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معمای ترافيک عجيب تهران

با امیرحسین زارع كه ایران را
در دسته فوقسنگین كشتی آزاد
صاحب مدال طال كرد |9

اغلب معابر شهر تهران از ابتداي مهرماه دچار گره ترافيكي شده
و در هر ساعتي از شبانهروز انتظار ترافيك سنگين را بايد داشت

تشريح برنامههايفصلسرما براي حمايت از آسيبديدگان اجتماعي
در گفتوگو با محمدامين توكلیزاده ،معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهردارتهران

در پايتخت 20گرمخانه وجود دارد كه بناي اكثر آنها دچار فرسودگي شدهاند و نياز به بازسازي دارند عالوه بر گشتهاي فوريتهاي
اجتماعي كه در محدوده مناطق فعاليت ميكنند15 ،گشت ستادي با عنوان مددكاران شهر فعال شدهاند كه 24ساعته در پايتخت
حضور دارند آذرماه 5دستگاه اتوبوس در قالب طرح اتوبوس خواب در 5نقطه پرتردد تهران ازجمله ميدانهاي تجريش و راهآهن
مستقر ميشوند تعمير و راهاندازي سيستم گرمايشي و حرارتي در گرمخانهها ،ايجاد دسترسي امن براي رفاه بيشتر آسيبديدگان
و شناسايي نقاط تجمع افراد بيخانمان و ساماندهي خانوادههاي بيسرپناه و ...اهم فعاليتهاي پيشبيني شده هستند گشتهاي
فوريتهاي اجتماعي برابر قانون ،حق جذب و انتقال افراد زير 18سال بهويژه كودكان كار و خيابان را ندارند .صفحه 3را بخوانيد.

بازگشايی پرونده
بنزين پتروشيمی

مجلس از قوهقضاييه خواست
بیژن زنگنه و معصومه ابتکار را
محاکمه كند |4

راهنمايثبتناممسكنملي

ثبتنام متقاضيان در 8مرحله و با واردكردن اطالعاتي
مثلكدملي ،شماره تلفن همراه و آدرس محل سكونت انجام ميشود
برا ي اطالع ،راهنماي كامل صفحه 4را ببينيد

نادران(مخالف) :اليحه رتبهبندي معلمان
سبب مطالبهاي مي شود كه چندين ميليون نفر
از عزيزان فرهنگي را در مقابل دولت قرار ميدهد

حاجبابايي(موافق):گفتهاند حقوق معلمان
۳۰ميليون تومان ميشود معلوم نيست اين اعداد
و ارقام را از كجا آوردهاند

مصوبه روز گذشته نمايندگان مجلس
اصغر صوفي
روزنامهنگار
در ارتباط با اليحه رتبهبندي معلمان
را ميتوان يك گام به پيش تلقي كــرد؛ اليحهاي كه طي
سالهاي گذشته به دغدغه مهم معلمان و آموزش و پرورش
تبديل و تصويب و اجراي آن با موانع گوناگون مواجه شده
است .اگرچه تصويب موادي از اين اليحه را نبايد بهحساب
پايان دغدغههاي معلمان گذاشــت ،چرا كه بار مالي اين
اليحه ،جاي نگراني را براي رد اليحه در شوراي نگهبان باز
نگه داشته است.
الياس نادران در روزي كه دوفوريت اين اليحه تصويب شد
نسبت به بار مالي سنگين اليحه رتبهبندي معلمان هشدار
داد اما ديروز حميدرضا حاجيبابايي كه خود زماني رداي
وزارت آموزش و پرورش را بر تن داشــت در مقام پاسخ به
اين شبهه برآمد.
حميدرضا حاجيبابايــي ،رئيس فراكســيون فرهنگيان
مجلس شوراي اسالمي و رئيس كميسيون برنامه و بودجه
مجلس در جريان بررسي اليحه نظام رتبهبندي معلمان در
جلسه علني روز گذشــته ،اظهارات قابلتوجهي را مطرح
كرد و پيرامون برخــي ابهامات درباره ايــن اليحه گفت:
كســي گفته اســت رتبهبندي معلمان ۲۰۰هزار ميليارد
تومان هزينه دارد .معني اين حرف اين اســت كه ميانگين
حقوق معلمــان ۳۰ميليون تومان ميشــود .اينكه چنين
اعداد و ارقامي از كجا آمده اســت ،معلوم نيست .معلمان
عزيز بدانند كــه مجلس بهدنبال كمك به آنهاســت و چه
نمايندگان تهران و چه نمايندگان نقاط ديگر ،همين هدف

را دارند .رئيس كميســيون برنامه و بودجه مجلس افزود:
گاهي كار كارشناســي انجام ميشود و برخي ممكن است
نظر كارشناسي ديگري داشته باشند؛ اما در طول 3،2ماه
گذشته آنقدر اعداد و ارقام دروغ درباره رتبهبندي معلمان
مطرح شــده كه همه به شــك افتادهاند .از سوي ديگر ،ما
اعتبار رتبهبندي معلمان را براي ســقف يك سال حداكثر
۳۰هزار ميليارد تومان درنظــر گرفتهايم و براي 3ماه آخر
ســال هم ۷هزار ميليارد تومان پيشبيني كردهايم .خود
معلمان هم بيشتر از اين نميخواهند.
وي با بيان اينكه اگر امروز ميخواهيم نظام مستقلي تحت
عنوان رتبهبندي معلمان اجرا شود ،مسئله فقط پول نيست،
گفت :در اين نظام رتبهبندي بهدنبال  3هدف اصلي هستيم
كه شامل رتبهبندي ،سنجش معلمان و تربيت نيروي انساني
اســت و ۵۴صفحه كار علمي در اين رابطه تهيه شده است.
معلمان هم دنبال اين نيســتند كه مو به مو مانند دانشگاه
رتبهبندي شوند؛ بلكه نظام مستقلي براي آنها تعريف شده
است .كاش  2ساعت جلسه غيرعلني ميگذاشتيم تا روي
اعداد و ارقام بحث شود و بدانيم كه چه ميكنيم.
موضوع ديگر اينكه من به شخصه از نحوه نگرش عدهاي به
موضوع رتبهبندي معلمان و تاميــن هزينههاي آموزش و
پرورش انتقاد جدي دارم .چرا وقتي ميخواهيم آجر بسازيم
ميگوييم ايــن كار توليدي اســت،
ادامه در
اما به معلم كه ميرســيم ميگوييم
صفحه16
هزينه است؟ حرفهاي بيرون مجلس كارشناسي نيست و
نميدانند رتبهبندي معلمان به چه معناست.
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حساب و كتاب رتبهبندي معلمان در مجلس

هوا برای سفر
مناسب نیست

12استان كشور از امروز با بارش
برف و باران مواجه ميشوند |16

اطالعيه وزارت اطالعات درباره شايعات عليه اتباع افغانستاني
وزارت اطالعات اعالم كرد :اخبار منســوب به اين وزارتخانه ،عليه اتباع افغانستاني در شبكههاي اجتماعي و فضاي
سياسي مجازي شايعه است و صحت ندارد.
به گزارش ايرنا ،نظر به انتشار برخي مطالب و شايعات عليه اتباع افغانستاني در شبكههاي اجتماعي و فضاي مجازي
مبني بر هشدار و ايجاد ترس و وحشت نسبت به اتباع مذكور در جامعه ،مركز روابطعمومي و اطالعرساني وزارت اطالعات اعالم
كرد :انتشار چنين مطالبي از سوي وزارت اطالعات صحت ندارد.
روابطعمومي وزارت اطالعات تأكيد كرد كه تنها مرجع اطالعرساني اخبار اين وزارتخانه ،مركز روابطعمومي و اطالعرساني است
و هرگونه اخبار ،اطالعيه ،هشدار و غيره از طريق سايت واجا( )www.Vaja.irمنتشر ميشود.

