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اقتصاديمناطقمرزيكشوراستواراســتوواجدويژگيتوليدثروتپايدارخواهد
بود.ازآنجهتكهكشورهايعضوسازمانشانگهايازتعرفههايترجيحيبايكديگر
برخوردارهستندواينموضوعميتواندزمينهايبرايگسترشمرزهايصادراتيكشور
ازجملهاســتانهايمرزيمرتبطوحضوردربازاربزرگشانگهايشود؛بهخصوص
اينكهاستانهايشرقيكشوربا2كشورعضواينسازمانيعنيپاكستانوتاجيكستان
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تسهيلگرمراوداتبازرگانيبرايتعداديازاستانهايمرزيمابا3كشورافغانستان،
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نشست دوم منطقه اي در نيويورك
ديروز در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك كشورهاي منطقه نيز نشستي چندجانبه برگزار 
كردند. اين نشست به رياست وزير خارجه عراق و در محل اقامتگاه سفير عراق برگزار شد و وزيران امور 
خارجه و نمايندگان ارشد جمهوري اسالمي ايران، اردن، عربستان سعودي، تركيه، كويت، مصر، قطر و 
فرانسه، مسئول عالي سياست خارجي اتحاديه اروپا، دبيركل اتحاديه عرب، دبيركل سازمان همكاري 
اسالمي و دبيركل شوراي همكاري خليج فارس در آن حضور داشتند. اين دومين نشست رسمي پس از 
كنفرانس يك روزه بغداد بود كه نمايندگان ايران و عربستان در آن حضور داشتند و مورد توجه رسانه هاي 
خارجي نيز قرار گرفت. خبرگزاري آمريكايي بلومبرگ درباره آن نوشت: »اين نشانه اي از باالبردن تالش ها 
براي كاهش تنش  در منطقه در برهه اي است كه ايران براي ازسرگيري مذاكرات احياي توافق هسته اي 

آماده مي شود.« 
وزير خارجه كشورمان نيز در اين نشست گفت: »گردهمايي مجدد ما در اين نشست، اين نكته را يادآوري 
مي كند كه براي برون رفت از بحران ها و مشكالت و رفع سوءتفاهمات و اختالفات، مسير و راه حلي به جز 
ديپلماســي و گفت وگو وجود ندارد. در نبود گفت وگو و مذاكره، فرصت ها، امكانات و منابع كشورها و 
دولت هاي منطقه به جاي توسعه و پيشرفت، هزينه نظامي گري مي شود و بحران، تنش و جنگ همچنان 

ادامه مي يابد.«
 اميرعبداللهيان، افزود:» بار ديگر تأكيد مي كنم اولويت دولت جديد جمهوري اسالمي ايران، تقويت و 
توسعه روابط با همسايگان و منطقه است و اميدوارم اينگونه نشست ها و ديدارها فصل جديدي از همكاري 

و مشاركت اهل منطقه را براي صلح به همراه داشته باشد.«

ث
مك

کسانی به نام دفاع از حقوق زن بيشترين ضربه را به زنان می زنند
رئيس قوه قضاييه مجددا از ضرورت توجه به حقوق زنان گفت و تأكيد كرد: امروز كساني به نام دفاع 
از حقوق زن بيشترين ضربه را به زنان مي زنند كه جايگاه زنان را تنزل داده و كم ارزش مي كنند و بعد 
با اسامي مختلف و از تريبون هاي گوناگون مدعي دفاع از زنان مي شوند. به گزارش مركز رسانه قوه 
قضاييه، غالمحسين محسني اژه اي صبح چهارشنبه، ۳۱شهريور در ديدار جمعي از خانواده هاي معظم 
شهدا و ايثارگران با اشاره به نقش مهم دولت و مجلس در حل مشكالت خانواده ها گفت: قوه مجريه 
نقش اصلي را در تامين معيشت مردم و اشتغال و امنيت كاري به ويژه براي جوانان و فرهنگسازي و 
آموزش دارد و مجلس نيز مسئول تعيين مقررات مناسب در اين حوزه است. محسني اژه اي ادامه 
داد: قوه قضاييه هم مسئول برخورد با ناهنجاري هاست اما تمام تالش هاي قوا بدون مشاركت مردم 
در اين ميدان به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد. وي از خانواده شهدا خواست كه با ايفاي نقش خود در 
جامعه ابتدا تالش كنند كه مشكالت خانواده ها با ريش سفيدي و صلح و سازش حل شده و تبديل به 
پرونده قضايي نشود و درصورتي كه پرونده اي در اين خصوص تشكيل شد كمك كنند تا راحت تر و 

به بهترين نحو حل شود.

ث
مك

 رايزني هاي فشــرده ديپلمات هاي 
تازه نفس در نيويــورك ادامه دارد. ديپلماسی

حسين اميرعبداللهيان، وزير خارجه 
كشورمان ديروز با همتايان خود از آلمان، انگليس، 
اسپانيا، اتريش، ســوئيس و كرواسي ديدار كرد و 
نشســتي هم با جوزپ بورل، مســئول سياست 
 خارجي اتحاديه اروپا داشت. برجام و مذاكرات وين 
پاي ثابت گفت وگوهاي وزير خارجه با طرف هاي 
مقابل بــود و البته موضوع مــراودات اقتصادي و 
تحوالت افغانستان نيز در اين رايزني ها مطرح شد. 
اميرعبداللهيان در اين ديدارهــا بر مواضع ايران 
درباره توافق هســته اي و ضرورت لغو تحريم هاي 
آمريكا تأكيد كرد و به طور مشخص اعالم كرد كه 
ايران مذاكرات وين را از ســر خواهد گرفت. البته 
همچنان تاريخ مشخصي براي دور هفتم مذاكرات 
اعالم نشده و مسئول سياست خارجي اروپا نيز در 
هميــن زمينه به وزيــر خارجه ايــران گفت كه 
نخســتين قدم تعيين زمان نشست وين است. با 
اين همه پيش از اين سعيد خطيب زاده، سخنگوي 
وزارت خارجه نيــز گفت كه مذاكــرات وين در 
هفته هاي آتي از سر گرفته مي شود و اين موضوع 
به اطالع اعضاي 1+4 رسانده شده است. در چنين 
شــرايطي ديدار وزير خارجه كشــورمان با وزير 
خارجه انگليس نيز توجــه زيادي را به خود جلب 

كرده اســت، چراكه با توجه بــه اطالعيه وزارت 
خارجه انگليس در اين زمينه و ديدار ليز تراس با 
همتاي آمريكايي خود به نظر مي رسد كه پيام هايي 
در روزهاي پيش رو ميان كشورها ردوبدل خواهد 
شد. از سوي ديگر به نظر مي رسد كه وزير خارجه 
در روزهــاي پيش رو نيز تــالش مي كند تا فصل 
جديدي از روابط ايران با كشــورهاي دنيا را آغاز 
كند و در اين مسير گسترش مناسبات اقتصادي را 

در دستور كار خود قرار داده است.

ايران آماده بازگشت به تعهدات است
وزير خارجه در ديدار با مسئول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا گفت كه دولت سيد ابراهيم رئيسي 
در چارچوب اصول، عملگراســت و لــذا به  دنبال 
نتيجه عملي در مذاكرات است. به  گزارش ايسنا، 
اميرعبداللهيــان افزود: همانطور كــه قبال گفته 
شــده اســت، ما با جديت در حال بررسي سوابق 
مذاكراتي هســتيم و دولت جديد مذاكرات را از 
سر خواهد گرفت. مالك ما عمل طرف هاي مقابل 
است و نه اظهارنظر آنها. دولت جديد در حال مرور 
و مطالعه پرونده مذاكرات انجام شــده اســت. نه 
اتالف وقت مي كند، نه رفتار غيرسازنده آمريكا را 
مي پذيريد و نه كشور را معطل وعده هاي توخالي 
ســابقه دار خواهد كرد.  وزير خارجــه ادامه داد: 

3كشور اروپايي به جاي فشــار به آمريكاي ناقض 
برجام براي بازگشت به تعهداتش، مدام خواستار 
تعجيل ايران بــه انجام مذاكرات هســتند. همه 
طرف ها بايد بدانند، برجام مي بايست براي ايران 
نتايج ملموس داشته باشــد و در عمل، برداشتن 
تحريم هــاي غيرقانوني را ببينيــم. همه طرف ها 
بايد عمال با برداشــتن گام هاي محكم پايبندي 
خودشــان را به برجام ثابت كننــد. اين وضعيت 
غيرقابل قبول است كه آمريكا از يك طرف گاهي 
حرف هاي مثبت مي زند و از طرف ديگر تحريم هاي 
جديد عليه ايران اعمال مي كند. او همچنين گفت 
كه اگر ديگران به تعهدات خودشــان برگردند و 
راستي آزمايي شود، ايران نيز آمادگي دارد اقدامات 
جبراني خود را متوقف كند. در سوي ديگر جوزپ 
بورل در اين مالقات ضمن مرور اقدامات اتحاديه 
اروپا براي احيای برجام گفت كه شكست برجام و 
مذاكرات براي هيچ طرفي خوب نيست. او افزود: 
اتحاديه اروپا همواره از سياســت و اقدام مخرب 
ترامپ در خــروج از برجام انتقاد كــرده و در اين 
خصوص شــفاف بوده اســت، ولي تصميم دولت 
جديد آمريــكا فصل نويني بــراي حفظ و احيای 
برجام ايجاد كرده است. بورل ضمن ارائه گزارشي 
از پيشرفت ها و چالش ها در وين گفت: مسئوليت 
آمريكا نسبت به ايجاد وضعيت فعلي روشن است 
اما در عين حال همــه طرف ها بايد كمك كنند تا 
به نتيجه مرضي الطرفين برسيم. قدم اول در اين 

راستا تعيين زمان نشست وين است.

از برجــام تا تالش براي گســترش مراودات 
اقتصادي در نيويورك

وزيرخارجه در دومين روز حضورش در نيويورك 
4ديــدار دوجانبه ديگر نيز داشــت. وزير خارجه 
كشــورمان در مالقات با »الكســاندر شالنبرگ« 
همتاي اتريشي خود، با تشــكر از اهداي واكسن 
توســط اتريش به ايران و مــرور آخرين وضعيت 
روابط دوجانبه، بر عالقه مندي ايران بر گسترش 
هرچه بيشتر روابط اقتصادي ازجمله روابط مالي و 
بانكي با اتريش تأكيد كرد و گفت كه دولت جديد 
آمادگي دارد روابط با اتريش را به بهترين ســطح 
برساند. حســين اميرعبداللهيان با تأكيد بر اراده 
تهران براي تعريف متوازن روابــط با اروپا، افزود: 
مناســبات اروپا با ايران نبايد تابعــي از نوع رفتار 

و نگرش غيرسازنده آمريكا به ايران باشد. در اين 
ديدار نيز مثل نشست با مسئول سياست خارجي 
اتحاديــه اروپا تحوالت افغانســتان   مورد بحث و 

رايزني قرار گرفت. 
وزير خارجــه اتريش نيــز در اين ديــدار گفت: 
وين همواره به دنبال بســط و گســترش روابط 
با ايران بوده و هيچ ســقفي بــراي ارتقای روابط 
قائل نيســت. او همچنيــن خبر داد كــه معاون 
وزارت خارجــه اتريــش به زودي به ايران ســفر 
 مي كنــد و خواســتار رايزني هــاي منظم تــر
2 كشور شــد. وزيرخارجه اتريش افزود: اتريش 
عالقه مند است همچون گذشته ميزبان مذاكرات 
هسته اي در وين باشد.  فرصت خوبي براي احياي 
برجام پيش آمده اســت و بايــد همگي مراقبت 
كنيم اين پنجره بســته نشــود. در همين راستا 
همكاري خــوب و نزديك ميان ايــران و آژانس 
بين المللي انرژي هســته اي مانع از سوءاستفاده 
برخــي بازيگران بــراي تخريب رونــد مذاكرات 

مي شود.
اميرعبداللهيان در ديدار با وزير خارجه سوئيس 
نيز از تمايل ايران براي گسترش روابط اقتصادي 
2كشــور گفت و تأكيد كرد كه بسترهاي زيادي 
براي بســط روابط ميان 2 كشور وجود دارد. وزير 
خارجه ســوئيس نيز در اين مالقات ضمن مرور 
نتايج سفر قبلي خود به تهران، گفت: ما براي روابط 
با ايــران اهميت زيادي قائل هســتيم. در همين 

راستا و طي ماه هاي آينده ديدارهاي مهمي ميان 
همكاران ما در حوزه هاي مختلف در حال تنظيم 
است. ايگنازيو كاســيس در پايان اين مالقات با 
تأكيد بر آمادگي برن براي گســترش همه جانبه 
روابط، گفت: ســوئيس مهياي هر نوع همكاري 
الزم براي اســتفاده بهتر و بيشــتر از كانال مالي 
سوئيس براي تامين كاالهاي مورد نظر ايران است. 
ديدارهاي فشــرده وزير خارجه پس از مالقات با 
وزير خارجه كرواسي پايان يافت. اميرعبداللهيان 
در اين ديدار نيــز از آمادگي تهران براي برگزاري 
كميســيون اقتصادي مشــترك 2 كشور پس از 
1۶ســال خبر داد. حال بايد ديد كــه از ديدارها 
و رايزني هــاي ديپلمات ها در روزهــاي آتي در 
نيويورك چه اخباري به سطح رسانه ها مي رسد. 
حســين اميرعبداللهيــان با ليز تــراس همتای 
انگليسی خود هم ديدار كرد. وزارت امور خارجه 
انگليس پيش از اين در بيانيه ای درباره اين ديدار 
اعالم كرده بود: »وزير خارجه بر پيشنهاد آمريكا 
مبنی بر لغو تحريم ها در ازای بازگشت مجدد ايران 

به تعهدات هسته ای تاكيد می كند.«

بازگشايی سفارت ايرلند در تهران 
در ادامــه ديدارهای ديــروز وزير امــور خارجه 
كشورمان، او با همتای ايرلندی خود ديدار كرد ، در 
اين ديدار وزير خارجه ايرلند  اعالم كرد كه سفارت 

اين كشور در تهران به زودی بازگشايی می شود.

گزارشمذاکره به وقت نيويورك

مجمع، روي دور تغييرات 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام كمتر از يك سال مانده به پايان 
فعاليت خود در دور هشتم، دستخوش تغييرات جدي در تركيب 
خود شده است. رهبر معظم انقالب احكام اعضاي حقيقي و حقوقي 
عضو اين نهاد را مرداد ماه13۹۶ صادر كرد. تركيب ۵3نفره اعضاي 
مجمع طي اين ۵سال با فوت يك رئيس و 3عضو حقيقي و پايان 
همكاري برخي اعضاي حقوقي و اضافه شدن نفرات مواجه بود. با 
وجود گمانه زني هاي متعدد درباره انتصابات جديد در مجمع پس از 
پايان رياست جمهوري حسن روحاني و كابينه دوازدهم، تغييرات 
حداقلي و به فراخور ضرورت بوده اســت. از روساي جمهور سابق 
تنها محمود احمدي نژاد در تركيب مجمع تشــخيص مصلحت 
نظام باقي مانده است. حسن روحاني پس از پايان رياست جمهوري 
عضو اين مجمع نشده است. همچنين به رغم حضور برخي اعضاي 
كابينه دولت هاي سابق در مجمع، تاكنون خبري از حضور هيأت 
دولت يازدهم و دوازدهم در مجمع تشخيص مصلحت نظام نبوده 
است. روحاني به واسطه جايگاه حقوقي خود عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظــام بود و با پايان مســئوليتش از مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام نيز خداحافظي كرده است. علي الريجاني، رئيس 
سابق مجلس با پايان دوره مسئوليت خود در رياست مجلس در 
سال13۹۹ از سوي رهبر انقالب، حكم عضويت حقيقي گرفت و 
در جلسات مجمع حاضر شد. سيدابراهيم رئيسي، رئيس جمهور 
نيز قبال به عنــوان رئيس قوه قضاييه در مجمع حضور داشــت و 
اكنون تنها عنوان عضويت حقوقي او تغيير كرده است. محمدباقر 
قاليباف از سوي رهبر انقالب به عنوان عضو حقيقي حضور داشت 
و با رياست مجلس عضو حقوقي شد و غالمحسين محسني اژه اي 
نيز با منصوب شدن به عنوان رئيس قوه قضاييه عضويت حقوقي 

در اين نهاد دارد.

همه رفت وآمد هاي اخير كاخ مرمر 
برخي اعضاي مجمع تشــخيص مصلحت نظام نيز طي 2ســال 
گذشته براي هميشــه از جمع اعضا كم شــدند. در اتفاق اخير 
سرلشكر حسن فيروزآبادي 12شهريورماه امسال به علت بيماري 
كرونا درگذشــت. قبل از او آيت اهلل ابراهيم اميني ارديبهشت ماه 
سال گذشــته فوت كرد و محمدميرمحمدي نيز جزو نخستين 
گروه هاي قرباني شــيوع كرونا در ايران در اسفندماه13۹8 بود. 
خروج روحاني از مجمع و درگذشــت اين چهره ها تعداد اعضاي 
مجمع تشخيص مصلحت نظام را به 4۹نفر رسانده بود كه اخيرا 
با انتصاب محمدباقر ذوالقــدر به عنوان عضو مجمع و دبير مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام تعــداد اعضا به ۵0 رســيد. در يكي از 
مهم ترين تغييرات هفته گذشــته محسن رضايي پس از 24سال 
از دبيری مجمع تشخيص استعفا داد. استعفاي او به علت حضور 
در كابينه دولت سيدابراهيم رئيســي به عنوان معاون اقتصادي 
رئيس جمهور بود. تاكنون برخي اعضاي شــوراي نگهبان، وزراي 
دولت و روساي كميسيون هاي حاضر در جلسات نيز جاي خود را 
به نفرات جديد در قوه مجريه و قوه مقننه داده اند. اين جابه جايي ها 
زمزمه تغييرات اصلي در مجمع تشخيص مصلحت نظام از مردادماه 
سال بعد را تقويت كرده  است. برخي اين تغييرات را مقدمه تحوالت 
اصلي مجمع از ســال بعد خوانده اند. آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
آخرين رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بود كه پس از پايان 
رياست جمهوري خود در سال13۷۶ در جايگاه رياست مجمع ابقا 
شد و تا دي ماه13۹۵ رياست آن را برعهده داشت. بعد از درگذشت 
او روساي مجمع دوره هاي كوتاهي داشته اند. يك دوره مسئوليت 
موقت مجمع با آيت اهلل محمدعلي موحدي كرماني بود. آيت اهلل 
محمود هاشمي شاهرودي در سال13۹۶ به عنوان رئيس مجمع 
انتخاب شد ولي درگذشت او يك بار ديگر تغيير رياست مجمع را 
اجتناب ناپذير كرد. آيت اهلل صادق آملي الريجاني از دي ماه13۹۷ 
به عنوان چهارمين رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از 
آيت اهلل خامنه اي، آيت اهلل هاشمي رفسنجاني و آيت اهلل هاشمي 
شاهرودي انتخاب شد. رئيسي پس از چند سال غيبت روحاني در 
جلسات مجمع تشــخيص مصلحت نظام اخيرا بنا را بر حضور در 
جلسات مجمع گذاشته است. اين حضور در كنار حواشي ماه هاي 
اخير حول آيت اهلل صادق آملي الريجاني گمانه تغييرات اساسي 

در چهره هاي اصلي مجمع را تقويت كرده است.

تأکید رئیسی بر منع به کارگیری بازنشستگان 
 رئيس جمهور از وزرا و دستگاه های اجرايی خواست سن مديران را كاهش دهند

رئيس جمهور در جلســه ديروز  
هيات  دولت بخــش ديگری از دولت

رويكردهــای كالن در انتصاب 
مديران ارشد دولتی را تشريح كرد. سيدابراهيم 
رئيســی با تاكيد بر لزوم شايســته گزينی در 
انتصاب ها گفت: خيلی مهم اســت كه مردم 
ببينند آيا آن شاخص هايی كه در دولت تعيين 
شده در انتصاب ها لحاظ می شود يا خير. مردم 
و جوانان، در فضای حقيقی و مجازی نظاره گر 
هستند تا ببينند كسانی كه انتخاب می شوند با 
اين شاخص ها همخوانی دارند يا نه؟ آنجايی كه 
همخوانی دارد مورد استقبال قرار می گيرد و 
آنجاهايی كه احيانا مورد سوال هست، طبيعتا 
ابهام ايجاد می شــود. رئيســی در نخستين 
نشســت خبری خود 3روز پــس از انتخابات 
28خردادماه امســال گفته بود:  »در تشكيل 
دولت نگاهم به انقالبی بــودن، كارآمد بودن، 
فساد ستيزبودن و مردم دار بودن است.« او در 
جلسه چهارشــنبه هيات دولت رويكردهای 
 جوانگرايانــه را نيز به اين شــاخص ها اضافه 
كرد.  رئيس جمهور تصريح كرد: »تاكيد دارم 
حتما از بازنشســتگان اســتفاده نشود، چون 
خالف قانون است. نص صريح قانون است كه 
نبايد از بازنشسته استفاده شود. در مواقعی هم 
كه يك ضرورت جدی اقتضا می كند، بايد مورد 
اضطراری را به صورت اضطراری حل كنيم و نه 
اينكه دائمی شــود.« قانون منع به كارگيری 
بازنشستگان سال13۹۷ تصويب شد و به دنبال 
آن 210نفر از مقامات ارشد دولتی شامل اين 
قانون شدند. جمشــيد انصاری، رئيس سابق 

سازمان اداری و استخدامی كشور گفته بود با 
اجرای اين قانون 200نفر از دولت رفتند. برخی 
چهره ها نيز به دليل ضرورت حضور و تجربه و 
تخصصص شان با اذن رهبر معظم انقالب در 
دولت باقی ماندند.   حاال نيز رئيسی در دولت 
سيزدهم تصريح دارد »مسئوالن دولتی بايد به 
قانون منــع به كارگيــری بازنشســتگان در 

دستگاه های دولتی پايبند باشند.«
 او همچنين افزوده: »نكته بعدی اين است كه 
بايد سطح سنی مديران را پايين بياوريم. هرچه 
از جوان ترها اســتفاده شــود و به آنها ميدان 
داده شود، مناسب تر است. دوستان گاهی به 
همسن و ســال  ها و رفقای خود و كسانی كه 
مدتی با آنها كار كرده اند، بيشتر اعتماد دارند، 
اما بايد نگاه را به ســطحی آورد كــه افراد ولو 

ممكن است همكالس، همراه و همكار ما نبوده 
باشند، اما در يك سطح قابل  قبولی هستند و 
جوان هم هستند، پس می شود به آنها اعتماد 
و با آنها همــكاری كرد. اين نــگاه، نگاِه مقام 
معظم رهبری هم هســت، دوستان هم توجه 
كنند كه ان شــاءاهلل عمال جريان مديريت را 
در كشــور جوان كنيم. ضمــن اينكه ممكن 
است كســانی باشــند كه اينها بتوانند آينده 
كشــور را در بخش های مختلف با تجربياتی 
كه دارند، اداره كنند.« رئيس جمهور در بخش 
ديگری از ســخنانش با تاكيد بر لزوم تكريم 
و توجه جدی بــه ارباب رجوع، گفــت: وزرا و 
روسای دســتگاه های اجرايی حتما كسانی را 
برای بررســی اينكه در زيرمجموعه خودشان 
با ارباب رجوع چگونه رفتار می شــود و چگونه 
مشكل آنها حل می شــود، تعيين كنند. وزرا 
و روسای دســتگاه ها شــخصا اين موضوع را 
پيگيری كنند تا از حال اربــاب رجوع مطلع 
شوند.  بازرسانی را بگذاريد كه ببينند با كسانی 
كه به دســتگاه های دولتی مراجعه می كنند، 

چگونه برخورد می شود. 
سيدابراهيم رئيسی تاكيد كرد: هر چه از زمان 
آغاز فعاليت دولت می گذرد بيشتر به اين مسئله 
ايمان پيدا می كنم كه مشكالت كشور در درون 
قابل حل است و بيشتر به توانايی ها و داشته های 
كشور باور پيدا می كنم. هر چه زمان می گذرد 
بيشتر به اين ســخن بلند رهبری ايمان پيدا 
می كنم كه فرمودند ما مشــكلی نداريم كه به 
دست توانای مردان و زنان اين كشور قابل حل 
نباشد. لذا از همكارانم می خواهم تالش خود را 

مضاعف كنند.

از پرونده مفتاح خودرو تا مرخصی  های پرحاشيه
سخنگوي قوه قضاييه وضعيت خبرسازترين پرونده هاي قضايي در هفته جاري را تشريح كرد 

ســخنگوي قوه قضاييه روز گذشته 
ضمن تشريح آخرين وضعيت پرونده قضايی

مفتاح خــودرو در موضــوع اعطاي 
مرخصــي بــه زندانياني چــون فريــدون، خانم 
نعمت زاده، رضوي، هاشمي، بقايي و مشايي كه اين 
روزها در فضاي مجازي در مورد آنها بحث شده بود، 
توضيحاتي ارائه كرد. به گــزارش ميزان، ذبيح اهلل 
خداييان در جريان نشســت خبري خود در مورد 
آخرين وضعيت پرونده مفتاح خودرو و اينكه با فوت 
متهم رديف اول اســتيفاي حقوق شــكات به چه 
صــورت بــوده اســت، گفــت: اين شــخص به 
12سال و۶ ماه حبس محكوم شده بود و پرونده در 
ديوان عالي كشور مطرح اســت. وي افزود: پرونده 
حدود1۷00 شاكي دارد و با فوت اشخاص براساس 
قانون، مجازات موقوف االجرا مي شــود؛ منتها در 
مورد طلب افراد اگر چنانچه شخصي مالي داشته 
باشد و اموال شناسايي شــود، اموال پيدا شده بين 
طلبكاران توزيع خواهد شد و با فوت شخص، طلب 
طلبكاران ساقط نمي شــود و تالش بر اين است با 
شناســايي اموال طلب طلبكاران پرداخت شــود. 
خداييان يادآور شد: تاكنون علت فوت را پزشكي 
 قانون اعالم نكرده اســت و منتظر نظر پزشــكي

قانوني هستيم.

مرخصی هاي بدون تبعيض
در موضوع اعطاي مرخصي به زندانيان، تبعيضي 
وجود ندارد.سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤال 
خبرنگاري در مورد مرخصي زندانيان، گفت: بحث 
مرخصي زندانيان اختصاص به يك فرد خاص ندارد؛ 
چه آنهايي كه وابستگي به افراد خاص يا مسئوالن يا 
گروه هاي خاص دارند و چه افراد عادي همه مشمول 
قانون هســتند. ما ســعي مي كنيم بدون تبعيض 
نســبت به اعطاي مرخصي به همه زندانيان اقدام 
كنيم. وي افزود: اينطور نيست كه افراد خاصي از 
مزاياي بيشتري استفاده كنند يا مرخصي بيشتري 
به آنها داده شود و به برخي مرخصي داده نشود. اين 

نوعي تبعيض است كه قطعاً آن را اعمال نمي كنيم 
 و به همه زندانيــان به صورت مســاوي مرخصي

داده مي شود.
وي ادامه داد: در رابطه با افرادي كه اسم برده شد 
و معموالً اسم آنها در فضاي مجازي برده مي شود 
مانند فريدون، خانم نعمت زاده، رضوي،  هاشمي 
و ديگران، اين افراد االن در زندان هســتند. البته 
به مرخصي رفته بودند كه برگشــتند و هم اكنون 
در زندان هستند. در مورد بقايي بايد گفت كه وي 
در مرخصي استعالجي است. براساس گزارش در 
بيمارستان بستري و تحت معالجه در خارج از زندان 
است. در مورد مشايي هم وي در مرخصي بود كه 
غيبت كرده است. مطابق گزارشي كه از دادسراي 
تهران اخذ كــردم، به كفيل وي و كســي كه او را 
ضمانت كرده ابالغ شده اســت كه هرچه سريع تر 
نسبت به معرفي وي به زندان اقدام كند و چنانچه 
كفيل در زمان مقرر وي را بــه زندان معرفي نكند 
طبيعتاً وثيقه بااليي كه دارد ضبط و سپس از طريق 

ضابطان نسبت به جلب فرد اقدام مي شود.

اخطار به مســئوالنی كه دارايي خود را اعالم 
نكرده اند

سخنگوي قوه قضاييه در ادامه در پاسخ به سؤالي در 
مورد ثبت اموال مسئوالن، گفت: از 31نفر مسئول 
دولت ســابق، 2۶نفر دارايي پايان مسئوليت خود 
را به قوه قضاييه اعالم كردند كه به ســاير افراد نيز 
گفته شده دارايي هاي خود را اعالم كنند؛ در مورد 
مســئوالن دولت فعلي نيز ابالغ شــده كه هر چه 
ســريع تر اموال و دارايي هاي خود را در بدو شروع 
خدمت به دستگاه قضا اعالم كنند. تعداد مسئوالني 
از قوه قضاييه كه بايد اموال خود را در سامانه ثبت 
كنند حدود 12هزار نفر است كه اكثريت قريب به 
اتفاق اين افراد دارايي خود را اعالم كرده اند. به آن 
دسته از مسئوالن دستگاه هاي اجرايي سابق و فعلي 
كه دارايي خود را در سامانه ثبت نكرده اند اخطار 

الزم داده شده است.
   عدد تغييرات استانداران به 4 رسيد

انتخاب استانداران جديد دولت سيزدهم با سرعت بيشتری دنبال می شود. در جلسه چهارشنبه هيات دولت 
استانداران بوشهر و كهگيلويه و بوير احمد به پيشنهاد وزير كشور و رای هيات دولت انتخاب شدند. تغييرات 
استانداران پيش از اين همپای سفرهای استانی رئيس جمهور و مبتنی بر وعده های سيدابراهيم رئيسی در 
اين سفرها انجام شده بود. استانداران خوزستان و سيستان و بلوچستان در صدر فهرست اين تغييرات برای 
رفع كم آبی و محروميت اين 2استان تغيير كرده بودند. رئيسی سومين سفر خود را نيز به مقصد خراسان 

جنوبی انتخاب كرده بود ولی تغييرات در ساير استان ها جلوتر افتاده است. 
سردار سرتيپ احمد محمدی زاده،  استاندار جديد بوشهر پيش از اين به عنوان فرمانده منطقه دوم نيروی 
دريايی سپاه پاسداران انقالب اسالمی بوشهر، معاون هماهنگ كننده نيروی دريايی سپاه پاسداران و دستيار 
و مشاور عالی وزير نفت در دولت دهم فعاليت داشــته است. علی  احمدزاده، استاندار جديد كهگيلويه و 
بويراحمد نيز سابقه معاون سازمان تعزيرات حكومتی كشور، معاونت برنامه ريزی، اقتصادی و اداری و مالی 
استانداری قم، فرماندار شهرستان گچساران، عضو هيأت امنا و هيأت مديره منطقه ويژه اقتصادی سلفچگان 
و عضو هيأت مديره شركت شهرك های صنعتی استان قم را در كارنامه مديريتی خود دارد. براساس گزارش 
پايگاه اطالع رسانی رياســت جمهوری، سيدابراهيم رئيســی، رئيس جمهور پس از رای اعتماد دولت به 
استانداران جديد بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد، برخورداری از روحيه انقالبی و كارآمدی را از شاخصه های 
اصلی انتخاب مديران و استانداران دانست و تأكيد كرد: امروز همه وظيفه داريم با حركت جهادی و انقالبی و 

با اولويت بندی نسبت به رفع مشكالت مردم گام برداريم.

 فرصت هاي اقتصادي 
براي پيشرفت استان هاي مرزي 

 درواقع ايران به ســرمايه و ابعادي از دانش 
فني قدرت هاي اقتصادي اين ســازمان نياز 
دارد و در سوي مقابل اين كشــورها به توليدات نفتي، معدني، 
صنعتي و مهم تر از آن ژئوپليتيك ايران محتاج هستند. همچنين 
ايران مي تواند يك بازار بزرگ جهت تامين نيازمندي هاي غذايي، 
كشــاورزي، انرژي و حتي صنعتي و خدمات مهندســي براي 
همسايگان شرقي باشد. عضويت ايران در شانگهاي درراستاي 
توســعه ســواحل مكران نيز قابل تعريف اســت. اين عضويت 
مي تواند چابهار را در تقاطع2كريدور جهاني شرق به غرب )يك 
كمربند يك راه چين( و كريدور شــمال به جنوب )هند، ايران و 
روسيه( تثبيت كند. همچنين مطمئن ترين مسير ورودي هند 
به افغانســتان، ايران و بندر اســتراتژيك چابهار است. در سوي 
مقابل چيني ها براي احياي جاده ابريشــم به حضور در چابهار 
و جغرافياي ايران نگاه ويژه اي دارند و عملياتي شدن اين پروژه 
مي تواند زيرساخت هاي ارتباطي، جاده اي و ترانزيتي ايران را در 
چند استان كشور متحول سازد.  موقعيت بندر چابهار، ظرفيت 
مهمي براي گريز ايران از وضعيت تحريم شوندگي است كه مانع 
از اعمال برخي محدوديت هاي تحميلي مي شود؛ چراكه ظرفيت 
تبديل شدن به پنجره سرمايه گذاري هاي بانكي، مالي و تجاري 
را براي كشور در گستره وسيعي از كشــورهاي حوزه شانگهاي 
دارد. توسعه خط راه آهن چابهار تا زاهدان و نيز اتصال به خطوط 
ريلي خواف- هــرات و نهايتا ازبكســتان، مي تواند در چارچوب 
همكاري هاي شــانگهاي عملياتي شــود. در مجموع سازمان 
شانگهاي فرصت و پنجره اي جديد روي توسعه سرمايه گذاري 
در ابعاد ترانزيتي، صنعتي، تجاري با محوريت هاي اســتان هاي 
سيستان و بلوچســتان و خراســان جنوبي، رضوي و شمالي و 
نيز هم افزايي چندين اســتان همجوار با اين استان هاست. اين 
ظرفيت ها با هوشمندي راهبردي و فعال سازي  نقاط مشترك، 
قابليت بالفعل شــدن درراستاي تحقق پيشــرفت پايدار بومي 

مبتني بر مزيت هاي اقتصاد محلي را دارد.

ادامه از 
صفحه اول

اولين نشست شورای  هماهنگی اقتصادی قوا پس از 4ماه در دولت سيزدهم  از سرگرفته شد.

اميرعبداللهيان با جوزپ بورل، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا ديداركرد.

رايزني هاي برجامي و اقتصادي وزير خارجه با همتايان خود  در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل ادامه دارد
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7اقدام مهم
 سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران نقش پررنگي را در ستاد مديريت بحران 
كروناي شــهرداري تهران ايفا خواهد كرد. علي نصيري، سرپرست سازمان پيشگيري و 
مديريت بحران به تازگي توسط شــهردار تهران به عنوان جانشين او در اين ستاد انتخاب 
شده است. در بخشي از ابالغيه شــهردار تهران به علي نصيري آمده است: »با توجه به 
شيوع وســيع همه گيري كرونا و ايجاد خسارت هاي گســترده جاني، مالي، عملكردي و 
زيست محيطي براي شهروندان و با عنايت به ضرورت حضور مؤثرتر شهرداري تهران در 
شــكل دهي مديريت همه جانبه، يكپارچه و هماهنگ بحران كرونا در سطح تهران، بدين 
وسيله جنابعالي را به عنوان »جانشين شهردار در ستاد مديريت بحران كروناي شهرداري 

تهران« منصوب مي كنم.« 
در اين ابالغيه، عليرضا زاكاني اقدامات ضروري كه بايد صورت بگيرد را در 7بند آورده است. 

اقدامات مدنظر شهردار تهران به اين شرح است: 

1- تشكيل مستمر جلسات ستاد و پيگيري رفع مشكالت موجود در مديريت بحران كرونا.
2- تشكيل دبيرخانه ستاد در محل سازمان پيشــگيري و مديريت بحران با بهره گيري از 

ظرفيت نخبگان و كارشناسان داخل و خارج از شهرداري.
3- تدوين و ابالغ و نظارت بر حسن اجراي طرح ها، برنامه ها، فرايندها و ساختارهاي موردنياز 

براي مديريت بحران كرونا در شهرداري.
4- شــكل دهي نظام جامع و واحد مديريت اطالعات مرتبط با اســتفاده از ظرفيت هوش 

مصنوعي و فناوري اطالعات. 
5- نظارت دقيق و مداخالت مؤثر بر فعاليت هاي همه ارگان هاي شهرداري تهران در مديريت 

بحران و معرفي مستنكفين و متخلفين به اينجانب.
6- دريافت اطالعات تمامي مجموعه هاي فعال در شهرداري پيرامون كرونا و هماهنگي هاي 

الزم بين آنها و درصورت لزوم ارائه پيشنهادهاي اصالحي براي باالبردن سطح خدمات.
7- توسعه خدمات مرتبط با فاصله گذاري اجتماعي، بيماريابي، واكسيناسيون، تشخيص 
و درمان و نيز ارائه خدمات اجتماعي و حمايتي به عموم شــهروندان با اولويت مستضعفان 

و اقشار آسيب پذير.

ث
مك

استفاده از ظرفیت هاي مدیریت شهري براي مدیریت پیشگیری از کرونا در تهران

مدیریت شهری در خدمت واكسيناسيون
دفاع مقدس

   بازآفريني والفجر8 در درياچه شهدای خليج فارس

هفته دفاع مقدس فرصت مناسبي است تا با بازسازي بخش هایي از 
عملیات هاي دفاع مقدس، شــهروندان بیشتر با رشادت رزمندگان 
آشنا شوند. از این رو سازمان ها و نهادها ویژه برنامه هایي به مناسبت 
این هفته تدارك دیده اند که از دیروز شروع شده و تا 6مهرماه ادامه 
خواهد داشت. به گزارش همشــهری، مدیرعامل شرکت عمراني 
کارکنان شهرداري تهران از اجراي رزم نمایش آبي خاکي عملیات 
والفجر8 در دریاچه شهداي خلیج فارس خبر داد. فریدون رضوي کیا 
با بیان اینكه رزم نمایش با همكاري ناحیه مقاومت بسیج عمار یاسر 
تهران و لشكر 27محمد رسول اهلل)ص( سپاه تهران برگزار مي شود، 
گفت کــه رزم نمایش تا 5مهرماه از ســاعت 17 تــا 21 در جزیره 
ابوموسي دریاچه شــهداي خلیج فارس اجرا مي شود. او همچنین 
به برنامه هــاي دیگر هفتــه دفاع مقدس هم اشــاره و عنوان کرد: 
»اکران تمثال 300شهید مدافع حرم و مدافعان سالمت، شهداي 
آتش نشان، شــهداي اقلیت هاي دیني، شــهداي حجاب و برپایي 
نمایشــگاه یاد یاران در گذر ارغوان مجموعه فرهنگي گردشگري 

دریاچه شهداي خلیج فارس، برنامه هاي دیگر این ایام هستند.«

  بازسازي عمليات هاي دفاع مقدس در پايتخت
فرمانده ســپاه حضرت محمد رســول اهلل)ص( تهران بزرگ هم از 
تدارك گســترده برنامه هاي فرهنگي، هنري، اجتماعي و جهادي 
به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت که اجراي 
رزمایش ها و بازســازي عملیات هاي دفاع مقــدس در چند نقطه 
تهران ازجمله بوســتان والیت، دریاچه خلیج فارس و دانشگاه امام 
حســین)ع( مهم ترین برنامه هاي پیش  بیني شده این ایام هستند. 
سردار سرتیپ پاسدار حسن حسن زاده به اجراي قوي تر طرح شهید 
سلیماني و تفاهمنامه با شهرداري تهران براي گسترش فعالیت هاي 
مشترك  هم اشــاره کرد و گفت: »دفاع مقدس با وجود گروه هاي 
مخلص و متدین رقم خورد و امروز جبهه استكبار عاجزانه از فرهنگ 
مقاومت و دفاع مقدس مي هراسد و ازاین رو 110مكان براي اجراي 
برنامه هاي متنوع فرهنگي، هنري، اجتماعي و جهادي مانند سرود، 
تئاتر و ایستگاه صلواتي شب خاطره شناســایي شده اند تا مراسم 

باشكوه تر برگزار شود.«

تجليل از بازماندگان دفاع مقدس
تجلیل از بازماندگان دفاع مقدس عنوان برنامه دیگري اســت که 
سردار حســن زاده با اشــاره به آن گفت: »در هفته دفاع مقدس با 
همكاري شهرداري به درب منزل 6هزار جانباز مي رویم و با اهداي 
گل از آنها تجلیل مي شود.« به گفته او، برگزاري بیش از هزار یادواره 
شهدا به صورت مجازي و حضوري، اجراي هزار برنامه با عنوان آبروي 
محله ها با محوریت خانواده هاي معظم شهدا، عطر افشاني مزار شهدا 
در بهشت زهرا)س( و دیدار با خانواده شهدا با رعایت پروتكل هاي 
بهداشتي، برنامه هاي دیگر هفته دفاع مقدس هستند. فرمانده سپاه 
حضرت محمد رســول اهلل)ص( تهران بــزرگ از رونمایي کتاب و 
اقدامات فرهنگي و اجتماعي دیگري هم خبر داد و گفت: »رونمایي 
از کتاب هاي دفاع مقدس، برگزاري جشنواره هاي هنري، فرهنگي 
و ورزشــي در محله ها با محوریت مساجد و مردم، استمرار فعالیت 
گروه هاي جهادي طرح شهید ســلیماني و برگزاري صد و دهمین 
رزمایش حیات بخش مقابله با کرونا در میدان امام حسین)ع( از دیگر 
برنامه هاي پیش بیني شده در هفته دفاع مقدس هستند.« به گفته 
سردار حسن زاده تدارك و اجراي طرح مناسب مراسم جاماندگان 
اربعین و برگزاري دومین کنگره ملي شــهداي اســتان تهران هم 

پیش بیني شده است.

تأمين كپسول اكسيژن در نذر نفس
پویش »نذر نفس« با محوریت مساجد و پایگاه هاي مقاومت بسیج 
در محله هاي تهران و با هدف تأمین کپســول اکسیژن مورد نیاز 
بیماران بي بضاعت راه اندازي شــده اســت و به گفته فرمانده سپاه 
حضرت محمد رسول اهلل)ص( تهران بزرگ تا کنون 2هزار کپسول 
و 250دستگاه اکسیژن ساز تهیه و توزیع شــده است که در هفته 
دفاع مقدس با مشارکت شــهروندان پیش بیني مي شود این تعداد 
به 5 تا 10هزار کپسول و هزار دســتگاه اکسیژن ساز برسد. سردار 
حســن زاده در پایان تأکید کرد: »امیدواریم با اجراي برنامه هاي 
متنوع فرهنگي و هنري به ویژه با مشارکت جوانان بیش از گذشته 
شاهد نشر و گسترش ارزش هاي دفاع مقدس در بین جامعه به ویژه 

جوانان باشیم.« 

  اجراي برنامه شهر پرستاره با شعار ما مقتدريم
معاون فرهنگي ســازمان فرهنگــي هنري شــهرداري تهران از 
پیش بیني برنامه هاي هفته دفاع مقدس با عنوان »شهر پرستاره« 
خبر داد و گفت کــه این برنامه ها با شــعار »مــا مقتدریم« اجرا 
مي شوند. ســیدعلیرضا فاطمیان پور با بیان اینكه برنامه هاي شهر 
پرستاره با 2رویكرد محتوایي افزایش آگاهي تاریخي مردم نسبت 
به دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت پیش بیني شده اند، 
  گفت:  چهل چراغ عنوان برنامه اي اســت که در آن شــب خاطره 
در کنار مزار 26شــهید گمنام برگزار و از خانواده شــهدا تجلیل 
مي شود. فاطمیان پور به برنامه مهرآیین هم اشاره کرد و گفت که 
این برنامه در راستاي تجلیل از ایثارگران و جانبازان دفاع مقدس، 
اجرا خواهد شد. نمایشــنامه خواني با موضوع دفاع مقدس در قالب 
برنامه »خوانش پایدار«، اجراي 45نمایش خیاباني توسط 7گروه با 
عنوان »راویان مقاومت«، تولید محصوالت مجازي در فرهنگسراها، 
تولید کمیك موشن با عنوان »چهل ســردار«، مسابقه »ایده هاي 
فرهنگي«، اجراي ســمفوني »اروند« و... ازجمله برنامه هاي هفته 
دفاع مقدس هستند. فاطمیان پور به 2 ویژه برنامه هم اشاره و عنوان 
کرد: »از دوستان و همرزمان فرماندهان جنگ دعوت کردیم تا در 
برنامه »سالم فرمانده« خاطره گویي کنند و همچنین با مشارکت 
ســازمان و با روایتگري راویان دفاع مقدس و مرثیه سرایي مداحان 
اهل بیت به مدت 3 شــب برنامه »با ســتاره ها« در گلزار شهداي 

بهشت زهرا)س( اجرا مي شود.«

طرح اســتقبال از مهر همزمان با بازگشایی 
سال تحصیلی در ناوگان حمل و نقل عمومی 

اعم از مترو و اتوبوس اجرا می شود.
به گزارش همشهری،  با شــیوع کرونا سال 
تحصیلي1399 در تمــام مقاطع به صورت 
مجازي برگزار شد، اما امسال با تسریع فرایند 
واکسیناسیون و واکسینه شدن دانشجویان 
و دانش آمــوزان زمزمه بازگشــایي مدارس 
در برخي از مقاطع شــنیده مي شود و از این 
رو مدیرعامل شــرکت بهره برداري متروي 
تهران و حومه از تقویت ناوگان مترو و اجراي 
طرح استقبال از مهر خبر داد و گفت: با آغاز 
واکسیناسیون دانش آموزان، امكان بازگشایي 
مدارس قوت گرفته اســت؛ از این رو تالش 
مي کنیم با افزایش ظرفیت ها خدمت رساني 

مطلوبي داشته باشیم.
 علي عبداهلل پور در تشــریح برنامه هاي این 
طرح گفت: »همزمان با بازگشــایي مدارس 

و مراکز آموزشــي در نیمه دوم ســال قطعا 
با افزایش ســفرهاي درون شــهري و برون 
شهري مواجه خواهیم شد و به همین دلیل 
تالش کردیم ظرفیت هاي خدمت رســاني 
با رعایت موارد بهداشــتي در ناوگان ریلي 
را افزایش دهیم.« به گفتــه او برنامه ریزي 
حرکت قطارهــا در خطوط هفتگانه متروي 
تهران و حومه بر اساس میزان مسافر ورودي 
در ساعات مختلف و پایش دوره اي و مستمر، 
انجام مي شــود. نظافت ســالن ها، سكوها، 
شست وشوي صندلي سكوها، پله هاي برقي، 
گیت ها، ورودي ها، نمادهاي آرم مكعبي مترو 
در ورودي ایستگاه ها، تابلوهاي نام ایستگاه ها 
و رفع نواقص احتمالي مانند روشنایي تمامي 
نقاط ایســتگاه، محوطه ها، آراستگي فضاي 
سبز و... برنامه هاي پیش بیني شده در طرح 
استقبال از مهر است.   اجرای طرح استقبال 
از مهر در دستور کار مسئوالن ناوگان حمل 

و نقل عمومی قرار گرفته است.  مدیرعامل 
شرکت اتوبوسرانی تهران هم از آمادگی برای 
اســتقبال از مهر خبر داد و گفت: »در صد د 
هستیم تا با افزایش ناوگان، خدمات بهتری 
به مســافران ارائه شــود.« به گفته محمود 
ترفع، انعقــاد قرارداد خرید 175 دســتگاه 
اتوبوس، خرید 20 دستگاه ون ویژه جانبازان 
و برنامه ریزی برای آماده سازی 300 دستگاه 
اتوبوس متوقف شــده از جمله اقدامات مهم 
طرح استقبال از مهر هســتند. او همچنین 
به لغو مرخصی های غیرضروری راننده ها و 
پیگیری برای جذب 200 راننده هم اشــاره 
کرد و ادامه داد: »با اعمال محدودیت ها میزان 
مسافران در ناوگان اتوبوسرانی کاهش یافته 
بود و با بازگشایی مدارس قطعاً شاهد افزایش 
مسافر خواهیم بود؛ از این رو سعی می کنیم، 
برنامه ریزی ها به گونه ای باشد تا تراکم زیادی 

در اتوبوس ها ایجاد نشود.« 

استقبال از مهر  با ناوگان حمل و نقل عمومی
واحدهاي سیار معاونت اجتماعي و فرهنگي 
شهرداري تهران که وظیفه شان جمع آوري 
معتادان متجاهر است، با تغییر کارکرد به 
واحدهاي سیار تزریق واکسن کرونا تبدیل 
مي شوند.  معاون امور اجتماعي و فرهنگي 
شــهرداري تهران با اعالم این خبر گفت: 
»امروز سالمت مردم مهم است و در اولویت 
اقدامات مدیریت شهري قرار دارد؛ از این رو 

شهرداري براي تسهیل و تسریع فرایند واکسیناسیون ظرفیت ها و امكاناتي چون سراهاي محالت، 
خانه هاي سالمت، سوله هاي بحران، مراکز فرهنگي و... را در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار داده 
است.«  امین توکلي زاده، با بیان اینكه شهروندان نباید دغدغه واکسینه شدن و ماندن در صف هاي 
طوالني را داشته باشند، به همشهری گفت: »مدیریت شهري توجه ویژه اي به افراد مناطق محروم و 
کم برخوردار دارد و به همین دلیل در معاونت اجتماعي و فرهنگي تالش مي کنیم با همكاري وزارت 
بهداشت و درمان خدمات مطلوبي به این اقشار ارائه شود.« او ادامه داد: »در معاونت امور اجتماعي و 
فرهنگي، واحدهاي سیار براي جمع آوري معتادان متجاهر وجود دارد که به ضرورت تصمیم داریم 
درصورت موافقت وزارت بهداشــت با تغییر کارکرد این واحدها از آنها براي انتقال واکسن به نقاط 
دوردست استفاده کنیم.« با این اقدام مدیریت شهري درراستاي همكاري با وزارت بهداشت و درمان 

مي توان گام بزرگي در واکسیناسیون عمومي و مقابله با بیماري کرونا برداشت.

تغییر کارکرد واحدهای سیار جمع آوری معتادان به واحد واکسیناسیون آنها

ظرفيت انجام واكسيناسيون در مراكز جديد شهرداري تهران )حداقل 300هزار دوز تا تاريخ 10مهرماه(

ظرفيت آدرسشيفت كاريتعداد كانتر/اليننوع مركزنام مركزرديف
متوليواكسيناسيون

72ثابتمجموعه الزهرا)س(1
خيابان كرمان، 
خيابان رويان، 

منطقه8
سازمان ورزش-شهرداري 20000

منطقه 8

شهرك شهيد 72ثابتپايگاه شهيد محالتي2
20000محالتي، منطقه يك

سازمان پيشگيري و مديريت 
بحران شهر تهران -شهرداري 

منطقه يك
شركت شهرسالم20000خيابان قزوين72ثابتپايگاه جانبازان3

رسالت، مجيديه 72ثابتايستگاه شماره23 آتش نشاني4
سازمان آتش نشاني شهرداري 20000شمالي

تهران

جاده ساوه بعد از 72ثابتايستگاه شماره38 آتش نشاني5
سازمان آتش نشاني شهرداري 20000چهارراه

تهران

سازمان بهشت زهرا)س(20000بهشت زهرا)س(72ثابتمركز عروجيان6

سازمان بهشت زهرا)س(20000بهشت زهرا)س(72ثابتساختمان ويژه ارتحال حضرت امام)ره(7
شهرداري منطقه 2000015افسريه72ثابتپايگاه مديريت بحران فجر8

خيابان خليج، 72ثابتپايگاه مديريت بحران خليج9
شهرداري منطقه 2000018خيابان ثاراهلل

72ثابتمجموعه فرهنگسراي ارسباران10
خيابان جلفا، 

نرسيده به پل 
سيدخندان

شهرداري منطقه 200003

معاونت حمل ونقل و ترافيك 20000محله طرشت72ثابتمركز واكسيناسيون طرشت11
شهرداري تهران )اتوبوسراني(

معاونت حمل ونقل و ترافيك 20000چهارراه كالج72ثابتمركز واكسيناسيون واليت12
شهرداري تهران )مترو(

معاونت حمل ونقل و ترافيك 20000منطقه 7215ثابتمركز رفاهي تاكسيرانان13
شهرداري تهران )تاكسيراني(

102خودروييمركز خريد و فروش خودرو سعيدي14

بزرگراه باكري، 
مسير شمال به 
جنوب، بعد از 
بزرگراه همت

شركت ساماندهي صنايع و 60000
مشاغل شهر تهران

محله آشتياني، 102خودروييمركز خريد و فروش خودرو دوران15
شركت ساماندهي صنايع و 20000منطقه13

مشاغل شهر تهران

غرب تهران، 102خودروييمركز خريد و فروش خودرو چيتگر16
شركت ساماندهي صنايع و 20000منطقه22

مشاغل شهر تهران

10000-----12سيار10خودروي ون سيار17تا 26

سازمان پيشگيري و مديريت 
بحران شهر تهران، سازمان 
خدمات و رفاه اجتماعي و 

سازمان حمل ونقل و ترافيك

370000مجموع

محمود مواليي
خبر نگار

با تشكیل ســتاد مدیریت بحران 
کروناي شــهرداري تهران، مراکز گزارش

جدید واکسیناسیون شهرداري در 
آستانه بازگشایي اســت. پیش تر شهردار تهران 
براي مقابله با کرونا پیشنهادي به دولت ارائه داد 
و درخواست کرد که این نهاد، خدمات کنوني اش 
در موضــوع کرونا را توســعه داده و بخشــي از 

مسئولیت هاي جدي کار را بپذیرد.
 پس از آن ســتاد مدیریــت بحــران کروناي 
شــهرداري تهــران بــراي ســهولت در روند 
واکسیناســیون شــهروندان تشــكیل شد و با 
ایجاد کارگروه هاي تخصصــي پنج گانه، تعیین 
نقش و بخش، مبتني بر وظایــف محوله و برابر 
مأموریت ذاتي واحدهاي تابعه شهرداري تهران 
در دستور کار قرار گرفت. علیرضا زاکاني، شهردار 
تهران معتقد است آســیب هاي ناشي از کرونا 
فقط مختص به یك ســاحت خاص نیســت و 
اثرات جدي بر زندگي مردم گذاشــته و خواهد 
گذاشــت. شــهردار تهران مي گوید: »ویروس 
کرونا موضوعي نیســت که یك یا 2شبه از بین 
برود، اما مهار آن مسیري کامال علمي و مشخص 
دارد. فراتر از بهداشت و درمان توجه به خدمات 
اجتماعي، توجه به زنده نگه داشتن شهر و حفظ 
فاصله اجتماعي و همچنین ایجــاد پروتكل ها 
و چارچوب هاي رفتاري اقداماتي اســت که این 
امكان را فراهم مي کند تا ما بتوانیم این بیماري 
را روزبه روز محدودتر کرده و با یك شرایط ویژه 

زندگي طبیعي را به جامعه بازگردانیم.« 

   بازگشايي گره جان و حيات مردم

شیوع ویروس کووید-19 نزدیك به 19 ماه است 
که کشور را با مشكالت بســیاري مواجه کرده 
و شــهر تهران به عنوان یكي از پرجمعیت ترین 
شهرهاي کشور نیاز به عبور از این بحران دارد. 
با شروع هر پیك کرونا، معموال آمار مبتالیان و 
مرگ ومیر ناشي از این بیماري نیز افزایش یافته 
و تهران را با بحران جدي روبه رو کرده است؛ به 
همین دلیل، شهرداري تهران توجه ویژه اي به 
پیشگیري و مهار کرونا داشته و هم اکنون اجراي 
طرح واکسیناسیون شهرداري تأثیر زیادي در 
کاهش مرگ ومیر ناشي از کرونا در شهر تهران 

داشته است. شــهردار تهران درباره اجراي این 
طرح تأکید مي کند: »مدل طراحي شده مدلي 
است که مي خواهد هم ابعاد و پیچیدگي هاي این 
بیماري را ببیند و هم از ظرفیت هاي حاکمیتي 
و حكومتي و فراتر از آنها از ظرفیت هاي مردمي 
بر محور متخصصان استفاده کند تا گره اي که 
بر زندگي مردم و جان و حیــات آنان افتاده باز 

شود.« 

    واكسيناسيون در مراكز جديد

ســتاد مدیریت بحــران کروناي شــهرداري 
تهران تشــكیل و مقرر شــده در کنار مراکزی 
که هم اکنون شهرداری راه اندازی کرده است، 
مراکز جدید واکسیناسیون شهرداري تهران در 
قالب 13مرکز ثابت، 3مرکز خودرویي و 10مرکز 

سیار مورد بهره برداري قرار گیرد. 
ســاختار ســتاد مدیریــت بحــران کروناي 
شــهرداري اینگونه است که شــهردار تهران 
به عنــوان رئیــس ســتاد فعالیــت مي کند 
و سرپرست ســازمان پیشــگیري و مدیریت 
بحران شــهر تهران نیــز به عنوان جانشــین 
شــهردار در این ســتاد حضور دارد؛ بنابراین، 
ســتاد مدیریت بحــران کروناي شــهرداري 
تهران بــا حضور علــي نصیري، سرپرســت 
 ســازمان پیشــگیري و مدیریت بحران شهر 
تهران به عنوان جانشین شهردار تشكیل شد.  در 
این ستاد مقرر شد در راستاي هم افزایي هرچه 
بیشتر توان شهرداري تهران با وزارت بهداشت 
براي سرعت بخشي به واکسیناسیون شهروندان 
تهراني مجموعه امكانات جدید شهرداري تهران 
در قالب 13پایگاه ثابت متعلق به شــهرداري 
تهران در کنار 3مرکز خودرویي تزریق واکسن و 
نیز 10خودروي سیار ویژه تزریق واکسن جهت 
مددجویان و افراد آســیب پذیر فعالیت خود را 
شروع کنند. به این ترتیب، پیش بیني مي شود 
با به کارگیــري و بهره برداري از ایــن مراکز و 
امكانات جدید ظرفیت تزریق واکسن به میزان 
300هزار دوز در روز در تهران افزایش یابد که 
در کنار سایر مجموعه هاي از پیش واگذار شده 
شهرداري تهران نقش مهمي در سرعت بخشي 
به واکسیناســیون پایتخت ایفــا خواهد کرد. 
شــهرداري تهران پیش از این 43پایگاه را در 
اختیار امور مربوط به واکسیناسیون قرار داده 
و در تجهیز و آماده سازي  9پایگاه نیز مشارکت 

داشته است.

    ستاد مديريت بحران كرونا

در ســتاد مدیریت بحران کروناي شهرداري 
تهران معاونت ها و ســازمان هاي مختلفي در 
شــهرداري فعال هســتند. به غیر از سازمان 
پیشــگیري و مدیریــت بحران شــهر تهران، 

مدیرکل حوزه شــهرداري، معــاون خدمات 
شــهري و محیط زیست شــهرداري، معاونت 
اجتماعي و فرهنگــي شــهرداري، اداره کل 
حقوقي شــهرداري و ســازمان آتش نشاني و 
خدمات ایمني در ستاد مدیریت بحران کروناي 

شهرداري حضور دارند. 
همچنین نماینده فرمانده ستاد مقابله با کروناي 
تهران، دانشــگاه هاي علوم پزشكي مستقر در 

پایتخت، ســتاد کل نیروهاي مسلح، سازمان 
پدافند غیرعامل کشور، قرارگاه ثاراهلل)ع(، اداره 
کل دادگستري استان تهران و سازمان اطالعات 
استان تهران نیز در ستاد مدیریت بحران کرونا 
با شــهرداري تهران همكاري مي کنند. در این 
ســتاد، بخش عملیات، بخــش برنامه ریزي و 
بخش اداري، مالي و پشتیباني بخش هاي اصلي 

را تشكیل مي دهند.
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انرژیچهره روز

رمزگشايي از قبض هاي نجومي برق

با ايــرادات تازه شــوراي  و خودر
نگهبان به طــرح مجلس 
بــراي واردات مشــروط و 
بدون انتقال ارز خودروهاي خارجي، اين 
طرح بــراي چندمين بار به كميســيون 

صنايع مجلس عودت داده شد.
به گزارش همشهري، ساماندهي صنعت 
و بازار خودرو طرحي 10ماده اي اســت 
كــه تدويــن و تصويــب آن در مجلس 
 گذشــته آغاز شــد اما به دليل اشكاالت 
شوراي نگهبان به طرح مذكور، تصويب 
نهايي طرح مذكور بــه عمر مجلس دهم 

نرسيد. 
با آغاز به كار مجلس يازدهم رفع اشكاالت 
شــوراي نگهبان به طرح مذكور، بارديگر 
در دستور كار كميسيون صنايع و معادن 
مجلس قــرار گرفت و با حــذف ماده5 و 
اصالحات انجام شــده در مــاده4، طرح 
مذكور پس از تصويــب نهايي در صحن 
علني مجلس براي تأييد نهايي شــوراي 

نگهبان ارسال شد.
به هنــگام تصويب اين طــرح در صحن 
علني مجلــس برخــي نماينــدگان از 
مخالفت مجمع تشخيص مصلحت نظام 
و مركــز پژوهش هاي مجلــس با طرح 
مذكور خبر دادند عالوه برآن همشهري 
در گزارش هاي خود به نقل از كارشناسان، 
فعاالن صنفــي و خودروســازان، طرح 
مذكــور را داراي اشــكاالت و ابهاماتي 
قلمداد كرد كه احتمــال تصويب آن در 
شــوراي نگهبان را دور از انتظار جلوه گر 
مي كرد. ابهام هايي نظير واردات خودرو 
بدون انتقال ارز، مشروط شدن واردات به 
صادرات خودرو و قطعات توسط همه افراد 
حقيقي و حقوقي، موكول شــدن تعيين 
جزئيات اجراي طــرح در وزارت صنعت 
و مداخله دادن شــوراي رقابت در عرصه 
واردات خودرو موجب شد كارشناسان و 
فعاالن صنفي نسبت به رانت و فساد ناشي 
از اجراي ناقص اين طرح هشدار دهند. در 
شــرايطي كه برخي خبرهاي غيررسمي 
از نظر موافق پژوهشكده شوراي نگهبان 
به ايــن طرح حكايــت داشــت، ديروز 
ســخنگوي اين شــورا از بازگشت طرح 
ســاماندهي صنعت خــودرو به مجلس 
براي رفع اشكاالت و ابهامات مذكور خبر 
داد، اشكاالتي كه همزمان مدنظر مجمع 
تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان 
قرار گرفته اســت. يك عضو كميسيون 
صنايع مجلس در گفت وگو با همشهري، 
برطرف كردن اشكاالت و تصويب مجدد 
اين طرح در كميســيون و صحن علني 
مجلس را نيازمنــد فرايند زماني حداقل 

2تا3ماهه قلمداد مي كند.

بازگشت ســاماندهي صنعت خودرو 
به مجلس 

ديروز سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به 
ابهامات مصوبه ساماندهي صنعت خودرو 
گفت: هيأت عالي نظارت بر حسن اجراي 
سياست هاي كلي نظام، اين مصوبه را مغاير 
با سياست هاي توليد ملي و حمايت از كار 
و ســرمايه ايراني و سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي ارزيابي كرده  بنابراين اين مصوبه 
به مجلس بازمي گردد. هادي طحان نظيف 
افزود: طرح ساماندهي صنعت خودرو كه 
چندبــار در تردد بين مجلس و شــوراي 
نگهبان بــود، ديروز در شــوراي نگهبان 
بررســي شــد. آخرين ايراد باقيمانده از 
اين طرح راجع به مــاده 4 درباره واردات 
خودروهاي برقي و هيبريدي بود كه البته 
مجلس متن را به صورت كامل تغيير داده 
بود. او تأكيد كرد: با بررســي اين طرح در 
شــوراي نگهبان، اعضاي شورا نسبت به 
مصوبه مذكور ابهاماتي داشتند. مثال راجع 
به واردات بدون انتقال ارز ابهاماتي مطرح 
شد زيرا شقوق مختلفي را در بر مي گرفت 
و از مجلس خواسته شد موضوع مقداري 
دقيق تر و شفاف تر شــود. طحان نظيف 
گفت: همچنين در يكــي از تبصره هاي 
اين ماده تصويب ساير مقررات به وزارت 
صنعت واگذار شــده بود كــه اين موارد 

اگر دقيق تر مشــخص 
شود، امكان اظهارنظر 
بهتر نســبت بــه آن 
فراهم مي شود. هيأت 
عالي نظارت بر ُحســن 
اجراي سياســت هاي 
كلــي نظــام كــه در 
مجمع مســتقر است 
نيز در نامه اي مواردي 
را با عنــوان مغايرت با 
سياست ها اعالم كرده 
كه ما براساس مقررات 
موظفيم اين موارد را به 

مجلس اعالم كنيم؛ ايــن هيأت ماده4 را 
مغاير سياست هاي توليد ملي و حمايت 
از كار و ســرمايه ايراني و سياســت هاي 
اقتصــاد مقاومتي و سياســت هاي نظام 
اداري دانسته و حتي ماده10 اين مصوبه 
كه قبال در شورا تصويب شده را مغاير اين 
سياست ها دانسته است كه اين موارد به 
مجلس اعالم مي شــود. او بــا بيان اينكه 
شوراي نگهبان نســبت به مصوبه مذكور 
همان يكي دو مورد ابهامي را داشــت كه 
اعالم كرده ايــم اما هيــأت عالي نظارت 
مغايرت هاي بيشتري را به ما اعالم كرده 
است، گفت: لذا مصوبه به مجلس برگشت 
داده خواهد شــد و اگر اين مــوارد اعم از 
ابهامات شوراي نگهبان و مغايرت هايي كه 
هيأت عالي نظارت مجمع به اين مصوبه 
وارد كرده در مجلس اصالح و تصويب شد، 
مجددا شــوراي نگهبان مصوبه را بررسي 

خواهد كرد.

