نكردنش اعتراض داشته. 
شنيده ها حاكي است سجاد شهباززاده هم به همين دليل ديگر به 
اردو دعوت نمي شود. در اردوي عيد نوروز كه با سوريه بازي كرديم 
و در اين ديدار دوستانه 3گل به اين تيم زديم، سجاد هم بود اما پس 
از آن ديگر اثري از آقاي گل ليگ ديده نشــد. شايعه شده كه دليل 
دعوت نشــدنش اين بوده كه معتقد بوده چون صدرنشــين جدول 
گلزنان گل ليگ است، بايد فيكس بازي كند. اما به هرحال در حضور 
طارمي و سردار آزمون طبيعي اســت كه اين دو مهاجم ارزشمند 
ذخيره باشند يا خط بخورند. خدا را شكر، فعال تا اردو و بازي هاي 

يك ماه آينده همه  چيز عالي است.

تراكتور: انصراف مي دهيم!
باشــگاه تراكتور كه براي بازي با النصر در ليگ 
قهرمانان آسيا مشــكالت فراواني دارد، باالخره 
راه حل اين مشــكالت را پيدا كرد. مســئوالن 
اين باشــگاه ديروز با ارســال نامه اي به دبيركل 
فدراسيون فوتبال اعالم كردند اگر بازي با النصر 
به تعويق نيفتد در اين مسابقه شركت نمي كنند! 
باشگاه تراكتور اعالم كرده در شرايط حاضر تعداد 
بازيكنان اين تيم براي بازي با النصر به حدنصاب 
الزم نمي رســد و بنابراين درخواســت تعويق 
اين بــازي را دارد. با توجه به اينكه درخواســت 
تراكتوري ها قطعا مورد قبول AFC قرار نخواهد 
گرفت، اين باشگاه در ادامه درخواست اصلي اش 
را هم مطرح كرده كه همان انصراف از اين بازي 
است. مسئوالن باشــگاه تبريزي كه اين روزها با 
مشكالت فراوان مالي، بدهي هاي كالن خارجي 
و كمبود بازيكن روبه رو هســتند، بــا انصراف از 
ليگ قهرمانان دوباره بــا موجي از اعتراض هاي 
شــديد هواداران خود روبه رو خواهند شد. گفته 
مي شــود جريمه انصراف از ليــگ قهرمانان، 2 
ســال محروميت از اين مســابقات و 3ميليون 
دالر جريمه نقدي خواهد بود. البته با شــرايطي 
كه تراكتور دارد 2ســال محروميت از آسيا براي 
اين تيم اهميتي نخواهد داشت چون اصال بعيد 
اســت در 2ســال آينده اين تيم بتواند سهميه 
آســيا بگيرد. اما جريمه 3ميليون دالري زلزله 
مهلكي براي اين باشــگاه خواهد بود. جريمه اي 
معادل همين بدهي هاي خارجي كه امروز باشگاه 
پرطرفدار تبريزي را در چاه مشــكالت انداخته 

است.

آسيا

برنامه

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

۱۵ مهر ۱۴۰۰

2۰ مهر ۱۴۰۰

2۰ آبان ۱۴۰۰ 

2۵ آبان ۱۴۰۰ 

۷ بهمن ۱۴۰۰

۱2 بهمن ۱۴۰۰ 

۴ فروردين ۱۴۰۱ 

۹ فروردين ۱۴۰۱

امارات - ایران

ایران - کره جنوبی

لبنان - ایران

سوریه - ایران

ایران - عراق

ایران - امارات

کره جنوبی - ایران

ایران - لبنان

مقدماتي جام جهاني - مرحله نهايي

فكر نمي كرد



19
2 3 0 2 3 6 0 2    پنجشنبه 18  شهریور 1400   شماره 8310 

تيم ملي ايران آخريــن مرحله از رقابت هــاي انتخابي 
جام جهاني را با بهترين نتايــج ممكن آغاز كرد. 2پيروزي 
در 2بازي ابتدايي، ايران را با 6امتياز صدرنشــين كرده و 
نزديك ترين تعقيب كننده ايران نيز همانطور كه پيش بيني 
مي شد كره جنوبي است. البته كره اي  ها در 2بازي فقط يك 
گل زده اند و مقابل همين عراق كه 3گل از ايران خورد، در 
زمين خودشان متوقف شده بودند. با اين مقايسه ها مي توان 
ايران را برتر از كره جنوبي دانست اما آمارهاي ديگري هم 
براي مقايسه تيم ها در گروهA آســيا وجود دارد. در اين 
مطلب شرايط فني 6تيم گروهA براساس آمارهايي كه سايت 

AFC بعد از هر بازي منتشر مي كند، بررسي شده است.

  ايران به هزارتايي ها نرسيد
اولين نكته اي كه در آمارها به چشم مي خورد آمار مالكيت توپ 
در بازي هاست كه نشان مي دهد مالكانه ترين فوتبال را در گروه

A تيم كره جنوبي ارائه مي كند. از اين منظر، تيم ايران با وجود 
اينكه در هر دو بازي برتر از حريفان خود عمل كرده، اما ميزان 
مالكيت توپش نه تنها از كره جنوبي بلكــه از امارات هم كمتر 
بوده است. در تعداد پاس هم ايران با ردوبدل كردن 887پاس 
در 2بازي اش پايين تر از كره جنوبي و امارات قرار مي گيرد كه 
هر دو از مرز هزار پاس عبور كرده اند. اين آمارها نشان مي دهد 
دراگان اســكوچيچ به مدلي از فوتبال صرفه جويانه عالقه مند 
اســت كه زياد بر مالكيت باال و تعداد پاس هاي فراوان متكي 
نيســت. ايران به طور ميانگين در هر بــازي 444پاس داده و 
در بازي با عراق تعداد پاس هايش كمتر از حريف بوده اســت. 
ايران كمتر از عراق پاس داد و 3گل به حريف زد، درحالي كه 
هفته قبل كره جنوبي بيش از دوبرابــر عراق پاس داده بود اما 
نتوانسته بود به اين تيم گل بزند. همين نكته تفاوت 2تيم ايران 

و كره جنوبي را نشان مي دهد.

 ميانگين مالكيت توپ
1- كره جنوبي 69/5درصد

2- امارات 64/5درصد
3- ايران 58/5درصد

4- عراق 42درصد
5- سوريه 36درصد

6- لبنان 29/5درصد
 تعداد پاس  در 2بازي
1- كره جنوبي 1122

2- امارات 1100
3- ايران 887

4- عراق 663
5- سوريه 554
6- لبنان 512

  10شوت در چارچوب، 4گل
مقايســه آمار تيم ها در تعداد شوت نشــان مي دهد اينجا هم 
كره جنوبي و امارات بيش از ايران به ســمت دروازه رقبا ضربه 
زده اند. اما آمار شــوت هاي داخل چهارچــوب اثبات مي كند 
كه ايران موقعيت هاي بهتري براي ضربه زنــي ايجاد كرده و 
با ضرباتي دقيق تر به گل هايي بيشتر دست يافته است. ايران 
در مجموع 2بازي اش 22شوت به سمت دروازه سوريه و عراق 
داشته است. كره جنوبي 13شــوت و امارات 3شوت بيشتر از 
ايران زده اند. ايران در شــوت هاي داخل چهارچوب از امارات 
سبقت گرفته و همچنان پشــت سر كره جنوبي قرار مي گيرد. 
اما كره هم باالخره در تعداد گل ها از ايران عقب مي افتد، چون 
از 10شوت ايران 4تا گل شده ولي از 12شوت كره اي ها فقط 
يكي تبديل به گل شده است. در اين بخش، آمار عراق بسيار 
نااميدكننده است. اين تيم در هر دو بخش تيم آخر شده و در 
مجموع 180دقيقه بازي فقط يك شــوت داخل چهارچوب 

داشته است!

  تعداد شوت
1- كره جنوبي 35

2- امارات 25
3- ايران 22

4- سوريه 17
5- لبنان 12

6- عراق 4
شوت داخل چهارچوب

1- كره جنوبي 12
2- ايران 10
3- امارات 6
4- لبنان 5

5- سوريه 3
6- عراق 1

   فقط 2شوت در چارچوب ايران
در بخش دفاعي و موقعيت دادن به حريفان، ايران با اختالفي 
ناچيز بهتر از كره جنوبــي و امارات عمل كرده اســت. ايران 
و كره جنوبي طي 2بــازي مجموعا 9بار بــه حريفان فرصت 

شــوت زني داده اند و در اين بخش مشــتركا اول هستند. از 
اين تعداد، 2شــوت در چهارچوب دروازه ايران و 3شــوت در 
چهارچوب دروازه كره زده شده كه ايران را در اين بخش برتر 
از رقيب نشان مي دهد. چهارچوب دروازه امارات هم 4بار طي 
2بازي تهديد شــده و اين تيم برخالف ايران و كره جنوبي كه 

هنوز گل نخورده اند، يك گل خورده دارد.

شوت مواجه شده
1- ايران 9

 2- كره جنوبي 9
3- امارات 15
4- سوريه 21
5- عراق 27
6- لبنان 34

  شوت در چهارچوب مواجه شده
1- ايران 2

2- كره جنوبي 3
3- امارات 4
4- سوريه 7
5- لبنان 10
6- عراق 11

   چقدر اخطار مي گيريم!
ايران در يك آيتم ديگر هم ضعيف تــر از كره جنوبي و امارات 
بوده كــه اين يكــي مي توانــد در بازي هاي آينــده براي ما 
دردسرســاز شــود. تعداد كارت هاي زرد تيم ها طي 6بازي 
انجام شده نشان مي دهد ايران به همراه عراق و لبنان بيشترين 
اخطارها را مي گيرنــد و اين خطر محروميت ســتاره هاي ما 
را بــراي بازي هاي حســاس آينده افزايش مي دهد. شــجاع 
خليل زاده، ميالد محمدي، مهدي طارمي، سعيد عزت اللهي 
و عليرضا جهانبخش 5بازيكن اخطاري ايران هســتند كه با 

دريافت يك اخطار ديگر محروم خواهند شد.

   تعداد اخطارها
1- كره جنوبي 2

2- امارات 3
 3- سوريه 3

4- ايران 5
5- عراق 6
6 - لبنان 6

اردو

برد 6+1استقالل در دوبي
قدم گابريل پين ايتاليايي براي آبي ها خوب بود؛ 

شاكي ها بازي كردند؛ بازي با الهالل با 4هزار تماشاگر

اميرحسين اعظمي| گابريل پين، مربي ايتاليايي كه فرهاد 
مجيدي چند ماه منتظر حضور او در جمع آبي پوشــان بود، 
سرانجام دوشنبه شب به اردوي استقالل در امارات اضافه 
شد و در فرودگاه دوبي مورد استقبال فرزاد مجيدي و صالح 
مصطفوي قرار گرفت. پس از تغييرات در رياست فدراسيون 
فوتبال و ايجاد اصالحات در قانــون منع ورود خارجي ها، 
حاال مجيدي يك مربي باتجربه را به كادر فني اضافه كرده 
كه در تيم هاي مختلفي نظير پارما، فيورنتينا، گاالتاسراي، 
والنسيا، النصر امارات و جنواي ايتاليا سابقه كار دارد. كار 
كردن زيرنظر آريگو ســاكي و چزاره پراندلي باعث شده 
گابريل پين آموخته هاي ارزشمندي از نظر تئوريك در چنته 
داشته باشد. پيش از ايتالياي روبرتو مانچيني، تيم پراندلي 
در 15سال اخير بهترين ايتالياي اين ادوار بود و گابريل پين 
زيرنظر پراندلي نقش مهمي در احياي آتزوري بعد از فاجعه 

جام جهاني 2010 ايفا كرد.

  اولين نگاه پين به بازيكنان
استقالل سه شنبه شب در يك بازي دوستانه در امارات به ميدان 
رفت و فرهاد مجيدي سعي داشــت با انتخاب يك تيم ضعيف، 
روحيه تيمي آبي ها را براي بازي با الهالل باال ببرد. استقالل در 
اين بازي 7 بر يك پيروز شــد و گابريل پين در جريان اين بازي 
دوستانه كنار فرهاد مجيدي نشست و براي نخستين بار بازيكنان 
آبي پوش را در مستطيل سبز تماشا كرد. هواداران استقالل انتظار 
دارند پين به عنوان دست راست فرهاد مجيدي بتواند در شكل 
فوتبالي تيم تغييراتي را ايجاد كند كه در نهايت منجر به موفقيت 

اين مجموعه شود.

 مدافعان شاكي بازي كردند
اســتقالل در حالي راهــي امارات شــد كه محمد دانشــگر و 
محمدحسين مرادمند، 2مدافع مياني آبي ها به دليل عدم دريافت 
حق و حقوقشان حاضر به همراهي استقالل نشدند. روز دوشنبه 
اما مسئوالن اســتقالل بعد از دريافت پول انتقال مهدي قائدي 
به شباب االهلي امارات مذاكراتي با اين دو بازيكن انجام دادند تا 
مرادمند و دانشــگر به امارات بروند. دانشگر و مرادمند در بازي 
دوســتانه آبي ها مقابل رجيونال هم به ميــدان رفتند و حتي 

مرادمند يكي از گل هاي تيمش را نيز به ثمر رساند.

 ملي پوشان اضافه شدند
سياوش يزداني، عارف آقاسي، جعفر سلماني و زبير نيك نفس 
4بازيكن استقالل كه همراه تيم ملي براي ديدار با عراق به قطر 
ســفر كرده بودند، صبح ديروز به امارات رفتنــد. اين 4بازيكن 
به خاطر حضور در اردوي تيم ملي براي مسابقه با سوريه و عراق 
تاكنون براي فصــل جديد به تمرينات اســتقالل نرفته اند و از 
امروز در اردو حضور يافتند. بهرام اميري، سرپرست استقالل به 
استقبال 4بازيكن ملي پوش استقالل رفت و آنها را تا هتل محل 
اقامت آبي ها همراهي كرد. آقاسي، يزداني، سلماني و نيك نفس 
ديروز استراحت كردند و از امروز كارشان را شروع خواهند كرد.

 مددي بعد از الهالل مي رود؟
مجيدي درحالي كه هواداران اســتقالل دل خوشــي از احمد 
مددي، مديرعامل باشگاه ندارند، اســتقالل را زودتر به امارات 
برد تا حداقل از حاشــيه هاي تهران دور باشــند. بــا اين حال 
مددي كه به دليل ابتال به ويروس كرونا مدتي در بيمارســتان 
بستري شد و در يك هفته گذشته به باشگاه نرفته بود، از 2 روز 
پيش در محل كارش حضور يافت. البته 2 روز پيش تعدادي از 
هواداران استقالل مقابل وزارت ورزش و جوانان تجمع كردند تا 
صداي اعتراض خود را به گوش مسئوالن اين وزارتخانه برسانند 
و بعد از آن راهي محل باشگاه شــدند و از مددي خواستند كه 
استعفا كند. مي گويند مددي استعفاي شــفاهي خودش را به 
وزير ورزش داده و وزارت ورزش به زودي تغييراتي اساسي را در 
مديريت استقالل ايجاد خواهد كرد. از مصطفي آجورلو و ملكيان 
به عنوان جدي ترين گزينه هاي مديرعاملي نام برده مي شــود 
 و قرار اســت تيم مديريتي جديد بعد از بــازي با الهالل معرفي

 شوند.

 4هزار بليت فروشي
تنها 4روز تا زمان برگزاري ديدار تيم هاي استقالل و الهالل باقي 
مانده است. قرار اســت تا ديدار 2 تيم با حضور تماشاگر برگزار 
شود. در همين رابطه، عيسي المســمار، خبرنگار عربستاني و 
عضو فدراسيون فوتبال اين كشــور در توييتر خود با تأييد اين 
خبر اعالم كرد كه ديدار استقالل و الهالل در حضور تماشاگران 
برگزار مي شــود درحالي كه بازي النصر و تراكتور بدون حضور 
هواداران برگزار خواهد شــد. با توجه به اينكه استقالل ميزباني 
اين ديدار را برعهده دارد، 90درصد از ظرفيت بليت فروشــي به 
هواداران اين تيم اختصاص داده مي شــود. با توجه به ظرفيت 
8440نفري اين اســتاديوم، 3600نفر از هواداران اســتقالل 
مي توانند وارد ورزشگاه زعبيل امارات شده و تيم خود را تشويق 
كنند. در ســمت مقابل نيز 400هوادار الهالل قادر به حضور در 
استاديوم هستند و برخي از صندلي ها هم خالي مي مانند. براي 
رعايت فاصله گذاري اجتماعي، تعداد 4هزار بليت براي اين ديدار 

به فروش خواهد رفت.