حاج علی اکبری؛ خطیب نماز جمعه تهران بعد از وقفه 20ماهه
سخنگوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفت:
سياست مراســم نماز جمعه این هفته تهران  ۳۰مهر در
محل دانشگاه تهران برگزار میشود و دانشگاه از
ساعت  ۱۰صبح پذیرای نمازگزاران است.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم علی نوری با اشاره به برگزاری نماز
جمعه تهران بعد از 20ماه وقفه ،افزود :مراسم این هفته با تالوت
آیات قرآن کریم و مدیحه خوانی آغاز میشود .سخنگوی شورای
سیاستگذاری ائمهجمعه با اشاره به برگزاری نمازجمعه در فضای
باز دانشگاه تهران ،گفت :مراسم با رعایت دقیق شیوهنامههای
بهداشتی و با رعایت فاصلهگذاریها و ضدعفونی محل برگزاری

انجام میشــود .همچنیــن گروههایی برای واکسیناســیون
نمازگزاران در ورودی درهای محل نماز جمعه مستقر میشوند.
نوری گفت :بهرغم اینکه هرآنچه برای برگزاری سالمت و ایمن
نماز جمعه الزم است در نظر گرفته شده است ،اما طبق توصیهها
همراه داشتن وســایل شــخصی برای نمازگزاران خوب و الزم
است .وی با اشاره به اینکه در نماز جمعه این هفته تهران میزبان
مهمانان شرکت کننده در کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی
هستیم ،گفت :آقای شیخ خالد مال رئیس مجمع اهل سنت عراق
سخنران پیش از خطبهها و حجت االسالم و المسلمین حاج علی
اکبری نیز خطیب نماز جمعه این هفته تهران هستند.
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دیدار رئیسی با تشکلهای سیاسی کلید خورد

عكس  :پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري

رئيسجمهور نخســتين ديدار
دولت
خود با تشــكلهاي سياسي در
نهاد رياستجمهوري را با جامعه
روحانيت مبــارز برگزار كرد .ســيدابراهيم
رئيسي اگرچه پس از انتخابات و قبل از شروع
بهكار رسمي نشســتهايي را با كارشناسان
اقتصــادي و اعضاي جامعه مدرســين حوزه
علميــه برگــزار كــرده بــود ،امــا مالقات
سهشنبهشــب او با جامعــه روحانيت مبارز
افتتاحيه رســمي چنين جلســاتي در سالن
شهيدبهشــتي نهاد رياســتجمهوري بود.
رئيسجمهــور نخســتين ميزبانــي خود از
تشــكلهاي سياســي را به جريــان اصلي و
خاســتگاه سياســي حامي خود در انتخابات
رياســتجمهوري اختصــاص داد .جامعــه
روحانيت مبــارز با هدايت جريان سياســي
شــوراي وحــدت اصولگرايان قبل از ســاير
تشــكلهاي اصولگرا حمايت خود از نامزدي
سيدابراهيم رئيســي را اعالم كرده بود .ديدار
رئيسجمهور با اين سازمان سياسي و مذهبي
گــزارش قابل مالحظــهاي در به رســميت
شناختن نشست و برخاســتهاي سياسي با
تشكلها و نوع نگاه دولت سيزدهم به فعاليت
احزاب و گروههاي سياسي محسوب ميشود.
حســن روحانــي رئيسجمهور ســابق در
برهههايي ديدارهاي سياسي با برخي گروهها
و تشــكلهاي سياســي برگــزار كــرده و
نقطهنظرات آنها را در برونرفت از مشكالت و
معضالت كشــور دريافت كرده بود .براساس

گزارش پايگاه اطالعرساني رياستجمهوري،
سيدابراهيم رئيسي در ديدار با اعضاي جامعه
روحانيت مبارز با تأكيد بر اهتمام دولت براي
ارتباط نزديك و صميمانه با علما و فرهيختگان
حوزه و دانشــگاه ،گفت :دولت مصمم است از
ديدگاهها و نظرات دلسوزانه همه قشرها بهويژه
روحانيــون در پيشــبرد امور كشــور و رفع
مشــكالت و دغدغههاي مردم استفاده كند.
رئيسي تأكيد كرد :دولت در كنار مقابله با كرونا
و تالش براي رفع مشــكالت معيشتي مردم،

اعتالي ارزشهاي فرهنگي و ديني جامعه را با
جديت پيگيري ميكند .او درباره ارتباط دولت
با روحانيت گفــت :روحانيت همــواره مورد
اعتماد بــوده و مــردم همچنان بــراي رفع
مشكالت خود به اين جريان اعتماد دارند و بايد
از اين اعتماد براي رفــع دغدغههاي مردم در
بخشهــاي مختلــف اقتصــادي و فرهنگي
اســتفاده كنيم .رئيسجمهور بــا بيان اينكه
مصمم هستيم براساس بيانيه گام دوم انقالب،
در مسير ايجاد تحول و شتاب در روند پيشرفت

كشــور حركت كنيــم ،گفــت :بهرغم همه
مشكالت ،آينده را بسيار اميدبخش ميبينم و
مصمم هستيم با ايجاد گشايشهاي مختلف،
شرايط مناســبي در وضع زندگي مردم ايجاد
شود .در اين ديدار آيتاهلل موحديكرماني و
جمعي از اعضاي جامعــه روحانيت مبارز در
سخنان جداگانهاي با تجليل از روحيه انقالبي
و مردمي سید ابراهیم رئيسي در رسيدگي به
مشكالت مردم و اداره امور كشور بر همراهي و
پشتيباني خود با دولت تأكيد كردند.

بهارستان در انتظار معرفي وزير آموزش و پرورش

نايبرئيس مجلس در پايان نشست علني ديروز بهارستان گفت :مجلس هفته آينده جلسه
علني ندارد و جلسه بعدي  ۹آبان برگزار ميشود .به گزارش مهر ،علي نيكزاد ،نايبرئيس اول
مجلس شوراي اسالمي در پايان جلسه علني ديروز اعالم كرد :جلسه علني بعدي مجلس شوراي
اسالمي يكشنبه  ۹آبان برگزار ميشود .او افزود :نمايندگان مجلس شوراي اسالمي هفته آينده
به حوزههاي انتخابيه خود ميروند.

با اين وزارتخانه ســر و كار دارنــد؛ آيا بايد
۵۰روز وزارت آموزش و پرورش با سرپرست
اداره شــود؟ نماينده آزادشــهر ادامه داد:
سال تحصيلي جاري بدون وزير آموزش و
پرورش آغاز شد و الزم است هرچه سريعتر
رئيسجمهور وزير پيشــنهادي آموزش و
پرورش را به مجلس معرفي كند.
واكنش قاليباف به تذكر كوهساري در
مورد وزير آموزش و پرورش

رئيس مجلس شوراي اسالمي در پاسخ به
اين تذكر نماينده آزادشهر گفت :طبق اصل
 ۱۳۵قانون اساسي ،رئيسجمهور ۹۰روز
براي معرفي وزير پيشنهادي خود به مجلس
فرصت دارد كه االن حدود ۵۰روز گذشته و
۴۰روز ديگر فرصت باقي است .محمدباقر
قاليباف همچنين از گفتوگوي حضوري
خود با رئيسي در اينباره خبر داد و تصريح
كرد كه رئيسجمهــوري واقعا دغدغه اين
موضوع را دارد و پيگير است .وي ادامه داد:
عالوه بر اين سرپرست آموزش و پرورش هم
درگير مســائل مرتبط با اين حوزه است و
انصافا بنده پيگيريهاي وي را ديدم.
شورايعالي هماهنگي سران قوا نبايد
قانونگذاري كند

موضوع ديگري كه در جلسه ديروز مجلس
مطرح شــد ،موضوع دخالت شورايعالي
هماهنگــي اقتصادي ســران قــوا در امر

رئيسجمهور :استانداران در انتخاب مديران تحت فشار كسي
قرار نگيرند
دولت سيزدهم با انتصاب 19استاندار از 31استاندار جمعيت نزديك به
يكسومي سفيران استاني و نمايندگان سياست داخلي خود را مشخص
كرد .انتخاب اســتانداران برخالف روند آرام ابتداي خود ،در هفتههاي
اخير با سرعت بيشــتري پيش ميرود و ركورد جديدي در مقايسه با
دولت گذشته محسوب ميشود .تنها در هفته جاري 6استاندار جديد
كشور توانستند از هيأت وزيران رأي اعتماد بگيرند .با انتخاب بيش از
60درصدي استانداران نماي سياست داخلي و سمتوسوي مديريت
سياسي در استانها نيز بهتدريج شكل ميگيرد و انتقادهاي اوليه نسبت
به بالتكليفماندن مسائل استانها رفع ميشود .رئيسجمهور پس از
رأي اعتماد هيأت وزيران به عليمحمد زنگانه ،اسداهلل عباسي و عليرضا
قاسمي فرزاد استانداران گلستان ،گيالن و همدان ،خطاب به آنا ن گفت:
ن خود بيش از همه نــگاه و توجهتان به جوانان و
براي انتخاب همكارا 
نيروهاي انقالبي و كساني باشد كه براي دفاع از انقالب و ارزشها آماده
فداكاري هستند .براساس گزارش پايگاه اطالعرساني رياستجمهوري،
سيدابراهيم رئيسي توجه به نيروهاي ارزشي و انقالبي را شرطي مهم براي
موفقيت در اداره امور دانست و گفت :براي انتخاب مديران و همكارا ن به
هيچوجه تحت فشار كسي قرار نگيريد ،بلكه مالك شما عدالتخواهي،
فسادســتيزي ،توجه به مردم و دغدغهمندي افراد براي گرهگشايي از
زندگي مردم باشد .او با اشاره به انتظارات مردم و جوانان انقالبي از دولت
سيزدهم ،گفت :انتظار مردم اين نيست كه ما يك دوره مديريتي صرفا
اداري را طي كنيم ،بلكه انتظار دارند عقبماندگيهاي گذشته در اين
دولت جبران شود .رئيسي تالش براي جبران كاستيها و عقبماندگيها
را شرط رأي و اعتماد مردم به دولت سيزدهم دانست و گفت :نظرسنجيها
نشان ميدهد مرد م و حتي كســاني كه به بنده رأي ندادند ،براي حل
مشكالت اميد زيادي به اين دولت بستهاند .اما يقين بدانيد اگر اين اعتماد
و اقبال مردم با عملكرد گرهگشاي كارگزاران دولت همراه نشود ،خيلي
زود فضا تغيير خواهد كرد .او ضمن دستور به استانداران گلستان ،همدان
و گيالن براي تهيه هرچه سريعتر برش استاني برنامههاي كلي دولت در
استان محل ماموريت ،گفت :كساني را براي مسئوليتها انتخاب كنيد
كه با مردم همراه و همدل باشند.