برگشت چند باره  طرح واردات خودرو 
به كميسيون صنايع 

يك عضو كميســيون صنايــع و معادن 
مجلس شوراي اســالمي در گفت وگو با 
همشــهري در مورد سرنوشت اين طرح 
بعد از ابهامات تازه شوراي نگهبان و مجمع 
تشــخيص مصلحت نظــام، گفت: طرح 
ســاماندهي صنعــت 
خــودرو، در دوره دهم 
مجلــس بــا 10ماده 
تصويب و بــراي تأييد 
بــه شــوراي نگهبان 
ارســال شــده بود اما 
اين شــورا در بررسي 
طرح مذكور و تصويب 
9مــاده آن، ايراداتي را 
به ماده4 اين طرح وارد 
كــرد و طــرح مذكور 
را براي رفع اشــكاالت 
به مجلــس عودت داد. 

روح اهلل ايزدخــواه گفت: ايــرادات قبلي 
شــوراي نگهبان به ماده4 اين مصوبه بود 
كه با اصالحات انجام شده در كميسيون 
صنايع و معادن و تصويب نهايي در صحن 
علني مجلس مجددا براي تصويب نهايي 
به شوراي نگهبان ارسال شــد. او با بيان 
اينكه ماده10 اين طرح قبال در شــوراي 
نگهبان تصويب و به تأييد نهايي رسيده 
بود، افزود: ازآنجا كه مجلس بعد از تصويب 
نهايي طرح مذكور را به صورت كامل براي 
تصويب نهايي به شوراي نگهبان فرستاده 
است، ممكن است اين شــورا در بررسي 
مجدد اشــكاالتي را به ماده 10اين طرح 
وارد كرده يا اشــكاالت مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در اين زمينــه را تصريح 

كرده است.
 ايزدخواه با بيان اينكه به گفته سخنگوي 
شوراي نگهبان بنابر گزارش هيأت عالي 
نظارت مجمع تشــخيص مصلحت نظام، 
موادي از مصوبه مجلس درباره آزادسازي 
واردات خودرو مغاير با قانون شناخته شده 
است، در مورد انتقادات مجمع تشخيص 
مصلحت نظام و مركز پژوهش هاي مجلس 
به هنگام بررســي طرح مذكور در صحن 
علني مجلــس گفت: برخــي انتقادات و 
ايرادات مطرح در مورد طرح مذكور به نقل 
از مجمع تشخيص مصلحت نظام و مركز 
پژوهش هاي مجلس مرتبط با ماده4 اين 
طرح بوده و در جريان بررسي اين طرح در 
صحن علني مجلس نيز، اظهارات مخالف 
مصطفي ميرسليم، نماينده مردم تهران 
در مجلس نيــز ناظر به ايــرادات مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام به ماده4 اين 
طرح بود و مخالفتي در مورد ماده10 طرح 

مذكور توسط مجمع اعالم نشد. 
ايزدخواه در مورد روند بررســي چند باره 
و تصويب اين طرح در مجلس و شــوراي 
نگهبان، افزود: بــا توجه به تعطيلي هفته 
آينده مجلس، احتماال طرح مذكور هفته 
بعد از آن براي رفع اشــكاالت شــوراي 
نگهبان به كميســيون صنايــع و معادن 
مجلس ارجاع خواهد شد و پس از بررسي 
و رفع اين اشــكاالت در اين كميسيون، 
در نوبت رســيدگي صحن علني مجلس 
قرار خواهد گرفت. او از طي فرايند زماني 
2تا3ماهه براي بررســي مجدد اين طرح 
در كميســيون صنايع و صحــن علني 
مجلس خبر داد و افزود: با رفع اشكاالت 
در كميســيون صنايع، بايد اين طرح در 
نوبت دســتور كار و بررسي صحن علني 
مجلس قرار گيرد و درصــورت تصويب 
نهايي در صحن علني مجددا براي تامين 
نظر و تصويب نهايي شوراي نگهبان ارسال 

خواهد شد.

واردات خودرو فعال منتفي شد 
با ايرادات مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان به ماده 4و 10طرح مجلس براي واردات خودرو، اين طرح به كميسيون صنايع بازگشت

گمانه زني همشهري در مورد رد طرح واردات خودرو در شوراي نگهبان

هادي قوامي، معاون پارلماني وزير اقتصاد مي گويد: با احتساب يارانه هاي پنهان بخش 
پتروشــيمي، برای كاالهاي اساســي و دارو 105ميليارد دالر يارانه پنهان در كشور 

پرداخت مي شود.
 اين اظهارنظر در شرايطي بيان مي شود كه دســت كم حدود يك دهه است كه همه 
سياستگذاران و مسئوالت از حجم باالي يارانه پنهان و آشكار در اقتصاد ايران گاليه 
مي كنند. آنچه هادي قوامي گفته، نشان مي دهد مابه التفاوت نرخ گذاري دولتي كاالهاي 
يارانه اي ازجمله حامل هاي انرژي با قيمت هاي واقعي به 60درصد توليد ناخالص داخلي 
اقتصاد ايران رسيده است. چنين رقمي نشان دهنده اين هشدار جدي است كه ديگر 

اقتصاد تاب پرداخت يارانه ها به شيوه كنوني را ندارد.
پرسش اصلي كه سال هاست بدون پاسخ مانده، اين است كه آيا قدرت خريد مردم تاب 
واقعي ســازي قيمت كاالهاي يارانه اي را دارد؟ سناريوي پيشنهادي مردان آشكار در 
رأس مسئوليت و پنهان در پشت صحنه تصميم سازي هاي كالن اقتصادي چيست كه 
هم از ميزان يارانه هاي آشكار و پنهان كاسته شود و هم نتيجه آن افزايش قدرت خريد 
و رفاه مردم باشد؟ به طور مشخص اين پرسش مطرح مي شود كه به فرض آزادسازي 
قيمت حامل هاي انرژي و مثال بنزين به قيمت كشورهاي همسايه، بهبودي در وضعيت 
معيشتي و سطح رفاه خانوارها ايجاد خواهد شــد؟ اگر قرار است كه قيمت كاالهاي 
يارانه اي آزاد شود، پس بايد ميزان دستمزدها و حقوق ها هم به همين نسبت آزاد شود.

از سوي ديگر برخي به طور كلي منكر يارانه هاي پنهان هســتند و بر اين مدعا اصرار 
مي ورزند كه يارانه هــاي پنهان حق آنهاســت و ازقضا دولت ها همــه آن را به مردم 
نمي دهند. از جانب ديگر واقعيت اين اســت كه مكانيزم پرداخت و توزيع يارانه ها در 
كشور ناعادالنه و ضد توسعه عمل مي كند. اكنون انتظار مي رود كه افرادي چون هادي 
قوامي كه سال ها نماينده مجلس بوده و اكنون به شغل معاونت پارلماني وزير اقتصاد 
مشغول هستند، از راز پشت صحنه چندبرابري و پنهان يارانه های پيدا و ناپيداي اقتصاد 
ايران پرده بردارند و بگويند كه سهم مجلس از اين معما و كيك خراب يارانه ها چيست؟

حقيقت اكنون آشكار شــده كه حتي رفتار دولت ها و مجلس در طول بيش از 3دهه 
گذشــته به عدالت اجتماعي و كاهش شكاف درآمدها منجر نشــده و اكنون دهك 
باالي درآمدي سهم بيشــتري از كيك يارانه ها را برمي دارد وليكن اين واقعيت تلخ 
را بايد بپذيريم كه آنچه اكنون عيان شــده، فقيرتر شدن جامعه متوسط به رغم همه 
پول پاشي ها، رانت ها و حمايت هاي كوركورانه بودجه اي بوده است. نتيجه اينكه يك 

جاي كار مي لنگد.
لغزشي كه باعث لنگيدن اقتصاد ايران شده، همانا انحراف در سياستگذاري ها و فقدان 
بينش صحيح اقتصادي است كه عوارض و معلول هاي اقتصاد بيمار و رانتي و معتاد به 
يارانه هاي سنگين را نشان مي دهد اما حاضر به آدرس دادن صحيح نيست يا دست كم 

اينكه در شناخت ريشه ها و علت ها ناتوان است.
اداره اقتصاد به همان اندازه كه به زبان ساده و سهل است، در عمل سخت و ممتنع است. 
هرگونه تغيير ساختار و اصالح مسيرهاي انحرافي كه برآمده از شناخت صحيح اقتصاد 

نباشد، نتيجه عكس مي دهد. 
داستان پررنج يارانه هاي آشكار و نهان نشان داد كه در شرايط تورمي باال، صرف افزايش 
قيمت حامل هاي انرژي بدون آزادسازي اقتصاد تنها بر دردها مي افزايد و حتي ارزش 
يارانه هاي نقدي 45هزار تومان را به 4هزار تومان مي رساند. اندكي انديشه كنيم قبل 
از اينكه ســخن بگوييم و تصميم بگيريم و حكمراني مطلوب را در شــناخت صحيح 

جست وجو كنيم.

يارانه نهان و مردان پنهان
پشــت صحنه قبض هاي نجومي برق چه 
مي گذرد؟ آيا معترضان به نحوه محاسبه 
و ميــزان قبض هاي برق اجازه شــكايت 
دارند؟ چه راهي بــراي رهايي از پرداخت 
پول زياد برق وجود دارد؟ چگونه مي توان 
هزينه كمتري پرداخت كرد؟  به گزارش 

همشــهري، با رونمايي از پيامك هاي قبض برق در تابستان امسال، 
850هزار مشترك در سراسر كشور نقره داغ شدند؛ به ويژه آنهايي كه از 
كولرهاي گازي و چيلرها در تابستان استفاده كرده اند متوجه شدند كه 
دست كم هزينه برق آنها به باالي نيم ميليون تومان هم رسيده است. 
يكي از آنها علي كريمي، فوتباليست مشهور ايراني بود و حاال خيلي ها 

خود را رقيب اين ملي پوش ايراني مي بينند.
مصطفي رجبي مشهدي، سخنگوي صنعت برق مي گويد: 82.5درصد 
از مشتركان برق معادل 25ميليون مشترك از 30ميليون مشترك برق 
زير الگوي مصرف برق، مصرف داشته اند كه هزينه برق آنها زير 30هزار 
تومان برآورد شــده و ميانگين قبض برق آنها 15هزار تومان بوده و 
شامل افزايش تعرفه 7درصدي براساس مصوبه هيأت دولت شده اند.

اين مقام مسئول در گفت وگو با همشهري افزود: تعدادي از مشتركان 
برق هم بيش از الگو برق مصرف كرده اند كه شــامل افزايش تعرفه 
23درصدي شده اند كه بخشي از هزينه برق آنها با افزايش 7درصدي 
و بخشي از آن هم بسته به ميزان مصرف با تعرفه 16درصدي محاسبه 

و براي آنها پيامك قبض برق ارسال شده است.
ســخنگوي صنعت برق درباره قبض هاي چند صد هزار توماني برق 
هم توضيح داد: تعداد اين مشــتركان 850هزار نفر بوده است. براي 
اين دســته حتي قبض برق هايي با مبلغ باالي 700هزار تومان هم 
ارسال شده؛ زيرا آنها بيش از 2برابر الگو برق مصرف  كرده اند و مازاد 
برق مصرفي آنها براساس تعرفه برق توليدي نيروگاه هاي تجديد پذير 
به ازاي هر كيلووات800تومان محاســبه شده است. معاون شركت 
توانير با بيان اينكه برخي از مشتركان بدمصرف تا 40برابر مشتركان 
معمولي برق مصرف كرده اند، تأكيد كرد: اگر اين عده مصرف برق شان 
را به سطح الگوي مصرف كاهش دهند، اتفاق خاصي رخ نمي دهد؛ 
ولي واقعيت اين است كه ميزان مصرف برق مشتركان بدمصرف به 

7ميليارد كيلووات ساعت رسيده بود.

متهم اصلي
رجبي مشــهدي، عامل اصلي صدور قبض هاي ســنگين برق براي 
مشــتركان پرمصرف را اســتفاده از كولرهاي گازي و چيلرها اعالم 
كرد و گفت: پيش بيني مي كند با سپري شدن فصل گرم سال، ميزان 
مصرف اين مشتركان هم همانند سال قبل شود و هزينه برق كمتري 
را پرداخت كنند. او در عين حال تأكيد كرد: دماي هوا در اكثر استان ها 
و شهرهاي ايران در تابستان امسال، باالتر از ميانگين سال هاي قبل 
بود كه باعث رشــد مصرف برق و البته هزينه پرداختي مشــتركان 
پرمصرف شده اســت. ســخنگوي صنعت برق با اعالم اينكه تعرفه 

برق قرار نيست در سال جاري 
افزايش پيدا كند، اعالم كرد: 
البته در تابســتان امسال با 
وجود افزايش دماي هوا، قبض 
برق بســياري از مشتركاني 
كه كمتر از الگو، برق مصرف 
كرده اند، قبض شــان با مبلغ 
صفر ريال صادر شده و به اين 
معنا كه پولي بابت مصرف برق 

پرداخت نكرده اند.
سخنگوي صنعت برق افزود: 
براي 2.6درصد از مشتركانی 
كه بيــش از 2 برابر الگو، برق 
مصرف كرده بودند، قبض برق 
باالي 700هزار تومان صادر 
شده، البته براي اين موضوع 

محل اعتراض مجدد درنظر گرفته شده است. او توضيح داد: به طور 
مثال، در شــهر تهران كه الگوي مصرف 300كيلووات ساعت در ماه 
است، اگر مشتركي در يك دوره 2ماهه بيش از 600كيلووات ساعت 
مصرف داشته باشد، مقدار بيش از 600كيلووات، با ميانگين خريد 
برق انرژي هاي تجديدپذير محاسبه مي شود. رجبي مشهدي افزود: 
اين دسته از مشتركان كه ابهامي درمصرف يا مبالغ قبض برق خود 
دارند، مي توانند نسبت به ثبت درخواست بررسي قبوض خود اقدام 
كنند كه البته براي اين گروه از مشتركان امكان تقسيط تا 3 قسط نيز 

درنظر گرفته شده است.

ابهام زدايي از قبض هاي نجومي
معاون برق و انرژي وزارت نيرو هم با اشــاره به دستور ويژه وزير نيرو 
به شركت هاي توزيع سراسر كشــور درخصوص بررسي قبض برق 
مشتركاني كه در محاسبه قيمت ابهام دارند، با بيان اينكه رقم هاي 
باالي قبض برق در كمتر از 3درصد مشتركان بسيار پرمصرف ديده 
مي شود، گفت: با بررسي قبض هاي صادر شــده، امسال در شركت 
توانير مشخص شــده كه 82درصد )25ميليون مشترك( كمتر از 
الگوي تعيين شده )در مناطق معتدل 300كيلووات ساعت( مصرف 
برق داشــته اند كه جا دارد از همكاري آنها در مديريت پيك مصرف 
تابستان امسال قدرداني شود. همايون حائري در ادامه افزود: براي اين 
گروه از مشتركان، فقط 7درصد افزايش ساالنه براساس مصوبه دولت 
اعمال شده كه قبض برق عمده اين مشتركان، رقم بسيار پاييني است.

او بيان اينكه 15درصد مشتركان، مابين الگوي تعيين شده تا 2 برابر 
الگو مصرف داشته اند، ادامه داد: براي اين دسته از مشتركان، عالوه 
بر افزايش ساالنه 7درصد تعرفه، مشمول 16درصد افزايش به دليل 
مصرف باالتر از الگو شده اند و در مجموع 23درصد افزايش تعرفه در 
قبض آنها اعمال شده اســت. معاون برق و انرژي وزارت نيرو اضافه 
كرد: بهاي برق اين دســته از مشتركان نيز براســاس قانون بودجه 
به صورت غيريارانه اي و براساس الگوي افزايش پلكاني تعيين مي شود 
و بنابراين فقط براي ميزان مازاد از 2 برابر الگوي مصرف براساس نرخ 

غيريارانه اي برق محاسبه مي گردد.
حائري تأكيد كرد: اين گروه از مشتركان )كمتر از3درصد مشتركان 
خانگي( با اعمال روش هاي مديريت مصرف به ســهولت، مي توانند 
مصرف برق خود را به ســطح الگوي مصرف كاهــش داده تا نه تنها 
شامل افزايش قيمت برق نشــوند، بلكه از كاهش قابل مالحظه اي 
درصورتحســاب برق خود بهره مند شــوند.وي تأكيد كرد: چنانچه 
اشتباهي نيز در بخش محاسبه قبض مشتركان رخ داده باشد، اصالح 
مي شود و حتي درصورت درخواست مردم، امكان پرداخت اقساطي 

قبوض نيز ميسر خواهد بود.

سخنگوي صنعت برق در گفت وگو با همشهري توضيح مي دهد

با به هم خــوردن عرضــه و تقاضاي بليت  حمل و نقل
هواپيما براي ايام اربعين، ضريب خريدهاي 
ناموفق بــراي كســاني كه بــا موتورهاي 
جست وجو اقدام به خريد بليت هواپيما مي كنند، افزايش 
پيدا كرده و اين مسئله به دردسري جديد براي آنها تبديل 

شده است.
به گزارش همشهري، شركت هاي هواپيمايي به تدريج در 
حال عرضه بليت پروازهاي خود به مقصد عراق هستند و 
هجوم زائران اربعين براي خريد اين بليت ها، باعث شده تا 
ضريب خطا در فرايند فروش آنالين بليت هواپيما افزايش 
پيدا كند؛ چرا كه آژانس هاي فروشنده اين بليت ها عمدتا 
متكي به موتورهاي جست وجو هستند و تا قبل از دريافت 
وجه از متقاضــي، امكان بلوكه كردن بليت در سيســتم 
را ندارنــد؛ ازاين رو احتمال اينكــه چندين نفر به صورت 
همزمان نســبت به خريد يك بليت اقدام كنند باالست؛ 
درحالي كه فقط يكي از اين متقاضيان درنهايت موفق به 
دريافت بليت مي شود و مابقي بايد منتظر بازگشت وجه 

بابت خريد ناموفق خود باشند.

دردسر جديد براي خريداران بليت اربعين
در كنار تخلفاتي كه به شركت هاي هواپيمايي و آژانس ها 
درخصوص نرخ بليت و فروختن بليت يكسره و عدم ارائه 
سرويس و خدمات مناســب به زائران اربعين نسبت داده 
مي شود، حاال اختالل در فروش بليت از طريق موتورهاي 
جست وجوي آژانس هاي اينترنتي نيز اضافه شده است. 
آژانس هــاي هواپيمايي كــه در چند ســال اخير تعداد 
قابل توجهي از آنهــا در اينترنت و فضــاي مجازي، نام و 
آوازه پيدا كرده اند، همگي كارگزاران فروش خدمات ساير 
بخش هاي اقتصاد در حوزه هاي حمل ونقل، گردشگري، 
تور، هتلداري و ... هستند و در ماجراي فروش بليت هواپيما 
نيز همگي از موتورهاي جســت وجويی بهره مند هستند 
كه در يك لحظه تمام بليت هاي موجود براي مسيرهاي 
مختلف را در اختيار متقاضيان قرار مي دهد. در ماجراي 
فروش بليت اربعين نيز اين آژانس هــا بليت هاي عرضه 
شده از سوي ايرالين هاي مختلف به مقصد نجف اشرف را 
براي متقاضيان به نمايش مي گذارند و امكان خريد آنها را 

فراهم مي آورند؛ اما نامتناسب بودن عرضه و تقاضاي اين 
بليت ها به گونه اي اســت كه امكان موفقيت خريد بليت 
از طريق موتورهاي جســت وجو را كاهش داده است. در 
حقيقت، ايرالين ها مكلف شــده اند تا بليت هاي خود به 
مقصد نجف اشرف و بالعكس را با نرخ مصوب به متقاضيان 
واجد شرايط سفر به مراسم اربعين عرضه كنند و خبرها 
حاكي از آن است كه به تدريج در حال باز كردن پروازهاي 
خالي در سيستم فروش بليت هستند؛ اما همچنان تعداد 
متقاضياني كــه در آن واحد مترصد خريــد اين بليت ها 
هســتند، بيش از تعداد بليت هاي موجود است و ناگزير 
بســياري از متقاضيان با خريد ناموفقی مواجه مي شوند، 
آن هم درحالي كه وجه بليت از كارت بانكي آنها برداشت 

شده است.

انتظار براي بازگشت پول
برخي از مخاطبان همشهري در تماس با روزنامه از بروز 
مشكالتي در خريد بليت اربعين از سايت هاي فروش بليت 

هواپيما خبر مي دهند و مي گوينــد: با وجود اينكه بليت 
سفر اربعين را از سايت آژانس هاي معروف خريداري كرده 
و پول آن را پرداختند، پيامكي مبني بر صادر نشدن بليت 
دريافت كرده اند. يكي از مخاطبان نيز مدعي است بليت را 
دريافت كرده و قبل از سفر، از طريق پيامك متوجه كنسل 
شدن بليت شده؛ درحالي كه او چنين تقاضايي ارائه نداده 
است. طی پيگيري همشهري از آژانس هواپيمايي، موضوع 
اين تماس ها حاكي از اين است كه اين مسئله محدود به 
چند نفر نبوده و به دليل ازدحام براي خريد بليت هواپيما، 
تعداد خريدهاي ناموفق بليت در ســايت آژانس، افزايش 
پيدا كرده است. مدير خدمات مشتريان آژانس هواپيمايي 
مورد نظر به همشهري مي گويد: سيستم فروش بليت در 
ســايت همه آژانس هاي اينترنتي، مبتني بر موتورهاي 
جست وجوســت و ناموفق بودن خريد بليت نيز يكي از 
مسائلي است كه به واسطه ســاختار فني اين موتورهاي 
جست وجو، غيرقابل اجتناب اســت. به گفته او، اين اتفاق 
به ندرت در مورد بليت سفرهاي معمولي رخ مي دهد؛ اما 
براي بليت هاي اربعين كه در يك زمان كوتاه، عرضه بااليي 
براي خريد تعداد محدودي بليت هواپيمــا وجود دارد، 
ضريب بروز اين اتفاق هم باال مي رود. او روال كار را اينگونه 
توضيح مي دهد كه وقتي 2يا چند نفر در يك زمان براي 
خريد يك بليت هواپيما از يك يا چند موتور جست وجو 
اقدام مي كنند، پس از پرداخت وجه از طريق درگاه بانكي، 
مشتري به سايت آژانس ارجاع مي شود و در فاصله 10 تا 
15ثانيه اي، پس از چك شــدن موجودي و قيمت بليت 
انتخابي مشتري، بليت به صورت خودكار به نام كسي كه 
پرداخت وجه او زودتر از همه به سيستم رسيده است صادر 
خواهد شد؛ درنتيجه مابقي افراد باوجود اينكه وجه بليت 
را پرداخته اند، با پيغامي با اين مضمون مواجه مي شوند كه 
خريد آنها ناموفق بوده و بايد با پشتيباني تماس بگيرند. 
البته مدير خدمات مشتريان اين آژانس هواپيمايي اظهار 
مي كند كــه نيروهاي پشــتيباني آژانــس در اين موارد 
به محض ثبت خريد ناموفق مشتري در سيستم، موضوع را 
از طريق پيامك يا تماس تلفني به او اطالع مي دهند و وجه 
پرداختي براي خريد ناموفق نيز از يك تا 12ســاعت بعد 

به حساب مشتري برمي گردد.

اختالل در فروش اينترنتي بليت اربعين
ازدحام متقاضيان بليت هواپيما براي سفرهاي اربعين، ضريب خريدهاي ناموفق اينترنتي را باال برده است

  گرانفروشي ممنوع، حق كنسلي صفر
به دنبال حواشي ايجاد شــده در مورد فروش بليت هاي 
هواپيما براي ايام اربعين، رســتم قاســمي، وزير راه و 
شهرسازي در صفحه مجازي خود از برخورد با هرگونه 
گرانفروشي بليت بابت پروازهاي اربعين خبر داد. وزير راه 
و شهرسازي با اشاره به اينكه رفاه و آرامش زائران اربعين، 
خط قرمز اين وزارتخانه اســت، نوشت: در اين زمينه از 
معاون حمل ونقل و رئيس سازمان هواپيمايي كشوري و 
ديگر مسئوالن مربوطه خواسته شد تا با جديت با هرگونه 
گرانفروشي بليت اربعين برخورد شود و در همين خصوص 
شــخصا گزارش ها را پيگيري خواهم كرد؛ ضمن اينكه 
با مستقر شــدن بازرس ويژه اي در فرودگاه ها، نظارت 
ميداني در دفاتر فروش نيز ايجاد خواهد شد. همچنين 
ســتاد اربعين وزارت راه و شهرسازي نيز ديروز مصوب 
كرد: درصورت كنسلي بليت زائران اربعين از ۳۰شهريور 
تا ۱۰مهر۱4۰۰ ، بايد صددرصد وجه بليت توسط ايرالين يا 
چارتركننده به مسافر بازگردانده شود و هزينه كنسلي 

براي اين بليت ها صفر خواهد بود.

 با رونمايــي از پيامك هاي 
قبض برق در تابستان امسال، 
850هزار مشترك در سراسر 

كشور نقره داغ شدند

 ســخنگوي صنعت برق، 
عامل اصلي صدور قبض هاي 
سنگين برق براي مشتركان 
پرمصــرف را اســتفاده از 
كولرهــاي گازي و چيلرهــا 

اعالم كرد

عضــو كميســيون صنايع و 
معادن مجلس در گفت وگو با 
همشهري: با توجه به ايرادات 
شــوراي نگهبان، بررســي 
مجدد و رفع اشــكاالت طرح 
ساماندهي صنعت خودرو در 
كميســيون صنايع و صحن 
علني مجلس 2تا3 ماه طول 

مي كشد 
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محمدحسین پویانفر، مداح اهل بيت 
از اربعین و قطعه های ماندگارش می گوید

از غربت حسین ع است 
كه مدعی نوكری اش هستم

ما ایرانی ها برای پیاده روی اربعین، بیشتر مسیر 
نجف تا كربال را می شناسیم درحالی كه برای رسیدن 

به دیار عاشقان، راه های مختلفی وجود دارد

چند روایت از جاماندگان اربعین؛ 
از تهیه كپسول اكسیژن  تا خانه سازی 
برای محرومان

نویسندگانی كه 
از سفر معنوی پیاده روی اربعین نوشته اند

پیاده روی اربعین
از چشم هنرمندان

خارجی هایی كه در اربعین شركت كرده اند  درباره اش چه گفته اند؟

شرط اول قدم آن است 
كه مجنون باشی

به تو از دور 
سالم

روايت 
پادشاهان پياده

روایتی از یك عشق 
بی تكرار

مسیر سبز؛ مسیل سرخ

06

0712

این روزها كه می شود، همه جا صحبت از پیاده روی 
بزرگ اربعین است؛ پیاده روی ای كه بی شك بزرگ ترین 

گردهمایی دنیا به حساب می آید و جایی برای نمایش 
همبستگی میان شیعیان جهان است. این خاص ترین سفر 

دنیا كه بیشتر با پای پیاده صورت می گیرد، از شهرهای 
مختلف عراق شروع می شود و درنهایت همه این مسیرها 
به یك نقطه ختم می شود؛ دیار عاشقان، كربالی معلی. ما 
ایرانی ها برای حضور در این رویداد بزرگ جهانی، بیشتر 
مسیر نجف تا كربال را طی می كنیم؛ مسیری كه از سایر ...

از همان زمانی كه مسیر كربال باز شد و زائران امام حسین)ع( برای رسیدن به روز اربعین و زیارت 
امام حسین)ع( و حضرت ابوالفضل)ع( پیاده راهی این شهر می شدند، یكی یكی پای موكب های 

ایرانی هم به مسیر تردد عاشقان و شیفتگان اباعبداهلل الحسین)ع( باز شد. خیلی زود مراكز 
مذهبی بزرگ كشورمان در مسیرهای منتهی به كربال به خصوص مسیر نجف-كربال 

موكب هایی دایر كردند...

هر سال نزدیك اربعین حسینی كه می شود، دل های عاشق به سوی كربال پر می كشد، آنها كه پیاده روی 
اربعین را تجربه كرده اند از شور و حال عجیب و شیرین این رویداد می گویند و آنها كه این تجربه را 
نداشته اند، از این همه روایت عاشقانه به وجد می آیند. در این سال ها برخی از نویسندگان و آنها 
كه دستی بر قلم دارند، تالش كرده اند گوشه هایی از حال و هوای این رویداد عاشقانه و 
معنوی را ثبت كنند. از میان آثار منتشر شده در این حوزه، 10كتاب را...

برخالف آنها كه خواسته یا ناخواسته با مطرح كردن 
دوگانه های غیرواقعی مثل برپایی مجلس عزاداری 
امام حسین)ع( یا كمك به مستمندان، بار معنوی 
مجالس حسینی را كمرنگ جلوه می دهند، گروهی 
از نیروهای جهادی با ارائه طرح های ابتكاری 
عزمشان را جزم كرده اند تا یك بار دیگر ثابت 
كنند كمك به نیازمندانی كه در شرایط بغرنج 
اقتصادی مظلوم واقع شده اند چیزی جز 
پیمودن راه حسین)ع( نیست. گرچه این 
روزها برخالف سال های قبل...

آنها كه راهی كربال شده اند، آن هم در اربعین 
حسینی و آن هم با پای پیاده، گواهی می دهند 

كه این سفر با هر سفر دیگری در زندگیشان 
فرق می كند. مسافران سرزمین عشق 

می گویند با هر قدم، سبكبال تر از قبل سوی 
حرم اباعبداهلل)ع( رفته اند و موكب به موكب، 

از معنویت جاری در این سفر بهره مند شده اند. 
بعضی شاعران و نویسندگان تالش كرده اند 

راوی صادق حال و هوای این سفر معنوی 
باشند و تجربه خود را از پیاده روی اربعین و این 

رویداد باشكوه، در سفرنامه ها و ...

جنس عشق حسین)ع( مثل جنس غمش با همه عشق های 
عالم فرق دارد، جنس عشقش به آدم اعتبار و آبرو می دهد. 
اصال از شیدایی عشقش، پروایی نداری، چون عزت و لذتش 
بی پایان است. پیر و جوان، زن و مرد، فقیر و غنی با هر 
عقیده و منشی از هر حزب و گروهی، همه و همه شیفته 
حسین اند. در این میان هنرمندان زیادی هم هستند 
كه عشق و ارادت شان به ساالر شهیدان را با افتخار 
ابراز می كنند و حتی در گردهمایی بزرگ اربعین 
در كربال حاضر می شوند...

روزها می گذرند و می گذرند تا باز هم به حوالی اربعین برسیم؛ به حوالی عشقی كه شعله ورتر می شود، 
اما خاموش  نه. عشقی كه نه برایش تبلیغی می شود و نه كار خاصی اما این مردم هستند كه پای كارش 

ایستاده اند. البته اخیرا شیوع كرونا، باعث شده تا پیاده روی ها محدودتر شده و دیگر مثل سابق، با نهایت شور و 
 عاشقی برگزار نشود. اما آنها كه می توانند، راهی پیدا می كنند تا دل به این جاده بزنند.  غالبا در 

پیاده روی های اربعین، خاصه در زمانی كه وضعیت اپیدمی كرونا وجود نداشت، زائران...

مگر می شود زائر كربال شوی و در كنار فیض معنوی این سفر، از غذاهای خاص این خطه از جهان، 
بی بهره بمانی. به ویژه وقتی هم قدم با میلیون ها زائر، در ایام پیاده روی اربعین شركت كرده باشی، 

از خوان كرم و مهمان نوازی عراقی ها، خاطرات زیادی خواهی داشت.؛ كسانی كه هر چه دارند در طبق 
اخالص گذاشته و از زوار امام حسین)ع( به بهترین شكل ممكن پذیرایی می كنند. گرچه در اربعین امسال و سال 

گذشته، به علت شیوع ویروس كرونا، سبك و سیاق این پذیرایی با سال های گذشته، كمی متفاوت شده...

08
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نگاهی به چند غذای محلی كه عراقی ها برای زائران كربال تدارك می بینند

هاَلبیكم یا زُوّار...

آشنایی با چند موكب بزرگ ایرانی  مستقر در مسیر راهپیمایی اربعین

خانه دوست كجاست؟
معرفی 10كتاب با موضوع پیاده روی اربعین

قدم به قدم در مسیر عشق
06 07
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چهل درس اربعین

این روزها كــه در آســتانه اربعین 
هســتیم، بــد نیســت بــا مطالعه 
كتاب هــای مرتبط در ایــن حوزه، 
اطالعات خودمــان را از واقعه كربال 
باالتر ببریم. یكی از ایــن كتاب ها، 
كتاب »اربعین و چهل درس از كاروان 
آزادی آفرین كربال« است. در مقدمه 
این كتــاب 124صفحــه ای به قلم 
»مرتضی مهدوی یگانه« آمده است: 
»كاروان آزادی آفرین و تاریخ ســاز 
كربال را اگر مدرسه سیار عشق، مكتب 
فضیلت و مبارزه و دانشگاه انسان ساز 
بنامیم، ســخنی به گزاف نگفته ایم. 
در این نوشتار به مناســب اربعین، 
چهل درس از این دانشگاه كرامت و 
انسانیت را به رهسپاران كوی والیت 
و سوگواران حسینی تقدیم می كنیم 
تا اوال با بصیرت و شناخت فزون تری 
به عزاداری و ســوگواری بپردازند و 
ثانیا روشن شــود كه این كاروان به 
راســتی كاروان مبــارزه، فضیلت، 
عشق، راست قامتی و آزادگی است؛ 

نه اسارت، ضعف و زبونی«.

اربعین در فرهنگ شیعه

یكی دیگر از پیشنهادهای اربعینی 
ما، كتاب »اربعین در فرهنگ شیعه« 
است؛ كتابی از »سید محمدمحسن 
حسینی طهرانی« كه آن را انتشارات 
»مكتب وحی« منتشر كرده است. 
نگارنده در این كتاب 117صفحه ای 
تالش می كند تا با ارائه مســتندات 
تاریخی، نشان بدهد عنوان اربعین 
و برگزاری مراسم اربعین در فرهنگ 
شــیعه، از اختصاصــات حضــرت 
امام حسین)ع( است. او در گوشه ای 
از این كتاب مراســم چهلم گرفتن 
برای اموات را رد كــرده و می گوید 
در سیره اهل بیت)ع( تا عصر غیبت 
صغری فقط 3روز برای میت عزاداری 
كرده و قــرآن می خواندند و اربعین 
گرفتــن خــاص سیدالشــهدا)ع( 
اســت. »مفهــوم واژه اربعیــن در 
اســالم«، »فلســفه قیام حضرت 
اباعبداهلل الحسین)ع(« و »اختصاص 
اربعین به سیدالشــهداء)ع( شــعار 
شــیعه اســت« 3فصل این كتاب 

قدیمی را تشكیل می دهد.

درسنامه اربعین

اگــر می خواهیــد دربــاره مفاد 
زیــارت اربعین امام حســین)ع( 
و اهمیت اربعین و فلســفه زیارت 
امام حســین)ع( در این روز بیشتر 
بدانید، كتاب »درســنامه اربعین« 
دقیقــا همــان چیزی اســت كه 
دنبالــش می گردیــد. »مجیــد 
جعفرپــور« نویســنده این كتاب 
256صفحه ای، در ایــن اثر ضمن 
بیان فلسفه زیارت امام حسین)ع( 
و ثواب و فضیلت زیارت آن امام، به 
بحث درباره اهمیت اربعین در قرآن 
و احادیث معصومین)ع( پرداخته و 
از لحاظ تاریخی نگاهی اجمالی به 
نخستین اربعین امام حسین)ع( و 
نخستین زائران ایشان در این روز 
داشته اســت. بررسی نقش زیارت 
اربعین حسینی در زنده نگه داشتن 
نهضت كربــال و همچنین عوامل 
جاودانه ماندن قیــام كربال از دیگر 
موضوعات مطرح شده در این كتاب 
است كه ســال 1390توسط نشر 
»بیت االحزان« در 4فصل به چاپ 

رسیده است.

ما ایرانی ها برای پیاده روی اربعین، بیشتر مسیر نجف تا كربال را می شناسیم 
درحالی كه برای رسیدن به دیار عاشقان، راه های مختلفی وجود دارد

شرط اول قدم آن است 
كه مجنون باشی

این روزها كه می شود، همه جا صحبت از پیاده روی بزرگ اربعین است؛ پیاده روی ای كه بی شك 
بزرگ ترین گردهمایی دنیا به حساب می آید و جایی برای نمایش همبستگی میان شیعیان جهان 
است. این خاص ترین سفر دنیا كه بیشتر با پای پیاده صورت می گیرد، از شهرهای مختلف عراق شروع می شود و درنهایت 
همه این مسیرها به یك نقطه ختم می شود؛ دیار عاشقان، كربالی معلی. ما ایرانی ها برای حضور در این رویداد بزرگ 
جهانی، بیشتر مسیر نجف تا كربال را طی می كنیم؛ مسیری كه از سایر مسیرهای پیاده روی اربعین شناخته شده تر است. 
اما این تنها راه رسیدن به بین الحرمین نیست. مردمان عاشق، این روزها كه می شود از مسیرهای مختلفی خودشان را 
به كربال می رسانند كه در این گزارش كوتاه به معرفی آنها می پردازیم. اگر حضور در این مظهر عشق و دلدادگی در برنامه 
امسال یا سال های بعدتان قرار دارد، حتما با ما به مسیرهای مختلف پیاده روی اربعین بیایید؛ مسیرهایی كه در آینده 

كمك تان می كنند بسته به زمانی كه دارید، بهترین راه را برای رفتن به دیار عشق و جنون انتخاب كنید.

پرنيان سلطانی

نجف تا 
كربال در 2مسیر

همانطــور كه گفته شــد، شناخته شــده ترین مســیر 
راهپیمایی اربعین بین ما ایرانی ها، مسیر نجف تا كربالست؛ مسیری حدودا 

80كیلومتری كه با روزی 7، 8ساعت پیاده روی، می توان آن را سه روزه طی كرد. 
اما همین مسیر شناخته شده، خودش به 2مسیر جداگانه تقسیم می شود؛ »طریق 
یاحسین« و »طریق العلما«. طریق یاحسین را می توان پرطرفدارترین راه رسیدن به 
كربال میان زائران امام حسین)ع( نامید. این مسیر كه در كنار جاده ماشین رو نجف 
به كربالست، همان مسیری اســت كه هزار و 452عمود معروف در آن قرار دارد؛ 
مسیری كه با وجود چند صد موكب پذیرایی و امكاناتی مانند جای خواب و استراحت 
مناسب، مسیر خوب و آسفالته، اســتقرار نیروهای هالل احمر و وجود خودروهای 
شخصی برای ســواركردن افراد خسته، مســن و بیمار، اجازه نمی دهد آب در دل 
زائران امام حسین)ع( تكان بخورد. برای طی كردن این مسیر باید حدودا 25ساعت 
پیاده روی كرد كه با روزی 8ساعت پیاده روی و طی كردن حدود 27كیلومتر در هر 
روز یا حدود 500عمود، سه روزه می توان به كربال رسید. اما جدای این مسیر، مسیر 
بكرتری هم برای رفتن از نجف به كربال وجود دارد كه بین عراقی ها به »طریق العلما« 
شهرت دارد. این مسیر از حاشیه رود فرات می گذرد و تقریبا 10كیلومتر بیشتر از 
مسیر اصلی نجف به كربالست؛ یعنی برای گذر از آن به یك نصف روز زمان بیشتر 
نسبت به مسیر كنار جاده نیاز است. در این مسیر تعداد موكب ها بسیار كمتر از جاده 
اصلی است و گاهی حتی ممكن است تا 2ساعت، هیچ استراحتگاهی در مسیر زائران 
پیدا نشود. قسمت های ابتدایی مسیر هم كه از میان زمین های زراعی و نخلستان های 
نجف می گذرد، خاكی و گاهی سنگالخی است. برای استراحت یا پذیرایی هم خبری 
از موكبان به آن شكلی كه در مسیر جاده وجود دارد، نیست و به همین دلیل در این 
مسیر برای خواندن نماز و خواب و استراحت، باید مهمان خانه های محلی ها شوید. 
اما خلوتی این مسیر نسبت به طریق یاحسین باعث شده تا به خصوص در سال های 

اخیر زائران بیشتری این مســیر را با همه سختی هایش برای پیاده روی تا 
كربال انتخاب كنند. سكوت و خلوتی این مسیر در كنار 

همه كم و كاستی هایش، آرامش را به زائران هدیه 
می دهد.

پیاده از لب مرز
اما همانطــور كه گفتــه شــد، ایرانی هایی كه 

فرصت بیشــتری برای پیاده روی اربعیــن در اختیار 
دارند و صدالبته كه ورزشــكارتر هستند، می توانند از 
همان لب مرز ایران و عراق پیاده خودشــان را به كربال 
برســانند. از مرز مهران در جنوب استان ایالم تا كربال 
حدود 250كیلومتر راه است؛ یعنی حدود 9یا 10روز 
پیاده روی. در این مســیر زائران با گذر از شــهرهای 
بدره، كوت، نعمانیه، شوملی، دیوانیه و شامیه، به نجف 
می رسند و از آنجا به صف عزاداران مسیر معروف نجف 
- كربال می پیوندند. از مرز چزابه در استان خوزستان 
نیز 350كیلومتر راه تا كربالست؛ یعنی با همان دست 
فرمان حدود 27كیلومتر پیــاده روی در روز یا همان 
8ســاعت پیاده روی، زائران حدود 13، 12روز در راه 
هســتند. این راه از شهرهای مشــرح، العماره، فجر و 
عفك شروع شده و در ادامه مثل مرز مهران به شهرهای 
دیوانیه، شامیه و نجف می رسد. از آنجا هم كه مسیر 

معروف نجف-كربال پیش روی زائران قرار 
دارد.

پیاده روی 
یك ماهه

اما طوالنی ترین راهپیمایی اربعین، از مرز شلمچه در خرمشهر آغاز 
می شود. این راه كه از قسمت جنوبی عراق آغاز شده و درنهایت به كربال 
می رسد، حدود 500كیلومتر است و این یعنی زائران نزدیك به یك ماه در 
راه هستند! شاید برایتان جالب باشد بدانید خود عراقی ها از یك ماه مانده 
به اربعین، از شهر بصره در نزدیكی مرز شــلمچه راهپیمایی شان را آغاز 
می كنند تا چند روز مانده به اربعین مانند دیگر زائران به دیوانیه، شامیه 
و نجف برســند. هر زائری هم كه بخواهد زودتر به مقصد برسد، می تواند 
تا نجف ماشین كرایه كند و بعد از طی كردن 5تا 8ساعت راه با خودرو، از 
نجف تا كربال را پیاده روی كند. این مسیر طوالنی ترین و زمان برترین مسیر 
رسیدن به كربالست و جالب اینكه در این مسیر كه در روزهای عادی سال 
پرنده پر نمی زند و برهوت كامل است، در ایام محرم موكب های بسیاری 
برای خدمت به زوار حسینی مستقر می شوند. ضمن اینكه مسیر و زمان 
گذر كاروان عزاداران پیاده از بصره به سمت نجف و كربال كامال مشخص 
است و به همین دلیل موكب هایی كه در این مسیر قرار دارند، همزمان با 
عبور كاروان عاشقان پیاده، خودشان هم بساط شان را جمع كرده و همراه 

آنها به سمت كربال حركت می كنند تا درنهایت بتوانند بین سایر 
خادمان حسینی در مســیر نجف به كربال قرار 

بگیرند.

همه راه ها به 
نجف ختم می شود

یكی از دالیل پرطرفداربودن مســیر نجف تا كربال بین ایرانی ها این است 
كه جز مرز خسروی، از هر كدام از مرزهای مهران، چذابه و شلمچه كه وارد عراق 

شوند، درنهایت به نجف می رسند. اما شاید برایتان جالب باشد بدانید خود عراقی ها، 
ساكن هر شهری كه هستند، در این ایام از شهر خودشان پیاده به سمت كربال راهی 

می شوند. درنتیجه شما از هر مرزی كه وارد عراق شوید و درنهایت به هر شهری 
كه برسید، امكان پیاده روی از همان شهر به سمت كربال را دارید. البته 

كه این مسیرهای متفرقه، امكانات مسیر نجف تا كربال 
یا كاظمین تا كربال را ندارند.

از كاظمین تا كربال
برای رسیدن به مســیر اصلی پیاده  روی اربعین كه همان مسیر 

نجف تا كربالست، زائران ایرانی از مرزهای ایران با كرایه كردن ماشین، 
خودشان را به نجف می رســانند و از آنجا پیاده به كربال می روند. اما 
آنهایی كه وقت و زمان بیشــتری در اختیار دارنــد، از همان لب مرز 
پیاده راهی كربال می شوند! شــاید برایتان جالب باشد بدانید از مرز 
خســروی كه در اســتان كرمانشــاه قرار دارد و نزدیك ترین مرز به 
كربالست، 228كیلومتر تا كربال راه است! یعنی اگر زائران بخواهند 
مثل مسیر نجف- كربال، میانگین روزی 8ســاعت پیاده روی كنند، 
تقریبا 9-8 روز در راه هستند. از مرز خسروی به ترتیب باید شهرهای 
خانقین، مقدادیه، بعقوبه، كاظمین، بغداد و محمودیه را طی كرد تا 
به كربال رسید. اما زائرانی كه از مرز خســروی راهی عراق می شوند، 
یك راه بهتر برای حضور در این گردهمایی پرشور جهانی در اختیار 
دارند. آنها می توانند با كرایه كردن ماشــین به شهرهای كاظمین و 
سامرا بروند و از آنجا پیاده راهی كربال شوند. مسیر كاظمین- كربال 

هم تقریبا مانند نجف- كربالســت؛ با این تفاوت كه نجف 
 در جنوب شــهر كربال قرار دارد و كاظمین 

در شمال این شهر.

بی شك یكی از بزرگ ترین و با امكانات ترین موكب های ایرانی مستقر در مسیر راهپیمایی نجف تا كربال، 
موكب »امام رضا)ع(« است. این موكب كه سال هاست در برابر عمود 285برپا می شود، مزین به پرچم 
گنبد حرم ثامن الحجج)ع( است و عالوه بر ظرفیت اسكان 2هزار زائر و پذیرایی از 10هزار نفر در روز 
در قالب طبخ و توزیع سه وعده غذایی، به یكی از پایگاه های تبلیغاتی بزرگ برای زائران ایرانی تبدیل 
شده است. در این موكب عالوه بر خدمات پذیرایی، اقامتی و بهداشتی، خدمات فرهنگی از قبیل ارائه 
اینترنت رایگان، كافی نت، تعمیر و شــارژ گوشی تلفن همراه، ماســاژ، اجرای نمایش، اهدای كتاب 
رایگان، ارائه نرم افزار، فیلم و صوت با موضوعات مذهبی و دینی و... نیز ارائه می شود. خدمات پزشكی 
و درمانی نیز در این موكب ارائه می شود تا خیال زائران حسینی از بابت همه  چیز راحت باشد. اما وجه 
تمایز این موكب به نسبت موكب های دیگر، حضور سخنرانان شاخص و برپایی حلقه های معرفت است 
كه باعث شده تا این سفر روحانی، شكلی آموزشی و معرفتی به خود بگیرد. شاید برایتان جالب باشد 
بدانید این موكب 40هزار مترمربعی كه صدها خادم و نیروی افتخاری در آن مشغول به خدمت هستند، 

در ایام نزدیك به اربعین حسینی، روزانه حدود 100هزار نفر گردش زائر دارد.

موكب امام رضاع
یكی دیگر از بزرگ ترین و فعال ترین ایستگاه های ایرانی خدمات رسانی به زائران اربعین، موكب 
مسجد جمكران با نام »َمَع امام منصور« است؛ موكبی كه در عمود یا همان ستون 1085مسیر 
نجف تا كربال قرار دارد و در تعریفش آورده اند كه با هدف نشر معارف اهل بیت)ع( به ویژه حضرت 
صاحب الزمان )عج( و همچنین خدمت رسانی به زائران امام حسین)ع( برپا شده است. این موكب 
كه بیشتر هزینه های آن توســط نذورات مردمی تامین می شود، روزانه هزاران پرس غذای گرم 
بین زائران توزیع می كند. سخنرانی درباره مسائل مربوط به كربال، برپایی مراسم مختلف با اجرای 
برنامه توسط گروه های تواشیح و قاریان بین المللی، حضور چند پزشك یا درمانگر طب سنتی 
در موكب مع امام منصور و...، ازجمله برنامه های نماینده مسجد جمكران در میان ایستگاه های 
خدمات رسانی به زائران اربعین است. این موكب متعلق به مسجد جمكران، همانطور كه گفته شد 
هزینه های خدمات رسانی به زائران را از نذورات مردمی تامین می كند، به همین دلیل هركسی 
كه بخواهد در این زمینه كمكی كند، از طریق سایت مسجد جمكران می تواند خدمتی به زائران 

امام حسین)ع( انجام داده و در ثواب زیارت شان شریك شود.

موكب »مع امام منصور«

موكب هیئت »خدام الحســین)ع(« را بچه های محله شــهرآرای تهران راه اندازی كرده اند. ماجرای 
شكل گیری این موكب از سال 1390آغاز می شود؛ از زمانی كه 14جوان دانشجو از محله شهرآرا راهی 
كربال شده و همان جا نیت می كنند سال بعد دانشجوهای بیشتری را با خود همراه كنند. این اتفاق هم 
افتاد و شكل گیری ستادی برای اعزام دانشجویی به عتبات عالیات توسط این جوان ها، سال بعد باعث 
شد تا هزار و 200دانشجو از سراسر كشور راهی كربالی معلی شوند. اما این بار جوان های شهرآرا كه 
متوجه جای خالی موكب های ایرانی در میان ایستگاه های خدمت رسانی به زائران شدند، به این فكر 
افتادند كه در مسیر راهپیمایی اربعین یك موكب ایرانی هم دایر كنند و این جرقه شكل گیری نخستین 
موكب ایرانی در مسیر نجف تا كربال بود. بچه های هیئت خدام الحسین)ع( كه كارشان به عنوان ایستگاه 
خدمات رسانی به زائران را از ســال 92آغاز كردند، سال 1393و با مشاركت عاشقان حسینی، زمینی 
چند ده هزار متری در محل عمود 1120خریداری كردند تا از این زمین برای خدمت رســانی بهتر به 
زائران اباعبداهلل)ع( استفاده كنند. این زمین كه وقف امام زمان )عج( است، دارای مسجد، آشپزخانه، 
سالن غذاخوری، سالن اسكان زائرین، سرویس های بهداشتی، غرفه های سالمت، كودك، دارو و... است.

موكب شهرآرا؛ نخستین موكب ایرانی
اما در محدوده عمود 202مسیر نجف تا كربال، سه موكب ایرانی فعال هستند كه هر سه كنار یكدیگر 
تمام خدماتی را كه یك زائر به آن نیاز دارد، پوشش می دهند. این سه موكب ایرانی كه نام هایشان 
موكب »فاطمه الزهرا)س(« زرند كرمان، موكب »فاطمه الزهرا)س(« اصفهان و موكب »قاســم 
بن الحسن)ع(« است، همه نوع خدمات از اســكان و تغذیه زائران، تا شست وشوی وسایل، تعمیر 
تجهیزات، ارائه خدمات درمانی، در اختیار گذاشتن اینترنت رایگان و... را در دستور كار خودشان قرار 
داده اند. این موكب ها كه كارشان را از سال 1392آغاز كرده اند و ابتدا فقط 2چادر برای اسكان زائران 
داشتند، حاال در آستانه اربعین 1400، ده ها تریلی وسایل و تجهیزات الزم برای استقرار در عمود 
202مهیا كرده اند! یكی از این تریلی ها، كولر سلولزی برای خنك شدن فضای حضور زائران است و 
یك تریلی دیگر كپسول گاز موكب ها را تامین می كند. دیگر تریلی ها هم هر كدام مخصوص حمل 
آرد، برنج، روغن، حبوبات، مواد غذایی و ظروف یكبار مصرف هستند كه برای زائران در اربعین امسال 
تدارك دیده شده اند. جالب اینكه در تمام مدت استقرار موكب ها، 60پزشك و 60 آشپز بین المللی 

به طور مستمر در این موكب ها حضور دارند تا به زوار حسینی خدمت رسانی كنند.

وعده ما، عمود 202 !
موكب حرم حضرت معصومه)س( در عمود 1080مسیر پیاده روی نجف به كربال قرار دارد. این موكب 
در 13حوزه كاری ازجمله حوزه های فرهنگی، فنی و مهندســی، منابع انسانی، حراست، مهمانسرا، 
خدمات رفاهی و اسكان، امكانات و تشریفات، تبلیغات و رسانه، خدمات درمان و بخش ویژه خواهران 
سازماندهی شده و هر سال در آستانه روز اربعین بیش از 200نفر از خادمان آستان مقدس حرم حضرت 
معصومه)س( در این موكب به زائران اربعین خدمت رسانی می كنند. پاسخگویی شرعی و معارفی به 
چهار زبان تركی، انگلیسی، عربی و اردو، برگزاری محافل قرآنی و مجالس سخنرانی و مداحی، برپایی 
غرفه های كودكان، ایجاد بیمارستان صحرایی، تشكیل ســتاد گم شدگان، برپایی مهمانسرایی برای 
پذیرایی و اسكان زائران و همچنین ارائه ویلچر و وجود كارگاه خیاطی و كفاشی، ازجمله خدماتی است 
كه در موكب حرم حضرت معصومه)س( به زائران ارائه می شــود. اما ویژگی اصلی این موكب، داشتن 
بخش ویژه خانم هاست. از آنجا كه نام این موكب از نام بانوی كرامت برداشته شده، این موكب به نسبت 
دیگر ایستگاه های خدمات رسانی به زائران، خدمات بیشتر و بهتری به بانوان زائر امام حسین)ع( ارائه 

می كند كه مهم ترینش توسعه محل اسكان و استراحت بانوان در موكب است.

موكب حرم حضرت معصومه س

از همان زمانی كه مســیر كربال باز شد و زائران امام حســین)ع( برای رسیدن به 
روز اربعین و زیارت امام حســین)ع( و حضرت ابوالفضل)ع( پیاده راهی این شهر 
می شــدند، یكی یكی پای موكب های ایرانی هم به مسیر تردد عاشقان و شیفتگان 
اباعبداهلل الحسین)ع( باز شد. خیلی زود مراكز مذهبی بزرگ كشورمان در مسیرهای 
منتهی به كربال به خصوص مسیر نجف-كربال موكب هایی دایر كردند تا غبار خستگی 
از تن شــركت كنندگان این بزرگ ترین راهپیمایی تاریــخ بزدایند و با هر آنچه در 
توان دارند، خدمتی به آنها ارائه دهند. كمی بعد برخی از هیئت ها و حســینیه های 
بزرگ هم دست به كار شدند تا اینكه امروز شــمار موكب های ایرانی در راهپیمایی 
اربعین، از یك هزار موكب هم عبور كند! در ادامه با برخی از بزرگ ترین موكب های 
 ایرانی بیشتر آشنا می شویم؛ موكب هایی كه نقش خانه دوست را برای زائران ایرانی 

ایفا می كنند.

 آشنایی با چند موكب بزرگ ایرانی 
مستقر در مسیر راهپیمایی اربعین

خانه دوست كجاست؟
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چراغ هدایت

»چراغ هدایت« نام كتابی اســت 
كــه در آن می توانید پاســخ تمام 
پرســش هایی كه دربــاره اربعین 
امام حســین)ع( داریــد، دریافت 
كنیــد. ایــن كتــاب بــه همت 
»رحمت اهلل ضیائــی« و »مجتبی 
باقری« از فضــای حوزوی تالیف 
شده كه در آن به 22پرسش درباره 
اربعین حســینی پاسخ داده اند. در 
بخشی از مقدمه چراغ هدایت درباره 
هدف نگارش این كتاب می خوانیم: 
»جایگاه اربعین امام حسین)ع( از 
قدیم االیام میان شیعیان و در تقویم 
تاریخــی وفاداران بــه آن حضرت 
شناخته شده بوده است. دشمن در 
طول تاریخ برای خنثی سازی این 
مراسم عظیم، برنامه های مختلفی 
ماننــد تخریب، تهدیــد و تحریف 
را در دســتور كار خود قرار داده و 
در ســال های اخیر برای رسیدن 
به اهداف شــوم خود بــه حربه ای 
خطرناك تر روی آورده و آن، ایجاد 
شبهه و تردید در اذهان و قلوب پاك 

شیعیان است.«

آه از غروب آفتاب

»جابــر بن عبــداهلل انصــاری« از 
صحابه پیامبــر)ص( بود كه پس از 
واقعه عاشــورا، به عنوان نخستین 
زائر امام حسین)ع( در روز اربعین 
به كربــا رســید. ایــن توضیح 
مختصر را دربــاره جابر بن عبداهلل 
انصاری گفتیم تــا یك كتاب دیگر 
بــا محوریــت اربعیــن را معرفی 
كنیم: كتــاب »آه از غروب فراق« 
كه در واقع نجــوای خاموش جابر 
با موالیش امام حســین)ع( است. 
مولف ایــن كتــاب 64صفحه ای، 
»سعید مقدس« است كه آن را در 
سال1381 توسط مؤسسه فرهنگی 
انتشاراتی »مكیال« به چاپ رسانده. 
این كتاب كه زمســتان سال88 به 
چاپ دوم رســید، مجموعه دعاها، 
مناجــات و نجواهــای جابــر بن 
عبداهلل انصاری هنــگام زیارت قبر 
حسین بن علی)ع( است كه همراه 
با توضیحات كوتاهی ذكر شــده و 
درواقــع یك زیارت نامــه اربعینی 

به حساب می آید.

تحقیق درباره اول اربعین

چقدر دربــاره نخســتین اربعین 
سید و ساالر شــهیدان اطاعات 
دارید؟ اگــر پاســخ تان »كم« یا 
»خیلــی كم« اســت، پیشــنهاد 
می كنیــم در این روزها ســری به 
كتاب »تحقیق درباره اول اربعین 
حضرت سیدالشــهدا)ع(« بزنید. 
این كتاب اثر »ســید محمدعلی 
قاضــی طباطبایــی« اســت كه 
بــه موضــوع بازگشــت اهل بیت 
امام حســین)ع( به كربــا در روز 
اربعیــن ســال61هجری قمری 
می پردازد. این موضوع كه اهل بیت 
امام حســین)ع( در چهلمین روز 
شــهادت تاریخ ســازان عاشورا به 
كربا رفته اند یا خیر، همیشه محل 
اختاف عالمان دینی و پژوهشگران 
تاریخ تشــیع بوده و نگارنده كتاب 
با بیان اقوال مختلف و اســتنادات 
فراوان، ســعی كرده این قضیه را 
اثبات كند. این كتاب ارزشمند كه 
سال 1390به چاپ سوم رسیده، 
480صفحه دارد و به همت نشــر 

»طبع و نشر« منتشر شده است.

محمدرضا وحیدزاده، راوی تجربه های سفر به سرزمین عشق

از این ستون به آن ستون؛ 
سفری متفاوت با همه سفرها

محمدرضا وحیدزاده، نویسنده و شاعری 
است كه بسیاری از مخاطبان، شعرخوانی 
او در مسیر پیاده روی اربعین را در فضای 
مجازی دیده اند. او تجربه سفرهایش به 
كربا در اربعین را، در كتابــی با نام »از 
این ستون به آن ســتون« منتشر كرده 
اســت. وحیدزاده می گوید: »اتفاقات و 
رویدادهایی را كه در این ســفرها برایم 
جذاب بود، به صورت كوتاه نوشتم و در 
قالب این كتاب منتشر شد.« وحیدزاده 
كه پیــش از ایــن هم تجربه نوشــتن 
سفرنامه های دیگر را داشته، معتقد است 
این سفر با بقیه ســفرهایی كه هر فرد 
می رود، تفاوت دارد؛» تمام كسانی كه به 

پیاده روی اربعین رفته اند، می گویند هر بار كه در این سفر شركت كرده اند حال و هوای 
خاص خود را برایشان داشته است و هرگز برایشان تكراری نمی شود. من هم این موضوع 
را تجربه كرده ام. البته من پیش از این سفرنامه های دیگری هم نوشته بودم اما نوشتن این 
سفرنامه جذابیت های خاص خود را داشت. حضور من در پیاده روی اربعین هر بار ابعاد و 
جذابیت های خاصی داشته و خاطراتی جدید را برایم ایجاد كرده؛ به همین دلیل نوشتن 
كتاب »از این ستون به آن ستون« درباره پیاده روی اربعین برایم مهم و ارزشمند بود«. 
وحیدزاده می گوید كه در كتاب از این ستون به آن ستون تاش كرده با استفاده از سبك 
 نگارشی متفاوت، بدون حاشیه و در متن های كوتاه به وقایع پیاده روی اربعین بپردازد؛ 
»من معتقدم هم اكنون، مخاطبان گرایش به خواندن متن های كوتاه دارند و حضور افراد در 

فضای مجازی و باران اطاعات، ذائقه مخاطبان را دچار تغییر كرده است.«

نرگس مقصودی، نویسنده روایتی متفاوت از پیاده روی اربعین

ازدحام بوسه؛ 
روایتی زنانه از سفری معنوی

در میان آثاری كه نویسندگان و اهالی ادبیات درباره 
رویداد پیــاده روی اربعین نوشــته اند، بعضی آثار با 
زاویه نگاه تازه و روایتگری متفاوت، توانسته اند توجه 
مخاطبان را جلب كنند. نرگس مقصودی، نویسنده 
یكی از همین آثار است كه در كتاب»ازدحام بوسه«، 
داستان بلندی را براساس نخستین تجربه اش از سفر 
پیاده روی اربعین روی كاغذ آورده است. مقصودی 
می گوید: »این كتاب به صورت داستانی روایت شده 
اما یك سفرنامه است و براساس اتفاقات عینی و واقعی 
نوشته شده و جنبه خیال ندارد. همه سفرنامه ثبت 
لحظه به لحظه سفری بود كه داشتم. من از سفرم بسیار 
لذت بردم چون در طول سفر ثانیه ای به ذهنم خطور 
نكرده بود كه ســفرنامه ای خواهم نوشت و كاما در 
لحظه بودم و كتابم را بر اساس خاطراتی كه در ذهنم 
بود، نوشتم. البته فاصله شروع به نوشتنم با انتهای 

سفر، كم بود. مخاطب در این كتاب بیشتر با یك روایت زنانه مواجه است كه با نگاه ویژه خودش اماكن 
و هر موضوع دیگری را روایت می كند«. مقصودی روایت زنانه از این سفر معنوی را، تفاوت كتابش با 
باقی آثار این حوزه می داند؛ »من پیش از این روایت زنانه ای از سفر اربعین ندیده بودم، آثار زیادی درباره 
این رویداد نوشته شده اما چون مردها نمی توانند به اندرونی خانه ها و موكب ها وارد شوند، توصیف این 
فضا می توانست جذاب و خواندنی باشد و از طرفی برای خانم ها هم جذابیت ویژه  خودش را داشت. 
 یك زن می تواند روایت عینی تری از مشكات زنان در سفرهای زیارتی داشته باشد. در ازدحام بوسه

 به گوشه ای از این موضوعات اشاره شده است.« مقصودی اضافه می كند: »به نظرم انتخاب قالب روایت 
برای پیاده روی اربعین لذت بخش تر اســت و مخاطب در زندگی بیشتر آن را تجربه می كند تا قالب 

داستان. قالب روایت و سفرنامه بخش های بیشتری از این حركت چند میلیونی را نشان می دهد«.