رمزگشايي از يك خروج
رشيد وقتي فهميد از سوي باشگاه استقالل 
ممنوع الخروج شده، قراردادش را فسخ كرد

چند هفتــه قبل وقتــي در اوج اختالفات رشــيد مظاهري با 
مديريت باشــگاه اســتقالل درخصوص جريمه 20درصدي 
از قرارداد به خاطر مصاحبه عليه مديريــت و پرداخت مبلغي 
هنگفت بــراي دريافت رضايتنامه با اســتقاللي ها حســين 
حسيني قراردادش را تمديد كرد. بسياري همان موقع قرارداد 
گمان مي كردند رشــيد مظاهري قطعا از جمع آبي پوشــان 
جدا خواهد شــد اما در عين ناباوري رشــيد مظاهري همراه 
2 پسرش در تمرينات شــركت مي كرد و درنهايت يك روز از 
در خروجي باشگاه اســتقالل بيرون آمد و در جمع خبرنگاران 
گفت قراردادش را با اســتقالل تمديد كرده كــه اين موضوع 
مورد استقبال هواداران در فضاي مجازي قرار گرفت. همه  چيز 

خيلي خوب پيــش مي رفت كه در هنگام ســفر 
كاروان اســتقالل به دوبي براي آماده ســازي  

بازي با الهالل عربســتان يكباره رســانه ها 
اعالم كردند 3 بازيكن استقالل به نام هاي 
رشيد مظاهري، حسين مرادمند و محمد 
دانشــگر به دليل عدم دريافت مطالبات 

خود از اين باشــگاه جدا شده اند. چند روز 
از جمع ايــن 3 نفر، 2 مدافــع دوباره به تيم 

برگشــتند اما رشــيد همچنان بيرون ماند. 
او برخالف بازيكناني مثل حســين حســيني، 
مرادمند، دانشــگر و... كه قراردادشان را فسخ 
و در اينســتاگرام اعــالم كردند كه از باشــگاه 
مي روند اما بعد ماندني شــدند، قصــد ندارد به 

اســتقالل برگردد و دنبال سبك وسنگين كردن 
پيشــنهادهايي از تيم هايي مثل سپاهان وهوادار 
اســت. گويا مظاهــري كه با برخوردهاي ســرد 
مديريت استقالل و در راس آن احمد مددي كنار 

آمده بود، وقتي درصدد بود همراه آبي پوشان به امارات برود 
متوجه مي شود ممنوع الخروج اســت. او به خبرنگار 
همشــهري گفته پيش از اين اتفاق قصد داشــته 
بماند اما وقتي متوجــه ممنوع الخروجي اش 
مي شــود تصميم ديگري مي گيرد. رشــيد 
8ماه از استقالل پول نگرفته بود و طبق گفته 
خودش تنها 60درصــد از قراردادش را دريافت 
كرده بود. او به همشــهري مي گويــد كه هيچ گاه 
نخواســته به خاطر پول قــراردادش را فســخ كند او 
وقتي با سؤالي از سوي دوستانش مواجه مي شود كه چرا 
قراردادش را فســخ كرده و به امارات نرفته كه در بازي با 
الهالل تيم را همراهي كند، مي گويد: »وقتي خودشــان 
من را ممنوع الخروج كردند ديگر چه كار كنم؟« يك بار 
هم مددي حين مذاكرات او را از اتاق بيرون كرد و چون او 
و فرشيد اسماعيلي عليه مديريت صحبت كرده بودند با 
20درصد جريمه نقدي روبه رو شده بود. همه اينها باعث 

شد رشيد تصميم به رفتن بگيرد.

آريا رهنورد| نبــرد با تيم ملي عــراق از آن 
مســابقه ها بود كه هواداران فوتبــال ايران 
را حســابي به وجــد آورد. يك بــرد پرگل 
و فراموش نشــدني با مجموعه اي از اتفاقات 
دلچسب كه تيم ملي را يك قدم به جام جهاني 
نزديك كرد. اين مسابقه، چند اتفاق جالب توجه 
هم داشت. از نشســتن رئيس فيفا و يكي از 
بزرگ ترين مربيان تاريخ فوتبال روي سكوها تا 
گاف هاي عجيب و باورنكردني پخش كننده هاي 
تلويزيوني كه حتي سرمربي تيم ملي ايران را 

هم نمي شناختند.

  ونگربال پيش چشم ونگر
آرســن ونگر، سرشــناس ترين مهمان مســابقه 
حســاس تيم ملي با عراق بود. ســرمربي سابق 
باشگاه آرســنال اين روزها قيد مربيگري را زده و 
براي برگزاري هر چه بهتر جام جهاني 2022 به 

قطري ها مشورت مي دهد.
 او معموال ديدارهاي فوتبــال در دوحه را هم از 
نزديك تماشــا مي كند. ونگر در دوران مربيگري 
به نمايش هاي سراســر هجومي و جذاب شهرت 
داشت و شايد تأثيرات حضور او در استاديوم بود 
كه جدال ايران و عراق، اين بار كسل كننده از كار 
درنيامد. ستاره هاي تيم ملي ايران در مقابل اين 
مربي، »ونگربــال« را به نمايش گذاشــتند و در 
يك مســابقه جذاب، نفس حريف را گرفتند. اگر 
اين مسابقه چند ســال قبل برگزار مي شد، ونگر 
حداقل يكــي از نفرات تيم ملــي را با خودش به 

آرسنال مي برد. 
جياني اينفانتينو هم مهمان سرشناس ديگر اين 
مسابقه بود. رئيس فيفا جدال حساس ايران و عراق 
را در استاديوم تماشا كرد. با اين نتايج او احتماال 
پاييز ســال بعد در همين كشور و شايد در همين 
شهر، يكي از نبردهاي تيم ملي در جام جهاني را از 

نزديك خواهد ديد.

  اولين برد جانشين اسكوچيچ
شبكه پخش كننده اصلي مســابقه ايران و عراق، 
ظاهرا كوچك ترين شــناختي از نفــرات 2 تيم 
نداشــت. اين شــبكه در كارهاي گرافيكي اول 
مسابقه، شماتيك تركيب 2 تيم را به اشتباه ترين 
حالت ممكــن انتخاب كرد. حتــي يك مخاطب 
نوجوان فوتبال در آسيا هم مي داند كه صفا هادي 
مدافع نيست و در خط هافبك به ميدان مي رود و 

بشار رسن هافبك دفاعي نيست.
 آنها در تركيب تيم ملي ايران هم سردار آزمون 
را در پست هافبك تدافعي و اميد نورافكن را در 
پست هافبك راست به زمين فرستاده بودند. اين 
تركيب هاي غلط، تنها گاف بزرگ آنها به شــمار 
نمي رود. در فهرســت اوليه تيم ملي نام مهدي 
قائدي به عنوان سرمربي نوشته شد. جالب اينكه 
هر وقت دوربين روي دراگان اسكوچيچ مي آمد، 
زيرنويس ها نام مهدي قائدي را نشان مي دادند. 
خود مهدي هــم در واكنش به ايــن ماجرا، در 
صفحه اينستاگرامش نخستين پيروزي به عنوان 
ســرمربي تيم ملي را جشــن گرفت. تيم ملي با 
هدايت قائدي هجومي تر شــده بود. او در دقايق 
پاياني خــودش را هم وارد زمين مســابقه كرد. 
به هر حال ايــن اتفاق ها فقط در فوتبال آســيا 
رخ مي دهند. فقط در آســيا ممكن است پخش 
تلويزيوني يك مســابقه در اين سطح را بر عهده 
بگيري اما كوچك ترين شناختي از سرمربي ها و 

بازيكنان 2 تيم نداشته باشي.

  دلخوري قديمي گزارشگر
ظاهرا پيمان يوســفي با يك قرارداد بلندمدت، 
گزارش همه مســابقه هاي ايران و عراق را يك جا 
خريده اســت. در چند ســال گذشــته، همواره 
نبردهاي تيم ملي روبه روي عراق به اين گزارشگر 
سپرده شــده اند. او كه ظاهرا اصال دل خوشي از 
حريف ندارد، بعــد از گل جهانبخــش از عبارت 

»چك اول« براي عراقي ها استفاده كرد. 
پيمان يوسفي البته حق دارد كه از عراقي ها شاكي 
باشد.6 سال قبل، جمله »ايران قصد حذف شدن 
نداره« به مشــهورترين جمله پيمان يوسفي در 
همه ســال هاي گزارش فوتبالش تبديل شد اما 
عراقي ها به اين جمله رحــم نكردند و اتفاقا ايران 
را از جام ملت هاي آسيا كنار زدند. از همان روز به 
بعد، پيمان يوسفي حتي بيشــتر از بازيكنان تيم 

ملي به دنبال شكست دادن تيم ملي عراق است.

  بازوبند گل ساز
بازوبند كاپيتانــي تيم ملي به شــدت به عليرضا 
جهانبخش ساخته است. بازيكني كه در طول 8 
ســال بازي در تيم ملي فقط 8 گل به ثمر رسانده 
بود، حاال در 2 مســابقه متوالي موفق به گل زدن 
با لباس تيم ملي ايران شــده است. ظاهرا بازوبند 
اعتمادبه نفس زيادي به اين فوتباليست داده است. 
اگر برايتوني ها هم كمي زودتــر به اين ماجرا پي 
 مي بردند، حتما بازوبند كاپيتاني را به اين هافبك 
مي دادند تا او آقــاي گلي ليگ برتر را به دســت 
بياورد. علي اگر در انگليس هم كاپيتان بود، حاال 
حتما براي ليورپول يا منچسترســيتي به ميدان 
مي رفت. جهانبخش فعال آقاي گل اين مرحله از 
دور مقدماتي جام جهاني در آسيا به شمار مي رود.

وقتي قائدي سرمربي شد
خرده روايت هاي يك برد تاريخي 

در شبي فراموش نشدني

2بازي بعدي با 2مدعي
در تمام بخش هاي آماري، عالوه بر رقابت ايران و كره جنوبي شاهد حضور يك ميهمان سوم هستيم كه توانسته خودش را به عنوان سومين مدعي اين گروه مطرح كند و نامش 
امارات متحده عربي است. جالب اينكه 2بازي بعدي ايران در مهرماه مقابل همين 2 تيم يعني امارات و كره جنوبي خواهد بود. تيم ملي امارات اگرچه هنوز هيچ بردي نداشته و 
2امتيازي است، اما در مالكيت توپ، تعداد پاس و شوت به دروازه آمارهاي قابل توجهي داشته است. البته حريفان امارات 2تيمي بوده اند كه در پيش بيني ها ضعيف ترين تيم هاي 
گروه محسوب مي شوند )لبنان و سوريه(. همين نكته به شكل معكوس در مورد عراق هم صادق است؛ اينكه عراق بدترين آمارها را به جا گذاشته مي تواند به اين دليل باشد كه 

2بازي اول عراقي ها مقابل قوي ترين تيم هاي گروه يعني ايران و كره جنوبي بوده است.

اعداد برای کره، امتیازها برای ما
 آمارهاي گروه A نشان مي دهد كره جنوبي و امارات در مالكيت توپ، تعداد پاس 

و حتي شوت به دروازه بهتر از ايران بوده اند ولي ما بهتر نتيجه گرفته ايم
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ستاره مي شوم؛ مثل سيد و معروف
يوسف كاظمي كه در مسابقات واليبال قهرماني نوجوانان بهترين مدافع شد، تالش مي كند به تيم ملي برسد و در ليگ ايتاليا بازي كند 

بدون تعارف مي گويد برايش ستاره  شدن مهم است؛ ستاره اي 
در حد سعيد معروف و محمد موسوي. اعتمادبه نفس خوبي 
دارد و مدعي است توانايي هايش هم در حد اعتمادبه نفسي 
است كه دارد. يوسف كاظمي، پسر شيرازي ای است كه در 
آخرين روزهاي 18سالگي در مســابقات واليبال قهرماني 
نوجوانان جهان بهترين بازيكن ايران بود؛ تيم سوم شد و او 
در جمع بهترين ها، بهترين مدافع. يوسف براي ستاره شدن 
انگيزه بااليي دارد و به همان اندازه هم تالش مي كند؛ روزي 

6 تا 8ساعت تمرين.

 مي گويند قرار است ستاره واليبال شويد؟
بله همينطور است، 100درصد مي شوم.

  خيلي اعتماد به نفس داريد؟
اعتمادبه نفس مثل عضله مي ماند هرقدر بيشتر استفاده اش كني، 

همان قدر قوي مي شود.

  ولي اين اعتماد به نفس بايد از سر توانايي باشد.
من توانايي اش را در خودم مي بينم و به خاطر همين مي گويم مي شوم.

  به خاطر توانايي هايي كه داريد، واليبال را انتخاب 
كرديد؟

عالقه زيادي به واليبال داشتم و دوست داشتم در اين رشته پيشرفت 
كنم و به سطح بااليي برسم. مسابقات واليبال را مي ديدم و خودم 
هم دوست داشتم بازي كنم. يك روز اتفاقي به سالن واليبال رفتم 
و حامد رحماني ، مربي  واليبال من را ديد. تمرين را شروع كرديم و 
پيشرفت چشمگيري داشــتم. مربي ام خيلي خوب من را پرورش 
داد و به اينجا رســاند. مهم ترين اتفاق در زندگي هر شخصي اين 
است كه يكي باالي سرت باشد و هوايت را داشته باشد. مربي من 
رفيقم بود. خوب تمرين مي داد و انگيزه ام را باال مي برد تا به هدفي 

كه دارم برسم.

  خواست خودت چقدر مهم بود؟
اينكه در ذهنت مدام بگويي من بهترين هســتم، كمك مي كند 

تا واقعا بشــوي. اين نگاه خيلي مهم است. من وقتي در سوپرليگ 
نوجوانان بهترين بازيكن شدم، به خودم گفتم كه يك روز بهترين 
بازيكنان نوجوانان جهان مي شوم كه امسال شدم. االن هم مي خواهم 
خودم را در تيم ملي مطرح كنم. هدف بعدي ام اين است كه در ليگ 
ايتاليا توپ بزنم. از نظر من ليگ ايتاليا بهترين ليگ جهان اســت 
و باالترين ســطح را دارد. من تا اين جايي كه رسيدم، خيلي زجر 

كشيدم و براي رسيدن به بقيه رؤياهايم هم بايد خيلي تالش كنم.

  گفتيد به واليبال عالقه داشــتيد، اين عالقه از 
كجا مي آمد؟

من سيدمحمد موســوي را خيلي دوســت دارم. 12سالم بود كه 
داشتم تلويزيون تماشــا مي كردم. در شبكه نسيم مهران مديري، 
موســوي را دعوت كرده بود. ديدمش و خيلي خوشحال شدم. با 
خودم گفتم مي شود يك روز به جايي برسم كه در اين برنامه ها با 

من هم مصاحبه كنند.

 ستاره شدن را دوست داشــتيد يا واليباليست 
بزرگ شدن را؟

ستاره شدن را. دوست دارم بازيكن بزرگي در حد سعيد معروف و 
محمد موسوي شوم. ستاره بودن خيلي خوب است و اين توانايي را 
در خودم مي بينم. اگر واليبال ات خوب نباشد، ستاره هم نمي شوي.

  براي ستاره شدن بهتر نبود فوتبال مي رفتيد؟
عالقه زيادي به فوتبال ندارم. قد من براي اين رشته بلند است.

 شايد اين قد به واليبال عالقه مندتان كرده است؟
قدم 210سانتي متر است. قد هم مالك است اما مهم انگيزه است. 
يكي قدش كوتاه باشــد با تمرين زياد مي تواند خودش را به جايي 
برساند اما به هرحال در واليبال قد فاكتور مهمی است و من از خدا 

ممنونم كه اين نعمت را به من داده است.

  گفتيد براي اينكه تا اينجا برســيد، خيلي زجر 
كشيديد. تعريف مي كنيد كه اين زجرها چه بودند.

پايم كه شكست مدت ها فكر مي كردم ضعفي دارم كه هيچ وقت از 

بين نمي رود. خوشبختانه اين مسئله حل شد. هر روز جز جمعه ها 
تمرين مي كنم. روزي هم بين 6 تا 8ساعت تمرين دارم؛ تمرين با 

توپ، بدنسازي و...

  زياد نيست؟
چرا، مي گويند خيلي زياد است اما من كله شقم و قبول نمي كنم. 
بعد از مســابقات قهرمانــي نوجوانان جهان، فقط 18ســاعت 
استراحت كردم. از تهران كه به شــيراز رسيدم، تمرينم را شروع 

كردم.

  موقع مدرسه به مشكل نمي خورديد؟
موقع مدرسه مجبور بودم روزي 4 تا 6ساعت تمرين كنم. اين 

دوسالي كه كرونا آمد خيلي به من كمك كرد.

 شايد ضعفي هست و خودتان نمي بينيد.
اگر چيزي بــود، مربيانم مي گفتند. شــايد در بعضي از 

فاكتورها خوب نباشــم ولي در پســتي كه كار مي كنم 
بهترين هستم.

  فكر مي كنيد چقدر زمــان مي برد تا به تيم ملي 
بزرگساالن برسيد؟

به خودم قول داده ام در كمتر از 2سال اين اتفاق بيفتد. ولي مي دانم 
رقيبان مي جنگند و كار خيلي ســخت است. من بايد با 

بازيكنان بزرگ تر از خودم بجنگم. كار راحتی 
نيست. شايد بيشتر از 2سال هم طول بكشد 

ولي اتفاق مي افتد.

  براي اينكه  رؤياي بــازي در ايتاليا 
تعبير شود، كاري هم انجام مي دهيد؟ 

اول بايد در كشور خودم اين قدر خوب باشم كه بتوانم به 
ايتاليا بروم. اين فصل براي تيم شهداب يزد بازي مي كنم. 
براي بازي در اين تيم هم بايد بجنگــم. در كل واليبال 

جنگ است. بايد مدام بجنگي.
  در مســابقات قهرماني نوجوانان جهان تنها 

بازيكن ايراني بوديد كه در جمــع بهترين ها قرار گرفتيد؛ 
البته شريكي با بازيكن لهستاني. چطور مي شود كه لهستان 

مي تواند 5بازيكن بين بهترين ها داشته باشد؟ 
دليل اصلي اش اين بود كه آنها در فينال بازي كردند. تفاوت بعدي 
ما با آنها اين است كه آنها 5سال براي مسابقات تمرين كرده بودند و 
ما 4ماه ونيم. لهستان در كل مسابقات به تيمي ِست نداده بود ولي 
ما يك ِست از آنها گرفتيم. تيم ما در كمتر از 5ماه توانست خودش 

را به تيم هاي سطح اول جهان برساند. 