ي احياي برجام ،رافائل گروسی بهزودي در راس هيأتي به تهران سفر ميكند
همزمانبا دا غ شدنرايزنيها 

عكس :تسنیم

مجلس هفته آينده تعطيل است

چالش بوده است .اينكه وزير آن چهكسي
باشد و با چه سبك و سياقي اداره شود و نيز
ضرورت بازنگري در اداره آن ،از چالشهاي
هميشگي در مورد اين وزارتخانه است.
بر همين اساس هم در جلســه علني روز
گذشــته مجلس ،غالمعلي كوهســاري،
نماينده آزادشهر طي تذكري شفاهي گفت:
درست است كه رئيسجمهور طبق قانون
3ماه فرصت دارد كه وزير پيشنهادي آموزش
و پرورش را به مجلس شوراي اسالمي معرفي
كند ،اما تقاضاي ما از وي آن است كه هرچه
سريعتر نسبت به اين مســئله اقدام كند.
بهگزارش مهر ،كوهســاري افزود :مجلس
شــوراي اســامي در حال تصويب اليحه
مهم رتبهبندي معلمان است و از آنجايي كه
وزارت آموزش و پرورش وزير ندارد ،چگونه
سرپرست اين وزارتخانه ميخواهد از حق
فرهنگيان دفاع كند؟
نماينده آزادشهر در مجلس شوراي اسالمي
تصريح كرد :البته سرپرست وزارت آموزش
و پرورش در جلسات مجلس حضور ندارد و
صرفا معاون پارلماني رئيسجمهور و معاون
پارلماني وزارت آموزش و پرورش توضيحات
خود را در مــورد اليحه رتبهبندي معلمان
ارائه ميدهند .وي افزود :مقام معظم رهبري
در 6خردادماه فرمودنــد دولت جديد بايد
سرعت عمل به خرج دهد و براين اساس الزم
است هرچه سريعتر وزير پيشنهادي آموزش
و پرورش به مجلس شوراي اسالمي معرفي
شود .كوهســاري گفت :وزارت آموزش و
پرورش حدود يكميليون پرســنل دارد و
۱۵ميليون دانشآموز با اين وزارتخانه درگير
هســتند و ميتوان گفت نيمي از جامعه

عضو هيأترئيسه جامعه روحانيت مبارز در ارزيابي
خود از ديدار سهشنبهشب رئيسجمهور با اعضاي
جامعه روحانيت مبارز به همشهري گفت :اين جلسه
ديدار خوبي با آقاي رئيسجمهور بود و مورد رضايت
رئيسجمهور و حضار قرار گرفت .جمعي از آقايان
به طرح صحبتها و تذكرات خودشــان در جلسه
پرداختند و هر كــدام در مقوالتي ازجمله اقتصاد،
مســائل فرهنگي و اقتصادي صحبت كردند .آقاي
رئيسجمهور نيز مطالبي را درباره ارتباط روحانيت با
دولتمطرحكردند.آيتاهللمحسنمجتهدشبستري
درباره اينكه مهمترين مسائل مطرح شده از سوي
اعضاي حاضر در جلســه درخصوص دغدغهها و
مشكالت كشور و مردم چه بود ،گفت :يك مقدار از
زماناينجلسهمربوطبهكلياتبودكهاعضايحاضر
در جلسه خطاب به آقاي رئيسي گفتند دولت بايد
در كدام سمتوسو باشد ،مديريت چگونه صورت
بگيرد و مسائل اجتماعي چطور پيش برود .مقداري
از زمان جلسه نيز انتقال دغدغهها نسبت به گرانيها
و مشكالت اقتصادي بود .آيتاهلل مجتهد شبستري
درباره اينكه آيا درخصوص سياست خارجي دولت
سيزدهم ازجمله مذاكرات برجامي صحبتي شد يا
نه ،گفت :خير .درباره رويكردهاي سياست خارجي
مسئلهاي مطرح نشــد .اين عضو جامعه روحانيت
مبارزدرخصوصارزيابيخودنسبتبهاثربخشياين
جلساتافزود:تأثيرچنينديدارهاييازبابتذكراتي
كه اعضاي جامعه روحانيت مبارز به دولت داشتند را
بايدبهآيندهموكولكردوهماكنوننميتوانقضاوتي
نسبتبهآنداشت.آيتاهللمجتهدشبستريدرباره
اهميت برگزاري و تداوم ديدارهاي رئيسجمهور با
تشكلهاي سياسي و مذهبي ،تصريح كرد :وظيفه
تشكلهاي سياسي اين است كه تذكرات خودشان
را به دولت ،مجلس و قوه قضاييه ارائه دهند .آقاي
رئيسجمهور درخصوص برنامه ديدار با تشكلهاي
سياسي صحبتي مطرح نكردند ،ولي از باب اينكه
ايشانعضوجامعهروحانيتمبارزهستند،ديدارهاي
ايشان حداقل با جامعه روحانيت مبارز ممكن است
ادامهپيداكند.

دوسوم استانداران انتخاب شدند

مذاکرات بروکسل در ابهام

نمايندگان طي تذكرهاي جداگانه از تعويق معرفي وزير جديد آموزش و پرورش و نيز قانونگذاري شورايعالي هماهنگي سران قوا انتقاد كردند
مجلس ديروز جلسه علني
مجلس داشت .يكي از مباحث مهم
اين نشست ،به تعويق افتادن
معرفي وزير آموزش و پرورش بود .از يكسو
مجلــس در حال بررســي اليحــه مهم
رتبهبندي معلمان است و از ديگر سو با وجود
پاندمي كرونا و آثار فــراوان آن بر موضوع
آموزش و نيز مشــكالت آموزش آنالين،
اهميت معرفي ســريعتر ســكاندار اين
وزارتخانه دوچندان شده است.
آموزش و پرورش تنها وزارتخانهاي اســت
كه در دولت سيزدهم ،هنوز وزير ندارد .در
روزهاي پاياني مرداد كه كابينه دولت جديد
بهمجلسمعرفيشد،حسينباغگليگزينه
معرفي شده از سوي سيد ابراهيم رئيسي
براي وزارت آموزش و پرورش آراي الزم را
بهدست نياورد .او تنها کسی بود كه نتوانست
اعتماد مجلس را جلب كند و درنهايت فقط
76راي موافق به دست آورد و ۱۹۳نفر به او
رأي مخالف و۱۸نفر رأي ممتنع دادند؛ آرايي
كه چه بسا نشــان از اهميت اين وزارتخانه
براي نمايندگان داشت؛ چراكه به يك چهره
جوان43ساله و بدون تجربه مديريتي كافي
اعتماد نكردند.
حــال حــدود 50روز از فرصــت 90روزه
رئيسجمهوري براي معرفي وزير جديد به
مجلس گذشته است و با پایان مهر و گذشت
یک ماه از شروع بهكار مدارس همه منتظر
معرفي وزير جديد هستند.
اين درحالي است كه اين وزارتخانه همواره
اهميت قابلتوجهي در جامعه داشــته و
با توجه به جامعه پرتعــداد دانشآموزان و
معلمانكهمتاثرازآنهستند،هميشهمحل

مكث

جامعه روحانیت مبارز در پاستور

جلسه جامعه روحانيت با رئيسي از
نگاه آيتاهلل مجتهد شبستري

گزارش

قانونگذاري بود؛ مسئلهاي كه البته پيش از
اين هم بارها از سوي نمايندگان مورد انتقاد
واقع شده بود.
تصميمات نهاد تازهتاســيس شورايعالي
هماهنگي اقتصادي ســران قوا كه پس از
بحران ارزي خرداد ۱۳۹۷بهدســتور مقام
معظــم رهبري بــراي مقابله بــا «جنگ
اقتصــادي» تشــكيل شــد ،همــواره با
مخالفت نمايندگان مجلــس روبهرو بوده
است؛ چنانكه آبان ســال 98كه اين شورا
افزايش قيمت بنزين را تصويب كرد برخي
نمايندگانمجلسدهماينتصمي مراخالف
قانون اساسي دانستند.
در همين زمينــه روز گذشــته نماينده
صومعهســرا در تذكري شــفاهي گفت:
قانونگذاري وظيفه مجلس شوراي اسالمي
است و شــورايعالي هماهنگي اقتصادي
ســران قوا نبايد در امر قانونگذاري دخالت
كند.
ســيدكاظم دلخوش در ادامه افزود :مقام
معظم رهبــري بــراي مبارزه بــا جنگ
اقتصادي ،دســتور تشكيل شــورايعالي
هماهنگي اقتصادي سران قوا را دادند ،اما
تذكر دادند كه آنها نبايد در امر قانونگذاري
دخالت كنند .بر اين اســاس برداشــت از
تبصره ۴بودجه يا برخي از موارد اينچنيني،
نياز به حكــم قانونــي دارد و تعدد جايگاه
قانونگذاري نبايد وجود داشته باشد؛ چراكه
قانونگذاري مربوط به مجلس است.