مهدی قزلی، روایتگر انتقال ضریح حرم امام حسین ع از ایران به عراق

سفری از قم تا كربال 
با پنجره های تشنه

مهدی قزلی نویسنده ای است كه شناخته شده ترین آثارش، در دسته 
ادبیات عاشورایی جا می گیرند. مجموعه 10جلدی»قصه كربا« یكی از 
آثار او در این حوزه است و »پنجره های تشنه«، هرچند درباره پیاده روی 
اربعین نیست اما روایتی خواندنی از انتقال ضریح حرم امام حسین)ع( 
از قم تا كرباست. قزلی درباره ماجرای نوشــتن این كتاب می گوید: 
»امام حسین)ع(، بخش مهمی از هویت ماست و من این موضوع را در 
ماجرای كتاب »پنجره های تشنه« بیشتر از قبل لمس كردم. یكی از 
مهم ترین پارامترهای هویتی این جغرافیا و این فرهنگ، عاشوراست. 
امام حسین)ع( و زندگی او جنبه های متفاوتی دارد كه همه آنها مهم 
هســتند. برای لحظه لحظه اتفاقاتی كه در زندگی مــا می افتد، تمام 
زندگی امام حسین)ع( قابل توجه و آموزنده است«. او با اشاره به اینكه 
پنجره های تشــنه، روایت مواجهه مردم با امام حسین)ع( در موضوع 
انتقال ضریح حضرت از قم تا كرباست، می گوید: »مخاطبانی به من 
گفتند كه كتاب را خوانده اند، با روایت ها خندیده اند و گریه هم كرده اند. 
گاهی از من ایراد می گرفتند كه چرا بخش هایی از روایت ها طنز است 

و پاسخ من این بود كه در زندگی هم خنده هست و هم گریه. من در ماجرای انتقال ضریح، به چشم خود دیدم كه چقدر 
مردم شبیه همدیگر هستند، از پایتخت نشینان گرفته تا اهالی قم و اعراب خوزستان و لرهای خرم آباد و مردم ساوه و اراك، 
همگی واكنشی شبیه به هم در این ماجرا داشتند. خواندن این كتاب از این زاویه هم می تواند جذاب باشد«. قزلی معتقد 
است نوشتن درباره عاشورا و كربا ظرفیتی تمام نشدنی است؛» در بازار كتاب های زرد مذهبی، تعداد زیادی كتاب درباره 
امام حسین)ع( وجود دارد كه معلوم نیست خوانده می شوند یا نه؟ در این میان آثاری هم وجود دارند كه همچنان خوانده 
می شوند و مخاطبان، آنها را به یكدیگر توصیه می كنند و این نشان می دهد كه آثار مورد اقبال قرار گرفته اند. آمار فروش 
كتاب های این حوزه نشان می دهد اقبال عمومی به آثار عاشورایی وجود دارد، ادبیات عاشورایی زنده است و مورد استفاده 
قرار می گیرد. هرچند در ادبیات محدودیت های جدی برای تولید آثار عاشورایی وجود دارد؛ چرا كه تخیل باید از این آثار 

دور نگه داشته شود، با این حال آثار ادبی متعددی در این حوزه تولید شده است.«

معرفی 10كتاب با موضوع پیاده روی اربعین

قدم به قدم 
در مسیر عشق

هر سال نزدیك اربعین حسینی كه می شود، دل های عاشق به سوی كربال پر می كشد، آنها كه پیاده روی اربعین 
را تجربه كرده اند از شور و حال عجیب و شیرین این رویداد می گویند و آنها كه این تجربه را نداشته اند، از این 
همه روایت عاشقانه به وجد می آیند. در این سال ها برخی از نویسندگان و آنها كه دستی بر قلم دارند، تالش 
كرده اند گوشه هایی از حال و هوای این رویداد عاشقانه و معنوی را ثبت كنند. از میان آثار منتشر شده در این 

حوزه، 10كتاب را كه كمك می كنند خواننده با حال و هوای پیاده روی اربعین آشنا شود، فهرست كرده ایم.

درنگی در نجف
   جواد كالته عربی

 »تا ایســتادم برای نماز، حسن یك لیوان 
آب آورد گذاشــت كنارم. من به او گفته 
بودم تشــنه هســتم، اما نگفته بودم آب 
می خواهم. حتی گفتــم دفعه قبل به عمد 
آب نخــورده ام. نمی دانم چــرا این كار را 
كرد!« جواد كاته عربی، نویســنده كتاب 

درباره نگارش كتاب می گوید: »اما كمی درباره كتاب؛ سعی كرده ام فارغ 
از اصول سفرنامه نویسی كه چیز چندانی هم از آن نمی دانم، فقط روایتی 
روان و تصویری شفاف از لحظه لحظه حضورم در این سفر معنوی به عنوان 

یك زائر و خادم ارائه كنم«.

به سفارش مادرم
   احسان حسینی نسب

كتاب »به سفارش مادرم« روایت هایی است 
از سفر اربعین از احســان حسینی نسب، كه 
به سفارش مادرش به این سفر می رود و این 
روایت ها را برای مادرش می نویسد. این كتاب 
شامل 23روایت با عناوین: مرد كوهی، حسون، 
دكتر نیری و... است. نویسنده درباره این كتاب 
می گوید: »در این سال ها مادرم از بین سفرهایی كه نمی توانست برود، بیشتر 
از همه، سفر به عراق در ایام اربعین را دوست داشت. مادرم زن بااعتقادی است؛ 
درست همانقدر كه من بی اعتقادم. مادرم دوست داشت به عراق سفر كند و در 
هنگامه پیاده روی آدم ها حضور داشته باشد و بخشی از تاریخی باشد كه این 

سال ها درحال رقم خوردن است.«

او یافت مرا !
   رضا عیوضی

»او یافت مرا« روایت هایی اســت از ســفر 
اربعین كه به دلیل بیــان روان و طنزگونه 
خود، در مدتی كم مورد استقبال بی نظیر 
خوانندگان و مخاطبان خــود قرار گرفته 
اســت. رضا عیوضی از اعضای باشگاه طنز 
و كاریكاتور انقاب اســامی و مجله طنز 
راه راه، این كتاب را نوشته است. در بخشی از این كتاب آمده است: »اول 
بار كه گفتم می خواهم سفرنامه ای از كربایی كه رفته ام بنویسم، همه 
دوستان و آشنایان خوش شان آمد و تشــویقم كردند؛ یعنی همینطور 
هندوانه بود كه كامیون كامیون می رفت زیر بغلــم! اما تا حرفم را كامل 
می كردم و می گفتم این كتاب را می خواهم به بیان طنز بنویسم، خیلی ها 
لب می گزیدند و به فكر فرو می رفتند، اول می گفتند جدی؟ بعد می گفتند 

آخر یك جوری است!«

نویسندگانی كه از سفر معنوی پیاده روی اربعین نوشته اند

روايت پادشاهان پياده
آنها كه راهی كربال شده اند، آن هم در اربعین حســینی و آن هم با پای پیاده، گواهی می دهند كه این سفر با هر 
سفر دیگری در زندگی شان فرق می كند. مسافران سرزمین عشق می گویند با هر قدم، سبكبال تر از قبل سوی 
حرم اباعبداهلل)ع( رفته اند و موكب به موكب، از معنویت جاری در این سفر بهره مند شده اند. بعضی شاعران و 
نویسندگان تالش كرده اند راوی صادق حال و هوای این سفر معنوی باشند و تجربه خود را از پیاده روی اربعین و 
این رویداد باشكوه، در سفرنامه ها و كتاب های مختلف منتشر كرده اند. محمدرضا وحیدزاده، نرگس مقصودی 
و مهدی قزلی، 3نویسنده ای هستند كه آثارشان درباره پیاده روی اربعین و سفر به كربال، با استقبال مخاطبان 

مواجه شده است. آنها از روایت این سفر و نوشتن درباره عاشورا و كربال می گویند.

سفر عشق
   رضا احسانی

كتاب »ِسْفر عشق«، نخستین روایت مكتوب از 
سفر شورانگیز پیاده روی اربعین حسینی است. 
در این كتاب نویسنده تاش كرده است با بیان 
خاطرات و مشاهدات خود از پیاده روی عظیم 
اربعین حسینی، گوشه ای از این نهضت جهانی 
را به رشته تحریر درآورد و شوق و محبت اهالی 

عراق را در خدمت به زائران حسینی روایت  كند. رضا احسانی، راوی كتاب در 
چرایی انتخاب عنوان كتاب، آورده است: »ســْفر )بر وزن ِصفر( واژه ای عبری 
است به معنی »كتاب« كه همانند سفر )بر وزن َقمر( نوشته می شود، اما جمع 
شكسته یا مكسر هر دو »اسفار« اســت. این واژه برای نامیدن 5كتاب تورات 
)سفر آفرینش، سفر خروج، سفرالویان، سفر اعداد و سفر تثنیه( یا همه عهد 

قدیم به كار می رود«.

به صحرا شدم عشق باریده بود
   غالمعلی حداد عادل

»راهپیمایی اربعین تنها ســفری در جغرافیا نیست 
بلكه حركتی در تاریخ اســت؛ آن هم نه به گذشــته 
بلكه به آینــده. آنچه به این ســفر جغرافیایی عمق و 
معنای تاریخی بخشیده، تحولی است كه در بصیرت 
راهپیمایان پدید آمده است. بی گمان انقاب اسامی 
در این تحول تأثیر بسیاری داشته است؛ انقابی كه هم 

خود حاصل آن بصیرت بوده و هم طی 40 سال گذشته، با پرورش نسلی نو در دامن خود، 
بر آن بصیرت افزوده است. درنتیجه چنین بصیرتی بود كه شهادت، همچون رود سرخ 
و خروشانی كه جوشیده از چشمه عاشورا بود، از حالت ایستا به حالتی پویا و توانمند در 
آمد و به مسلمانان عزت و قدرت بخشید.« غامعلی حدادعادل سال 95سفری به كربا 
داشته و در این كتاب روایت هایی را از این سفر آورده كه دفتر نشر فرهنگ اسامی آن 

را منتشر كرده است.

موكب آمستردام
   بهزاد دانشگر

»موكب آمســتردام«، خرده روایت هایی اســت از زائران 
دوردســت سیدالشــهدا)ع(؛ زائرانی كه از اروپا به مقصد 
زیارت پیاده امام حســین)ع( رهسپار شده اند. زائرانی كه 
امام حسین)ع( را نه در كربا و نجف و قم و مشهد و... بلكه 
در قلب اروپا یافته و دریافته اند كه عشق حسین)ع( زمین 
و زمان و مكان نمی شناسد. موكب آمستردام، دومین گام 
و تاش پس از كتاب موفق »پادشاهان پیاده« اســت كه در كمتر از یك سال به چاپ 
پنجم رسید. بهزاد دانشگر، در این كتاب در تاش است با به تصویر كشیدن عشق زائران 
امام حسین)ع(، روایتی از تاش آنان برای فدا شــدن در مسیر سیدالشهدا)ع( را برای 

مخاطبان تصویر كند.

ستون 1453
   مسلم ناصری

این كتاب روایتی سیال از گذشته به حال و از واقعیت تا خیال در بستر پیاده روی اربعین است كه به دلیل استقبال گسترده 
اهالی كتاب، در همان روزهای اول ورود به عرصه نشر برای چهارمین بار چاپ و منتشر می شود. مسلم ناصری كه نویسنده ای 
تاریخ دان است، در این كتاب تاریخ را دستمایه داستان نویسی اش كرده و از مرزهای مكان و زمان عبور می كند تا به پاسخ هایی 
برای مسائل روز جامعه خود برسد. نام این كتاب برگرفته از آخرین ستون از ستون های مسیر پیاده روی نجف تا كرباست كه 

منتهی به حرم سیدالشهدا)ع( می شود. براین اساس حتی نام كتاب نیز چیزی میان واقعیت و خیال است.

كنار قدم های جابر
   سوگواره خاطره نویسی

»در زبان عراقی به ترمینال، كاراج گفته می شود، البته ما هم در فارسی باید آن را پایانه بگوییم. امروز فهمیدم لهجه 
عراقی لهجه بسیار فاجعه ای است. بدیهی ترین جمات را هم به سختی می توان متوجه شد. گاه شك می كنم لهجه 
عراقی ریشه عربی دارد؟!« این كتاب، خاطرات منتخب نخستین فراخوان سوگواره خاطره نویسی اربعین حسینی 
است كه با مقدمه نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت مزین شده و در اختیار عاقه مندان قرار گرفته است. 
این كتاب تنها 14خاطره منتخب از 140خاطره ارسالی به دبیرخانه جشنواره را در دل خود جای داده است كه 
مجموعه ای از بهترین ها و دلنشین ترین ها بوده اند.



به مقصد رسیدم
مستندی تهیه شده است به نام »معبر«. 
در این مســتند، در یكــی از بخش ها با 
دو زائری كــه از اســترالیا آمده اند نیز 
صحبت شده است. البته هر دو، یكی از 
والدین شان از شهروندان خاورمیانه ای 
بوده اند ولی شهروند اســترالیا محسوب می شدند. یكی از آنها 
داستان خیلی جالبی داشت. سال ها می خواست كه به اربعین 
و پیاده روی اش بیاید ولی پولی نداشت. مدتی به سختی در یك 
نانوایی كار می كرد؛ از 5صبح تا 6عصر؛ هر روز هفته غیر از روز 
یكشنبه. تا اینكه توانست 6هزار دالر جمع كند. 5400دالرش را 
خرج بلیت و اقامت در عراق كرد و بقیه اش را هم كه اضافه آمده 
بود، به دیگران بخشید. او همه این سختی ها را هیچ می دانست؛ 
چرا كه به كربال آمده بود. دیگر ســوژه این مستند، البته وضع 
زندگی خوبی داشت؛ اما ناآرام بود. رفتن به عراق و اربعین، به 
قول خودش باعث شــده بود تا به مقصد برسد؛ حاال آرام بود و 

دیگر نمی خواست به استرالیا بازگردد.

الئیك های اروپا در اربعین
خاطره بعــدی را از قــول مرحوم علی 
ســلیمانی، هنرمند كشورمان كه اخیرا 
درگذشته است، نقل می كنیم. او خودش 
از عالقه منــدان این پیــاده روی بزرگ 
بود. می گوید ســال 92 برای دومین بار 
عازم این سفر شد. همینطوری در سایت جهانی »النگ واك-

پیاده روی طوالنی«، پیغامی گذاشت كه هر كسی دوست دارد 
پك پیاده روی خاص كند، به نجف خیابــان ابراهیمی بیاید. 
خودش هم نمی دانســت كه اصاًل نجف چنین خیابانی دارد 
یا نه؛ اما بعدها متوجه شــد كه دارد. در كمال تعجب دید كه 
شهروندانی از برزیل، فنالند، فرانسه و... آمدند؛ همه هم الئیك؛ 
یعنی بی دین بودند نه بی خدا. آنها 16نفر بودند؛ 7خانم و 9آقا. 
حتی بعضی ها كه در بند پوشش و... نبودند، به این سفر آمده 
و مدام سؤال می كردند. این گروه، وقتی كه ماجرای حسین را 
شنیدند، اشك می ریختند و از سلیمانی جدا شدند و گفتند كه 

ما كار داریم و خودمان راهی كربال هستیم!

خارجی هایی كه در اربعین شركت كرده اند  درباره اش چه گفته اند؟

مسیر سبز؛ مسیل سرخ

روزها می گذرند و می گذرند تا 
باز هم به حوالی اربعین برسیم؛ 
به حوالی عشقی كه شعله ورتر 
می شود، اما خاموش نه. عشقی 
كه نه برایش تبلیغی می شود و نه 
كار خاصی اما این مردم هستند 
كه پای كارش ایســتاده اند. البته اخیرا شیوع كرونا، 
باعث شده تا پیاده روی ها محدودتر شده و دیگر مثل 
سابق، با نهایت شور و عاشقی برگزار نشود. اما آنها كه 
می توانند، راهی پیدا می كنند تا دل به این جاده بزنند. 
غالبا در پیاده روی های اربعیــن، خاصه در زمانی كه 
وضعیت اپیدمی كرونا وجود نداشت، زائران و عاشقانی 
از اروپا و... هم وجود داشتند و دل به این دریای بی پایان 
می دادند. با هم، خاطراتی از این دلدادگان جغرافیای 

عاشقی را مرور می كنیم.

8 پنجشنبه
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 پا به راه؛ پیاده روی خانوادگی

یكی از بهترین مســتندهایی كه 
دربــاره پیــاده روی عظیــم روز 
اربعین ساخته شــده، مستند »پا 
به راه« اســت؛ كاری از »حســن 
حبیب زاده« كه درواقــع روایتی 
خانوادگــی از پیــاده روی اربعین 
در ســال97  به حســاب می آید. 
حبیب زاده، كارگردان این مستند 
حدودا یك ساعته، درباره چگونگی 
ساخته شدن آن می گوید: »سال97 
ساخت مجموعه ای را شروع كردم 
كه طرحی خانوادگــی برای چند 
سفر با عنوان »با ماشین« بود. چند 
مســافرت خانوادگی با افرادی كه 
می شناختیم داشــتیم كه یكی از 
آن ســفرها مربوط به اربعین بود. 
»پا به راه« هم در همین راســتا، 
روایتی از یك سفر خانوادگی است 
كه ســال97 در قالب راهپیمایی 
اربعین ثبت شــد«. به این ترتیب 
مســتند پا به راه حاصــل حضور 
3خانــواده در راهپیمایی اربعین 
اســت كه قلب همه ما را با خود به 

كربال خواهد برد.

روایت 33 كارگردان

مســتندی  نــام  »غریبــان« 
»مصطفــی  كارگردانــی  بــه 
رزاق كریمــی«، درباره عظیم ترین 
راهپیمایی دنیاست. شاید برایتان 
جالب باشــد بدانید این مستند از 
روی مســتندهای مستقل ساخته 
شده درباره پیاده روی اربعین توسط 
33كارگردان از 33استان كشور و 
همچنین 2هزار و400ساعت فیلم 
آرشیوی صداو ســیما ساخته شده 
و به همین دلیل از ارزش بســیار 
باالیی برخوردار است. این مستند 
كه هدفش روایت فلســفه و تاریخ 
اربعین اســت، توســط »كامران 
جاهــدی« در مدت زمــان 7 ماه 
تدوین شــده و تا كنون چند باری 
از شــبكه های مختلف تلویزیونی 
پخش شده است. اگر تاكنون موفق 
به تماشای این مســتند تحقیقی 
درباره پیاده روی اربعین نشده اید، 
می توانید به راحتی آن را از اینترنت 
دانلود كرده و تماشا كنید. بد نیست 
بدانید گویندگان مستند غریبان، 
»حســین محجــوب« و »مریــم 

واعظپور« هستند.

روی پر فرشتگان

اگر تا به امروز شركت در پیاده روی 
بزرگ اربعین قسمت تان نشده، این 
روزها با مشاهده مستند »روی پر 
فرشــتگان« می توانید خودتان را 
در حــال و هوای ایــن گردهمایی 
عظیــم جهانی قــرار دهیــد. این 
مســتند كه تاكنون 3قســمت از 
آن منتشر شــده، كاری از »محمد 
مومن زاده« اســت كه در شــبكه 
جهانی والیت تهیه شده و بارها از 
پلتفرم های نمایشــی مختلف به 
نمایش درآمده اســت. این مستند 
كه تصاویری نــادر از اظهار ارادت 
عاشــقان اباعبداهلل الحسین)ع( در 
پیاده روی اربعین را نشان می دهد، 
3قسمت 15تا 20دقیقه ای است. 
قسمت نخست این مستند با عنوان 
»جز زیبایی ندیدم«، قسمت دوم با 
عنوان »مهمانان مهمان دوست« و 
قسمت ســوم با عنوان »این اندك 
را از ما بپذیر« به راحتی در فضای 

مجازی قابل مشاهده است.

پیاده روی، یكی از خاص ترین فعالیت های بشری اســت. حتی دانشمندان و روانشناسان می گویند كه در موقعیت هایی چون 
پیاده روی های منظم، خاصه در جاده های طوالنی و ساكت و خارج شهر و... ذهن انسان بازتر و در وضعیت روحی و روانی بهتری 
قرار می گیرد. حاال تصور كنید كه این پیاده روی ها، ماهیت و رویكرد دینی و مذهبی هم داشته باشد، در این صورت آورده های 
روحی بسیاری برای زائران خواهد داشت. به همین دلیل است كه تنها در مكتب تشیع و در زمان اربعین نیست كه زائرانی معتقد 
اقدام به پیاده روی می كنند؛ ادیان و مذاهب و مكاتب و حتی رویكردهای معنوی جدید، به پیاده روی معنوی به چشم مناسكی 
دینی نگاه می كنند؛ فرارفتن از خود و فرورفتن در معنایی بزرگ تر از خود. با هم، نگاهی به برخی از پیاده روی های دینی و معنوی 

جهان می اندازیم.

عیسی محمدی

عاشقانه های شیخ سانتیاگو پاز
خاطــرات یــك آرژانتینــی در 
پیاده روی اربعیــن باید خواندن 
داشته باشــد، نه؟ این آرژانتینی، 
البته امروز یك روحانی است؛ با نام 
شیخ عبدالكریم، اما نام واقعی اش 
سانتیاگو پاز است. او ابتدا مســلمان شده و سپس برای 
تحصیالت تكمیلی دینی با خانواده اش ســاكن قم شد. 
جالب اینكه این روحانی اهل بوئنــوس آیرس، محرم و 
اربعین و رمضان را ضامن سرپا ماندن شیعیان و مسلمانان 
كشــورش می داند. جالب اینكه در مراســم عاشورایی 
كشورش، حتی بخش های مرتبط با صحنه های كربالی 
مختارنامه را هم پخش می كنند. می گوید كه اربعین بعد 
از صدام، همه را متحیر كرد؛ حتی آمریكایی ها را. كسی 
انتظار نداشت حتی از كشــورهای دوری چون آرژانتین 
كاروانی به این مراسم بیاید؛ چون یك روز تمام با هواپیما 
طول این مسیر است. او در نخستین سفر اربعینی خودش، 
به شدت تحت تأثیر قرار گرفته بود؛ با اینكه قبالً هم به كربال 
آمده و البته شیفته نجف بود. اما اربعین و حضور در این 
دریا، برای او و خانواده اش روایت و تأثیری دیگری داشت. 
این روحانی آرژانتینی البته روایت های ناب دیگری هم 
دارد؛ ازجمله اینكه اگر دل به این مسیر بدهی، به دیدن 
معجزه عادت خواهی كرد و چیز غریبی برایت نخواهد بود. 
خود او تعریف می كند در یكی از سفرها، در مرز ایران مادر 
و دختری را دیدند كه از قم آمده بودند؛ نه پول داشتند، نه 
پاسپورت و نه چیز دیگری كه برای این سفر الزم است. او 
فكر می كرد كه آنها از مرز بازخواهند گشت؛ چون زائران 
باید از مرز شــلمچه بعد از چند مرحله بازرسی و دیدن 
مدارك شناسایی و... عبور می كردند. اما این مادر و دختر 
می گفتند كه می خواهیم برویم اباعبداهلل را ببینیم. این 
مادر و دختر، همه مراحل را بدون هیچ مشــكلی عبور 
كردند و این روحانی آرژانتینی فقط حیرت زده این اتفاق 
بود. حتی وقتی كه به قم بازگشت هم خبر رسید كه آنها 

به كربال هم رفته و زیارت كرده و به سالمت بازگشته اند!

باید وقف این كار شوم
امیلــی گارث ویت، یــك عكاس 
انگلیسی است كه مسیحی محسوب 
می شود. او یكی، دو سال پیش هم به 
اربعین آمد تا از پیاده روی شیعیان 
حسینی گزارش و عكس تهیه كند. 
او كــه از طرف یك مؤسســه برای تهیه این مســتندها و 
گزارش ها مأموریت یافتــه بود، ابتدا اطالعــات چندانی 
از این تجمع بزرگ نداشــت. گارث ویت كه تــا به حال به 
خاورمیانه نیامده بود، اشاره می كند كه سفر به این منطقه 
در موقعیت اربعین، برای او شروعی دوباره بود. او به محض 
بازگشت، ده ها نمایشــگاه از این تصاویر برگزار كرد. بعد از 
این نمایشگاه ها، دوباره به اربعین آمد. او از اینكه ایرانی ها و 
عراقی ها یك عكاس انگلیسی را به این شكل بین خودشان 
پذیرفته بودند، حســابی به وجد آمده بود و از احساسات 
فوق العاده ای كه در این سفر داشته. امیلی احساس می كرد 

كه باید خودش را وقف این كار كند و به آن ادامه بدهد.

جز زیبایی نبود
یـــك شــهرونـد 
آمریكایی نیز متولد 
خانواده ای مسیحی 
بوده اما مســلمان 
شده است. خودش 
كه می گوید از نوجوانی حسابی به كتاب 
خواندن عالقه داشته؛ همیشه هم دنبال 
مطالعات دینی بوده و می خواســته برای 
سؤاالت خودش جواب درستی پیدا كند. 
ســمیرا كامر، سرانجام با اســالم آشنا و 
مسلمان شده اســت. درباره سفر اربعین 
نیز چنین گفته است: »رســیدن به این 
جاده سختی های بســیاری برایم داشت 
تا اینكه به نجف رسیدیم اما وقتی حركت 
خود را از سمت نجف اشــرف به كربالی 
معال آغاز كردیم چیزی جز زیبایی ندیدم. 
متأســفانه این جریان عظیم اربعین كه 
میلیون ها نفر از شــیعیان در آن حضور 
دارند از ســوی شــبكه های تلویزیونی و 
رســانه های كشــورهای اروپایــی و 
آمریكایی در بایكوت خبری اســت؛ چرا 
كه آنها می دانند اگر این عشــق و ارادت 
به سیدالشــهدا)ع( را به تصویر بكشــند 
قطعــاً در اذهان ســایر ادیان ســؤاالت 
فراوانی درخصوص واقعه اربعین و عاشورا 
پدید می آید و عشــق امام حســین)ع( 
 بســیاری از دل هــا را فتــح خواهــد 

كرد«.
فینــام نیــز شــهروندی از شــیكاگوی 
آمریكاســت كه در یكی از گفت وگوهای 
تصویری مرتبط با اربعیــن رد پایی از او 
را می بینیم. او به اربعین آمده است، چرا 
كه به قول خودش در آمریكا خشــونت و 
وقایع عجیبی اتفاق می افتد. این شهروند 
آمریكایی همچنین می گوید كه تبلیغات 
رســانه ای در كشــورش، باعث شــده تا 
ذهنیت ها نسبت به صلح و دوستی تغییر 
كنــد. او در نهایت می گویــد: »با وجود 
همه اینها وقتی كه به اربعین و پیاده روی 
آن می آیی، صلح، عشــق، ســازماندهی 
و نظمــی را می بینــی كه توســط مردم 
ایجاد شده اســت. این خیلی زیباست و 
با چیزی كه تبلیغات غالب و رســانه ای 
در آمریكا به ما منتقل می كند، یكســان 
نیست«. این شهروند سیه چرده آمریكایی 
می گویــد چیزی كــه به نظر می رســد، 
آن اســت كه همــه در اینجا سرشــار از 
دلدادگی هســتند و همه اینها عشــق و 
صلح دوستی مسلمانان را نشان می دهد. 
به نظر می رسد از اینكه عضو یك خانواده 
 بزرگ دانسته شــده، حســابی به وجد 

آمده است.

آرژانتین

انگلیس

آمریكا

اروپااسترالیا

نگاهی به پیاده روی های معنوی در سراسر جهان 

پیاده آمده بودم...

مكاتب دیگر؛ جایی برای رفتن
البته همه پیاده روی های معنوی و مذهبی جهان به این 

مواردی كه گفتیم پایان نمی یابد. غیراز این موارد، باز هم موارد 
دیگری وجود دارد. در مسیحیت آیین های دیگری شبیه به 

جاده سانتیاگو نیز وجود دارد. البته این را هم بدانیم كه همان 
مسیرهای منتهی به كلیسای جامع سانتیاگو نیز می توانند از 
كشورهای مختلف باشند. مسیحیان همچنین در روزی كه 

معتقدند حضرت مسیح علیه السالم به صلیب كشیده شده، به 
واتیكان رفته و سعی می كنند در مناسك مربوط به این روز و 

تقدس جستن از سنگی كه معتقدند قطره خونی از مسیح بر آن 
چكیده، شركت كنند. بوداییان نیز معبدی به نام سن سوجی 

در ژاپن دارند كه ساالنه حدود 20میلیون زائر از سراسر جهان 
جذب آن می شوند. پیاده روی ها و مناسكی هم در آیین یهودیت 

به چشم می خورد. در دین اسالم نیز دو گردهمایی مذهبی 
بزرگ دیگر هم وجود دارد  كه در آنها، پیاده روی های مذهبی را 
مشاهده می كنیم؛ در گردهمایی ساالنه حج و همچنین در دهه 
پایانی صفر كه چند سالی است پیاده روی های رضوی باب شده 
و زائرانی از سراسر ایران، مسافت های مختلفی را پیاده به سمت 
مشهد طی می كنند. در سنت های معنوی آمریكای التین كه به 

سنت های سرخپوستی هم معروف هستند، نشانه هایی از این 
سفرهای معنوی و پیاده روی ها موجود است كه در كتاب های 

مرتبط با معرفی این آیین ها به چشم می خورد.

كومبه میال؛ عاشقان یك رود
امروزه بزرگ ترین تجمع دینی و حتی غیردینی دنیا را در هند 
می دانند؛ جایی كه نزدیك به 100میلیون معتقد هندو، در یك 
مراسم زیارتی و در زمانی دوماهه، از سراسر هند و جهان خودشان 
را به رودخانه گنگ می رسانند. حتی در سال های اخیر تخمین زده 
می شود كه تا 150میلیون هندو هم در این مراسم شركت می كنند. 
این مراسم مذهبی البته به صورت ساالنه نیست و هر سه سال یك دفعه 
برگزار می شود. حتی گاهی تلفاتی هم به واسطه جمعیت زیادی كه در 
این مراسم زیارتی در یك نقطه جمع می شوند، وارد می شود. هندوها 
رودخانه گنگ در هند را یك رود مقدس می دانند و اعتقاد دارند كه 
اگر خودتان را به این رودخانه بسپارید و با آب آن خود را بشویید، برای 
همیشه از گناهان پاك خواهید شد. حتی رسم است كه خاكستر 
مردگان و بزرگان این كشور نیز به این رودخانه سپرده می شود. البته 
در جریان اپیدمی اخیر، هندوها جای مخصوص برای سوزاندن اجساد 
كم آورده و حتی اجساد مردگان را در این رودخانه رها می كردند كه 
مشكالتی هم ایجاد كرده بود. براساس اعتقادات هندوها، این مراسم به 
نوعی بزرگداشت پیروزی خدایان بر اهریمنان هم محسوب می شود. 
این مراسم در گردش های زمانی، در سواحل مختلف از رودخانه گنگ 
و... برگزار می شود و زائران پیاده خود را به این اماكن می رسانند.

جاده سانتیاگو؛ سفر به كلیسای جامع
در مسیحیت نیز مفهوم جاده های مقدس و پیاده روی های معنوی وجود دارد. یكی از این 

جاده های معروف جاده سانتیاگو در اسپانیاست كه سنت پیاده روی در آن از قرون وسطی به جا 
مانده است. این جاده باستانی، به كلیسایی در شمال غرب اسپانیا پایان می یابد كه از اماكن 

مقدس مسیحیان نیز محسوب می شود. گفته می شود كه در سال 2017نزدیك به 300هزار 
زائر به این سفر معنوی رفته اند. در واقع این زائران، در قالب »كامینو د سانتیاگو« یا »راه سنت 

جیمز« گستره ای مسیرهای باستانی زیارتی است كه در نهایت از چند كشور اروپایی به همین 
منطقه آرامگاه سنت جیمز در كلیسای جامع سانتیاگو منتهی می شود. نخستین بار در قرن 

نهم بود كه زائرانی با پای پیاده این مسیر را طی كردند. جالب اینكه »خاطرات یك مغ« از پائولو 
كوئیلو، نویسنده برزیلی نیز داستان چنین سفری از یك زائر است و چیزهایی كه در سفر می بیند. 

در واقع شاید بشود گفت بیشتر ایرانی ها چنین سنتی در اروپای مدرن امروزی در قلب فرانسه و 
اسپانیا و... را از طریق همین كتاب خاطرات یك مغ شناخته اند. البته مسیحیان چند مراسم دیگر 

شبیه به این هم دارند.

ساباریمال؛ راه های دشوار
هندوها البته مراسم  مذهبی كم ندارند. با توجه به 
جمعیت فراوانی هم كه در این كشور وجود دارد، بیشتر 
مراسم  و دورهمی های مذهبی آنها، همراه با شلوغی ها و 
پیاده روی های فراوان است. در مراسمی دیگر، هندوها در 
معبدی مقدس و مهم به نام ساباریماال به صورت ساالنه 
تجمع می كنند. تخمین زده می شود كه گاهی تا حداكثر 
70میلیون نفر هم در این مراسم مذهبی شركت می كنند، 
هرچند به صورت میانگین هندوهایی كه در این مراسم 
هستند، كمتر است. این معبد در ایالت كراالی هند انجام 
می شود. این مراسم دارای حلقه های مختلفی است كه به 
مرور زمان برگزار می شود. با پایان مراسم، هندوها به صورت 
پیاده سعی می كنند وارد جاده ها شوند. گاهی این ازدحام 
باعث تلفاتی هم می شود؛ از اینكه تصادفی باعث شد تا 
زائرانی كه در این مراسم شركت كرده و در حالت پیاده روی 
بودند، دچار وحشت شوند چون از اصل ماجرا هم خبری 
نداشتند، در جست وجوی راه فرار بودند. همین فرار و 
هل دادن ها باعث شد تا صدها نفر زیر دست و پا بمانند. 
106تلفات و صدها مجروح ماحصل این ازدحام بود. مسیر 
این معبد نیز مسیری سخت و باریك است. سال ها پیش در 
همین مسیر چنین اتفاقی افتاد و تلفاتی به جا گذاشته بود.

اربعین؛ پا به پای عمودها
یكی از قابل توجه ترین پیاده روی های معنوی جهان، همین پیاده روی معروف 

اربعین خودمان است؛ چیزی كه گاهی به عنوان بزرگ ترین گردهمایی عمومی 
ساالنه در جهان هم مطرح شده است؛ هرچند گروهی در اینكه مراسم رود 

گنگ در هند را بزرگ ترین گردهمایی بدانند یا اربعین شك دارند. البته اربعین، 
یك گردهمایی ساالنه است و كومبه میال در هند، هر سه سال یك دفعه برگزار 

می شود. پس اگر بخواهیم این مراسم پیاده روی را بزرگ ترین گردهمایی ساالنه 
بنامیم، درست خواهد بود. در این مراسم، شیعیان و حتی اهل تسنن و معتقدانی 

از دیگر مذاهب، از سراسر جهان و عراق به سمت كربال به راه می افتند. مسیر 
معمول، مسیری است كه از نجف به كربال می گذرد و با عمودهایی نشانه گذاری 
شده است. این پیاده روی ها بعد از سرنگونی صدام در عراق باب شد، هرچند در 

طول تاریخ نیز وجود داشته است و نقل هایی درباره به جان خریدن خطرات مسیر 
و برخورد با زائران وجود دارد. امروزه اربعین و گستره آن و اتفاقاتی كه در جریان 
این پیاده روی می افتد، شگفتی زیادی را برای جهانیان ایجاد كرده است؛ طوری 
كه همین شگفت زدگی باعث شده تا خیلی از آنها، برای درك چنین واقعه ای از 

نزدیك، به پیاده روی اربعین بشتابند.



محمدحسینپویانفر،مداحاهلبيتازاربعینوقطعههایماندگارشمیگوید

از غربت حسین ع است 
كه مدعی نوكری اش هستم

این، عشقی است كه در دل ها دمیده شده و هیچ گاه پایان نمی پذیرد. مگر خورشید با نور بخشیدن پایان می پذیرد؟ 
مگر یك شمع با روشن كردن شــمع های دیگر، نور و گرمایش كمتر می شود؟ داستان عشق اباعبداهلل نیز چنین 
است؛ آتشی است كه خاموش نمي شود چون هیزم آن را، دل ها و فطرت آدمی می ســازد. این عشق، جاودانه است و ذاكرین و مداحان 
اهل بیت علیهم السالم نیز در روشن نگه داشتن شعله های این آتش بزرگ سهم عظیمی داشته اند؛ هرچند كه خود را در این مسیر هیچ 
می دانند. محمدحسین پویانفر، ازجمله مداحانی است كه در سال های اخیر، قطعه ها و مداحی های ماندگاری را خلق كرده؛ قطعه هایی كه 
توسط جوان ها به شدت مورد استقبال قرار گرفته. متولد تهران است و از دهه70 مداحی را آغاز كرده. استادش در این مسیر حاج آقا كسری 
بوده كه همین چند روز پیش به رحمت خدا رفت. در حوزه مداحی نیز از عالقه مندان حاج منصور ارضی و حاج علی قربانی است. او خالق 
مداحی های ماندگاری چون »عشق یعنی به تو رسیدن«، »من ایرانم و تو عراقی«، »به تو از دور سالم«، »می خونم هر سحر آروم«، »چادرت 
را بتكان« و... و از مؤسسان هیئت بزرگ »ریحانه النبی« تهران اســت. ارتباط خوبی هم با مخاطبین نسل های دهه های 70 و80 داشته و 
حضور پررنگی هم در فضای مجازی دارد و 2سالی هم هست كه هشتگ »نسل حسینی« را با هم خوانی نواهای معروف عاشورایی توسط 

كودكان و نوجوانان و جوانان راه انداخته است.

پنجشنبه9
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اینشرحبینهایت

یكی دیگر از مســتندهای ساخته 
شده درباره اربعین و پیاده روی این 
روز، مستند »این شرح بی نهایت« 
اســت؛ مســتندی به كارگردانی 
»مصطفی داالیی« كه در 20بخش 
حــدودا 30دقیقه ای تهیه شــده 
و جلوه هــای زیبــای پیــاده روی 
250كیلومتری زائــران اربعین به 
تصویر كشیده اســت. مستند این 
شرح بی نهایت كاری از گروه مستند 
شبكه یك اســت و به همین دلیل 
در 2سال گذشــته این مستند از 
این شــبكه تلویزیونی پخش شده 
است. ضمن اینكه هم اكنون امكان 
مشــاهده آن در دهكــده جهانی 
اینترنت هم وجود دارد. اگر تاكنون 
به این بزرگ ترین پیاده روی تاریخ 
قدم نگذاشته اید، دیدن این مستند 
كمك تان می كند تا در حال و هوای 
این حركت خودجوش عاشــقانه 
قرار بگیرید و بیشــتر درباره مراكز 
خدمت رسانی مستقر در مسیر كه 

»موكب« نام دارند، بدانید.

یادداشتهاییكپیاده

اگر نگوییــم »یادداشــت های یك 
پیاده« بهترین مســتندی است كه 
با محوریت پیاده روی اربعین ساخته 
شده، با اطمینان می توانیم بگوییم 
یكی از بهترین مستندهای ساخته 
شــده درباره اربعین همین مستند 
اســت. »وحید چاووش« كارگردان 
مستند یادداشت های یك پیاده، در 
این مستند جذاب سعی كرده بخشی 
از زیبایی های پیــاده روی میلیونی 
اربعین را به تصویر بكشد و با استقبالی 
كه مخاطبان تلویزیونی از این مستند 
داشته اند، می توان دریافت كه در این 
راه موفق شده است. یادداشت های 
یك پیاده كه سفر عاشــقانه زائران 
حسینی از كودكان خردسال گرفته 
تا افراد مسن را روایت می كند، دارای 
2قسمت است كه تماشای قسمت 
اول 35دقیقه و تماشــای قســمت 
دوم 25دقیقه از وقت شما را خواهد 
گرفت. این مستند كه پیش از این از 
شبكه مستند پخش شده، در فضای 

مجازی موجود است.

شماچهكسیهستید

تا به اینجا هر مستندی كه معرفی 
كردیم، دربــاره پیاده روی اربعین و 
حس و حال افــرادی بود كه در این 
گردهمایی بزرگ شركت داشتند. اما 
مستند »شما چه كسی هستید؟« از 
دریچه ای تازه به جریان بزرگ ترین 
راهپیمایــی مردمی جهــان نگاه 
كرده اســت. ماجرای این مستند، 
زندگی شــخصی و باورهای قلبی 
میزبانان زائران امام حســین)ع( در 
روز اربعین است. همان كسانی كه 
خانه هایشــان را دربست در اختیار 
زائران قرار می دهند و هر كاری كه 
از دست شــان بربیاید برای راحتی 
مهمانــان اباعبداهلل الحســین)ع( 
انجام می دهند. این مستند دارای 
12قســمت از عراقی های عاشــق 
امام حسین)ع( است كه از كراماتی 
كه از ســرور و ساالر شــهیدان در 
زندگی شــان دیده انــد، برایمان 
صحبت می كننــد. كارگردان این 
ســری مســتند هم مانند مستند 
»یادداشت های یك پیاده«، وحید 

چاووش است.

عیسیمحمدی

    شــما در نوجوانی قرائت قرآن و 
ســپس مداحی را آغاز كردید. در 
آن روزها اساســًا با مفهوم اربعین 
و پیــاده روی اربعیــن برخورد و 

آشنایی ای داشتید یا نه؟
قاعدتاً نه. در آن ســال ها صدام بر عراق حكومت 
می كرد. البتــه كمابیش مطالبــی دراین باره به 
گوش ما می رســید. ولی در نهایــت از كم و كیف 
آن خبری نداشــتیم تا اینكه صدام سقوط كرد و 
راهپیمایی های اربعین در خود عراق شروع شد. از 
ابتدای دهه90 هم كه پیاده روی ایرانی ها و دیگر 
كشورها به این راهپیمایی اضافه شده و عمومی تر 
و جهانی تر شده است؛ در واقع پیاده روی اربعین 
وجود داشت، ولی بعد از سقوط صدام بود كه علنی 
شــد. بگذارید نكته زیبایی هــم برای تان بگویم. 
بخشی از عراقی هایی كه زمان صدام از این كشور 
خارج شــده و به ایران آمده بودند، در قم ساكن 
بودند. آنها در ایام اربعین، از حرم جمكران به سمت 
حرم حضرت معصومه)س( پیاده روی می كردند. 
این رسم سال هایی طوالنی در قم بوده. بعدها هم 
كه صدام سقوط كرد، ابتدا عراقی ها و سپس خود 

ایرانی ها و دیگر كشورها به آن پیوستند.
    محرم و امام حسین علیه السالم 
برای ما بیشــتر در دهه اول محرم 
خالصه می شد. تصور می كردید كه 
روزی اتفاقی مثل اربعین، حتی برای 
شــیعیان همپاي از دهه اول محرم 

مهم شود؟
اباعبداهلل در هر برهــه ای از تاریخ یك جور جلوه 
می كند. در این ایام هــم جلــوه او را در اربعین 
مشــاهده می كنیم. این، از خاصیت های مكتب 
سیدالشهداست كه به روز می ماند و در هر دوره ای، 

یك جوری نمایان شده و زنده می ماند.
    چطور شــده كه در دنیای مدرن 
امروزی كه این همه اسباب و ابزار و 
مسیر برای گریز از دین و معنویت 
وجود دارد، عالقه به اربعین چنین 

زیادشده؟
ببینید، در طول تاریخ خط ایمــان و كفر و خط 
حق و باطل همیشه در كنار هم و شانه به شانه هم 
حركت كرده اند. اینطور نیست كه فكر كنید این 
تقابل صرفاً برای دوره ما بوده است، در هر برهه ای 

چنین بوده.
    ولی می پذیرید كه در هیچ دوره ای 

به این شدت نبوده است؟
در نهایت تفاوتی در اصل قضیه نمی كند؛ چرا كه 
جبهه حق و باطل همیشــه روبه روی هم بوده و 
قرار داشته اســت. ضمن اینكه االن همان قدر كه 
معنویت و دین مدار بودن ســخت شده، به همان 

نسبت آسان هم شده است.
    چرا؟

چون دسترسی به منابع اســام و تشیع و حق، 
دیگر مثل گذشــته نیســت و راحت شده است. 
یك نفر حتی اگر در آن سوی دنیا باشد، در كمتر 
از 5ثانیه می تواند به این منابع دسترســی داشته 
باشد؛ این یعنی آسان تر شدن. البته طبیعی است 
كه یك سری مســائل هم سخت تر شــده باشد. 
سبك زندگی ها عوض شده و ما باید تاش داشته 
باشیم كه معنویات را در سبك زندگی های جدید 

جا بیندازیم و تا می توانیم برایش كار كنیم.
    مذهبی های ما شاید چندان نسبت 
به امكانات و تكنولوژی های نو عالقه 
نداشته باشند اما می بینیم كه فردی 

مثل شــما هم با دهه هفتادی ها و 
هشتادی ها راحت ارتباط می گیرد، 
هم به راحتی در فضای مجازی حضور 
پیدا كرده و از این فضا استفاده مثبت 
 می برد. چطور می شــود بین نگاه 
نه چندان مثبــت مذهبی ها به این 
حوزه و استفاده ای كه از این حوزه 
باید به نفع خودشــان ببرند تعادل 
ایجاد كرد و الگوی كامل تر از نمونه 
شما در برخورد با این فضا را ساخت؟

من كه هیچم، من كه روسیاهم.
    باالخره توفیقی است كه به شما 

داده شده دیگر...
جدی عرض كردم. ولی در پاســخ به سؤال شما، 
باید عرض كنم ســبك زندگی ها عوض شــده و 
باید خودمان برای این سبك زندگی های جدید، 

تعریف ها و كارهای جدیدی داشته باشیم.
    یعنــی مخاطبین شــما عوض 

شده اند؟
نه، مخاطبین ما گســترده تر شــده اند. ما امروزه 
هم مخاطبین قدیمی مان را داریم كه نیازشــان 
كارهای سنتی است. از سوی دیگر فضای مجازی 
باعث شــده تا مخاطبان جدید زیادی هم پیدا 
كنیم كه این مخاطبان حتی ممكن است هزاران 

كیلومترها دورتر از ما باشند. 
طبیعی است برای این 
مخاطبیــن جدید هم 
باید كار كنیم؛ چرا كه 
اینها نیز محب اباعبداهلل 
هســتند. ممكن است 
آدم هایــی باشــند كه 
به خاطــر شرایطشــان 
نتواننــد در روضه هــا و 
مجالس شركت كنند و... 
باید برای همه شان محتوا 

تولید كنیم.
    منظورتان مخاطبان 

خاكستری است؟
من مخاطبی دارم كه با سنتی 

خواندن ارتباط می گیرد. باید او 
را حفظ كنم. مخاطب جدیدی هم 

دارم كه شاید دوست داشته باشد 
اشعار جدیدتر و به روزتر بخوانم. از 
سوی دیگر شاید مخاطب جوان و 
نوجوان و حتی خردسال هم داشته 
باشــم؛ باید برای این گروه ها هم با 
زبان و نیازهای خودشان تولید محتوا 
و كار كنم. طبیعی است كه نباید در 
ایــن كار عقب بمانیم. دشــمنان ما 
دارند برای همه اقشار جامعه ما، بدون 
فوت وقت و خســتگی تولید محتوا 
می كنند. اینطور نیست كه مثًا برای 
نیاز مخاطبین جدید كه گسترده هم 
هستند، مخاطبان ســنتی مان را رها 
كنیم یا اینكه این قــدر به مخاطبین 
ســنتی مان بپردازیم كه مخاطبین 
جدیدمان از دســت برود. من تاشم 
این است كه كار كنم و كار تولید كنم، 

دیگر بقیه اش با خودشان است.
    بــه جــای خوبی 
رســیدیم. در برخی 
از كارهایــی كه دارید 
تولید می كنید، این به 

ذهن تان رسیده كه ممكن است این 
كار به شدت دیده شده یا به اصطالح 

بگیرد؟
اصًا.

    منظورم صرفًا از بابت اجرای كار 
است...

ببینید، حساب و كتاب این دستگاه با همه جای 
دیگر فرق می كند. به قول معروف »كس نمی داند 
كه در این بحر عمیق/ ســنگریزه قــرب دارد یا 
عقیق«. یك بار بنده خدایی می گفت برای فان 

كاری كه تولید شده هزینه گزافی 

شده بود. حرفی غیرواقع زده و نوعی بی تقوایی بود. 
یك بار آن بنده خدا را دیدم و گفتم فانی، حرفی 
كه زده ای درست نیست، البته منكر حرفش هم 
نشــد. گفتم من این مبلغی كه گفتــی را فراهم 
می كنم، فقط یك كار شبیه آن كاری كه مدنظرت 
بود تولید كن. واقعاً در اینجا حساب وكتاب ها فرق 
می كند. پدر و مادری را تصور كنید كه پدر از اول 
 ماه كار كرده و زحمت می كشد و حقوق می گیرد و 
اقام غذایی خریده و به خانه می آورد. مادر خانواده 
هم از ابتدای صبح در آشپزخانه كار می كند و مثًا 
خورشت و برنجی حاضر می كند و شب توی سفره 
می گذارد. اگر در این خورشت نمك ریخته نشود، 
همه این زحمت ها به باد می رود یا دیده نمی شود. 
ماجرای دم ودســتگاه اباعبداهلل هم چنین است؛ 
نمك این كارها با خود حضرت است. خدا كند كه 
به كارهای ما هم نمكی بپاشد و به آن طعم بدهد؛ 

كه در این صورت همه  چیز حل است.
    شــما این حرف هایی كه درباره 
دهه هفتادی ها و دهه هشتادی ها 

می گویند را قبول دارید؟
نه. در همه نسل ها جبهه حق و باطل تقابل دارد و 
یاركشی های خودش را هم دارد و در حال حركت 
است. در همه نســل ها هم این باال و پایین ها را 
می بینیم. نسل های جدید این ویژگی را دارند كه 
ویترین شان گسترده تر و توی چشم تر شده است؛ 
مثًا در نسل های قدیمی، آلبوم های خانوادگی در 

خانه ها بود و كسی آلبوم دیگری را نگاه نمی كرد 
اما االن این آلبوم ها آمده در فضای مجازی و همه 
دارند عكس های هم را نگاه می كنند اما در همین 
دهه هفتادی ها ما شهدایی چون محمدرضا دهقان 
و محسن حججی و... را داشته ایم. بیراه نیست اگر 
بگویم شهدای دهه هفتادی ما، بیشتر از شهدای 
دهه شــصتی ما بوده اند و اگر همین فردا جنگی 
بشود، از این نسل ها شــهدای بیشتری خواهیم 

داشت.
    پس به این نســل ها خوش بین 

هستید؟
این سنت تاریخ است دیگر. ویژگی های نسل های 
جدید ویترین آنها و ارتباطشان با فضای رسانه ای 
و مجازی اســت. در این حوزه ها هم كه دشمن 
فعالیتش بیشتر از ماست؛ به خاطر همین در این 
فضا بر ما غلبه دارد. پمپــاژ خبری و اطاعاتی و 
محتوایی شان هم در این فضا بیشتر از ماست. به 
نوعی ما داریم در زمین آنها بازی می كنیم وگرنه 
چرا در اینســتاگرام هنوز نمی توانیم عكس های 
حاج قاســم را بگذاریم؟ امیدوارم روزی به همت 
همین جوانان و دهه هفتادی ها و هشتادی های 
نخبه  طوری پیشــرفت كنیم و كارآمد شویم كه 
زمین بــازی را عوض كنیم؛ ایــن از بزرگ ترین 

امیدواری های من است.
    نمی شود با شــما صحبت كرد و 
از قطعه معروف »مــن ایرانم و تو 
عراقی« حرف نزد، هرچند كه شاید 
برای تان صحبت درباره شكل گیری 
آن تكراری شده باشد. چرا این قطعه 

و مداحی این همه فراگیر شد؟
به خدا نمی دانم؛ خدا شــاهد اســت كه اغراق 
نمی كنم و اصًا نمی دانم چطــور چنین اتفاقی 

افتاد.
    خودتان هم متحیریــد از این 

قضیه؟
من در اوج خســتگی بودم كه این كار را خواندم. 
شعر برای محمدصادق باقی زاده بود كه آن موقع 
هم تصادف كرده و در كما بود و زحمت ها را هم 
مهدی شكارچی كشید. هشتم یا نهم صفر بود و 
من خیلی خســته بودم كه این قطعه را خواندم. 
خودم را در این كار حتی به اندازه ذره ای هم سهیم 
نمی دانم. واقعاً خودم هم نمی دانم كه چطور شد 

كه این طوری شد.
    این »نمی دانم« گفتن شما از صد 
تا »می دانم« محكم تر است؛ یعنی كه 

كار از جایی دیگر هدایت می شود...
خدا كند چنین باشد و خدا كند كه امام 
حسین علیه السام یك »یاحسین« ما را 
بخرد و بپسندد. اهل دل متوجه اند كه 
چه می گویم؛ در این دم ودستگاه سبك و 
شعر و... مهم نیست، محاسبات این حوزه 
فرق می كند. من در این حوزه نه ادعایی 
دارم نه چیزی، فقط از حضرت خواسته ام 
كه در این خانه اجازه دهد نوكری كنم. 

یك نوكر نمی پرســد توی این بسته چیست نه 
می گوید چكار باید كنــم، ارباب می گوید این بار 
را فان جا ببرد و او هم می بــرد و تمام. امیدوارم 
ارباب توفیق و اجازه دهد كــه این بار را به دوش 
بگیریم. ایــن بار، یك روز چایی ریختن اســت، 
یك روز اطاعیه زدن، یــك روز روضه خواندن؛ 
هر روز یك چیز اســت. مهم این است كه توفیق 
داشته و در این خانه باشیم. متأسفانه در این ایام، 
می بینیم كه بیشــتر از كارگر، مهندس داریم و 
همه هم نظر می دهند. من سال ها قبل كه به حرم 
رضوی مشرف شدم، آنجا آیت اهلل العظمی بهجت 
را ماقات كردم. داشــتند زیارت جامعه كبیره 
می خواندند. ســؤالی از ایشــان پرسیدم. مرجع 
تقلید من بودند. نگاهی به مفاتیح الجنان انداختند 
و فرمایش كردند كه توی این دستگاه من حرف 
نمی زنم. واقعــاً چه اتفاقی افتاده كــه ما اینقدر 
كارشناس داریم و همه حرف می زنند؟ سؤال من 
از شما این است كه آدم ها بوده اند كه این دستگاه 

را زنده نگه داشته اند یا برعكس؟
    قطعًا برعكس بوده و قطعًا این ما 
بوده ایم كه به این دستگاه نیازمند 

بوده ایم...
ما در برهه هــای مختلف تاریخــی از این خون 
اباعبداهلل بهره ها برده ایم؛ انقاب كرده ایم، قیام 
كرده ایم، جنگ را پیش برده ایم و... . این دستگاه 
بوده كه نگه دارنده ما بوده؛ پس چرا این ماییم كه 

اینقدر حرف می زنیم و نظر می دهیم؟
    به قول معروف، اگــر ما به یاری 
خداوند برنخیزیــم، خداوند دین 
خودش را به وسیله قومی دیگر یاری 

خواهد رساند...
بله، خدا كه بارش زمین نمی ماند. حتی اگر كسی 
را هم پیدا نكند كه بارش را روی دوش او بگذارد، 
روی دوش فرعون می گــذارد؛ به این طریق كه 
موسی علیه السام را به كاخ فرعون می فرستد. 
یكی از دغدغه های بزرگ این روزهایم آن است 
كه خیلی خدای مان كم رنگ شــده. ببینید، ما 
خدایی داریم كه به مادر موســی علیه الســام 
دستور می دهد كه فرزندت را به دل نیل بسپار 
و خودش او را به كاخ فرعون می رساند. متوجه 
هســتید این حرف یعنی چه؟ االن به یك مادر 
بگویید كه بچه ات را لب ایــن رودخانه بگذار و 
برو چایی بیاور، این كار را می كند؟ ما اگر چنین 
خدایی داریــم، پس چرا امیدمــان به این و آن 
اســت؟ االن جوان های ما درگیر مسائل ریز و 
درشــت و عجیب وغریب زیادی هستند؛ حتی 
جوانان مذهبی مــا. واقعاً چقدر مــا اینها را به 
سمت امام زمان )عج( می بریم؟ امام زمان )عج( 
واقعاً كجای جامعه ماست؟ من یك بار به یكی از 
مسئوالن كشورمان گفتم بزرگ ترین كاری كه 
می توانید بكنید این است كه كاری نكنید! اگر 
دو قدم بروید عقب تر كارها درست می شود. در 
جاهایی، ما مقابل خورشید ایستاده ایم و داریم 
خودمان را نشــان می دهیم. تنها كافی اســت 
عقب تر بایستیم. مگر می شود كسی امام حسین 
علیه الســام را ببیند و بشناســد و جایی دیگر 
برود؟ حرف كلیدی در این زمینــه را از »حاج 
قربون« نقل می كنم كه خدا حفظش كند. این 
حرف خیلی كلیدی است و از یادم نمی رود؛ 
می گوید بهتریــن راه تربیتی برای 
نوجوان ها روضه امام حســین)ع( 
اســت؛ این روضه ها كار خودش 
را می كند. ما این ثروت بزرگ را 

داریم و حواس مان نیست.
    اربعین امسال، دوست دارید 
دقیقًا در كدامین نقطه از مسیر 

پیاده روی اربعین باشید؟
به خدا دوســت دارم هرجایی كه باشــم، 
فقط اباعبداهلل نگاهم كنــد. اینكه دیگر كجا 
باشد، مهم نیســت. مهم این است در جایی 
كه هستیم، نوكری مان را خوب انجام بدهیم. 
یك وقت نوكــری كردن این اســت كه یك 
استوری بگذارید، اما چون این كار را درست 
انجام می دهید مقبول می افتد. اجازه بدهید 
این آخرهای مصاحبــه، چند نكته هم كه 
همیشــه توی دلم بوده بگویم. خوش به 
حال كســی كه جلوی خانه امام حسین 
علیه السام از اســبش پیاده می شود و 
شــأنی برای خودش قائل نیســت. به 
قول بزرگی، از غربت زیاد امام حسین 
علیه السام همین بس كه چون منی 
ادعای نوكری اش را می كنم. ماها اگر 
خوبی داشته باشــیم، كه نداریم، از 
ناحیه ارباب است اما اگر بدی هایی 
هم داشته باشــیم  ای كاش به پای 
ارباب ننویسند! حتماً این را از قول 
من بنویسید و تأكید كنید: از غربت 
زیاد اباعبداهلل همین بس كه یكی 
مثل محمدحسین پویانفر ادعای 

نوكری اش را دارد... .

به تو از دور سالم

زمزمهجاماندگان
مداحی های محمدحسین پویانفر را بیشتر 

جوان ها دنبال می كنند، هرچند مخاطب عام 
هم كم ندارد. یكی از مداحی های اخیر این 

ذاكر اهل بیت علیهم السام كه به شدت شنیده 
شده، »به تو از دور سام« بوده. این مداحی 

خاصه به واسطه ممنوعیت های ناشی از كرونا 
در سفر اربعین، گستره بیشتری یافت و زبان 
حال جاماندگان بوده است:»به تو از دور سام/
به سلیمان جهان، از طرف مور سام/به تو از 
دور سام/دل من واسه زیارت میزنه شور، 

سام...«.

من ایرانم و تو عراقی

آهازفراق
معروف ترین مداحی پویانفر همین قطعه است؛ 
قطعه ای كه خوب تولید شده، خوب تدوین شده 
و البته در زمانی مناسب نیز منتشر شد؛ زمانی 
كه خیلی از ایرانی ها قادر نبودند به سفر اربعین 

بروند. پویانفر می گوید این قطعه را در سوریه و در 
اوج خستگی خوانده. بدون شك همه كسانی كه 

سفری به اربعین و عراق داشته اند، با مفاهیم مطرح 
شده در این قطعه و مداحی ارتباطی فوق العاده 
می گیرند؛»من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی چه 

فراقی/بگیر از دلم یه سراغی؛ چه فراقی چه 
فراقی/دوری و دوستی سرم 

نمیشه... .«

عشق یعنی به تو رسیدن

غالمنوكراتم
این قطعه نیز از دیگر آثار به شدت شنیده 

شده محمدحسین پویانفر است. احتماال در 
تلویزیون و در كلیپ های مختلف این قطعه 
را شنیده باشید. این قطعه را در كنار 2قطعه 
»من ایرانم و تو عراقی« و »به تو از دور سام« 
شاید بتوان مثلثی دانست كه محبوب ترین 

قطعه های این مداح را تشكیل می دهند و بقیه 
قطعه ها بعد از اینها هستند؛»من، غام نوكراتم، 

عاشق كرباتم، تا آخرش باهاتم/تو، همونی 
كه می خوامی، دلیل گریه هامی، تا آخرش 

باهامی... .«

تاك شوی مهال

قلبهایناآرام
از مرداد ماه امسال بود كه پخش تاك شویی در 

فضای مجازی كشور آغاز شد؛ تاك شویی مذهبی 
در حوزه برنامه های معارفی به نام مها. جالب 

اینكه محمدحسین پویانفر، به عنوان مجری در این 
برنامه ایفای نقش می كرد. چهره های مختلفی در 
این تاك شو حضور می یافتند و از محرم و عاشورا و 
اباعبداهلل می گفتند و به سؤال های مداح معروف 

پاسخ می گفتند. این تاك شو بازدید 33میلیونی هم 
داشت و پربیننده ترین برنامه معارفی این سبكی 

در فضای مجازی لقب گرفت. فصل دوم این 
تاك شو نیز اخیرا آغاز شده.

خیریه همدردی

تأسیسیكخیریه
از دیگر فعالیت هایی كه نام پویانفر را مطرح كرد، 

ایجاد خیریه ای در هیئت شان بود؛ در هیئت 
ریحانه النبی. او 5سال پیش این خیریه را ایجاد 

كرد تا در كنار فعالیت های مذهبی و هیئتی، گره 
از كار فروماندگان نیز باز شود. جالب اینكه بعد از 
آغاز به كار این خیریه، دیگر هیئت ها هم كارهایی 
از این دست را آغاز كردند. خیریه همدردی در 

2سال اخیر، در حوزه كمك به بیماران كرونایی و 
كادر درمان فعالیت های مختلفی كرده و در حوزه 

آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و مالی فعال 
بوده است.



مگر می شود زائر كربال شوی و در كنار فیض معنوی این ســفر، از غذاهای خاص این خطه از جهان، بی بهره 
بمانی. به ویژه وقتی هم قدم با میلیون ها زائر، در ایام پیاده روی اربعین شــركت كرده باشی، از خوان كرم و 
مهمان نوازی عراقی ها، خاطرات زیادی خواهی داشت. كسانی كه هر چه دارند در طبق اخالص گذاشته و از 
زوار امام حسین)ع( به بهترین شكل ممكن پذیرایی می كنند. گرچه در اربعین امسال و سال گذشته، به علت 
شیوع ویروس كرونا، سبك و سیاق این پذیرایی با سال های گذشته، كمی متفاوت شده اما این مهمان نوازی 
پسندیده عراقی ها در دفتر روزگار ثبت شده است. حاال قرار است مروری بر نذری های خوراكی كه در مسیر 

پیاده روی زائران تهیه و توزیع می شود داشته باشیم. با ما همراه باشید تا اگر تجربه این مهمان نوازی را داشتید، خاطره های خوب 
آن روزها برایتان تداعی شود. اگر هم هنوز توفیق حضور در این پیاده روی عظیم و سفر كربال نصیب تان نشده، بد نیست 

نگاهی به سبك نذری های این سرزمین داشته باشید. به امید روزی كه در كربال طعم این نذری های عراقی را بچشید.

10 پنجشنبه

شماره 134
1  مهر 1400 

قبله نمای »آن سو«

اگر در حال آماده شــدن هستيد 
تا همين یكــی،دو روزه به صف 
زائران امام حسين)ع( بپيوندید، بد 
نيست اپليكيشن »آن سو« را هم 
روی گوشی تلفن همراه تان نصب 
كنيد. این اپليكيشــن اندرویدی 
كار اصلــی اش جهت یابــی قبله 
اســت و به همين دليــل نه فقط 
در این ســفر، بلكه هــر وقت هر 
كجا بروید، بــه راحتی می توانيد 
جهت صحيح قبله نمــاز را پيدا 
كنيد. این در حالی است كه این 
برنامه بــه كاربرانش این امكان را 
می دهد تا از زمــان دقيق اوقات 
شــرعی در شــهرهای مختلف 
نيز مطلع شــوند. به همــه اینها 
گنجانده شدن 4جهت پيش فرض 
شــهرهای مذهبی نجف، كربال، 
مشــهد و قــم در برنامــه برای 
خواندن دعاهــای مختلف را هم 
اضافه كنيد تا دست تان بياید این 
برنامه تا چه اندازه می تواند برایتان 

كاربردی باشد.

مداحی های اربعینی

در این روزهــا اگــر به دنبال یك 
برنامــه خوب برای دسترســی به 
مداحی ها و موسيقی های مذهبی 
می گردید، برنامــه »نينوا« گزینه 
بسيار خوبی است. این مجموعه كه 
بيش از صد هزار مخاطب فعال در 
سراسر دنيا دارد، به مخاطبانش به 
بيشتر از 30هزار محتوای صوت و 
تصویر در گسترش فرهنگ عاشورا 
دسترســی داده اســت. عالوه بر 
مداحی كه درواقع آرشــيو كاملی 
از 110مــداح مشــهور داخلــی 
و خارجی است و شــامل بيش از 
25هزار مداحی است، در این برنامه 
زیارت نامه ها و ادعيه های مختلف 
هم گنجانده شده است. در تعریف 
اپليكيشن نينوا آمده است: »پخش 
و دانلود مداحی، موسيقی مذهبی، 
قرآن و سخنرانی در مناسبت های 
مختلف كــه از پرده خوانی و ذكر 
مصيبت های دهه 40شمســی تا 
به روزتریــن آنهــا را در نينوا پيدا 

می كنيد.«

برنامه جامع اربعین

این برنامــه بيش از هر كســی به 
درد زائران امام حسين)ع( در این 
روزها می خورد. اگر این ســعادت 
را دارید كه این روزها راهی كربال 
شــوید، برنامه جامــع اربعين را 
هم جــزو لوازم ضروری ســفرتان 
قــرار بدهيد. اصلی تریــن ویژگی 
این برنامه، داشــتن نقشه نجف و 
كربالست كه مســيریابی را برای 
زائران بسيار ســاده می كند. نكته 
جالب توجه دربــاره این برنامه هم 
این است كه نقشه های آن آفالین 
اســت و نيازی به اینترنت ندارد. 
بخش »كوله پشــتی« كه به شما 
می گوید برای ســفر كربال به چه 
وسایلی نياز دارید، بخش »خاطرات 
من« كه فضایی برای ثبت خاطرات 
روزانه شما از این سفر به یاد ماندنی 
دارد و بخش »زائر یاب« كه امكان 
اشــتراك موقعيت مكانی تان را با 
اعضای خانواده یا همراهان تان به 
شما می دهد، ازجمله قابليت های 

این برنامه است.