  براي بهترشدن بازي تان غيراز تمرين، كار خاصي 
هم مي كنيد؛ مثال ويدئوي تمرينات بازيكنان بزرگ جهان را 

مي بينيد؟
براي رسيدن به اهدافم هر كاري كه الزم باشد انجام مي دهم. 
از بازي و تمرين بازيكنان الگوبــرداري كرده و در ذهنم 
تصويرسازي مي كنم. اين تصويرسازي به من خيلي كمك 
مي كند. يك بازيكن سرويس اش خوب است، يك بازيكن 
حمله اش و يك بازيكن دفاع اش. من از هر بازيكن يك چيز 

ياد مي گيرم اما در كل الگوي اصلي من محمد موسوي است.

  فرصت مي كنيد كاري غيــراز واليبال هم انجام 
بدهيد؟

كتــاب مي خوانم و 
زبان انگليسي ياد 
مي گيــرم. عالقه 
زيادي به يادگيري 

زبان دارم.

پيرمرد سفيدپوش 

آرزوهاي بزرگ

فدراسيون وزنه برداري به ورزشكاران شان گفته است كه 
هيچ كس اجازه تمرين انفرادي ندارد و همه بايد در اردوهاي 
تيم ملي تمرين كنند. مشخص است كه اين خط و نشان را 
براي كيانوش رستمي كشيده اند كه چهار پنج  سالي است 
تنهايي تمرين مي كند. بعضي ها از اين اقتدار فدراســيون 
تعريف كرده اند و تيتر هم زده اند: »پايان ورزشكار ساالري« 
اما اين اقتدار نوشــداروي ديرهنگام است. فدراسيون اگر 
قبول داشــت تمرين انفرادي جواب نمي دهــد، چرا در 
سال هاي قبل المپيك اقتدارش را نشان نداد و آيا اين خط 
و نشان كشيدن ها پاك كردن صورت مسئله نيست؟ فقط 
رستمي مقصر نتيجه نگرفتن وزنه برداري در المپيك است؟ 
كاش فدراسيون در كنار اين اعالن، توضيح مي داد كه چرا 
به خاطر دوپينگ فقط 2ســهميه بازي ها به ايران رســيد 
يا مثال مي گفت ســهراب مرادي و رستمي چرا نتوانستند 
سهميه بگيرند يا مهم تر اينكه سهميه پريسا جهانفكريان 
كه نخستين ســهميه وزنه برداري زنان بود، چرا از دست 
رفت و مقصر همه اين  اتفاقات رســتمي است يا مديريت 

ضعيف فدراسيون؟ 

استقبالي كه مردم خوزستان از ورزشكاران پارالمپيكي شان 
كرده اند، اشــك خيلي هــا را درآورده اســت؛ به خصوص 
صحنه اي كه پيرمرد ســفيدپوش براي هاشــميه متقيان 
اســپند دود مي كند. پيرمرد همســايه خانواده هاشميه 
است و حتما در اين سال ها ديده اســت كه او چه زحمتي 
كشيده و چه ســختي هايي ديده اســت. از 7ورزشكاري 
كه خوزســتان در پارالمپيك توكيو داشــت، 3نفر مدال 
گرفته انــد، يك طال و 2نقره اما جالب اســت كــه ابراهيم 
نصيري، معاون اداره كل ورزش خوزستان گفته، يكي، دو 
سال است كه زيرساخت هاي ورزشي براي معلوالن بهبود 
پيدا كرده است. تقاضاي او براي اين 7نفر پيدا كردن شغل 
است. اين خوب اســت، اما كاش او و بقيه مسئوالن منتظر 
گرفتن مدال نمي ماندند و از ســال ها قبل هم زيرساخت ها 
را درست مي كردند و هم به وضعيت زندگي اين ورزشكاران 
مي رسيدند. بي خود نيست، اگر شــرايط بهتر بود و دغدغه 
ورزشــكاران كمتر مي شــد، آنها مدال هاي بيشتري هم 

مي گرفتند.

فقط در خوزستان نيست كه معلوالن وضعيت خوبي ندارند، 
در همه شهرها آسمان براي آنها يك رنگ است. هادي رضايي، 
سرپرســت كاروان پارالمپيك ايران در توكيو و سرمربي تيم 
ملي واليبال كه در مشــهد زندگي مي كنــد، در جواب همه 
تبريك ها و تحسين هايي كه شده، گفته است: »آرزوي مدال 
طال نداريم، آرزو داريم شــوراي شهر مشــهد يك ورزشگاه 
اختصاصي ويژه معلوالن و جانبازان نه در باالي شــهر، بلكه 
در پايين شهر مشهد بسازد.« از 62ورزشــكاري كه ايران به 
پارالمپيك اعزام كرد، 24نفر مدال گرفتند، اما داشتن ورزشگاه 
حتي در شهرهاي بزرگ هم براي آنها آرزوست. حاال بماند كه 
بيشتر شــهرها براي رفت وآمد آنها مناسب سازي نشده است 
و رفتن به ورزشــگاه هاي معمولي هم برايشان مشكل است يا 
اينكه ويلچرها و پروتزهايي كه آنها دارند با ورزشكاران ديگري 

كه در مسابقات مي بينند، زمين تا آسمان متفاوت است.

امجديه

فقط كيانوش؟

ليلي خرسند 
 خبرنگار
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افقي:
 1- خيمه- مرگ- از نام هاي 

خرما در مراحل رشد
2- دانشــي كه اثر نــور را 
بر واكنش هاي شــيميايي 

بررسي مي كند- زورگو
3- بعضــي جاها بــه جاي 
پول به كار مي رود- درنگ- 

راهنماي جاده
4- قوم آتيال- شناساننده- 

شعبه اي از نژاد سفيد
5- الســـــتيك خودرو- 
دســتگاهي بــراي انتقال 
اطالعات راديو تلويزيوني- 

عيد ويتنام
6- نان نازك- سياستمدار- 

نوعي چرم نرم
7- محــل ذكــر صوفيان- 

غيرممكن- چين و چروك
8- بيمــاري كبدي- داراي 
پايين ترين نقطه جوش در 

ميان عناصر است
9- آرايش- چشــم سوم- 

واگرا
10- تابنــاك- تيماج گر- 

فرياد شادي
11- چــــوب خوشبو- از 
رايج ترين قالب هــاي ارائه 
آثار در خوشنويسي- حمام 

الغري
12- ســوغات تابســتان- 

الزم- پاكيزه
چهــره-  معــدن-   -13

تشنه فريب
14- فســيل- حدس زدن 

پيامد هاي كاري
ســنت-  و  رســم   -15

شانه به سر- شبيه بوقلمون
  

عمودي:
1- بي خردي- راهبـــــر 

هواپيما- لباس
2- عريــان- بلند مرتبــه- 

حيات
3- نمايشــــــــــنامه نويس 
رومانيايي تبار فرانسوي و خالق 

اثر كرگدن- آغشته به رنگ
4- جلگه- پيش رفته- سنت- 

درخت زبان گنجشك
5- قائــم بــه ذات- واضع 
شريعت- قوانين چنگيز خان

6- ثروتمند- نمايان- رفيق 
مشهدي

7- نت سوم- واحد شمارش 
اسب- وسيله اي براي حمل 

مصالح ساختماني- گهواره
8- حالي كردن- نخ بافتني

9- پدران- آبادي در كوير- 
اليه پوششي سلول- پارچه 

زخم بندي
10- انجير قرآني- شــهري 

در گيالن- از ميوه ها

11- سرزمين- ترشي بادمجان- 
اسباب نواختن ويولن

12- كتف- گرو گذاشتن- سياره 
زهره- پدر عرب

13- مربوط به ادبيــات- تابلوي 
نقاشــي زيبايي اثر استاد حسين 

شيخ
14- وســيله كاهش فشــار گاز- 

زوال پذير- مذكر
15- قومــي ايرانــي- رنجــر- 

ساختمان ها

ماظنهلادرگرشح
نشورياهبشهتفاي
قاسكودوجمايا

لاهرافامناهب
لرتنكگرهاشهد
بحيگشيروشاجي
والانمادرتدشر

گوگنوافخالاوك
نياناميازيلار
دمادمتنگاملد

واناراييدوهي
نوتلوبالووهل
خساردرفملذبا
فاصناهداتفارود
ينفگنهامنتهزن 15

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4019
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

926385714
845167392
173942865
684273159
752891436
319456287
261534978
538729641
497618523

متوسط

 3     1  5
 8 2   3  6  
4     7 2   
  7   4    
2        9
   9   8   
  4 1     3
 1  4   7 8  
5  6     1  589412637

763598142
214736958
142673589
637859421
895241376
958124763
376985214
421367895

ساده

متوسط

639248175
782513964
451697238
397854621
248761359
165932847
824176593
913425786
576389412

سخت

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

ساده

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

محمدهادي ساروي در وزن 97كيلوگرم با يك اشتباه فيناليست شدن را از دست داد و 
در ديدار رده بندي به مدال برنز بازي هاي المپيك توكيو رسيد. ساروي بالفاصله بعد از 
بازگشت از توكيو به اردوي تيم ملي فراخوانده شد تا خودش را براي حضور در مسابقات 
جهاني نروژ كه اواسط مهر ماه برگزار مي شود، آماده كند. ساروي در گفت وگو با  همشهري 
از شرايطش پيش از مسابقات جهاني و كسب مدال در المپيك صحبت كرده كه در ادامه 

مي خوانيد.

  بالفاصله بعد از المپيك به اردو آمدي. دوست نداشتي يك مدتي را استراحت 
مي كردي؟

كرونا تمام برنامه ريزي  ها را به هم زد و فاصله زماني بين المپيك و جهاني حدود 2ماه است، براي 
همين بالفاصله بعد از المپيك مجددا به اردو آمديم. درباره دوست داشتن كه بايد بگويم، من تابع 
تصميمات كادر فني هستم. شرايط سخت است ولي براي مدال گرفتن بايد سختي ها را تحمل كرد.

  در المپيك مي شد كه رنگ مدالت بهتر باشد. نظر خودت چيست؟ 

بله، خيلي حيف شد. المپيك ميدان بزرگي است و هركس اشــتباه نكند يا كمتر اشتباه كند، 
مي تواند مدال بهتري بگيرد.

  محمد بنا  گفته براي تغيير وزن زياد موافق نبودي ولي در نهايت 
اين تغيير سبب كسب مدال المپيك برايت شد. از آن روزها برايمان بگو.
ســال 2017 كه مدال طالي جوانان جهان را گرفتم برنامه داشــتم كه به 
مسابقات جهاني بزرگساالن بروم و با كسب سهميه و مدال المپيك كارم را 
ادامه دهم. كادر فني تصميم گرفت تغيير وزن دهم. من هم چون چيزي 
كه در ذهنم بود خراب مي شد، شايد ته دلم راضي نبودم ولي اعتماد كردم 
و وزنم را باال بردم، انگيزه هم داشتم و در المپيك هم خدا خواست و مدال 

گرفتم.

  با قاســم رضايــي پر افتخارتريــن كشــتي گير فرنگي كار 
 ايران  همشــهري هســتي. حضور قاســم رضايــي در موفقيت تــو چقدر نقش

 داشته است؟
كشتي را زيرنظر آقاي حسن حسين زاده از  14سالگي شروع كردم و دقيقا آن روزها مصادف بود 
با افتخار آفريني استاد قاسم رضايي و هميشه اين برايم انگيزه بود تا بتوانم من هم در ميادين 

جهاني و المپيك كسب افتخار كنم. استاد قاســم رضايي هر وقت به باشگاه مي آيد، دلسوزانه 
نكاتي را به بچه ها مي گويد و وقتي ما مدال مي گيريم آنقدر خوشــحال مي شــود كه انگار 

خودشان مدال گرفته اند.

   محمد بنا به نظم و انضباط در تيمش خيلي اهميت 
مي دهد ولي مي گويند بد اخالق است، تأييد مي كني؟

)باخنده( خير، خوش اخالق هســتند. اگر سختگيري هست، براي 
موفقيت خود بچه هاست.

 چند روز پيش با حضور در سازمان ليگ قرارداد امضا 
كردي. از قراردادت راضي هستي؟

درمورد ليگ و درآمدها صحبت  نكنيم بهتر اســت. نمي خواهم راجع به 
اين قضيه حرف بزنم.

  گفته مي شود قرارداد كشتي گيران خيلي كم است و كشتي گيران فرنگي 
قراردادشان نسبت به آزادكاران كمتر هم هست؟ 

بله، درست است ولي صحبت نكنيم. مي خواهم روي مسابقات جهاني متمركز باشم.

ساروي: راضي به تغيير وزن نبودم
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   نظارتي بر پايمال شــدن حقوق كارگران بخش خصوصي 
نيست

متأســفانه بخش ها و ارگان هاي خصوصي، حقوق كارگران خود را 
رعایت نمي كنند و اكثر افراد شاغل در این مراكز، فاقد بيمه هستند. 
درست اســت كه بخش هاي خصوصي به طور مستقل درآمدزایي و 
فعاليت مي كنند ولي بهتر است قوانين محكم تري براي جلوگيري از 
تضييع حقوق كارگران این بخش وضع و اجرا شود و نظارت بيشتري 

از سوي دولت درنظر گرفته شود.
گل كار از تهران

   قوانين راهنمايي و رانندگي جهت قانونمند كردن رانندگان 
نيست

اگر قوانيــن راهنمایي ورانندگــي ایران در جهــت قانونمند كردن 
رانندگان است نباید ارتباطي با افزایش درآمدهاي ناشي از جریمه ها 
داشته باشد. از كنار همين درآمدهاي ناشي از جریمه هاي رانندگي 
ظلم بسياري به مردم مي شود. ازجمله این موارد همين محدودیت 
تردد 10شب به بعد است كه نه تنها نتوانسته جلوي پيشروي كرونا 
را بگيرد بلكه باعث اتفاقات ناخوشایندي براي مردم شده است؛ مثل 
زماني كه فردي، بيماري اورژانسي دارد و شبانه مجبور به تردد است. 
چنين فردي چگونه بيرون برود كه جریمه نشود و چگونه اثبات كند 
كه مریض دارد یا مثال فردي كه خودرویش نمره رشت و ساكن كرج 
است مدام جریمه مي شــود و تا اثبات كند كه چنين وضعي داشته 
ميليون ها تومان جریمه مي شود و این نشــان از ناكارآمدي قوانين 

رانندگي و نيز جرایمي است كه اعمال مي شود.
پورمسعود از رشت

   اراده اي براي حفظ خاطره سبز قزوين وجود ندارد
هم اكنون نيمي از باغســتان قزوین كه تا چند دهه پيش نزدیك به 
۵ هزار هكتار وسعت داشت نابود شده و نيم باقي مانده نيز در معرض 
نابو دي قرار دارد. به نظر مي رسد مسئوالن نيز عالقه اي به حفظ این 
باغشهر كهن ندارند و بيشتر به فكر كسب درآمد از طریق شهر فروشي 
و تراكم هستند. از مسئوالن جدیدي كه به زودي به شهرداري خواهند 
آمد تقاضا داریم حفظ باغات شهر و باغستان كهن قزوین در دستور 

كارشان باشد.
غياثي از قزوين

    پليس به داد مردم شهر جديد پرديس برسد
با افزایش ســرقت ها و نيــز اعصاب ضعيــف اغلب مردم كه ســر 
كوچك ترین مســئله اي منجر به درگيري و نزاع مي شود توقع این 
اســت كه پليس 110به داد مردم پردیس برسد. متأسفانه عملكرد 
پليس 110شهرستان پردیس بسيار ضعيف است. تا كنون چند مورد 
درگيري رخ داده كه پليس نه تنها با تأخير طوالني وارد عمل شــده 

بلكه در نهایت اقدامي هم انجام نداده است. 
كريمي از تهران

    آب آشاميدني رباط كريم قابل نوشيدن نيست
آب آشاميدني شهرستان رباط كریم و شــهرك محمدیه و سفيدار 
بدون دستگاه تصفيه آب قابل خوردن نيست و داراي رسوب و شوري 
خيلي زیادی است، طوري كه بر پوشال هاي كولر رسوب نمكي قطور 

مي نشيند.
این در حالي است كه توان اقتصادي مردم منطقه قوي نيست و همه 
امكان تهيه دستگاه تصفيه آب ندارند كه این موضوع سالمت ساكنان 

و مصرف كنندگان را به خطر مي اندازد.
نصيري ها از رباط كريم

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

شهادت مأمور پليس 
 آبادان در درگيري

با سارق مسلح

مامــور كالنتــري11 آبــادان در جریان 
درگيري با یك ســارق مسلح هدف گلوله 

قرار گرفت و به شهادت رسيد.
به گزارش همشــهري، این حادثه ساعت 
17:۵0روز سه شنبه در آبادان اتفاق افتاد. 
ماجرا از این قرار بود كه گروهي از مأموران 
كالنتري11 آبادان به سرپرســتي سروان 
مهدي آزمون در حال گشــتزني در شهر 
بودند كه به یك دســتگاه خــودروي پژو 
مشكوك شــدند و براي بررســي بيشتر 
دســتور ایســت دادند. با وجــود فرمان 
ایســت مأموران راننده پژو سرعت خودرو 
را بيشــتر كرد و گریخت. در این شرایط 
تعقيب و گریز آغاز شد و راننده پژو شروع به 
تيراندازي به سوي مأموران كرد. تعقيب و 
گریز ادامه داشت تا اینكه راننده پژو ناگهان 
از خودرو پياده شد و با سالح كالشنيكف 
به صورت مســتقيم به ســمت مأموران 
تيراندازي كــرد. در جریان ایــن حادثه 
ســروان مهدي آزمون به شدت مجروح و 
به بيمارستان منتقل شــد اما بر اثر شدت 

جراحات وارده به شهادت رسيد.
سرهنگ حســين زلقي، فرمانده انتظامي 
آبــادان در این بــاره گفت: فرد مســلح 
شناســایي شده اســت و دســتگيري او 
به صورت ویژه در دســتور كار پليس قرار 
دارد. همچنين از این ســارق مسلح یك 
دستگاه خودروي پژو و 3 تيغه خشاب پُر از 

فشنگ كشف شده است. 