قرار اســت امروز بروكســل ميزبان از
دیپلماسی سرگيري مذاكرات هستهاي ايران و 4+1
شود .براساس نقلهاي وزيرخارجه در
نشست غيرعلني مجلس ،نخستين دور مذاكرات ايران و
اتحاديه اروپا بايد امروز در مقر اين سازمان در بروكسل
برگزارشود .به رغم اين تأكيد البته تاكنون وزارت خارجه
اطالعيهاي در اين زمينه منتشر نكرده و حتي سخنگوي
مســئول سياســت خارجي اتحاديه اروپا نيز گفته كه
برگزاري نشست هنوز تأييد نشده است .هفته گذشته هم
اخباري مبني بر برگزاري نشســت بروكســل در روز
پنجشنبه در رسانهها منتشر شد كه اتحاديه اروپا آن را
تأييد نكرد .هنگامي كه انريكه مورا نماينده اتحاديه در
تهران با معاون وزير خارجه كشورمان ديدار كرد نيز تاريخ
دقيقي براي مذاكرات بروكسل اعالم نشد و حاال مشخص
نيست كه اين مذاكرات از امروز آغاز ميشود يا روزهاي
آينده .تنهــا خبــر رســمي را در اين زمينــه احمد
عليرضابيگي ،نماينده تبريز داد كه به نقل از وزير خارجه
در جلسه غيرعلني يكشنبه گفت كه اين مذاكرات  4روز
ديگر يعني پنجشنبه29مهر برگزار ميشود .اما از طرفي
مذاكرات بروكسل نه براي احياي برجام بلكه مقدمهاي
براي بازگشت كشــورها به مذاكرات وين قلمداد شده
است .جايي كه اعضاي توافق هستهاي  6دور با يكديگر
گفتوگو كردند و دور هفتم مذاكــرات از خردادماه به
تعويق افتاده است.
هيأت ايراني چه زماني عازم بروكسل ميشود؟

مقامات اروپايي در روزهاي اخير بارها اعالم كردند كه
مذاكرات وين بايد به سرعت از سر گرفته شود .بهنظر
ميرســد كه اروپاييها بروكســل را زمينهاي براي از
سرگيري مذاكرات وين دانستند و به همين دليل از آن
استقبال كردند .پيتر استانو ،سخنگوي مسئول سياست
خارجي اين اتحاديه نيز ديروز گفت :جامعه جهاني عالوه
بر تمركز بر «احياي برجام» روي اين مسئله هم متمركز
است كه اطمينان حاصل كند ايران از بخشهاي برجام
درباره رفع تحريمها بهرهمند شود .او افزود :مشكل اصلي
اقتصاد ايران تحريمهاي آمريكاســت .به همين دليل
نماينده عالي [مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا]

بهعنوان هماهنگكننده برجام در تالش اســت كه به
مذاكرات وين برگرديم تا ايران به اجراي كامل برجام و
آمريكا به اين توافق برگردد .استانو گفت كه آمريكا پس
از بازگشت به برجام تحريمهاي يكجانبه را لغو خواهد
كرد .او همچنين تأكيد كرد كه بهنظر ما بازگشــت به
وين براي از سرگيري مذاكرات بين اعضاي برجام امري
فوري است .در چنين شرايطي هنوز مشخص نيست كه
هيأت كشورمان چه زماني به بروكسل ميرود و در مقر
اتحاديه اروپا با مسئوالن سياست خارجي اين سازمان
گفتوگو ميكند.
رايزنيها در بروكسل بر سر چيست؟

براساس گزارشها و اظهارنظرها قرار است در بروكسل
ابهامهاي  6دور مذاكره پيشين و شايد پيامهاي هيأت
ايران به گوش اروپاييها برسد .از طرفي اين مذاكرات
دوجانبه است و قرار نيســت همه طرفهاي برجام در
آن شركت كنند؛ هر چند گزارشهايي مبني بر حضور
نمايندگان روســيه و چين در آن شــنيده شده است.
حســين اميرعبداللهيان ،وزير خارجه كشورمان نيز
پس از ديدار انريكه مــورا با علي باقريكني رئيس تيم
مذاكرهكننده ايران تماسهاي تلفني با وزراي خارجه
روسيه و چين داشت؛  2كشــوري كه مواضع نزديكي
به ايران در برجام دارند .البته اين  2كشور هم خواستار

تأكيد بر تشكيل دولت فراگير ملي افغانستان در نشست مسكو

مكث

نشست مسكو براي بررسي آخرين تحوالت افغانستان ديروز با حضور10كشور برگزار شد؛ نشستي كه
نام رسمي آن فرمت مشورتي مسكو درباره افغانستان است و از ايران نيز نماينده ويژه رئيسجمهوري
در امور افغانستان در آن شركت كرده است .حسن كاظمي قمي كه اوايل هفته به اين سمت منصوب شد
پيش از اين سفير ايران در عراق بوده است .اما در نشست مسكو در كنار كشورهايي مثل چين ،روسيه،
پاكستان و هند هيأتي از طالبان نيز به رياست معاون رئيسالوزراي اين كشور حضور داشتند .آمريكا هم
ازجملهمهمانانايننشستبوداماسخنگويوزارتكشورآمريكااعالمكردنمايندهاينكشوربهداليل
لجستيكي نميتواند عازم مسكو شود .در آغاز نشست مسكو سرگئي الوروف ،وزير خارجه روسيه در
سخنراني خود گفت كه تالش طالبان براي ثبات اوضاع در افغانستان را ميستايد اما راهحل بلندمدت در
اين كشور را تشكيل دولت فراگيرملي ميداند كه نماينده همه گروههاي سياسي و قومي در اين كشور
باشد .موضعي كه رئيسجمهور و وزارت خارجه كشورمان نيز از آغاز سلطه طالبان بر افغاستان روي آن
تأكيد كردهاند .در نشست مسكو عبدالسالم حنفي ،معاون رئيسالوزراي طالبان در سخنراني خود
گفت كه حكومت فعلي به جامعه بينالمللي اطمينان ميدهد كه به حيث يك حكومت مسئول تمامي
مسئوليتهاي ملي و بينالمللياش را به خوبي درك ميكند .او همچنين مدعي شد كه طالبان تالش
كردنددولتآنهاشاملتماماقوامواقشارباشدامارونداصالحاتدرساختارسياسيادامهداردواينروند
زمانبراست.پسازنشستمسكونيزقراراست نشستيباحضوركشورهايمنطقهبرايبررسيآخرين
تحوالت افغانستان در تهران برگزار شود .به اين ترتيب رايزنيها و مذاكرات درباره آينده افغانستان
ادامه خواهد داشت و بايد ديد كه سرانجام دولت فراگير ملي در اين كشور تا چه اندازه محقق ميشود.