به یاد چای شیرین 
كربالیی ها

چای ابوعلی كه در كربال با نام 
شای ابوعلی خوانده می شود، 
وقتی تو را به خود فرا می خواند 
كه صدای اشرب شای ابوعلی یا 

زائر را می شنوی! 

شای ابوعلی نوعی چایی تلخ عراقی 
است كه وقتی با شكر زیاد مخلوط 
شود، طعم بسيار دلچسب و گوارایی 
از آن حاصل می شود؛ زائران هيچ گاه 
مزه این چایی را فراموش نمی كنند. 
با نزدیك شــدن به اربعين حضرت 
اباعبداهلل الحسين)ع( و ورود زائران 
پياده آن حضرت بــه كربال، مردم 
این شــهر مقدس از پير و جوان با 
احداث چادرهایی به استقبال زائران 
می روند و با چای، شــربت، شير و 
خرما، از آنهــا پذیرایی می كنند. به 
راســتی دل هر زائری كــه در ایام 
اربعين و غيرآن به كربال آمده، برای 
چای تلخ آنها تنگ است. مثل غذای 
هيئت كه عطر و طعمــش با همه 
غذاهای عالم فــرق دارد. حاال اگر 
این چــای روضــه را در پياده روی 
مســير نجف كربــال در اربعين و از 
موكب های عراقی بخوری می شود 
خاطره  ای كه بعيد است هيچ وقت 

آن را فراموش كنی.

الناز عباسیان

بوی غذای بریانی در مســير پياده روی اربعين بســياری را مدهوش خود می كند. بریانی از غذاهای 
معروف عربی است كه هيچ شباهتی به بریانی ما نداشــته و یك نوع غذای مخلوط از مرغ یا گوشت، 
برنج و سبزی های معطر بوده و طعم فوق العاده ای دارد. اگر به یاد پياده روی اربعين، مشتاق تهيه این 

غذا هستيد این مواد را آماده كنيد. چهار پيمانه برنج، یك عدد كامل سينه مرغ، سه چهارم پيمانه 
سبزیجات معطر خرد شده )نعنا، جعفری، گشنيز(، نصف پيمانه بادام هندی خام، نصف پيمانه بادام 
خام و پوست كنده، 3قاشق غذاخوری پياز سرخ شده، یك قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی، 2حبه 
سير، یك قاشق مرباخوری زنجبيل رنده شده، یك عدد فلفل سبز )تند(، مواد الزم برای 5نفر است. 
همچنين نصف پيمانه شير، یك قاشق مرباخوری زعفران، چهار عدد هل و روغن، نمك و فلفل به ميزان 

الزم نياز است. البته یك قاشق غذاخوری ادویه گرام ماساال هم نياز هست كه اگر در دسترس نداشتيد 
از ادویه كاری نيز می توانيد استفاده كنيد. برای تهيه این غذای خوشــمزه ابتدا گوشت را خرد می كنيم، 

می شویيم و با دارچين و هل و مقدار مناسبی آب می پزیم. وقتی گوشت پخت آن را از آب درمی آوریم، از 
استخوان جدا می كنيم و كنار می گذاریم. آب گوشت را صاف كرده و برنج را كه از قبل خيس كرده ایم 

در آن می ریزیم. در زمان پخت، ادویه ها و نمك را اضافه می كنيم تا برنج مزه دار شود. وقتی برنج نيم پز شد آن را آبكش می كنيم. در 
این مرحله پياز را خرد كرده و در روغن سرخ می كنيم سپس گوجه ها را می شویيم، خرد كرده و به پياز داغ اضافه می كنيم و 

خوب تفت می دهيم. وقتی گوجه ها كمی نرم شد گوشت را با كمی نمك و سيب زمينی ها كه پوست كنده و خرد كرده ایم با 
مواد دیگر مخلوط می كنيم و تفت می دهيم. در این مرحله مقداری از برنج را روی مواد مخلوط ریخته، كشمش و ادویه 

می ریزیم و الیه به الیه این كار را انجام می دهيم تا برنج تمام شود. سپس برنج را روی حرارت می گذاریم. وقتی دم 
كشيد و آماده شد، برنج را به آرامی با مخلفات مخلوط كرده و سرو می كنيم.

كبه پای ثابت نذری های اربعين اســت كه خيلــی هم در عراق 
خوب طبخ می شــود. كبه غذایی عربی اســت كه دو نوع دارد: 
كبه برنج یا كبه بلغور. یكی از مهم ترین موضوعات برای طبخ 
بهتر آن گوشت تازه است. مواد الزم برای 4نفر، 4پيمانه برنج 
نيم دانه، 300گرم گوشت چرخ كرده، یك قاشق غذاخوری 
رب گوجه فرنگی، 2عدد پياز، 2قاشــق غذاخوری زرشك 
یا كشــمش )اختياری(، 2قاشــق غذاخــوری مغز گردو 
)اختياری(، 5پيمانه آب، یك قاشق غذاخوری جعفری خرد 
شده، یك عدد تخم مرغ، یك قاشق غذاخوری زعفران دم 
كرده، نمك و فلفل سياه، پودر هل و دارچين، زردچوبه و 
روغن به مقدار كافی است. برای تهيه آن ابتدا برنج را با كمی 
آب و زردچوبه می پزیم تا حالت كته پيدا كند. بعد از پخت آن 

را كنار می گذاریم تا خنك شود. گوشت چرخ كرده را با پيازداغ، نمك، زردچوبه، فلفل سياه و قرمز در 
كمی روغن تفت می دهيم و مقداری آب به آن اضافه می كنيم تا گوشت بپزد. سپس جعفری را شسته 

و خردشده و خالل بادام، كشمش و گردوی خردشده را با گوشت مخلوط كرده، كمی تفت می دهيم 
و شعله را خاموش می كنيم. در این مرحله برنج را چرخ می كنيم تا چسبندگی پيدا كند. دست ها را كمی 

مرطوب كرده و مقداری از برنج را در كف دست پهن می كنيم و یك قاشق از مایه مخلوط را در آن می ریزیم و 
مانند كوفته لبه های آن را جمع می كنيم و فرم می دهيم. البته كبه حالت كشيده دارد و مانند كوفته گرد نيست. 

روغن را در یك ماهيتابه مناسب ریخته و كمی زردچوبه در آن می ریزیم و روی حرارت می گذاریم. سپس كبه ها 
را درون روغن می اندازیم و ســرخ می كنيم. چون مواد داخل آن پخته است احتياجی نيست زیاد در روغن بماند 
و كمی كه سرخ و طالیی شــد می توانيم آن را برداریم. وقتی كبه ها را در می آوریم باید آن را در آبكش بگذاریم تا 
روغن اضافه  اش گرفته شود. این غذا معموال در پياده روی اربعين بين زائران توزیع می شود و طرفداران زیادی دارد.

ربیانی

كبه رعبی

قيمه نجفی به جای لپه از نخود استفاده می شود و ميزان گوشت قيمه نجفی هم بيشتر است. اگر دلتان هوای خوردن این 
قيمه خوشمزه و خاص را كرده پيشنهاد می كنيم در نخستين فرصت دست به كار شده و این غذای عراقی را تهيه و به یاد 
روزهای راهپيمایی اربعين ميل كنيد. برای تهيه این قيمه نياز به 200گرم گوشت گوسفندی، 200گرم نخود، 2عدد پياز، 
4قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی، 4قاشق غذاخوری زعفران دم شده، یك قاشق غذاخوری دارچين و 2قاشق غذاخوری 
كره داریم. هل و پودر دارچين، زردچوبه، نمك، فلفل و گردليمو هم به تناسب ذائقه شما نياز است. حاال برای تهيه قيمه 
نخود را حداقل 24ساعت قبل با آب جوش خيس كرده و چندبار آب آن را عوض می كنيم. گوشت و نخود را همراه یك پياز 
خيلی خوب می پزیم، از استخوان جدا كرده و از آب جدا می كنيم و كنار می گذاریم. پيازها را خرد كرده و در روغن سرخ 
می كنيم. نمك، فلفل و ادویه را اضافه می كنيم و حدود 15دقيقه تفت می دهيم. رب گوجه را اضافه می كنيم و 
به تفت دادن ادامه می دهيم. بعد كمی آب اضافه می كنيم تا یكدست شود. سپس زعفران دم كرده و كره 
را اضافه می كنيم، مواد را هم می زنيم و حرارت را خاموش می كنيم. در این مرحله گوشت و نخود را 
تا جایی كه كامال یكدست و صاف شود خوب می كوبيم و با سسی كه آماده كرده  ایم مخلوط كرده، 
روی حرارت می گذاریم و كم كم آب گوشت را صاف كرده و به آن اضافه می كنيم تا جایی كه ظاهر 

خورش كمی شل تر از گوشت كوبيده و سفت تر از قيمه شــود. وقتی خورش جا افتاد هل دم كرده و پودر دارچين و گردليمو را اضافه 
می كنيم و خوب هم می زنيم. قيمه نجفی را با برنج سرو می كنند و یكی از نذری های مرسوم در ایام اربعين است.

قیمه نجفی

برای تهيه حلوای دهينه  به 2پيمانه آرد، یك پيمانه پودر نارگيل، نصف پيمانه شيره خرما یا انگور، 
100گرم كره، یك پيمانه روغن، 2پيمانه شكر، یك پيمانه شير پرچرب، یك قاشق چایخوری پودر 
هل، 4قاشق غذاخوری زعفران دم كرده، 4قاشق غذاخوری گالب و به مقدار دلخواه گردو و خالل بادام 
نياز است. برای تهيه حلوای دهينه ابتدا كره را روی بخار كتری، آب می كنيم. سپس ظرف مورد نظر 
را با كره چرب می كنيم. نصف ميزان پودر نارگيل را روی سطح می پاشيم. درصورت دلخواه می توان با 
فاصله مغز گردو را روی پودر نارگيل قرار داد. حاال یك قابلمه برمی داریم. سپس شير و شكر و روغن را با هم 
مخلوط می كنيم و روی حرارت قرار می دهيم تا شكر حل شود. سپس گالب و زعفران و شيره صاف شده انگور 
یا خرما را اضافه می كنيم و هم می زنيم تا شروع به جوشيدن كند. در این مرحله تركيب آرد و پودر هل را 
از قبل الك می كنيم. سپس به مایه شير اضافه می كنيم و مرتب هم می زنيم تا آرد كامال باز شود. مواد 
را آنقدر روی حرارت مخلوط می كنيم كه غلظت آن از فرنی آرد گندم كمی غليظ تر شود. سپس 
بقيه كره را به آن اضافه می كنيم و تفت می دهيم. ســپس مواد را داخل ظرفی كه چرب 
كرده و پودر نارگيل پاشيده بودیم، می ریزیم. روی سطح را صاف می كنيم و روی آن 

خالل بادام ریز می ریزیم. سپس مابقی پودر نارگيل را روی حلوا می پاشيم. حاال ظرف حلوا را درون فر قرار می دهيم و 
با دمای 150درجه سانتی گراد به مدت 25دقيقه می گذاریم تا به طور كامل بپزد. در این مرحله به مدت 3 تا 5دقيقه 

نيز گریل فر را روشن می كنيم تا روی آن طالیی شود. وقتی سرد شد به اندازه دلخواه برش بزنيد.

حلوای دهینه

طعم فالفل عراقی هيچ گاه برای زائران كربال عادی نمی شود چون هم 
طبخ خاصی دارد و هم در حال و هوای فوق العاده  ای خورده شده است. 
برای تهيه این غذای عربی نياز به 2ليوان نخود، یك ليوان باقال پوست 
گرفته شده، یك عدد پياز، 4حبه سير، یك عدد سيب زمينی، یك 
دسته گشنيز تازه، یك قاشــق سوپ خوری پودر گشنيز، نصف 
قاشق چای خوری بكينگ پودر، نصف قاشق چای خوری جوش 
شيرین و به مقدار الزم زیره سبز، نمك، فلفل سياه، فلفل قرمز 
و پودر پياز نياز داریم. ابتدا باید نخود را 24ساعت قبل حتما 
خيس كنيد و چندین بار آبش را تعویض كنيد تا نفخش گرفته 
شود. باقال را از 12ســاعت قبل خيس كنيد و پوستش را جدا 
كنيد و به دو قسمت تقسيم كنيد. برای تهيه فالفل باید از غذاساز 
یا چرخ گوشت استفاده كنيد تا مواد را مخلوط كنيد. نخود و باقال را 

به همراه پياز و سير ها پوست بگيرید و سيب زمينی را داخل ميكسر بریزید و دستگاه را روشن كنيد تا مواد 
كامال پوده شوند و به صورت خمير دربيایند. هر از چندگاهی دستگاه را خاموش كنيد و دوره گيری كنيد یا اگر از 
چرخ گوشت استفاده می كنيد دوبار مواد به دست آمده را چرخ كنيد. در انتها وقتی مایه فالفل عربی به دست آمد، 
تمام ادویه ها را به گشنيز و بكينگ پودر و جوش اضافه كنيد. حاال داخل یك شيرجوش مقدار قابل توجهی روغن 
بریزید تا داغ شود برای اینكه فالفل ها پف كنند و طالیی شوند حتما باید در روغن شناور باشند. از مایه فالفل بردارید و 
با كمك دست گرد كنيد یا برای سهولت در كار می توانيد از قالب فالفل زن استفاده كنيد. همه فالفل ها را داخل روغن سرخ 
كنيد سپس روی دستمال روغن گير قرار دهيد و به همراه خيارشور و گشنيز و سس مورد نظر سرو كنيد. ناگفته نماند عالوه 
بر عراقی ها، ایرانی هم ازجمله خادمان موكب فاطمه الزهرا)س(، برای پذیرایی و خدمات رسانی به زوار كربال در ایام اربعين در 

این مسير مستقر می شوند و با آماده كردن فالفل از عزاداران حسينی پذیرایی می كنند.

فالفل

هاَلبیكم یا زُوّار...
نگاهی به چند غذای محلی كه عراقی ها 

برای زائران كربال تدارك می بینند

هركس برای زیارت اربعین با پای پیاده مسیر نجف تا كربال را طی كرده است، بدون شك خلوص و محبت موكب داران عراقی را در پذیرایی 
از زائران حسینی دیده و به حال آنها غبطه خورده اســت. اگر قصد عزیمت به كربال را دارید و توفیق پیاده روی در این مسیر رویایی، 
نصیب تان شده ما برای شما چند توصیه غذایی داریم. البته ممكن است امسال به علت شیوع ویروس كرونا، پخش نذورات باز محدود 

شود اما دانستن این نكات تغذیه  ای خالی از لطف نیست.

مسافران این روزهای كربال حتما بخوانند 

7توصیه غذایی برای زائران اربعین اگر مزاج تان را به خوبی شناخته باشيد باید 
حواستان به غذاهایی كه در مسير به شما 

تعارف می شود باشد. اگر مزاج گرمی دارید، از 
مصرف غذاهایی كه طبع بدن را گرم می كنند 

پرهيز كنيد. مثل غذاهای خيلی تند كه 
ممكن است مزاج گرم شما را گرم تر كرده و 
با مشكالت پوستی و گوارشی روبه رو شوید. 
اگر مزاج تان سرد است، اصال سراغ غذاهایی 

با طبع سرد نروید تا این سفر برای شما و 
گوارش تان به خوبی سپری شود. اگر الغر 

هستيد غذاهای قابل هضم بخورید و تعداد 
وعده های تان بيشتر، اما در حجم كم باشد. 

اگر هم جزو افراد چاق هستيد از مصرف حجم 
باالی غذاهای سنگين پرهيز كنند.

مردم عراق به خوردن غذاهای سنگين، تند 
و چرب عادت دارند. شاید این سبك غذایی 

با گوارش ما ایرانی ها چندان مطابقت نداشته 
باشد و درصورت مصرف زیاد این غذاها، معده 
شما اذیت شود. پيشنهاد می كنيم در مصرف 

غذاهایی سنگين عربی زیاده روی نكنيد و 
حواستان هم به پخت كامل و نرم غذاها باشد 

تا معده تان نفخ نكند یا یبوست سراغ تان 
نياید. كارشناسان تغذیه توصيه می كنند اگر 
ناچار به خوردن غذای نفاخ شدید، پودر زیره 
سبز، آویشن و نعنا هم ميل كنيد تا مشكلی 
برای گوارش تان در طول سفر ایجاد نشود. 

از تخم مرغ آب پز غافل نشوید زیرا نسبت به 
نيمرو هضم راحت تری دارد و به دليل داشتن 

پوسته، بهداشتی تر طبخ و سرو می شود.

درست است كه در مسير غذاهای خوش طعم 
و مزه زیادی به شما تعارف می شود اما 

حواستان به سبك غذایی هميشگی تان باشد 
و زیاده روی نكنيد. هر زمان كه گرسنه شدید 
غذا بخورید. برای ميان وعده از ميوه و تنقالت 
سالم استفاده كنيد. فراموش نكنيد پرخوری 
و درهم خوری منجر به پری معده و سنگينی 
و كرختی و مانع از ادامه پياده روی می شود. 

توصيه دیگر این است وقت غذا خوردن، دیگر 
راه رفتن را متوقف كنيد و به صورت نشسته 

و با آرامش كامل غذا بخورید. بهتر است پس 
از ميل غذا چند قدم پياده روی مختصر و 

سپس نيم ساعت استراحت داشته باشيد تا 
عمليات استقرار و هضم غذا به خوبی انجام 

شود، سپس به پياده روی ادامه دهيد. غذاهای 
مانده، سخت هضم، سبزی و ساالد )به دليل 

عدم اطمينان از شست وشوی بهداشتی( را هم 
كنار بگذارید.

عالوه بر خوراكی خوشمزه و غذاهای 
لذیذی كه عراقی های مهمان نواز برای 
شما تدارك دیده  اند، خود شما هم باید 

چند مواد غذایی متناسب با مزاج تان 
همراه داشته باشيد. اگر مزاج شما گرم 

است بهتر است سماق، سنجد، آلو بخارا، 
برگه زردآلو و هلو، ميوه تمرهندی تازه 

ملس، سركه، گل پنيرك و بنفشه خشك، 
تخم خرفه و اسفرزه و روغن های موضعی 

توصيه شده مثل روغن بادام، بابونه، بنفشه 
و ميخك همراه داشته باشيد. بهتر است 

مقداری هم سكنجبين همراه داشته باشيد، 
زیرا این نوشيدنی برای همه مزاج ها به خصوص 

گرم مزاجان مفيد است. اگر مزاج شما سرد 
است حتما مقداری انجير، بادام، پسته، عسل، 
نبات، نمك، پودر زیره سبز، بابونه، نعنا، مویز و 

خاكشير به همراه داشته باشيد.

ادویه كاربردی همراه تان باشد
نمك بهترین پاك كننده و ميكروب كش است 
و پيشنهاد می كنيم در این سفر مقداری نمك 
همراه داشته باشيد. قبل و بعد از غذا كمی 
نمك بچشيد یا در آب ریخته و دهان شویه و 
غرغره كنيد. پودر ليمو عمانی هم بد نيست 
در گوشه ای از كيف پياده روی تان بگذارید. 
پاشيدن پودر ليمو عمانی روی غذاهای گرم و 
سنگين پيشنهاد می شود، چون به مهار توليد 
صفرای مازاد و حرارت زائد به خصوص در 
مزاج های گرم كمك می كند. البته استفاده 
از دم كرده ليمو با آب جوش یا نوشيدن چای 
ليموعمانی كه گاهی حين پياده روی به زائران 
داده می شود هم توصيه می شود. همچنين 
اگر غذا سنگين بود یا حرارت بدن باال رفت 
می توانيد از سركه و سماق هم استفاده كنيد.

كسانی كه مزاج های سرد دارند برای انرژی 
گرفتن و گرم شدن، انجير و بادام خامی كه 
داخل پوسته باشد یا پسته و مویز همراه داشته 
باشند و به دفعات و به ميزان كم حين پياده روی 
مصرف كنند. برای تامين انرژی سریع، عسل 
گزینه مناسبی است. می توانيد عسل را 
به تنهایی مزه مزه كنيد یا بمكيد یا همراه با 
آبليمو آن را جرعه جرعه بنوشيد. در مسير 
پياده روی، ممكن است طبق طبق خرما به شما 
تعارف شود اما یادتان باشد نباید در خوردن 
خرما زیاده روی كرد. مصرف زیاد خرما برای 
مردم ایران و به خصوص مردم اهل مناطقی 
كه زیاد خرما نمی خورند مناسب نيست، چون 
خرما با توليد اخالط زیادی همچون صفرا و 
سودا فرد را دچار آلرژی، خشكی و جوش های 
پوستی و حرارت و گرمی خون می كند.

مزاجتان را بشناسید

غذاهای تند و چرب

زیاده روی ممنوع

ادويه های همراه

بمب انرژی یادتان نرود

در مسير پياده روی، موكب دارانی را می بينيد كه 
دله های قهوه را در دست دارند و بدون آنكه روی 
اجاقی باشد، قهوه داغ را به زائران هدیه می كنند. 
توصيه می كنيم از نوشيدن قهوه های خيلی تلخ 
و غليظ عراقی كه بوی سوختگی دارد به شدت 
بپرهيزید، چون سازگار با مزاج ایرانی ها نيست. 
مصلح قهوه، انجير و بادام است. از مصرف چای زیاد 
حتی اگر رقيق باشد اجتناب كنيد، چون سبب 
خشكی مزاج می شود. بهترین و مناسب ترین 
نوشيدنی برای همه افراد، آب جوشيده ولرم شده 
همراه با عسل )انواع یك نفره بسته بندی شده( و 
ليموترش تازه و گالب است. استفاده از گالب و 
خوردن و بویيدن و ریختن آن روی بالش و چفيه 
توصيه می شود.

نوشیدنی های خوب و بد

خوردنی های همراه
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مترجم گویای زائر

زائران كربال در این روزها بیش از 
همیشه به برنامه »مترجم گویای 
زائر« نیاز دارنــد. همینطور كه از 
نام این برنامه مشــخص اســت، 
ساخته شده تا زائران سرور و ساالر 
شهیدان برای بیان درخواست های 
خودشــان و مكالمات روزمره با 
میزبانان عراقــی در مدت زمان 
حضورشــان در عراق با مشــكل 
مواجه نشــوند. گفت وگو با افسر 
گذرنامه،  درخواست از راننده برای 
توقف، پیدا كردن محل اســكان، 
ســؤاالت مورد نیاز در تاكســی، 
گرفتن هتل، خرید سیمكارت و 
شارژ سیمكارت، پرسیدن مقدار 
راه تا مقصد، خرید غذا و میوه و... 
بخش هایی است كه در این برنامه 
پركاربرد گنجانده شــده اســت. 
در این برنامه بیش از 550جمله 
مورد نیاز زائران طراحی شده كه 
با ترجمه عربی همــراه با صوت، 
به گوش مخاطبان عراقی خواهد 

رسید.

همراه اربعین

برنامه »همــراه اربعین« همانطور 
كه از نامش مشــخص است، برای 
همراهی زائران پیاده روی اربعین 
تدارك دیده شــده اســت اما این 
برنامه بخش هــای مختلفی دارد 
كه برخی از آنها برای جا ماندگان 
اربعین هم كاربردی اســت. همراه 
اربعین اطالعات عمومی سفر مانند 
اطالعات مسیر و برنامه پیشنهادی 
بــرای زمان بنــدی پیــاده روی و 
اســتراحت، آموزش عربی، احكام 
مورد نیاز سفر، آداب سفر و زیارت، 
كمك های اولیه، آشنایی با كشور 
عــراق و... را در اختیار زوار اربعین 
قرار می دهــد اما در ایــن برنامه 
ادعیه و زیاراتی كه خواندن شــان 
در این روزها توصیه شــده، مانند 
زیارت وارث، زیارت اربعین، جامعه 
كبیره و... نیز وجود دارد. احادیث 
اربعیــن، اشــعار و پیامك های با 
موضوع اربعین، امام حســین)ع( 
از دیدگاه دیگــران و... نیز از جمله 
بخش هایی اســت كه بــرای همه 
 شــیعیان مفیــد و جالب توجــه 

خواهد بود.

از مهران تا كربال

درست است كه امسال مرز زمینی 
عراق بسته اســت اما هر كسی كه 
گذرش به كربال می افتد، بهتر است 
این اپلیكیشن را روی گوشی تلفن 
همراهــش نصب كنــد. حتی اگر 
امسال هم قرار نیست به این سفر 
بی نظیر برویــد، توصیه می كنیم 
این برنامه را به خاطر بســپارید و 
در روزگار بعد از كرونا و در ســفر 
به كربال از آن استفاده كنید چون 
برنامــه »از مهران تــا كربال« یك 
نقشــه راه تمام عیار بــرای زائران 
كربال به حساب می آید. هواشناسی 
شــهرهای مختلف عــراق، اخبار 
ترافیكی وضعیــت راه های عراق، 
اماكن مذهبی نجف تا كربال، مراكز 
اقامتی رفاهی مانند رســتوران ها، 
هتل ها و زائرسراها، مراكز خدماتی 
مانند بانك ها و مراكز خرید، مراكز 
بهداشــتی و درمانی، بخش های 
حمل ونقــل شــامل پاركینگ ها، 
پمـپ بنـــزین ها و پـایـــانه های 
مسافربری و... بانك اطالعاتی این 

برنامه را تشكیل می دهد.

چند روایت از جاماندگان اربعین؛ از تهیه 
كپسول اكسیژن  تا خانه سازی برای محرومان

به تو از دور سالم

خدمت  رسانی به مهاجران افغان
»كسی  كه صبح  كند و اهمیتی به  كارهای  مسلمانان ندهد، از  آنان  نیست و كسی  كه صدای مسلمانی را 
بشنود كه فریاد كمك خواهی از مسلمانان را سر می  دهد اما پاسخش را ندهد، مسلمان نیست.« این متن 
كوتاه كه حدیثی از پیامبر)ص( را روایت می كند، بخشی از دعوتنامه فعاالن جهادی»جامعه ایمانی مشعر« 
است خطالب به همه آنها كه در روزگار سخت مهاجران افغان، مفهوم بلندی سایه همسایه را به درستی درك 
كرده اند. غیبت امسال ایرانی ها در مراسم پیاده  روی اربعین را اگر با چشم دل نگاه كنیم، می تواند فرصتی 
باشد برای عرض ارادت به صاحب این حماسه تاریخی. هیئت ها و مواكب اربعین در طرحی به نام »همسایه« 
به یاری مهاجران افغانستان می شتابند. طرح كمك رسانی به مهاجرانی كه بعد از حمله طالبان به افغانستان 
در مرز این كشور با ایران آواره شده اند، ابتكارگروه »جامعه ایمانی مشعر« است كه حدود 3سال قبل و برای 
كمك به مردم زلزله زده لرستان سر و شكل گرفت. در طرح »همسایه« 2موكب در 2نقطه صفر مرزی یعنی 
منطقه تایباد در خراسان رضوی و زهك در زابل تشكیل شده تا به برادران مسلمان افغان كه جایی بین مرز 
ایران و افغانستان آواره مانده اند كمك رسانی كند. هیئت های مذهبی كمك های نقدی افرادی را كه امسال 
هزینه سفر به كربال را صرف كارهای خیر كرده اند برای خرید اقالمی مثل پوشك  نوزاد، پوشاك  كودك، لوازم 
بهداشتی، ماسك و مواد شوینده، اسباب بازی  كودكان، برنج، روغن و حبوبات برای پخت و اطعام در مواكب 
جمع می كنند. جهادگران جامعه ایمانی مشعر می گویند به خاطر استقبال گسترده موكب های سراسر كشور 
از طرح همسایه ممكن است به زودی و با كمك برادران افغان چند موكب در داخل خاك این كشور تشكیل 
شود تا روند كمك رسانی به افغان ها آسان تر شود. خّیران می توانند با تلفن 28422213-021تماس بگیرند 
یا از طریق كد دستوری #111211* 88۷۷* و ارائه كمك های نقدی و غیرنقدی یا اعزام موكب به مرز ایران 

و افغانستان در این طرح مشاركت كنند.

برخالف آنها كه خواسته یا ناخواســته با مطرح كردن 
دوگانه های غیرواقعی مثل برپایــی مجلس عزاداری 
امام حسین)ع( یا كمك به مستمندان، بار معنوی مجالس حسینی را كمرنگ 
جلوه می دهند، گروهی از نیروهای جهادی با ارائه طرح های ابتكاری عزمشان 
را جزم كرده اند تا یك بار دیگر ثابت كنند كمك به نیازمندانی كه در شــرایط 
بغرنج اقتصادی مظلوم واقع شده اند چیزی جز پیمودن راه حسین)ع( نیست. 
گرچه این روزها برخالف سال های قبل، شمارش معكوس عزاداران اربعین برای 

رسیدن به روز موعود و پیاده روی به سمت میعادگاه همیشگی، 
به جای نشاط و هیجان، رنگ غم و حسرت گرفته اما دلیل 

نمی شود دست روی دست بگذارند و كاری انجام 
ندهند. بسیاری از عزاداران حسینی امسال به خاطر 

شیوع كرونا جسم شــان از حرم موالیشان دور 
مانده اما با كمك به نیازمندان، كنار آمدن با فراق 
زیارت اربعین را برای خودشــان هموار كردند. 

آنها در قالب طرح های جهادی و عام المنفعه 
به كمك اهالی مناطق دور و نزدیك شتافتند 

و این چنین ســاده و بی تكلف، حسرت 
پیاده روی در مســیر كربال را به فرصت 

بدل كردند.

بهنام سلطانی

شیوع ویروس كرونا و تصمیم مقامات عراقي مبني بر بسته بودن مرزهاي زمیني، موجب 
لغو حضور بخش عظیمي از زائران ایرانی در مراسم اربعین امسال شد اما ماجرا به همین 
جا ختم نمی شود. عده زیادی از عزاداران حسینی تصمیم گرفتند به هر ترتیب ممكن از 
قافله زائران اربعین جانمانند و با اجرای طرح های ابتكاری نذرشــان را به گونه دیگری ادا 
كنند. آنها در قالب گروه های جهادی و موكب هایی كه امســال محل خدمت رسانی را به 
جای مسیر نجف تا كربال به نقاط محروم بردند به كمك نیازمندان شتافتند. دانشجویان 
جوان موكب لشكر ویژه شهدا در خراســان جنوبی در چنین شرایطی نام گروه شان را به 
موكب خدمت رسانی در مناطق محروم تغییر دادند و به همین زیبایی امسال با فراق زیارت 
اربعین كنار آمدند. آنها سال قبل با تشكیل یك جمع 22نفره راهی مناطق محروم شده 
بودند اما امسال با نفرات بیشتر و با دست پر به مناطق مرزی رفتند و موكب لشكر ویژه شهدا 
را با نام موكب »خدمت رسانی در مناطق محروم« در منطقه ای مرزی كه شاید كسی كمتر 
گذر كرده باشد برپا كردند. اقدامات این گروه از ابتدای دوران دانشجویی شروع شد كه در 
دانشگاه غذا رزرو می كردند اما نمی خوردند و آن را به دست نیازمندان می رساندند. دامنه 
فعالیت آنها با پولی كه برای راهپیمایی اربعین و سفر به كربال كنار گذاشته بودند گسترده 
شد. آنها می گویند هزینه ای را كه برای سفر اربعین كنار گذاشته بودیم نمی توانستیم خرج 
مصارف دنیا كنیم. به همین خاطر به كمك ساكنان مناطق مرزی كه مصالح ساختمانی 
داشتند اما توان پرداخت دستمزد كارگر و بنا را نداشتند رفته اند و برای شان خانه می سازند.

برپایی مجالس عزاداری سیدالشهدا)ع( با رعایت كامل شیوه نامه های بهداشتی به جای 
خود اما جوانان »موكب محسنین« رشت و رفقای هیئتی و جهادی شان كه در ایام اربعین 
برای خدمات  رسانی عازم كربال می شدند، امسال آستین ها را باال زدند برای اجرای یك 
طرح حسینی در بیمارستان ها. آنها در قالب طرح »نذر نفس« در محوطه بیمارستان رازی 
رشت، غرفه سالمت برپا كردند و با تشكیل بانك امانات كپسول اكسیژن، به یاری بیماران 
بدحال كرونایی رفتند. در این طرح، كپسول های اكسیژن به بیمارانی كه نیاز دارند به طور 
امانت تحویل داده می شود و پس از استفاده، كپسول را برمی گردانند تا به كمك آن، یك 
بیمار دیگر را به زندگی برگردانند. بانك امانات كپســول اكسیژن كه جوان های موكب 
محسنین در محوطه بیمارستان رازی رشــت راه انداخته اند خیلی زود به یكی از مراكز 
اصلی تهیه اكسیژن رایگان در این شهر بدل شده و با كمك خّیران محلی، حاال با بیش از 
500كپسول اكسیژن هر روز جان ده ها بیمار كرونایی را نجات می دهد. مردم برای گرفتن 
كپسول اكسیژن، تأییدیه پرستاری یا پزشك كه برای ترخیص آنها نوشته شده را به همراه 
شناسنامه و كارت ملی به این غرفه می برند و كپسول را به طور امانت تحویل گرفته و پس از 
استفاده دوباره برمی گردانند. جوان های موكب محسنین از حال كادر درمان بیمارستان 
هم غافل نیستند و بخشی از غرفه سالمت را به آبمیوه گیری و توزیع آبمیوه تازه بین كادر 

درمان و بیماران كرونایی اختصاص داده اند.

آزادی یك زندانیمناطق محروم 

نذر نفس 

عــزاداران تبریزی هم كه امســال مجــال حضور در 
راهپیمایی اربعین را نداشتند، عزمشان را جزم كردند 
برای شادی دل های غمگینی كه اطرافشان سراغ داشتند، 
بلكه به بركت دعای دل  های شكسته، راه خانه دوست 
دوباره باز شــود. طرح »هر هیئت؛ آزادی یك زندانی« 
حاصل هم اندیشی هیئتی های تبریز است كه در ماه های 
محرم و صفر امسال برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد 
در استان آدربایجان شرقی اجرا شد. هیئت »ولیه اهلل « 
تبریز با راه اندازی موكبی با همیــن نام در این كار خیر 
پیشقدم شد و جوان های این هیئت با هزینه ای كه برای 
سفر به اربعین كنار گذاشته بودند، آزادی ۷2زندانی را به 
نیت شهدای كربال تقبل كرد. آنها در نخستین مرحله 

مقدمات آزادی ۳0 زندانی جرائم غیرعمد را فراهم كردند 
و این اعداد و ارقام موقعی اهمیت پیدا می كند كه بدانیم 
تعداد زندانیان جرائم غیرعمد استان آذربایجان شرقی 
۳۸5 نفر است. خّیران می توانند كمك های نقدی شان 
را برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد این اســتان به 
شماره حســاب های ستاد دیه بانك ســپه ۸۸00۸1، 
بانــك تجــارت 100100 و شــماره كارت بانك ملی 
۶0۳۷۹۹1۸۹۹510۹5۶ واریــز كنند. بانیان موكب 
»ولیه اهلل« تبریز می گویند امسال بهتر می توانیم حال 
آنها را كه هر سال از این كاروان جا می ماندند درك كنیم 
اما در همین فضای غم و حسرت هم به لطف خدا، درهای 

جدیدی از بركات به روی آنها و گروه شان باز شده  است.

معرفی اپلیكیشن های ویژه محرم و صفر

ما زائران كوی تو هستیم از قدیم
درست است كه شیوع كرونا مجال حضور در هیئت های مذهبی را از خیلی ها گرفته اما مبتكران 
ایران برای این روزها هم چاره ای اندیشیده اند. طراحی اپلیكیشن های مذهبی چند سالی می شود 
كه به دغدغه بسیاری از جوانان مبتكر ایرانی بدل شده و در دسترس قرار گرفتن اپلیكیشن هایی 
كه به طور مثال برای ایام محرم و صفر طراحی كرده اند این فرصت را برای عزادارانی كه در بستر 

بیماری به سر می برند یا بنا به دالیل دیگری شرایط حضور در هیئت های مذهبی را ندارند مهیا كرده 
تا مناسك این روزها را به جا بیاورند. معرفی اپلیكیشن های مذهبی كه برخی از آنها حاوی احكام، 
اعمال و روضه های مكتوب ویژه محرم و صفر است و برای چنین روزهایی طراحی شده، با حال و 

هوای این روزها همخوانی دارد و شما را با شیوه نیایش و عزاداری آنالین و مجازی آشنا می كند.

راهنمای زائر اربعین 
پیشنهاد ما به زائران اربعین این است كه برای آگاهی از آداب زیارت حرم سیدالشهدا)ع( و نیایش های 

مخصوص زائران نسخه به روز شده این اپلیكیشن را نصب كنند. اپلیكیشن راهنمای زائر اربعین اطالعاتی 
مثل راه و رسم خادمی در حرم امام حسین)ع( و زیارت اربعین را در اختیار شما قرار می دهد. یكی دیگر از 
قابلیت های راهنمای زائر اربعین این است كه مسیر رسیدن به حرم مطهر امام حسین)ع( و سایر اماكن 

مذهبی كربال را به راحتی در دسترس شما قرار می دهد.

زیارت عاشورا 
زمزمه زیارت عاشورا و همراهی با صدای استاد فرهمند در این ایام حس دلنشینی را نصیب عزاداران حسینی 

می كند. اپلیكیشن زیارت عاشورا با صدای استاد فرهمند جزو اپ های 5ستاره و پرطرفدار است و بین 
نمونه های دیگر نمره باالتری گرفته است. نسخه متنی زیارت عاشورا با خط معروف عثمان طه یكی دیگر از 

قابلیت های این اپلیكیشن به شمار می رود و با اضافه كردن فایل صوتی 1۷مداح معروف و ترجمه فارسی این 
دعا به یك اپلیكیشن كامل بدل شده است.

هیئت آنالین
سایت و اپلیكیشن هیئت آنالین، اصلی ترین سامانه برخط برای پخش زنده هیئت های عزاداری در  ماه محرم 
است. این سامانه با ارتباط با صدها هیئت در سراسر كشور، به طور مستقیم و آنالین مراسم  عزاداری را پخش 

می كند. اپلیكیشن اندرویدی هیئت آنالین همانند سامانه اصلی آن قابلیت های فراوانی دارد و دسترسی 
كاربران به ساعت ها سخنرانی و مداحی ویژه  ماه محرم را فراهم كرده است. در این سامانه كاربران به پخش 

آنالین حرم های متبركه و جلسات درس علمای حوزه علمیه نیز دسترسی دارند.

موج اشك
اگر به گوش كردن روضه های ویژه محرم و صفر عالقه دارید، اپلیكیشن موج اشك كامال با دائقه شما 
برای عزاداری در این ایام سازگار است. موج اشك به عنوان منبع روضه های معتبر و مستند شناخته 

می شود؛ روضه هایی با صدای مداحان معروف كشور مثل منصور ارضی، محمود كریمی، مهدی سلحشور، 
سعیدحدادیان، مهدی میرداماد، محمدرضا طاهری، میثم مطیعی، حسن خلج، سلیم موذن زاده و... كه 

قابلیت اشتراك گذاری در شبكه های اجتماعی و ارسال از طریق بلوثوت را هم دارند.

قتلگاه
نصب این اپلیكیشن هم حكایت یك تیر و چند نشان است. قتلگاه یك اپلیكیشن جامع و كامل برای ایام 

سوگواری سیدالشهدا)ع( است و همه خدماتی كه با نصب چند اپلیكیشن امكانپذیر می شود را به صورت یكجا 
و در قالب پكیج به شما ارائه می دهد. از امكانات قتلگاه می توان به مقاله درباره محرم، تقویم محرم، گلچین 

برترین مداحی های سال، زیارت عاشورا )متن و صوت های مختلف(، زیارت نامه امام حسین)ع(، والپیپرهای 
محرمی، آهنگ پیشواز محرمی و بانك كد آواهای انتظار محرمی اپراتورهای مختلف اشاره كرد.

تكیه
تكیه یك اپلیكیشن كامال فارسی و متناسب با حال و هوای محرم و صفر است. این نرم افزار را می توان 
جامع ترین نرم افزار مذهبی ویژه ایام عزاداری  ماه محرم دانست؛ چرا كه به كمك آن، كاربران گوشی ها و 
تبلت های اندرویدی قادرند به طور لحظه ای به جدیدترین مداحی ها، سخنرانی ها و مراسم عزاداری  مداحان 
معروف دسترسی پیدا كرده و جدیدترین مداحی های صوتی و تصویری را دانلود كنند. قابلیت ویژه تكیه این 
است كه هر روز آپدیت می شود.

محرم نامه
اپلیكیشن محرم نامه هم یكی دیگر از نرم افزارهای مرجعی است كه متناسب با حال و هوای محرم و صفر 
طراحی شده و این امكان را به كاربر می دهد كه به طور مكتوب نه روایی، از حوادث و حقایق عاشورا مانوس 
شوند. می توان گفت محرم نامه كامل ترین نرم افزاری است كه وقایع كربال را به ترتیب و به طور كامل برای كاربر 
روایت می كند. ترتیب وقایعی مثل سرگذشت حضرت مسلم)ع(، حضرت زینب و حضرت رقیه)س(، كودكان 
حضرت زینب)س(، حضرت قاسم)ع(، حضرت علی اصغر)ع(، حضرت علی اكبر)ع(، حضرت عباس)ع( و 
امام حسین)ع( حفظ شده است.

شبهات محرم
اگر درباره دعاها، نیایش ها و به طور كلی مناسكی كه در روزهای محرم باید به جا بیاورید سؤال یا شبهه ای 
دارید، پیشنهاد ما به شما نصب اپلیكیشن شبهات محرم است. ویژگی های این نرم افزار هم در نام آن 
مستتر است و مرجع كاملی برای پاسخگویی به شبهات مطرح در مورد اعمال  ماه محرم به شمار می رود. با 
نصب نرم افزار شبهات محرم به توضیحات دقیق و مستند درباره حوادث عاشورا و سبك زندگی و فضائل و 
خصوصیات برجسته اخالقی امام حسین)ع( دسترسی پیدا خواهید كرد.

مداحی های محرم و صفر
این اپلیكیشن هم جزو پرطرفدارترین و به قول معروف ستاره دارهای این حوزه است و شامل گلچین نوحه و 
مداحی های محرم و صفر از مداحان معروف است. با نصب این نرم افزار كاربردی عالوه بر حضور در هیئت ها 
و اماكن مذهبی، در خانه یا اتومبیل شخصی هم می توانید نوحه های جدید و به روز را گوش كنید و در حال 
و هوای معنوی این روزها قرار بگیرید. از قابلیت های این نرم افزار می توان به كیفیت باالی صدا، امكان جلو و 
عقب بردن ترك ها و پخش آفالین )بدون نیاز به اینترنت( اشاره كرد.

محرم تا اربعین
اگر می خواهید مجموعه ای جدید از نواهای محرم و اربعین كه توسط جواد مقدم خوانده شده را یكجا داشته 
باشید این اپلیكیشن را نصب كنید. با نصب اپلیكیشن محرم تا اربعین، می توانید زیارت اربعین را با صدای 
جواد مقدم و به طور آفالین گوش بدهید.از قابلیت های ویژه اپلیكیشن محرم تا اربعین می توان به قابلیت 
ارسال نواهای محرم و اربعین و تغییر سایز فایل صوتی زیارت اربعین اشاره كرد. مقاله های پرمحتوا درباره 
وقایع عاشورا و تاریخچه اربعین حسینی را هم به ویژگی های این اپلیكیشن اضافه كنید.
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صاحبعزا

در میــان پادكســت های بــا تم 
مذهبی، پادكستی به نام »صاحب 
عزا« وجــود دارد. این پادكســت 
پیرامــون حضــرت امــام زمان 
)عــج( اســت كــه صاحب عزای 
اصلی روضه هــای جدش حضرت 
اباعبداهلل الحســین)ع( به حساب 
می آیــد. این پادكســت شــامل 
موضوعات مختلف دربــاره واقعه 
كربالســت اما این روزهــا به طور 
خــاص چندیــن اپیــزود درباره 
اربعیــن امام حســین)ع( و یاران 
وفــادارش دارد كــه از مهم ترین 
آنها می توان بــه اپیزودهای یاری 
خدا، ساقی العطاشــا، شوق زیارت، 
مجلــس  )ع(،  تربت الحســین 
پاكی، اشــك روزگار، مقــام زائر، 
اصحاب الحســین، تربت قدسی، 
دریای كــرم، حضرت سه ســاله، 
زیارت عاشورا و... اشــاره كرد. هر 
كدام از اپیزودهای این پادكســت 
مذهبی، بسته به موضوعی كه دارد، 
دارای مــدت زمان خاصی اســت. 
دنبال كردن قسمت های اربعینی 
این پادكست از 4دقیقه تا 40دقیقه 

از شما وقت خواهد گرفت.

ازكربالتاكربال

»از كربال تا كربال« عنوان پادكستی 
است كه انتشــار آن به تازگی آغاز 
شده است. این پادكست كه اپیزود 
نخســت آن 31مرداد مــاه همین 
امسال منتشر شــده، همانطور كه 
از نامش مشــخص اســت، روایت 
اتفاقاتی اســت كه بــرای كاروان 
اســیران اهل بیت)ع( بعد از واقعه 
كربال رخ داده است. قرار است این 
پادكســت درنهایت با 40روایت، 
زندگی خانــواده شــهدای كربال 
را بــه تصویــر بكشــد. هم اكنون 
7اپیزود از این پادكســت منتشر 
شــده كه »مهدی امین فروغی« 
كار پژوهش و روایت آن را بر عهده 
دارد و متن های كوتاه ادبی اش كار 
»محمد تقی بختیاری« اســت. در 
توضیح این پادكســت تــازه آمده 
اســت: »فرمــود: آن مصیبتی كه 
هر صبح و شــام بر آن خون گریه 
می كنم، مصیبت عمه ام زینب)س( 

است.«

عمودآخر

در تعریف پادكســت »عمود آخر« 
آمده اســت: »عمود آخر، آخرین 
تیر دعای منتظرانی اســت كه در 
مهمانی اربعین دل به جاده ظهور 
ســپرده و دلخوش به این آخرین 
اضطرار همگانی هســتند«. دنبال 
كردن و شــنیدن این پادكســت 
هم برای كســانی كه این روزها در 
بین الحرمین هســتند لذتبخش 
اســت، هم برای آنها كــه از خانه 
دلشان را راهی بارگاه امام حسین)ع( 
و حضرت ابوالفضل)ع( كرده اند. در 
این پادكست می توانید اپیزودهای 
»پــاداش زیارت كربــال«، »تربت 
شــفا«، »یاد داده مادرم فقط بگم 
حسین«، »كربال  ای بهشت محبین 
اهل بیــت«، »بهترین زمان حضور 
در كربال«، »هوای حرم«، »جایی 
كه دعا ردخور نــداره« و... را گوش 
كنید. آهنگ های مذهبی، مداحی، 
ســخنرانی، بیــان نكته های مهم 
پیرامون عاشورا و كربال و... ازجمله 
قالب های ارائه محتوا در پادكست 

عمود آخر است.

مسعود فراستی

سینمادرمقابلاینعظمتكممیآورد
چیزی كه من در سفر كربال دیدم، فردیت هایی بود كه به جمعیت 
تبدیل شــده بودند. انگار قرار معینی داشــتند و از جهان منفك 
می شدند. امام حســین)ع( برای این جماعت خاموش حتی برای 
خارجی ها، نماد و سمبل مبارزه با ظلم است كه مغناطیسی در آنجا 
ایجاد كرده كه گویی جنبه های بد و منفی انسانی را پس زده و همه 
جنبه های اشتراكی و آدمیت ما را عیان می كند. این تكه از جهان نه 
در مدرنیسم و نه در قبل از آن نمی گنجد. یك جای دیگر است انگار 
زمان ما را ندارد. انگار این آدم ها در مغناطیسمی خارج از زمانی كه 
ما زندگی می كنیم حركت می كنند؛ كنش مندانه، آرام و به شدت 
انسانی. مدیوم سینما و تمام دوربین ها در مقابل این جمع عظیم 
انسانی قرار مالقات دار، كم می آورد. تا وقتی این تجربه را نكرده و 
با این آدم ها هم قدم و هم مسیر نشده باشی درك نمی كنی. انگار 
همه یك قرار نانوشته دارند كه در این ده روز آدم باشند؛ آدم جمع، 
آدم مسیر، آدم كنشــگر در دفاع از مبارزه علیه ظلم. بدون اینكه 
این را تبدیل به یك شعار سیاســی كنند. حس غریبی كه تجربه 
نكردنش، چیزی را از آدم كــم می كند و تجربه كردنش چیزی به 

آدمی می افزاید.

عمار تفتی

باكولهباریازحاجتوآرزوراهافتادم
با كوله بار آرزوها به این ســفر رفتم و همه را در اینجا جا گذاشتم 
و حاال احساس ســبكی و بی آرزویی می كنم و فكر می كنم تنها 
حاجتی كه ارزش خواســتن از درگاه اولیا را دارد این اســت كه 
شفاعت ما را كنند تا با آنها محشور شــویم. واقعا سفر بي نظیري 
بود و تجربه بســیار متفاوتي را برایم رقم زد. تا كسي به این سفر 
نرفته باشد شاید درك نكند كه چه مي گویم. این سفر برایم همراه 
با سكوت و حیرت بوده اســت. آن چیزی كه در طول سفر با خود 
همراه كردم، این بود؛ سكوت! از این جهت كه با یك كوله پشتی 
پر از حاجت و نیاز و آرزو و طلب راه افتادم و گفتم حاال كه من را 
طلبیده اند، پس هر حاجتی دارم در این كوله بریزم و با خود ببرم. 
نخســتین چیزی كه از امیرالمومنین)ع( خواســتم این بود كه 
حاجت این خلق را روا كند. دومین چیز اینكه شفاعت من را كند تا 
به تنهایی گناه همه خلق را به گردن بگیرم و آنها به بهشت موعود 
رهنمون شوند. از ایشان خواستم من را با خود محشور كند و سوم 
اینكه گفتم من گنگ و اللم و شما بگویید من چه كنم. این حال 
را در پیاده روی و بارگاه امام حســین)ع( و حضرت ابوالفضل)ع( 

هم با خودم داشتم.

شهرزاد كمال زاده

امامحسینعگلدانزندگیمانراعوضكرد
به نظر من برداشــت هر انسانی از ســفر كربال و پیاده روی كربال 
متفاوت اســت. پیش از تشــرف به حرمین بهترین جمله ای كه 
شــنیدم این بود كه وقتی به كربال می روید یعنی امام حسین)ع( 
خواســتند تا گلدان زندگی تان را عوض كنید. من این جمله را با 
تمام وجود در این ســفرها تجربه كردم زیرا بعد از آن به شدت در 
همه ابعاد زندگی احســاس تازگی می كنم. این سفر بار معنوی 
بسیار زیادی برای من داشــت و از لحاظ تاریخی هم برایم بسیار 
آموزنده بود. وقتی به كربال و حرم امام حســین)ع( می روید حال 
و هوای معنوی خاصی را در آن مــكان تجربه می كنید. تصویری 
عظیم در ذهنتان نقش می بندد و این تصویــر آنقدر در ذهنتان 
ماندگار می شــود كه دوســت دارید بارها و بارها به كربال بروید. 
نخستین لحظه حضور در حرم امام حسین)ع( به جایگاه آشنایی 
رسیده بودم. این احساسی است كه نمی شــود به زبان آورد. در 
لحظه اول بدون شك شوكه می شــوید و حس غم و غربت شما 
را فرا می گیرد. این لحظه بــرای من زیباترین لحظه بود. وقتی به 
حرم چشــم دوختم در همان ابتدا با امام حسین)ع( شروع به راز 

نیاز كردم.

شهین تسلیمی

رؤیاییاستكهدوستدارمتكرارشود
پیاده روی اربعین برایم رؤیایی است كه دوست دارم دوباره تكرار 
شود. همانطور كه حج را تنهایی رفتم آرزویم این است یك بار دیگر 
این افتخار نصیب من شود و به صورت انفرادی در جمِع راهپیمایان 
حسینی قرار بگیرم. احســاس می كنم اینطور رفتن حال و هوای 
دیگری را برای من رقم خواهد زد. مثــل خیلی های دیگر كه این 
روزها بغض گلویشــان را گرفته من هم با آنها همدردم اما باید از 
خداوند بخواهیم این كرونا را ریشه كن كند و امیدوار باشیم دوباره 
این شكوه و عظمت را به چشــم خودمان ببینیم. راه زیارت امام 
حسین)ع( را یاد گرفتم و حیف است این دیدار و زیارت را از دست 
بدهیم. زیارت همیشه احســاس خوبی در من به وجود می آورد. 
روزی در ازدحام جلوی حرم حضرت علی)ع( دیدم مردی ایستاده 
و به گونه ای جمعیت را با همان نــوای »ُروح ُروح« معروف، نظم 
می دهد. خسته بودم به محض اینكه از روی صندلی بلند شد، روی 
صندلی اش نشستم. وقتی برگشت به من گفت بلند شو و من گفتم 
بلند نمی شــوم. وقتی جمعیت بیرون آمدند مرا شناختند و با من 
عكس می گرفتند. این مرد همانطور به من نگاه می كرد و می گفت 

مگر این خانم كیست كه این همه مردم به استقبالش می آیند.

محمد سلوكی

راحتیسفررامدیونمدافعانحرمهستیم
من و هم نسالن من در دوره ای متولد شــدیم كه تمام چیزهایی 
كه از كربال و مردم عراق به گوشــمان رســیده و بــا آنها بزرگ 
شدیم، تماما اخباری ناامید كننده بود؛ خبرهایی مبنی بر جنگ 
با عراق و شــهدای زیادی كه در این جنگ داشتیم و با این تصور 
روبه رو بودیم كه شاید هیچ گاه نتوانیم به كربال برویم. در حقیقت 
موضوع رفتن بــه كربال و حضور در آن فضــا و دیدن ضریح موال 
و قرار گرفتن در این موقعیت چیزی بود كه تقریبا می توانســت 
در ذهن من به عنوان یــك باور غیرممكن باشــد؛ زیرا به دالیل 
سیاسی باور من و بســیاری از دیگر افراد ســرزمینم بر این بود 
كه شــاید هیچ گاه نتوانیم در كربال حضور داشــته باشیم و حال 
و هوای آن را تجربه كنیم، اما با این ســفر تمــام این تصورات از 
بین رفت و وقتی این فرصــت را پیدا كردم كــه در آن فضا قرار 
بگیرم با احســاس متفاوتی روبه رو شدم. نخســتین چیزی كه 
در این ســفر معنوی به ذهنم رســید آن بود كه به شــرف همه 
جوانان غیور مدافــع حرم درود بفرســتم، زیرا ایــن فرصت را 
 ایجاد كردند كــه من بتوانم امــروز با خیال راحت این ســفر را 

تجربه كنم.

نیلوفر شهیدی

دركنارزائرانمسیحی،بهخودبالیدم
من به سفر مكه مشرف شده ام، اما كربال ویژگی های خاصی داشت. وقتی 
همه به من می گفتند متوجه نمی شدم تا خودم رفتم. چرا كه وقتی مكه 
می روید بالتبع مسلمان می بینید، چه شیعه چه سنی. در كربال اینطور 
نیست؛ در كربال تنها چیزی كه اهمیت ندارد دین شماست. انگار آدم ها 
همه طوری خالصانه و صادقانه می آیند به زیارت خود امام حسین)ع(؛ 
چون ما آنجا فقط مسلمان نمی بینیم؛ هندی، مسیحی و خیلی از ادیان 
دیگر پا به این مسیر می گذارند و ما به چشم خودمان می بینیم. جالب 
اینجاســت در كنار پرواز ما، دو پرواز لندن نشست. وقتی مسیحیان را 
در پیاده روی اربعین دیدم به مســلمانی ام بالیدم. برای من جالب بود 
ساعت های اولیه كه پیاده روی را آغاز كرده بودیم موجی از مردم حركت 
می كردند. موكب ها و پذیرایی ها همه امروز به خاطراتی تبدیل شده اند 
كه در روزهای دلتنگی ام مرورشــان می كنم. واقعاً به نقطه ای رسیدم 
كه دیگر هیچ چیز نمی دیدم فقط این مسیر را می دیدم تا به حرم امام 
حسین)ع( برسیم. نخستین باری كه گنبد امام حسین)ع( را دیدم نفس 
كشیدن برایم سخت بود. تنها چیزی كه می توانم بگویم سفر كربال را 

نمی توان تعریف كرد و باید از نزدیك لمسش كرد.

افسانه بایگان

هنوزشوروشعفاینسفردرمناست
وقتی یك زائر از چنین سفر معنوی برمی گردد پر از شور و شعف 
برای حرف زدن از آن مــكان و انتقال آن به خانواده، دوســتان 
و اطرافیان اســت و دوســت دارد اتفاقات متعــدد آن را بازگو و 
منتقل كند. من هم بعد از ســفر پر از شور و شــعف بودم. هنوز 
هم دوســت دارم به گفت وگو بنشــینم و احساســاتم و اتفاقات 
آن را به مــردم منتقل كنم تا بســتری فرهنگی برای اســتمرار 
چنین اتفاق مهمی در ســال های آینــده روی دهد. هنوز حس 
و شور و شعف این ســفر در من وجود دارد. در ســفر مكه كه در 
سال های گذشــته اتفاق افتاده بود و با روز تولد حضرت فاطمه 
زهرا)س( همزمان شده بود از من خواســتند كه چیزی بگویم. 
من متنی نوشتم به این مضمون كه امروز آمده ایم در این مكان، 
با گذراندن مراحل بندگی و فرایضی كه مخصوص به این مراسم 
بزرگ بندگی اســت؛ وقتی برمی گردیم با توجه به مراحل و طی 
طریقی كه شــكل گرفت باید با یك نــگاه والیت مدارانه دیگری 
برخورد كنیم. در كربال هم همینطور اســت چرا كه سرنوشــت 
 آدمی تعیین می شود و بی شــك ائمه و خداوند بزرگ در این راه 

نقش دارند.

فریبا نادری

عشقبهسيدالشهداعسختیهاراهمواركرد
سفر كربال در این ایام و دور شدن از دغدغه های زندگی و شغلی، 
فرصت مناسبی برای اندیشیدن در وضعیت و حاالت خود آدم پدید 
می آورد. من در طول زندگی ام سفرهای زیادی رفته ام و كمابیش 
خاطرات زیادی هم از آن سفرها دارم، ولی به مرور در ذهنم كمرنگ 
می شــوند، اما ســفر راهپیمایی اربعین بعد از گذشت چند سال 
خیلی برایم زنده، پویا و اصطالحا رنگی اســت. انگار همین دیروز 
بود. این سفر گرچه ســخت و پرزحمت است، ولی عشق به سرور 
و ساالر شهیدان همه سختی ها را هموار كرد و ما را به دیار عشق، 
محبت و دلدادگی رساند. هر چه شناخت و معرفت زائر نسبت به 
امام حسین)ع( و حادثه كربال بیشتر باشد، جنبه والیی او در این 
سفر قوی تر و در نتیجه بهره معنوی او از سفر اربعین بیشتر است. 
تأثیرگذارترین جایی كه دیدم نقطه ای بود منسوب به آن بخش از 
حادثه كربال كه دست حضرت عباس)ع( ضربت خورده و از بدنش 
جدا شده است. مكان مظلومانه ای بود. برایم انرژی عجیبی داشت 
و همیشــه در ذهنم خواهد ماند. هر وقت نام و یاد امام حسین)ع( 
به ذهنم می رسد و ایشان را صدا می زنم، به وضوح آن مكان جلوی 

چشمانم می آید.

كورش سلیمانی

سفریبرایتعمقدرفلسفهعاشورا
این سفر طبیعتا خاطره انگیز است و جذابیت های خود را دارد. تا جایی 
كه شنیده ام، همه هنرمندان از این سفر به نیكی یاد كرده اند. چون فضای 
خیلی دوستانه و راحتی حاكم بود و الحمدهلل هیچ مشكل خاصی در این 
سفر وجود نداشت. به شخصه اگر درگیر كاری در این ایام نباشم، دوست 
دارم باز هم چنین تجربه خوبی در این كاروان داشته باشم و امیدوارم 
چنین حركت هایی باعث تعمق و دقت بیشــتر ما به فلسفه عاشورا و 
تفكر حسینی شــود. با تحقق چنین هدفی است كه هركسی ادامه دار 
بودن آن را تأیید می كنــد. من هم امید دارم ســعادت دوباره ای برای 
همراهی با دوستان داشته باشم. به نظرم هنرمندان مخلصی در كاروان 
 چهل چراغ حضور داشتند كه خیلی صمیمانه در كنار هم قرار گرفتیم. 
در چنین سفری همه سعی می كنند وظیفه خدمتگزاری خود را به نحو 
احسن انجام بدهند و دوستان همراه هم تالش برای یافتن حال خوب 
داشتند. من از این سفر استفاده كردم و ســفر بسیار خوبی بود. شاهد 
بودم افرادی كه ماجرا را مدیریت می كردند و كاروان را در سفر هماهنگ 
می كردند، خیلی زحمت كشیدند و به عنوان كسی كه كاروان را طی چند 
روز همراهی كردم، همیشه از آنها سپاسگزار خواهم بود. من نخستین 

تجربه ام را در این سفر پشت سر گذاشتم كه خیلی خوب و عزیز بود.

آفرین عبیسی

زائراناربعینیدعوتمیشوند
1۵سال پیش نخســتین باری بود كه پایم به راهپیمایی اربعین باز 
شد؛ آن زمان هنوز ایرانی ها رسم راهپیمایی را نداشتند اما كربال رفتم 
و با چشم خود این شور و شوق پذیرایی از زائران و پیاده روی و بقیه 
ماجرای اربعین را دیده بودم. آن زمان هنوز در راه زائران ماشــین و 
امكانات آن چنانی نبود! خیابان را بسته بودند و یك طرف چادر و غذا 
بود و طرف دیگر شیر، خرما، حلوا و گردو می دادند. به زائران التماس 
می كردند تا برای ناهار و غذا پیش آنها بروند. بعد از سال ها پیاده روی 
تا كربال برای ایرانیان رســم شــد. هر بار كه به كربال می روم خوش 
می گذرد؛ از این سفر لذت می برم و بی تاب می شوم كه دوباره بروم! 
برای بازی در فیلم سینمایی »عصر روز دهم« مجتبی راعی روز عاشورا 
در كربال بودم به تعبیری یكی از روزهای سخت شیعیان و عزاداران 
حسینی از نزدیك آن لحظات را در حرم امام حسین)ع( درك كردم. 
چون ســكانس های اصلی را عوامــل كار در آن روز جلوی دوربین 
برده اند. من معتقدم كه زائران اربعینی دعوت می شوند و من خودم 
هم برای این سفر دعوت شده ام. چون به دیدار محبوبی می رویم كه 
عظمت و بزرگی اش بالمنازع است. اگر هم دوباره خواستم بروم، برای 

دل خودم می روم، جایی كه دوربین نباشد و راحت باشم.

سوگل طهماسبی

انگارپروازمیكردم
از همان لحظه ای كه شروع به بستن كوله بارت می كنی، حالت تغییر 
می كند، می دانی مقصد كجاست و باور داری كه قرار است حالت خوب 
شود و ســنگینی های وجود و قلبت را برطرف كنی. از همین لحظات 
است كه شروع می كنی به پاك كردن همه پلیدی های درونت. سفر به 
كربال اصال دنیوی نیست، حتی در زمان انتخاب لباس های سفر می دانی 
باید لباسی را برداری كه مناســب عزاداری سیدالشهدا)ع( و یارانش 
است. كوله بارت را سبك می بندی و سبك تر هم برمی گردی. وقتی به 
نجف می رسی، متحیر می شوی از آدم هایی كه به سمت كربال حركت 
می كنند. آدم های زیادی دیدم كه از اروپــا و آمریكا آمده بودند، زبان 
همدیگر را نمی فهمیدیم، اما با یك لبخند به هم می گفتیم كه می دانیم 
نیتت از این سفر چیســت. نوحه كه پخش می شد، شاید معنی برخی 
كلمه ها را نمی دانستیم، اما همه سینه می زدند و نام امام حسین)ع( كه 
گفته می شد، همه با صدای بلند نام او را بر زبان جاری می كردند. همه 
این اتفاقات خوب فقط می تواند در سفر اربعین بیفتد كه می دانی انتهای 
سفرت به حرم امام حسین)ع( و حضرت عباس)ع( می رسی. در طول 
مسیری كه قرار شد پیاده برویم، هیچ جا توقف نكردم و مدام قدم زدم، 

اما خستگی به سراغم نیامد، انگار پرواز می كردم.