آخرين طعمه  زورگيران مإمور مسلح بودمرگ غم انگيز پسر خردسال هنگام بازي زير كاميون
 

پسربچه 4ســاله براي بازي به زیر كاميون دادسرا
رفته بود و همين باعث شــد تا به تلخ ترین 

شكل ممكن جانش را از دست دهد.
به گزارش همشــهري، ســاعت 14سه شــنبه شانزدهم 
شهریور، مأمور كالنتري 137نصر با قاضي مصطفي واحدي 
بازپرس ویژه قتــل تهران تماس گرفت تــا گزارش مرگ 

مشكوك پسر خردسالي را به او اعالم كند.
با دستور قاضي تحقيقات در این باره آغاز و مشخص شد كه 
پسربچه اي 4ساله شب قبل درحالي كه به شدت زخمي شده 
بود به بيمارستان انتقال یافته اما روز بعد، یعني سه شنبه 
به دليل شــدت جراحات فوت شده اســت. در این شرایط 
مسئوالن بيمارستان ماجراي مرگ تلخ كودك را به پليس 
اعالم كردند و در ادامه تحقيقات جزئيات بيشتري از مرگ 

غم انگيز پسربچه به دست آمد.

آخرين بازي
بررسي ها حكایت از این داشت كه پسر بچه 4ساله به همراه 
خانواده اش در خاورشهر زندگي مي كرد و پدرش نيز راننده 
كاميون است. شب حادثه یكي از دوستان پدرش كه او هم 

راننده كاميون است مهمان آنها بود. همكار پدر، كاميونش 
را مقابل خانه پارك كرده و پسر 4ســاله كه سرگرم بازي 
بوده تصميــم مي گيرد براي ادامه بــازي كودكانه اش زیر 
كاميون برود. ساعتي بعد دوســت پدر این كودك بي خبر 
از اینكه كودك زیر كاميون ســرگرم بازي اســت، پشت 
فرمان مي نشيند تا حركت كند؛ اما حادثه اي تلخ رخ داد. 
كودك كه زیر چرخ هاي كاميون گرفتار شده بود به شدت 

مجروح شد.
به دنبال این حادثه تلخ، خانواده كودك، فرزندشــان را به 
بيمارســتاني در آن محدوده بردند و چون حال وي وخيم 
بود در نهایت به بيمارســتاني در تهران انتقال یافت؛ اما با 

وجود اقدامات درماني، او جانش را از دست داد.
در ادامه مأموران به تحقيق از خانواده پسر 4ساله پرداختند 
اما آنها اعالم كردند كه از عامل این حادثه شكایتي ندارند 
چون او بي آنكه خبر داشــته باشــد كودك براي بازي زیر 
كاميون رفته پشت فرمان نشســته و كاميون را به حركت 

درآورده است.
وقتي مشخص شد كه شكایتي در پرونده وجود ندارد، جسد 
متوفي به پزشــكي قانوني انتقال یافت و پرونده مرگ تلخ 

كودك نيز مختومه اعالم شد.

  آخرین طعمه اعضاي یك باند 6نفره زورگيري، 
ماموري مســلح بود كــه تيرانــدازي او باعث انتظامي

دستپاچگي دزدان و مرگ یكي از آنها در تصادف 
شد.  

به گزارش همشهري، شامگاه سه شنبه رهگذراني كه از زیر پل 
سيدخندان عبور مي كردند، صداي تيراندازي شنيدند و مردي 
اسلحه كلت به دســت را دیدند كه در حال تعقيب سرنشينان 
3موتورســيكلت بود. مرد مســلح 3تيرهوایي شــليك كرد و 
بي وقفه فریاد مي كشيد: ایست، ایســت، اما 6جواني كه سوار 
3موتورسيكلت بودند، سراسيمه فرار كردند تا اینكه لحظاتي بعد 
یكي از موتورها تصادف كرد و ترك نشين آن به شدت مجروح 

شد و كمي بعد به كام مرگ رفت.
حدود ساعت 21 سه شنبه بود كه ماجراي مرگ جوان موتورسوار 
به قاضي مصطفي واحدي، كشيك جنایي تهران اعالم شد. با 
حضور وي در محل حادثه معلوم شــد جواني كه از روي موتور 
به زمين خورده، دچار ضربه مغزي شــده و پــس از انتقال به 
بيمارستان جانش را از دست داده است. اما فردي كه تيراندازي 
كرده بود، 40ساله و یك مأمور بود كه مجوز حمل سالح داشت.

این مرد به قاضي جنایي گفت: پياده در راه بازگشت به خانه ام 
بودم كه موبایلم زنگ خورد. درحالي كه سرگرم صحبت با موبایلم 

بودم به زیر پل سيدخندان رسيدم. ناگهان 6جوان كه 2 نفر 2نفر 
سوار بر 3موتورسيكلت بودند مرا محاصره كردند و یكي از آنها 

چاقوي بزرگي زیر گلویم گذاشت. 
وي ادامه داد: ســارق خفت گير، تهدید كرد كه اگر موبایلم را 
به او ندهم، جانم را مي گيرد و از ترس جانم، گوشــي موبایلم را 
به او دادم. پس از سرقت، جوان ســارق به سرعت ترك موتور 
همدستش نشست تا فرار كند. در آن لحظه اسلحه ام را از جيب 
كتم بيرون آوردم و دستور ایســت دادم و 3تير هوایي شليك 
كردم اما آنها فرار كردند. من هم راه افتادم به سمت اداره پليس 
كه شكایت كنم اما یك موتورسوار خودش را به من رساند و گفت 
دزد گوشي ام تصادف كرده است. من هم  ترك موتور او نشستم 
و به محل تصادف رفتيم و دیدم همــان زورگيري كه با تهدید 
چاقو، موبایلم را سرقت كرده بود، روي زمين افتاده و از هوش 
رفته است. موبایلم هم آنجا بود و فردي كه شاهد این ماجرا بود، 
مي گفت كه بعد از تيراندازي من، دزدان سراسيمه شده راننده 
یكي از موتورها تعادلش را از دســت داده و سارقي كه تركش 
نشســته بود، زمين خورده و به دليل اصابت ســرش به جدول 

بيهوش شده و در ادامه به كام مرگ رفته است.
پس از بررسي هاي  اوليه، بازپرس جنایي تهران دستور تحقيقات 

درباره این حادثه و شناسایي همدستان سارق را صادر كرد. 

دستگيري دزدان مسلح 
طالفروشي در درگيري مسلحانه

 دزدان مســلحي كه با ســالح 
كالش به یك طالفروشــي در پيگيري

كرج حمله كرده و با تيراندازي و 
ایجاد رعب و وحشــت مقدار زیــادي طال به 
ســرقت برده بودند پس از 16روز تحقيقات 
پليسي دستگير شدند. در عمليات دستگيري 
سردســته باند كه با درگيري مسلحانه همراه 
بود، متهم تحت تعقيب و همدســتش هدف 

گلوله پليس قرار گرفتند و زمينگير شدند.
به گزارش همشهري، ســاعت 12:۵0دقيقه 
24مرداد امسال یك خودروي سمند مشكي با 
3سرنشين مقابل مغازه  طالفروشي در خيابان 
شهيد بهشتي كرج توقف كرد و 2مرد كه یكي 
از آنها سالح كالشــنيكف در دست داشت از 
ماشين پياده شده و در چشم بر هم زدني وارد 

طالفروشي شدند.
آنها این مغــازه را از قبل شناســایي كرده و 
مي دانســتند كه آنجا فاقد تجهيزات مناسب 
و در برقي اســت و به همين دليل به راحتي 
وارد طالفروشــي شــدند و با تهدید صاحب 
مغازه و شليك تير هوایي، شــروع به سرقت 
طالها كردند. آن روز افرادي كه در حال عبور 
از خيابان بودند با شنيدن صداي شليك گلوله، 
توجه شــان به مغازه طالفروشــي و سارقان 
مسلحي كه در حال سرقت طالها بودند جلب 
شد اما كســي جرأت نزدیك شدن به مغازه را 
نداشت. فيلم هایي كه شاهدان از صحنه سرقت 
گرفته بودند نشان مي دهد كه 2سارق مسلح 
لحظاتي بعد درحالي كــه طالها را داخل یك 
كيسه بزرگ ریخته اند، از مغازه خارج مي شوند 
به سمت سمند مشكي كه مقابل طالفروشي 
پارك و جواني پشــت فرمان آن نشسته بود 

مي روند و همزمان بــراي متفرق كردن مردم 
چند تير هوایي شــليك كرده و از محل فرار 

مي كنند.

شروع تحقيقات 
دقایقي پس از سرقت بود كه با گزارش ماجرا 
به پليس، تيم هاي عملياتي راهي محل حادثه 
شــدند. هر چند دزدان اقدام به شليك گلوله 
كرده بودنــد اما خوشــبختانه در جریان این 
سرقت به كسي آسيب نرســيده بود. از سوي 
دیگر مشخص شد كه ســارقان كامال حساب 
شده عمل كرده و با نقشه اي از پيش طراحي 
شده دست به این سرقت زده بودند تا ردي از 
خود به جا نگذارند. آنهــا حتي براي این كار از 
سمندي كه پيش از اجراي نقشه سرقت آن را 
دزیده بودند استفاده كرده بودند كه در ادامه 
این خودرو توسط گشــت پليس راهنمایي و 
رانندگي شناسایي شــد و تحت تعقيب قرار 
گرفت اما دزدان كمي بعــد این خودرو را رها 
كرده و با ســرقت یك پراید به فرار خود ادامه 
دادند. تحقيقات اوليه نشــان مي داد كه آنها 

حدود یــك كيلومتر با پراید ســرقتي به فرار 
ادامه داده و بعد آن را رها كرده و با سرقت یك 
سمند دیگر، خود را به تپه هاي منطقه حصار 
رسانده بودند. آنها سپس طالهاي سرقتي را به 
یك خودروي دیگر منتقل كرده و با رها كردن 

سمند مسروقه در آنجا، متواري شده بودند.

جست وجو در 5استان 
كارآگاهان پليس آگاهي استان البرز در جریان 
تحقيقات تخصصي، بررســي تصاویر دوربين 
مداربســته و ردگيري خــودروي دزدان به 
سرنخ هایي از آنها دست یافتند. آنها دریافتند 
كه سارقان پس از دســتبرد به طالفروشي و 
سرقت مقدار زیادي طال از استان البرز خارج 
شده و به شهرهاي غربي كشور گریخته اند. در 
ادامه رد متهمان در یكي از استان ها به دست 
آمد اما خيلي زود معلوم شــد كــه آنها پس 
از مدت كوتاهي این اســتان را تــرك كرده 
و به اســتان دیگري گریخته انــد. در جریان 
16شبانه روز بررسي هاي اطالعاتي كارآگاهان 
پليس كه موفق شدند ســایه  به سایه  سارقان 

آنها را تعقيب كنند، رد متهمان را در ۵استان 
مختلف شناسایي كردند و در نهایت دریافتند 
كه آنها به تازگي وارد یكي از شــهرهاي غربي 
كشور شده و در 2نقطه مختلف مخفي شده اند.

درگيري مسلحانه 
اطالعاتي كــه پليــس به دســت آورده بود 
نشان مي داد كه سارقان مسلح 3نفر هستند 
كه سردســته بانــد و یكي از همدســتانش 
در یك محل و نفر ســوم در محــل دیگري 
مخفي شــده اند. 4روز پيش با شناسایي هر 
دو مخفيگاه، عمليات همزمــان پليس براي 
دستگيري آنها كليد خورد و مأموران با ورود به 
نخستين مخفيگاه موفق شدند یكي از دزدان 
را بدون هيچ دردســري غافلگير و دســتگير 
كنند. اما در مخفيگاه دوم ماجرا طور دیگري 
رقم خورد و سردســته باند و همدستش كه 
متوجه شــده بودند در محاصــره پليس قرار 
گرفته اند دســت به اســلحه برده و شروع به 
تيراندازي به ســوي مأموران كردند. از همان 
زمان درگيري مسلحانه ميان پليس و دزدان 
مسلح شروع شد اما تنها چند دقيقه بعد بود 
كه هر دو ســارق هدف گلوله قرار گرفتند و 

دستگير شدند.
ســردار عباســعلي محمدیان، رئيس پليس 
اســتان البرز گفــت: با دســتگيري اعضاي 
اصلي باند و تحقيق از آنها 7نفر دیگر شــامل 
خریداران طالهاي ســرقتي نيز به دام پليس 
افتادند و بخشــي از طالها از آنها كشف شد. 
همچنين ســالح هایي كه دزدان در جریان 
ســرقت از طالفروشي از آنها اســتفاده كرده 
بودنــد نيــز در یك بــاغ كشــف و در ادامه 
مشخص شد كه سردسته این باند یك سارق 
تحت تعقيب اســت كه در سال هاي گذشته 
سرقت هاي مسلحانه اي را در شهرستان هاي 
شهریار، پاكدشت و شهرستان تفرش استان 

مركزي مرتكب شده بود.
به گفته وي، این ســارق حرفه  اي و سابقه دار 
چندین سال به حبس محكوم شــده بود اما 
با سپردن وثيقه آزاد شده و نقشه سرقت هاي 

جدید خود را طراحي كرده بود.
براســاس این گزارش، با دســتگيري دزدان 
مسلح، آنها به محل ســرقت منتقل شدند و 
صحنه دســتبرد مســلحانه به طالفروشي را 
بازسازي كرده و براي ادامه تحقيقات در اختيار 

اداره آگاهي استان البرز قرار گرفتند.

سردسته اين باند به اتهام سرقت 

مسلحانه در چند استان تحت تعقيب 

پليس بود

شاخص هاي پيشرفت شهري و 
رتبه بندي شهرها

در گام اول به منظور ساختارمندكردن موضوع، 
نظام نامه »تعيين، سنجش و پایش شاخص هاي 
پيشرفت تهران در رتبه بندي هاي شهري، ملي و بين المللي« تدوین 
شد كه در آذرماه 1399توسط شــهردار محترم تهران ابالغ شد. در 
این نظام نامه 2هدف اصلي مدنظر بود كه یكي، تدوین شاخص تلفيقي 
رسمي و مورد توافق متناسب با شرایط و اهداف توسعه سرزميني ایران 
براي رصد تحوالت اصلي شــهري و ارزیابي عملكرد قياسي وضعيت 
پيشرفت در كالنشــهرهاي ایران با تأكيد بر تهران و دیگري، اتصال و 
حضورپذیري در رنكينگ هاي بين المللــي با نيت ایجاد و بهبود آوازه 
و تصویر كالنشــهر تهران و ارتقاي وضعيت رقابت پذیري و كســب 
فرصت هاي بيشــتر و حضورپذیري و هم پيوندي در فضاهاي جهاني 
و عرضه  برند قوي و معتبر از تهران در راستاي جذب سرمایه، نيروي 
خالق، گردشــگر و رویدادهاي بين المللي بــود. در گام دوم با توجه 
به ضرورت و اهميت رصد تحوالت و پایش مستمر شاخص هاي پيشرفت 
شهري در سطح ملي و امكان قياس و رتبه بندي كالنشهرها و شهرهاي 
مراكز استان هاي كشور، شــيوه نامه »تعيين اركان، نحوه سنجش و 
پایش شاخص هاي پيشرفت شهري در كالنشهرها و شهرهاي مركز 
استان هاي كشور« براســاس مطالعات و تجارب مربوط به نظام نامه 
ابالغي شهرداري تهران، به صورت مشترك با سازمان شهرداري ها و 
دهياري هاي كشور تدوین شد كه در فروردین ماه سال جاري توسط 
معاون محترم عمراني وزارت كشور )رئيس ســازمان شهرداري ها و 
دهياري هاي كشور( به استانداري هاي سراسر كشور ابالغ شد و در آن 
رئيس مركز مطالعات و برنامه ریزي شهر تهران به مدت 2سال به عنوان 
رئيس شوراي سياســتگذاري و نيز كالنشهر تهران )مركز مطالعات و 
برنامه ریزي شهر تهران( به عنوان محل استقرار دبيرخانه در نخستين 
دوره تعيين شد. در گام سوم، پيش نویس مصوبه با عنوان »آیين نامه 
رتبه بندي شهري و سنجش و پایش شــاخص هاي پيشرفت شهري 
ایران در كالنشهرها و شهرهاي مركز استان ها با رویكرد بين المللي« 
و نيز پيش نویس آیين نامه »ســنجش و پایش شاخص هاي پيشرفت 
شهري ایران و رتبه بندي آنها در سطح ملي و بين المللي« كه با برگزاري 
جلسات كارشناسي متعدد تدوین شده است به منظور طرح موضوع در 
شوراي عالي معماري و شهرسازي ایران در دستور كار قرار گرفت كه با 
تصویب آن، موضوع رتبه بندي شهري با قدرت و اهميت بيشتري در 
سطح كشور پيگيري و اجرا خواهد شد. اميد داریم كه با پرداختن به 
این مهم و رصد تحوالت شهري، بتوانيم هم از مسير و فرایند پيشرفت 
پایدار شهرهاي كشور عزیزمان ایران اطمينان حاصل كنيم و هم در 
قياسي منطقه اي و بين المللي، به چهره نمایي بهتر از شهرها و ارتقاي 
جایگاهشان در عرصه ها و رتبه بندي هاي ملي و بين المللي كمك كنيم.