از سرگيري مذاكرات وين هستند و ميخائيل اوليانوف،
نماينده روسيه در سازمانهاي بينالمللي نيز در توييتي
در اين زمينه نوشت كه گفتوگوها در بروكسل نميتواند
جايگزين گفتوگوهاي احياي برجام در وين شــود و
حركتي روب ه جلو براي ادامه مذاكرات وين است .جوزپ
بورل مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز درباره
برگزاري مذاكرات ايران و اتحاديه اروپا در بروكسل گفته
بود :اگر آنها بخواهند به بروكسل بيايند ،آماده اين كار
هستيم .اما زمان محدود اســت .من درك ميكنم كه
دولت جديد براي بررسي ســوابق [مذاكرات] و براي
تشكيل تيم مذاكرات به زمان احتياج دارد اما اين فرصت
حاال ديگر سپري شده و زمان بازگشت به مذاكرات است.
بنابراين هر چند كه تقريبا همه اعضاي برجام خواهان
بازگشت به وين هســتند اما ابتدا بايد ديد كه زمينهها
براي بازگشت به وين در بروكسل فراهم ميشود يا نه.
رايزنيهاي برجامي مالي و سفر گروسي به تهران
در آينده نزديك

همزمان با اخبار ضدونقيض درباره برگزاري نشســت
ايران و اتحاديه اروپا در روز پنجشــنبه ،رافائل گروسي
مديركل آژانس بينالمللي انرژي اتمي از سفر به ايران در
آينده نزديك خبر داد .گروسي كه براي رايزني و ديدار
با مقامات آمريكايي به واشــنگتن رفته به خبرگزاري
بلومبرگ گفت كه اميدوار اســت بتواند با سران ايران
براي حل اختالفات درخصوص بازرســيهاي آژانس
كه از نظر او در شرايط حساس و شكنندهاي قرار دارد،
گفتوگو كند .به گزارش ايسنا ،گروسي افزود :همانطور
كه ميدانيد يك دولت جديد در ايــران روي كار آمده
است .اين دولت برآمده از گروهي است كه ديدگاههاي
سرسختانهتري درخصوص برنامه هستهاي و همكاري
با سازمانهاي بينالمللي ازجمله آژانس اتمي دارد .در
نتيجه ما بايد با يكديگر هماهنگ شويم ،همانطور كه
در هر رابطه ديگري بايــد اين اتفاق بيفتد اما من هنوز
فرصت آن را نداشتهام بنابراين به ايران بازميگردم .اين
روزها رايزنيهاي برجامي در منطقه نيز همچنان جريان
دارد .رابرت مالي نماينده آمريــكا در امور ايران پس از
امارات ،عراق و قطر به عربستان رسيد و با عادل الجبير،
وزير مشــاور در امور خارجه عربستان سعودي و عضو
شوراي وزيران اين كشور ديدار كرد .اين در حالي است
كه فيصل بن فرحان ،وزير خارجه عربستان به تازگي در
آمريكا با رابرت مالي و آنتوني بلينكن ،وزير خارجه اين
كشور ديدار كرده بود.
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مدیریت شهر
شهردار تهران بخشنامه ساماندهي فرايند مديريت منابع انساني
در شهرداري تهران را ابالغ كرد

ممنوعيت بهكارگيري نيروي انساني
جديد در شهرداري

شورا و شهرداري اختالفي
در اهداف خود ندارند

رئيس كميته ورزش شوراي شهر تهران مطرح كرد

فرهنگسازيحلقهمفقودهدرورزشبانوان

رئيس كميته ورزش شوراي شهر تهران از
احيــاي ايســتگاههاي عصرگاهــي در
بوستانها خبر داد و گفت كه فرهنگسازي
حلقه مفقوده در حوزه ورزش بانوان است.
به گــزارش همشــهري4 ،روز از هفته
تربيتبدنــي ميگــذرد و در اين مدت
گزارشهاي متفاوتي از اقدامات مديريت شــهري در حوزه ورزش و
تربيت بدني ارائه شده است .همچنين مسئوالن و مديران بخشهاي
مختلف ازجملــه حوزه معاونــت اجتماعي و فرهنگي بــا حضور در
مجموعههاي ورزشي از برنامههايشــان براي رونق ورزش همگاني و
تجهيز و رفع كمبود باشگاههاي وابسته به سازمان شهرداري تهران خبر
دادند .رئيس كميته ورزش شوراي شــهر تهران اين هفته را غنيمت
دانســت و به موضوع ورزش بانــوان پرداخت و به همشــهري گفت:
ي حلقه مفقوده در حوزه بانوان است و از طريق باال بردن
«فرهنگساز 
انگيزه بانوان و حضور پر رنگشان در ايستگاههاي تندرستي بوستانها،
ي را ايجاد كرد».
ميتوان اين فرهنگساز 
زهرا شمساحسان ادامه داد« :مديريت شهري در دوره جديد ميكوشد
عرصه مناسبتري براي ورزش بانوان فراهم كند .اكنون ايستگاههاي
تندرستي بوستانها محل مناسبي براي ورزش بانوان هستند و استفاده
آنها از باشگاههاي سازمان ورزش شهرداري تهران هم امكانپذير است؛
باشگاههاي ورزشي مراكز شهربانو و سولههاي الزهرا در ادوار گذشته
برنامههايي براي حضور منظم بانوان در پايان ساعت اداري داشتند و
ضروری است این موارد احیا شود».

معمای ترافيک عجيب تهران

عمران
نصب420لوح
در ميدان امامخميني

ترافيك اغلب معابر تهران از ابتداي مهرماه به طرز عجيبي افزايش يافته و بر همين اساس شوراي شهر خواستار بررسي
چرايي مسئله از سوي معاونت حملونقل و ترافيك شهرداري شده است
محمود مواليي
خبرنگار

در سالهاي گذشته ،مهر،
گزارش ماه ترافيك گســترده در
ساعات خاص بود ،امسال اما
هر روز ترافيك سوالبرانگيزي در انتظار
پايتختنشينان است .نيمه دوم هر سال با
بازگشايي مدارس پيك ترافيك در ساعات
اوليه صبح شروع ميشد و بعد كاهش پيدا
ميكرد .سال گذشــته با وجود پاندمي
كرونا و تدريس آنالين مــدارس باز هم
مهرماه مانند سالهاي 98به قبل ،تهران
پيك ترافيك را در ساعات خاصي داشت.
اين درصورتي است كه در مهر  1400و
دومين سال ســپري كردن بحران كرونا
معابر شهري تهران در ساعات غيرپيك هم
شلوغ است؛ موضوعي كه بهاحتمال زياد
د ر ماه آبان هــم رخ خواهد داد و ترافيك
پاييزي پايتخت ،عجيبتر از هميشــه
خواهد بــود؛ درحاليكه طبق گفته وزير
بهداشــت ،مــدارس اواســط آبانماه
بازگشــايي ميشــوند و اکنون هنوز از
دانشآموزاني كه راهي مدرسه ميشوند،
خبري نيست.
بنابراين همزمان با بازگشــايي مدارس،

جاي تعجب نخواهد داشت كه معابر اصلي
شهر در بسياري از ساعات شبانهروز قفل
شوند .براي همين شوراي شهر تهران به
وضعيت ترافيك پايتخت ورود پيدا كرده
اســت؛ چنانكه به معاونــت حملونقل

بررسي نقشهها ،آمار تردد و دوربين ها

پيك ترافيك در ساعات صبح و عصرگاهي مهرماه بنا به بازگشايي مدارس تبديل به خاطره شده و
اكنون وضعيت نامشخصي بر ترافيك شهر تهران حاكم است؛ چنانكه در هر ساعتي از روز انتظار
ترافيك را بايد داشت و نكته اينجاست كه ديگر دليل ترافيك در هر ساعتي از روز ارتباطي به
مدارس ندارد .رئيس كميته هوشمندسازي حملونقل شوراي شهر تهران از مهلت7روزه شوراي
شهر تهران به معاونت حملونقل براي بررسي ترافيك پايتخت خبر داد .علياصغر قائمي با بيان
اينكه مسئوالن اجرايي معاونت حملونقل اعالم كردند كه مهلتي براي بررسي نقشهها ،آمار
تردد و دوربينها الزم دارند ،به ايسنا گفت« :به همين دليل به آنها فرصت يكهفتهاي داده شد تا
ضمن تحليل دادهها و نقشههاي ترافيكي تهران در مورد چرايي اين ترافيك به ما توضيح دهند».
ش مييابد يا
اين عضو شوراي شهر تهران در پاسخ به اين سؤال كه آيا زمان طرح ترافيك افزاي 
نه ،گفت« :بهنظرم در اصل طرح ترافيك بايد بازنگري صورت گيرد ،اما اينكه طرح ترافيك چه
تغييري بايد داشته باشد ،سؤالي است كه بايد شورايعالي ترافيك به آن پاسخ دهد .درواقع
ترافيك اين روزهاي تهران براي ما هم سؤالبرانگيز است و در يك مدت 7روزه شهرداري به اين
سؤال ما و مردم پاسخ خواهد داد».