سارا منجزی پور

كسینمیتواندحّباهلبیتعراازمابگیرد
همین كه در ال به الی جمعیت چشمم به بارگاه ملكوتی امیرالمومنین)ع( 
و در كربال به ضریح امام حسین)ع( افتاد در وهله اول خوشحال شدم و 
به خودم افتخار كردم كه من شیعه ام. وقتی عظمت حضرت اباعبداهلل)ع( 
و این جمعیت را می بینم كه به عشق امام حسین)ع( به پیاده روی اربعین 
آمده اند حّس بسیار خوبی می داد كه امســال از این احساس و ادراك 
و تماشای زیبایی ها محروم شــدیم. امیدوارم هرچه زودتر افتخار قدم 
زدن در این جاده زیبایی ها را پیدا كنیــم. این اعتقاد به اهل بیت و امام 
حسین)ع( از كودكی در انسان شكل می گیرد. ما با این مراسم ها بزرگ 
شدیم؛ متأسفانه برخی می گویند این اعتقادها كمرنگ شده اما كسی 
نمی تواند حّب اهل بیت)ع( را از ما بگیرد. در اینستاگرام و فضای  مجازی 
سؤال های بی خودی و مسائل منحرفانه ای می بینم كه دنبال گمراه كردن 
آدم ها مطرح می شود اما اگر عشق به ائمه داشته باشید جلوی هرگونه 
انحراف و گمراهی را می گیرد. ســه جا دلم لرزید؛ وقتی حرم حضرت 
ابوالفضل)ع( را دیدم دلم می خواست با ایشان درددل كنم. جای دیگر 
حرم حضرت علی)ع( بود كه وقتی گنبدش را دیدم یك لحظه گفتم واقعاً 
افتخار می كنم شیعه حضرت علی ام. احساس خیلی خوبی داشتم كه وارد 

حرم حضرت زینب)س( شدم دلم را جا گذاشتم.

جنس عشق حسین)ع( مثل جنس غمش با همه عشق های عالم فرق دارد، جنس عشقش به آدم 
اعتبار و آبرو می دهد. اصال از شیدایی عشقش، پروایی نداری، چون عزت و لذتش بی پایان است. 
پیر و جوان، زن و مرد، فقیر و غنی با هر عقیده و منشی از هر حزب و گروهی، همه و همه شیفته حسین اند. در این میان 
هنرمندان زیادی هم هستند که عشق و ارادت شان به ساالر شهیدان را با افتخار ابراز می کنند و حتی در گردهمایی بزرگ 
اربعین در کربال حاضر می شوند. کسانی که معتقدند تمام دلخوشی های زندگی شان یك طرف و پیاده روی اربعین هم یك 
طرف است. البته این جمله مضمون حرف های همه زائران است که به عشق حسین)ع( با پای پیاده راهی کربال شدند. اگر 
فقط یك بار هم به این مهمانی بزرگ حسینی دعوت شده باشی، دیگر تاب و توان نشستن در خانه در اربعین های سال های 

دیگر را نخواهی داشت. با ما همراه باشید تا خاطرات برخی هنرمندان از این سفر خاص و معنوی را مرور کنیم.

پیادهرویاربعینازچشمهنرمندان

روایتیازیكعشقبیتكرار
النازعباسيان



فاطمه بغالنی پور، مربی سابق تیم ملی كاراته بانوان از عكسی 
كه جهانی شد می گوید

با این عكس به 
زندگی برگشتم 

13تلگراف خانه

چند روز قبل بود كه میان انبوه خبرهای نگران كننده، یك فریم عكس، حال 
اهالی ورزش را خوب كرد؛ تصویری از فاطمه بغالنی پور، مربی سابق تیم ملی 
كاراته كه در كنار تاتامی كودكش را در آغوش گرفته بود و شاگردانش را هدایت می كرد. این عكس كه 
به طور كامال اتفاقی و توسط یك عكاس ورزشی گرفته شد بازتاب قابل اعتنایی در رسانه های داخلی 
داشت و به سرعت فضای مجازی را هم پر كرد. سرعت انتشار این عكس به حدی بود كه خیلی زود، 
زیر ذره بین رسانه های خارجی هم قرار گرفت و به یك عكس جهانی بدل شد. فاطمه بغالنی پور چیزی 
حدود 20سال است كه در عرصه مربیگری فعالیت می كند و شاگردان بسیاری به كاراته ایران معرفی 
كرده اما هیچ گاه این چنین در كانون توجه قرار نگرفته بود. او می گوید این عكس در روزهایی كه در 

ابتدای راه مبارزه با سرطان بود برایش امید بخش بوده است.

فیلم گردی

حميدرضا رسولی

یك دانشــجوی رشته حقوق كه 
در دانشــگاهی معتبــر تحصیل 
می كنــد، پــس از دریافت یك 
تماس تلفنی از طرف خواهرش 
مجبور می شــود به زادگاه خود 
در ایالــت اوهایــو برگــردد. با 
برگشــت به زادگاهــش متوجه 
می شــود مشــكالت بی شماری 
گریبــان خانــواده اش را گرفته 
و این تازه شروع داســتان فیلم 
»مرثیه هیل بیلی« اســت. این 
فیلم كه در اسكار امسال در بخش 
بهترین بازیگر نقش مكمل زن و 
بهترین چهره پردازی و مو نامزد 
دریافت جایزه بود، اقتباســی از 
رمانی به همیــن نام از »جی دی 
ونس« اســت. در این فیلم كه با 
كارگردانی »ران هاوارد« ساخته 
شده، بازیگرانی چون ایمی آدامز، 
گلن كلوز، گابریل بســو، هیلی 
بنت، فریدا پینتو، بــو هاپكینز، 
اوون استالس و جسی سی. بوید 
ایفای نقش كرده انــد. رتبه این 
فیلم در سایت IMDB، 6/7  است.

مرثیه هیل بیلی

در ایــن روزهــای كرونایــی كه 
كماكان مثل حدود یك سال و نیم 
گذشته بیشتر وقت مان را در خانه 
هستیم، چه چیزی بهتر از تماشای 
یك فیلم فانتزی؟ »شوالیه سبز« 
نام این فیلم فانتزی است كه ما را 
با خودش به قرون وسطی می برد 
اما نكته جالب توجه درباره شوالیه 
سبز این است كه این فیلم براساس 
یك شعر قدیمی به نام »آرتورین« 
ســاخته شــده كه متعلق به قرن 
چهاردهم میالدی است. این فیلم 
محصول ســال2021 كشورهای 
ایرلنــد و كاناداســت و بازگویی 
فانتزی افســانه قرون وســطایی 
سر گاوین )برادرزاده شاه آرتور و 
شــوالیه ای در منظومه آرتورین( 
و شــوالیه ســبز )یك شخصیت 
افســانه ای در منظومه آرتورین( 
است. »دیوید الوری« كارگردان و 
آنایز ریزو، دو پتل، آلیسیا ویكاندر، 
ساریتا چودری، تارا مكدوناه،  شان 
هریس و كیت دیكی بازیگران این 

فیلم هستند.

فانتزی »شوالیه سبز«

اكشن و جنایی

اگــر از ژانــر اكشــن و جنایی 
فیلــم  می آیــد،  خوش تــان 
»هیچ كس« را از دســت ندهید. 
ایــن فیلــم جدید كــه داغ داغ 
همین امســال منتشــر شــده، 
دربــاره مــردی به نــام »هاچ« 
اســت؛ یك مرد مهربان و بی آزار 
و اهل خانواده كه در حومه شهر 
زندگی می كند اما یك روز وقتی 
2دزد به خانه اش می آیند، با آنها 
درگیر شده و خشم فروخورده اش 
فوران می كند. ماجــرا از جایی 
آغاز می شود كه او بعد از مداخله 
كردن در این واقعه، هدف انتقام 
رئیس یك باند مافیایی و قاچاق 
مواد مخدر می شــود! این فیلم را 
»ایلیا نایشولر« كارگردانی كرده 
و در آن »بــاب ادنكیرك« نقش 
اول را ایفــا كرده اســت. كانی 
نیلسن، كریستوفر لیود، جی پی 
مانوكس و پل اسیامبر هم دیگر 
 بازیگران این فیلم اكشن و جنایی 

هستند.

پنجشنبه
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    تصویری كه شما و فرزندتان را كنار تاتامی و 
هنگام هدایت یكی از شاگردان تان نشان می داد 
برای خیلی ها تازگی داشت. از چه موقعی با این 
شرایط و به اتفاق فرزندتان كنار تاتامی می روید 

و مربیگری می كنید؟
االن 3سال اســت كه پســرم به دنیا آمده و من تا 2روز قبل از 
به دنیا آمدن او به ســالن تمرین می رفتم و كارهــای روزمره ام 
را انجام می دادم. بعد از زایمان هم 2 ماه اســتراحت كردیم و به 
اتفاق هم به سالن كاراته برگشتیم. البته گاهی به خاطر شرایط 
خاص مثل روزهایی كه پسرم به خاطر تزریق واكسن تب می كرد 
یا می خواســت دندان دربیاورد در خانه می ماندیم اما پسرم از 
دوروزگی همه جا كنارم بوده. حتی سال قبل كه اردوی تیم ملی 
برای حضور در مسابقات جهانی پاریس تشكیل شد با پسرم به 

سالن تمرین می رفتیم.
    ماجرای عكسی كه از شما و فرزندتان منتشر 

شد به چه زمانی بر می گردد؟
این عكس به مسابقات انتخابی تیم ملی برای حضور در مسابقات 
جهانی و المپیك مربوط می شود. آن روز یك خانم عكاس كه در 
سالن تمرین حضور داشت به طور اتفاقی من را كنار فرزندم دید و 
همان موقع چند فریم عكس گرفت كه یكی از این عكس ها بازتاب 
خوبی در داخل و خارج از كشور داشت. بعد از مسابقات انتخابی، بنا 
به دالیل نامعلومی از تیم ملی كنار گذاشته شدم و به المپیك توكیو 
نرفتم اما انتشار این عكس در حد اعزام به المپیك حالم را خوب 
كرد. من به المپیك نرفتم اما آن قدر این عكس دست به دست شد 
و به حدی از مردم پیام های محبت آمیز گرفتم كه احساسی شبیه 
حضور در المپیك داشتم. این عكس در یك بازه زمانی محدود، 

جهانی شد و من تا مدت ها بابت آن به دوستان و اقوامی كه خارج از 
كشور زندگی می كردند توضیح می دادم. جالب است كه خیلی ها 
فكر می كردند این عكس را در دهكده بازی ها از من گرفته اند كه 

اینطور در دنیا منتشر شده است.
    اصال چه اصراری است كه فرزندتان موقع تمرین 

و مسابقه هم كنار شما باشد؟
من و فرزندم در یك شــرایط خاص قرار گرفتیم. حدود 2سال 
قبل و زمانی كه پسرم دو ماهه بود به بیماری سرطان مبتال شدم 
اما به خاطر نگهداری از او روند درمان را به تأخیر انداختم. بعد از 
9 ماه بیماری ام بدخیم شد و دكتر گفت 6 ماه بیشتر برای زندگی 
وقت ندارم. از همان موقع روند درمانم شروع شد و به خاطر عمل 
جراحی و شیمی درمانی مدام در بیمارستان بستری بودم. گاهی 
20روز یك بار هم پسرم را نمی دیدم. همین شرایط باعث شده فكر 
كنم شاید عمر بودن در كنار پسرم زیاد نباشد و به همین خاطر 

می خواهم هر لحظه كنارش باشم.
    االن بیماری تان در چه مرحله ای است؟ روند 

درمان را ادامه می دهید؟
به خاطر شیوع كرونا و آلودگی مراكز درمانی چند ماهی می شود 
كه روند درمانم به تعویق افتاده اما آخرین بار كه به پزشك مراجعه 
كردم به من گفت تا 90درصد سرطان را شكست داده ام. بین 8 ماه 
تا یك سال با سرطان مبارزه كردم و فكر می كنم به خاطر پسرم تا 
االن بیماری را شكست داده ام. فقط در شرایط پیك كرونا فرصت 
چكاپ نداشتم و ظرف چند ماه آینده پیگیر روند درمانم خواهم 
شد. فكر می كنم انتشار این عكس هدیه خدا برای من و پسرم بود. 
بعد از ماجراهای تیم ملی می خواستم با ورزش خداحافظی كنم اما 

این عكس به من انرژی داد تا در كاراته بمانم و بجنگم.

    شرایط شما خاص اســت اما هیچ وقت به این 
موضوع فكر كرده اید كه تحت هر شرایطی جای 

كودك در سالن شلوغ كاراته نیست؟
اتفاقا بد نیست كه آدم ها از كودكی در محیط ورزش حضور داشته 
باشند و در این محیط بزرگ شوند. متأسفانه بچه هایی كه در دوره 
شیوع كرونا به دنیا آمدند و رشــد كردند، فقط كرونا را دیده اند. 
پسر من تا یك ســالگی بیش از هر چیز دیگری با ماسك و مایع 
ضدعفونی آشنا شد. در این مدت هیچ مهد كودكی هم باز نبود 
كه در جمع بچه های هم سن و ســال خودش بزرگ شود. من به 
حضور بچه در مهد كوك اعتقاد دارم و اگر این روزها را پشت سر 
بگذاریم یكی از برنامه هایم این است كه پسرم را 2 یا 3روز در هفته 

به مهد كودك ببرم.
    البته این سبك زندگی شما یك پیام برای همه 
مادران ایرانی دارد؛ اینكه مادربودن نباید مانع 
فعالیت اجتماعی شود و مادرها تحت هر شرایطی 
می توانند به كار، تحصیل و ورزش ادامه بدهند. 
فكر می كنید این عكس چنین پیامی را به مادران 

ایرانی رساند؟
فكر می كنم چنین اتفاقی افتاد. وقتی به سرطان مبتال شدم، دكتر 
گفت هر چه زودتر باید جراحی كنی اما 6 ماه منتظر ماندم تا پسرم 
بزرگ تر شود و به خاطر دوری از من كمتر اذیت شود. در عین حال 
معتقدم یك زن وقتی مادر می شــود نباید از آرزوهایش دست 
بكشد. اگر برای محقق شدن آرزوهای مان تالش نكنیم نتیجه اش 
این می شود كه در آینده از فرزندمان می خواهیم همه كارهای 
نكرده ما را انجام بدهد. مادری كه به آرزوهایش رسیده باشد به 
فرزندش یاد می دهد كه چگونه به رویاهایش برسد و در این مسیر 

فقط به او كمك می كند.
    با همین شرایط شاگرد ملی پوش هم به كاراته 

ایران معرفی كرده اید؟
بله، شاگردان زیادی به تیم ملی كاراته معرفی كرده ام و برخی از 
آنها در مسابقات آسیایی و المپیك جوانان مدال گرفته اند. بیشتر 
شاگردانم از كودكی با من كار كرده اند. یكی از آنها فوق لیسانس 
است، یكی دیگر مشــغول گرفتن لیسانس است و بقیه دانشجو 
هستند. همیشه به شــاگردانم می گویم چقدر خوب است كه 
وقتی بزرگ شــدید، حكم قهرمانی تان را به دیوار دفتر كارتان 
می زنید. پسر من هم در چنین فضایی و با چنین دیدگاهی در حال 
رشد كردن است و از اینكه در محیط ورزش است حس خوبی دارد.
    زندگی در چنین فضایــی چقدر روی رفتار و 

مناسبات اجتماعی بچه ها تأثیر دارد؟
خیلی مواقع مادران شاگردان 6-5 ساله من 3 ماه جلوی در سالن 
می نشینند تا فرزندشان به محیط ورزش عادت كند اما پسر من سر 
هر كالسی كه برود می داند چه موقع باید وارد شود و چه موقعی 
باید برای بیرون رفتن اجازه بگیرد. بیرون از محیط ورزش و كاراته 
هم رفتار متفاوتی بروز می دهد. مثال وقتی به مســابقات كاراته 
می رویم و یك كاراته كای ارشد وارد می شود و اعالم می كنند كه 
باید به او احترام بگذارید، كارن هم می داند كه باید مودبانه بایستد 
و به آن فرد ادای احترام كند. یك وقت هایی هم كه به همایش های 
ورزشی می رویم می داند موقعی كه سرود ملی نواخته می شود باید 

بایستد و سكوت كند.
    تا به حال با مشاور درباره حضور كودك سه ساله 

در سالن كاراته مشورت كرده اید؟
تا كنون فرصتی پیش نیامده كه پیش مشــاور بــروم اما خودم 

ســال ها در رده های پایه با بچه ها كار كرده ام و می دانم كودك 
نباید به طور جدی ورزش كند چون ممكن است به لحاظ روحی 
و جسمی آسیب ببیند. در عین حال حضور در محیط ورزش به 
تخلیه هیجانات درونی كودك كمك می كند. احساس می كنم 
در روزهای زوج كه كارن با من به سالن كاراته می آید نسبت به 
روزهای فرد كه در خانه است حال بهتری دارد چون با حضور در 

محیط ورزش، انرژی اش تخلیه می شود.
    با این شرایط فكر می كنید فرزند تان در آینده 
قهرمان كاراته می شــود یا ممكن است ورزش 

دیگری را انتخاب كند؟
كارن فرزند یك خانواده كامال ورزشی است چون همسرم، علی 
پورمهر هم از قهرمانان دوچرخه سواری ایران بوده و سابقه حضور 
در بازی های المپیك را هم دارد. همســرم ورزشكار مستعدی 
بود و فكر می كنم كارن این اســتعداد را از پدر به ارث برده و در 
آینده می تواند ورزشــكار موفقی باشد. وظیفه من به عنوان یك 
مادر این اســت كه از تصمیم فرزندم حمایــت و كمك كنم به 

رویاهایش برسد.
    با این شرایط ادامه تحصیل فرزندتان در اولویت 

است یا ورزش؟
هر دو. من 17ســال معلم بوده ام و همیشه به شاگردانم توصیه 
كرده ام كه از تحصیل غافل نباشــند. بــه همین خاطر كارنامه 
دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی را روی یك تخته برد كه روی 
دیوار ســالن تمرین زده ام می چسبانم. همیشــه به شاگردانم 
می گویم قهرمان بی سواد خوب نیست و در هر دو بعد تحصیل و 
ورزش باید قهرمان باشید. اطمینان دارم كه كارن هم این توصیه ها 

را آویزه گوش خواهد كرد.
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ذن در هنرهای رزمی 
   نویسنده: جو هیامز    ناشر: علم و حركت

عنوان این كتاب ممكن است هر مخاطبی را به اشتباه بیندازد. كتاب »ذن در هنرهای رزمی« قرار نیست شما را با 
فلسفه »ذن« آشنا كند. جو هیامز، نویسنده این كتاب از محققان هنرهای رزمی است كه سابقه تمرین با بسیاری از 
استادان بزرگ هنرهای رزمی را دارد. او در این كتاب تجربه هایش درباره درس هایی كه از هنرهای رزمی فرا گرفته را 
بازگو می كند؛ تجربیاتی ملموس و خواندنی كه مخاطب را با مفهوم واقعی و فلسفه هنرهای رزمی آشنا می كند. خواندن 
این كتاب به رزمی كاران و ورزشكاران سایر رشته های ورزشی توصیه شده؛ چرا كه آشنایی با فلسفه هنرهای رزمی 
جذابیت های خاص خودش را دارد.

كتاب هایی كه هر رزمی كاری باید بخواند

مطالعه برای مبارزه 
این یك واقعیت انكارناپذیر است كه ورزش به علم متكی شده و برای پیشرفت در هر رشته ورزشی باید مطالعه كرد. هنرهای رزمی هم 
از این قاعده كلی پیروی می كند و به همین دلیل كتاب های متعددی درباره این ورزش تالیف شده است. برخی از این كتاب ها در قالب 
یك سبك یا رشته خاص رزمی نمی گنجند و مطالعه آنها برای همه رزمی كاران در هر سطح و هر سبك و رشته ای مفید است. آموزش 
تكنیك های ناب ورزش های رزمی و روایت زندگی بزرگان این رشته ورزشی، بستر اصلی چنین كتاب هایی را تشكیل می دهند و مطالعه 

آنها رزمی كارها را چند قدم به جلو می برد. به عنوان نمونه چند جلد از این كتاب ها را معرفی می كنیم.

هنر جنگ
   نویسنده: سان تزو    ناشر: قلم

این كتاب به بهترین شكل ممكن شما را با فلسفه مبارزه آشنا می كند و یكی از كتاب های مرجع در این زمینه به شمار 
می رود. »هنر جنگ« یك متن باستانی و نوشته استراتژیست معروف چینی سان تزو است و نویسنده در این كتاب به 
معرفی و آموزش استراتژی های نظامی با بهره گیری از هنرهای رزمی پرداخته است. كتاب هنر جنگ، كتابی بسیار 
بزرگ تر از زمانه  خودش است و می تواند راهنمای ارزشمندی، نه فقط در مبارزه بلكه در زندگی هر انسانی باشد. این 
كتاب بارها در ایران ترجمه شده و انتشارات های مختلف آن را به شكل های متفاوتی، از خالصه تا متن كامل منتشر 
كرده اند.

پنج حلقه
   نویسنده: میاموتو موساشی     ناشر: شبقره

»پنج حلقه« به لحاظ محتوایی شباهت عجیبی به كتاب هنر جنگ دارد و از دیگر كتاب های شناخته شده در زمینه 
استراتژی مبارزه است كه توسط میاموتو موساشی، شمشیرزن اسطوره ای ژاپن نوشته شده است. نویسنده به عنوان یك 
سامورایی كاركشته حاصل تجربیات خود را در دوره بازنشستگی برای شاگردش روایت می كند. جالب است بدانید در 
بین پرفروش ترین كتاب های سایت آمازون در بخش هنرهای رزمی، رتبه نخست به كتاب پنج حلقه تعلق دارد. مسعود 
حایری از نویسندگان با تجربه كتاب های رزمی، نسخه ای از این كتاب را به فارسی ترجمه كرده است.

بوبیشی
   نویسنده: پاتریك مك كارتی      ترجمه فارسی ندارد

این كتاب را كتاب مرجع كاراته  می شناسند. گفته می شود متن این كتاب از دست نوشته های مخفیانه تشكیل شده 
كه بعد از قرن ها و به عنوان كتاب سری كاراته توسط استادان هنرهای رزمی در چین و سپس در اوكیناوا به شاگردها 
منتقل شده و به نسل امروز رسیده است. این كتاب مضامینی مثل فلسفه، استراتژی، فنون و سایر مطالب مربوط به 
هنرهای رزمی دارد و نخستین بار توسط پاتریك مك كارتی كه از محققان هنرهای رزمی است به انگلیسی ترجمه شده 
اما برگردان فارسی آن هنوز موجود نیست. نكته جالب در مورد كتاب »بوبیشی« این است كه از كتب دیگر كاراته الهام 
نگرفته.

پیدایش و تكامل هنرهای رزمی در جهان 
   نویسنده: مایكل كروچر، هوارد رید      ناشر: علم و ورزش

خیلی ها معتقدند كه این كتاب میان كتاب هایی كه با موضوع ورزش های رزمی تالیف شده، یك استثنا به شمار می رود. 
ماجرا از این قرار است كه اوایل دهه80 میالدی شبكه بی بی سی یك مستند تلویزیونی درباره هنرهای رزمی می سازد 

و نویسندگان این كتاب مسئولیت تهیه آن را برعهده می گیرند. آنها پس از ساخت مستند، بخش هایی از اطالعات 
گردآوری شده كه فرصت دیده شدن نیافته بودند را در این كتاب روایت می كنند. اگرچه تعداد كمی از شاخه های 
هنرهای رزمی در این كتاب معرفی شده اند اما حال و هوای كتاب به واقعیت نزدیك است و حس خوشایندی را به 

عالقه مندان هنرهای رزمی منتقل می كند.

ایپ من
   نویسنده: ایپ چینگ، هایمبرگر     ناشر: علم و حركت

عالقه مندان به مطالعه و تحقیق و پژوهش درباره هنرهای رزمی»ایپ من« را هم یكی از كتاب های مرجعی می دانند كه 
تاكنون در این ژانر تالیف شده است. این كتاب چهره ای واقعی و شفاف از زندگی و شخصیت ایپ من، اسطوره یكی از 

شاخه های هنر رزمی به نام »وینگ چون« است. خرده روایت هایی كه در این كتاب درباره سبك زندگی ایپ من روایت 
شده، مخاطب را بیشتر با یكی از اسطوره های ورزش های رزمی آشنا می كند و انتقال این تجربیات به طرفداران هنرهای 
رزمی موجب زنده ماندن این سبك شده است. ایپ من شامل خاطرات دوستان و نزدیكان یكی از بزرگ ترین استادهای 

تاریخ هنرهای رزمی است.

مبارزان بی سالح
   نویسنده: ریچارد كیم     ناشر: علم و حركت

كتاب »مبارزان بی سالح« به داستان پیدایش كاراته در اوكیناوا می پردازد و ال به الی این شرح تاریخی، زندگی پر فراز و 
نشیب استادان كاراته را با زبانی شیوا و نثری ساده و قابل فهم روایت می كند. در این كتاب، سبك های گوناگون كاراته در 

ژاپن و اوكیناوا به همراه ابداع كننده های این سبك ها معرفی شده اند و این اطالعات برای عالقه مندان هنرهای رزمی و 
حتی مخاطبان معمولی مفید و راهگشاست. كسانی كه این كتاب را مطالعه كرده اند بر این باورند كه مبارزان بی سالح به 

نوعی شجره نامه كاراته در جزیره اوكیناوای ژاپن كه مهد كاراته جهان است، محسوب می شود.

اصول طالیی مبارزه
   نویسنده: حمیدرضا روستایي

كتاب »اصول طالیی مبارزه« به ساده ترین و در عین حال مهم ترین نكاتی می پردازد كه علل پیروزی و شكست در 
یك مبارزه تن به تن به شمار می روند. نویسنده می كوشد به مخاطب گوشزد كند كه راز پیروزی در یك مبارزه صرفا به 
مهارت در اجرای فنون خالصه نمی شود و مبارز واقعی با روح و تن مبارزه می كند. كتاب اصول طالیی مبارزه در درجه 

اول، اصول روانشناسی مبارزه و غلبه بر ترس و احساسات منفی را می آموزد و در بخشی دیگری از كتاب با راز و رمز 
تكنیك های فیزیكی مبارزه آشنا می شوید. عالقه مندان به ورزش های رزمی با خواندن این كتاب به توانایی و قدرتی كه 

درون هر مبارزی نهفته است پی خواهند برد.

آناتومی هنر    های رزمی
   نویسنده: نورمن جی لینك، لی لی چو      ناشر: علم و حركت

این كتاب هم برای مبارزانی كه بیشتر روی قدرت عضالنی برای پیروزی در مبارزه تمركز می كنند گزینه مناسبی 
است. كتاب »آناتومی هنر    های رزمی« به 50 تكنیك هنرهای رزمی پرداخته و برای همه مربیان و قهرمانان و حتی 

رزمی كارهای مبتدی نكات آموزشی بسیاری دارد. این كتاب مصور با نثری روان و قابل فهم برای همه مخاطبان توضیح 
می دهد كه برای هر ضربه و دفاع، كدام عضالت درگیر می شوند و چه نقشی را ایفا می كنند. در بخش دیگری از كتاب هم 

تمرینات ویژه آمادگی جسمانی و بدنسازی برای تقویت این عضالت معرفی شده است.



14 سریالگردی

با یك ســریال كمدی، جنایی و اكشن 
چطورید؟ سریالی جدید كه توانسته رتبه 
بی نظیر 9/4سایت معتبر IMDB را كسب 
كند. درباره سریال »فقط قتل های این 
ساختمان« صحبت می كنیم؛ سریالی 
دربــاره 3غریبه كه عالقه بســیاری به 
شنیدن داستان های جنایی واقعی دارند 
و پس از وقوع یك قتل در ســاختمان 
محل سكونت شان، تصمیم می گیرند 
تحقیقــات جنایی خــود را آغاز كنند! 
كارگردان های این ســریال كه تاكنون 
5قســمت آن منتشر شــده، »جیمی 
بابیت« و »چریین دبیس« هستند و سلنا 
گومز، اســتیو مارتین، مارتین شورت، 
آرون دومینگز، ونسا اســپیالگا، رایان 
بروساد و جیمز كاورلی ایفای نقش های 

این سریال را بر عهده دارند.

فقط قتل های این ساختمان

»صحنه هایی از یك ازدواج« نام یك 
مینی سریال هالیوودی خیلی جدید 
است؛ آنقدر جدید كه قسمت نخست 
آن 30شهریور ماه منتشر شد! اگر نام 
این ســریال برایتان آشناست، به این 
دلیل اســت كه این ســریال درواقع 
بازسازی مینی سریالی به همین نام از 
»اینگمار برگمان« كارگردان نام آشنای 
سوئدی اســت كه سال1973ساخته 
شده است! این ســریال همانطور كه 
از نامش مشخص اســت، احساساتی 
همچون عشــق، نفرت، عالقه، ازدواج 
و جدایی را در زندگی یك زوج مدرن 
آمریكایی نشان می دهد كه »جسیكا 
چســتین« و »اســكار آیزاك« نقش 
این زوج را بازی می كننــد. »هاگای 
لــوی« كارگــردان ســریال رابطه، 
نویسنده، كارگردان و تهیه كننده این 

مینی سریال جدید است.

صحنه هایی از یك ازدواج

»پاتریك سامنر« یك پزشك و جراح 
طرد شده ارتش اســت كه قصد دارد 
به عنوان پزشــك در یك كشتی صید 
نهنگ كــه عازم قطب جنوب اســت، 
مشغول به كار شود. او درحالی كه امیدوار 
است در این سفر خاطرات وحشتناك 
گذشته اش را فراموش كند، در كشتی با 
فردی به نام »هنری دركس« شكارچی 
بی رحم نهنگ كــه در واقع یك قاتل 
روانی است آشنا می شود. به این ترتیب 
او كه به دنبال رستگاری قدم به داخل 
كشــتی گذاشــته، درگیر مبارزه ای 
سخت برای زنده ماندن در قطب جنوب 
می شود. این داستان پركشش سریال 
»آب های شمالی« است؛ سریالی جدید 
در ژانر تاریخی كه آن را »اندرو هیگ« 

كارگردانی كرده است.

آب های شمالی

پنجشنبه

شماره 134
1  مهر 1400 

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

نهم 

در دو شــماره پیــش انیو 
مورریكونه در كتاب »در پی 
آن نغمه؛ موســیقی من، زندگی من« درگفت وگو با الســاندرو دروزا 
درباره همكاری با پیر پائولو پازولینی ســخن گفت. در این قسمت كه 
آخرین بخش صحبت های مورریكونه درباره پازولینی است ویژگی های 
دیگری از این همكاری های خاص را ترسیم شده كه هر كدام از آنها برای 

عالقه مندان موسیقی و سینما سرشار  از نكات جذاب وآموزنده است.

مترجم: مهدی فتوحی -- حامد صرافی زاده

خاطرهخانه

    جالب است كه شــما دو نفر 
چطور بــا این شــیوه یكپارچه 
تكمیلی به ایــن تجربه نزدیك 
شده اید. موســیقی می خواهد 
متنی آشــكارا مردمی را متعالی 
كنــد. متنی با زبانــی اینچنین 
سخت، درحالی كه معانی پنهان 
پازولینــی مدیون نشــانه های 
فقیرانه ای هســتند كه آنها را به 
ریشه های زمینی شــان مربوط 
می كند. اثر شما گویی می خواهد 
بازتاب كنجكاوی برانگیزی را از 
رفتارهای سازنده اش شكل بدهد 
كه كاماًل دایره میــان ]مردمی 
فرهیخته[ یا ]فــراز و فرود[ را 
می بندد و خطوط حایل میان یكی 
و دیگری را تقریبــًا از هم متمایز 
می كند. وقتی به كار شــما از این 
منظر می نگرم دلم می خواهد شما 

را در آغوش بگیرم.
فكرش را بكن من در این سال ها همیشه 
تصور كرده ام از آن نسخه دومی هم بسازم 
و صدادهی برخی هیاهوهای شــهری را 
هم اضافه كنم. نخستین اجرای سال 70 
زیاد راضی ام نكرد. در نت های اجرا كه به 
پارتیتور بسته بودم شــان، یك چارچوب 
آوایــی هم بــرای تداعی آواهــای فضا و 
حتی در مدیریت نور نیــز ترفندهایی را 
پیش بینی كرده بودم. ولی بعد آنها را حذف 
كردم. متن پازولینی از همان نخســتین 
خوانش برایم دلچسب بود. ولی راستش تا 

قبل از آن پی نویس قابل فهم نبود.

تئورما و داستانی كه 
هرگز محقق نشد

    به  هــرروی شــما داشــتید 
همكاری های ســینمایی تان را 

ادامه می دادید.
بله. به دنبال نتیجه خوب موسیقی پرندگان 
بزرگ و پرندگان كوچك پازولینی دوباره 
با من برای موسیقی فیلم »زمین از منظر 
ماه«؛ یك اپیــزود از فیلم چند بخشــی 
»ســاحرگان«تماس گرفــت. او از مــن 
خواست درصورت امكان فقط اركستری 
از ماندولین ها و سازهای مشابه آن را به كار 
بگیرم. پس دو قطعه نوشتم. ماندولین های 
یك، برای اركســتری با پنج ساز آكوردی 
)ماندولین كوچــك، ماندولین معمولی، 
ماندوال، ماندولونچلو و یــك ماندولون(. 
آن قطعه حالتی مطایبه آمیز دارد به شیوه 
تئاترهای عروسكی ناپلی؛ و نیز یك قطعه 
دیگر به نــام ماندولین هــای دو با روحی 
انعكاســی و فكورانه تر كــه در آن همان 
سازها با اركستر سازهای زهی نیز همراه 

می شوند.
    و بعــد در ســال ۶۸ بود كه 

»تئورما« آمد.
پازولینــی بــرای تئورمــا از مــن یك 
موســیقی »دیســونانت« )نامــوزون( 
و»دوازده نغمــه ای«/ »دودكافونیــك« 
خواســت. البته با درج روایتی از ركوئیم 
موتسارت. فكر كردم بخشی ملودیك یكی 
از شاهكارهای موتســارت را در محتوایی 
كامــاًل دودكافونیك بازنویســی و با یك 
قره نی كــه در پایان كار ظاهر می شــود 
برجســته ترش كنم. نتیجه كار این شد 
كه آن اقتباس در اثر موجود اســت ولی 

اگر از قبل آن را نشنیده باشی متوجهش 
نمی شوی.

بــه همیــن ترتیــب وقتــی داشــتیم 
موســیقی های ضبــط شــده را بــا هم 
می شــنیدیم پازولینــی از من پرســید: 
»می بخشــید آن بخش روایــی كه ازتان 

خواسته بودم كجاست؟«
مــن نــوار را برگردانــدم و به صــورت 
تك صدایی ملودی قره نــی را اجرا كرده 
و آن را در باال گذاشــتم. در آن لحظه بود 
كه به نظرم رســید پازولینــی اطمینان 
خاطری یافتــه و به همیــن روی به من 
گفت: »همینطوری خــوب بود.« كمی 
بعدتر، وقتی فیلم به نمایش درآمد متوجه 
شدم كه او بدون اطالع من از بخش های 
 دیگــر ركوئیمــو همینطــور از قطعــه
)Tears for Dolphy( كــه یــك قطعه 
كوچك جاز بود مربوط به ســال 19۶4 
اثر تدكرسان، هم اســتفاده كرده است. 
این دو قطعــه همراه دو برســاخته من 
موسیقی متن فیلم را تحت عنوان »تئورما 
و بریده هــا« كامل می كردنــد. او از این 
قطعه آخر به ویژه، برای نمایش جنبه های 
اعتراضی زندگی شــخصیت های اصلی و 
نیز سنگینی فضای كارخانه بهره برد. در 
ضمن برای من هم روی فیلمنامه نوشته 

بود: موسیقی دودكافونیك دیسونانت.
 :)Consonance and dissonance(مطبوعیت [ 
در تئوری موسیقی، مطبوعیت، مالیمت، 
یاخوشایندی و متضاد آنها، اصطالحاتی 
هســتند برای توصیف احساســی كه از 
شــنیدن دو نت به طور همزمــان یا كنار 
هــم حاصل می شــود. هــر گاه نت های 
دوگانه یك فاصله با هــم به صدا در آیند، 
حاصل آن ممكن اســت به گوش انسان 
خوشایند باشد یا نباشد. این خوشایندی 
از عوامل فراوانی )همچون عادت، سنت، 
خوگرفتن به انواع موســیقی و غیر از آن( 
تأثیر می گیــرد و در مناطــق گوناگون 
جهان یكســان نبوده و در طول تاریخ نیز 
تغییركرده  است. موسیقی دوازده نغمه ای 
 )Dodecaphonic  یادودكافونیــك )
روشــی در موســیقی اســت كه در آن 
آهنگســاز در نظام خاصی می كوشد كه 
تمام اصــوات دوازده گانــه را، با اهمیتی 
برابر، به كار گیــرد. در این روش همه 1۲ 
نت گام كروماتیك اهمیت یكسانی دارند. 
به عبارت دیگر در این روش، بر برابر بودن 
تأكیــدی روی هر صوت تكیه می شــد. 
این روش را آرنولدشــونبرگ آهنگساز و 
نظریه پرداز اتریشی ابداع كرد. ویكی پدیا[
    آیــا بــرای اســتفاده از 
موسیقی هایی كه مال شما نبود 

از او توضیحی خواستید؟
نه. اگــر او چنین كاری كــرده بود حتماً 
دالیل خودش را داشت. درست است كه 
كشــف چنین مواردی آن هم در لحظه 
تماشــای فیلم برای هیچ كسی خوشایند 
نیســت. ولی دیگر كار از كار گذشته بود. 
پازولینی هرگــز تصمیمات خودش را به 
من تحمیل نكرد. ولی بدیهی است كه او 
هم درباره موسیقی های مطلوب نظرش 
ایده های خودش را داشت. تقاضاهای او 
همیشــه با مهربانی و ادب همراه بودند و 
اگر به دالیل تكنیكی یا زیبایی شناســانه 
بــا آنها مخالفــت می كردم بــه من حق 
می داد. از این منظــر او آدم اهل مدارایی 
بود. چون احترام زیادی برای خالقیت و 
حرفه ای بودن همكارانش قائل می شد. به 
همین دالیل است كه این رفاقت حقیقتاً 
خوش یمن را خوب به خاطر سپرده ام. در 
این باره هم هیچ تردیدی ندارم. پازولینی 
یكی از كارگردان های بسیار محترمی بود 
كه با او كار كــرده ام و تئورما یك مرحله 

مهم از همكاری حرفه ای ما بود.
    آیا هرگز با هم دوستاني صمیمی 

شدید؟
یادم هســت یك بار با همسرم به خانه اش 
در اِئور رفتیم. ولی من رابطه مان را دوستی 
صمیمانه نمی  دانم. نوعــی ادب و احترام 
صادقانه متقابل میان مــا برقرار بود و من 

خیلی به نــدرت بیرون از اتــاق تدوین و 
دیدارهای كاری می دیدمش.

او یك شــخص دقیق، بســیار متمدن و 
مهربان و همیشه هم دســت ودلباز بود و 
همینطــور مردمدار. ولــی از طرف دیگر 
هم كار كــردن با او برایم دشــوار بود. در 
همه دیدار هایمان اگر نخواهم بگویم بعید 
ولی بســیار دشــوار بود تا روی صورتش 
لبخندی ببینم. همیشــه عبوس و جدی 
بود و فقط وقتی نینتو داوولی و ســرجو 
چیتی به ســراغش می آمدند می خندید. 
قباًل هم گفته بودم كه ما همیشه یكدیگر 
را شما خطاب می كردیم. مثل وقتی كه با 
یك استاد ارتباط برقرار می كنی. گرچه او 
به سبب فروتنی بسیارش توانایی هایش را 
بروز نمی داد ولی جو و هاله ای دور او بود 

كه دافعه می آفرید.
 :)19۲۲-۲001 ]مائوروبولونینــی )
كارگردان ســینما و تئاتر كه مورریكونه 

همكاری بلندمدتی را با او داشت.
جوزپه پاترونیگریفــی)19۲1-۲005(: 

نویسنده، كارگردان و ســینما و تئاتر. 
مورریكونــه موســیقی متن بیشــتر 
فیلم های او را ساخته اســت، در میان 
آن فیلم ها تم اصلی فیلم »دایره عشق«/ 
»ضیافت یكشــبه«یكی از مشهورترین 

آثار مورریكونه به حساب می آید.[
    می دانــم كه به رغــم رابطه 
نه چندان نزدیك میان شــما 
و او، حس می كردیــد آزادید 
تا نگاه ســینمایی خودتان را 
 برایش تعریف كنید. همان ایده 

»مرگ موسیقی«.
چون همانطور كه قبــاًل گفتم او خیلی 
پذیرا بود. یك شــب بالفاصلــه پس از 
تماشای تئورما، در رستوران اسكارگوت 
كه انتزو اوكونه هم با ما بود و بعد فلینی 
هم به ما ملحق شد، نمی دانم آن داستان 
چطور به ذهنم رسید و چطور قوام یافت. 
)چون گرچه چند سالی به آن فكر كرده 
بودم و هرگز آن را ننوشــتم( ولی در آن 
دوره به نظرم آمد خوب اســت كه فیلم 
بشــود. یك آن جــرأت كــردم و برای 

پازولینی تعریفش كردم.

مرگ موسیقی
جماعتی هستند در زمین بی زمانی كه 
ماورای جنگ ها و نزاع ها می زیند. گذر 
زمان هم با چرخه های طبیعی سنجیده 
می شود و ساعتی در آنجا نیست. افراد 
لباس هایی می پوشــند كه رنگ شــان 
بــا تغییــر احساسات شــان دگرگون 
می شــود. در آنجا مردم در هماهنگی 
و آسایشــی رؤیایی می زینــد و وجود 
دولت ها و پلیس ها در آنجا غیر ضروری 
اســت. نه نفرتی هســت نه منازعه ای. 
روزی، یكی، پنــداری رئیس یا رهبری 
تصمیم می گیرد تا علیه تنها سرچشمه 
ناراحتی هــای روان اشــخاص یعنــی 
موســیقی برخیزد. آن فرمان ناگهانی، 
اقتضا می كند كه نظــم و آرامش حفظ 
شود و این در واقع آغاز یك دیكتاتوری 
است. بدین ترتیب نه تنها هر صدایی كه 

هر آوای زبانی و حتــی صداهایی كه از 
جنب وجوش و حركاتــی در فضا ایجاد 
می شوند نیز ممنوع مي شوند. اما برخی 
افراد تصمیم می گیرند نافرمانی كنند و 
هفت قانون ســری وضع می كنند كه از 
طریق آنها موسیقی از طریق صداهای 
ساده یا همان صداهای زندگی معمولی 
زنده نگه داشته شود. انقالب بدین ترتیب 
جهت می گیرد و روزبه روز نیز از طریق 
چیزهایی مانند ضرباهنگ گام ها یا آواها 

گسترش می یابد.
روزی آن رهبر رؤیایی می بیند كه وقتی 
دریا سبز می شود همه پیغام او را دریافت 
خواهند كرد. همه جماعت در انتظار یك 
اشاره و یك نشانه می شــتابند به سوی 
ساحل. وقتی سرانجام دریا سبز می شود 
پیغامی هم كه همه در انتظارش بوده اند 

می رسد:
از آب، همه آن آواهای لگدمال و فراموش 
شــده بــا درآمیختگی مبهــم و در آن 
واحد قابل تشــخیصی خارج می شوند. 
)ویوالدی، استراوینســكی، باخ، وردی، 
مالر و...( و این پایان انقالب است و احیای 

موسیقی و پیروزی او.
پازولینی لحظه ای متفكرانه در سكوت 
ماند و بعد به من گفت كه سوژه برایش 
خیلــی جالب اســت. ولی متأســفانه 
نمی تواند آن را گســترش بدهد. چون 
برای او دردســرهای تكنیكــی فراوانی 
درســت شــده بود كــه باید از ســر 
می گذراندشــان تا بتواند فیلم تازه ای 
بسازد. به من گفت دارد مطالعه می كند و 
اطالعاتی گردآوری می كند برای ساخت 
فیلمی درباره ســنت پل/ پــل قدیس. 
طرحی كــه هیچ وقت به ثمر نرســید. 
ولی ایده مرا آنجا رها نكرد. برخاســت و 
رفت پای تلفن. كمــی بعد همانطور كه 
گفتم فلینی به ما پیوست. آن دو از من 
خواستند تا دوباره داستان را تعریف كنم 
و فلینی هم در آغاز گفت برایش خیلی 
جالب اســت ولی بعد او هم هرگز از آن 

فیلمی نساخت.

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

كارگردان خاص

خالصه پس از چند ســال تقال وا دادم 
و پذیرفتم كه ایده »مرگ موســیقی« 
هرگز بر پرده نمایش داده نخواهد شد. 
با این همه آن شــب یك شــب رؤیایی 

برای من بود.

تسویه حساب با پازولینی
    شــما در ســال های دهه 
70 در 4فیلم بــا پازولینی كار 
كردید. در ســه تای آن فیلم ها 
یعنی در »دكامــرون« )۱۹7۱(، 
»حكایت های كنتربری« )۱۹7۲( 
و »ســالو« یا »۱۲0روز سودوم« 
)۱۹7۵(. در عنوان بنــدی فیلم 
نوعی نوشتار می آید كه خیلی مرا 
تحت تأثیر قرار داد و بدین ترتیب 
اســت: موســیقی زیرنظــر 
مؤلف )پازولینــی( با همكاری 

انیومورریكونه.
بله درســت اســت. مربوط می شود به 
شیوه جدیدی از نوشتار عنوان بندی. من 
خودم از او خواستم چون نمی توانستم 
امضای خودم را پای فیلم هایی بگذارم 
كه موسیقی های انتخابی ای ساخته های 
آهنگســازان دیگــر را داشــتند. در 
دكامرون پازولینی در بسیاری از قطعات 
آهنگسازان ســنتی ناپلی استفاده كرد.
انطباق و سازگاری و تنظیم برخی از اینها 
كار من بود. این اتفــاق در حكایت های 
كنتربری هم رخ داد. گرچه در این مورد 
خاص منشأ موسیقی های سنتی ای كه 

در توافق با متن هستند بریتانیایی ست.
در اینجا باید تاكید كنــم كه این نوعی 
تســلیم شــجاعانه من بود در مواجهه 
با انتخاب های او و ایــن را می توانم از 

تئورما به بعد اذعان كنم.
    شیوه متفاوتی بود در سنت 
كاركردن های متداول شما. آیا 

این تسلیم سخت بود؟
 هر بار مثل یك جنگ بــود. او مرا 
وا می داشت تا موسیقی های موجود 
در صفحات را بیابم. یك ســوت، یك 
هم آوایی، یك نوازنده كه داشت با  سازی  
می خواند... گاه حتی دوباره هم آن قطعه 
را می نوشــتم. ولی معموالً این قطعات 
حاضــر و آماده و زیبا یافت می شــدند. 
به هرروی من در سر صحنه حاضر نبودم 
و به همین سبب احاطه و مدیریتی هم 
روی قضایا نداشتم. من هرچه را او درج 
می كرد می پذیرفتم. چون كاری جز این 
نمی توانستم بكنم. او موسیقی ها را پیش 
از مجاب كردن من در فیلم می گذاشت. 
در آغاز همكاری مان به نظر مطیع می آمد 
یا الاقل اینگونه به نظرم رسید. ولی بعد 

دوباره برایم شاخ شد )می خندد(.
    اســتثنای این وادادگی گویا 
فیلم »گل هزار و یك شــب«/ 
هزار و یك شــب/ شــب های 
عربی )۱۹74( است كه بسیاری 
از قطعات آن اصیل اند. هرچند 
یك بار هم از موتســارت در آن 

استفاده شده.
بلــه. در توافق با هم از یــك كوارتت از 
موتســارت، برای نمایش وضعیت فقر 
حداكثری اســتفاده كردیم و پازولینی 
بود كه الهام بخش این كار شد و من برای 
آن خیلی احترام قائل شــدم. آن قطعه 
وضعیــت دراماتیك ویــژه ای برای آن 
تصاویر ایجاد می كرد اما بقیه موسیقی 
مال من اســت و ما تجربه هــای كاماًل 
نامتعارفی در كار داشتیم. مثالً وقتی همه 
در پانوراماها و تصاویر باز، مناظر گسترده 
را بااوج گیری تدریجی موسیقی همراه 
می كردند، در اینجا من روی كشتزاران 

وسیع تنها از یك فلوت استفاده كردم.
    یك كلیشه را واژگون كردید؟!

اینگونه استدالل می كردم كه اگر تصاویر، 
فضای فیزیكی عظیم و راكدی را نشان 
می دهند موســیقی نباید الزاماً حاوی 
تأثیرات بــزرگ و در اركستراســیون/ 
ســازبندی پروپیمان باشــد. می شــد 
منبســط و رقیقش كرد. با این همه من 
در گل هزار و یك شــب اركستر كاملی 
را به كار گرفتم. ولی نه بــرای تأثیرات 
توصیفــی بلكــه بــرای تم هایــی كه 

شخصیت ها را متمایز می كرد.
    و سرانجام »سالو یا ۱۲0 روز 

سودوم« فرارسید.
بلــه. آخریــن فیلــم پازولینــی، كه 
در این مــورد هم مــا زیر ســایه ای از 
تسویه حســاب ها همــكاری كردیــم. 
هرچند گل هزار و یك شب در آن میان 
اســتثنا بود. همه قطعات آن  جز یكی، 
از موسیقی كالسیك می آمدند. برخی 
قطعات درخشــان برای پیانو اثر شوپن 
و موســیقی هایی برای اركســترهایی 
كه نظامیــان میــان خودشــان با آن 

می رقصیدند، یادم هست. 
ولی به رغم برخــی اقتباس ها و قطعات 
فرعی كار، تنها قطعه اصیلی كه من به 
خواهش پازولینی برای یك پیانوی تنها 
نوشتم همان قطعه ای است كه پیانیست 
پیش از آن خودش را از پنجره به پایین 
بیندازد و خودكشــی كنــد، می نوازد. 
پازولینی آن را دودكافونیك و دیسونانت 

می خواست.
    ســالو یا ۱۲0 روز ســودوم،
۲0 روز پس از مرگ پازولینی در 
دوم نوامبر ۱۹7۵ در جشنواره 
فیلم پاریس نشان داده شد ولی 
مثل تئورما به دســتور مقامات 
توقیف شد و ســال بعدش در 

ســینماهای ایتالیا به نمایش 
درآمد. هرچند هنــوز هم در 
تلویزیون هــا غیرقابل پخش 
است. آیا كسی شما را به خاطر 
این همــكاری نقد كــرد؟ در 
مواجهه با پیام فیلم چه موضعی 

گرفتید؟ 
هیچ كس به خودش اجــازه نداد به من 
چیزی بگوید. هر دوی ایــن فیلم ها دو 
رســوایی بزرگ را نمایــش می دادند. 
به ویژه ســالو یا 1۲0 روز سودوم حاوی 
صحنه های وحشتناكی ست. باید همین 
جا اعتراف كنــم و بگویم مــن فیلم را 
به صورت كامل فقط روی پرده  ســینما 

دیدم.
    آن را با هم ندیدید؟

پازولینی به مســیری كه پی گرفته بود 
كم وبیش مطمئن بــود. بااین همه یك 
روز عصر مرا فراخوانــد تا آن را روی میز 
موویوال ببینم. البته به نحوی كم وبیش 
كنجكاوی برانگیــز مــدام از مونتــور 
می خواســت تا موویوال را خاموش كند 
و برود جلوتر تا نقطه ای دیگر از فیلم. بعد 
دوباره می گفت چند ثانیه نشــان بدهد 
و بعد دوباره متوقف كنــد. خالصه من 
فقط بریده بریده هایــی از فیلم را دیدم. 
وقتی در سینما-آمریكای شهر رم اجرای 
نخست آن را دیدم شوكه شدم و به خودم 
گفتم یا خدا! زبانم بند آمــده بود و تازه 
فهمیده بــودم چرا تصمیــم گرفته بود 
صحنه های دردناك را به من نشان ندهد. 
او گمان می كرد احساسات مرا جریحه دار 
می كند. شــاید هــم اخالق گرایی مرا. 
البته خود پازولینی هــم از آن تصاویر 
خجالت می كشــید و چون خودش هم 
آدم حساسی بود فكر كرده بود تا از من 
محافظت كند. او با ساخت این فیلم قصد 
داشت اشــخاص دیگری را رسوا كند نه 
مرا. به همین خاطر كمی احتیاط كرده 
بــود. هرچند به نظر كمــی ضدونقیض 
می رسد ولی او می خواست به مردم ضربه 
بزند و در صورت لزوم حتی آزارشان هم 
بدهد تا بیندیشــند و به تعمق واداشته 
شــوند؛ نه فقط برای خلق یك رسوایی 
فی نفسه. فیلم مرا شوكه كرد. ولی هنوز 
هم آن احترام، احتیاط و مالحظه ای را 
كه در مواجهه با من رواداشــته بود در 

خاطر دارم.
    آیا پازولینی هیچ وقت با شما 
از پروژه »پورنو تئو كلوسال« كه 

ساخته نشد حرف زد؟ 
نه. سال ها بعد كشــف كردم كه چنین 
پروژه ای هم وجود داشــته؛ یعنی در 
نیمه دهه90. سرجو چیتی با من تماس 
گرفت تا برای فیلمی از او به نام »مغان 
ولگرد« موسیقی بسازم. او دوست عزیز 
من و همكار پازولینــی بود و پذیرفتم. 
ولی فقــط در پایان فیلــم. در نتیجه 
مكالمه ای با كارگردان بود كه دریافتم 
فیلم براساس طرحی از پازولینی بوده 

تحت عنوان پورنوتئوكلوسال.
    در ســال ۱۹۹۵در فیلــم 
»پازولینــی یــك جنایــت 
»چه كســی  ایتالیایــی«/ 
پازولینی را كشت« اثر»ماركو 
تولیوجوردانا« نام شما یك بار 
دیگر بــه نــام پازولینی گره 

می خورد.
كارگردان برای این طرح از من تقاضای 
همكاری كرد و من با اشتیاق پذیرفتم. 
همه موسیقی فیلم فضایی انعكاسی و 
فكورانه دارد در ظاهری دردناك. پس 
ترجیحاً اركستر سازهای زهی را به كار 
گرفتم و نه فقط همین كه قره نی ای را 
هم به یاد دارم كه تم قطعه »اوستیا« را 
می نوازد و درامز با نغمه طبل هایش با 
پیانو گره می خورد. من به این موسیقی 
همچون تعمقی درباره مورد پازولینی 
نگریســتم. درباره حوادثی كه به این 
تراژدی خشن منجر شدند یعنی مرگ 
او كه هنوز هم اســرارآمیز است. برای 
انتهای فیلم هم موسیقی ای نوشتم كه 
صدای ضبط شده پازولینی را همراهی 
می كند كه برخی از سه لتی های شعر 

گینه را دكلمه می كند.
    چطــور از مــرگ او باخبر 

شدید؟
از طریق تماس تلفنی در اول صبح. تلفن 
زنگ زد و رفتم جواب بدهم. سرجو لئونه 
بود. او به من گفت. هنوز یادم هست كه 
سخت دلم شكست. مرگ او برای من 

دردی عظیم بود.
    دربــاره مــرگ او چه فكر 

می كنید؟
دشوار است گفتنش. فكر می كنم مرگی 
اســت كه هنوز معماهای حل نشــده 
بســیاری دارد تا بتوان درباره اش نظر 

قطعی داد.
در پی فقدان او و به توصیه انتزو اوكونه 
كه ما را به هــم معرفی كرده بود همان 
قطعه آخری را كه برای ســالو یا 1۲0 
روز سودوم نوشته بودم تقدیم او كردم 
و روی پارتیتور نوشــتم: »بدرود با پیر 
پائولو پازولینی« كه شــد عنوان همان 

قطعه.
غالباً فكر می كنم اگــر او امروز بود چه 
می گفت و تأمالت او درباره این جهانی 
كه ما در آن زندگــی می كنیم چگونه 
بود؟ دلم برای روشنگری های او مدام 
تنگ می شــود و در چشم انداز آتی هم 
از آن پازولینی های نوپا دیگر كســی را 

نمی بینم.



تله بدبینی
كسانی كه در تله بدبینی 

افتاده اند، عادت دارند بیشتر از 
هرچیز، نكات منفی را ببینند. آنها مدام 
تصورات منفی درباره آینده می سازند 
و حتی وقتی هیچ جایی برای نگرانی 

وجود ندارد، مطمئن هستند كه خیلی 
زود اتفاق بدی رخ خواهد داد. این 

احساسات آنها را از گرفتن تصمیمات 
جدید ناتوان می كند و به مرور به 
افرادی تبدیل می شوند كه به 
شكل افراطی محتاطانه عمل 

می كنند.

تله 
آسیب پذیری

مبتالیان به تله آسیب پذیری 
همان طور كه از نام این تله مشخص 
است، خودشان را در معرض آسیب 

تصور می كنند و همیشه نگران 
هستند كه اتفاقی، امنیت آنها را 
به خطر بیندازد. همین احساس 

باعث می شود جذب افراد قدرتمند 
و سلطه گر شوند یا حتی دست به 
رفتارهای مخرب مانند اعتیاد 

بزنند.

تله ایثار
تله ایثار همان چیزی 

است كه باعث می شود فرد به 
یك فداكار افراطی تمام عیار 

تبدیل شود و خودش، آرزوها و 
نیازهایش را قربانی خواسته های 
اطرافیان كند. مبتالیان به تله 
ایثار از اینكه سراغ خواسته ها 
و نیازهای خودشان بروند، 

احساس گناه می كنند. دیگران 
این افراد را همیشه حامی و 
مهربان می شناسند اما كمتر 
درباره مشكالت آنها چیزی از 

زبانشان شنیده اند.

تله رهاشدگی
ترس از تنهاماندن، ترك كردن عزیزان، 

مرگ اطرافیان و رها شدن، پررنگ ترین ویژگی 
مبتالیان به تله رهاشدگی است. این افراد گاهی 
به شكل افراطی به اطرافیان وابسته می شوند 
اما ترس ازدست دادن باعث می شود همزمان 

اطرافیان را از خود برانند. آنها اعتمادبه نفسشان 
را از دست می دهند، دست به كنترل دیگران 
می زنند و همیشه در هراس قطع ارتباط با 
بقیه هستند. این رفتارها باعث می شود 

روابط آنها ناپایدار باشد.

درمان وجود دارد
هرچند پیداكردن تله های فعــال در روان هر فرد، 
نیازمند صرف زمان و انرژی زیادی اســت كه با 
همراهی روان درمانگر امكان پذیر می شــود 
اما خوشبختانه طرحواره  درمانی می تواند 
درنهایت به اصالح و شكســتن تله های 
روانــی منجــر شــود و باورهــای 
ناسازگارانه را از بین ببرد تا فرد از 
دام تكرار الگوهای آسیب زا رها 
شــود. تله ها به ناخودآگاه 
ما می چســبند و موقع 
درمــان، مقاومــت 
زیادی از خودشان 
نشان می دهند. 
درمانگر با پرسش 
و پاسخ، به كمك 
خود فرد به تله های 
روانی او پی می برد و 
بعد تأثیرات وجود این 
تله ها را بر زندگی فعلی او 
بررسی می كند. در مرحله بعد، 
رفتارها و افكار منفی با گزینه های 
مناسب جایگزین می شــوند. البته كه 
درمان به همین سادگی نیست و روند آن 
نیازمند مهارت و دانش درمانگر و همراهی 

قدرتمند خود فرد است.

تله های روانی چیست؟

تله ها از كجا می آیند؟

حتما شــما هم تا به حــال نام تله هــای روانی یا 
طرح واره ها را، در موضوعات مربوط به روانشناسی 
و شخصیت شناســی شــنیده اید. بســیاری از 
روانشناسان وجود این تله ها را دلیل قدم گذاشتن 
افراد در مســیرهای تكــراری و آســیب  دیدن از 
اتفاقات تكرارشــونده می داننــد. تله های زندگی 
یا طرح واره های ناســازگار، در واقــع الگوی های 
تكــراری ای از فكركــردن، احســاس كردن و 
رفتاركردن هستند كه در دوران كودكی یا نوجوانی 
شــكل گرفته اند و اگر تغییر نكنند، این قابلیت را 
دارند كه در تمام عمر ما، در مراحل مختلف بدون 
اینكه از آنها خبر داشته باشیم، بارها و بارها تكرار 
شوند. این تله ها هستند كه به ما دیكته می كنند در 
یك موقعیت خاص، چگونه فكر، رفتار و احساس 
كنیم. به این ترتیب در بزرگســالی، تصمیم های 
زندگی ما تحت تأثیر الگوهایــی قرار می گیرد كه 
در كودكی در وجود ما نهادینه شده است. 18تله 
روانی مختلف براساس نظریه جفری یانگ، یكی از 
شناخته شده ترین روانشناسان دنیا، شناخته شده 

كه بعضی از رایج ترین آنها را مرور می كنیم.

ســؤال اصلی این اســت كه تله های روانی از كجا 
می آیند و چطور در وجود ما شكل می گیرند؟ تقریبا 
همه تله های روانی، ریشــه در رفتار اطرافیان با ما 
در دوران كودكــی دارند. مــا در دوران كودكی به 
شــیوه های مختلف آســیب دیده ایم؛ طردشدن، 
انتقاد، حمایت افراطی، بدرفتــاری، بی توجهی یا 
محرومیت. در اثر این تجارب اولیه، تله های زندگی 
بخشــی از وجودمان شــده اند. بعد از طی دوران 
كودكی، در بزرگســالی ما با ایجــاد موقعیت ها یا 
انتخاب افــراد جدید، به بازآفرینی همان شــرایط 
اولیه  دوران كودكی می پردازیم. این بار خودمان با 
انتخاب هایمان، خودمان را در موقعیتی قرار می دهیم 
كه دیگران ما را كنترل  كنند، با ما بدرفتاری  كنند یا 
به نیازهای ما توجهی نداشته باشند. تله های زندگی 
دست از ســر ما برنمی دارند و تداوم پیدا می كنند. 
تله ها مثل الگوهای تكرارشــونده در ناخودآگاه ما 
ثبت شده اند و ما را بارها و بارها در همان موقعیت 

اما به شكل های مختلف قرار می دهند.

رمانگردی15

قهرمان داستان »من، شماره سه« 
یك انســان متفاوت است؛ پسري 
كه ســاكن یك تیمارستان است 
و نمي تواند حرف بزنــد، اما راهي 
منحصر به فرد براي ارتباط گرفتن 
بــا اطرافیان و دنیــاي پیرامونش 
دارد؛ نقاشي. این رمان كه دومین 
تجربــه داستان نویســي عطیــه 
عطارزاده است، در یك آسایشگاه 
رواني و در دهه 50 اتفاق مي افتد 
و قهرمان داستان كه اوضاع كامال 
متفاوتي دارد، دنیا را از زاویه دید 
خودش برایمــان روایت مي كند. 
عطارزاده كه پیش از ایــن او را با 
رمان »راهنماي مردن با گیاهان 
دارویي« شناخته ایم، در این كتاب 
از زبان پســري كه او را »شــماره 
ســه« صدا مي زنند، قصه 5سال 
آخر حضــورش در آسایشــگاه را 
روایت مي كند. این كتاب ســال 
گذشــته توسط نشــر »چشمه« 
منتشر شــد و این روزها از طریق 
اپلیكیشــن هاي كتابخوان قابل 

مطالعه است.

من، شماره سه

»جومپــا الهیــری« یكــی از 
محبوب ترین نویسنده های 2دهه 
اخیر جهان اســت؛ نویســنده ای 
هندی تبار كــه در آمریكا بزرگ 
شده و داســتان هایش به شهرت 
جهانــی رســیده اند. او كه خالق 
مجموعه داستان »مترجم دردها« 
است، سال گذشته سومین رمانش 
با نام »همین حوالــی« را پس از 
8سال زندگی در شهر رم به زبان 
ایتالیایی نوشــت. جالــب اینكه 
خودش هــم كتابش را بــه زبان 
انگلیسی ترجمه كرده است! حاال 
این جدیدترین اثر جومپا الهیری، 
بــه همــت »راضیه خشــنود« 
به فارســی ترجمه شــده و نشر 
»ماهی« آن را منتشر كرده است. 
حاال داســتان این كتاب چیست؟ 
داستان زنی 45ساله ساكن ایتالیا 
كه یك سال از عمرش را با ریزبینی 
در روزمرگی ها و محیط پیرامونش 
روایت می كند. در این كتاب از نگاه 
این راوی درون داســتانی، آدم ها، 
اشیاء و مكان های داستان روایت 

می شوند.

همین حوالی

رمان تاریخی 

یكــی از پرفروش ترین كتاب های 
امســال، كتاب »نیمه فــراری« 
اســت؛ اثر »بریت بنت« با ترجمه 
»یاسمین ثانوی« كه به تازگی در 
ایران با همت نشــر »نون« منتشر 
شــده اســت. این رمان تاریخی 
داســتان زندگــی دو خواهر را در 
فاصله سال های 1950تا 1990به 
تصویر می كشد كه با وجود عالقه 
و عشقی كه به یكدیگر دارند، برای 
ساختن زندگی و آینده بهتر مسیر 
زندگی شان را از هم جدا می كنند. 
مشــكالت گوناگونی كــه این دو 
خواهر در مسیرهای انتخابی شان 
با آنها دســت به گریبان هستند، 
دســتمایه این رمان تازه است كه 
از روابط درونی انسان ها می گوید 
و نمایــی از عشــق و همدلی را به 
مخاطب ارائه می دهــد. این رمان 
كه عنوان »بهترین رمان تاریخی« 
جایزه ادبی گودریدز در سال2020 
را از آن خود كــرده، دومین رمان 

بریت بنت است.