ادامه از 
صفحه اول

مرد شرور كه با قمه كشي موجب رعب و وحشت مردم شده و حتي به 
چند نفر هم آسيب زده بود هنگام دستگيري با شليك ناخواسته یكي 
از مأموران پليس جان خود را از دست داد. حاال در شرایطي كه فيلم 
این حادثه در شبكه هاي اجتماعي منتشر شده و بازتاب گسترده اي 
داشته است پليس جزئيات این حادثه را شرح داد.به گزارش همشهري، 
روز سه شنبه فيلم كوتاهي در شبكه هاي اجتماعي منتشر شد. فيلم 
یكي از مأموران پليس را نشــان مي داد كه هنگام دســتگيري یك 
متهم تيراندازي مي كند و باعث مرگ او مي شــود. آنطور كه در این 
فيلم مشخص بود جوان شــرور هنگام دستگيري مقاومت مي كرد و 
تعدادي از دوســتانش اطراف مأمور پليس را گرفتــه بودند اما هنوز 
به درستي مشــخص نبود كه این حادثه كجا اتفاق افتاده و علت این 

درگيري چيست.

دومين فيلم
ساعتي از انتشار این فيلم مي گذشت كه فيلم دیگري در شبكه هاي 
اجتماعي منتشر شد. تصاویر تازه، پسر شروري را نشان مي داد كه در 

منطقه حسين آباد مهرشهر كرج در خيابان پيراهنش را درآورده بود و 
درحالي كه قمه به دست داشت عربده مي كشيد. او خيابان را بسته بود 
و اجازه تردد به خودروها نمي داد. بررسي هاي اوليه حاكي از آن بود كه 
این شرور همان فردي است كه در فيلم اول هنگام دستگيري جانش 

را از دست داده است.

واكنش پليس به فيلم جنجالي
این دو فيلم كوتاه بازتاب گسترده اي در شبكه هاي اجتماعي داشت اما 
هنوز پشت پرده ماجرا به روشني مشخص نبود و بازار شایعات درباره 
آنچه در مهرشهر كرج اتفاق افتاده داغ بود. این شرایط ادامه داشت تا 
اینكه روز گذشته سردار عباسعلي محمدیان، فرمانده انتظامي استان 
البرز جزئيات ماجرا را بازگو كرد. وی گفت كه تيراندازي مأمور پليس 
ناخواسته و سهوي بوده اما تحقيقات تكميلي در این باره ادامه دارد.

او در این باره گفت: ساعت 20:20شــامگاه 13شهریورماه امسال به 
مأموران كالنتري 22 مهرشهر خبر رســيد كه جوان شروري به یك 
سوپرماركت حمله و ضمن درگيري با صاحب آنجا خسارت هایي نيز 
به اموال مغازه وارد كرده است. آنطور كه گزارش هاي اوليه نشان مي داد 
او حالت طبيعي نداشــت و در این درگيري یكي از آشنایان صاحب 
سوپرماركت را با قمه مجروح كرده بود. این اما پایان ماجرا نبود و او در 
ادامه خيابان را بسته و با فحاشي و قدرت نمایي باعث رعب و وحشت 
مردم شده بود. در این شرایط مأموران خود را به محل حادثه رساندند.
سردار محمدیان در ادامه گفت: این متهم حالت غيرعادي داشت. با 

سالح سرد به 4نفر ازجمله یك خانم حمله و به اموال مردم ازجمله چند 
خودرو و یك سوپرماركت آسيب وارد كرده بود. با وجود این مأموران 
او را به آرامش دعوت كردند اما او به سوي مأمور پليس نيز حمله ور شد 
و در ادامه تالش كرد تا فرار كند اما مأمــور كالنتري بعد از تعقيب و 

گریزي كوتاه توانست او را دستگير كند.

جزئيات تيراندازي
فرمانده انتظامي البرز در ادامه درخصــوص تيراندازي گفت: مأمور 
كالنتري در یك اقدام ضربتي متهم را به زمين زده و قصد داشــت به 
او دستبند بزند اما زماني كه مي خواست سالحش را با دستبند جابجا 
كند به دليل نزدیك شدن سایر افراد براي خلع سالح پليس در حادثه اي 
سهوي و ناخواسته گلوله اي از اســلحه خارج شده و به متهم برخورد 
كرد كه موجب مرگ وي شد. با اینكه این حادثه ناخواسته اتفاق افتاد 

اما رســانه هاي معاند فقط بخش كوچكي از كليپ را منتشر كردند و 
روي آن مانور دادند، درحالي كه همين فرد تا چند دقيقه قبل با قمه 
عربده كشي مي كرد و به شهروندان آسيب مي زد. او از اشرار شناخته 
شده منطقه بود و 7فقره سابقه درگيري و نزاع در پرونده اش ثبت شده 

بود كه تحقيقات تخصصي در این خصوص در حال انجام است.

تحقيقات ادامه دارد
سردار محمدیان در ادامه درخصوص سرنوشت این پرونده نيز گفت: 
پليس كليه مســتندات و گزارش ها را در اختيار مردم قرار مي دهد، 
چراكه كار پليس شفاف است و با مجرمان تعارف ندارد. اگر ماموري هم 
كوتاهي كرده باشد طبيعتا اقدامات بعدي انجام مي شود. هم دادستاني 
و هم رده هاي نظارتي پليــس در حال پيگيري موضوع هســتند و 

اطالعات بعدي را در اختيار مردم خواهيم گذاشت.

پشت پرده فيلم تيراندازي 
پليس به شرور مهرشهر

تصوير يكي از سارقان هنگام 
حمل كيسه طال

تصاوير حمله متهم به سوپرماركت و خودروهاي مردم
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   بهترین های یك سال سينما را می توان در این جشنواره  تماشا كرد

 آغاز راه اسكار
از تــورنتـو

روی خط خبر

درانتظاربازگشاييتماشاخانههايدولتي
مدیركل هنرهاي نمایشــي اعالم كرد: یك هفته پيش، پيشنهاد از 
سرگيري فعاليت ســالن هاي دولتي تئاتر با یك سوم ظرفيت سالن 
داده شده، ولي هنوز جوابي از سوي وزارتخانه و ستاد كرونا داده نشده 
است. قادر آشنا درباره وضعيت از سرگيري فعاليت سالن هاي دولتي 
تئاتر با توجه به فعاليت سالن هاي خصوصي و مشاغل گروه 2 در سطح 
شهر تهران، به مهر گفته است:» تعطيلي هاي اخير كرونایي براي تئاتر 
طوالني شده و این امر آسيبي جدي به هنرمندان و فعاليت هاي این 
حوزه وارد كرده است. با توجه به اینكه در این شرایط به ثباتي در سطح 
جامعه رسيده ایم، ما هم پيشــنهاد اجراي تئاتر در سالن هاي دولتي 
تئاتر را با یك سوم ظرفيت سالن ارائه دادیم و منتظر پاسخ وزارتخانه 

و ستاد كرونا هستيم.«

كيومرثپوراحمدبا»پروندهبازاست«ميآيد 
كيومرث پوراحمد فيلم سينمایي »پرونده باز است« را كه به تازگي 

پروانه ساخت آن را دریافت كرده است، جلوي دوربين مي برد.
به گزارش همشــهري، كيومرث پوراحمد كارگردان ســينما بعد از 
گذشت 3سال از ساخت فيلم سينمایي »تيغ و ترمه«، به تازگي پروانه 

ساخت »پرونده باز است« را دریافت كرده است.
 وي فيلمنامه این اثر سينمایي را سال ها پيش به نگارش درآورده بود، 
اما طي سال هاي گذشته شرایط براي توليد آن فراهم نبود. این فيلم كه 
تهيه كنندگي آن را علي قائم مقامي برعهده دارد، چهارمين همكاري 
پوراحمد بعد از »شب یلدا«، »كفش هایم كو؟« و »تيغ و ترمه« با این 
تهيه كننده سينماســت. این كارگردان قرار است در فيلم جدیدش 
یك ماجراي جنایي را جلوي دوربين ببردكه مراحل پيش توليد فيلم 

آغاز شده است.

تماشاي»زخمكاري«،نيمهشبدرسينما
جمعه پيش رو قرار اســت قســمت پایاني ســریال »زخم كاري« 
از پلفترم هميشــگي پخش شــود، اما عوامل ایــن مجموعه براي 
تماشاي قســمت آخر در ســينما آزادي بليت مي فروشند و این كار 
 در حالي انجام مي شود كه سریال در سينما زودتر از پلتفرم، نمایش

 داده خواهد شد. 
به گزارش همشهري، گفته شده كه سينما آزادي براي اكران قسمت 
آخر »زخم كاري« بليت مي فروشد. قسمتي پایاني كه قرار است زودتر 
از پلتفرم نمایش دهنده،  اكران داشته باشد؛ آن هم براي 2:30نيمه 
شب. این تصميم در حالي اجرایي مي شود كه بحث كرونا و منع تردد، 
وجود دارد . در صفحه اول سایت سينما تيكت، فروش بليت قسمت 
آخر سریال مهدویان دیده مي شــود. تماشاي قسمت آخر سریال در 

سينما كه بليت هاي 30هزار توماني اش   به فروش رفته است . 
دليل خرید بليت ها براي تماشاگران عالوه بر كنجكاوي در تماشاي 
قسمت پایاني،  مي تواند حضور بازیگران و عوامل این سریال نيز باشد.

سریال »شهرزاد« حسن فتحي نيز چندین اكران در سينما را با حضور 
عوامل داشت.

جايزهبرايبازيگرفيلمهايهالووين

جایزه شير طالیي جشنواره ونيز براي یك عمر 
دستاورد هنري به جيمي لي كورتيس، بازیگر جشنواره

آمریكایــي، پيــش از اكران فيلــم »هالووین 
مي كشد« اهدا شد. او دختر توني كرتيس و ژانت لي 2بازیگر 
مطرح سينماي كالسيك آمریكاست. بيشتر شهرت او به دليل 
نقش آفریني در سري فيلم هاي ترســناك هالووین است.  به 
گــزارش ســایت جشــنواره ونيز، ایــن جایزه روز هشــتم 
سپتامبر)17شــهریور( بــه جيمي لي كورتيس كــه با فيلم 
»هالووین مي كشد« در بخش غيررقابتي جشنواره ونيز حضور 
یافته، اهدا شــد. كورتيس در بيانيه اي از پيش تنظيم شده با 
اشاره به اینكه دریافت این جایزه افتخار بزرگي براي وي است، 
اعالم كرد: باور نمي كنم كه از نظر زماني به اندازه اي در صنعت 
سينما حضور یافته باشم كه بتوانم الیق دریافت جایزه یك عمر 
دستاورد هنري باشــم. دریافت این جایزه همزمان با نمایش 
فيلم »هالووین مي كشد« در جشنواره فيلم ونيز برایم معناي 
ویژه اي دارد.  آلبرتو باربرا، مدیر جشنواره ونيز با صدور بيانيه اي 
اعالم كرد كه جيمي لي كورتيس به آن گروه از بازیگران ناب 
سينما تعلق دارد كه به بهترین وجهي كيفيت صنعت جهاني 
سينما و ميراث آن را نمایندگي مي كنند.  پس از اهداي جایزه 
یك عمر دستاورد هنري به جيمي لي كورتيس، نوبت به اكران 
فيلم »هالووین مي كشد« رسيد. این فيلم، دوازدهمين فيلم از 
سري فيلم هاي ترســناك هالووین اســت كه در ادامه فيلم 
»هالووین 2018« ساخته شده است. »هالووین مي كشد« به 
كارگرداني دیوید گوردون گرین با بازیگري جيمي لي كورتيس 
ساخته شده اســت. جيمي لي كورتيس در این فيلم در نقش 
لوري استرود، تنها بازمانده داستان فيلم »هالووین«)1978( 
ایفاي نقش مي كند. او از افســردگي و اختالل رواني ناشي از 
حوادث داســتان فيلم »هالووین« رنج مي برد. او مادر كارن و 
مادربزرگ آليســون اســت. جيمي لي كورتيس پيش تر در 
حساب تویيتري خود درباره فيلم »هالووین مي كشد« نوشته 
بود: فيلم جدید دیوید گوردون گرین كه شخصيت هاي آن را 
جان كارپنتر و دبرا هيل خلــق كرده انــد، در ژانر فيلم هاي 
ترسناك یك شاهكار محسوب مي شود. این فيلم خوش ساخت 
و موضوع آن از اســتحكام داســتاني برخوردار اســت. فيلم 
»هالوویــن به پایان مي رســد« نيــز آخرین فيلم از ســري 
فيلم هاي»هالوویــن« اســت كه قــرار اســت در 14اكتبر 

2022اكران شود.

آرشنهاوندي
مترجم

جشــنواره تورنتو امســال به 
گزارش
2شــكل فيزیكي بــا حضور سينما

مدعوین و مجازي به نمایش 
فيلم ها خواهد پرداخت. ایــن رویداد مهم 
18تا  ســينمایي از 9تــا 18ســپتامبر)
27شهریور( در شهر تورنتو با نمایش تعدادي 
از فيلم هایي كه مي تواننــد از اميدهاي اول 
دریافت جایره اسكار باشند،  برپاخواهد شد.

فيلــم »قهرمــان« بــه كارگردانــي اصغر 
فرهادي در بخــش خارج از مســابقه و در 

بخش نمایش هاي ویــژه و فيلم 
»زاالوا« بــه كارگردانــي 

ارسالن اميري در بخش 
»دیوانگي نيمه شب« 
جشــنواره2021 
تورنتــو به نمایش 
درخواهــد آمد. 
نمایش فيلم اصغر 
فرهادي در تورنتو 

به دليل اهميت این 
جشــنواره و نزدیكي 

زمــان آن بــه برگزاري 
مراسم اســكار براي سينماي 

ایران بسيار با اهميت تلقي مي شود؛ چراكه 
درصورتي كه فيلم »قهرمان« اصغر فرهادي 
بتواند در این جشــنواره با اقبــال منتقدان 
و تماشــاگران مواجــه شــود و در مجموع 
عملكرد خوبي داشته باشد، به احتمال زیاد 
مســير این فيلم براي كسب جوایز در فصل 
برگزاري جشنواره هاي سينمایي و همچنين 

در اســكار2022 به مقدار بســيار زیادي 
هموار خواهد شد. فيلم هاي»تل ماسه« به 
كارگرداني دنيس ویلنوو، »مموریا«)حافظه( 
ساخته آپيچتاپونگ ویراســتاكول و فيلم 
»اسپنسر« به كارگرداني پابلو الرائين نيز به 
همراه فيلم »قهرمان« در بخش نمایش ویژه 

روي پرده خواهند رفت. 

ديگرشانسهاياسكاريجشنوارهتورنتو

به گزارش گاردین، جسيكا چاستين، بازیگر 
و تهيه كننده آمریكایي نيز با 2فيلم جدید در 
این دوره از جشــنواره تورنتو حضور خواهد 
یافت؛ فيلم مهيج و ترسناك كمدي 
»بخشوده ها« به كارگرداني 
»جان مایكل دوناهيو« 
و فيلم زندگينامه اي 
تامي  »چشــمان 
فاي«. بسياري از 
منتقــدان بر این 
باورند كه جسيكا 
چاستين به خاطر 
در  نقش آفرینــي 
»چشمان تامي فاي« 
یكــي از اميدهــاي اول 
دریافت جایزه اســكار خواهد 
بــود. او پيش تر به خاطــر ایفاي نقش 
در فيلم »صفر سياه ســي« در سال2013 
كاندیداي دریافت جایزه اســكار شده بود. 
چاستين در گفت وگویي مدعي شده است كه 
گریم سنگيني كه براي این فيلم روي صورت 
او كار گذاشته شده بود، تا حدي به چهره اش 

آسيب زده است. 

در این دوره از جشــنواره تورنتو همچنين 
براي  نخســتين بار فيلم ترســناك، مهيج و 
جنایي»گناهــكار« محصــول نتفليكس با 
بازي جيك گيلنهال نمایــش داده خواهد 
شد. این فيلم نســخه بازسازي شده فيلمي 
دانماركي به همين نام ســاخته سال2018 
اســت. در این فيلم كه اتفاقات آن در فضاي 
بســته رخ مي دهد، داســتان افسر پليسي 
روایت مي شود كه بر این باور است كه دیگران 
برایش اهميتي قائل نيستند، اما پس از یك 
تماس تلفني اســرارآميز اتفاقات و حوادثي 
برایش رخ مي دهد. فيلم »استارلينگ« دیگر 
ساخته نتفليكس نيز در جشــنواره تورنتو 
روي پرده خواهد رفت. در این فيلم داستان 
زن سوگواري روایت مي شود كه با یك پرنده 

رابطه دوستانه برقرار مي كند. 
كرا نایتلي نيز در فيلم »شب آرام« كه فيلمي 
است كریسمسي هر ماه با حوادث غيرقابل 
پيش بيني بسيار پيچيده، روبه رو شده است. 
نائومي واتس نيز به عنــوان بازیگر نقش اول 
در فيلم»ليكــوود« كه فيلمي ترســناك و 
ساخته شده در دوران شــيوع كرونا است، 
ایفاي نقش كرده اســت.  »انسان ها« یكي 
از دیگر فيلم هایي اســت كه در جشــنواره 
تورنتو به نمایش درمي آیــد. منتقدان براي 
این فيلم نيز شــانس باالیي بــراي دریافت 
جایزه اسكار قائل شده   اند. این فيلم با اقتباس 
از داســتاني اثر اســتيفن كرم، برنده جایزه 
توني ساخته شده اســت.  جشنواره امسال 
فيلم تورنتو با اقتباس ســينمایي از نمایش 
موزیكال ایوان هانسن عزیز كه برنده جایزه 
توني نيز شــده بود، افتتاح خواهد شــد. در 
سال هاي قبل جشنواره تورنتو با فيلم هایي از 

جمله»نابودي«، »قاضي« و »پادشاه یاغي« 
افتتاح شده است. 