ترافيك شــهرداري فرصت يكهفتهاي
داده تا چرايــي ترافيك ســنگين را در
پايتخت مشخص كنند.
يك عضو كميســيون حملونقل شوراي
شــهر تهران نیز درهمیــن رابطه تأكيد
كرد كه وضعيت ترافيك ســؤالبرانگيز
است .علياصغر قائمي با اشاره به ترافيك
شهر تهران در طول روز گفت« :ترافيك
بهگونهاي اســت كه بعــد از آنكه دقايق
طوالني در ترافيــك ماندهايم ميبينيم
هيچ مانعي وجود نــدارد كه موجب بروز
اين ترافيك شده باشــد؛ به همين دليل،
جلســهاي با مسئوالن شــركت كنترل
ترافيك در شوراي شــهر برگزار كرديم و
از آنها خواســتيم كه در مورد وضعيت و
چرايي ترافيك تهران توضيح دهند».
معابر شلوغ کدامها هستند؟

با اينكه از زمستان سال گذشته منع تردد

شــبانه براي خودروهاي شخصي درنظر
گرفته شده است ،اما در ساعت 9و 10شب
نيز پيك ترافيك در معابر تهران مشاهده
ميشود.
در ايــن ميــان ،ترافيــك ســنگين در
معابر بزرگ شــهري مانند بزرگراههاي
شهيدمدرس ،شهيدچمران ،شهيد همت،
مقاطعي از بزرگراه افسريه ،آيتاهلل حكيم،
شرق به غرب آيتاهلل هاشميرفسنجاني،
اشــرفياصفهاني از شــمال به جنوب و
شهيدآيتاهلل صدر و برخي از محدودههاي
بزرگراه يادگار امام(ره) وجود دارد.
از هفتههاي گذشــته نيــز ترافيك در
بزرگراه شــيخ فضلاهلل در مسير غرب به
شــرق ،خيابان آزادي در مسير غرب به
شــرق از ميدان آزادي و مسير جنوب به
شمال شهيدنواب از شهيد چراغي داراي
بار ترافيكي سنگين شده است .همچنين
بزرگراه شهيد زينالدين در مسير شرق به

معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهردار تهران در گفتوگو با همشهري ،برنامههاي فصل سرما
براي حمايت از آسيبديدگان اجتماعي را تشريح كرد

يخانمانها
زمستان گرم ب 

غرب از شميران نو ،بزرگراه شهيدبابايي
در مسير شرق به غرب از هنگام ،بزرگراه
امام علي(ع) در مســير جنوب به شمال
از گلشندوست وضعيت مناسبي از نظر
تردد خودروها ندارند.
در عين حال ،در بزرگراه صدر در مســير
شرق به غرب از كامرانيه ،بزرگراه شهيد
حاج قاسمسليماني در مسير شرق به غرب
از بزرگراه امام علي(ع) ،مســير جنوب به
شمال چمران در مقطع حكيم تا همت،
مســير غرب به شــرق جاده مخصوص
تهران -كرج از محدوده شيشــه مينا به
بعد و در مسير غرب به شــرق آزادراه از
چيتگر اغلــب بار ترافيكــي صبحگاهي
بســيار ســنگين دور از انتظار مشاهده
ميشود .نكته ديگر اينكه حتي برخي از
آمارهاي اوليه مهرماه امسال از 17ساعت
پيكترافيكي در معابر مناطق يك 6 ،5 ،و
7حكايت ميكند.

نياز پايتخت به گرمخانه جنرال

گرمخانههاي تهران منطبق با استانداردهاي بينالمللي
نيستند و مديران شــهري هم در بازديد از آنها مكررا
عنوان كردهاند كه اين فضاها د ر شأن شهروندان نيستند.
معاون حمايتهاي سازمان رفاه ،خدمات و مشاركتهاي
اجتماعي شــهرداري تهران هم با تأييد اين موضوع به
همشهري گفت« :براساس اســتانداردهاي بينالمللي
نخستين ويژگي و مشــخصه گرمخانه ،فلت (همسطح)
بودن آن است كه متأســفانه اين شاخصه در هيچيك از
گرمخانهها وجود ندارد؛ چراكه بناها با تغيير كاربري به
گرمخانه تبديل شدهاند ».بهگفته سعيد شرفدوست،
اتاقهاي مددكاري و پزشكي ،سالنهاي خواب مناسب،
فضاي غذاخــوري و گردهمايي و ...برخــي از امكانات
پيشبيني شده در گرمخانههاي جنرال هستند .او ادامه
داد« :براســاس مصوبه شوراي شــهر تهران ،مقرر شد
در پايتخت 4گرمخانه جنــرال (3گرمخانه ويژه آقايان
در مناطــق  17 ،4و  ،19يك گرمخانه جنــرال هم ويژه
بانوان در منطقه  )16ساخته شود اما هنوز اقدامي صورت
نگرفته است ».موضوعي كه ســيداحمد علوي ،عضو
كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران هم
به آن واكنش نشان داد و گفت« :با توجه به مصوبه شوراي
شهر و اختصاص بودجه ،هنوز گرمخانه جنرال در پايتخت
ساخته نشده و ضروري است شهرداري تهران اين مورد را
با جديت پيگيري كند».

عكس :همشهري /سعيد ربيعي

با توجه به وجود برخي ناهماهنگيها در
برگزاري جلسات مشترك شوراي شهر و
شــهردار و اعــام انتصابــات جديد در
شهرداري شــايعاتي مبني بر اختالفاتي
ميان شــهردار منتخب شــوراي ششم و
اعضاي شورا در فضاي مجازي منتشر شده
است اما اعضاي شوراي اسالمي شــهر تهران بر تداوم همكاري ميان
2بخش مديريت شهري تأكيد دارند .بهگزارش همشهري ،يكي از اعضاي
شوراي شهر دراينباره گفت« :هدف شورا و شهرداري اعتالي تهران و
ي از افراد ممكن است
تبديل كردن آن به الگوي جهاناسالم است .بعض 
راه متفاوتي براي رسيدن به اين هدف پيشنهاد كنند اما ميتوان گفت
هنوز ابتداي همكاري است .همانطور كه آقاي زاكاني گفتند امكان ندارد
اختالف سليقه وجود نداشته باشد ولي اين بهمعناي تنازع و درگيري
نيست» .ناصر اماني افزود« :با وجود شايعات زيادي كه در فضاي مجازي
منتشر شده هيچ بحث و جدل و درگيرياي بين اعضاي شورا و شهرداري
رخ نداده اســت .در اهداف و راهبردها هيچ اختالفي وجود ندارد و اگر
اختالفنظري هم باشد در تاكتيكها و روشهاست».
او با اشاره به اينكه شهردار تاكنون در  2جلسه همانديشي و يك جلسه
علني حضور داشته است ،افزود«:شهرداري اكنون مشغول رسيدگي
به اموري مانند ساماندهي مسائل مالي ،انتصابات و همينطور اقدامات
حوزه كروناســت .نمود فعاليت شهرداري بهگفته شــهردار در پايان
ششماهه دوم سال 1400ديده ميشود و قرار است با برنامه شهردار
تحوالت جدي در شهر تهران آغاز شــود»2 .روز پيش ،شهردار كه در
جلسه علني شوراي شهر حاضر شده بود ،با بيان اينكه نسبت به داشتهها
اشراف كامل پيدا كرده و جدول برنامهها و افقهاي مديريت شهري براي
ماههاي آينده آماده شده است ،گفت« :حدود يكماه و نيم از مديريتم
ميگذرد و اســاس كارم اين بوده كه در همكاري تام و تمام با شــورا،
قاعدهگذاريهايي انجام شود؛ چراكه اهل كار سليقهاي نيستم و اقتضاي
شهر نيز مسئله ســليقهاي را نميطلبد؛ بنابراين گام به گام به سمت
آينده مطلوب پيش خواهيم رفت .در مورد انتصابات هم ميتوانستيم
يك كار سليقهاي انجام دهيم و بگوييم جزو اختيارات شهردار است،
اما اين موضوع را نپذيرفتيم و يك گروه مجرب از افراد را براي ارزيابي
مأمور كرديم كه در هيچيك از انتصابات كشور اين مدل پياده نشده و
پيشروترين مدل براي انتخاب فرد و يك الگوست».
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عكس :همشهري /امیر رستمی

شهردار تهران «بخشنامه ساماندهي فرايند
مديريت منابع انســاني در شــهرداري
تهران» را به تمام واحدها و سازمانهاي
تابعه ابالغ كرد .بهگزارش همشهري ،در
بند دوم بخشنامه ابالغي عليرضا زاكاني
آمده است« :جذب و بهكارگيري نيروي
انســاني جديد تحت هر عنوان و با هر نوع وضعيت استخدامي اعم از
(تماموقت ،نيمهوقت و پارهوقت ،پيمانكاري ،شــركتي ،مشاورهاي،
حقالزحمهاي ،ساعتي و پروژهاي و ...حتي انجام خدمت بهطور رايگان
يا افتخاري) ممنوع بوده و برحسب ضرورت هر نوع درخواست بايد با
هماهنگي و اخذ مجوز از ســوي حوزه معاونت برنامهريزي ،توسعه
سرمايه انساني و امور شورا اقدام شود ».همچنين در بند 7اين بخشنامه
تأكيد شده است« :ذيحسابان واحدها ،سازمانها و شركتها مكلفند از
هرگونه پرداختهاي مستقيم و غيرمستقيم به كليه كاركنان ثابت،
رســمي ،تماموقت ،پارهوقت ،مشــاورهاي ،حقالزحمهاي ،ساعتي،
پروژهاي ،شركتي و پيمانكاري كه بدون مجوز و خارج از روال و فرايند
ابالغي جذبشــدهاند،خودداري نمايند ».در قسمتهاي ديگر اين
بخشــنامه نيز درباره تمديد قرارداد ،ادامه اشتغال ،تبديل وضعيت،
بازنشستگي و نقل و انتقال كاركنان تذكراتي داده شده است.
شهرداري تهران در دورههاي گذشته با تراكم نيروي انساني روبهرو
بود و ارقام مختلفي درباره كاركنان مازاد آن اعالم شده است .شهردار
تهران در راســتاي اجراي تكليف برنامه ۵ساله ســوم ،ارج نهادن به
سرمايههاي انساني ،برقراري عدالت استخدامي در جذب ،ايجاد زمينه
رشد معنوي سرمايه انساني ،بهسازي و ارتقاي سطح دانش ،تخصص
و مهارت ،رعايت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات براساس
ي ساختار نيروي انساني و
ي و مناسبساز 
ارزيابي عملكرد ،چابكساز 
دانشبنيان كردن نظام اداري ،بخشنامه «ساماندهي فرايند مديريت
سرمايه انساني در شهرداري تهران» را ابالغ كرد.