پنجشنبه

شماره 134
1  مهر 1400 

معتاد فضای مجازی 
نشویم

حاال دیگر بســیاری از ما بیشتر از هر 
همراهی، تلفن همراهمان را كنار خود 
داریم. ساعت های زیادی از شبانه روز 
از این وسیله شخصی استفاده می كنیم 
و حضور در فضای مجازی، بخش زیادی 
از این ساعات را اشغال می كند. هرچند 
این فضا امتیازاتــی دارد اما اعتیاد به 
آن می تواند مشكالتی برای زندگی ما 

ایجاد كند.

اعتیاد به استفاده از فضای مجازی پیامدهای 
مختلفی دارد. در بعضــی افراد این اعتیاد به 
اضطراب بیمارگونه منجر می شود. این اعتیاد 
می تواند منجر به افزایش انزوا، افســردگی، 
مشــكالت خانوادگــی، افــت تحصیلــی، 
ازدست دادن شــغل و حتی مشكالت مالی 
به خاطر رفتارهای وسواس گونه  قمار اینترنتی 

و خرید اینترنتی شود.
برای جلوگیری از اعتیاد به فضای مجازی و 
كنترل میزان حضور در این فضا، راهكارهایی 

وجود دارد:
ثبت مدت زمان و تعداد دفعات اســتفاده از 
اینترنت و تلفن همراه. به مرور به راهكارهایی 

برای كنترل این زمان دست پیدا می كنید.
تعییــن مــدت زمــان مشــخص از پیش 
تعیین شــده برای حضور در فضای مجازی. 
بعضــی برنامه های موبایلی به شــما امكان 
می دهند زمان حضور خود در فضای مجازی 
را مدیریــت كنید و اگر از زمــان مجاز عبور 

كنید، به شما اخطار می دهند.
جایگزین كردن زمان استفاده از تلفن همراه 
با فعالیت های دیگر مثــل مطالعه یا ورزش. 
خودتان را ملزم كنید ابتدا بعضی فعالیت ها را 
انجام دهید و بعد سراغ تلفن همراه بروید، به 

قول و قرار با خودتان پایبند بمانید.

راهنما

روان ما انسان ها آن قدر پیچیده و در مواردی ناشناخته است كه تنها با بررسی تخصصی می توان به دلیل انتخاب ها 
و رفتارهای خاص هركدام از ما پی برد. باوركردنی نیست كه بسیاری از رنج ها و مشكالت ما، ناشی از افتادن در 

دام چیزی است كه روانشناسان به آن، تله های روانی یا طرح واره می گویند؛ تله هایی كه در كودكی در وجود ما ساخته شده و ما در 
بزرگسالی، خودخواسته و داوطلبانه خودمان را بارها و بارها در این تله ها گرفتار می كنیم. محمدرضا دژكام، روانشناس و درمانگر، 

درباره تله های روانی، دلیل ایجاد آنها و روش درمان تله ها توضیح می دهد و برخی از رایج ترین تله های روانی را معرفی می كند.

نیلوفر  ذوالفقاری

تله های روانی با زندگی ما چه می كنند؟

گرفتاردردام
تلههایتكراری

تله بازداری هیجانی
كسانی كه در دام این تله افتاده اند، نمی توانند احساسات و 

هیجانات خود را به  راحتی بیان كنند و ترجیح می دهند آنها را از 
دیگران پنهان كنند. روح چنین افرادی معموال سرشار از خشم و 
رنجی است كه هرگز نتوانسته اند به زبان بیاورند و انرژی زیادی را 

صرف كنترل این حجم از هیجانات سركوب شده می كنند.

تله بزرگ منشی
افراد درگیر در تله بزرگ منشی، خودشان را خیلی مهم و برتر از دیگران 

می دانند، به نظرشان نیازهای خودشان بر بقیه اولویت دارد و همه باید همان طور 
رفتار كنند كه آنها می پسندند. آنها معتقدند باید هروقت می خواهند به هرچه 

می خواهند دست پیدا كنند و مهم نیست چگونه.

تله تنبیه
كسانی كه دچار تله تنبیه هستند، بیشتر از هركسی نسبت به خودشان سختگیر 

هستند، برای كوچك ترین اشتباهی به شدت خودشان را سرزنش می كنند و عصبانی 
می شوند. آنها به سختی خودشان را می بخشند و اگر اتفاق بدی برایشان بیفتد، 

معتقدند حق آنها همین است و این تاوان اشتباهات خودشان است.

تله شكست
تله شكست همان چیزی 

است كه باعث می شود بعضی 
افراد احساس كنند همیشه 
محكوم به شكست هستند 

چراكه مهارت  و توانایی كافی 
ندارند. این افراد مدام خودشان 
را با دیگران مقایسه می كنند 
و البته كه بقیه را موفق تر و 
تواناتر از خودشان می دانند. 
در این شرایط، چشم شان را 

روی مهارت ها و دستاوردهای 
خودشان می بندند و به این 

ترتیب، در واقعیت هم با هراس 
از شكست، از قدم گذاشتن در 
مسیر پیشرفت و برنده بودن 

دور و دورتر می شوند.

تله اطاعت
تا به حال افرادی را دیده اید 

كه سعی می كنند به هر قیمتی 
شده، اطرافیان خود را خشنود 
كنند؟ به نظر می رسد آنها افراد 

بسیار مهربانی هستند كه هرگز با 
هیچ چیز مخالفت نمی كنند اما در 
واقع این افراد به تله اطاعت مبتال 
هستند. این افراد همیشه منفعل 
عمل می كنند، برای جلوگیری از 

ناراحت كرد ن دیگران با همه نظرات 
و خواسته های آنها موافقت می كنند 

و با این كار، خشمی را در وجود 
خودشان انباشته می كنند كه بعدها 
به شكل نافرمانی، شكایت و انتقام 
یا جذب شدن به افراد سلطه گر 

بروز پیدا می كند.

فیدل كاسترو در سال1926 متولد شــد. خانواده او از زمینداران 
سرمایه دار نیشــكر بودند. او بعد از گذراندن دبستان در روستا، به 
مدرسه ای خصوصی واقع در شهر سانتیاگو در كوبا و سپس هاوانا 
رفت و پس از آن از دانشكده حقوق دانشگاه هاوانا فارغ التحصیل 
شد. در دانشگاه هاوانا با تفكرات كمونیستی آشنا شد. درحالی كه 
پدرش شخصیتی ثروتمند و از بزرگان صنعت كشاورزی در كوبا 
بود. اختالف فاحش میان سطح زندگی خود با فقر شدید بسیاری 
از هموطنانش، او را تحت تأثیر قرار داد و به یك انقالبی تبدیل كرد. 
زمانی كه دانشجو بود به یك گروه دانشجویی پیوست كه علیه فساد 

سیاسی مبارزه می كردند.

كاسترو به دلیل ساعات طوالنی كار شهرت دارد و اغلب ساعت 3 یا 4صبح به خواب 
می رفت. او حتی ترجیح می داد مقامات را در این ساعات مالقات كند زیرا تصور 
می كرد آنها در این ساعت خسته هستند و او می تواند بهتر مذاكره را پیش ببرد. 
او به موســیقی عالقه نداشــت اما طرفدار ورزش بود و مرتب ورزش می كرد. او 
همیشه سیگار كوبایی می كشید تا اینكه در سال 1985 آن را ترك كرد و گفت: 
»بهترین كاری كه با این جعبه سیگار می توانید انجام دهید این است كه آن را به 

دشمن تان بدهید.«

فیــدل كاســترو، در ســال2010 بیشــتر در 
معرض دید عموم قرار گرفت اما یك ســال بعد 
به طور رسمی از حزب كمونیســم خارج شد. با 
قدرت گرفتن برادر فیدل كاسترو، بعد از نیم قرن 
نخســتین مالقات میان رؤسای جمهور آمریكا و 
كوبا شكل گرفت و توافقنامه ای برای از سر گیری 
روابط دیپلماتیك به امضا رسید. او در وصیت نامه  
سیاســی خود چنین بیان می كند: »انقالب كوبا 
دســترنج یك نفر نیســت و نمی تواند هم باشد. 
این انقــالب حاصــل قهرمانی هــای یك خلق 
تسلیم  ناپذیر است. میلیون ها كوبایی آماده اند از 
این انقالب تا آخرین قطره  خون به دفاع برخیزند. 
هیچ نیرویی در جهان قادر نخواهد بود مقاومت ما 
را درهم بشكند و استقالل ما را نابود سازد. در كوبا 
سوسیالیسم و از همه بیشتر سوسیالیسم، ماندگار 
خواهد بود.« فیدل كاسترو در سال2016 در سن 

90سالگی درگذشت.

كاسترو در ســال 1953 به خاطر نقش در یك كودتای نافرجام به 
زندان افتاد. او پس از آزادی از زندان به مكزیك رفت و ســپس به 
همراه ارنســتو چه گوارا و حدود 100نفر از یارانش با قایق به كوبا 
بازگشت. بیشــتر مبارزان به محض پهلوگرفتن قایق دستگیر یا 
كشته شــده و فقط حدود 10نفر از آنها موفق به فرار شدند. این 
افراد به تپه های هاوانا سرازیر شدند. كاســترو، ارنستو چه گوارا و 
همراهانشان انقالب را از پایگاه خود با یك جنگ چریكی كالسیك 
آغاز كردند. با فرار باتیستا، كاسترو پیروز و دولت جدیدی در كوبا 
مستقر شد. رهبران كوبا قول دادند زمین ها را به مردم واگذار كرده 

و از حقوق فقرا دفاع كنند.

فیدل كاســترو پس از به دســت گرفتن حكومت در كوبا، مخالفت با 
سیاست های آمریكا در كوبا و آمریكای جنوبی را سرلوحه سیاست های 
خود قرار داد. آمریكا كه منافع خود را در كوبا در خطر می دید، تالش 
كرد وی را با انجام توطئه هایی حمایت شده از سوی سازمان سیا به قتل 
برساند. دولتمردان واشنگتن حتی با حمایت از چریك های ضد انقالب 
كوبا، در سال 1961 به فرمان جان اف كندی، رئیس جمهور وقت آمریكا، 
حمله ای به خلیج خوك ها در كوبا انجام دادند كه در این حمله نیرو های 
وفادار به فیدل كاســترو، چریك های ضد انقالب كوبایی را شكســت 
دادند. در زمان زمامداری كندی بر كاخ سفید همچنین بحران استقرار 
موشك های شوروی در كوبا پیش آمد كه آن بحران از طریق دیپلماتیك 
و با خروج موشك های شــوروی از كوبا به طور مسالمت آمیز به پایان 
رسید. درحالی كه احتمال آن نیز  شوروی در كوبا جنگی عالم گیر میان 

2قدرت بزرگ آن زمان درگیرد.

كاســترو با 5دهه ریاســت جمهوری، ركــورد طوالنی تریــن دوران 
ریاست جمهوری در تاریخ را دارد. در طول تاریخ تنها 2پادشاه بیشتر از 
او كنترل قدرت را در دست داشتند: ملكه الیزابت و پادشاه تایلند. او در 
سال2006 به دلیل مشكالت سالمتی، قدرت را به برادرش رائول كاسترو 
سپرد. كاســترو در طول زمامداری اش شاهد حضور 10رئیس جمهور 
مختلف در كاخ سفید بود. در ضمن او ركورددار طوالنی ترین سخنرانی 
تاریخ هم است. او در ســپتامبر1960 در مجمع عمومی سازمان ملل 

4ساعت و 29دقیقه صحبت كرد.

وصیتی برای كوبایی ها

صدها ترور ناموفق
كاســترو ادعا كرده كه از 634نقشه ترور جان ســالم به دربرده كه اكثریت آنها 
توسط ایاالت متحده و از زمان ریاست جمهوری آیزنهاور تا كلینتون ادامه داشته. 
بیشترین اقدام به قتل از ســوی آمریكا با 197مورد در دوران ریاست جمهوری 

رونالد ریگان صورت گرفته است. در این میان چندین روش بسیار عجیب برای 
ترور مطرح شده كه بعضی هایش واقعا خنده دار و باورنكردنی است. از سیگارهای 
منفجره، خودكار و دستمال آلوده، بمب زیردریایی، سیگارهای آلوده برای ریزش 
ریش ها و باران ال اس دی برای هذیان گفتن هنگام سخنرانی كه بگذریم می رسیم 

به نمونه های دیوانه وارتری مانند مایوی مسموم!

تولد در خانواده ای ثروتمند

همراهی با چه گوارا

مخالفت با آمریكا

نیم قرن ریاست جمهوری

كاسترو و سینما
درباره كاسترو مستندهای سینمایی و تلویزیونی زیادی 
ساخته شده اســت. حدود 50بازیگر ســینما و تلویزیون 
در نقــش او بازی كرده اند كــه از میان آنهــا می توان به 
نقش آفرینی جك پاالنس در فیلم »چه« 1969 و دمیان 
بیچیر در فیلم »چه« ساخته استیون سودربرگ محصول 
2008 اشاره كرد. كاسترو از عالقه مندان به سینما بود و 
در مستند »فرمانده«، ســاخته الیور استون، از عالقه اش 
به ســوفیا لورن، بریژیت بــاردو، ژرار دوپاردیو و چارلی 
چاپلین می گوید. براساس فیلم شناسی ها، كاسترو پیش 
از گذاشتن ریش در دو فیلم كمدی موزیكال هالیوودی 
»راحــت بــرای ازدواج« و »تعطیــالت در مكزیكو« هر 
 دو ســاخته ســال 1946 به عنوان سیاهی لشــكر بازی

 كرده  است.

سبك زندگی جالب

آشنایی با شخصیت و زندگی 
فیدل كاسترو؛ رهبر انقالب كوبا

ثروتمندی كه 
مخالف فقر بود

فیدل كاســترو نه فقط به عنوان چهره ای مخالف امپریالیسم و ظلم، بلكه به عنوان پایه گذار 
انقالب كوبا، یكی از مهم ترین و مؤثرترین شخصیت های سیاسی قرن بیستم محسوب می شود. 
رهبری سیاسی ای كه خبرها می گویند 634بار برای ترور او نقشه كشیده شد و شخصیت او 

بارها در آثار سینما و ادبیات مورد بررسی قرار گرفت، زندگی و شخصیت جالبی داشته است.

مكتبخانه

ی
طرح:  بهرام غرو
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سال آبي1400-13۹۹ يكي از كم بارش  ترين سال هاي آبي 40سال 
 زيست

اخير بود كه طي آن سايه ســنگين خشكسالي با شدت زياد تقريبا بر  بوم
تمام كشــور سايه انداخت؛ ســالي كه با رســيدن به بهار و تابستان، 
چنان كه در سلسله گزارش هاي همشهري از تنش آبي استان هاي كشور خوانديد، 
تعداد قابل توجهي از شهرها و روستاها را با جيره بندي، قطعي مكرر آب و آبرساني 

سيار مواجه كرد و صنعت و كشاورزي نيز از آن بي تأثير نبودند.
عالوه بر اين، اثرات به نسبت مانا و ســخت جبران پذيري در منابع آبي كشور طي 
10سال اخير رخ داده است كه مسئوالن مديريت آبي را ناچار به تصويب طرح احياي 
سفره هاي آب زيرزميني و ســند سازگاري با شــرايط كم آبي كرده است. از سوي 
ديگر، براي نخستين بار در تاريخ مديريت آبي كشور 13۷منطقه در دشت هاي ايران 
به عنوان دشت ممنوعه بحراني اعالم و برداشت آب از آنها ممنوع شد. ۵مرداد1400، 
مديرعامل شــركت آب منطقه اي اعالم كرد از نظر گرمسالي و خشكسالي در حال 
عبور از بدترين سال در ۵2سال اخير كشور هســتيم. حميدرضا جانباز همچنين 
تأكيد كرد كه هم اكنون 300شهر دچار تنش آبي هســتند و حدود 8هزار روستا 
هم با تانكر آبرساني مي شوند. اگرچه در پايان تابستان1400 اعداد اعالمي از سوي 
اين مقام مسئول درباره شــهرها كاهش پيدا كرد و بنا بر آمار اعالمي استان ها كه 
در جدول پيوســت اين گزارش مي خوانيد، اين عدد در شهرها به 2۵۹شهر رسيد، 
اما تنش آبي فزاينده در روستاها همچنان محسوس است و باز هم بنابر آمار رسمي 
استان ها، 8۵62روستا با تنش آبي شديد درگيرند و با تانكر آبرساني مي شوند. اين 

آمار نشان مي دهد طي تابستان تنش آبي در ۵62روستا تشديد شده است.

كاهش محسوس بارندگي 
آسمان نامهربان امســال وضعيت رواناب ها و ذخاير آبي در اســتان ها را به شدت 
تحت تأثير قرار داد. براساس آمارهاي منتشر شده از سوي اداره هاي كل هواشناسي 

استان ها، خوزســتان۹۷.۵، كهگيلويه و بويراحمد18.۷، مركزي24، چهارمحال 
و بختيــاري2۷، اصفهان34، آذربايجــان غربي33، هرمــزگان۷8، مازندران30، 
ســمنان40، آذربايجان شــرقي2۷، اردبيل80، كرمان۷۷، خراســان رضوي6۷، 
زنجان44، خراسان شــمالي48/3، ايالم38، قزوين41، همدان40، كردستان44، 
يزد4۵، فارس64، كرمانشاه2۵، سيستان و بلوچستان۹0، گيالن26، بوشهر48 و 

قم34درصد كاهش بارندگي داشتند.
با توجه به كاهش نزوالت آسماني، شركت آب منطقه اي كشور هم ميزان پرشدگي 
سدها را ۵0.۵ميليارد مترمكعب و درصد پرشدگي سدهاي كشور را با 4۹درصد و 

ورودي سدها را با 4۷درصد كاهش ثبت كرده است.
همچنين وضعيت سدهاي مهم كشاورزي و آشاميدني كشور، گوياي اين است كه در 
هرمزگان و سيستان و بلوچستان بيشترين ميزان تغيير حجم آب در سدها را شاهد 
هستيم و فقط سد رئيسعلي دلواري بوشــهر در كل كشور با رشد حجم آب مواجه 
بوده است. پايتخت نيز شرايط بهتری ندارد و موجودي آب سدهاي پنج گانه تهران 

نيز ۷1۷ميليون مترمكعب بود كه ميزان پرشدگي آنها 38درصد اعالم شده است.

برداشت هاي غيرمجاز 
با وجود تصويب و اجراي طرح تعادل بخشي و احياي سفره هاي آب زيرزميني اعداد 
تكان دهنده حفاري چاه هاي غيرمجاز در استان ها راهي سخت و دور از دسترس را 

براي كاهش تنش آبي نشان مي دهد.
براساس اعالم شركت هاي آب منطقه اي استان ها به همشهري، 316هزارو20۷چاه 
غيرمجاز در مجموع استان هاي كشــور به جز تهران وجود دارد كه از اين تعداد در 
زنجان ۹هزار، خراسان شــمالي 4هزار، قزوين 60هزار، همدان 4هزار، كردستان 
6هزار و۵00، يــزد 260، فارس يك هزار و800، كرمانشــاه ۵هزار، سيســتان و 
بلوچستان 4هزار و 63۷، البرز 8هزار و ۵00، كرمان ۹هزار، لرستان يك هزار و 8۹3، 
بوشهر ۵هزار و ۵00، قم 4هزار و 800، خوزستان ۵هزار، كهگيلويه يك هزار و 23۷، 
مركزي 2هزار و 100، اصفهان 43هزار و480، آذربايجان شرقی 22هزار، هرمزگان 
4هزار و 300، مازندران 60هزار،آذربايجان غربی60هزار و گلستان و خراسان رضوي 
به ترتيب 20هزار و 4هزار چاه غيرمجاز است. اين برداشت غيرمجاز درحالي است كه 
شبكه هاي آبرساني كشور هم به دليل فرسودگي و شكستگي با كاهش 13درصدي 

در يك سال گذشته 1۷درصد هدررفت داشته است.

ميراث طرح هاي آبي براي دولت جديد 
با توجه به تنش هاي چند سال اخير به ويژه در برخي استان ها، ايجاد زيرساخت هاي 
تامين آب آشاميدني شهري و روســتايي يكي از اولويت هاي وزارت نيرو بود. براي 
مثال در خوزســتان به عنوان استاني كه همه شــهرهايش درگير تنش آبي است، 
تكميل ۷طرح آبرساني با هدف تامين آب 8ميليون نفر جمعيت شهري و روستايي 
با اعتبار 4۹هزار ميليارد ريال مورد توجه بوده كه حاال جزو مســئوليت هاي دولت 
سيزدهم شده است. از مهم ترين و بزرگ ترين اين طرح ها، آبرساني غدير است كه 
پس از تكميل با آبگيري از ســد كرخه و منابع با كيفيت ســد دز، آب آشاميدني و 
كشاورزي 26شهر و 1600روستا يعني نياز آبي ۵2درصد جمعيت خوزستان را رفع 
مي كند. براساس اعالم استاندار خوزستان قرار اســت به زودي هزارميلياردتومان 

اعتبار براي تكميل اين طرح ابالغ شود.
طرح آبرساني بن - بروجن در چهارمحال و بختياري نيز از طرح هايي است كه با پايان 
سال1400 عمرش به يك دهه مي رسد؛ گرچه اجراي اين طرح پيش تر و در دهه80 
مصوب شده بود، اما عمليات اجرايي پروژه انتقال آب بن - بروجن در حوضه آبريز 
زاينده رود از سال13۹1 آغاز شــد و بنابر اظهار مديران چهارمحال و بختياري در 
شرايطي كه بيش از ۹0درصد منابع آب مصرفي اين استان در بخش هاي آشاميدني، 
صنعت و كشــاورزي از منابع زيرزميني برداشت مي شود، بهره برداري از اين طرح، 
آب آشاميدني و بهداشــتي بيش از نيمي از مردم در 11شهر و 14روستاي مسير 

رودخانه را تامين خواهد كرد.
طرح بزرگ انتقال آب خليج فارس به استان فارس موسوم به المرد نيز يكي ديگر از 
اين طرح هاست كه كلنگ اجرايي آن سال۹۷ به زمين خورد. بنابر اعالم نمايندگان 
اين اســتان در مجلس شوراي اســالمي با واگذاري ۵1درصد طرح به يك شركت 
خصوصي و تعيين تكليف سرمايه گذاري 30درصدي شركت ايميدرو توسط وزارت 
صمت و توزيع 1۹درصد باقيمانده بين ســرمايه گذاران صنعتي اســتان و جذب 

مشاركت آنان، منابع اعتباري اجراي طرح آماده و تمامي مجوز هاي الزم در سطح 
وزارتخانه ها براي طرح گرفته شده است و هيچ مانعي براي آغاز عمليات اجرايي اين 

طرح وجود ندارد. قرار است اين پروژه به مناطق شمال فارس هم برسد.
داالن اين خط از ارتفاعات صعب العبور منطقه مرزي اســتان هاي فارس، بوشهر و 
هرمزگان مي گذرد و با ايجاد ۵پمپاژ در مسير خط لوله قرار است آب دريا تا ارتفاع 

باالي 1300متر وارد شهر المرد شود.

تكميل ابرطرح آبرساني تا 1۴۰۴ 
از طرح هاي بسيار مهمي كه در دولت يازدهم و دوازدهم مصوب و اجراي آن شروع 
شد، طرح انتقال آب خليج فارس به ۷استان در فالت مركزي و شرق كشور است كه 
به ابرطرح انتقال آب شهرت دارد. با تكميل 3خط طرح ملي انتقال آب خليج فارس 
به فالت مركزي ايران درمجموع ۵۵0ميليون مترمكعب آب شيرين از خليج فارس 

به فالت مركزي ايران منتقل مي شود.
براي اجراي اين طرح ها كه در مجموع با لوله گذاري بــه طول 3۷00كيلومتر آب 
خليج فارس و درياي عمان را به ۷استان هرمزگان، كرمان، خراسان جنوبي، خراسان 
رضوي، يزد، اصفهان و سيستان و بلوچســتان منتقل مي كند، 128هزار ميليارد 
تومان اعتبار پيش بيني شــده اســت. اين طرح ها براي ۷0هزار نفر اشــتغال زايي 

خواهد داشت.
خط نخست كه آب خليج فارس را به هرمزگان، كرمان و يزد منتقل مي كند، چند ماه 
پيش به طوركامل افتتاح شد. اين طرح در فازهاي يك، 2و 3به طول 820كيلومتر، 
با 12ايستگاه پمپاژ، حجم سرمايه گذاري 20هزار ميليارد توماني اجرايي شده كه 
پتانسيل اشتغال زايي آن در دوران ساخت )تاريخ شروع 13۹1 و تاريخ اتمام 13۹۹( 

16هزار نفر برآورد شده است.
در خط دوم انتقال آب خليج فارس به استان هاي كرمان، خراسان جنوبي و خراسان 
رضوي پيش بيني شــده اســت. اين طرح به طول 1۵۵0كيلومتر با 18ايســتگاه 
پمپاژ آب با سرمايه گذاري 4۷هزار ميليارد توماني اجرا شــده و براي 30هزار نفر 
اشتغال زايي به دنبال دارد. تاريخ شــروع اين طرح سال۹۹ و تاريخ پايان آن 1404 

پيش بيني شده است.
در خط ســوم، آب خليج فارس به يزد و اصفهان منتقل مي شود. اين طرح به طول 
۹10كيلومتر با 10ايســتگاه پمپاژ آب، با ســرمايه گذاري 3۵هزار ميليارد توماني 
اجرايي شده و براي 14هزار نفر اشــتغال زايي به دنبال دارد. تاريخ شروع اين طرح 

سال گذشته و تاريخ پايان آن 1404 پيش بيني شده است.
در خط چهارم، انتقال آب درياي عمان به سيستان و بلوچستان پيش بيني شده 
است. اين طرح به طول 820كيلومتر با 11ايستگاه پمپاژ آب، با سرمايه گذاري 
3۹هزار ميليارد توماني اجرايي شــده و براي 10هزار نفر اشتغال زايي به دنبال 
دارد. تاريخ شروع اين طرح ســال۹۹ و تاريخ پايان آن 1404 پيش بيني شده 

است.

طرح هاي نيمه كاره
هم اكنون در سراسر كشــور طرح هاي نيمه كاره آبرســاني مانند آنچه گفته شد و 
طرح هايي مانند آبرســاني نهند به تبريز، بازنگري و مهندســي مجدد طرح جامع 
آبرساني به روستاهاي سيستان و بلوچســتان پس از 2دهه و مانند آن بسيار است؛ 
طرح هايي كه اعتبار كالن براي اجرا مي خواهند. اما در شــهرها و روستاهاي ايران 
گاه مشكالت كوچك تري وجود دارد كه با هزينه هاي اندكي قابل رفع شدن است؛ 
مانند نوسازي شبكه آبرساني بسياري از روستاها، تعويض لوله و منبع، نصب كنتور 
هوشمند بر چاه هاي كشاورزي و مانند آن؛ اقداماتي كه نه نيازمند اعتبار زياد هستند 

و نه زمان بسيار طوالني.

در انتظار سال خشك ديگر 
با وجود اين پروژه هاي نيمه كاره و درحالي كه چشم اميد كشور براي كاهش تنش 
آبي به 6 ماه دوم سال1400 و شروع ســال آبي 1401-1400 دوخته شده است، 
پيش بيني هاي ســازمان هواشناسي نشــان مي دهد بارش هاي پاييز1400 هم با 

كاهش همراه هستند.
پيش بيني فصلي اين سازمان معموال با صحت ۷0درصدي سنجيده مي شود و حاكي 
از اين است كه بارش در فصل پاييز در اكثر مناطق كشور به جز سواحل درياي خزر 

كمتر از نرمال يا همان ميانگين بلندمدت آماري خواهد بود و ســهم ماه هاي مهر و 
آبان در اين كم بارشي بيشتر است.

از نيمه دوم آذر1400، شرايط بارشي در كشــور مقداري متعادل مي شود و انتظار 
مي رود بارش در اكثر مناطق كشور به نرمال گرايش پيدا كند. اصفهان، يزد، خراسان 
جنوبي، خراسان رضوي، سيستان و بلوچستان، فارس، هرمزگان، كرمان، كرمانشاه، 
چهارمحال و بختياري، لرستان، خوزســتان و ايالم نسبت به ساير استان ها شرايط 

حادتري خواهند داشت.

استان

تعداد 
شهرهاي 

درگير تنش 
آبي

تعداد 
روستاهاي 
درگير تنش 

آبي

ذخيره سدهاي 
بزرگ

تعداد 
دشت هاي 
ممنوعه 
بحراني

خسارت 
كشاورزي 
)ميليارد 

ريال(

اعالم نشده1۲۴1۲ميليون1۳۰آذربايجان غربي

۲7هزار۳۴۹۳ميليون۴۴۰آذربايجان شرقي

۳۹هزار1۰۰۰ ميليون۸۲۲۰اردبيل

۴هزار۳111۰ميليون57۳۰5اصفهان

اعالم نشده۴57۲ميليون۰1۰البرز

۲1۰۰۹۰۰ ميليون۳۲۲ايالم

اعالم نشده1۴۶۴ميليون۳۲51بوشهر

۳هزار۶۰۴ميليون۴115چهارمحال وبختياري

۲۶هزار5۲۴ميليون111۰۲خراسان شمالي

اعالم نشده55115ميليون۲۰1۰۰خراسان رضوي

1۸۸۲5۰۰ميليون5۲۲۹خراسان جنوبي

اعالم نشده5۰۰۴ميليون1۳۰۰همه شهرهاخوزستان

اعالم نشده1۸۸۰ميليون۳1۴۰زنجان

۴هزار۲75ميليون۸5۸سمنان

۳۰۳۰۲۸۴ميليون1۸۳۰۰۰سيستان وبلوچستان

۳۳5۰۰فارس
1ميليارد و 

57۰
۴1هزار۳۴

اعالم نشده۸۰1ميليون۰5قزوين

۲هزار۲11۳ميليون۰۲5قم

۲1هزار۹7۸۰ميليون۰1۰5كردستان

اعالم نشده1۳51۲ميليون1۶۲۴۴كرمان

۴۳هزار۸۹7۲ميليون۰1۳۰كرمانشاه

۶۲1۰كهگيلويه وبويراحمد
۲ميلياردو 
۸۰۰ميليون

اعالم نشده5

۴۲هزار۰تقريبا خالي۸7۴گلستان

اعالم نشده۴۶7۰ميليون۰۳1۳گيالن

55هزار۶۰۰ميليون۰55لرستان

اعالم نشده۲57۰ميليون۲51۰۰مازندران

7۲.۳5ميليون۰11۴مركزي
1۹هزار و 

۲۶۰

۳۳۰71۴۰ميليون11۳۸5هرمزگان

1۴۴۲۶۰۰ميليون۸۹-همدان

15هزار۴۴ميليون1۰۳۳۰يزد

آغاز طرح ضربتی واكسيناسيون در پايتخت
تعداد فوتی های روزانه كوويدـ 1۹ پس از ۵3 روز به زير 300 نفر رسيد

تعداد فوتی های روزانه كرونا در پيك پنجم، سرانجام پس از ۵3روز 
به زير 300 مورد رسيد؛ تعداد فوتی هايی كه اوايل شهريور به بيش از 
۷00نفر هم رسيده بود. حاال  بر اساس اعالم وزارت بهداشت، در شبانه روز اخير، 28۵  مرگ به دليل 
ابتال به كرونا ثبت شده است. كارشناسان تأكيد می كنند كه كاهش تعداد مرگ ها به دليل باال رفتن 
ميزان تزريق واكسن است و به نظر می رسد روند كاهش مرگ ها به دليل روند افزايشی واكسيناسيون، 
ادامه دار باشد. پيش از اين عليرضا رئيسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با كرونا اعالم كرده بود كه در 
هفته دوم آبان ماه، تعداد فوتی های روزانه به زير ۵0 نفر می رسد. او دليل اين اتفاق را واكسيناسيون 

تعداد قابل توجهی از افراد در كشور تا آن زمان اعالم كرده بود.
 بر اساس اعالم وزارت بهداشــت تا روز گذشــته 46ميليون و8۹۹هزارو434نفر در كشور واكسن 
دريافت كرده اند؛ 32ميليون و 2۵0 هزار و ۵43 نفر دوز اول و 14 ميليون و 648 هزار و 8۹1 نفر هم 
هر دو دوز . با اين همه اما با شروع فصل پاييز،  متخصصان حوزه سالمت نسبت به ورود سويه های 
جديد و اوج گيری پاندمی در فصل سرما و احتمال وقوع يك پيك جديد، اعالم نگرانی می كنند. آنها 
می  گويند ممكن است با جهش جديدی از ويروس يا ورود سويه الندا به كشور، وضعيتی مشابه پاييز 
سال گذشته در كشور رخ دهد. وضعيت پاييز امسال را ميزان واكسيناسيون و رعايت پروتكل های 
بهداشتی تعيين می كند؛ چراكه همين حاال هم خبرهايی كه از استان های ديگر به گوش می رسد 
حكايت از كاهش ميزان رعايت پروتكل های بهداشــتی دارد؛ تاجايی كه قاسم جان بابايی  ، معاون 
درمان وزارت بهداشت در اين باره می گويد: »در بعضی استان ها كه دستورالعمل ها به درستی رعايت 
نمی شود، عبور از موج پنجم طوالنی تر شده است.« به گفته اين مسئول، هنوز كشور از پيك پنجم 
عبور نكرده است. تجربه های قبلی نشان می دهد كه گاهی يك پيك در استانی يك تا يك ماه و نيم 
باقی می ماند، اما در استان ديگری تا 3 ماه هم ماندگار اســت.  در ميان استان ها با كاهش ورودی 
بيمارستان ها، گفته می شود پايتخت شرايط نسبتا بهتری را تجربه می كند. نادر توكلی ، معاون درمان 
ستاد مقابله با كرونای تهران هم با اشاره به اين موضوع به همشهری می گويد كه طرح 10روزه ضربتی 
تسريع واكسيناسيون در تهران آغاز شده است: »اين طرح در تهران و تمام شهرستان های اطراف آغاز 
شده و تمام مراكز واكسيناسيون هم به صورت 2شيفت صبح و عصر واكسيناسيون مراجعه كنندگان 
را انجام می دهند. با توجه به حذف محدوديت ســنی تمام افراد باالی 1۷سال می توانند با مراجعه 
به سامانه سالمت نسبت به ثبت كدملی ، مركز واكسيناسيون و ساعت تزريق اقدام كنند. همچنين 
سامانه 60۷0 هم اطالع رسانی درباره ساعت كار مراكز واكسيناسيون 24ساعته را ارائه می كند.« به 
گفته توكلی، روند كاهشي شيوع كرونا در تهران خوب است؛ به طوری كه ميزان مراجعات سرپايی 
هم نسبت به دوره پيك بيماری  ۵۵درصد كاهش يافته است. در اين ميان مرگ های كرونايی تهران 

چند روز است كه دورقمی شده است.
حاال بر اساس اعالم وزارت بهداشــت، ديگر محدوديت ســنی برای واكسيناسيون وجود 
ندارد و تمام متولدان 1383 به قبل می توانند به پايگاه هاي واكسيناســيون مراجعه كنند. 
همچنين عالوه بر واكسيناسيون تمام متولدان 1383 به قبل ، گفته می شود اولين نوبت برای 
واكسيناسيون گروه سنی 12 تا 18سال هم ۹ و 10مهر تعيين و به خانواده دانش آموزان اعالم 
شده است؛ خبری كه هنوز به صورت رسمی منتشر نشده است. كريم همتی ، رئيس جمعيت 
هالل احمر در اين باره از واردات 12 ميليون دوز واكسن دانش آموزی كرونا در هفته آينده خبر 
داده و گفته:  »اين واكسن ها در 2محموله  6ميليون دوزی وارد كشور و به دانش آموزان تزريق 
می شود.« از سوی ديگر هم قرار است دوز يادآور يا بوستر كادر درمان با تامين واكسن های 
فايزر و »جانسون و جانسون« انجام شود. حيدر محمدی  ، مديركل دارو و مواد تحت كنترل 
سازمان غذا و دارو در اين باره می گويد:  »واكسن های فايزر و جانسون و جانسون مجوز مصرف 
اضطراری ايران را گرفته اند، اما چون خوش قول نيستند، خيلی روی آن حساب باز نمی كنيم. 

اگر طرف خارجی به وعده هايش عمل كند، واردات آنها را خواهيم داشت.«
به گفته محمدی، واكسن فايزر از بلژيك و جانسون و جانسون از آلمان تهيه و به عنوان دوز 

بوستر )سوم( كادر درمان استفاده می شود.

سر جهازي نخستين روز شروع پاييز، مدرسه 
است. اصال درس و كالس سنجاق شده روي گزارش

پر چارقد زرد و نارنجي مهر. هميشــه پاييز 
اينطور شروع مي شود كه ۷صبح يكم مهرماه به جز صداي 
جيغ جيغ گنجشــك ها و كالغ هاي سحرخيز و خش خش 
برگ هاي زردي كه از شاخه درختان دل كنده و تن به باد 
مي سپارند، از پشت پنجره  خانه ها صداي شادي و خنده و 
غرغر دختركان و پسركاني كه راهي مدرسه اند، در خيابان و 
كوچه ها  بپيچد و پر كند گوش شــهر و روستا را كه آهاي 

خواب آلودگان بيدار شويد، پاييز از راه رسيده است.
اما حاال نه هوا، هواي پاييز اســت و نــه اول مهر بوي عطر 
مدرسه مي دهد. بچه ها براي سال تحصيلی جديد هم بايد 
از دل خانه وصل شوند به دنياي بزرگ درس و كالس و به 
جاي اينكه پشــت نيمكت هاي چوبي كنار هم بنشينند، از 
پشت تبلت ها، لپ تاپ ها و موبايل ها دست دوستي به سمت 

هم دراز كنند.
البته حــاال كه اين گــزارش را مي خوانيــد، زنگ نمادين 
جشن شــكوفه ها در مدارس ابتدايي زده شده و آن كالس  
اولي هايي كه ترس پدر و مادرشــان از كرونا ريخته، اجازه 
داده اند كه كودكان شــان بــراي يك روز هم كه شــده به 
مدرســه بروند تا از نزديك با معلم و همكالسي شان آشنا 
شوند، اما اين حضور آنها هم موقت است و از شنبه مثل بقيه 
دانش آموزان مي نشينند پاي سيستم كامپيوتر و نخستين 
سال تحصيلي شان را مجازي شروع مي كنند. حتي آنها كه 
طبق اعالم وزارت آموزش و پــرورش، بايد در مدارس زير 
۵0نفر شهر و روستايي در سال تحصيلي جديد به مدرسه 
بروند، حضورشان به واسطه موذي گري كرونا آنقدر شكننده 
و نامطمئن است كه هيچ كس نمي داند تا كجا دوام مي آورد.

اين تصوير مبهم و شكننده مهار كرونا ترس انداخته به جان 
پدرها و مادرها كه بچه هاي ما تا كي و كجا به واســطه اين 
بيماري واگيردار بايد محروم باشــند از پيدا كردن دوست، 
بازي در حياط مدرســه، ديدن معلم و آموزش درســت و 
اصولي درس ها؟ اغلب واهمه دارند از اينكه فرزندانشــان 
پشت اين سيستم ها در انزوا بزرگ شــوند و يادشان برود 
زندگي در دنياي واقعي چگونه است؟ خود بچه ها هم اغلب 
دلتنگ مدرسه و دوستانشان شده اند و حتي گروه بزرگي از 

معلمان نيز از تدريس مجازي خسته و كالفه اند.

چرا بچه هايمان نيمه حضوري آموزش نبينند؟
محبوبه رضايي يكي از آنهاست؛ پسرش مبين و دخترش 
هليا هــر دو دانش آموزنــد؛ يكي كالس نهــم و ديگري 
كالس ســوم. مي گويد هميشــه اين موقع ســال ذوق 
خريد كيف و كفش و لوازم التحرير داشــتند، ذوق ديدن 

همكالسي هايشان، اما حاال 2ســال است كه بي انگيزه و 
بی حوصله ســال تحصيلي را شــروع مي كنند. »درست 
است كه اغلب والدين از بازگشايي مدارس واهمه دارند، 
اما تقريبا كسي نيســت كه از اين شكل آموزش مجازي 
رضايت داشــته باشــد و بخواهد كه فرزندش تا هميشه 
اينطور درس بخواند. خود بچه ها هم خســته اند، باالخره 
همه مدرسه رفتن مسئوليت دانش آموزي نبود، گروه هاي 
دوستي داشــتند، اردو مي رفتند، در مســابقات ورزشي 
و علمي و هنري شــركت مي كردند، مراســم هاي ملي 
و مذهبي را جشــن مي گرفتند. مشــاركت اجتماعي در 

حوادث داشتند.«
او مانند اغلب والدين منتظر است كه واكسن دانش آموزي 
به ثمر بنشيند و بچه ها براي حضور در مدرسه ايمن شوند. 
»حتي نسبت به شرايط بعد از واكسيناسيون هم خيلي از 
پدر و مادران را مردد مي بينم، چون ســتاد مبارزه با كرونا 
درباره آن با اطمينان صحبت نمي كند و معلوم نيســت كه 
سطح پيشگيري پس از واكسيناســيون در مدارس چقدر 
باشــد. اما حداقل اگر مــدارس ما قوي و كارآمــد بودند و 
مي توانســتند كه آموزش مجازي و حضوري را با هم پيش 
ببرند و حضور 3روز بچه ها در مدرسه را با جمعيت استاندارد 
فراهم كنند، نگراني والدين كمتر مي شد و نسبت به رفتن 
فرزندشان به مدرسه راغب تر بودند. اما يك سال گذشته و 
مديران وزارتخانه به صراحت مي گويند كه آماده نيستيم. 

واقعا چرا؟«

دلتنگ مدرسه و دانش آموزان 
دغدغه معلمان نيز كمتر از والدين دانش آموزان نيســت؛ 
گروه بزرگــي از آنها، از تدريس مجــازي و ناكارآمدي آن 
كالفه اند. معضل آنها همان هايي اســت كه در كل ســال 
تحصيلي گذشته داشتند و حل نشده باقي ماند. اينترنت 
كم سرعت، سيستم ناكافي و پرايراد شاد و ترافيك شديد 
در آن، بي توجهــي آموزش و پرورش نســبت به ياددهي 
روش هاي مؤثر در تدريس مجازي به معلمان، كالس هاي 
شلوغ و غيرقابل كنترل در اين نحوه آموزش، نداشتن ابزار 
كافي براي اين شــيوه تدريس و.... حســين فياض بخش 
كه در 2دبيرســتان رباط كريم آموزگار رياضيات است، از 
معلماني مي گويد كه حتي پول خريد گوشي هاي هوشمند 
خوب براي تدريس مجازي ندارند. »تقريبا همه معلمان نه 
قبل از كرونا و نه در دوره كرونا درباره شيوه آموزش مجازي 
هيچ دوره اي نديده و حتي براي امسال هم آمادگي در اين 
زمينه ندارند. چه بسيار معلماني كه حتي پي دي اف كردن 
يك فايل يا زيپ كردن آن يا ويدئو ســاختن را بلد نبوده و 
با آزمون و خطا تدريس مجازي را شروع كردند. آموزش و 
پرورش هم دوره ضمن خدمتي براي شيوه جديد آموزشي 
به ما ارائه نداد. ســختي كنترل كالس هاي شــلوغ باالي 
30نفر در آموزش مجازي و نظــارت بر يادگيري تك تك 
دانش آموزان بماند كه تقريبا كاري است نشدني. امسال هم 
اوضاع همين است و زيرساخت ها براي اين شيوه آموزشي 
آماده نيست. اميدمان بايد اين باشد كه با واكسيناسيون از 

شدت كرونا كاسته شود تا حداقل آموزش نيمه حضوري 
جان بگيرد.«

او مي گويد: »ما هم دلمان براي مدرسه، براي همكارانمان 
و براي ديدن دانش آموزانمان تنگ شــده. همه ما دوست 
داريم نتيجه زحماتي را كه در تدريس مي كشيم به چشم 
خود ببينيم. االن خســتگي كار بعد از تمام شدن كالس 
روي تن مان مي ماند، چون دقيــق نمي دانيم كه چه تعداد 
دانش آموز و با چه كيفيتي حواسشان در كالس است و چه 
ميزان درس ها را ياد مي گيرند. ابزار ســنجش درستي هم 
نيست كه اينها را بسنجد چون امتحانات هم در اين روش 
استاندارد نيست. حتي اين را بگويم كه بسياري از همكاران 
در خانه افسرده شده اند و دوست دارند كه زودتر به مدرسه 
برگردند، امــا فعال كه ترس از كرونا بر زندگي همه ســايه 

انداخته است.«

خسته از طعنه ها و تنهايي ها
حرف هاي دهه هشــتادي ها و نودي ها  هم نشان مي دهد، 
گروهي از آنها نسبت به مدرسه مجازي دل خوشي ندارند 
و ترجيح مي دهند ســاعاتي از روز را در مدرسه باشند تا 
داخل خانه. مثل سهيل و همكالسي هاي پايه نهم اش كه 
همگي 2 روز پيش واكسن زده اند تا به قول خودشان از شر 
در خانه ماندن نجات پيدا كنند. » كمتر كسي بين ما هست 
كه در اين مدت استقالل داشته باشد، دائم از طرف پدر و 
مادر چك مي شويم كه آنالين شديم، سر كالس هستيم، 
جواب معلم را مي دهيم، بعد هم كه دائم اين طعنه را از همه 
بشنويم كه  اي بابا شما كه درس نمي خوانيد، در امتحان ها 
تقلب كرديد، نسل تان بي سواد، تنبل و متقلب است، سرتان 
هميشه در گوشي  است و... مدرســه كه باز شود حداقل از 

دست اين حرف ها و كنايه ها راحت مي شويم.«
برگشتن به گروه  دوستي و فعاليت هاي دسته جمعي آرزوي 
مشترك اغلب آنهاســت. » دلتنگ كل كل هاي فوتبالي، 
موسيقي دسته جمعي، اردوي بيرون از شهر، مسابقات بين 
مدرسه اي، زنگ ناهار و حتي بحث كردن در كالس سر يك 
موضوع هستيم. اگر مدارس حتي نصفه و نيمه باز شوند و 

بچه ها گروه گروه هم بيايند، خوب است.«
اين مهر هم از راه رسيد و شنبه كه سال تحصيلي رسما آغاز 
شــود، باز هم صداي دانش آموزان و معلمان در كالس ها، 
راهروها و حياط هاي اكثر مــدارس نخواهد پيچيد. اهالي 
درس و مدرســه به جز آنها كه در شــهرها و روستاهاي 
كوچك زندگي مي كنند بايد منتظــر بمانند تا آبان از راه 
برسد، شايد آن وقت بوي  ماه مدرســه در كشور پيچيد و 
صداي دانش آموزان، موسيقي اصلي كوچه ها و خيابان ها 

شد.

دلتنگمدرسهها

احتمال70درصديكمبارشيدرسالآبيجديد
 رئيس مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران ســازمان هواشناسي كشور 
احتمال 6۰درصدي وقوع ســال كم بارش و كمتر از آن را تأييد مي كند. احمد 
وظيفه مي گويد: براساس مدل هاي عددي با احتمال 6۰ تا ۷۰درصد براي پاييز 
و تا نيمه زمستان،  بارش هاي كم و زير نرمال كشوري را خواهيم داشت. احتمال 
۳۰ تا ۴۰درصد ممكن است سال نرمالي را تجربه كنيم، اما احتمال ترسالي تقريبا 
بسيار ضعيف و نزديك به صفر است. وي با بيان اينكه اختالف ترسالي و كم بارشي 
در ايران به دليل موقعيت جغرافيايي كشور به اندازه ميانگين بارش ساالنه كشور 
در سال ترسال يعني حدود ۲۰۰ميلي متر است، ادامه مي دهد: هم اكنون نقشه ها 
و مدل هاي عددي گوياي سال كم بارش است؛ بنابراين براي بسياري از حوزه ها 
مانند كشاورزي بايد ريسك سنجي انجام شود. به گفته وظيفه، با وجود اثرات 
منطقه اي اما بعيد است كه الگوهاي بارش خالف پيش بيني ها عمل كند و به سمت 

بارش هاي نرمال پاييزه و زمستانه برويم.

ث
مك

سالبیآبي
سال آبي جديد در حالي از امروز شروع شد كه 
هم اكنون 2۵۹شهر و 8۵62روستا با تنش آبي 

شديدی درگيرند. پيش بيني ها نشان مي دهد كه 
امسال هم بارش ها كمتر از ميانگين خواهد بود

ستاره حجتي
خبر نگار

 سال تحصيلي براي دومين بار بدون بازگشايي بيشتر مدارس و با همان شيوه آموزش مجازي 
آغاز خواهد شد و تنها دانش آموزان برخي مدارس و مناطق و روستاها اجازه حضور در مدرسه را خواهند داشت
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  بانک محبوب 
فدراسیون

  در زمین  به حسابشان رسیدیم

  رأی جنجالی علیه فرهاد مجیدی، سروصدای 
زیادی در فوتبال ایران به راه انداخت

شیما زارع و هانیه لك، از سختي هایي مي گویند كه تیم 
ملي هندبال در اردن تحمل مي كند؛ تیمي كه حتي اجازه 

ندارد همزمان با تیم هاي دیگر در سالن غذاخوري باشد اما 
شگفتي ساز شده و به رقابت هاي جهاني رسیده است
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تيممليفوتبالدرمقدماتيجامملتهايآسيابا5گل
بنگالدشرادرهمكوبيدامابرايصعودكارسختيمقابلاردندارد

حرف  نزدند
 عمل کردند

»ما حرف نزديم؛ عمل كرديم.« اين جمله مريم ايراندوست، 
ســرمربي تيم ملي فوتبال زنان بعد از نخستين بازي 
و نخســتين پيروزي تيمش اســت. ديروز تيم ملي در 
مرحله مقدماتي جام ملت هاي آســيا بنگالدش را در 
بازي يك طرفه 5 بر صفر شكست داد. اين پيروزي براي 
تيمي كه بيش از 2 سال بازي رسمي نداشت، شروع خوبي 
به حســاب مي آيد و حاال هواداران را به صعود اميدوار 
كرده، اما هنوز براي جشن گرفتن خيلي زود است. آنها 
براي صعود يك بازي سخت در پيش دارند و بايد اردن را 

شكست بدهند.
بنگالدش همانطور كه پيش بيني مي شد، ضعيف ترين تيم 
گروهG بود. آنها بعد از باخت 5 بر صفر به اردن در بازي اول 
گروه، مقابل ايران هم شكست خوردند و حاال جنگ اصلي 
براي صعود بين ايران و اردن است. دروازه بنگالدش در 
بازي ديروز خيلي زودتر از آنچه تماشاگران ايراني انتظار 
داشتند، باز شد. البته اين تماشــاگران نه از تلويزيون 
ايران، كه يا از شبكه هاي ماهواره اي بيننده بازي بودند يا 
از شبكه هاي اينترنتي. دقيقه4 بود كه گل اول ايران به ثمر 
نشست. مليكا متولي ضربه ايستگاهي سمانه چهكندي را 
با سر وارد دروازه كرد. چهكندي دقيقه13 هم براي گلنوش 
خسروي گل ساخت. چهكندي از كرنر چپ توپ را ارسال 
كرد و خسروي، مدافع تيم كه جلو آمده بود،با ضربه سر 
آن  را وارد دروازه كرد. توپ در مسير با مدافعان بنگالدش 
هم تماس داشت اما مهار نشد. 2 گل اين بازي هم به نام 

بهناز طاهرخاني نوشته شد. او زننده 2 گلي بود كه از روي 
نقطه پنالتي وارد دروازه بنگالدش شد. گل سوم دقيقه30 
به دست آمد. دروازه بان بنگالدش روي هاجر دباغي مهاجم 
ايران خطا كرد و داور رأي به پنالتي داد. طاهرخاني پنالتي 
بعدي را دقيقه60 زد. در اين گل هم چهكندي نقش داشت. 
او ضربه كرنر را زد، در برگشــت توپ با ضربه او به دست 
مدافعان بنگالدش خورد و پنالتي اعالم شد. ضربه بي نقص 
طاهرخاني هم گل پنجم را براي ايران در پی داشت. بين گل 
سوم و پنجم طاهرخاني، دباغي هم يك گل زد. او دقيقه55 
پاس نگين زندي را گرفت، از بين مدافعان بنگالدش رد 
شــد و توپ را به طاق دروازه كوبيد. ايران چند موقعيت 
خطرناك ديگر هم داشت كه بي نتيجه ماند. در بازي هاي 
تداركاتي كه ايران مقابل ازبكستان انجام داده بود، تيم 
در خط حمله مشكل داشــت اما در بازي ديروز وضعيت 
اين خط بهتر بود. هرچند اين بازي راحت نمي تواند مالك 

درستي براي سنجش باشد.
ايران و اردن با يك پيروزي، شرايط مساوي براي صعود 
دارند و بازي دو تيم تكليف را روشن مي كند. آنها شنبه 
سوم مهر و ســاعت13:30 بازي مي كنند و صعود برنده 
حتمي است. اما اگر نتيجه مساوي به پايان برسد، رنكينگ 
فيفا تيم صعود كننده را مشــخص مي كند. رنك ايران 
پايين تر از رنك اردن است. بهترين اتفاق اين بود كه ايران 
با بيشتر از 5گل بنگالدش را شكست مي داد كه اين اتفاق 

نيفتاد. حاال تنها اميد براي صعود پيروزي است.

  مستقیم تا  فینال 
تیم ملي، فردا نخستین مسابقه اش در مرحله حذفي 

جام جهاني فوتسال را برگزار مي كند

ايران 5بنگالدش 0
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 خبر بد
 براي هواداران فرهاد 
احتمال مدیرعاملي آجورلو در استقالل زیادشده 
مدیري كه دوستدار مربي خارجي و جواد نكونام است
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كجا بهتر از اينجا؟

جادوي كريم

در مورد شايعه بازگشت ميليچ به استقالل

 يك دستيار »غيرفني« كه
 بر سرش دعواست

هروويه ميليچ، مدافع- هافبك پيشين اســتقالل براي فصل جديد در 
حالي در فهرســت خروجي آبي ها قرار گرفت كه مجموع مطالبات او از 
باشگاه ايراني به اضافه جريمه هاي ديركرد و... چيزي حدود 500هزار دالر 
مي شود. با اين حال از قرار معلوم او هنوز از استقالل شكايت نكرده و حتي 
در گفت وگويي، براي بازگشت به اين تيم ابراز تمايل كرده است. ميليچ 
مي گويد اگر مديران جديد استقالل با او راه بيايند، حاضر است از جرايم 
ديركرد صرف نظر كند و تنها اصل طلبش را بگيرد. در چنين شرايطي او 

حتي احتمال بازگشتش به استقالل و ادامه حضور در اين تيم را هم منتفي 
نمي داند. طبيعتا به سود باشگاه ايراني است كه شكايتي در فيفا انجام نشود 
و دوطرف با هم راه بيايند. با اين حال بازگشت ميليچ به استقالل، احتماال 
بيش از باشگاه به سود خود اين بازيكن است. او كه فصل اول حضورش 
در اســتقالل 22بازي ليگي براي اين تيم انجام داد، در فصل دوم تنها 
12بار به ميدان رفت و در اغلب اوقات در دسترس نبود. تنها در يك فقره 
مرخصي ميليچ، او بيش از 10 بازي رسمي اســتقالل را از دست داد و 
به شدت مايه تأسف است كه باشگاه ايراني بابت اين همه بي نظمي قادر به 
پيگيري حقوقي نيست؛ حاال يا قرارداد بد بسته شده، يا باشگاه نمي تواند 
از مفاد آن استفاده كند. در چنين شرايطي بايد هم ميليچ مايل به ادامه 
همكاري با آبي ها باشد. اصال كجا بهتر از اينجا؟ مي آيي، قرارداد مي بندي 
و بعد برمي گردي به كشورت تا همينطور به ميزان مطالباتت اضافه شود! 

خبر بد براي هواداران فرهاد
احتمال مديرعاملي آجورلو در استقالل زيادشده؛ مديري كه دوستدار مربي خارجي و جواد نكونام است

احمد مددي مديرعامل باشــگاه استقالل، 
آخرين روزهاي فعاليتش در اين باشــگاه را 
سپري مي كند. هر چند روز دوشنبه اين شايعه 
رسانه اي شــد كه هيأت مديره با استعفاي 
مددي مخالفت كرده، شــايعه اي كه تأييد 
يا تكذيب نشد. براساس شــنيده ها بعد از 
انصراف مددي از ادامه كار در استقالل، هيأت 
مديره اي كه شامل خودش، اصغر ملكيان و 
پرويز مظلومي است، با اين استعفا موافقت 
كرده و بايد منتظــر ورود مديرعامل جديد 
و اعضاي هيأت مديره اي باشــيم كه هنوز 
مشــخص نيســت از نفرات قبلي كسي در 
بين آنها مي ماند يا اينكه تمامي نفرات جدا 
خواهند شــد. اين در حالي است كه گفته 
مي شود ملكيان تنها عضوي است كه احتماال 
در هيأت مديره جديد هم حضور داشته باشد.

   آجورلو، گزينه اصلي
اصلي ترين گزينه مديرعاملي باشــگاه مصطفي 
آجورلــو مديرعامــل ســابق تيم هــاي پاس، 
اســتيل آذين و تراكتور اســت كه حــاال به نظر 
مي رسد حضور نامزد شكســت خورده انتخابات 
فدراسيون فوتبال در استقالل به عنوان جايگزين 
احمد مددي قطعي شده است. نكته مهم درباره 
مديرعاملي آجورلو اين است كه انتخاب او بايد 
توسط هيأت مديره جديد باشــگاه انجام شود، 
بــه همين خاطر حميد ســجادي وزير ورزش و 
همكارانش ابتدا بايد اعضاي جديد هيأت مديره 
را انتخــاب و معرفي كنند و بعــد با حكم هيأت 
مديره آجورلو به عنوان مديرعامل منصوب شود. 

پروسه انتخاب مديرعامل اســتقالل به همين 
دليل طوالني شده ولي گفته مي شود كه اعضاي 
جديد هيأت مديره و مديرعامل به زودي انتخاب 

مي شوند.

   روزهاي سخت مجيدي
آجورلو در حالي قرار است روي صندلي مديريت 
استقالل بنشيند كه قبل از شروع فصل تصميمي 
براي ايجاد تغيير در كادر فني نــدارد. البته در 
همين چند هفته گذشته نيز شايعاتي درخصوص 
حضور جواد نكونام در اســتقالل مطرح شــد. 
جالب اينجاســت كه نكونــام در زمان مديريت 
آجورلو در باشــگاه پاس، بازيكن اين تيم بود و 
رابطه اي نزديك با اين مدير باسابقه دارد. مجيدي 
هم اكنون توســط بخــش مهمي از هــواداران 
استقالل حمايت مي شود و طبيعتا ايجاد تغيير 
در كادر فنــي، نمي تواند تصميمــي منطقي از 
سوي مديريت جديد استقالل باشد ولي به طور 
حتم اين مربي روزهاي ســختي را در استقالل 
تجربه خواهد كرد. رسانه ها در اين چند هفته از 
نكونام به عنوان جدي ترين گزينه براي جانشيني 
مجيدي نام بردند و حتي اين شــايعه هم مطرح 
شد كه شايد هيأت مديره استقالل قبل از شروع 
فصل فرهاد را بركنار كنــد. با اين حال نزديكان 
نكونام خبر مي دهند كه اين مربي تمايلي ندارد 
در شــرايط فعلي، حتي اگر با پيشنهاد استقالل 

روبه رو شد، به اين پيشنهاد پاسخ مثبت بدهد.

   مشكل دار با همه مديران
با اين حــال مجيدي هم به خوبــي مي داند كه 

استقالل در 8ســال گذشته در 
راه رســيدن به قهرماني در 

ليــگ برتر نــاكام مانده و 
بعــد از كنــار رفتن از 

ليگ قهرمانان آسيا، 
كسب نتايج ضعيف 
در شــروع ليگ 
مي تواند جايگاه 
او را در استقالل 
كند.  متزلــزل 
مســئله مهم در 

مورد مجيدي اين 
اســت كه او در اين 

سال هايي كه هدايت استقالل را برعهده داشته، 
بارها با مديران اين باشــگاه دچار چالش شده و 
بايد ديــد بعد از آمدن هيــأت مديره جديد چه 

اتفاقاتي رخ خواهد داد.
 از طرفــي ســابقه مديريت آجورلو هم نشــان 
مي دهد كه او عالقه خاصي به استفاده از مربيان 
خارجي دارد و نتيجه نگرفتن استقالل مي تواند 
دوباره راه را براي حضور يك مربي خارجي در اين 
تيم باز كند. برخالف چند سال گذشته، استقالل 
امســال بازيكنان مورد نظرش را با نظر مستقيم 
مجيدي جذب كرد و حاال ســرمربي آبي ها يك 
فصل مهم و سرنوشت ســاز را در پيش خواهد 
داشــت، فصلي كه اگر به قهرماني ختم شود، 
خيلي چيزها براي مجيدي تغيير خواهد كرد. 
بايد منتظر ماند و ديد كه تغييرات مديريتي 
در اســتقالل، مجيدي را در چه موقعيتي 

قرار خواهد داد.

اين روزها بخش مهمی از گــردش پول در ايران، بــه كميته اخالق 
فدراسيون فوتبال مربوط می شود. نهادی كه در روزهای گذشته، جرايم 
سنگينی برای افراد مختلف در نظر گرفته و فعال تر از هميشه، مشغول 
نقره داغ كردن اهالی فوتبال است. اين كميته بعد از جريمه 200ميليون 
توماني محمدحســين كنعانی زادگان، حاال يك رأی جنجالی عليه 
فرهاد مجيدی صادر كرده و بدون آنكه دليل خاصی را برای اين جريمه 
مطرح كند، از اين مربی خواسته تا 50ميليون تومان جريمه بپردازد. 

اول اينكه مشخص نيست ميزان اين جريمه ها بر اساس كدام بندهای 
قانونی در اساسنامه فدراسيون در نظر گرفته می شوند. دوم هم اينكه 
رسانه ای كردن حكم »محروميت« بدون ارائه حتی يك خط دليل، به 
خودی خود بسيار شائبه برانگيز است. اين رفتار كميته اخالق موجب 
شده بسياری از اهالی فوتبال، ماجراهای اردوی استقالل در دوبی را 
دليل محروميت مجيدی عنوان كنند. در روزهای گذشته زمزمه های 
زيادی در مورد حواشی خاص اين اردو مطرح شده اما اساسا بعيد به نظر 
می  رسد كه اين دو اتفاق با هم در ارتباط باشند، چراكه از يك طرف، 
معموال كميته اخالق، به اين ســرعت در مورد يك پرونده رأی صادر 
نمی كند و از سوی ديگر، فرهاد اين اواخر صحبت های تندی را عليه 
وزارت ورزش و تالش اش برای موفقيت يك تيم خاص به زبان آورده 
بود كه می توانند دليلی برای محروميت اين مربی باشــند. البته خود 
باشگاه استقالل در بيانيه اي كه صادر كرده، مدعي شده دليل اصلي اين 

رأي عدم پرداخت جريمه مجيدي در پرونده صحبت هايش عليه آذري 
جهرمي، وزير سابق ارتباطات بوده است. به هر حال فاصله گرفتن يك 
نهاد مهم فوتبالی از شفافيت كافی و همچنين اصرار آنها برای افزايش 
قابل توجه ميزان جرايم در فوتبال ايران، مسائلی هستند كه كميته 

اخالق بايد بدون چون و چرا به آنها پاسخ بدهد.
با وجــود درج عبارت هايی مثــل »محروميت از فوتبــال و ورود به 
استاديوم ها« برای فرهاد مجيدی، به نظر می رسد اين محروميت تنها 
تا قبل از پرداخت رقم جريمه برای او لحاظ شود. از لحن نامه كميته 
اخالق اينطور برمی آيد كه اين محروميت تنها با پرداخت جريمه رفع 
خواهد شد. در غير اين صورت، زمان مشخصی برای محروميت مرد اول 
نيمكت آبی ها در نظر گرفته می شود. بعيد است فرهاد مشكلی برای 
همراهی تيمش در اين فصل داشته باشد؛ هرچند كه جريمه سنگين 

انضباطی هم، مشكل كوچكی نخواهد بود.

بانک محبوب فدراسیون
  رأی جنجالی عليه فرهاد مجيدی، سروصدای 

زيادی در فوتبال ايران به راه انداخت

نكته بازي

خاص، مثل علي كريمي

رونالدو »حرفه اي« نبود؟

از جمالت برگزيده سال

علي كريمي بــار ديگر اخالق و روحيــات منحصر به فردش 
را به رخ كشــيد و در مورد شــايعه حضورش در هيأت مديره 
پرسپوليس گفت: »حتي اگر اين پيشنهاد به طور رسمي به من 
ارائه شود، با توجه به شرايط موجود با احترام به همه دوستان 
آن را نمي پذيرم.« در فوتبالي كه خيلي ها دوست دارند به هر 
قيمتي شده فقط يك گوشــه كار حضور داشته باشند، گارد 
كريمي نسبت به زمزمه حضورش در هيأت مديره سرخ ها كامال 
بسته است. صد البته ما حامي كار كردن پيشكسوتان خوشنام، 
ازجمله امثال كريمي در فوتبال هستيم، اما حقيقت آن است 
كه شــرايط مديريتي خاص سرخابي ها تناســبي با روحيه 
يكي مثل كريمي ندارد. او ايده آل گراســت، اما اينجا اعضاي 
هيأت مديره يا فقط چاي و شيريني مي خورند، يا دست روي 

دست گذاشته اند ببينند چه پيش مي آيد.