تدابيركروناييجشنواره

مسئوالن برگزاري جشنواره تورنتو به منظور 
كاهش خطرات ناشــي از برگزاري فيزیكي 
این جشــنواره تدابير ویژه كرونایي درنظر 
گرفته اند. جوانا ویســنته و كامــرون بيلي 
مدیران این جشــنواره در بيانيــه اي اعالم 
كرده اند: ما بــراي برگزاري این جشــنواره 
قوانين شهري و استاني، پزشكي و بهداشتي 
را مدنظر قرار داده ایم و بر این اساس امكان 
انجام تست هاي سریع كرونا در این جشنواره 
را فراهــم كرده ایم. ما اميــدوارم كه رعایت 
ویژه پروتكل هاي بهداشــتي در این دوره از 
جشنواره تورنتو باعث اطمينان خاطر و ایمني 
حاضران در این جشــنواره شــود. براساس 
قواعد بهداشــتي حاكم بر جشنواره تورنتو، 
تمام حاضران تنها خواهند توانست با كارت 
واكسيناسيون یا گواهي تأیيدیه منفي بودن 
تست كرونا وارد محل برگزاري این جشنواره 
و سالن هاي سينماي مختص به آن شوند. در 
این جشــنواره نيز مانند سایر فستيوال هاي 
ســينمایي دوران كرونا پوشيدن ماسك در 
اماكن سرپوشيده و به ویژه سالن هاي سينما 
الزامي خواهد بود. جشنواره فيلم تورنتو در 
حالي برگزار خواهد شد كه در روز 5سپتامبر 
گزارش هایي حاكي از افزایش اندك ميزان 
ابتال به شــيوع كرونا در استان انتاریو انتشار 
یافته است، اما در جشــنواره فيلم ونيز كه 
همچنان در حال برگزاري اســت، تا كنون 

موردي از ابتال به كرونا گزارش نشده است.

نمایی از فيلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی
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   واكنش هاي جهاني
  اتحاديــه اروپا: دولــت جديد در 
افغانستان توسط طالبان فراگير نبوده 
و نماينده همه گروه هاي قومي و مذهبي 

مختلف اين كشور نيست.
  آلمان: چينــش دولت طالبان، جايي 

براي خوش بيني باقي نمي گذارد.
  ايتاليا: تركيب اعالم شده دولت آينده 
افغانســتان بدترين نشانه براي جامعه 

جهاني است.
  تركيه: مشخص نيســت اين دولت 
موقت تا چه زماني بر سر قدرت خواهد 
بود اما آنچه ما بايد انجام دهيم، پيگيري 

دقيق اين روند است.
  كره جنوبي: آمــاده همكاري با رژيم 
جديد طالبان در افغانستان هستيم اگر 
به هنجارهاي بين المللي و حقوق بشر 
احترام بگذارد و پناهگاه تروريست ها 

نباشد.
  روسيه: هنوز تصميمي براي گفت وگو 
با دولت جديد كابــل نداريم. نظاره گر 

وقايع هستيم.
  آمريــكا: آمريكا با دقــت اقدامات 
دولت طالبان را رصد خواهد كرد. چين، 
پاكستان، روسيه و ايران با طالبان مشكل 
اساسي دارند ولي در عين حال به دنبال 

نوعي توافق با اين گروه هستند.
  چين: تشكيل اين دولت پايان 3هفته 
هرج ومرج در افغانســتان است و از آن 

استقبال مي كنيم.

كيوسك

 3هفته پس از سقوط كابل، 
گروه طالبان ســاختار مورد گزارش

نظر خود براي دولت و اعضاي 
كابينه موقت را اعالم كــرد؛ كابينه اي كه با 
بررسي اعضاي آن مي توان گفت كه رهبران 
طالبان ترجيح داده اند از وعده  گذشته خود 
مبني بر تشكيل یك »حكومت همه شمول« 

عقب نشيني كنند.
در اطالعيه  اي كه شامگاه سه شنبه و با تأخير 
4روزه از سوي طالبان منتشر شده، اسامي 
وزارتخانه ها و افرادي كه به سرپرستي آنها 
گماشته شــده اند درج شده اســت. در این 
فهرست، وزارت زنان حذف شده و وزارت امر 
به معروف و نهي از منكر به جمع وزارتخانه ها 
اضافه شده است؛ اقدامي كه واكنش  منفي 
بسياري از فعاالن حقوق بشر و حقوق زنان 
در افغانستان را به دنبال داشته است. به گفته 
ذبيح اهلل مجاهد، سخنگوي طالبان كه اكنون 
در فهرست كابينه وظيفه سرپرستي وزارت 
اطالعات و فرهنــگ را به عهده دارد، كابينه 
اعالمي »یك اداره سرپرست« است و براي 
رسيدگي به »نيازهاي فوري حكومتداري« 

تشكيل شده است.
بســياري از تحليلگــران معتقدند تركيب 
كابينه معرفي شده از ســوي طالبان نشان 
مي دهد كه این گروه به تقسيم قدرت صرفا 
در ميان اعضاي خود اعتقاد دارد و به دنبال 
تقســيم قدرت با دیگر گروه هــاي قومي و 
احزاب افغان نيست؛ موضوعي كه بدون شك 
مانع شناســایي دولت آنها از سوي جامعه 
بين المللي خواهد شــد. هم همســایگان 
افغانســتان و هم قدرت هاي فرامنطقه اي و 
نهادهاي بين المللي بارها اعالم كرده اند كه 
شرط به رسميت شناختن حكومت جدید 
در كابل، فراگير بودن آن است. فارغ از این، 
افرادي در كابينه قرار گرفته اند كه خارج از 
مرزهاي افغانســتان تحت تعقيب هستند. 
محمدحسن آخوند كه در جایگاه نخست وزیر 
به عنوان سرپرست كابينه یا »رئيس الوزرا« 
منصوب شده، در فهرست سياه سازمان ملل 
است. ســراج الدین حقاني نيز كه به عنوان 
سرپرســت وزارت داخله معرفي شده، در 

ليست تروریسم آمریكا قرار دارد.
فارغ از این، شكي نيست كه چنين تركيبي 
به راحتي مورد پذیــرش گروه هاي داخلي 
افغانستان قرار نخواهد گرفت. جبهه مقاومت 
ملي افغانستان یا جبهه مقاومت شمال در 
همين آغاز كار در واكنش به تركيب كابينه 

طالبان، با صدور بيانيــه اي اقدام این گروه 
را »نامشــروع«، »غيرقانوني« و »نماد بارز 
دشمني این گروه با مردم افغانستان« خوانده 
اســت. این جبهه به رهبري احمد مسعود 
فعاليت مي كند و فعال تنها گروهي است كه 
براي مقابله با طالبان دست به اسلحه برده 
است. مقاومت شمال از سازمان ملل متحد 
و سایر كشورها و نهادها خواسته است كه از 
همكاري دیپلماتيك و سياســي با طالبان 
خودداري كنند. روند كنوني، در مسير آشتي 

ملي در افغانستان نخواهد بود.

تركيب كابينه
كليدي ترین پست هاي كابينه موقت طالبان 
در اختيار كساني قرار گرفته كه در گذشته 
یعني در طول 5ســال حكومت طالبان در 
اواخر دهه1990ميالدي، در حكومت سمت 

داشته اند.

حســن  محمد مال
آخند، رئيس الوزرا: 
مالمحمدحسن را جزو 
بنيانگــذاران گــروه 
طالبان در دهه 1990ميــالدي مي دانند. 
جایگاه او در دولت، جایگاه نخست وزیر است 
و ریاســت كابينه را به عهده خواهد داشت. 
باالتر از كابينه دولت موقت، مولوي هبت اهلل 
آخندزاده، رهبر طالبان، در جایگاه رهبري 
افغانســتان قــرار مي گيــرد. بنابراین مال 
محمدحســن آخند به طور مستقيم به مال 
بــود.  خواهــد  پاســخگو  هبــت اهلل 
مالمحمدحسن در حكومت قبلي طالبان، در 
پســت معاون نخســت وزیر و معاون وزیر 
خارجه فعاليت داشــته است. طي 20سال 
گذشته، كمتر نامي از او شنيده مي شد اما مال 
محمدحسن طي این مدت ریاست شوراي 
طالبان در كویته پاكستان را به عهده داشت.

مالعبدالغني برادر، 
معاون نخست وزير: 
ابتدا انتظــار مي رفت 
عبدالغني برادر، مسئول 
دفتر سياسي طالبان در قطر و معاون سياسي 
این گروه، ریاست حكومت جدید طالبان را 
به عهده بگيــرد اما در نهایــت او در جایگاه 
معاون نخســت وزیر قرار گرفــت. مولوي 
عبدالســالم حنفي نيز به عنوان معاون دوم 
منصوب شده اســت. مالبرادر تنها بازمانده 
حلقه نخستين رهبران ارشد طالبان است. او 
در ســال1968 در والیت پشتون نشــين 
اروزگان به دنيــا آمد. مثل دیگــر رهبران 

طالبان، مالبــرادر ابتدا در خــط نيروهاي 
مجاهــد در برابر ارتش ســرخ شــوروي 
مي جنگيد. همان گروه هایي كه شوروي را 
بيرون كرده بودنــد، حاال عليه یكدیگر وارد 
جنگ شدند. در ســال1994، مال برادر در 
كنار فرمانده خود یعني مال عمر قرار گرفت و 
جنبش طالبان را پایه گذاري كرد. عبدالغني 
طي 2ســال بعد، پابه پاي مالعمر در جنگ 
داخلي افغانستان جنگيد تا در نهایت گروه 
طالبان موفق شد كابل را فتح كند و تشكيل 
حكومت دهد؛ حكومتي كه 5ســال بعد در 
جریــان یــورش نيروهــاي آمریكایي به 
افغانستان به زیر كشيده شد. پس از حمله 
آمریكا به افغانستان، مالبرادر و دیگر رهبران 
طالبان به پاكستان گریختند. گفته مي شود 
مالعمر را مال برادر ســوار بر موتورسيكلت 
نجات داد و در مناطق مرزي ميان افغانستان 

و پاكستان مخفي كرد.

سراج الدين حقاني، 
داخلــه:  وزيــر 
ســراج الدین حقاني 
48ســاله و فرزنــد 

جالل الدین حقاني، رئيس شبكه تروریستي 
حقاني است. سراج الدین یكي از برنده هاي 
اصلي بازگشــت طالبان به قدرت اســت. 
سرپرستي او در وزارت داخله باعث خواهد 
شد تا با تعيين استانداران و فرمانداران، بر 
تمامي والیت ها و شهرهاي كوچك و بزرگ 
سيطره داشته باشد. او تا همينجا فرماندهان 
محلــي خــود را در پســت هاي كليدي 
والیت هــاي مختلــف گمــارده اســت. 
سراج الدین حقاني در سال2016 در كنار 
مالهبت اهلل قرار گرفــت كه به عنوان رهبر 
جدید طالبان معرفي شده بود. اتحاد شوم 
گروه حقاني و گروه طالبان، بر دامنه حمالت 
آنها در كابل و دیگر شــهرها افزود و جان 
تازه اي به عمليات نظامي طالبان داد. گفته 
مي شود كنترل امنيتي كابل اكنون در دست 
نيروهاي شبكه حقاني اســت. این گروه با 
ســرویس اطالعــات ارتــش پاكســتان 
)آي اس آي( و همچنين گروه القاعده ارتباط 

نزدیكي دارد.

مولوي محمديعقوب، 
وزير دفــاع: گفته 
مولــوي  مي شــود 
محمدیعقوب 30ساله 
اســت. او فرزند بــزرگ مالعمر اســت و 
مســئوليت هدایت عمليات هاي نظامي 
طالبان را به عهــده دارد. از او تصویري در 
دســترس نيست. در ســال 2016برخي 
فرماندهــان طالبان خواســتار تعيين او 
به عنوان رهبر این گروه بودند اما فقط سن 
كمش باعث شــد تا مال هبت اهلل به عنوان 
جانشــين مالاختر منصور كــه در حمله 
پهپادهاي آمریكایي كشته شده بود تعيين 
شــود. او در كنار ســراج الدین حقاني در 
جایگاه معاونت مالهبت اهلل قرار گرفت. در 
نخستين روزهاي سقوط كابل، اطالعيه اي 
به امضاي او منتشــر شــد كه از نيروهاي 
طالبان مي خواست دست به غارت اموال 
مردم نزنند. او تهدید كرد هركسي خالف 
دستور عمل كند، به سزاي اعمالش خواهد 

رسيد.

اميرخــان متقي، 
وزيــر خارجــه: 
اميرخــان متقــي تا 
چندي پيــش رئيس 
كميسيون دعوت و ارشاد طالبان بود. طي 
ماه هاي اخير، مذاكرات او و اعضاي تيمش 
با نيروهاي پليس و ارتش افغانستان بود 
كه باعث شد بســياري اســلحه خود را 

تحویــل دهنــد و عمال باعث شكســت 
نيروهــاي امنيتــي دولت شــوند. مزد 
تالش هاي اميرخان متقي، سپردن پست 
كليدي وزارت خارجه به او بوده است. او 
در حكومت قبلي طالبان تجربه حضور در 
پســت وزارت اطالعــات و فرهنــگ و 
همچنين پست وزارت آموزش را داشته 
اســت. او را یكي از معماران جنگ رواني 
طالبان مي دانند كه در درگيري هاي اخير 
نقش مهمي در پيروزي طالبان داشــته 
است. اميرخان متقي یكي از اعضاي گروه 
مذاكره كننده طالبان بــا آمریكا پيش از 

امضاي توافق صلح بوده است.

مالعبدالحق وثيق، 
استخبارات:  وزير 
وثيق  مالعبدالحــق 
یكي از 5زنداني طالبان 
در زندان گوانتانامو بود كه در قبال آزادي 
گروهبان بو برگدال، از ســوي آمریكا آزاد 
شدند. مالعبدالحق از سوي آمریكا متهم به 
ارتباط با القاعده بــود. او بالفاصله پس از 
آزادي از گوانتانامو به دوحه رفت و در تيم 
مذاكره كنندگان ارشد طالبان قرار گرفت. 
مالعبدالحق در دهــه 1990در حكومت 
طالبان، معاون وزارت استخبارات یا همان 
اطالعات بود. ایــن وزارتخانه در حكومت 
طالبان، یكي از اصلي ترین وزارتخانه ها بود. 
غيراز او، 4زنداني دیگر طالبان در گوانتانامو 
نيز در دولت جدید طالبان به پســت هاي 
كليدي رسيده اند؛ 2نفر پست وزارت و 2نفر 

پست معاونت وزارت.

ذبيــح اهلل  مجاهد، 
وزيــر  معــاون 
اطالعات و فرهنگ: 
مجاهد 43ساله است و 
سال ها سخنگوي اصلي طالبان بوده است. 
مجاهد با بســياري از رســانه هاي جهان 
گفت وگوي تلفني انجام مي داد اما تا همين 
چند هفته قبل، كسي چهره او را ندیده بود. 
پس از ســقوط كابــل، مجاهــد در یك 
كنفرانس خبري در مقابل خبرنگاران قرار 
گرفت و به ســؤاالت آنها پاســخ داد. طي 
هفته هاي اخير او در تــالش طالبان براي 
جلب نظر مــردم و دولت هــاي خارجي، 
نقش محوري داشــته است. وعده تشكيل 
حكومت »همه شمول« را او نخستين بار از 
سوي طالبان مطرح كرد. مجاهد در پست 
معــاون وزیر قــرار گرفتــه امــا یكي از 

كليدي ترین مقام هاي طالبان است.

تركيب كابينه موقت دولت طالبان نشان مي دهد این گروه به قبضه قدرت در دست خود معتقد است
پشت پاي طالبان به حكومت »همه شمول«

با اعالم ليســت وزراي دولت موقت 
طالبان، بحران افغانستان عمال وارد 
مرحله جديدي شــده است. تركيب 
كابينه نشان از برتري مطلق پشتون ها 
با گرايش امنيتــي و نظامي دارد كه با 
پيش بيني ها مبني بر تشكيل دولتي 
فراگير بسيار متفاوت است. همزمان 
با اين تحوالت، فشــارهاي خياباني 
طالبان عليه هرگونه تجمع يا اعتراض 
عليه سياست هاي اين گروه روزبه روز 

شديدتر مي شود.

روزنامه فايننشال تايمز ]آمريكا[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

دولت تندروها

دولت موقت طالبان

اعالم دولت جديد در افغانستان توسط 
طالبان، گزارش يك روزنامه فايننشال 
تايمز است. اين روزنامه نوشته است 
كه طالبان دولت تندروها و مظنونين 
تروريستي را معرفي كرده است. اين 
گروه،  كه وعده داده بود دولتي فراگير 
تشــكيل دهد، جايي براي مخالفان 
خود نگذاشــته و يكي از وزيران آن، 
در ليست افراد تحت تعقيب اف بي آي 

است.