شهر
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    زينب  زينالزاده

خبرنگار

مديريت شهري ،امسال طرح «زمستان
رفاه
گرم» را در راســتاي خدمترساني به
آسيبديدگان اجتماعي اجرا ميكند.
به گزارش همشهري ،دماي تهران از ديروز كاهش يافته
و پايتختنشينان بايد منتظر هواي سرد و بارشهاي
پراكنده باشند .خبر از سازمان هواشناسي مخابره شد
و پايتختنشينان را خوشحال كرد اما بيخانماناني كه
تمام زندگيشــان دركنج ديوارهاي دودگرفته شهر
خالصه ميشود و سقفي جز آسمان ندارند ،شاد نشدند؛

چراكه وزش باد و بارش برف و باران ،هستيشان را نابود
ميكند و از اينرو در فصل سرما غمشان افزون ميشود.
خدمترساني به افراد آسيبديده اجتماعي ،بيخانمان،
در راه مانده ،معتاد و ...مسئوليت اجتماعي است كه بايد
توســط ارگانها و نهادهاي مختلف ايفا شود و در اين
ميان سازمان بهزيستي و كميته امداد نقش پررنگتري
دارند .مديريت شهري هم در اين مسئوليت اجتماعي
سهيم است و از اينرو هر سال با آغاز فصل سرما از طريق
راهانــدازي پويش و اجراي طرحهــاي مختلف تالش
ميكند اين مســئوليت را به نحو مطلوب انجام دهد.
سال گذشته خدمترساني به آسيبديدگان اجتماعي
در قالب پويش «لباس گرم» صورت گرفت و شهرداري

تهران به همت و مشاركت شــهروندان و سازمانهاي
مردمنهاد توانست البسه و اقالم گرم مانند كفش ،پتو
و ...را تهيه کند و در اختيار اقشار آسيبديده قرار دهد.
امسال هم طرح «زمستان گرم» با هدف مناسبسازي
گرمخانهها براي ميزباني از بيخانمانان در دستور كار
قرار گرفته است.
تجهيز گرمخانهها براي حضور بيخانمانها

در پايتخت 20گرمخانه وجود دارد كه بهگفته معاون
امور اجتماعي و فرهنگي شهردار تهران بناي اكثر آنها
قديمي است و دچار فرسودگي شدهاند .امين توكليزاده
در گفتوگو با همشــهري گفت« :گرمخانهها نياز به

برنامههاي ويژه و مشاورههاي سالمتي در بوستانهاي بانوان
برنامههاي هفته ملي سالمت بانوان ايراني (سبا) با شعار
شهر
«زنان ،مديريت سالمت ،مهار كرونا» در بوستانهاي
بانوان پايتخت از شنبه بهمدت يك هفته اجرا ميشود.
به گزارش همشهري ،نيمي از جمعيت كشور را زنان تشكيل ميدهند
و بهگفته مدير اداره كل امور بانوان شهرداري تهران ،زنان همواره نقش
بسزايي در حفاظت از سالمت خود و اعضاي خانواده داشتهاند و ازاينرو
هفته پاياني مهر به عنوان هفته ملي سالمت بانوان ايراني نامگذاري
شده است .زهرا بهروزآذر با بيان اينكه برنامههاي اين هفته با اولويت

سالمت پيشبيني شــدهاند ،گفت« :با توجه به پاندمي كرونا امسال
شعار «زنان ،مديريت سالمت ،مهار كرونا» انتخاب شده است .برنامهها
هم با رعايت پروتكلهاي بهداشتي و با هدف حفظ سالمت جسمي و
روحي ،ايجاد شادابي و نشاط در ميان بانوان ،افزايش آگاهي زنان در
جنبههاي مختلف سالمت ،افزايش آگاهي زنان نسبت به عواقب كوويد
در خانواده و افزايش توانمندي آنان در مديريت اين عواقب ،افزايش
آگاهي زنان در مديريت اطالعات و دسترسي به اطالعات صحيح در
رابطه با كوويد ،19-اجرا ميشوند ».بهگفته او راهاندازي ايستگاههاي

بازسازي دارند و برخي از تجهيزات هم قديمي شدهاند
و بايد تجهيزات و اقالم نو تهيه شــود .نواقص و كمبود
گرمخانهها احصا شــدهو قبل از برودت هوا (اواســط
آبان ماه) بخش زيادي از كارهاي مربوط به بازســازي
و نوسازي گرمخانهها و تجهيزات انجام ميشود ».او در
ادامه طرح زمستان گرم را تشريح كرد و افزود« :شهردار
تهران بر توزيع عادالنه ظرفيتها و امكانات شهر تأكيد
دارد و گرمخانهها ظرفيتهاي اين شــهر هستند كه با
هدف خدمترساني به آســيبديدگان و بيخانمانان
احداث شدهاند .از اينرو با مناسبســازي آنها تالش
ميكنيم خدمات بهتري به اقشــار آسيبپذير جامعه
ارائه دهيم ».بهگفته توكليزاده بيخانمانان زمســتان
امســال هم با حضور در گرمخانهها از خدمات ديگري
مانند مشاورههاي مددكاري و خدمات درماني و غذاي
گرم ،بهرهمند ميشوند .معاون امور اجتماعي و فرهنگي
شهردار تهرا ن با بيان اينكه مهمترين ماموريت مديريت
شهري در فصول سرد سال شناسايي افراد آسيبديده
يا در معرض آســيب اعم از در راه مانــدگان ،معتادان،
بيخانمانان و ...و انتقال آنها به گرمخانههاســت ،ادامه

مشــاوره «ورزش در خانه» ،مشــاوره «ســامت زنان و خانواده در
دوران كرونا» و مشــاوره «تغذيه در دوران كرونا» و استفاده رايگان
از دوچرخههاي بوســتانهاي بانوان ،برخي از برنامههاي پيشبيني
شده هستند كه بانوان براي شركت در آن ميتوانند به بوستانهاي
بانوان مراجعه كنند .بهروزآذر به برنامههاي مجازي هم اشاره و عنوان
كرد« :در راستاي افزايش آگاهي بانوان در حوزه سالمت برنامههايي
در فضاي مجازي پيشبيني كردهايم كه در قالب برگزاري وبينارهاي
آموزشي و علمي اجرا ميشوند ».در تهران 9بوستان بانوان وجود دارد
كه عبارتند از:
  منطقه :3بزرگراه رســالت ،تقاطع حقاني ،خيابان جلفا ،ابتداي
خيابان كاويان

معاون فني و عمرانی شهردار تهران از تكميل
پروژه يادمان شهداي شهر تهران خبر داد و
گفت اين كار از خردادماه آغاز و پس از نصب
420لوح مزين به اسامي شهدا ،تكميل شد.
بهگزارش همشهري ،عباس شعباني پس از
اينكه سكان معاونت فني و عمراني شهرداري
تهران را بهدست گرفت از اتمام پروژههاي
نيمهتمــام خبر داد و گفت كــه اين كار در
اولويت قــرار دارد و پروژههــاي نيمهتمام
در يك بازه زمانــي  6ماهه ،يكســاله و در
نهايت  2ســال و نيمه تكميل ميشوند .او
در جديدترين اظهارنظرش از تكميل پروژه
يادمان شهداي شــهر تهران در ميدان امام
خمينــي(ره) خبر داد و گفــت« :در پروژه
ساماندهي ميدان امام خميني(ره) ،عالوه
بر اجراي حــدود ۷۵۰۰مترمربع پيادهراه
ارتباطي و ســنگفرش در محوطه ميدان و
خيابان موسوم به پشت شهرداري ،احداث
يادمان شهداي شهر تهران در مركز ميدان
و در محوطهاي به طول ۴۰۰متر در دستور
كار قرار داشت كه در نهايت با نصب ۴۲۰لوح
مزين به اسامي شهداي شهر تهران انجام و
به پايان رسيد ».شعباني در ادامه به پيشرفت
65درصدي پروژه خانه شهر(ســاختمان
بلديه) در ميدان امام خميني هم اشــاره و
با بيان اينكه تكميل نمــا و اجراي عمليات
عمراني در بخشهاي داخلي ساختمان در
حال انجام است ،گفت« :كار اجراي نما در
ضلع غربي ســاختمان به اتمام رسيده ،در
بخش جنوبي و شمالي هم رو به اتمام است
و در بخش شــرقي هم كارهــاي مربوط به
سيمانكاري و اجراي آجر قزاقي ،طبق برنامه
پيش ميرود».
بهگفته معاون فني و عمرانی شهردار تهران
سفتكاري ديوارهاي داخلي در طبقه منفي
يك و اجراي تاسيســات برقــي ،مكانيكي
و لولهكشــي آتشنشاني و شــيببندي،
عايقكاري و كفسازي پشتبام ،همچنان
در حال انجام هستند.