از شيخ دياباته سؤال شــده اگر روزي پيشنهاد پرسپوليس 
به دستش برســد چه خواهد كرد؟ مهاجم ماليايي پيشين 
اســتقالل هم گفته: »دليلي براي بررسي نكردن آن وجود 
ندارد. من يك فوتباليست حرفه اي هستم، نه يك هوادار. هر 
جا توپ و تير دروازه باشد، من مي توانم بازي كنم.« خب اين 
جواب بيش از حد روشنفكرانه است و شايد خيلي ها آن را 
تحسين كنند، اما زياد هم با واقعيات فوتبال جهان هماهنگ 
نيست. باالخره در دنيا وفاداري به باشگاه يك ارزش است 
و حتي خيلي از بازيكنان خارجي هم اين مسائل را رعايت 
مي كنند. احتماال كريــس رونالدو به اندازه شــيخ دياباته 
حرفه اي هســت، اما ديديم كه همين بازيكن در دوراهي 
منچسترسيتي و منچســتريونايتد، تيم سابقش را برگزيد 
و نتوانست احساسات هواداران را جريحه دار كند. حرفه اي 

بودن تضادي با مرام و معرفت ندارد.

امروز مي خواهيم از يكي از جمالت برگزيده سال 1400رونمايي 
كنيم؛ اظهارنظر آرش رضاوند كه مرزهاي عقالنيت حرفه اي را 
جابه جا كرده است. هافبك استقالل در دفاع از فرهاد مجيدي 
گفته: »هيچ كجاي دنيا پيش از شــروع فصــل دنبال تغيير 
ســرمربي نيســتند.« قطعا اين جمله را در جاي جاي اماكن 
ورزشي بايد روي ديوارها نوشت. فقط سؤال اينجاست كه اگر 
قبل از شروع فصل دنبال تغيير سرمربي نيستند، پس كي در 
مورد كادرفني تصميم مي گيرند؟ مثال همه جاي دنيا ناگهان 
بعد از هفته دهم فوتبــال را تعطيل مي كنند و به باشــگاه ها 
مي گويند: »2 هفته وقت داريد در مورد سرمربي تيم تان تصميم 
بگيريد«؟ يعني شما بعد از اين همه سال هنوز متوجه نشديد 
آخر فصل، بهترين زمان ممكن بــراي تصميم گيري در مورد 
مربيان و بازيكنان است؟ واقعا تعجبي ندارد كه استقالل با اين 

نسل نتيجه نمي گيرد! 

برنامه بازي ها

 شنبه 24 مهر

پرسپولیس ایران - الهالل عربستان

ليگ قهرمانان- يک چهارم نهايی

۱۵ مهر ۱4۰۰

2۰ مهر ۱4۰۰

2۰ آبان ۱4۰۰ 

2۵ آبان ۱4۰۰ 

۷ بهمن ۱4۰۰

۱2 بهمن ۱4۰۰ 

4 فروردين ۱4۰۱ 

۹ فروردين ۱4۰۱

امارات - ایران

ایران - کره جنوبی

لبنان - ایران

سوریه - ایران

ایران - عراق

ایران - امارات

کره جنوبی - ایران

ایران - لبنان

مقدماتي جام جهاني - مرحله نهايي

منهای فوتبال

جوانان واليبال در ميدان جهاني 
مسابقات قهرماني جهان جوانان از امروز در 
ايتاليا آغاز مي شود و ايران در نخستين بازي 

مقابل بلژيك قرار مي گيرد 

تيم واليبــال جوانــان ايران در شــهر 
كاربونياي ايتالياســت و امروز نخستين 
بازي خــود را در بيســت ويكمين دوره 
مسابقات قهرماني جهان برگزار مي كند. 
بلژيك هم نخســتين حريــف ايران در 
اين مسابقات اســت. بهروز عطايي بعد از 
قهرماني تيم ملي در مســابقات آسيايي، 
در فــرودگاه دوحه تيم دومــش يعني 
تيم جوانان را مالقات كــرد. او به همراه 
اميرحسين توخته و مهدي جلوه كه براي 
تيم ملي بــازي كردند و هنــوز در گروه 
سني جوانان هستند، در فرودگاه به تيم 
ملحق و راهي ايتاليا شدند. به جز توخته 
و جلوه، قرار اســت تيم يك نام آشــناي 
ديگر هم داشته باشــد. برديا سعادت كه 
به خاطر بــازي در تيم باشــگاهي اش در 
ليگ كره جنوبي، مسابقات قهرماني آسيا 
را از دســت داد، قرار بود به ايتاليا برود و 
اگر عطايي صالح ديد بــراي تيم جوانان 

بازي كند. 
مسابقات قهرماني جهان در 4گروه برگزار 
مي شــود و ايران در گروهC بــا تيم هاي 
آرژانتين، مراكش و بلژيك بازي مي كند. 
تيم روســيه با 10قهرمانــي، برزيل با 4 
و لهســتان با 3قهرمانــي پرافتخارترين 
تيم هــاي ايــن رده هســتند. ايــران و 
بلغارستان هم ســابقه يك دوره قهرماني 
دارنــد. قهرمانــي ايــران دوره قبل در 
سال2019 و در بحرين به دست آمد. اين 
تيم يك بار هم ســال2007 روي سكوي 

سومي ايستاد.
برنامه بازي هاي ايران 

  ايران- بلژيک، يک مهر، ساعت2۰:3۰
  ايران- آرژانتين، 2مهر، ساعت2۰:3۰
  ايران- مراكش، 3مهر، ساعت2۰:3۰

سپاهان براي موفقیت همه  چیز دارد
 محمدرضا خلعتبري، وينگر سپاهان اعتقاد دارد با حرف زدن

 و داشتن ستاره نمي توان قهرمان شد
ســپاهان اين روزها در تهران 
تمريناتش را دنبال مي كند تا 
آماده حضــور در فصل جديد 
شــود.  آنها با اينكه چند بازيكن مؤثر مثل پيام نيازمند، احسان 
حاج صفي و محمد محبي را از دســت داده انــد ولي مهره هاي 
سرشناســي را به خدمت گرفته اند تا در فصل آينده هم يكي از 
شانس هاي اصلي قهرماني باشند. محمدرضا خلعتبري، وينگر 
سپاهان هم در گفت و گو با همشهري ورزشي تأكيد مي كند كه آنها 
تيم پرقدرتي دارند ولي فقط در اختيار داشتن ستاره نمي تواند 

تضميني براي قهرماني باشد.

  شرايط اين روزهاي سپاهان چطور است؟
خدا را شــكر همه  چيز خوب پيش مي رود. ما در اصفهان تمرينات را 
شروع كرديم و سپس به تهران آمديم، يك بازي دوستانه هم با نساجي 
داشتيم و قرار است روز پنجشنبه هم با گل گهر بازي كنيم. خدا را شكر 
وضعيت تيم خوب است و كادر فني هم سعي مي كند تا بازيكنان براي 
شروع بازي ها از لحاظ فني و بدني در بهترين شرايط ممكن قرار بگيرند.

   فكر مي كني سپاهان قوي تر از سال گذشته باشد؟
ما بازيكنان خوب و تأثيرگذاري را از دست داديم ولي به جاي 

آنها نفراتي مثل نت، ميــرزازاد، احمدزاده، مغانلو و ريگي 
را جذب كرديــم و چند بازيكن جوان هم 
به تيم اضافه شــدند. در واقع ســپاهان 

براساس نيازهايش خريد كرد.
  نگفتي ســپاهان قوي تر 

شده يا نه؟
قطعا تيم بسيار خوبي داريم و امسال هم 

مدعي جدي قهرماني هستيم.
   خيلي ها معتقدند سپاهان 
با خريد شــهريار مغانلو، پرسپوليس 

رقيب اصلي اش را تضعيف كرد. نظر تو 
چيست؟

مغانلو بازي هاي خوبي در پرســپوليس انجام 
داد و در پايان فصل هم قراردادش به اتمام رسيد 

و تحت قرارداد باشــگاه پرتغالي بود. ســپاهان هم در 
نهايت با باشگاه ســانتاكالرا مذاكره كرد و اين بازيكن را به 

خدمت گرفت.

  حتما مي داني كه مغانلو بعد از آمدن به ســپاهان هم 
عكس هاي دوران حضورش در پرسپوليس را پاک كرد؟

اين يك موضوع شخصي اســت و نمي توانم نظري در مورد كاري كه 
مغانلو انجام داده بدهم. بايد به تصميم او احترام بگذاريم.

  كمي در مورد شرايط خودت صحبت كن. فصل گذشته 
براي تو فصل خوبي بود؟

بله، من فصل خوبي با سپاهان داشتم. شايد كمتر بازي كردم ولي در 8، 
7بازي آخر شرايط خوبي داشتم و در اكثر بازي ها فيكس بودم. خدا را 

شكر همه  چيز خوب بود.
   امسال قرار است شماره ۱۰را بر تن كني؟

بله، من با آقا محرم صحبت كردم، اين شماره فصل قبل براي محبي بود 
و حاال در فصل جديد شماره10 را بر تن مي كنم.

  در تيم ديگري هم اين شماره را بر تن كرده بودي؟
بله، من در شهر خودرو اين شماره را مي پوشيدم. البته من شماره9 را 
بيشتر از 10 دوست دارم و خاطرات زيادي از پوشيدن پيراهن شماره9 
دارم. شماره9 سپاهان در اختيار شهباززاده است و من هم شماره10 را 

در فصل جديد مي پوشم.
  به نظر مي رسد سپاهان با اين بازيكنان، در آسيا هم 

مدعي باشد. نظر خودت چيست؟
اعتقاد من اين است كه با حرف زدن نمي توان قهرمان شد و بايد در 
زمين مسابقه قدرت و كيفيت خودمان را نشان دهيم. امسال در هر 
3 جام دنبال موفقيت هستيم ولي شرايط ليگ قهرمانان متفاوت 
است. من با ذوب آهن به فينال آسيا هم رفتم، فكر مي كرديم آن سال 
قهرمان شويم ولي متأسفانه شكست خورديم و نايب قهرمان شديم. من 
دوست دارم با سپاهان قهرمان آسيا شوم ولي رسيدن به اين مهم آسان 
نيست. ما بايد سخت تالش كنيم چون فصل سختي در پيش داريم و 
همه تيم ها هم به اندازه خودشان قوي هستند. سپاهان براي موفقيت 
همه  چيز دارد و خوشبختانه كادر فني 
خوبــي داريم و مديريت باشــگاه 
هم هيچ وقت كــم نمي گذارد. ما 
بازيكنان خوبي هم داريم ولي در 
فوتبال فقط داشتن ستاره يا بازيكن 
اســمي تضميني براي قهرماني 
نيست. ما بايد در زمين مسابقه 

حرف مان را بزنيم.

اگر داليل موفقيت پرســپوليس در اين سال ها را از 
خودي و غريبه بپرسيد، احتماال كمتر كسي نام كريم 
باقري را از قلم مي انــدازد. حضور او ضامن آرامش و 
موفقيت سرخ هاست و به جرأت مي توان گفت وجهه 
و جايگاه باقري نزد هواداران دست نيافتني است. 2 
ســال پيش وقتي رقم قرارداد او با پرسپوليس افشا 
شد و همه فهميدند باقري يك ميليارد و 700ميليون 
تومان از سرخ ها دستمزد مي گيرد )عددي كه حتما تا 
امروز خيلي هم بيشتر شده است(، سر و صداي زيادي 
به پا شــد. با اين حال هواداران پرسپوليس فورا وارد 
گود شدند و به شكل متفق از باقري حمايت كردند. 
آنها عقيده داشتند حضور كريم در كادرفني، بيش 
از اينها ارزش دارد. اواخر فصل گذشــته نيز زماني 
كه خبر درگيري لفظي باقري با حامد لك منتشــر 
شد، بار ديگر شــاهد تكرار چنين حمايتي از مربي 
ســرخ ها بوديم؛ چنان كه لك عقب نشست و ناچار 
به عذرخواهي و دلجويي شد. اتفاق كميابي است كه 
در پرسپوليس يا استقالل، يك دستيار با ستاره تيم 
در بيفتد و آقاي بازيكن نزد افكار عمومي در اقليت 
محض قرار بگيرد. با اين حال كريم باقري يك دستيار 

عادي نيست. در وجود او جادويي هست كه حضورش 
را حياتي مي كند. تقريبا كمتر كسي ترديد دارد كه 
باقري نقش چنداني در مسائل فني تيم ايفا نمي كند. 
هيچ بعيد نيست اگر از خود آقا كريم هم بپرسيد، به 
صراحت اين موضوع را تأييد كند. با اين حال نه تنها 
پرسپوليس تحت هيچ شــرايطي ول كن او نيست، 
بلكه مسئوالن تيم ملي هم سراغش آمده اند و اتفاقا 
فعال تجربه بسيار خوبي در همكاري با او داشته اند. 
باقري در 4 ديدار حســاس مرحلــه قبلي انتخابي 
جام جهاني در بحرين كنار تيم ملي بود و در 2 پيروزي 
اين مرحله برابر سوريه و عراق هم به تيم ايران كمك 
كرد. شدت نياز تيم ملي به او در حدي است كه يحيي 
گل محمدي آشكارا دست به گروكشي زده و مي گويد 
حاال كه مربي ما را به تيم ملي مي بريد، الاقل اجازه 

بدهيد بتوانيم بازيكن خارجي بگيريم!
راز محبوبيت و اثرگذاري باقري، شايد جذبه و اتوريته 
او باشد. آقا كريم نماينده نسل درخشان فوتبال ايران 
است؛ با اين تفاوت كه معموال سطح خودش را ممتاز 
نگه داشته، وارد مجادالت سخيف و روزمره فوتبال 
ايران نشده و طمع و زياده خواهي هم نداشته است. 
مجموعه اينها باعث مي شود باقري چهره اي شيرين، 
دوست داشتني و در عين حال مقتدر باشد. بازيكنان، 
هم از حضور او غرق در لذت شــوند و هم از خودش 
حساب ببرند. در هر صورت ما امروز در فوتبال ايران 
پديده اي نادر داريم؛ دســتياري غيرفني كه بر سر 

حضورش در تيم ملي و تيم قهرمان ليگ دعواست!

اميرحسين اعظمي
خبرنگار
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در شهر بارسلون روزشمار براي بركناري رونالد كومان راه 
افتاده اما امشب در هفته ششــم، او سرمربي بارسا خواهد 
بود تا بلكه در بازي ساده مقابل كاديس تيمش را از بحران 
درآورد. البته آبي واناري ها يك بازي كمتر از ساير مدعيان 
دارند. ليست جانشــينان احتمالي كومان آب رفته و ديگر 
خبري از يواخيم لوو نيســت. اولويت با روبرتو مارتينس، 
سرمربي اسپانيايي بلژيك است و در رده دوم ژاوي ارناندس 
كه هم اكنون هدايت السد قطر را برعهده دارد. در قرارداد 
مارتينس بند فسخ يك طرفه وجود دارد و اين همان نكته اي 
است كه براي مديران بارسا اهميت پيدا كرده است. البته 
فسخ قرارداد اين مربي با تيم ملي 1.8ميليون يورو هزينه 
خواهد داشت. از طرفي منابعي از فدراسيون بلژيك تأييد 
كرده اند كه مارتينس با رئيس فدراسيون به توافق شخصي 
رسيده تا در تيم ملي بماند و در جام جهاني هم سرمربي اين 
تيم باشد. بســياري از اعضاي هيأت مديره در مورد روبرتو 
مارتينس شك دارند و ژاوي را ترجيح مي دهند، اما الپورتا 
مارتينس را بيشتر دوست دارد. البته الپورتا، ژاوي را ابتدا 
براي هدايت بارسلوناي B و سپس تيم اصلي مي بيند و اين 
چيزي است كه ژاوي به آن فكر نمي كند. وقتي الپورتا در 

فكر اخراج كومان در تابستان بود، با روبرتو مارتينس تماس 
گرفت، اما اين مربي به رئيس بارسا صراحتا گفت كه يورو 
شروع شده و او در اين زمان نمي تواند تيم ملي را ترك كند. 
حاال ممكن است داستان متفاوت باشد. يك گزينه تازه هم 
به ليست اضافه شده به نام آلبرت كابايس. پيرلو هم از ليست 
گزينه ها خط خورده. الپورتا پول طلب كومان و همينطور 
هزينه فسخ قراردادش را كه 12ميليون يورو خواهد بود، از 
گلدمن ساكس قرض گرفته اســت. خبرنگاران نزديك به 
باشگاه ادعا مي كنند كه با اتفاقات به وجود آمده بازيكنان 
حاضر نيستند خودشان را فداي مربي اي بكنند كه ممكن 
است بازي بعدي ديگر نباشد. كومان در مصاحبه پيش از 
بازي از اينكه تيم ملي هلند را به خاطر بارسا رها كرد و در 
يورو حاضر نبود، ابراز پشــيماني كرد: »من هميشه از اين 
بابت پشيمان بودم. اين يك فرصت عالي براي يك تورنمنت 
موفق بود و راه رسيدن به نيمه نهايي باز بود و امكان داشت 
با انگليس روبه رو شويم كه آنها را در ليگ ملت ها شكست 
داديم. اما با توجه به شرايط ســخت بارسلونا در آن زمان، 
اگر مي توانســتم به گذشــته برگردم، تصميمم را تغيير 

نمي دادم.«

لوئيس ســوارس باز هم 2 گل بــراي اتلتيكو 
زد تا ايــن تيم به رونــد بردهــاي ناپلئوني و 
لحظه آخري اش ادامه دهد. اتلتي از ختافه عقب 
بود تا اينكه مهاجم اروگوئه اي سابق بارسلونا به 
داد اين تيم رســيد و در دقيقه90 كار را تمام 
كرد. اتلتيكو مادريــد در حالي مقابل ختافه به 
ميدان رفت كه در 17ديدار آخر الليگايي خود 
مقابل اين تيم دروازه خود را بسته نگاه داشته 

بود تا طوالني ترين روند كلين شيت هاي پياپي 
مقابل يك تيــم خاص در رقابت هــاي الليگا 
را به خــود اختصاص دهد، امــا گل دقيقه 45 
ميتروويچ ايــن روند را از بين بــرد. ختافه در 
19 ديدار پياپي)تمامي رقابت ها( هرگز موفق 
نشده بود دروازه اتلتيكو مادريد با هدايت ديگو 
ســيمئونه را باز كند و از آخرين گل آزولونس 

مقابل روخي بالنكوس مدت ها مي گذشت.

گودباي پارتي كومان؟
 بارسلونا ساعت 23:30 امشب بازي ساده اي دارد

 اما بازيكنان براي فداكاري براي سرمربي بي انگيزه اند

سوارس اتلتيكو را نگه داشت

پايان اين هفته، شروع نبردهاي حساس و سرنوشت ساز تيم ملي در مرحله حذفي 
جام جهاني فوتسال است. ايران بعد از شكست خوش يمن روبه روي آخرين حريف، 
در مسير بسيار ايده آلي براي رسيدن به مراحل پاياني قرار دارد. ازبكستان، حريف 
تيم ناظم الشريعه در يك هشــتم نهايي جام جهاني خواهد بود. رقيبي دونده و 
يكدســت كه با انگيزه هاي زيادي روبه روي ايران قرار مي گيرد. حتما اين جمله 
كليشه اي را بارها شــنيده ايد كه در جام جهاني، بازي آسان وجود ندارد. با اين 
حال به نظر مي رسد تا قبل از نيمه نهايي، همه جدال ها براي تيم ملي بيشتر شبيه 

يك تمرين جدي هستند.

   اختالف در حد جام جهاني
البته كه فوتبال ازبكستان در چند سال گذشته قدم هاي رو به جلوي زيادي برداشته و 
حاال نخستين صعود تاريخ اين كشور از دور گروهي جام جهاني هم نشان مي دهد كه آنها 
چه كار بزرگي انجام داده اند اما اين تيم، همچنان قابل مقايسه با تيمي مثل ايران به نظر 
نمي رسد. براي پي بردن به اختالف بين دو تيم، مي توان به دور گروهي همين مسابقات 
در ليتواني نگاه كرد. درست وقتي كه تيم ملي ايران با دومين برد متوالي صعودش را قطعي 
كرده بود، تيم ملي ازبكستان دومين مسابقه متوالي را هم باخت تا در آستانه حذف قرار 
بگيرد. صعود ايران، فقط يك اتفاق عادي و قابل پيش بيني بود اما صعود ازبكستان با يك 
معجزه ســينمايي رقم خورد. آنها در آخرين مسابقه، به سختي مصر را شكست دادند و 

گواتماال هم در جدال پاياني مغلوب روسيه شد تا ازبكستان با جادوي تفاصل گل به اين 
مرحله برسد. جالب اينكه حتي برخي از تيم هاي سوم حذف شده در اين جام هم شرايط 
بهتري از ازبكستان داشتند. تيمي كه در نهايت به عنوان تيم دوم از گروه اش صعود كرد. 
كيفيت اين دو تيم اصال قابل مقايسه به نظر نمي رسد. ايران مهره هاي بسياری را با تجربه 
بازي در ليگ هاي خارجي دارد اما در تركيب ازبكســتان به جز دلشاد رحمانوف كه در 
ليگ چين توپ مي زند، همه مهره هاي ديگر در ليگ داخلي كشورشان به ميدان مي روند.

   ازبك ها زير ذره بين
كادر فني تيم ملي، حتما شناخت بسيار خوبي از ازبكستان دارد. ستاره هاي تيم ملي هم 
اين حريف را خيلي خوب مي شناسند. چرا كه بارها در جام ملت ها با ازبكستان روبه رو 
شــدند. حريف فرداي تيم ملي در جام جهاني، در دنياي فوتسال تيم كامال متوسطي 
است. تيمي كه در رده بيست و ششم رنكينگ جهاني قرار دارد و تازه »دومين« تجربه 
بازي در جام جهاني را به دست آورده اســت. آنها چند دوره ميزبان جام ملت هاي آسيا 
بوده اند و 4 بار هم فيناليست شده اند اما هرگز نتوانسته اند در اين رقابت ها به قهرماني 
دســت پيدا كنند. با اين حال آنها را مي توان »قدرت سوم« فوتســال آسيا برشمرد. 
4نايب قهرماني و 4 بار ايستادن روي سكوي سوم آســيا، ازبكستان را پشت سر ايران 
و ژاپن در رده ســوم تيم هاي پرافتخار قاره قرار مي دهد. سرعت پيشرفت فوتسال در 
اين كشور نسبت به كشورهايي مثل كره جنوبي يا چين و يا كشورهاي عربي، به مراتب 

بيشتر بوده است. تا اينجا در جام جهاني فوتسال ليتواني، هيچ بازيكني نتوانسته در دو 
مسابقه براي ازبكستان گل بزند. آنها در اين تورنمنت 5گلزن مختلف داشته اند. اتفاقي 
كه نشان مي دهد همه توپ ها در اين تيم به يك نفر ختم نمي شود. روي كاغذ، آنها شانس 
چنداني روبه روي تيم ملي ندارند اما در فوتسال، هميشه بايد پنجره اي را هم براي عبور 

شگفتي باز نگه داشت.

   تكنيك  را بيرون بريزيد
بازي هاي نزديك و حساس تيم ملي، اساسا اجازه نداده نفرات اين تيم تا امروز چشمه اي 
از تكنيك ناب شان را در اين جام به نمايش بگذارند. ايران در دو مسابقه اول، دو اخراجي 
داد و همين مسئله، شــرايط تيم را كمي به هم ريخت. حاال دوباره صميمي به تركيب 
برمی گردد تا ايران بدون محروم روبه روي ازبكستان قرار بگيرد. در جدال با اين رقيب 
آسيايي، برنده شدن تنها انتظاري نيســت كه از تيم ملي داريم. همه هواداران اين تيم 
در انتظار يك نمايش تماشايي و يك مســابقه چشم نواز هستند. البته كه كليدي ترين 
ستاره تيم يعني حســين طيبي كه بارها دروازه همين رقيب را هم باز كرده، همچنان 
غايب است و نمي تواند تيم ملي را همراهي كند. كادر فني هم اصرار چنداني ندارد تا اين 
بازيكن را روبه روي حريفي مثل ازبكستان به بازي بگيرد. همه در انتظار يك برد بسيار 
دلچسب با يك بازي روان و فوق العاده از تيم ملي ايران هستند. بردي كه اين تيم را به 

جمع 8 تيم برتر دنيا خواهد فرستاد.

لژيونرها

مستقيم تا فينال
تيم ملي، فردا نخستين مسابقه اش در مرحله حذفي جام جهاني فوتسال را برگزار مي كند

احترام؟ كافي نيست
در مورد شيخ دياباته كه در مصاحبه هايش دلبري مي كند، اما...

جهان

پاس گل هاي ايراني در جام اتحاديه

سوپرماريوي كينه اي!

گلزني آقاي خشن

  لژيونرهاي فوتبال ما هر هفته دســت به شــاهكاري 
جديد مي زنند. پريشب رايان سيروس تفضلي، مدافعي 
كه گزينه پرسپوليس در فصل نقل وانتقاالت بود، در جام 
اتحاديه يك پــاس گل داد؛ هرچند تيمش بعد از آن 6تا 
گل خورد! رايان تفضلي در دقيقــه 19تنها گل وايكام 
واندرز را براي هانالن ساخت تا تيمش از من سيتي پيش 
بيفتد. وايكام در حال حاضر تيم پنجم ليگ سوم انگليس 

است و از 7 بازي اين فصل 14 امتياز گرفته است.
  در دور سوم جام اتحاديه فوتبال انگليس برنتفورد تازه 
صعود كرده به ليگ برتر، از منچسترسيتي هم بيشتر گل 
زد و اولدهام را 7 تايي كرد. ســامان قدوس 90 دقيقه در 
تركيب تيمش حضور داشــت و در دقايق 44و 87پاس 

گل هاي پنجم و هفتم را به هم تيمي هايش داد.
  در هفته ششــم ســوپرليگ تركيه محمد نادري در 
تركيب آلتاي ازمير فيكس بود و در برد 2بر يك اين تيم 
در زمين ريزه اسپور شريك شد. با اين برد آلتاي با نادري 
موقتا به رده سوم جدول رســيد. محمد نادري در همه 
دقايق ممكن در اين فصل بــراي آلتاي به ميدان رفته و 

حتي يك دقيقه از مسابقات تيمش را از دست نداده.
  در ادامه هفته سوم ليگ ستارگان قطر ايراني ها كاري 
نكردند. مهرداد محمدي و راميــن رضاييان در تركيب 
العربي و السيليه به طور كامل بازي كردند و تيم محمدي 
يك بر صفر بازي را برد و با 6 امتياز به رده چهارم صعود 

كرد و السيليه با 3 امتياز در رده هفتم جاي گرفت.
  درحالي كــه مراحــل نهايي انتقــال قرضي خامس 
رودريگس از اورتون به الريان كه شجاع خليل زاده را در 
اختيار دارد طي مي شود، زوج شجاع در تيم ملي يعني 
حسين كنعاني زادگان 90دقيقه براي االهلي بازي كرد 
اما اين تيم باز هم نتوانســت در ليگ به پيروزي برسد و 
مقابل ام صالل تن به تساوي يك-يك داد تا با 2امتياز در 
رده نهم بايســتد. كنعاني زادگان در دقايقي از اين بازي 
بازوبند كاپيتاني االهلي را بر بازو بســت تا به ســوژه اي 

جذاب براي رسانه ها تبديل شود.
  مهدي طارمي )پورتــو(، كريــم انصاري فرد )آاك( 
و اللهيار صيادمنش )زوريا( در ميان نامزدهاي كســب 
عنوان بهترين لژيونر هفته آسيا از نگاه سايت AFC قرار 
گرفتند. ســايت كنفدراسيون فوتبال آســيا خدا خدا 
مي كند اتفاقــي بيفتد و يك نظرســنجي با گزينه هاي 
ايراني بگذارد تا كاربران ايراني بــراي رأي دادن هجوم 
 بياورنــد. تومياســو )آرســنال- ژاپن(، شــومودورف 
)آاس رم- ازبكســتان(، عدي دباغ )آروكا- فلســطين(، 
هوانگ يو-جــو )بــوردو- كره جنوبــي( و عزيز بهيچ 
)گيرسون اسپور - استراليا(، ديگر نامزدهاي اين فهرست 

هستند.
  علي كريمي، هافبك ملي پوش تيم كايســري اسپور 
تركيه ســرانجام تن به جراحــي داد و كمر هميشــه 
مصدومش را در آلمان به تيغ جراحان سپرد. كريمي در 
اين چند سال بازي هاي زيادي را به خاطر مشكل كمرش 
از دست داد و حاال بايد ديد پس از اين جراحي مي تواند 

راحت و بدون دردسر فوتبال بازي كند يا خير.

ماريو بالوتلي كه به جنجال 
بيشتر از فوتبالش اهميت 
مي دهــد، بعــد از زدن 
گل دوم آدانــا اســپور 
به بشــيكتاش به سمت 
ســرگن يالچيــن رفــت 
و جــوري خوشــحالي كرد 
كه ســرمربي تيم حريف تحقير شــود. دليل اين حركت 
كينه اي بود كه سوپرماريو از اين مربي داشت. زماني كه در 
سال2013در رقابت هاي جام گينس براي منچسترسيتي 
در بازي با گلكسي آمريكا بالوتلي گل صددرصد را خراب 
كرد، يالچين در كارشناســي يك برنامه اســتعداديابي 
تلويزيوني او را بي مغــز توصيف كرده بــود. ماريو بعد از 
گلزني انگشت هايش را روي شــقيقه هايش گذاشت و به 

سمت او رفت.

ديه گــو كاســتا تقريبا يك 
نيم فصل كامــل را بدون 
تيــم ســپري كــرد و 
درحالي كه مي توانســت 
در اروپا تيــم بگيرد يا در 
ليگ هــاي خليج فارس و 
چين پول پــارو كند، ترجيح 
داد به برزيل برگردد و براي اتلتيــك مينيرو بازي و توپ 
بزند. زوج او و هالك هر دو در پيروزي 3بر صفر اين هفته 
مينيرو مقابل رسيفه گل زدند. گل هاي اول و دوم مينيرو 
توسط كاســتا )35( و هالك )2+45( به ثمر رسيد. اين 
نخستين مســابقه اي بود كه زوج مخوف مينيرو همزمان 
گل مي زدند. مينيرو پس از 20 بازي، با 45 امتياز و 7 امتياز 
اختالف با نزديك ترين تعقيب كننده، صدرنشين سري آ 

برزيل است.
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شــيخ دياباته در يك 
گفت وگــوي مفصل با 
تلويزيون ايران ظاهر 
شد و مطالبي به زبان آورد كه مورد توجه قرار گرفت. 
طبق معمول و مثل تمــام مصاحبه هاي تصويري قبلي 
دياباته، چيزي كه در اين گفت وگو هم به چشــم آمد 
و بيشــتر مورد توجه قرار گرفت، شخصيت، متانت و 
ادب دياباته بود. او باز هــم در قواره هاي يك جنتلمن 
ظاهر شد، به همه تيم ها احترام گذاشت و از مربيان و 
همبازيان سابقش در استقالل به نيكي ياد كرد. شدت 
اين موضوع تا حدي بود كه او به ســتايش از محمود 
فكري هم پرداخت و با وجود مشكالتي كه بين اين دو 
نفر به وجود آمده بود، سرمربي پيشين استقالل را فردي 
خوش قلب و دوست داشتني دانست. همه اينها زيبا بود و 
ما هم از آن لذت برديم؛ اما آيا اينها كافي است؟ به تعبير 
ديگر آيا اين جمالت سرشار از ادب و احترام، عملكرد 
فصل گذشته دياباته در اســتقالل را توجيه مي كند؟ 

البته كه نه.

   استدالل شيخ، عليه شيخ
شــيخ دياباته در بخشــي از مصاحبه اش، زماني كه تحت 
فشــار قرار گرفت تا بين مربيانش در اســتقالل مقايسه 
انجام بدهد، استدالل ســاده اي مطرح كرد. او گفت: »من 
نمي گويم چه كسي بهتر بود، اما اعتقاد دارم عملكرد يك 
مربي با نتايجش روشن مي شود. حاال شما بررسي كنيد و 
ببينيد كدام مربي بهتر نتيجه گرفته است.« در حقيقت او 
با اين جمالت به آندرا استراماچوني در مقايسه با فكري و 
فرهاد مجيدي اعتبار داد. با اين حال استداللي كه از سوي 
مهاجم ماليايي مورد استفاده قرار گرفت، عليه خود او هم 
كاربرد دارد. اگر مربيان را با نتايج شــان مي شود قضاوت 
كرد، طبيعتا بــراي داوري در مورد بازيكنــان هم بايد به 
عملكردشــان رجوع كرد. شــيخ دياباته فصل گذشته در 
اين زمينه چــه نمره اي به خودش مي دهــد؟ بازيكني كه 
ليگ نوزدهم 15گل براي استقالل زد و آقاي گل شد، در 
فصل بيستم چه كرد؟ آيا انجام تنها 12بازي ليگي و به ثمر 
رساندن فقط 2 گل، با هزينه اي كه صرف حفظ دياباته شد 

همخواني دارد؟

   در حد آرمان رمضاني 
هنوز هــم خيلي ها در فضــاي مجازي با حضــور آرمان 
رمضاني در اســتقالل و بعد هم پرســپوليس شــوخي 
مي كنند. از نظر اين گروه، رمضانــي نماد كيفيت پايين 
است. كاري به درست و غلط اين بذله گويي ها نداريم، اما 
جالب اســت كه آرمان طي نيم فصل حضور در استقالل 
آماري به اندازه يك فصل كامل شــيخ به جا گذاشــت و 
موفق به زدن 2 گل شد! همين مقايسه كوتاه كافي است 
تا بدانيم عملكرد دياباته تحت هيچ شرايطي قابل توجيه 

نيست.

   تو براي هواداران نجنگيدي
شيخ در اين گفت وگو همچنين از اينكه كفش طالي آقاي 
گلي اش در ليگ نوزدهم به دســتش نرسيده گاليه كرد. 
مراسم تقدير از برترين هاي آن فصل به دليل شيوع ويروس 
كرونا لغو شد و به همين دليل كفش طالي شيخ را هم به 
او ندادند. مهاجم ماليايي ضمن شكايت از سازمان ليگ، 
از هواداران استقالل قدرداني كرد و گفت: »آنها به نيابت 
از من جنگيدند و حسابي اعتراض كردند.« بله؛ هواداران 
براي شما جنگيدند، اما آيا شــما هم همين قدر براي آنها 
مايه گذاشــتي؟ اگر اين تعهد دوطرفه بود، شيخ پارسال 
بايد الاقل به اندازه نيمي از اثرگذاري فصل اول حضورش 

در استقالل را تكرار مي كرد، اما هرگز اين اتفاق رخ نداد.

   باشگاه آماتور، بازيكن آماتورتر
مطابق معمول، اســتقالل هم مثل اغلب باشگاه هاي ايراني 
در تعامل با بازيكنان خارجي اش به مشكل خورد و نتوانست 

مطالبات شــيخ دياباته را به موقع پرداخت كند. همين 
هم بهانه دلخــوري آقاي مهاجم بــود. او حتي در پايان 
گفت وگوي اخيرش گفت اگر از باشــگاهي پيشــنهاد 
دريافت كند كه مقيد به قواعد حرفه اي است، بار ديگر 
به ايران برمي گردد. اين اظهارنظر طعنه اي آشــكار به 
استقالل بود، اما پرسش اينجاســت كه آيا خود دياباته 
به اندازه كافي حرفه اي بود؟ آن همه مرخصي، آن همه 
تأخير در برگشت و تازه بازگشــت به ايران با بدن كامال 
ناآماده؛ آيا اينها نسبتي با رفتارهاي حرفه اي دارد؟ شيخ 
احتماال چون ديده بود دست استقالل بسته است و به خاطر 
بدقولي هاي مالي قادر به پيگيري حقوقي بي نظمي هاي او 
نيست، هر طور دوست داشت رفتار مي كرد؛ به طوري كه او 
در اغلب مقاطع فصل در دسترس كادرفني نبود. خب اين 
حضور به چه درد مي خورد؟ بلــه؛ ادب و احترام بهترين 
چيز است و همه بايد تحت هرشــرايطي آن را مدنظر 
قرار بدهيم، اما واقعا كافي نيست. شيخ مي گويد: »من 
بازيكنم، نه هوادار«؛ بازيكن هــم البته تكاليفي دارد 
كه دياباته در فصل دوم حضورش در استقالل آنها را 
رعايت نكرد و اين تلخي، حتي با شيريني فارسي حرف 

زدن او هم جبران نمي شود.
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سنگر گرفتن پشت يزداني
انگار اتفاقات جهاني پاريس بعد از 4 سال در كشتي 

تكرار مي شود

ليلي خرســند| بازي امروز ایران و كره جنوبي یك بازي 
معمولي نيست. تيم ملي هندبال زنان به نيمه نهایي مسابقات 
قهرماني آسيا صعود كرده و سهميه مسابقات قهرماني جهان 
را گرفته اســت. همه این اتفاقات براي نخستين بار افتاده و 
قابل تقدیر است اما موضوع دیگري كار آنها را ارزشمند كرده. 
تيم در 2بازي بدون مربي بازي كرده و امروز هم در مصاف 
با كره و هم در مرحله بعد- چه در فينال بازي كند و چه در 
رده بندي- باز هم مربي ندارد، با این حال، بازیكنان انگيزه 
باالیي براي رفتن روي ســكو دارند. تيم ملي فوتبال ایران 
در مقدماتي جام جهاني، در بازي با سوریه بدون مربي بازي 
كرد و همه دیدند كه چقدر جاي اسكوچيچ خالي است. در 
آن بازي به جز اســكوچيچ بقيه اعضاي كادر فني بودند، اما 
مسلم است كه تجربه بازیكنان تيم ملي فوتبال و تداركاتي 
كه آنها داشتند، با تيم زنان هندبال اصال قابل مقایسه نيست. 
حاال درنظر بگيرید كه در تيم زنان تست كروناي هر3 مربي 
مثبت بوده و به جز پزشك یار و سرپرست، فرد دیگري روي 
نيمكت نيست. در این ميان شــيما زارع، كاپيتان و هانيه 
لك، دروازه بان از سختي هاي 2بازي قبلي و از شادي صعود 

مي گویند.
زارع از اردني ها دلگير است و این را به گوش سفير هم رسانده 
است. او كه به جز بازیكن، به نوعي نقش مربي را هم ایفا كرد، 
از سفير ایران در اردن به جاي پاداش چيز دیگري طلب كرده 

است؛ واكسن مورد قبول مسابقات.

    اينكه هم كاپيتان باشــي و هم مربي 
سخت نيست؟ 

2شب قبل بازي با اردن تست كروناي 2مربي ما مثبت شد. 
گفتم خدا را شــكر كه یك مربي دیگر كنار تيم هست. روز 
بازي داشتيم سوار اتوبوس مي شدیم كه جواب تست ها آمد. 
وقتي گفتند تست خانم شافعيان هم مثبت است، زیر پایمان 
خالي شد. خانم شافعيان لحظه آخر گفت شيما باید خودت 
مربي تيم باشي. مدرك مربيگري D آسيا را دارم ولي داخل 
زمين خودم بازیكنم و نمي توانم بازي حساس را كوچ كنم. 
از سال2002 در تيم ملي هستم، تا حاال تيم را اینقدر همدل 

ندیده بودم. بچه ها گفتند كاپيتان هرچه تو بگویي، سر تا پا 
گوشيم. این حرف را كه زدند، دلم قرص شد. اما تعویض ها را 

سرپرست و پزشك یار تيم انجام مي دادند.

    مربي وقتي كنار زمين است، هم روحيه 
مي دهد و هم مي تواند ســر اشــتباهات به داوري 

اعتراض كند. سر اين مسائل به مشكل نخورديد؟
در بازي با اردن كه همه ســالن عليه ما بود. تماشــاگران، 
كره اي ها، قزاق ها و... هم اردن را تشویق مي كردند. به هر 
حال اردن ميزبان بود و همه مي خواستند آنها صعود كنند. 
نيمه اول بازي خيلي به ما سخت گذشت و استرس زیادي 
داشتيم اما خدا را شــكر نيمه دوم جبران كردیم. در بازي 
با سوریه هم شــرایط خيلي خوب نبود. مي بينند ما تنها 
هستيم، اذیت مي كنند. با خودمان گفتيم ما هيچ كس را 
نداریم ولي با هم مي توانيم نتيجه بگيریم. شكســت دادن 
اردن خيلي به ما چسبيد و از بس فشار رواني روي ما زیاد 
بود كه بعد از بازي گریه كردیم. كال در این مسابقات خيلي 
اذیت شــدیم. هر روز یك بهانه دارند كه اجازه ندهند وارد 
زمين شــویم. یك روز به مقنعه گيــر مي دهند و یك روز 
از ساق هاي شــلواري مان ایراد مي گيرند. در بازي با اردن 
رختكن ما اندازه یك قالي 12متري بود. گفتند باید همين 
جا گرم كنيد. 17نفر در یك اتــاق كوچك بودیم. در بازي 
هم داور 15پنالتي براي آنها گرفت. مي خواستند روان ما را 
به هم بریزند و بازي را ببرند كه نشد و ما در زمين بازي به 

حسابشان رسيدیم.

    در مرحله بعد با كره بازي داريد و باز هم 
بدون مربي هستيد.

ما سختي ها را پشــت سر گذاشــتيم و با فكر بازتري بازي 
مي كنيم. كره با تمام قوا آمده اســت و بيشتر بازیكنان این 
تيم در ليگ هاي اروپایي بازي مي كنند ولي ما مي توانيم، ما 
سكو مي خواهيم. فقط اميدوارم براي این بازي دیگر تست 
 كســي مثبت نشــود كه اگر این اتفاق بيفتد، از نظر رواني 

به هم مي ریزیم.

    نخســتين تيمي از زنان هستيد كه در 
ورزش هاي توپي، جهاني شديد ولي هيچ وقت ادعا 

نداشتيد.
 نماینده وزارت ورزش كه همراه تيم به اردن آمده اســت، 
مي گوید چرا اینقدر شما مظلوم و بي حاشيه هستيد. ما فقط 
فكرمان بازي است و این صعود هم لطف خداست كه شامل 

حال ما شده است.

    به عنوان كاپيتان تيم، چه آرزويي داريد؟
روي سكوي آســيایي برویم و همه نفراتي كه اینجا زحمت 
كشيدند، به مسابقات جهاني اعزام شوند، آنها واقعا زحمت 

كشيده اند.

    فكر مي كردم توقع مالي هم داشــته 
باشيد؟

نه، ما پول نمي خواهيم، براي ما بازي مهم است و رفتار خوب. 
من به ســفير ایران در اردن هم گالیه كردم. گفتم اینجا با ما 
خيلي بدرفتاري مي كنند. 6 بار تست گرفتند و منفي بودیم ولي 
وقتي بقيه تيم ها در سالن غذاخوري هستند، اجازه نمي دهند 
ما وارد سالن شویم. البته حق دارند. اینجا همه واكسن مورد 
تایيد مسابقات زده اند و ایمني شــان باالست. ما تنها تيمي 
هستيم كه سينوفارم زده ایم و مجبوریم همه جا ماسك بزنيم. 
آقاي ســفير گفت پاداش دالري مي دهــم، گفتم ما پاداش 
نمي خواهيم، یك دوز واكسن مورد تایيد به ما بزنيد تا براي 
مسابقات قهرماني جهان مشكلي نداشته باشيم. اگر بدن ما 

قوي بود، شاید االن مجبور نبودیم بدون مربي مسابقه 
بدهيم. ما بهترین بازیكن مان صونا بيداد را نداریم. در 

پست پخش توپ مينا وطن پرست دست تنهاست.

    و مدت هاست كه دخترتان را نديده  ايد.
3هفته قبل از اعــزام در اردو بودیم و بعدش به اردن آمدیم. 
در این مدت او را ندیدم. بعد از این مســابقات هم باید براي 
مسابقات جهاني به اردو برویم. دخترم 6سالش است. ما همه 

این سختي ها را تحمل مي كنيم تا بتوانيم نتيجه بگيریم.

ايران..................................................................................كره جنوبي، پنجشنبه اول مهر/ ساعت18:30
ژاپن.................................................................................. قزاقستان، پنجشنبه اول مهر/ ساعت20:30

بازي هاي فينال و رده بندي شنبه سوم مهر برگزار مي شود.

    به نظر مي آيد خيلي خوشحال باشيد.
احساسم را نمي توانم توصيف كنم. از زماني كه ســهميه آسيا براي مسابقات 
قهرماني جهان بيشتر شد، جرقه اميد براي ما زده شد. نسل ما مي خواست براي 
یك بار هم كه شده در بين 4تيم آسيا باشد و به مسابقات جهاني برود. االن این 
اتفاق افتاده و ما خيلي خوشحاليم؛ خيلي زیاد. اميدوارم این كار ما به بقيه این 

انگيزه را بدهد كه به سكوهاي اول و دومي آسيا فكر كنند.

    شما هم اگر بتوانيد كره جنوبي را شكست بدهيد، مي توانيد 
به سكوي اولي و دومي فكر كنيد.

ما هم از قبل بازنده نيســتيم. كره از قدرت هاي اول آسيا ست. اگر ما همانطور 
كه در بازي با ژاپن بازي كردیم، در بازي با كره باشيم، حتما مي بریم. ما با تمام 
وجود بازي مي كنيم، ولي متأسفانه براي 2بازي بعدي هم مربي نداریم. وقتي 
تست مربيان مثبت شد، ما شوكه شــدیم و چند نفر از بچه ها گریه كردند، ولي 
گفتيم این آخرین فرصت براي جهاني  شدن است. به هم انرژي دادیم و با تك تك 
سلول  هاي مان مقابل اردن و ســوریه بازي كردیم. مربيان در فيسبوك بازي را 
تماشا مي كنند و نكات را به پزشك و سرپرســت تيم مي گویند. این مربيان تا 
14روز قرنطينه هستند و فقط دعا مي كنيم تست بقيه مثبت نشود. همين كه 

این دو نفر روي نيمكت هستند، دلگرمي است.

    از نظر فني با بقيه تيم ها چقدر تفاوت داريد؟ تيم شما حتي 
يك بازي تداركاتي با تيم هاي خارجي انجام نداد.

نداشــتن تداركات اذیت مي كند. اردن در تركيه اردو داشت، كویت یك ماه در 
بوسني تمرین كرد و... بازي هاي اول مسابقات آسيایي براي ما تداركاتي است. 
مطمئن باشيد اگر ما بازي تداركاتي داشتيم، ژاپن را مي بردیم و با صدرنشيني 
صعود مي كردیم. با همين شرایط هم خوب بودیم. جزو 4تيم هستيم و نگاه مان 
به سكوي آسيا ست. خدایي ناكرده اگر به كره ببازیم و فينال را از دست بدهيم 

با تمام وجود بازي مي كنيم كه سوم بشویم.

    اين همه انگيزه از كجا مي آيد؟
از ســختي هایي كه كشيدیم. نســل ما خيلي تالش كرد و آســيا به خاطر این 
تالش ها یك مــدال به ما بدهكار اســت. به خاطر همين سختي هاســت كه از 
صعودمان خيلي خوشحاليم. ما در شــادي هاي مان دوستاني را كه نتوانستند 
همراه مان باشند، یاد كردیم. خيلي سخت است یك تيم بدون مربي بازي اش را 
ببرد. درست است تلفني در ارتباط هســتيم ولي وقتي مربي باالي سرت باشد 

همه  چيز فرق مي كند.

 لك: آسيا به ما 
يك سكو بدهكار است 

هانيه لك، دروازه بان تيم هم از خوشحالي تيم بعد از صعود 
به مسابقات جهاني مي گوید

در زمین به حسابشان رسیدیم
شيما زارع و هانيه لك، از سختي هایي مي گویند كه تيم ملي هندبال در اردن تحمل مي كند؛ تيمي كه حتي اجازه ندارد 

همزمان با تيم هاي دیگر در سالن غذاخوري باشد اما شگفتي ساز شده و به رقابت هاي جهاني رسيده است

برنامه
بازی ها

مســابقات جهاني 2017پاریس براي كشــتي ایــران به هيچ 
وجه خوش یمن نبود. رتبه نهمي در دنيــا اتفاقي بود از جنس 
صفحه هاي حوادث روزنامه ها. آن مقام نهمي یك قرباني به نام 
محمد طالیي داشت كه ســرمربي وقت تيم ملي بود. با گذشت 
4سال از آن اتفاقات گویا تاریخ مجدد دارد براي كشتي آزاد در 
حال تكرار شدن است. البته كه بسياري نتایج ضعيف آن تيم را 
حاصل اعتماد كامل به انتخابي تيم ملي مي دانند كه این مسئله 
اصال درست نيست چراكه سعيد داداش پور نفر اول انتخابي تيم 
ملي كنار ماند تا مثل هميشــه مهره اي در تيم ملي با نظر كادر 

فني و بدون توجه به نتایج انتخابي داشته باشيم.
كشتي در ســال 2017در 8 وزن برگزار مي شــد كه در 7 وزن 
كشتي گيران ایران از رســيدن به مدال بازماندند و تنها حسن 
یزداني بود كه توانست مدال طال كســب كند. بالفاصله بعد از 
موفقيت حسن یزداني فيلمي منتشر شــد كه حاشيه هایي به 
همراه داشــت. در فيلم مذكور رســول خادم به همراه یزداني 
فيلم رقباي 86كيلوگرم را آناليز مي كردند كه نتيجه اش كسب 
مدال طال شده بود. ابهام بزرگ درباره این مسئله این بود كه چرا 
فيلمي از لحظه آناليز كشتي 7 وزن دیگر منتشر نشده؟ سؤالي 
كه هيچ گاه به آن پاسخي داده نشد. حاال با گذشت 4 سال از آن 
تورنمنت نحس و در آستانه مسابقات جهاني نروژ مجددا فيلم 
دیگري منتشــر شــده ولي این بار نه از آناليز بلكه از تمرینات 
اختصاصي حسن یزداني. در این فيلم پژمان درستكار، سرمربي 
تيم ملي تمرینات اختصاصي براي حسن یزداني درنظر گرفته 
و با تشــویق و فریاد، او را به انجام حــركات غالبا قدرتي مجاب 
مي كند. حاال بار دیگر این ســؤال به وجود مي آید چرا فيلمي از 
تمرینات اختصاصي اوزان دیگر منتشر نشده؟ آیا فقط یزداني 
نياز به كوچ و تمرین اختصاصي دارد؟ فراموش نكنيم روي كاغذ 
مدال یزداني قطعي است مگر اینكه اتفاقي غيرمنتظره رخ دهد. 
جنگ یزداني سر رنگ مدال است كه بســيار اميدواري وجود 
دارد تا او در اســلو تيلور را شكســت دهد چراكه هرچه از سال 
2016گذشته، اختالفش با این حریف كمتر شده است. یزداني 
در كرمانشاه با ضربه فني شكست خورد، در جهاني مجارستان 
با اختالف 5 امتياز كشــتي را به تيلور واگذار كرد و در توكيو با 
اختالف یك امتيازي در ثانيه هاي پایاني برد را با شكست عوض 
كرد. یزداني كشــتي گيري است كه از ســال 2015تا 2020با 
مربي هاي مختلف مدالش را گرفته و شاید بهتر باشد توجهات 
به سمت سایر وزن ها معطوف شود و به جاي انتشار فيلم تمرین 
كشتي گيري كه در هر شرایطي افتخار مي آفریند و كمتر نياز به 
كوچ دارد، فيلمي از تمرینات اختصاصي كشتي گيران 57، 65، 
74و 97كه اوزان المپيكي هســتند و سال هاست دراین اوزان 

دستمان به مدال نرسيده منتشر شود.

ركابی، اولین زن سنگنورد روی سكوی جهانی 

الناز ركابي نخستين مدال جهاني ســنگنوردي زنان ایران را 
گرفت. در مسابقات قهرماني جهان كه به ميزباني روسيه و در 
شهر مسكو برگزار شد، ركابي در ماده كمباین مدال برنز گرفت. 
در این ماده پيلز جسيكا از اتریش به قهرماني رسيد و كرامپل 
ميا از اسلووني دوم شد. ركابي تنها ایراني حاضر در این مسابقات 
نبود و هم تيمي او محيا دارابيان نهم شد. ركابي كه بعد از 2 سال 
دوري در مسابقات شركت مي كند، در مسابقات جهاني مسكو 
در ماده بولدرینگ نهم شده بود. او مدال طالي ماده بولدرینگ 

كاپ آسيا و مدال برنز ماده ليد كاپ آسيا را هم دارد.



21 2 پنجشنبه 1 مهر 1400    شماره 8322حوادث 3 0 2 3 6 2 3

   2فرضيه 
خانواده مقتول از اين اتفاق شوكه شده بودند و مي گفتند كه وي با هيچ كس خصومتي نداشته است. 
به گفته آنها مقتول بازنشسته نيروي انتظامي بود و در راه آهن خدمت مي كرد. او ورزشكار و عاشق 
ورزش بود و روز حادثه نيز براي ورزش از خانه بيرون رفته بود تا اينكه ساعتي بعد يكي از همسايه ها، 

سراسيمه زنگ خانه آنها را زده و به خانواده اش گفته بود كه او به قتل رسيده است.
اما رهگذري كه براي نخستين بار جسد را ديده و پليس را خبر كرده بود، سرنخي در اختيار تيم 
جنايي قرار داد. وي كه در همان محل زندگي مي كند به كارآگاهان گفت: در حال عبور از خيابان بودم 
كه صدايي به گوشم رسيد. مردي به سختي و بريده بريده مي گفت: »آي دزد«. برگشتم و ديدم صدا 
از مردي كه روي زمين افتاده به گوش مي رسد. فورا خودم را باالي سرش رساندم. مرد لباس ورزشي 
به تن داشت و شكمش را گرفته بود. خون زيادي از او مي رفت و به سختي مي توانست نفس بكشد. 
وحشت زده به اورژانس و پليس زنگ زدم و بعد اهالي محل جمع شدند و موضوع را به خانواده اش 
اطالع دادند. گفته هاي اين مرد كافي بود تا فرضيه جنايت با انگيزه سرقت قوت يابد. مأموران به 
بازرسي بدني مقتول پرداختند اما هيچ يك از وسايل او مانند تلفن همراهش سرقت نشده بود. در 
اين شرايط 2 فرضيه مطرح شده است؛ نخست اينكه مقتول به دام سارق يا سارقاني گرفتار شده و 
افرادي قصد زورگيري از او را داشتند. اما او با آنها درگير شده و وقتي زخمي اش كردند از ترسشان 
بي آنكه سرقتي انجام بدهند فرار كردند. فرضيه دوم اين است كه سرقت صحنه سازي  بوده و مقتول 
با انگيزه ديگري به قتل رسيده است. هم اكنون گروهي از مأموران اداره دهم پليس آگاهي تهران 
تحقيقات خود را براي كشف اسرار اين جنايت آغاز كردند تا به زودي قاتل يا قاتالن را به دام اندازند.

  انباشت زباله هاي عفوني در بيمارستان ايذه
متأسفانه انباشته شدن زباله هاي بيمارستاني در بيمارستان ايذه 
مشكل مضاعفي براي پرسنل و نيز بيماران ايجاد كرده است. در 
شــرايطي كه تمام تالش براي كاهش تعداد مبتاليان به بيماري 
كرونا ادامه دارد، نمي دانيم چگونه از ســرايت آلودگي زباله ها در 
محوطه جلوگيري كنيم. رئيس شبكه بهداشت هم عنوان مي كند 
كه تازه مشغول به كار شده و حل مشكل سخت است! مگر مي شود 
كنار مركز درماني انبوه زباله باشــد و مسئوالن، نظاره گر. لطفا به 

داد بيمارستان ايذه برسيد.
از پرسنل پرستاري بيمارستان ايذه

   استفاده از دوچرخه، عصرها در پارك گفت وگو محدود شود
از مســئوالن پارك گفت وگو تقاضا دارم كه اســتفاده از مســير 
دوچرخه ســواري را حداقل عصرها ممنوع كنند. در اين ساعت، 
جمعيت زيادي از پير و جوان مشغول استفاده از اين تنها مسير كم 
عرض در پارك هســتند كه با انبوه دوچرخه سواران روبه رو شده 
و سالمت عابران پياده به خطر مي افتد. متأسفانه شلوغي عصرها 

باعث ايجاد تنش و جر و بحث هر روزه در اين پارك شده است.
كاوه روحاني از تهران 

  غار آبي سفيدكوه در خرم آباد چه شد؟
يك دهه از كشــف بزرگ ترين غار آبي در ســفيدكوه خرم آباد 
گذشته است. آن زمان كلي خبر با محوريت گردشگري و اشتغال 
بعد از كشف اين غار منتشر شد كه نه تنها خبري از آنها نشد، بلكه 
از خود غار هم خبري نيست. آيا خبر صحت نداشت و اگر درست 
بود كه ما بومي ها مي دانيم درست است چرا هيچ استفاده اي از اين 

غار عظيم كشف شده نمي شود؟
بهاروند از خرم آباد

  آسفالت و نوسازي خيابان هاي تبريز ضروري است
با توجه به وضعيت آسفالت خيابان هاي تبريز و شهرهاي اطراف 
كه مملو از دست انداز و چاله است از مسئوالن تقاضا داريم نوسازي 
و آسفالت كليه خيابان هاي شهرستان را مدنظر قرار دهند چرا كه 
تاوان اين وضع را مردم با آسيب هاي وارده به  خودروها يا خودشان 

مي دهند.
تواضعي از تبريز

   پرونده تصرف ملكي 10سال راكد مانده است
35قطعه زمين زراعــي متعلق به بنده از ســال 91به رغم محرز 
شدن مالكيت بنده در دادگاه و گرفتن حكم، در تصرف اشخاص 
مانده است و هيچ ســازماني در اين زمينه به من كمك نمي كند. 
براي دريافت نقشــه كروكي و جانمايي و بازپس گيري امالك به 
هر ســازماني كه به موضوع مرتبط باشد سر زده و تقاضاي كمك 
كرده ام، اما متأسفانه هيچ كمكي صورت نمي گيرد. از قوه قضاييه 

تقاضا دارم در اين زمينه كمك كند.
كيان از ساوه 

  چرا مسكن هاي مهر در پرند تحويل متقاضيان نمي شود
به رغم وجود قرارداد بين شركت ســازنده و مالكان و آماده بودن 
آپارتمان هاي مسكن مهر در پرند اين واحدها تحويل متقاضيان 
نمي شود و بعد از پيگيري بســيار عنوان مي كنند علي الحساب 
100ميليون تومان بدهيد تا بعد درخصوص تحويل اين واحدها 
تصميم گيري شــود. هر چقدر تالش مي كنيم صدايمان به جايي 
نمي رسد و سازندگان با ارعاب، اجازه شــكايت را از مالكان سلب 

كرده اند.
بختاني از پرند

  بازنشستگان سازمان بازنشستگي كشوري هنوز حضوري 
حقوق مي گيرند

وظيفه بگيران ســازمان تاميــن اجتماعي و اكثر ســازمان هاي 
بازنشســتگي كه حقوق ماهانه برايشــان واريز مي شود، عالوه بر 
دفترچه بانكي، كارت بانكي هم برايشــان صادر شده است، ولي 
متأسفانه براي وظيفه بگيران سازمان بازنشستگي كشوري، كارت 
بانكي صادر نمي كنند؛ بنابراين آنها هر ماه پس از واريز حقوقشان 
بايد به بانك صادرات مراجعه كنند و چند ساعت وقت براي رفت 
و برگشت بگذارند كه با توجه به ســن باالي اغلب بازنشستگان و 
نيز شرايط كرونايي در 2 ســال اخير اين وضع بسيار آزاردهنده 
اســت. در پيگيري هم اعالم مي كنند كه ســازمان نگران برخي 
تقلب هاست و نگران است كس ديگري جاي آنها حقوق بگيرد كه 
چنين تخلفی با توجه به الكترونيكي شــدن همه اطالعات تقريبا 
محال است و بالفاصله بعد از فوت، همه حساب  ها مسدود مي شود. 

لطفا به اين مشكل رسيدگی شود.
محمدحسين عسگري از تهران 

   داروي ايراني بتافرون عوارض جبران ناپذيري دارد
با ناياب شــدن داروي خارجي بتافرون، پزشكان جايگزين ايراني 
آن را به اجبار تجويز مي كنند كه عوارض بسيار بدي داشته است 
و بنده به عنوان كسي كه 12سال بتافرون خارجي استفاده كرده 
و بيماريم تحت كنترل بوده دچار عوارض بدي از قبيل باالرفتن 
آنزيم هاي كبد، حمله » ام اس«، لرزش مداوم و لنگي پا شــده ام. 
لطفا يك مسئول دلســوز به فكر بيماران  ام اســی باشد و به داد 

ما برسد.
سودابه از اراك 

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

 مهار شعله هاي آتش 
در كارگاه چاپ

آتش سوزي در يك كارگاه چاپ در جنوب 
تهران خسارت ســنگيني به بار آورد كه با 

تالش آتش نشانان مهار شد.
به گزارش همشهري، اين حادثه صبح ديروز 
در يك كارگاه چاپ در خيابان قزوين اتفاق 
افتــاد و به دنبال آن آتش نشــانان چندين 
ايستگاه راهي محل حادثه شدند. سيدجالل 
ملكي، ســخنگوي آتش نشــاني تهران در 
اين باره گفت: ســاعت9:38 چهارشــنبه 
يك مورد آتش ســوزي گســترده در يك 
كارگاه در خيابان قزوين، خيابان رنجبر به 
سامانه125 سازمان آتش نشاني و خدمات 
ايمني شــهرداري تهران اطالع داده شد و 
بالفاصله آتش نشانان 5 ايســتگاه همراه با 
باالبر هيدروليكــي و خودروهاي تجهيزات 

تنفسي به محل اعزام شدند.

او ادامه داد: آتش نشــانان در مدت 4دقيقه 
به محل حادثه رســيدند. آنجا يك گاراژ به 
وســعت 1500متر بود كه شعله هاي آتش 
مســاحتي  حدود 600 متر را كــه كارگاه 
چاپ بود دربرگرفته و آتش سوزي در حال 
گسترش بود. در اين شرايط آتش نشانان از 
طريق باالبر به كانون شعله ها نفوذ و عمليات 

را آغاز كردند.
ملكي در ادامه گفت: همكارانم با تالش زياد 
توانستند از گسترش آتش سوزي جلوگيري 
 و درنهايــت آتش ســوزي را مهــار كنند.

به گفتــه او، اين حادثه با وجود خســارت، 
تلفات و مصدومي نداشت.

كشف گوشت اسب و االغ 
در دامداري جنوب تهران

ماموران پليس اماكــن پايتخت در جريان 
بازرسي از يك دامداري مقدار زيادي گوشت 
اسب و االغ و چندين راس اسب و االغ آماده 

ذبح كشف كردند.
به گزارش همشــهري، چنــد روز قبل به 
مأموران پليس اماكــن عمومي تهران خبر 
رســيد كه در يكي از دامداري هاي جنوب 
تهران اســب و االغ ذبح مي شــود. در اين 
شــرايط بود كه تحقيقات در اين باره آغاز و 
گروهي از مأموران با مجوز قضايي راهي اين 
دامداري شدند. سرهنگ نادر مرادي، رئيس 
پليس نظارت بر اماكــن عمومي پايتخت 
در اين بــاره گفت: اوايل ايــن هفته خبري 
درخصوص ذبح چند راس اسب و االغ در يك 
دامداري در حوالي يكي از روستاهاي حاشيه 
شــهر تهران دريافت كرديم كه با توجه به 
اهميت موضوع و هماهنگي با مرجع قضايي، 
تيمي از مأمــوران معاونت نظارت بر اماكن 
عمومي و پايگاه نهم پليس امنيت عمومي 
پايتخــت به همــراه نمايندگان ســازمان 
دامپزشكي تهران راهي اين دامداري شدند.

وي ادامه داد: هنگام ورود ماموران، متصدي 
دامــداري تالش كــرد مانع آنها شــود اما 
مأموران با رعايت حقوق شهروندي و تفهيم 

حكم قضايي وارد دامداري شدند.
ســرهنگ مرادي درباره كشفيات مأموران 
گفــت: در بررســي هاي اوليه يك الشــه 
اســب و 50 كيلو گوشــت االغ و همچنين 
10رأس اسب و يك رأس االغ كه براي ذبح 
به اين مكان منتقل شده بودند، كشف شد. 
همچنين متصدي دامداري دستگير و براي 

سير مراحل قضايي به دادسرا معرفي شد.
به گفته وي تحقيقــات در اين پرونده براي 
دســتگيري ســاير متهمان در دستور كار 

پليس قرار دارد.

قصاص؛ سرانجام قتل دوست صميمي
پسري جوان كه 3سال پيش، دوست صميمي اش را در 

پشت بام خانه شان به قتل رسانده بود، سحرگاه ديروز داخلي
پاي چوبه دار رفت و قصاص شد.