نگاه

چرا جنگ هاي آمريكا تمام نمي شوند؟

پس از ربایــش 4هواپيمــا و حمله به 
برج هاي تجــارت جهانــي، تنها چند 
ســاعت الزم بود تا بدانيم آمریكا براي 
جنگ با دشمني جدید كه نيروهاي آن در سراسر جهان گسترده 
هســتند، آماده شده اســت. تمام رســانه هاي فراگير موسوم به 
»پيشرو« در 2سوي اقيانوس اطلس، از شبكه سي ان ان گرفته تا 
روزنامه گاردین و... بر طبل جنگ مي كوبيدند و هر كس دیدگاه 
متفاوتي داشت، خائن شناخته مي شد. در این ميان، باربارا لي، تنها 
عضو كنگره آمریكا بود كه 20سال قبل مقابل این موج ایستاد و از 
همكارانش خواست چك سفيد امضا براي جنگ در اختيار جورج 
بوش قرار ندهند. او در نطقي مشهور گفت: »از شما مي خواهم فقط 
براي چند دقيقه به پيامدهاي اقدامــات نظامي دولت آمریكا در 
پاسخ به این حمالت بيندیشم؛ پيامدهایي كه ممكن است اوضاع 
را از كنترل ما خارج كنند.« اما او در مقابل 420نماینده اي كه از 
تفویض اختيارات گســترده به جورج بوش براي حمله نظامي به 
افغانستان دفاع كردند، تنها بود و نه تنها صدایش به جایي نرسيد، 

بلكه حتي تهدید به قتل و از سوي رسانه ها خائن خوانده شد.
حادثه 11ســپتامبر خيلي زود تبدیل به ماشين نظامي گري شد 
كه از دل آن، صدها حادثه ویرانگر و مرگ هزاران انســان بيرون 
آمد. تمامي كشورهاي دخيل در این جنگ 20ساله و زنجيره هاي 
بعدي آن همواره تالش  كرده اند آمــار واقعي قربانيان غيرنظامي 
جنگ را مخفي نگاه دارند؛ شــهرونداني كه به اندازه مســافران 
4هواپيماي ربوده شده و ساكنان برج هاي تجارت جهاني بي گناه 
بودند. این وضعيت تا آخرین روزهاي حضور آمریكا در افغانستان 
ادامه داشت؛ زماني كه یك عامل انتحاري داعش با انفجار خود در 
نزدیكي فرودگاه كابل بيش از 170شهروند را به قتل رساند و جالب 
آنكه رسانه هاي جهان هنوز هم باور مي كنند عامل حقيقي مرگ 
این شهروندان، صرفا یك عامل انتحاري بوده نه نيرویي قدرتمند 
كه زمينه را براي وقوع چنين فجایعي مهيا كرده اســت. مؤسسه 
بررسي هزینه هاي جنگ وابسته به دانشگاه براون مدعي است كه 
در كل نزدیك به یك ميليون انسان در »جنگ آمریكا با تروریسم« 
جان خود را از دست داده اند. گزارش هاي دیگر نيز آماري نزدیك 
به 930هزار نفر را تأیيد مي كنند. با این حال، بســياري معتقدند 
آمارهاي منتشر شده همچنان از تعداد واقعي قربانياني كه بر اثر 
سياست هاي آمریكا در افغانســتان، عراق، یمن و... تحت عنوان 
جنگ عليه تروریسم جان خود را از دست داده اند به مراتب بيشتر 
است. از سوي دیگر، جنگ هاي آمریكا آوارگي بيش از 37ميليون 

انسان را به دنبال داشته است.
از جملــه دیگر ویژگي هــاي جنگ هاي آمریكا عليه تروریســم 
)عالوه بر طوالني بودن، تعداد باالي قربانيان و دروغ هاي بزرگ(، 
عدم محاكمه یا حتي عذرخواهي كساني است كه مسئوليت وقوع 
چنين فجایعي متوجه آنهاســت. جورج بوش، تونــي بلر، ژنرال 
پترائوس و حتي ژنرال استنلي مك كریستال كه با افتخار گفته بود 
دمكراسي را از روي آسمان بر سر كشورها سرازیر مي كند )كنایه 
از بمباران(، هرگز براي جنایاتي كه مرتكب شــده اند، پاســخگو 
نبوده اند. البته مك كریســتال بعدها از سمت نظامي خود بركنار 
شد، اما نه به دليل جنایاتي كه مرتكب شده، بلكه به دليل توهين 
به باراك اوباما در یك مصاحبه. بسياري از این اشخاص حتي پس 
از پایان عمر سياسي-نظامي خود به عنوان مشاور ابرشركت هاي 
تسليحاتي و تجاري مشــغول بوده و باز هم از طریق »جنگ عليه 
تروریســم« كســب مال مي كنند. امپراتوري ها زماني به پایان 
مي رسند كه مشروعيت خود را از دســت بدهند؛ اتفاقي كه براي 
آمریكا از دوران ترامپ آغاز شده و در دولت بایدن با سرعت بيشتري 
پيش مي رود. افغانستان بدون شك از ابتدا، جنگي شكست خورده 
براي آمریكا بود، اما اصرار واشــنگتن بر تكرار رویه هاي پيشين و 
اجتناب از پذیرش مسئوليت جنایت ها، ضرباتي به مراتب بزرگ تر 
از خسارات مالي و جاني به این كشور وارد كرد و مشروعيت آن را 

بيش از هر زمان دیگري از بين برد.
تمام اینها در حالي است كه جنگ 20ساله افغانستان هيچ تأثير 
عمده اي، نه تنها بر طالبان بلكه بــر هيچ یك از گروه هاي جهادي 
دیگر در این كشور، نظير القاعده و داعش نداشته و انتظار مي رود 
با خروج آمریكا، مجددا فعاليت پيشــين آنان از سر گرفته شود. 
به عبارت دیگر، جنگ آمریكا عليه تروریســم، تروریســت هاي 
به مراتب بيشتري را نســبت به ســال 2001توليد كرده است و 
غم انگيز اینكه به نظر نمي رسد هيچ كس در سطح رهبران جامعه 
جهاني از آنچه گذشــت درس آموخته و عبرت گرفته باشــند. 
افغانستان به زودي درگير بحران هاي مالي و انساني عميقي، نظير 
كمبود غذا و دارو خواهد شد. این در شرایطي است كه بخشي از 
قدرت هاي غربي، به دنبــال مقدمه چيني براي اعمال تحریم هاي 
اقتصادي عليه این كشور زیر ســایه حكومت طالبان نيز هستند. 
نخستين نشانه در این زمينه، بلوكه شدن نزدیك به 9/5ميليارد 
دالر از ذخایر و دارایي هاي ارزي بانك مركزي افغانستان در آمریكا 
و اروپا توسط دولت بایدن بوده است؛ تصميمي كه ادعا مي شود با 
هدف خلق ابزار فشار عليه طالبان اتخاذ شده است. این در حالي 
است كه براساس گزارش هاي سازمان ملل، دست كم 30ميليون 
نفر در افغانســتان نيازمند كمك هاي مالي و غذایي براي گذران 

زندگي روزمره خود هستند.
شكست آمریكا در افغانستان، تنها شكســت مقابل یك دشمن 
نيست؛ نشانه اي از پایان ســردمداري این كشور بر عصر و تمدني 
است كه با عنوان دمكراسي شــناخته مي شود. این شكست براي 
همه ما یادآور پایان اتحاد جماهير شــوروي است. اگرچه این بار 
روشن نيست طرف پيروز كيست و اصوال پيروزي به چه معناست؟ 
اگر آمریكا از این شكست سخت كه هزینه آن را ميليون ها انسان 
با جان و زندگــي خود پرداخت كردند درس گرفته باشــد، دیگر 
نباید با ذهنيت قرن نوزدهمــي از منطقه نفوذ و برخورد تمدن ها 
سخن بگوید. دیگر براي آنكه آمریكایي ها فكر كنند از ویژگي هاي 
استثنایي خاصي نســبت به ســایر جهانيان برخوردارند، خيلي 
دیر شده است. با فروپاشي شــوروي، 2كشور )عراق و افغانستان( 
همچون ميراثي در اختيار آمریكا قرار گرفت؛ كشــورهایي كه هر 
دو متمایل به اردوگاه غرب شده بودند، اما در نتيجه سياست هاي 
آمریكا هم اكنون از دشمنان واشنگتن به حساب مي آیند. به عبارت 
صریح تر، اكنون آمریكا در تمام حياط خلوت هاي خود شكســت 
خورده است. امروز ماجراي افغانستان براي آمریكا به پایان رسيد، 
اما تا زماني كه آمریــكا درس هاي الزم را نياموزد، بدون شــك 

جنگ هاي آن ادامه خواهند داشت.
منبع: ميدل ايست اي 

ديويد هرست
روزنامه نگار و نویسنده انگليسي

فرار 6فلســطيني از زندان فوق امنيتي رژیم اشغالگر 
قدس، تنش در سرزمين هاي اشــغالي را به شدت باال رويداد

برده و حتي ممكن است در اردوگاه جنين، جایي كه 
گفته مي شود این6نفر به آن پناه برده اند، جنگ در بگيرد. به گزارش 
الجزیره، اسرائيل گفته است كه براي یافتن این 6نفر، ممكن است وارد 
این اردوگاه شود. در مقابل گروه فلسطيني جهاد اسالمي هشدار داده 
است كه درصورت ورود سربازان اســرائيل به اردوگاه، با آنها مبارزه 
خواهد كرد. صبح چهارشــنبه،  ســربازان اســرائيلي با سگ هاي 
جست و جوگر در نزدیكي دیوار حائل در شهر یعبد در نزدیكي جنين 
مستقر شدند و هواپيماهاي شناســایي هم بر فراز منطقه گشتزني 

كردند.
سه شنبه شب هم تنش در جنين به شــدت باال بود و جهاد اسالمي 
به اسرائيل هشــدار داده بود كه به تالفي فرار این 6زنداني، نباید به 
زندانيان دیگر فشار وارد كند. در همين شب صداي تيراندازي هم در 

كمپ شنيده مي شد و جو آن متشنج بود.
مشخص نيست كه این 6زنداني كجا پنهان شــده اند. از همان ابتدا 

اینطور گفته مي شــد كه ایــن زندانيان فراري به جنيــن رفته اند؛ 
جایي كه خانواده هایشان مستقر هســتند. عالوه بر آن، تشكيالت 
خودگردان فلســطين در این منطقه چندان نفوذ و كنترلي ندارند و 

خطر استردادشان به اسرائيل، آنها را تهدید نخواهد كرد.
صدها نيروي امنيتي اسرائيل و همينطور مأموران اطالعاتي دیروز 
جست و جو براي این 6زنداني را ادامه دادند. آنها دوشنبه با حفر تونل 

از زندان فوق امنيتي جلبوع به بيرون فرار كرده اند.
در همين حال، ده ها ایست بازرسي بين كرانه باختري و سرزمين هاي 
اشغالي علم شده است؛ چون مقامات اسرائيلي نگران حمله نيروهاي 

مسلح فلسطيني به شهرك هاي یهودي  نشين هستند.
جمال زبيدي 65ساله، عموي یكي از زندانيان گفته است كه خانواده 
این زنداني هر لحظه منتظر حمله سربازان اسرائيلي به كمپ جنين 

هستند؛  »نمي دانيم كي مي آیند، اما هر لحظه انتظار داریم كه بيایند 
و براي آن آماده ایم. خانواده ما سال هاست كه از اشغال اسرائيل ضربه 
خورده و رنج كشــيده اســت.« یكي از این زنداني ها ذكریا زبيدي 
46ساله،  یكي از رهبران سابق فتح در شــهر جنين در شمال غربي 
كرانه باختري اســت. 5زنداني دیگر هم كه همراه با زبيدي موفق به 
فرار شده اند، از اعضاي جهاد اسالمي فلسطين هستند. جهاد اسالمي 
هم به اسرائيل هشدار داده اســت كه نباید به این 6نفر آسيبي وارد 

كند.
با وجود اتمسفر پرتنش در اردوگاه آوارگان جنين، بسياري از جوانان 
از فرار6زنداني استقبال و ابراز شادي كرده اند. آنها همچنين گفته اند 
كه از تقابل با نيروهاي اسرائيلي هراسي ندارند و درصورت ورود آنها 

به اردوگاه، قطعا با آنها مقابله خواهند كرد.
نور سعيدي 27ساله در این باره به الجزیره گفته است: »بچه ها اصال 
نترســيده اند. آنها براي حقوق خود مي جنگند.« خود سعيدي قبال 

2سال در یك زندان اسرائيلي حبس بوده است.
از زمان فرار خارق العاده این6زنداني، ســازمان زندان هاي اسرائيل 
زندگي را بر اعضاي جهاد اســالمي در زندان هاي مختلف سخت تر 
كرده است. این ســازمان همچنين 90زنداني از 360زنداني حاضر 
در زندان جلبوع را تخليه و بررســي تمام تاسيسات زندان را شروع 

كرده است.
اسرائيل گفته است كه دستگيري این 6زنداني مسئله اي فوري است 
تا جلوي حمالت احتمالي گرفته شــود. آنها همچنين گفته اند كه 

نگران تقابل نيروهاي مسلح فلسطيني با سربازان خودشان هستند.
از زمان فرار آنها، سربازان اسرائيلي به چند روستا در نزدیكي جنين 

حمله و دوربين هاي مكان هاي عمومي را ضبط كرده اند تا فيلم هاي 
آنها را بررسي كنند. همچنين خودرو ها را متوقف كرده اند تا هویت 

سرنشينان آنها را مشخص كنند. 

حمله به روستاها
3فلسطيني از روستاي نورا در شمال اسرائيل سه شنبه به ظن كمك 

به زندانيان فراري بازداشت شدند.
به گفته اسرائيل، یكي از این 6زنداني فراري در فيلم دوربين مسجد 

روستا شناسایي شده است.
الجزیره شــاهد حمله سربازان اســرائيلي به روســتاي عربونه در 
جنوب غرب جنين در شــب سه شــنبه بوده است. ســربازان فيلم 
دوربين هاي امنيتي را ضبط كردند و در ادامه به جواناني كه با سنگ 
به مقابله با آنها پرداخته بودند، حمله بردند. سربازان خيلي زود محل 

را ترك كردند.
قبل از آن در روز سه شنبه، سربازان در نزدیكي روستاي دیرالغزاله كه 
نزدیك دیوار حائل اسرائيل و كرانه باختري قرار دارد، موضع گرفتند. 

یك پهپاد شناسایي هم روي روستا پرواز كرد.
در هفته هاي اخيــر، درگيري هــاي متعددي بين اســرائيلي ها و 
فلسطيني ها در شــمال كرانه باختري اشغالي به خصوص در جنين 

درگرفته است.
2هفته قبل، دســت كم 4مرد در جریان تقابل با ارتش اسرائيل در 
كمپ آوارگان جنين به خاطر اصابت گلوله اسرائيلي ها شهيد شدند. 
نيروهاي ویژه اسرائيلي براي دســتگيري یك فلسطيني به اردوگاه 

وارد شده بودند.

 نخست وزير جمهوري چك: 
اروپا براي پناهجويان افغان جايي ندارد

در ادامــه اختالف نظر ميان رهبران اروپایي بر ســر 
پذیرش پناهجویان افغان، آندري بابيش، نخست وزیر اروپا

جمهــوري چك گفته اســت كه اروپــا جایي براي 
پناهجویان افغان ندارد.

به گزارش رویتــرز، بابيش پس از مالقات با سباســتين كورتس 
صدراعظم اتریش و ادوارد هگر نخست وزیر جمهوري اسلواكي، ضمن اعتراض به روند كنوني 
ورود افغان ها به اروپا گفت كه یافتن راه حلي براي ماندن این افراد در افغانستان، مسير بهتري 
است. این در حالي اســت كه مقام هاي اتحادیه اروپا بارها گفته اند كه آماده هستند تا پس از 

تسلط طالبان بر افغانستان، به پناهجویان افغان كمك كنند.
بابيش همچنين گفت: »یكي از گزینه ها براي مهار مهاجرت افغان ها مذاكره با تركيه به مانند 
گذشته اســت اما فكر نمي كنم كه این هم راه حل خوبي باشد.« اتحادیه اروپا در سال 2016 
توافقنامه  اي را با تركيه امضا كرد كه در این توافقنامه، آنكارا متعهد شد در مقابل دریافت تامين 

مالي براي پذیرش بيش از 3ميليون مهاجر سوریه اي، از ورود آنها به اروپا جلوگيري كند.

تنش در »جنين«
فرار 6 فلسطيني از زندان فوق امنيتي 

اسرائيل به جنين، احتمال حمله اسرائيل به 
این اردوگاه را باال برده است 

 محمدامين خرمي 
روزنامه نگار
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صفحــه فتــح اهلل اميری مطهره كشاورزمحمدیان  نخستين بار خبرش را در 
خواندم؛ مستندســاز ايالمی كه »محيط بان و پلنگ«ش، 
جايــزه جشــنواره Jackson Hole آمريكا، معتبرترين 
جشنواره فيلم های محيط زيست و حيات وحش دنيا را گرفت؛ 
خبری خوش بــرای بلوط ها، بادام ها، ارس، شــن، ارژن و 
جغجغك. برای زالزالك و تنگرس و زبان گنجشــك های 
زاگرس. بــرای ســنجاب های ايرانــی... .  اين كنشــگر 
محيط زيست، در صفحه اينستاگرامش از راه اندازی پويشی 
خبر داده بود كه در آن آثار برتر عكاسان حيات وحش كشور 
برای خريد بخشی از تجهيزات الزم برای مهار آتش سوزی 
جنگل های زاگرس به حراج گذشته شده اند. تابلوهايی از 
زنده ياد »بهراد فرخنده«، »احســان ســليمانی«، »آرش 
مودی«، »كيا مولوی«، »حميد بصير«، »مرتضی نعمتی«، 
»حسن مقيمی«، »سيد بابك موسوی«، »ساسان نژادی«، 
»سعيد حيدری«، »پدرام شوبيری«، »محمد زارعی پاپری«، 
»حامد تيزرويان«، »حميد گوهردهی«، »محمد سالمی« و 
 »هادی انصاری«؛ عكس هايی كه همگی تصاوير گونه های

در حال انقراض، را ثبت و ماندگار كرده اند و حاال قرار است 
تســكينی بر دل داغديــده زاگــرس شــوند و ريه های 
از نفس افتاده طبيعت را به شــماره بيندازند. با خودم فكر 
می كنم اين رنگی ترين خبری اســت كه در اين روزهای 
عبوس و عبث خوانده  ام؛ خبری كه مرا ياد تيســتوی سبز 
انگشتی می اندازد؛ شخصيت كتاب موريس دروئون؛ پسری 
موفرفری كه عمو سبيلو، باغبان پير و مهربان قصه راز معجزه 
انگشتانش را كشف می كند و به او می آموزد كه از اين اعجاز 
برای از بين بردن پليدی ها استفاده كند. تيستو خيلی زود 
دست به كار می شود و به وسيله لمس بذرهای گياهان در 
جاهای غيرقابل تصور، زيبايی و عشق را می روياند. حتی در 
لوله اسلحه های كارخانه اسلحه سازی  پدرش. حاال درست 
زمانی كه حال خاورميانه خوب نيست، درست وسط روزهايی 
كه چشم مان جز به اخبار بد باز نمی شود، گروهی از كنشگران 
اجتماعی با دوربين های سبزشان عليه نازيبايی های دنيا 
شوريده اند و با راه اندازی كمپينی در تدارك نجات زمين اند.  
آنها عكس هايشان را برای خريد تجهيزات الزم برای مهار 
 آتش ســوزی جنگل های زاگرس در صفحه  اينستاگرامی

 
Help_zagros @ به نمايش مزايده 

گذاشته اند و اطالعات كامل تر نيز در صفحه اينستاگرامی 
 جانــوران در خطــر انقــراض ايــران بــه نشــانی

  iranian.endangered.animals @ در دسترس قرار 
گرفته است. به خودم نهيب می زنم كه برای بهتر شدن دنيا 
چه كرده ام؟ بايد به سهم خودم در اين اتفاق كوچك شيرين 
شريك شوم و يادم باشد كه فقط تا جمعه همين هفته فرصت 
باقی است؛ فرصت برای پيوستن به گروه تيستوهای سبز 

انگشتی زمين... .

تكاپوی تیستوهای سبز انگشتی برای نجات زاگرس

توماس داليسون 332روز از 364روز سال را تنهاست.  كارش اما درســت در تقابل با اين تنهايی طوالنی مهدیا گل محمدی
است. كار او اين است كه به آدم هايی كه در توفان دريا گير افتاده اند ثابت كند آنها 
تنها نيستند. توماس نگهبان فانوس دريايی است. نگهبان آخرين فانوس دريايی 
كه تا چند روز ديگر نورش در ساحل فرانســه برای هميشه خاموش خواهد شد. 
فانوس دريايی كوردوبا )Cordouan( قدمتش به سال 1611ميالدی بازمی گردد 
و بنابراين حدود 410سال در تاريكی بيكران اقيانوس نور پاشيده تا درياروندگانی 
كه برخی شان سفری بی بازگشت  داشته اند كورسوی اميدی در دوردست داشته 
باشند. با وجود دستگاه های جی پی اس و مســيرياب های ماهواره ايی، فانوس ها 
كارايی خود را از دســت داده اند و اين ســتاره های افق دريا ها يكی يكی در حال 
خاموشی اند. توماس می گويد: »بار نخست كه پا به فانوس  دريايی كوردوبا گذاشتم 
137پله اين فانوس را تا انتها طی كرده و در ارتفاع 67متری زلزله ای خفيف را حس 
كردم. در واقع زلزله نبود فانوس هر چند هفته يك بار به خود می لرزد و اين شباهت 
عجيبی به تن لرزه های من حين حمله های پنيك عصبی داشت. به خانه رفتم و 
تمام كتاب هايم را به فانوس منتقل كردم. حاال فانــوس، خانه من بود و ما با هم 
روبه روی بيكرانگی اقيانوس به خود می لرزيديم. نگهبان های فانوس همگی يك 

ويژگی دارند و آن هم انزواطلبی مفرط است.
با اين تفاوت كه در عين تنهايی تو چاره گمگشتگی انسان های ديگر می شوی.«

جدای از تجربه های تومــاس، تاريخچه فانوس های دريايی هــم در جای خود 
خواندنی است. نخستين فانوس دريايی را مصری ها ساختند. اين فانوس دريايی 
كه فرح اسكندريه نام داشت در قرن سوم پيش از ميالد ساخته شد. اين فانوس 
دريايی با آتش كار می كــرد. در ايران قديم هم از گذشــته های دور ايرانيان در 
سواحل خليج فارس و دريای عمان ساختمان هايی بلند می ساختند و بر فراز آنها 
آتش می افروختند. اين ساختمان ها َخشاب نام داشتند. َخشاب نقاط كم عمق آب 
را مشخص می كرد و وظيفه خبررســانی را برعهده داشت. شرح مكتوب َخشاب 
در سفرنامه نئارك )نئارخوس( درياساالر اسكندر مقدونی، سفرنامه ناصرخسرو 

نوشته های مسعودی -تاريخ نگار ايرانی- و ادريسی آورده شده  است.
فانوس های دريايی در ادبيات ســمبليك هم نماد مسير درست و ساحل آرامش 

برای شخصيت هايی هستند كه احساس گمگشتگی دارند.

خاموشی آخرین فانوس دریایی 

 برای هيچ مورخی ديگر جای شك نيست 
كه كودتای 28مــرداد 1332 و عمليات 
موسوم به آژاكس برای سرنگونی دولت 
محمد مصدق با گفتن رمز »ساعت دقيقا 
12نيمه شب است« از راديو بی بی سی آغاز 
و اجرا شد. حاال با كشته شدن سخنگوی 
رسمی جبهه مقاومت ملی افغانستان در 
دره پنجشير دوباره اين رمز به نوع ديگری 
تكرار شد. اگرچه كشف عمدی يا سهوی 
بودن اين اشتباه مهلك كار كارشناسان 
است، اما آنچه  واضح است، اين است كه 
اين دو رويداد شــباهت های بسياری به 
هم دارند. چندين و چند رسانه خارجی 
نيز به اين رويــداد پرداخته و برای نمونه 
سايت ريپورت واير رسما شبكه بی بی سی 
را به خاطــر اين رفتــار غيرحرفه ای زير 
سؤال برده اســت. ماجرا از اين قرار است 
كه تلويزيون بی بی ســی فارسی در حال 
گفت وگو و پخش زنده با فهيم دشــتی 
بود و حين مصاحبــه و پخش گفت وگو 
ناگهان چند ثانيه تصوير وی را قطع كرده 
و شماره تماس و تلفن او )فهيم دشتی( 
روی صفحه نمايش تلويزيون، نقش بست. 
چند لحظه بعد محل استقرار آقای دشتی 
در دره پنجشير با استفاده از شماره تلفن 
او توسط ســازمان جاسوسی پاكستان 
آی اِس آی )ISI( شناســايی شــد و پس 
از پايان گفت وگوی دشــتی با بی بی سی 
فارسی و قطِع تماس، وی توسط پهپادی 
كه گفته می شود متعلق به ارتش پاكستان 
است، مورد هدف قرار گرفت. البته شبكه 
تلويزيونی بی بی سی با رد اين ادعا و تاكيد 
بر اينكه چنين اقدامی در منشور حقوق 
حرفه ای اين رسانه وجود ندارد سعی كرد 
تا از ميزان خشم و البته شائبه ها بكاهد اما 
به هر تقدير چيزی كه هويداست اينكه يك 
شماره در حين ارتباط مستقيم روی آنتن  
اين شبكه رفته و حاال دشتی هم با حمالت 

پهبادی كشته شده است.

دوباره »ساعت دقيقا 
12نيمه شب است«

زندگی پديا صندلی شاگرد

گرينويچ 

اول آخر بچه فيل باغ وحش ارم صد روز پيش متولد شد- عکس همشهری /  منا عادل

فاطمه عباسی

عدد خبر

میلیون
 مدیر دفتر بهره برداری 
و نگهداری تاسیسات 

آبی و برقابی شركت آب 
منطقه ای تهران گفته: 

درحال حاضر حجم ذخیره 
سدهای تامین كننده آب 
شرب تهران ۵۴۹ میلیون 
مترمكعب است كه در 
مقایسه با ۸۹۱ میلیون 

مترمكعب روز مشابه سال 
گذشته با كسری مخزن و 
كسری ذخیره ۳۴۲ میلیون 
مترمكعبی مواجه هستیم.

40
درصد

ورودی آب از ابتدای سال آبی 
تاكنون با كاهش ۴۰ درصدی 

مواجه بوده یعنی در سال 
آبی جاری حدود یك میلیارد 

و ۳۱۰ میلیون مترمكعب 
ورودی آب داشتیم كه این 
میزان در مدت مشابه سال 
آبی گذشته ۲میلیارد و ۱۸۸ 

میلیون مترمكعب بوده 
است.

304
میلی متر

از ابتدای سال آبی تا كنون 
۳۰۴ میلی متر بارش داشتیم 
كه این میزان در مدت مشابه 
سال گذشته ۴۶۰ میلی متر 
بوده و در حوزه بارندگی نیز 

با كاهش ۳۴ درصدی مواجه 
شدیم.

342

عدد خبر
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کوری
زير پا می گذارند و خيلی های ديگر انكارش ژوزه ساراماگو  وجدان كه خيلی از آدم های بی فكر آن را 
می كنند، چيزی است كه وجود دارد و هميشه وجود داشته. اختراع فالسفه 
عهد دقيانوس نيست، يعنی اختراع زمانی كه روح چيزی جز يك قضيه 
مبهم نبود. با گذشت زمان، همراه با رشد اجتماعی و تبادل ژنتيكی كار ما به 
آنجا كشيده كه وجدان را در رنگ خون و شوری اشك پيچيده ايم و انگار كه 
اين هم بس نبوده، چشم ها را به نوعی آيينه رو به درون بدل كرده ايم، نتيجه 
اين است كه چشم ها غالبا آنچه را سعی داريم با زبان انكار كنيم بی پروا لو 

می دهند.

بوك مارك

ديالوگ
 چيزهايی هست که نمی دانی
+ ميخــش زده بيــرون، هر كفش فردین صاحب الزمانی - چی شده كفشت؟

ديگه ای بود تا حاال انداخته بودمش بيرون، اين يكی رو دلم نمياد.
- رهاش كن بره رئيس.

+ يعنی چی؟
- هيچی يه رفيق داشتم هميشه هر وقت يه چيزی اذيتش می كرد 

می گفت رهاش كن بره، شرش كم می شه.

كات؛ كرونا

 »شيوع« شصت و يكمين 
فيلم پرفروش ســال 2011 
بود. فيلمــی درباره پيدايش 
ويروسی ناشناخته و مرگبار 
در چين كه آن زمان موفقيت 
خاصی كســب نكــرد، اما با 
شــيوع ويروس كرونا حسابی 
محبوب شــد. حاال نزديك به 
2سال اســت كه كوويد- 19به 
مشكل اول ايران و جهان تبديل 
شــده و هنوز هم پابرجاست و با 
تغيير شكل های مختلف بودنش 
را طوالنی تر كرده، اما هنوز در هيچ 
فيلم ايرانی رد پــای اين ويروس 
به طور جدی نمايان نشده است. با 
اينكه در سال های گذشته بسياری 
از موضوعــات اجتماعــی مانند 
گسترش آپارتمان نشينی يا افزايش 

فقر و حاشيه نشينی در فيلم های روز كشور هم ديده می شد، اما اگر به جدول 
فيلم های ساخته و اكران شده در 18 ماه گذشته نگاه كنيد، در هيچ يك از اين 
فيلم ها به اين معضل جهانی پرداخته نشده و با اينكه زندگی ما تغييرات زيادی 
داشته و به بعد و قبل شيوع كرونا تقسيم می شود، اما اين موضوع در فضای فيلم ها 
جايی پيدا نكرده است. در صداوسيما هم جز سريال فرشتگان بی بال كه به طور 
خاص به موضوع كرونا می پرداخت اثر ديگری ســاخته نشده و در اين دو سال 
بيشتر، تالش هايی تصويری برای نمايش زحمات كادر درمان صورت گرفته 
كه بيشتر در قالب ساختارهايی چون مســتند و گزارش های خبری و مردمی 
بوده كه با صرف كمترين زمان ممكن برای ساخت، روايتی از واقعيت كرونا ارائه 
دادند. در برخی از سريال ها هم كرونا موضوعی صرفا تزئينی بوده كه به نمايش 
المان های آن مانند زدن ماسك و همراه داشتن مواد ضدعفونی كننده توسط 
كاراكترها بسنده شده است؛ مانند آنچه در صحنه هايی از سريال های مناسبتی 
چون »نون خ3« و »احضار« شاهد بوديم. در مواردی مانند قسمت های جامانده 
از »پايتخت6«، كرونا بسيار سطحی به بخشی از قصه هم نفوذ كرد و واقعيت اين 
است كه اصال مسئله داستان و قصه های پيرامونی اش نبود. با توجه به تأثيرات 
بسيار زياد اين بيماری بر جامعه می توان چنين عنوان كرد كه سهم توليد آثار 
ماندنی و قابل توجه به ويژه در حوزه فيلم و سريال، انتقادبرانگيز بوده است. اين 
در حالی است كه تنها چند ماه پس از شيوع اين ويروس، بسياری از سازندگان 
فيلم و سريال در دنيا، در تدارك ساخت آثاری با موضوع كرونا بوده اند و برخی 
از اين سريال ها برای پخش از تلويزيون خودمان هم خريداری و دوبله شده اند. 
حاال كه قرار است تا مدتی با اين ويروس زندگی كنيم، بهتر است سرمايه گذاری 
روی ساخت فيلم و سريال هايی با هدف طرح ابعاد مختلف تأثيرگذاری كرونا بر 
زندگی ها و آسيب شناسی اين شرايط را هم آغاز كنيم تا آگاهی بيشتری به جامعه 

تزريق و اين برهه زمانی روی نگاتيوها و حافظه های ديجيتال ثبت شود.

صابر محمدی ماهيــت وعــده ، هميــن اســت كــه   
راستی آزمايی اش موكول به آينده می شود. 
اساسا فرقش با ادعا همين است ديگر؛ يعنی شما قولی می دهيد كه قرار است 
بعدها به آن عمل كنيد؛ بنابراين ما هم اكنون نمی دانيم قرار است آن وعده 
عملی شود يا نه. شما اما با اطمينان می گوييد كه چنين خواهد شد. پس، 
فرق مايی كه در معرض وعده هستيم، با شمايی كه صادركننده اش محسوب 

می شويد، در همين عنصر »اطمينان« است. شما با توجه به مالحظات و 
قابليت ها و امكان هايی، احتمال حصول وعده تان را بررسی می كنيد و ما هم 

منتظر می مانيم ببينيم حاصل خواهد شد يا نه؟
خب، تا اين جای ماجرا كه غيب نگفته بودم. معلوم است كه »وعده« چيست 
و فرقش با »ادعا« كدام است و اينها. به عبارتی داشتم صرفا ماجرا را برای 
خودم صورت بندی می كردم. منتها چون طی فرايند اين صورت بندی، او را 

هم با به اصطالح بلندفكر كردن در جريان گذاشته بودم، باعث شد بپرسد 
كه خب؟

ـ همين ديگه... حاال تو ببين در رابطه با واكسيناسيون كرونا می شه قائل به 
اين صورت بندی بود؟

ـ آهان... خب نه ديگه، قصه چيز ديگه س.
ـ چيه؟

شاسی صندلی شاگرد را فشــار داد تا كمی عقب تر بيايد. من عادت دارم 
صندلی راننده را تا انتها عقب می دهم و همين باعث می شود كسی را كه 
روی صندلی شاگرد می نشيند، كامال زيرنظر داشته باشم. نه اينكه بخواهم 
به خاطر چنين رصدی عقب تر بنشينم، نه! خب، اين هيكل نتراشيده و عرض 
و طول خارج از قواره ايجاب می كند عقب بروم تا پشــت فرمان جا بگيرم. 
حرف هايش آن قدر تراشيده بود كه حتی اگر عينا نقل كنم، می شود به عنوان 

مقدمه ای درخور برای مبحثی علمی روی آن حساب كرد:
»مدعی، گاهی هم ناظر به فرايند وعده و سازوكار مرتبط با آن، وعده ای را 
مطرح می كند؛ يعنی به سرنوشت پيگيری وعده هايی كه محقق نشده اند، 
نگاهی می اندازد و می بيند راه دوری هم نمی رود اگر وعده ای محقق نشود! 
به اين نگاه می كند كه وقتی فالن وعده و بهمان وعيد مطرح شد و به سرانجام 
نرسيد، مگر با مدعی چه كردند؟ مگر او خود را ملزم به توضيحی قانع كننده 
در رابطه با اينكه چرا وعده محقق نشد، دانسته بود؟ در چنين شرايطی كه 
وعده ها صرفا مطرح می شوند تا در رســانه ها مصرف شوند، چرا او با اينكه 

ترديدی در تحقق نيافتن وعده اش ندارد، قول ندهد؟ هزينه ای كه ندارد!«
تقاطع ابوريحان را رفتم راست و گفتم: اوهوم.

ظاهرا اينگونه بود كه مدعی خواست كه  آيد به تماشاگه راز، ]اما[ دست غيب 
آمد و بر سينه نامحرم زد.

حافظ

اي که با سلسله زلف دراز آمده اي
فرصتت باد که ديوانه نواز آمده اي

چنگ اندر وعده ماضی زدند
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