به گزارش همشهري، اين پرونده هجدهم تير97 به جريان افتاد. آن 
روز رهگذران هنگام عبور از خياباني در شرق تهران چشمشان به جسد 
جواني افتاد كه داخل جوي آبي افتاده بود. با انجام بررسي ها مشخص 
شد كه قرباني با ضربات چاقو به قتل رسيده است و به دستور بازپرس 

جنايي جسد به پزشكي قانوني منتقل شد.
با پيدا شــدن جســد، گروهي از كارآگاهان تحقيقات خــود را براي 
كشــف راز اين جنايت آغاز كردند تا اينكه بيستم تير ماه همان سال 
يعني 2روز بعد از كشف جسد پسر جوان، زني به كالنتري نبرد رفت 
و گفت كه برادر28ساله اش از روز هفدهم تيرماه از خانه شان در شرق 
تهران خارج شده و ديگر بازنگشته است. مشخصاتي كه او از برادرش 
مي گفت با مشخصات ظاهري جسدي كه داخل جوي آب پيدا شده 

بود مطابقت داشت.
به اين ترتيب هويت مقتول شناســايي شــد و خواهر وي در ادامه به 
مأموران گفت كه برادرش با يكي از بچه هاي محل به نام حسين اختالف 
داشته، به طوري كه او چندين بار برادرش را تهديد به قتل كرده بود و 

احتمال دارد كه عامل جنايت حسين باشد.
بيستم تيرماه همان سال حسين دستگير شــد اما قتل را انكار كرد و 
گفت: من با مقتول اختالف داشتم اما در قتل او نقشي ندارم. روزهفدهم 

به دليل اختالفاتي كه با مقتول داشتم با هم براي دعوا قرار گذاشتيم اما 
همان روز به يك ميهماني دعوت شدم و نتوانستم سر قرار بروم و ديگر 

او را نديدم تا اينكه شنيدم به قتل رسيده است.

سرنوشت عجيب مقتول
اظهارات مظنون و تحقيقات پليس نشان مي داد كه وي در اين ماجرا 
نقشي نداشته و در زمان جنايت در جاي ديگري بوده است. بنابراين او 
آزاد شد و درحالي كه تحقيقات در اين پرونده جنايي ادامه داشت، يكي 
از دوستان مقتول به اداره دهم پليس آگاهي تهران رفت و خودش را 

به عنوان قاتل معرفي كرد.
او مدعي شد كه ناخواسته و در حالت مستي جان دوست صميمي اش را 
گرفته است. متهم در بازجويي ها گفت: روز حادثه يعني هفدهم تير97 
دوســتم)مقتول( با جواني به نام حســين كه با او اختالف و دشمني 
داشت قرار دعوا گذاشته بود. براي اينكه او تنها نباشد، من نيز همراه 
وي به سر قرار رفتم. آن روز هر چه منتظر مانديم حسين نيامد.وقتي 
ديديم خبري از او نيست، به همراه مقتول به پشت بام خانه ما رفتيم 
و مشــروبات الكلي مصرف كرديم. آنقدر مست بوديم كه اصال متوجه 
نبوديم چه مي گوييم. در عالم مستي شروع كرديم به كل كل كردن با 
يكديگر. درحالي كه كل كل مي كرديم ناگهان عصباني شدم و نفهميدم 
چه شد كه با چاقو ضربه اي به او زدم و همان ضربه باعث مرگ وي شد. 
وقتي به خودم آمدم متوجه شدم او فوت شده است. من مانده بودم با 

يك جسد خونين. بايد او را هر طور شده از خانه ام بيرون مي بردم. به 
همين دليل جسد را داخل پتو گذاشتم و شبانه آن را از خانه ام خارج 
كردم. جسد را داخل خودروي وانت خودم گذاشتم و در جوي آبي رها 
كردم. در اين مدت فراري بودم اما به خاطر عذاب وجداني كه داشــتم 

تصميم گرفتم خودم را معرفي كنم.
متهم به قتل پس از بازسازي صحنه جنايت روانه زندان شد و پس از 
مدتي در دادگاه كيفري پاي ميز محاكمه رفت. قضات دادگاه وي را به 
قصاص محكوم كردند و حكم به تأييد قضات ديوان عالي كشور رسيد. 
به اين ترتيب پرونده به شــعبه اجراي احكام دادسراي جنايي تهران 
فرستاده شــد تا مقدمات اجراي حكم فراهم شود. پس از استيذان از 
رئيس قوه قضاييه و اصرار اوليــاي دم براي اجراي حكم قصاص، قاتل 
اين پرونده جنايي سحرگاه ديروز در محوطه زندان رجايي شهر پاي 

چوبه دار رفت و قصاص شد.

قتل مرد ورزشكار هنگام بازگشت از پارك

آزادي گروگان 
4ميلياردي

3گروگانگير، پسر 14ساله اي را از 
كنگاور در استان كرمانشاه ربوده انتظامي

و پس از انتقــال به خاش واقع در 
سيستان و بلوچستان براي آزادي اش 4ميليارد 
تومان باج خواهي كــرده بودند، اما پس از 9روز 
گروگان نوجــوان آزاد و يكــي از گروگانگيران 

دستگير شد.
به گــزارش همشــهري، ايــن پرونــده از روز 
22شهريور  ماه امسال در پليس آگاهي كنگاور، 
در استان كرمانشاه گشوده شد. آن روز خانواده 
پسر 14ساله اي نزد پليس رفتند و اعالم كردند 
او به طور مرموزي مفقود شده است. آنها گفتند 
همه جا را براي پيدا كردن فرزندشان جست وجو 

كرده اند، اما نتوانسته اند او را پيدا كنند.
ماموران با ثبت مشخصات پسر گمشده تحقيقات 
خود را براي يافتن او آغاز كردند، اما تماس مرد 
ناشناســي با خانواده او روند پرونده را دگرگون 
كرد. مرد ناشــناس در اين تماس تلفني مدعي 
شد كه پسر را ربوده و اعالم كرد براي آزادي اش 
4ميليارد تومان مي خواهد. او همچنين تهديد 
كرد كه نبايد پليس از اين ماجرا با خبر شود، چرا 

كه جان گروگان به خطر مي افتد.
با مشخص شدن ابعاد پشــت پرده اين پرونده 
تيم هاي ويژه اي از پليس آگاهي تحقيقات خود 
را در اين باره آغاز كردنــد. كارآگاهان به دنبال 

فرصتي بودند تا به ردزني گروگانگيران بپردازند 
و مخفيگاه آنها را شناسايي كنند. تجسس ها در 
اين باره ادامه داشت تا اينكه مأموران به اطالعاتي 
دست يافتند كه نشــان مي داد آدم ربايان، پسر 
نوجوان را پس از ربودن به جنوب شــرق كشور 
منتقل كرده اند و يكي از آنها در عنبرآباد استان 
كرمان زندگي مي كند. در اين شــرايط بود كه 
گروهي از مأموران پليــس آگاهي با اخذ نيابت 

قضايي راهي كرمان شدند.

عمليات آزادي
آنطور كه شواهد به دســت آمده نشان مي داد، 
گروگانگيران پسر نوجوان را در خانه اي واقع در 
خاش در استان سيســتان و بلوچستان زنداني 
كرده و به دنبال دريافت پول بــراي آزادي اش 
بودند، اما چــون متهم اصلــي در عنبرآباد بود 
مأموران پليس كرمانشــاه با همكاران شان در 
كرمان به بررسي گزينه هاي مختلف براي اجراي 
عمليات پرداختند. يكــي از گزينه ها محاصره 
مخفيگاه متهمان و درگيري با آنها براي آزادي 
گروگان بود. در اين گزينه احتمال درگيري زياد 
و ممكن بود جان گروگان به خطر بيفتد. گزينه 
ديگر كمك گرفتن از بــزرگان منطقه بود تا با 
مذاكره و بدون درگيري گروگان آزاد شود. به اين 
ترتيب تعدادي از ريش سفيدان محلي به رايزني 

با گروگانگيران پرداختند و پس از چند روز آنها 
را براي آزاد كردن پسر 14ساله راضي كردند. به 
اين ترتيب بدون هيچ درگيري آنها گروگان شان 
را پس از 9روز اسارت به بزرگان منطقه تحويل 
دادند و به اين ترتيب پســر نوجوان آزاد شد. با 
وجود اين يكي از گروگانگيران نيز توسط پليس 
به دام افتاد و تالش ها براي دســتگيري 2متهم 

ديگر ادامه دارد.

حادثه به روايت دادستان
به دنبــال آزادي گروگان 4ميليــاردي با تدبير 
پليس و دســتگاه قضايي، دادستان شهرستان 
عنبرآباد جزئيات بيشتري از اين پرونده را بازگو 
كرد. ابراهيم ســليماني در اين بــاره گفت: اين 
نوجوان 14ساله  در شهرســتان كنگاور استان 
كرمانشاه گروگان گرفته شــده و به شهرستان 
خاش در استان سيســتان و بلوچستان منتقل 
شده بود كه به همت ريش سفيدان و متنفذين 
محلي عنبرآباد زمينه شناســايي گروگانگيران 
فراهــم و در نهايت محل اختفــاي اين نوجوان 

شناسايي شد.
او ادامه داد: پس از شناسايي يكي از افراد مرتبط 
با گروگانگيران كه در شهرستان عنبرآباد اقامت 
داشت، نيابت قضايي براي دســتگيري وي به 
دادسرا رســيد و اقدامات قانوني الزم انجام و در 
نهايت براساس اقدامات فني و تخصصي پليس 
آگاهي و با همكاري ريش ســفيدان و متنفذين 
محلي، گروگانگيران، گروگان خود را به يكي از 
ريش سفيدان شهرستان عنبرآباد تحويل دادند 

تا به آغوش خانواده اش بازگردانده شود.
او در ادامه گفت: نوجوان ربوده شده قبل از اين 
حادثه به دليل بيماري تحت عمل جراحي قرار 
گرفته بود كه پس از آزادي تحت معاينه پزشك 
متخصص قــرار گرفت و در ســالمتي كامل به 

خانواده اش تحويل داده شد.
به گفتــه وي گروگانگيران براي آزادي پســر 
نوجوان 4ميليارد تومان مي خواستند كه بدون 
پرداخت هيچ پولي گروگان آزاد و يكي از متهمان 
نيز دستگير شد و تالش ها براي دستگيري ساير 

متهمان ادامه دارد.

نوجوان 14ساله از كنگاور 

ربوده و در خاش آزاد شد

زن جواني كه از 30ماه پيش توسط برادرش در اتاق يك آپارتمان 
در شهر كراچي پاكستان زنداني بود و شكنجه مي شد، با كمك 

پليس و همسايه ها نجات يافت.
به گزارش همشهري به نقل از رسانه هاي پاكستان، چند روز پيش 
مأموران پليس شهر كراچي تماسي دريافت كردند كه از درگيري 
همسايه ها با مردي جوان در يكي از محله هاي اين شهر حكايت 
داشت. وقتي مأموران در محل حادثه حاضر شدند، مردم محل را 
ديدند كه مرد جواني را دستگير كرده و اجازه نمي دادند كه فرار 
كند. همسايه ها مي گفتند كه اين مرد از ماه ها پيش خواهرش 

را در اتاقي زنداني كرده و او را شــكنجه مي كند. ظاهرا آن روز 
همسايه ها با شنيدن ناله هاي زن جوان كه از آپارتمان يك خوابه 
به گوش مي رســيد، متوجه ماجرا شده و برادر شكنجه گرش را 

دستگير كرده بودند.
ماموران مرد جوان را بازداشت كردند و قدم به داخل آپارتمان 
گذاشتند. آنها پس از ورود به داخل تنها اتاق  خانه، زني جوان و 
الغر را ديدند كه روي تختخواب افتاده بود. او چنان الغر و نحيف 

شده بود كه حتي نمي توانست به درستي حرف بزند.
ماموران پليس، اورژانس را خبر كردند و زن جوان به بيمارستان 
منتقل شــد و تحت درمان قرار گرفت. همزمان مردي كه خود 
را عموي اين زن معرفي مي كرد، نــزد مأموران پليس رفت و از 

برادرزاده اش به نام اقبال شكايت كرد.
او گفت: 3سال قبل پدر و مادر اقبال و خواهرش فوت كردند و 
من تصميم گرفتم كه از خواهر او كه دختري جوان بود، نگهداري 
كنم. اما حدود 30ماه پيش، اقبال به خانه ما آمد و با درگيري و 
تهديد، خواهرش را دزديد و رفت. بعد از آن هرچه تالش كرديم 

با اقبال و خواهرش تماس بگيريم، موفق نشديم. ما در اين مدت 
از سرنوشت او و خواهرش بي خبر بوديم تا اينكه متوجه شديم 
اقبال بعد از دزديدن خواهرش، او را به آپارتماني كه در آن زندگي 

مي كرد، برده و در آنجا زنداني كرده است.
از سوي ديگر همسايه ها نيز به پليس گفتند: ماه ها پيش متوجه 
شديم كه اقبال زني را به خانه اش آورده و مي گفت كه خواهرش 
است. بعد از آن ديگر اين زن را نديديم تا اينكه صداي ناله هاي 
زني را از داخل آپارتمان شنيديم و فهميديم كه او خواهر اقبال 
است كه در همه اين ســال ها در اتاق زنداني است؛ براي همين 
وقتي اقبال قصد ورود به خانه اش را داشت، او را دستگير كرديم 

و ماجرا را به پليس اطالع داديم.
ماموران پليس در ادامه تحقيقات متوجه شــدند كه زن جوان 
30 ماه تمام گروگان برادرش بوده و در همه اين مدت در اتاقي 
كوچك زنداني بوده است. الندهي شــهنواز چاچار، يك مقام 
پليس محلي پاكســتان در اين باره گفت: اين زن در شرايطي 
وحشتناك در خانه برادرش پيدا شــد. سر وي طاس شده و در 

همه اين مدت مورد شكنجه قرار گرفته بود.
با دستگيري برادر شــكنجه گر، تحقيقات در اين پرونده ادامه 

دارد.

 زن جوان 30ماه
 زنداني برادرش بود

مرد بازنشســته كه هر روز صبح براي ورزش به 
پارك مي رفت، در آخرين روز تابستان با ضربات جنايي

چاقو به قتل رسيد و حاال پليس در تعقيب عامالن 
اين جنايت است.

به گزارش همشــهري، ســاعت 6:30 صبح ديروز ســي ويكم 
شهريور ماه به قاضي محمد حسين زارعي خبر رسيد كه مردي 
در حوالي خيابان پيروزي به قتل رســيده است. به دنبال اين 
تماس، بازپرس جنايي به همراه تيم تجســس پليس آگاهي 
تهــران راهي محل حادثــه در نزديكي پاركــي در آن حوالي 
شدند. جسد مردي حدودا 60ساله بود كه بر اثر اصابت ضربات 
چاقو به شكمش به قتل رسيده و در نزديكي پارك روي زمين 

افتاده بود.

مقتول لباس ورزشــي به تن داشــت و زمان زيادي از مرگش 
نمي گذشت. با انجام بررسي ها هويت وي فاش شد. مرد 60ساله 
بازنشسته نيروي انتظامي بود كه خانه اش نيز در آن حوالي بود 
و جسد وي را يك رهگذر پيدا كرده بود. يافته هاي كارآگاهان 
نشان مي داد كه مقتول هر روز صبح خيلي زود از خواب بيدار 
مي شد و با پوشــيدن لباس ورزشــي به پاركي كه در نزديكي 
خانه شان بود مي رفت و ورزش مي كرد. بررسي ها نشان مي داد 
كه فاصله پارك تا خانه وي زياد نبود و او زماني كه چاقو خورده 
بود، به سختي تالش كرده بود كه خودش را به خانه اش برساند 
و خانواده اش را در جريان قرار بدهد. اما درحالي كه خون زيادي 
از او رفته بود ناگهان از حال رفتــه و بيهوش روي زمين افتاده 

بود. با حضور اورژانس، مشخص شد كه وي جان باخته است.

3مخزن زباله شــهري حدفاصل بزرگراه سعيدي و خيابان 
حميدي موجود است

روابط  عمومي شهرداري منطقه18 تهران پيرو چاپ پيام مردمي 
با عنوان نبود سطل زباله در حدفاصل بزرگراه آيت اهلل سعيدي و 
خيابان حميدي در ستون با مردم پاســخ داده است: »با توجه به 
بازديد به عمل آمده از محل و تصاوير پيوســتي خيابان طالقاني 
حدفاصل بزرگراه آيت اهلل  ســعيدي و خيابان حميدي هيچ گونه 
مجتمع و يا مكان مســكوني وجود ندارد و اماكن مســكوني در 
خيابان طالقاني حد فاصل خيابان حميدي و سپيده است كه در 

اين محدوده 3عدد مخزن زباله تعبيه گرديده است.«
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 با بهبود شــرايط و گــذر از پيك پنجــم كرونا 
سالن هاي نمايشي دولتي و خصوصي اجراهاي گزارش

خود را در روزهاي آتي آغاز مي كنند؛ نمايش هايي 
كه پيش بيني مي شود در اجراهاي اول نتوانند تماشاگر خود را 
داشته باشند. تماشاخانه  ها با گذشت زمان و انجام واكسيناسيون 

كامل اميدوار به حضور تماشاگران در سالن هاي نمايش شدند.

تئاترشهرواجراي2نمايش
مجموعه تئاترشهر بعد از چندين ماه تعطيلي فعاليتش را با يك 
نمايش از سر مي گيرد. ابراهيم گله دارزاده، مدير تئاترشهر درباره 
شروع فعاليت سالن هاي اين مجموعه به همشهري مي گويد: 
»تئاتر شــهر فعاليت خود را از روز 31 شــهريور و به مناسبت 
هفته دفاع مقدس با اجراي نمايش »تن ها« كه از آثار برگزيده 
جشنواره تئاتر مقاومت است، آغاز مي كند.« وي اضافه مي كند: 
»تصميم داشتيم تا همزمان با هفته دفاع مقدس، رپرتواري از 
نمايشــنامه هاي دفاع مقدس را روي صحنه داشته باشيم كه با 
توجه به طوالني شدن تعطيلي سالن ها به خاطر كرونا، گروه هاي 
نمايشي نتوانســتند خود را براي اجرا در اين ايام آماده كنند.« 
وي ادامه مي دهد: »براســاس برنامه ريزي ها بنا شد نمايش ها 
در فرصت مناســب در جدول اجراهاي مجموعه قرار بگيرند. 
همچنين به دليل اينكه تعطيلي هاي اخير كرونايي طوالني شد، 
گروه هايي كه در حال تمرين بودند با مشكالت متعددي ازجمله 
حضور بازيگران در پروژه هاي تصويري مواجه شدند و به اين دليل 
خواستار تغيير و جابه جايي در نوبت اجرا هستند. در حال رايزني 
هستيم و بسته به آمادگي گروه ها ديگر نمايش هاي مجموعه نيز 
معرفي مي شوند.« تئاترشهر از شب گذشته، نمايش »تن ها«ي 
عليرضا معروفي را روي صحنه دارد؛ نمايشي كه با ياد و خاطره 
مرحوم علي ســليماني اجرايش را آغاز كرده است. در روزهاي 
آينده هم مهدي پاشايي در سالن قشقايي نمايش »باغ وحش 

شيشه اي« را روي صحنه مي آورد.

تولديكسالنتئاتري
عالوه بر آغاز فعاليت سالن ها يك سالن نمايشي هم به ظرفيت 
تماشاخانه هاي پايتخت اضافه شده است. تئاتر آبان در مجموعه 
»خانه هنر آبان« قرار گرفته و سالني است با ظرفيت 102 نفر 

كه از سال گذشته آماده بهره برداري بود، ولي چندين بار به خاطر 
كرونا تعطيل شد. حاال قرار است نمايشــنامه »غرب غم زده« 
نوشــته مارتين مك دونا با ترجمه بهرنگ رجبي و كارگرداني 
شايان موسوي و امير ارشيا  براتي اين روزها در سالن تازه تاسيس 

»آبان« روي صحنه برود.

كركسسودابهفضايليدرايرانشهر
 فرزاد اميني نمايش »كركس« نوشته سودابه فضايلي را از ششم 
مهرماه در سالن استاد ناظرزاده كرماني تماشاخانه ايرانشهر روي 

صحنه خواهد برد.

نمايشنامههايخارجيدرتماشاخانههايپايتخت
»دروغ« نوشته فلوريان زلر به كارگرداني مسعود صالحي ساعت 
18 در عمارت نوفل لوشاتو روي صحنه مي رود و »اولئانا« نوشته 
ديويد ممت به كارگرداني كيارش دستياري )ُرست(، از ابتداي 
مهرماه در سالن كوچك مركز تئاتر مولوي روي صحنه خواهد 
رفت. سالن اصلي مولوي هم از هفته دوم مهر ماه ميزبان »سگ 
سورتمه« سينا نصراللهي براســاس»كار خانگين« اثر فرانس 
كسافر گروتس خواهد بود. »عصر طويلگي« كه توليد آكادمي 
هنرهاي نمايشي سولو اســت به كارگرداني عماد سالكي براي 
اجرا در تماشاخانه انتظامي خانه هنرمندان ايران، تمرين هاي 
نهايي خود را انجام مي دهد. اين نمايش قرار بود سال ٩8 و ٩٩ 
روي صحنه برود و اجراي آن چندين بار طي 2سال اخير به دليل 
شــرايط كرونايي به تعويق افتاد. »هوزان« روايتي عاشقانه از 
كولبرها نيز در خانه مهرگان اجراي خــود را از 20مهر ماه آغاز 

مي كند.

بازگشتغالمرضالبخندي
 كهبد تاراج هم از ششــم مهر ماه نمايش »غالمرضا لبخندي« 
را در سالن سمندريان ايرانشــهر روي صحنه مي برد. »انجمن 
نويسندگان مرده« به كارگرداني مجتبي جعفري پور از 11مهر 
در شهرزاد اجرا مي شود. رسول نقوي هم از شب گذشته با نمايش 
»ورودي پنجم« راه به تماشاخانه مهر حوزه هنري آورده؛ اين 
نمايش به مدت يك ماه روي صحنه اســت. »وقتي همه يواش 
نيستند« به نويسندگي و با دراماتورژي مرتضي دلداده براساس 
نمايشنامه »يك ساعت آرامش« اثر فلوريان زلر و به كارگرداني 
سميه قاسمي از 23شهريور ماه 1400تا 11مهر 1400، ساعت 

20در تماشاخانه استاد جمشيد مشايخي روي صحنه مي رود.

آغاز اجراها در تماشاخانه هاي خصوصي و دولتي از هفته اول مهر 
حاال نوبت تماشاگران است

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

يكفيلمدر2بخش
منتقد اينترنشنال سينه فيل سوسايتی از »دشت خاموش« می نويسد

دشت خاموش ســاخته احمد بهرامي كه 
دومين فيلم وي نيز محســوب مي شــود، 
به زندگي و معضالت مردم در خارج از جوامع شــهري ايــران به ويژه در ميان 
اقشــار كارگر نگاهي عميق دارد. احمد بهرامي با موشــكافي دقيق به زندگي 
حاشيه نشينان شــهري در قالب روايت داســتاني فيلم دشت خاموش در يك 
كارخانه آجرپزي قديمي پرداخته است. در اين فيلم ضمن پرداختن به روابط 
اجتماعي ميان كارگران و مســائلي كه آنها را به يكديگر نزديك كرده، به اين 
مسئله نيز پرداخته شــده كه هر يك از اين كارگران در زندگي خود به تنهايي 
نيز با مشكالت و معضالتي مواجه هستند. اين فيلم در اصل 2بخش دارد. نقطه 
عطف فيلم دشت خاموش سخنراني صاحب كارخانه خطاب به كارگرانش درباره 
تعطيلي كارخانه است. ما سخنان وي را 5بار ديگر در بخش اول فيلم مي بينيم. 
در هر بار تكرار، بخشي به سخنان وي افزوده مي شــود تا اينكه در ميانه فيلم 
نسخه اي كامل از سخنراني وي در كارخانه به تصوير كشيده مي شود. درحالي كه 
صاحب كارخانه سخنراني مي كند دوربين روي صورت كارگران مي چرخد و هر 
بار روي چهره يكي از آنها زوم مي كند و روايت داستان فردي كه دوربين روي 

او زوم كرده، شروع مي شود. 
داســتان هايي از مش عباد تا ابراهيم و از شــاهو و ســرور )كارگران شاغل در 
كارخانه( در اين فيلم روايت مي شــود، همگي در ابتدا مضموني يكسان دارند؛ 
لطف اهلل ســر كارگر كارخانه به آنها مي گويد رئيــس مي خواهد صحبت كند. 
مجادله اي در دفتر رئيس شكل مي گيرد و سپس شخصيتي كه داستانش در حال 
روايت شدن است، همراه اعضاي خانواده اش در حال ناهار خوردن ديده مي شوند 
و سپس چرت مي زنند. در صحنه بحث و گفت وگو با رئيس نيز آنها مشكالتشان 
را با وي در ميان مي گذارند و او نيز قول مي دهد به مشكالتشان رسيدگي كند. 
همگي آنها به رئيس درباره لطف اهلل و محبوبيت ســرور )كارگري كه لطف اهلل 
عاشق وي است( نزد وي هشدار مي دهند و به اين مســئله اشاره مي كنند كه 
لطف اهلل، روزهاي پنجشنبه زماني كه رئيس در كارخانه حضور ندارد، سرور را با 
خود به جاده اي در مسير شهرك مي برد. پس از اينكه آنها دفتر را ترك مي كنند، 
دوربين ها روي پنجره متمركز مي شود و ســرور درحالي كه رئيس به وي نگاه 

مي كند، در حال كار كردن ديده مي شود.
احمد بهرامي در بخش دوم فيلم به اتفاقات پس از سخنراني رئيس مي پردازد 
و به طور ويژه روي شخصيت لطف اهلل متمركز مي شود. درحالي كه همكارانش 
همگي پراكنده شــده اند، لطف اهلل در دفتر رئيس به مرتب كردن و جمع آوري 
آخرين برگه هاي ســاعات ورود و خروج كارگران مي پردازد و كار روي آخرين 
دسته هاي آجر را به پايان مي رساند. تا اين لحظه تنها سرور است كه در كارخانه 
مانده، اما او نيز در ادامه همراه با رئيس، كارخانه را ترك مي كند. لطف اهلل مي ماند 
و دنيايي كه از كودكي با آن خو گرفته است. او كه در كارخانه  زاده شده، چيزي 
جز ساخت »خشت خام« نمي داند. حال اين پرسش در ذهنش شكل مي گيرد 

كه در آينده چگونه بايد به زندگي اش ادامه دهد؟
تغيير لحــن در ميانه فيلم كامال بر ريتم دشــت خاموش اثر گذار بوده اســت. 
سخنراني صاحب كارخانه در بخش ابتدايي فيلم به مثابه بمبي قوي و ساعتي 
عمل كرد. اين سخنراني ريتم فيلم را ســريع تر كرد، اما صحنه ها و بخش هاي 
كوتاه بعدي فيلم، از ســرعت ريتم فيلم تا حد زيادي كم كرد. زماني كه اتفاق 
اجتناب ناپذير )تعطيلي كارخانه( رخ مي دهد، تمام ديواره آجري چيده شده در 
محوطه كارخانه كه به نوعي مي توان گفت تمثالي است از اين گروه كارگران از 
كار بيكار شده، يكباره فرومي ريزد. لطف اهلل در اين فيلم در نقش مالت و سيمان 
پيوند دهنده اين ديواره آجري اســت. او به اختالف ميان كارگران رسيدگي و 
به عنوان ميانجي و واسطه ميان آنها و رئيس عمل مي كند و حتي آنها را تهييج به 
گرفتن حق و حقوق شان مي كند، اما زماني كه ديگر آجري وجود ندارد، سيمان 
نيز كاركرد خود را از دست مي دهد. اين كنايه اي است از اينكه زماني كه ديگر 
كارگران نيستند، لطف اهلل به عنوان ســركارگر ديگر به چه كار مي آيد؟ هرچه 
دشت خاموش به لحظات پاياني خود نزديك مي شود، ريتم فيلم نسبت به ريتم 
نفسگير بخش ابتدايي، كندتر مي شــود؛ اين انتخابي آگاهانه از سوي بهرامي 

براي آماده كردن ذهن تماشاگران جهت رسيدن به پاياني غم انگيز بوده است.

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

اگر نقاشي هاي جالل شباهنگي را پيش چشم عموم بگذاريم، 
او را نقاشــي طبيعت گرا مي خوانند چراكــه مي بينند كوه ها و 
تپه ها و آسمان را تصوير كرده است اما تحديد او به عنوان نقاش 
طبيعت گرا به نوعي تقليل او محســوب مي شود، چرا كه آنچه از 
نقاش طبيعت گرا در تلقي هاي رايج به ذهن متبادر مي شــود، 
نقاشي اســت كه تالش مي كند تا آنجا كه مي تواند طبيعت را 

عين به عين بازآفريني كند.
طبيعت همواره دســتمايه نقاشــان براي خلق بوده است اما از 
زماني به بعد، شايد از زماني كه دوربين عكاسي توانست بهتر و 
دقيق تر از هر نقاشي طبيعت را ثبت كند، نقاشان دريافتند كه 
بازآفريني طبيعت مثل گذشته موضوعيت ندارد و نقاشان فكر 
كردند كه بايد به چيزهايي جز بازآفريني طبيعت يا چهره ها فكر 
كنند. اما طبيعت هيچ گاه از دستور كار نقاشان خارج نشده است و 
نقاشان در همه سال هاي شكل گيري مكتب هاي گوناگون تالش 
كرده اند رويكردهاي متفاوتي در بازآفريني طبيعت، به جز خلق 
عين به عين، اتخاذ كنند... و رويكرد متفاوت جالل شباهنگي به 
طبيعت است كه او را در ميان نقاشان امروز ايران متمايز مي كند.

اگر بخواهيم رويكرد جالل شباهنگي را به نقاشي و طبيعت در 
يك عبارت خالصه كنيم، شــايد كمينه گرايي )ميني ماليسم( 
بتواند رويكرد او را توضيح دهد. او نقاشي كمينه گراست، يعني از 
حداقل اجزا براي خلق اثر بهره مي برد؛ چند منحني با هم تالقي 
مي كنند و تپه ها را شكل مي دهند و نقطه هايي در گوشه و كنار 
بوته هاي كوچكي  مي شوند كه منظره تپه ها را واقعي تر مي كنند. 
طبيعت او طبيعتي آكنده از جزئيات نيست، طبيعتي است كه او 
چشم اندازي در نماي بزرگ از آنها به دست مي دهد و عمال چند 
جزء بيشــتر ندارد كه باز هم به كمك سادگي و كمينه گرايي او 
مي آيد. جالل شباهنگي در استفاده از رنگ ها نيز كمينه  گراست. 
خبري از ازدحام رنگ هاي گوناگون نيست و رنگ ها اغلب از دو سه 
رنگ بيشتر نمي شود، اگرچه رنگ هايي كه او در طبيعت مي بيند 
و تصوير مي كند گاهي ممكن است تسري يك رنگ باشد كه او از 
ميان رنگ هاي يك منظره برگزيده است و گاه نيز ممكن است از 

رنگ هاي رايج منظره هاي طبيعت فاصله داشته باشد.
مجموعه اين ويژگي ها در كنار هم سبب سادگي هر چه بيشتر 
نقاشي هاي او مي شود. نقاشي هاي جالل شباهنگي نه در نوعي از 
پيچيدگي و در هم تنيدگي كه در سادگي محض شكل مي گيرند 
و به همين دليل اســت كه عموم مخاطبان هنرهاي تجسمي 
مي توانند خيلي راحت به تماشــاي نقاشــي هاي او بنشينند و 
مخاطبان حرفه اي تر، رويكرد امروزي كمينه گرايانه او را ستايش 

كنند.

   
سابقه حضور جالل شباهنگي در نقاشــي امروز ايران به تاالر 
قندريز، يكي از مهم ترين گالري هاي هنر نوگراي ايران، مي رسد. 
او از نقاشاني اســت كه در كنار نقاشي تحصيالت عاليه خود را 
پي گرفته و سال ها در دانشــكده هنرهاي زيبا تدريس كرده 
است. جايگاه شباهنگی در مقام استاد دانشگاه شايد سبب شده 
است كه در مقام نقاش كمتر به چشــم بيايد. خلوت گزيدگي 
و عدم تمايل او به برگزاري نمايشگاه در گالري ها نيز در ماجرا 
بي تأثير نبوده اســت. او در دهه هاي اخير كمتــر در گالري ها 
نمايشــگاه برگزار كرده و نمايشــگاه ها و برنامه هايي كه براي 
مرور آثار يا گراميداشت او برگزار شده، در نهادهاي رسمي مثل 
دانشگاه تهران يا فرهنگســتان هنر و... بوده است، چه او عضو 
پيوسته فرهنگستان هنر است و جايگاه او در مقام نقاش و استاد 
دانشــگاه و مولف و مترجم كتاب هاي نظري آنقدر هست كه 
بي ترديد در چنين موقعيتي قرار داشته باشد اما به نظر مي رسد 
موقعيت دانشگاهي و علمي جالل شباهنگي حجابي براي جالل 

شباهنگي نقاش شده است.
   

نمايشگاه »مروري بر آثار نقاشي جالل شباهنگي« كه از جمعه 
گذشته در گالري ريشه داير شــده فرصتي است براي تماشاي 
مجموعه آثار نقاشي كه دست كم نيم قرن در نقاشي امروز ايران 
حاضر بوده اما در سال هاي اخير كمتر مجالي براي نمايش آثار 
او فراهم شده است. نمايشگاه گذشــته گالري ريشه كه به مرور 
آثار چنگيز شهوق اختصاص داشت، نشان مي دهد كه مرور آثار 
هنرمنداني كه كمتر مورد توجه بوده اند در دستور كار گالري قرار 
دارد و در حركتي پيوسته مي تواند ســبب شود نقش و جايگاه 
هنرمنداني كه كمتر قدر ديده اند، براي مخاطبان امروز آشكارتر 

شود.
   

نمايشگاه »مروري بر آثار نقاشي جالل شباهنگي« تا 16 مهر در 
گالري ريشه2٩ داير است.

ماركواندكالشورست
مترجم: آرش نهاوندي

فراتر از طبیعت ساده محض
چند سطر درباره جالل شباهنگی و رويكرد امروزي كمينه گراي او به طبيعت
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 كارل بيلت
وزير خارجه پيشين سوئد

كيوسك

 پيشتازي حزب سوسيال 
دمكـــــرات آلمــــان اروپا

ي  سنـــجي ها نظر ر د
هفته هــاي منتهي بــه انتخابات هفته 
آينده، بســياري از ناظران سياسي در 
آلمان را شگفت زده كرده و خيلي ها هنوز 
انتخابات برگزار نشــده، اوالف شــولتز 
نامزد اين حزب را در انتخابات  جانشين 
آنگال مركل، صدراعظــم قدرتمند اين 

كشور مي دانند.
به گزارش فرانس  24، شولتز كه پيش تر 
وزير دارايي آلمان و جانشين مركل بوده، 
يكي از نمادهاي قديمي حزبش اســت 
و حاال موفق شــده در دوران بازگشت 
موفقيت آميز چپ ها، نماد تحول در اين 
حزب باشد. چپ ها بعد از صدراعظمي 
گرهارد شرودر، سال ها در محاق بودند 
و محبوبيت شــان روزبــه روز كاهــش 
مي يافت، اما حاال زندگــي دوباره براي 

آنها شيرين شده است.
عملكرد فاجعه بار رقباي شولتز در كارزار 
انتخاباتــي نقش پررنگــي در تبديل او 
به شانس اول جانشــيني مركل داشته 
است. نظرسنجي ها نشــان داده اند كه 
دمكرات مسيحي ها، در انتخاب آرمين 
الشت به عنوان نامزد خود اشتباه بزرگي 
كرده اند. او در حالي انتخاب شــده كه 
توده حاميان اين حزب، انتظار داشتند 
ماركــوس زودر به عنوان نامــزد نهايي 
انتخاب شود. زودر رهبر حزب سي اس يو 
)حزب خواهــر دمكرات مســيحي در 
باوارايا( اســت و به خاطر اينكه به عنوان 
فرماندار در مهار همه گيــري كرونا در 
ايالت باوارايا عملكرد درخشاني داشت، 
در ميــان محافظــه كاران از محبوبيت 
بااليي برخوردار است. الشت در همين 
مسئله ســيل، با يك اشــتباه تاريخي، 
نه تنها خود و حزبش را شرمسار كرد كه 
شانس تداوم حضور اين حزب در قدرت 
را هم به خطر انداخت و عمال شولتز را به 
جلو هل داد؛ در بازديد از يك شــهر در 
جريان سيل ويرانگر و تاريخي در آلمان، 

عكس هايي از او گرفته شــده كه در آن 
فارغ از همه چيز در حال خنديدن است. 
اين رفتار به شدت مورد سرزنش جامعه 
آلماني قرار گرفت و ضربه ســنگيني به 
اعتبار و شانس او در آستانه انتخابات زد.
آنا بائربوك، نامزد سبزها هم كه اميدوار 
بود براي نخســتين بار در تاريخ آلمان، 
ســبزها را به قــدرت برســاند، قبل از 
انتخابات مغلوب گاف هــا و رفتارهاي 
نادرســت خود شــد. اعتبــار او بعد از 
آنكه فاش شــد بخش هايــي از آخرين 
كتابش، ســرقت ادبي بوده و در رزومه 
خود بزرگ نمايي كرده، به شــدت افول 
كرد. عالوه بر اينها، هــم بائربوك و هم 
الشت در مناظرات تلويزيوني عملكرد 

ضعيف تري از شولتز داشتند.

آدم آهني 
 در چنين شرايطي، به نظر مي رسد كه 

شــولتز به صورت طبيعي، تنها گزينه 
درست جانشــيني مركل باشــد. او از 
مدت  ها پيش به عنوان يــك ديپلمات 
بدون كاريزما در آلمان شناخته مي شود 
و اين ويژگي، اين بار به شدت به او كمك 
كرده است. در آلمان، نام او را با اتومات 
)خودكار( تركيــب كرده اند و به او لقب 
»شــولتزومات« داده اند چــون برخي 
مي گوينــد كه او به ســؤال ها مثل يك 

ربات پاسخ مي دهد.
كارزار تبليغاتي حزب سوسيال دمكرات 
هم از اين بخش از شــخصيت شــولتز 
استفاده و اينطور القا كرده كه او بيشتر 
به فكر كار كردن و فعاليت است تا نشان 

دادن شخصيت خود.
مجله هفتگي اشــپيگل هــم درباره او 
نوشته است: »او سياستمداري است كه 
خيلي خوب فكر مي كند، اما به سختي 

ارتباط برقرار مي كند.«

اين ويژگي در ابتدا چنــدان باب طبع 
حزب نبود و او به ســختي توانست نظر 
حزب را بــراي انتخاب به عنــوان نامزد 
نهايي جلب كند. او در سال 2019وارد 
انتخابــات درون حزبي شــد، اما در آن 
زمان حزب و حاميان آن، 2 رقيب او كه 
بيشتر ميل به چپ داشــتند را ترجيح 
مي دادند. از نظر حــزب و هوادارانش، 

شولتز بيش از اندازه ميانه رو است.
با وجــود ايــن، آخرين كســي كه با 
ويژگي هايي مثل شــولتز در آلمان به 
قدرت رســيده، يكــي از معروف ترين 
رهبران دنيا در حدود 2 دهه گذشــته 
بوده است: آنگال مركل. همچون شولتز، 
مركل هم چنــدان كاريزماتيك نبود و 
در حزبش هم قبــل از اينكه صدراعظم 
شــود، يك خارجي شــمرده مي شد. 
خيلي هــا در آلمان، مركل و شــولتز را 
با هم مقايســه مي كننــد و كاربران در 

شــبكه هاي اجتماعي، زبان طنز خود 
را براي ربط دادن شــولتز به مركل پيدا 
كرده انــد. خيلي ها براي اســم بردن از 
شــولتر، يــك حــرف تعريــف مذكر 
 جلوي نــام مــركل مي گذارنــد و او را

"Der Merkel" مي خوانند و يا به او به 
سبك لقب قديمي مركل كه »مامان« 

است، »بابا« مي گويند.
نامــزد 63ســاله چپ ها، همزمــان با 
دســت و پا زدن رقبايــش در گاف ها و 
ناكارآمدي شــان، خود را به عنوان يك 
جانشين برحق براي مركل جا انداخت. 
بــراي آلمانی هايی كه 16ســال دوران 
باثبات مركل را تجربه كرده اند، بهترين 
گزينه سياســتمداري اســت كه همان 
دوران را برايشــان تكرار كند. شــولتز 
همچنين از موقعيت خود به عنوان وزير 
دارايي و جانشين مركل به شدت استفاده 
كرد و نه  تنها وعده داده هر كاري می كند 
تا بعد از همه گيري كرونا، اقتصاد آلمان 
را سر حال بياورد، كه از هزينه هنگفت 
براي بازسازي شــهرهايي كه در سيل 
غرب آلمان ويران شده اند هراسي ندارد. 
بزرگ ترين چالش شولتز، نه رقباي او از 
احزاب ديگر كــه هم حزبي هاي خودش 
هســتند. او به صورت تاريخي از سوي 
چپ ها متهم اســت كه زيادي ميانه رو 
است و درصورتي كه به عنوان جانشين 
مركل انتخاب شود، بايد راهي پيدا كند تا 
چپ هاي مومن حزب اش را با خود همراه 
كند. شولتزومات از اينكه ائتالف با حزب 
چپ افراطي دي لينكه )چپ( را رد نكرده 
با انتقادهاي گســترده ای مواجه شــده 
است؛ دي لينكه در حزب كمونيست در 
دوران آلمان شرقي ريشه دارد. در همين 
حــال، او به دليل اينكه گفتــه به جاي 
همكاري با دي  لينكه، سبزها را ترجيح 
مي دهد، با هجمه ســنگين چپ گراها 

مواجه شده است.
شولتز شــايد به راحتي جانشين مركل 
شود، اما به سختي مي تواند عملكردي 

مانند او داشته باشد. 

اوالف شولتز، نامزد چپ هاي آلمان در انتخابات هفته بعد، بيشترين شانس را براي جانشيني آنگال مركل دارد 
بازگشت باشكوه چپ ها در آلمان 

مذاكرات ناكام رهبران انگليس و آمريكا براي 
توافق تجاري جامع بين 2كشــور، گزارش يك 
روزنامه انگليسي گاردين است. گاردين نوشته 
است كه بوريس جانسون در سفر خود به نيويورك 
اميد زيادي داشت كه توافق تجارت آزاد نهايي 
شود اما گويا جو بايدن اولويت هاي مهم تري دارد.

روزنامه هاآرتص ]اسرائيل[

روزنامه گاردين ]انگليس[

آمادگي هسته اي آمريكا

توافق بي توافق

هاآرتص گزارش يك خود را به پرونده هسته اي 
ايران اختصاص داده و از بازگشت آمريكا به آن 
نوشته است. جو بايدن، رئيس جمهور آمريكا در 
سخنراني خود در سازمان ملل گفته است كه اگر 
ايران به برجام برگردد، آمريكا هم چنين كاري 

خواهد كرد. 

نگاه

افغانستان و تجربه دولت سازي 

بعد از شكســت در افغانستان، اصطالح 
»ملت ســازي « به يك اصطالح منفور، 
به خصوص در محافل سياســي آمريكا 
تبديل شده است. آنچه بر سر آمريكا در افغانستان آمد، باعث شده 
تا ايده ملت سازي  ديگر در سياست خارجي اين كشور مورد اقبال 
قرار نگيرد؛ ايده اي كه تا پيش از اين، هميشــه يكي از محورهاي 
سياست خارجي آمريكا بوده اســت. بعد از حمالت 11سپتامبر، 
همه به توافق رسيدند كه حمله به افغانستان و برچيدن پايگاه هاي 
القاعده در اين كشور يك اقدام ضروري است. طبق همين الگو بود 
كه برخي كشورها ازجمله آمريكا، به نقاط ديگری از جهان كه فاقد 
يك حكومت مؤثر بودند نيز نيرو اعزام كردند. هدف شان آن بود كه 

مانع از رشد گروه هاي تروريستي در اين مناطق شوند.
از منظر اروپا، اصطالح »ملت سازي « هيچ گاه يك اصطالح درستی 
نبوده اســت؛ اصطالح درست تر، »دولت ســازي « است. يك دولت 
كارآمد بايد در يك منطقه حضور داشــته باشــد تا بتواند امنيت را 
برقرار كند و مانع از رشــد گروه هاي تروريستي شود. در افغانستان 
هم بايد دولت سازي  اتفاق مي افتاد. جلوگيري از بازگشت گروه هاي 
تروريستي همچون القاعده به يك كشور، فقط با استقرار ساختارهاي 
حكمراني ممكن است. در افغانستان اما از همان ابتدا هيچ تفكيكي 
ميان عمليات هاي نظامي عليه نيروهاي القاعده يا طالبان و مسئله 
مهمي چون دولت سازي  ايجاد نشد. مشــكل آمريكا در افغانستان، 
اجراي آشفته برنامه ها و نبود صبر استراتژيك براي به ثمر نشستن 
آنها بود. جو بايدن بارها عليه »جنگ هاي ناتمام« ســخن گفته و از 
تصميم اش براي خارج كردن نيروهاي آمريكايي دفاع كرده است. 
اما واقعيت اين اســت كه 2دهه، فرصت زيادي براي دولت ســازي  
نيست. ايجاد نهادهاي دولتي كارآمد، بيش از 20سال زمان مي برد. 
در نهايت عزم سياسي براي ادامه تالش ها در افغانستان به پايان رسيد 
و اين كشور به طالبان تقديم شد. از  وضعيت افتضاح جنگ افغانستان 
بايد بسيار درس گرفت. مدل پياده شده در افغانستان ديگر پاسخگو 
نخواهد بود، اما نمي توان مناطقي از جهان را كه دولت مؤثر ندارند 
هم  فراموش كرد. رشد گروه هاي تروريستي در اين مناطق در نهايت 
به ضرر تمام جهان تمام مي شــود.  اما بررسي تجربه تاريخي نشان 
مي دهد كه سازمان ملل هميشه در دولت سازي ، موفق تر از آمريكا 
عمل كرده است. بدون شك اقدامات سازمان ملل در اين زمينه نيز با 
چالش هاي بسياری روبه رو خواهد بود؛ همانطور كه دركنگو، سودان 
جنوبي و مالي شاهد آن هستيم. اما واقعيت اين است كه اگر اقدامات 
هماهنگ بين المللي در اين كشورها نبود، وضعيت آنها بسيار بدتر از 

چيزي بود كه امروز شاهد آن هستيم.
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رسانه های مشهور جهان  هنگامی به فرد افشاگر سامان رضایی
اصطــالح whis tleblower )ســوت زن( را اطالق 
می كنند كه تا حد زيادی ادله و اســتدالل های وی را 
راستی آزمايی كرده باشند و فرضيه  های او را تا حدی 
عقالنی بدانند تا چندی بعد خبر های جديد افشاگری 
آنها را نقض نكند. حاال ديلی ميل اين اصطالح را برای 
 وی جينگ شنگ، فراری چينی به كار برده كه با چند 
سند و مدرك زمان و مكان شيوع كوويد-19 را به پيش 
از ووهان و اكتبر سال2019 ميالدی ارجاع می دهد. در 
اين گزارش بلند باال خبرنگار ديلی ميل عنوان می كند 
كه شــواهدی وجــود دارد كه كوويــد-19 پيش از 
رصد شــدن در بازار فروش حيوانات شهر ووهان، در 
بازی های ارتش های جهان در همين شهر منتشر شده 

بود؛ احتمال و فرضيه ای  كه پيش از اين  هم مطرح بود. 
اين احتمال در حالی در رسانه ها منتشر شده  كه چين 
می گويد نخستين مورد ابتال به ويروس كرونا در اين 
كشــور در 17نوامبر شناسايی شده است. رقابت های 
ووهان از 18 تــا 25اكتبر برگزار شــد. بنابراين اگر 
ويسل بلوئر ديلی ميل يا همان آقای  وی جينگ شنگ 
ادله ای  ارائه كنــد كه اين ويــروس در تاريخ پيش از 
17نوامبر منتشر شــده، ادعای دولت چين زير سؤال 
می رود. يكی از مستندات اين تبعه سابق چين و فراری 
امروز اين اســت كه شــماری از 9هزار ارتشی كه در 
تورنمنت ارتش  های جهان در ووهان شــركت كرده 
بودند، عالئم ناشناخته ای از بيماری داشتند كه در آن 
زمان به نام كوويد-19 ثبت نشــد. اما شواهد نشان 
می دهد عالئم آنها شامل تب و لرز و آبريزش بينی هم 

بوده است. مدارك پزشكی بســياری از آنها پيش از 
تاريخ 17نوامبر وجود دارد.

ماجرا از جايی جالب تر می شود كه اين عضو پيشين 
حلقه های كمونيســت های چين، چندين بار پيش از 
رسانه ای شدن شــيوع ويروس به دولت ترامپ درباره 
آن هشدار می دهد اما نزديكان رئيس جمهور آمريكا 
به اين هشدار ها اعتنايی نمی كنند. پس از اينكه برخی 
از افشاگران وجود كوويد-19 به اشكال گوناگون بيمار 
شده و مردند، وی جينگ شنگ تالش می  كند از طريق 
رســانه های اجتماعی پيگير ماجرا باشد. او می گويد: 
پس از مرگ پزشك افشاگر مشهور لی ون ليانگ من 
متوجه شدم كه دولت آمريكا هم ترجيح می دهد فعال 
داليل مشكوك شيوع ويروس كرونا را ناديده بگيرد و 

بنابراين من موقتا سكوت كردم.

تاریخ ظهور كرونا عقب رفت...

نمايــش درمی آيــد؛ پرفورمنســی بــه نــام مریم ساحلی گفتند در گوشه ای از شهر روايتی اندوه بار از تاالب به 
»1450تاالب...«  بقچه های ابر از آســمان انتهای تابســتان آويزان بودند كه ما 
رســيديم، ديگران هم رســيدند. به آنها كه می شــناختيم ســالم گفتيم، اما 
چهره هايمان از لبخند نشان نداشت؛ چراكه هر زمان سخن از تاالب به ميان می آيد، 
تنها »آه« اســت كه از نهادمان برمی آيد و لبخندهايمان در دورترين كوچه های 

افسوس گم می شوند.
ما در محوطه دوست داشتنی ساختمان قديمی شهرداری انزلی به تماشای دنيايی 
ايستاديم كه از آينده نشان داشت؛ از مرگ تاالب؛ نابودی زندگی و روزگاری كه 

شايد جای شكار و شكارچی عوض شود.
پرفورمنس »1450تاالب...« با همكاری مؤسسه گيل  تی تی، يونيمای گيالن و 
شهرداری انزلی از 27لغايت 31شهريورماه به نمايش درآمد تا تلنگری ديگر باشد 
برای انديشيدن به وخامت اوضاع تاالب بين المللی انزلی. پايان اين اجرا با دعوت از 
حاضران همراه بود تا از آرزوهايشان برای تاالب انزلی و خطاهايی كه در حقش روا 
داشته اند، بنويسند. آسمان هنوز سرگردان بين باريدن و نباريدن بود كه لوح سپيد، 
همه حرف های مردم را به جان خريد. وقتی به خانه هايمان باز می گشتيم، پژواك 
موسيقی هراس انگيزی كه از نفس های به شماره افتاده، آژيرهای هولناك، زوزه باد 
و هجوم سياهی نشان داشت، همراهمان بود. ما به تنهايی تاالبی می انديشيديم كه 

آب رفته و در چنگال طمع و بی توجهی با مرگ دست به گريبان است.
زندگی اهالی شهر ساحلی انزلی از ديرباز با گستره سبز تاالب درهم آميخته است. 
آنها شاهد هجوم انواع فاضالب ها به تن رنجور تاالب و حجم عظيم رسوباتی كه در 
اعماقش ته نشين شده، هستند. آنها می بينند چگونه سنبل آبی نفس تاالب را تنگ 
كرده و چه اندازه غمبار است وقتی از پروبال پرندگان اندوه می بارد و ماهی های 
تاالب در خطر انقراض قرار گرفته اند. مردم اين شهر بارها و بارها به چشم ديده اند 
كه آتِش طمع چگونه نيزارهای تاالب را به آتش می كشــد و دســتان متجاوزان 
چگونه بر حريمش چنگ می اندازند و اما بی ترديد اين ديدن ها، دانستن ها و روايت 
هزار باره دردهای تاالب راه به جايی نمی برد تا زمانی كــه نجات تاالب انزلی به 
دغدغه ای ملی تبديل نشــود و متوليان تاالب آستين همت باال نزنند و در مسير 

نجات قدم برندارند. 

 پرفورمنسی برای تاالب 

فاطمه عباسی 
نيمه دوم سال هم شــروع شد و طبق 
قاعده، بايد مصرف برق خانگی اندكی 
كاهش پيدا كنــد؛ چراكه ديگر آفتاب 
آن رخ سوزانش را كمتر نمايان خواهد 
كرد، اما آنطور كه مســئوالن شركت 
توزيع برق می گوينــد، نه تنها مصرف 
برق كاهشــی نبوده، بلكه در برخی از 
روزها، افزايش هم داشته است. آنطور 
كــه مديرعامــل توانير گفتــه، ايران 
سردمدار مصرف انرژی در جهان بوده 
و تنها راه حــل آن اصالح مدل مصرف 
برق اســت. بر كسی پوشــيده نيست 
كه اســتفاده از ماينرها برای استخراج 
رمزارزها يكی از داليل اصلی افزايش 
مصرف برق در يك ســال اخير بوده و 
با اينكه 25ميليون مشترك در كشور 
الگوی مصــرف را رعايــت می كنند، 
اما مســئوالن می گويند كه 15درصد 
مشــتركان الگوی مصــرف را رعايت 
نمی كننــد و 2 تا 3درصــد هم بيش 
از دوبرابر الگو، بــرق مصرف می كنند 
كه هريــك از ايــن عوامــل ازجمله 
همــكاری 15درصــدی مشــتركان 
پرمصرف به تنهايــی می تواند 2هزار و 
500 مــگاوات از مصــرف را تعديل و 
مشــكل تامين برق را رفع كند. برخی 
از اين مشتركان پرمصرف هم به صورت 
غيرمجاز رمز ارز اســتخراج می كنند 
و ماينرهايشــان، برق را به خاك سياه 
می كشاند. حاال راهكار شركت توزيع 
برق اين است كه مشتركان پرمصرف را 
نقره داغ كنند و برای اينكه عموم مردم 
تحت فشار قرار نگيرند، تعداد محدودی 
از مشتركان كه مصرف بی رويه دارند، 
مجبور باشــند قيمت واقعــی برق را 
بپردازند. اگر اينطور شود، اين مشتركان 
هر قدر از رمزارزها درمی آورند بايد پول 
برق بدهند و شــايد هم بيشتر. به اين 
شكل شايد تلف شــدن منابع انرژی 

كشور به نفع تعداد اندكی پايان يابد.

گروكشی برقی

نوبت رقص رنگ ها

هرگاه كه آفتاب به اول ميزان رســد تا به اول 
جدی خزان باشد.

ذخيره خوارزمشاهی
پاييز، موعد رقص رنگ هاست و موقع سمفونی برگ ها. 
فصلی كه هركســی را شــاعر می كند و هر طبعی را 
به شعر می كشــاند. عاشــق و فارغ هم نمی شناسد و 
ادبيات كهن و معاصر فارســی، جای جای اش پر است 

از ذوق آزمايی ها.
همين ريــزش برگ هــای رنگارنــگ را منوچهری 
دامغانــی در آن مســمط معروفــش يــادآور 
شــده كــه »آن بــرگ رزان بين كــه بر آن شــاخ 
رزانســت/ گويــی به مثــل پيرهن رنگ رزانســت« 
 و حتی بــه باد خنك ايــن فصل هم اشــاره می كند.

افزون بر او، »خاك را دامان پر زر می كند فصل خزان/ 
بادها را كيمياگر می كند فصل خــزان« را هم صائب 
تبريزی سروده كه نسبتی با همين ويژگی پاييز دارد. و 
البته در ميان متقدمان شعرگو، فريدون مشيری از آن 
گفته است: »حريق خزان بود/ همه برگ ها آتش سرخ/ 

همه شاخه ها شعله زرد«

سرسلسله همه شعرايی كه از پاييز گفته اند و نوشته اند، 
بی گمان »مهدی اخوان  ثالث« است كه آن را پادشاه 
فصل ها ناميد و از برايش گفت: »باغ بی برگی/ خنده اش 
خونيست اشك آميز/ جاودان بر اسب يال افشان زردش 

می چمد در آن«
و جالب آنكه در ميان قاطبه شــعرا كــه از غم پاييز 
گفته اند و فسردگی روح، مانند مشيری كه »دلم خون 
شد از اين افسرده پاييز/ از اين افسرده پاييز غم انگيز« 
را و اخوان ثالث كه »پاييزجان! چه سرد، چه دردآلود/ 
چون من تو نيز تنها ماندستی« را سرودند و در رأس 
همه، فروغ فرخزاد كه بخشی از سرايش ش »پاييز،  ای 
سرود خيال انگيز/ پاييز  ای ترانه محنت بار/ پاييز،  ای 
تبسم افسرده« است، اما می توان از »قيصر امين  پور« 
هم سراغ گرفت كه در سوی مقابل، به استقبالش رفته 
است: »ســرا پا اگر زرد و پژمرده ايم/ ولی دل به پاييز 

نسپرده ايم«
بسيار است گفته هايی از شاعران فارسی زبان از فصل 
خريــف، از برگ ريزان و بادبيز و البتــه در متون نثر و 
ادبيات طنز و داســتانی هم حتما نشــانه هايی از اين 
فصل می توان يافت، اما شايد ُحسن ختام، اين عبارت 
از ديباچه سعدی شيرازی است كه استاد قلم است و 
معلم در كنار نشاندن كلمات، طوری كه تصنيف و تأليف 
اثرش را كه گلستان نام دارد، در كنار گلستان حقيقی 
قرار دهد و چنين شاهكاری در ادب فارسی بيافريند: 
»برای نزهت ناظران و فسحت حاضران كتاب گلستان 
توانم تصنيف كردن كه باد خزان را بر ورق او دســت 
تطاول نباشــد و گردش زمان، عيش ربيعش را به 

طيش خريف مبدل نكند.« بيش باد...

فرهنگ و زندگی گرينويچحرف تو حرف

اول مهر بيرون مدرسه... يک باربر نوجوان در بازار لوازم التحرير نوروز خان-عکس : همشهری / منا عادل اول آخر

حمیدرضا محمدی

عاقبت برداشتن خودروی مجانی

جهانگردی با اسب در 80سالگی

اخراج به دليل ماسک زدن

مردی در آمريكا پس از اينكــه تابلوی مجانی را روی 
يك خودرو ديد، سوئيچ را چرخاند و با اين خودروی 
مجانی به راه افتاد، اما هنگامی كه پليس منطقه كوپيا 
واقع در می سی سی پی آمريكا او را متوقف كرد، متوجه 
شد كه يك جسد در صندوق عقب خودرو وجود دارد. 

جسد به سرعت شناسايی و مشخص شد كه متعلق به 
مردی 34ساله به نام آنتونی مك كريليز بوده و به طور 
حتم به قتل رسيده اســت. به گزارش پيپل،  با اينكه 
پليس، راننده تطميع شده را از فهرست مظنونان خط 

زده است، اما او هنوز حق خارج شدن از شهر را ندارد.

جهانگردی كــه ســاالنه هزاركيلومتــر از اين 
كره خاكی را زير پايش می گذارد، به دليل 3 ويژگی 
مهم به شهرت رسيد. جين دوتچين، اهل هكسام 
نورث آمبرلند انگلســتان 80ســاله، جهانگرد و 
مهم تر از همه اسب سوار است. يعنی از سال1972 
ميالدی با اسب و سگ اش راهی سفر شده و اكنون 
 به معنی واقعی دنياديده است. جين در گفت وگو با

 STV News اسكاتلند گفت: »مادرم از اسب های 
ديگرم مراقبت می كرد، اما او تمايلی به نگهداری از 
اسب نر من »هافلينگر« نداشت؛ بنابراين تصميم 
گرفتم تا او را برای ديدن يكی از دوســتانش كه 
در حدود 480كيلومتری از ما بود، به سامرســت 
برسانم. بسته به شرايط آب و هوايی می توانم چند 

مسير متفاوت را انتخاب كنم.«

زوج آمريكايــی وقتــی وارد رســتورانی در داالس 
آمريكا شــدند، تصورش را هم نمی كردند كه به خاطر 
ماســك زدن از رســتوران اخراج شــوند. به گزارش 
سی ان ان، ناتالی وستر و لوپز گوررو دراين باره می گويند: 
از آنجا كه تا رسيدن غذا ما ماســك را از صورت خود 
برنداشتيم، يكی از گارسون ها به ما گفت كه مدير اين 
رستوران اعتقادی به ماســك ندارد. اما ما كه به دليل 
نقص ايمنی فرزند خردسال مان مجبور بوديم از ماسك 
استفاده كنيم، حاضر به برداشتن آن نشديم، آنها هم ما 
را به بيرون از رستوران راهنمايی كردند. اكنون پليس 
در حال پيگيری اين كار غيرقانونی مدير رستوران است.

عدد خبر

مرکز
معاون آمادگی، 
مقابله و پدافند 

غیرعامل سازمان 
پیشگیری و مدیریت 

بحران شهرداری 
تهران از اضافه شدن 
۲۶ مركز ثابت، سیار 

و خودرویی ویژه 
واكسیناسیون كرونا 
در شهر تهران خبر 

داد.

26

مرکز سیار
قرار است ۱۰ مركز 

سیار، 3مركز 
خودرویی و ۱3 
مركز ثابت ویژه 

واكسیناسیون كرونا 
به ظرفیت پایگاه ها و 
مراكز واكسیناسیون 

شهرداری تهران 
اضافه شود.

10

پایگاه
شهرداری تهران 
تاكنون ۴3 پایگاه 

را برای انجام 
واكسیناسیون 
اختصاص داده 

است.

43

عدد خبر
حافظ

دولت از مرغ همايون طلب و سايه او

زان كه با زاغ و زغن شهپر دولت نبود

بنشينيم حرف بزنيم
»همه  چيز برای آينده اســت.« اين را  پيرمردی در ساحل بوشهر گفت. بعد سعید كیائی
ادامه داد: »چرا چشم هات اينطور ورقلمبيد؟« چشم هام حتمًا 
ورقلمبيده بود كه می گفت؛ چون آيينه ای جلوی رويم نبود كه 
ببينم. گفتم: »چرا اينطور گفتيــد، بی مقدمه! ما كه همديگر را 
نمی شناسيم«، اما اصاًل به اين توجه نکردم كه نشناختن آدم ها كه 
دليلی برای هم كالم نشدن با آنها نيست. گفت: »ديدم خيلی توی 
خودت هستی، فکر كردم آشنايی.« نمی شناختمش. به ذهنم هم 
فشار نياوردم كه شايد ديده باشمش، اما سر صحبت باز شده بود.

شد 6سال بعد. وقتی كه هيچ اثری از او نداشتم. نمی شناختمش، 
اما يک چيز از او در من ادامه پيدا كرده بود؛ اينکه »نشــناختن، 
دليــل بر هــم صحبــت نشــدن نيســت.« الی جزوه های 
داستان نويسی ام می گشتم و با خودم چيزهايی را برمی داشتم و 
برخی چيزها را دور می انداختم كه ديدم روزی استادمان هم همين 
را گفته بود: »بنشينيد و آدم ها را بنويسيد. برويد با آنها صحبت 
و آن چيزهايی كه می گويند را يادداشــت كنيد. شخصيت های 
داستان های بزرگ، همين شخصيت های اطراف شما هستند.« 
و بعد ياد ساراماگو افتادم كه گفته بود: »نويسندگان به جمعيت 
جهان اضافه می كنند.« كتاب ها و جزوه ها را بستم و از اتاقم بيرون 
آمدم و رفتم سر چهارراه؛ همانجا كه فضای سبزی درست كرده 
بودند و نشستم روی يک نيمکت تا با نخستين نفری كه می آيد 
شــروع كنم به صحبت كردن. نيم ساعت، يک ساعت، 2ساعت 
گذشت و هيچ كسی نيامد. نيامد بگويد: »ببخشيد، می شود كمی 
آن طرف تر بنشينيد تا من هم بنشينم؟« نيامد تا بهانه ای بدهد 

برای معاشرت.
برگشتم خانه، نوشتم: »همه  چيز برای آينده است.« بعد جمله  دوم 
را اينطور ادامه دادم كه هنر، می تواند شخصيت ايجاد كند و يک 
نفر را بنشاند كنار يک نفر ديگر و به او بگويد: »ببخشيد! می شود 
كمی آن طرف تــر روی همين صندلی، من هم بنشــينم؟« آنها 
بنشينند و بدون هيچ دل نگرانی از آينده و فردا، حاِل خودشان را 
با صحبت كردن، بدون آنکه از گذشته  هم خبر داشته باشند، عوض 

كنند. شايد خوب، شايد بد. اما حد و مرز هم را بدانند.
مرد زد به پشــتم و گفت: »چای می خــوری؟« گفتم: »خيلی 
می طلبه.« گفت: »پس دو تا بريز.« بابا، هميشه اينطور شوخی و 
سر صحبت را باز می كرد. هم نسل همان پيرمرد ساحل بوشهر بود.
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