داد« :مناطق 22گانه با تمام ظرفيت و امكانات در اين
ماموريت مشاركت ميكنند و امسال قصد داريم با جلب
هر چه بيشتر مشاركت شهروندان ،فعاالن اجتماعي و
سازمانهاي مردمنهاد ،روزهاي زمستاني را بيش از پيش
براي بيخانمانان شهر گرم كنيم».
مددكاران شهر فعال ميشوند

شناسايي ،جذب و انتقال آســيبديدگان اجتماعي
عموما از طريق گشت فوريتهاي اجتماعي شهرداري
انجام ميشود .البته اين گشتها در طول سال فعالند و
در زمستان براي جلوگيري از مرگومير بيخانمانان بر
اثر سرما ،گشتها شبانهروزي ميشود .بهگفته معاون
امور اجتماعي و فرهنگي شــهردار تهران22 ،ناوگان
گشــت در مناطق حضور دارند و به محض مشــاهده
بيخانمانان درصورتيكه تمايل داشته باشند ،آنها را
به گرمخانهها منتقل ميكنند .توكليزاده به گشتهاي
مددكاران شهر هم اشاره و عنوان كرد« :عالوه بر گشت
فوريتهاي اجتماعي كــه در محدوده مناطق فعاليت
ميكنند15 ،گشت ســتادي با عنوان مددكاران شهر
فعال شدهاند كه 24ساعته در پايتخت حضور دارند».
او همچنين بــا بيان اينكه آذرماه 5دســتگاه اتوبوس
در قالب طرح اتوبوس خواب در 5نقطه پرتردد تهران
ازجمله ميدانهاي تجريش و راهآهن مستقر ميشوند،
تأكيد كــرد« :گرمخانهها با هدف خدمترســاني به
آسيبديدگان احداث شــدهاند و هيچ اجباري براي
حضور بيخانمانان نيست و نيروهاي گشت هم اجازه
ندارند به اجبار كســي را به گرمخانــه منتقل كنند.
بنابراين كساني كه تمايلي به حضور در گرمخانه ندارند،
در اتوبوسهاي خواب پذيرفته ميشــوند تا از سرماي
زمستان در امان بمانند ».اين مقام مسئول همچنين
تأكيد كرد كه گشت فوريتهاي اجتماعي برابر قانون،
حق جذب و انتقال افراد زير 18سال بهويژه كودكان كار
و خيابان را ندارند.
برنامههاي پيشبيني شده

بهگفته توکلیزاده ،معاون امــور اجتماعي و فرهنگي
شــهردار تهران تعمير و راهاندازي سيستم گرمايشي
و حرارتي در گرمخانهها ،ايجاد دسترســي امن براي
رفاه بيشــتر آسيبديدگان و شناســايي نقاط تجمع
بيخانمانان و ساماندهي خانوادههاي بيسرپناه و ...اهم
فعاليتهاي پيشبيني شده هستند.

منطقه :4ضلع جنوبي اتوبان بابايي ،خيابان كوهستان ،روبهروي
باغ پرندگان
منطقه :15اتوبان آزادگان ،نرسيده به ســه راه افسريه ،روبهروي
ورودي پارك آبي آزادگان
منطقه :16ميدان بهمن ،خيابان شــهيد وفايي ،خيابان نيكنام،
روبهروي شركت دخانيات
منطقه :18چهارراه يافتآباد ،ميدان معلم ،خيابان شهيد آقايي،
خيابان قائم
منطقه :19انتهاي اتوبان نواب ،اتوبان شهيد تندگويان ،بوستان واليت
منطقه :21تهرانسر ،بلوار گلها ،ضلع شرقي كالنتري
منطقه :22ورودي ضلع شرقي بوستان جنگلي چيتگر
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اموال دولت روي ميز فروش

معاون اول رئيسجمهوري بخشنامه فروش اموال دولت از طريق بورسكاال را ابالغكرد

برآوردها نشان ميدهد ارزش كل اموال دولت دستكم
به14ميليون ميليارد تومان رسيده است
بورسكاال معاون اول رئيسجمهوري با ابالغ بخشنامهاي ،دستگاههاي اجرايي را مكلف
كرد كه اموال و امالك مازاد خــود را از طريق بورس كاال يا مزايده عمومي
عرضه كنند .طبق آخرين برآوردها دولت دستكم 7ميليون ميليارد تومان
اموال به نرخ سال 97دارد كه ميتوان برآورد كرد با توجه به نرخ تورم ارزش اين داراييها
دستكم دوبرابر شده باشد .بهگزارش همشــهري ،روز گذشته معاون اول رئيسجمهور
بخشــنامه اجرايي تامين منابع مالي دولــت از طريق فروش اموال و امــاك مازاد را به
دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري ابالغ كرد .طبق اين ابالغيه
همه دستگاههاي اجرايي مشمول اين قانون موظفند فهرست اموال و امالك مازاد خود را
ظرف يكماه به وزارت اقتصاد اعالم كنند و وزارت اقتصاد نيز مكلف اســت آن دســته از
دستگاههاي اجرايي را كه همكاري الزم را نداشته و عملكرد مطلوب ندارند ،به دولت معرفي
كند .اين اموال بايد در بورس كاالي ايران يا مزايده عمومي به فروش برسند.
دستور معاون اول رئيسجمهور براي فروش اموال مازاد دولت در شرايطي صادر ميشود
ي اين داراييها يكي از راههاي مهم براي كاهش كسري
كه بهگفته اقتصاددانان مولدساز 
بودجه و رشد اقتصادي است .البته پارسال هم حسن روحاني به فرهاد دژپسند ،وزير سابق
اقتصاد دستور داده بود كه اموال مازاد دولت عرضه شود؛ با اين حال بهدليل چسبندگي و
مقاومت مديران دولتي ،عرضه و فروش اموال مازاد دولت بهطور كامل انجام نشده است.
فرهاد دژپسند ،وزير سابق اقتصاد پيش از اين درباره چسبندگي مديران دولتي به اموال
دولتي گفته بود :از بازديد داراييهاي دولتي در شهرهاي مختلف واقعا سر آدم دود ميكشد،
داراييهاي زيادي وجود دارند كه راكد ماندهاند .وقتي به فالن دستگاه اجرايي ميگوييم چرا
اين داراييها راكد ماندهاند ،ميگويند بعدا طرح توسعه اجرا ميكنيم؛ مثال در مشهد زمين
قابلتوجهي بود كه وقتي پرسيديم ،گفتند ،ميخواهيم بعدا طرح توسعه اجرا كنيم؛ بنابراين
چسبندگي به مال ،اموال و دارايي مربوط به يك دستگاه نيست؛ همه گرفتار شدهايم.
بهگزارش همشهري ،هدف از مولدسازي داراييهاي دولت ايجاد جريان نقدي از داراييهاي
دولت براي كمك به مخارج دولت است كه بهعنوان يك مسئله پذيرفتهشده در سطح جهان
معمول است .برخي كشورهاي توسعه يافته در طول سالهاي گذشته با ايجاد صندوقهاي
ثروت ملي ،داراييهاي دولتي را به جريان نقدي تبديل و وارد چرخه اقتصاد كردهاند .در
ايران اما سالهاست بحث مولدسازي داراييهاي دولت مطرح است ،اما هر بار دولتها در
اجراي آن با ناكامي مواجه شدهاند .حاال اما دولت سيزدهم در تالش است از طريق بورس
كاال به روند عرضه اموال مازادش كه رقم بســيار بزرگي را شامل ميشود سرعت بدهد.
پرسش اين است كه ارزش اين داراييها چقدر است؟

ارزش داراييهاي دولت چقدر است؟

براساس گزارشي كه آبان 1397خزانهداري كل كشور ارائه كرد ،رقم داراييهاي دولت تا
آن تاريخ ۷ميليون ميليارد تومان بود .اين رقمي بود كه سال قبل فرهاد دژپسند ،وزير سابق
اقتصاد هم آن را تأييد كرد و گفت :اگر فقط ۲۰درصد از داراييهاي دولت ارزيابي و در چرخه
اقتصاد قرار گيرد ،باعث رونق ميشود .او تأكيد كرده بود۲ :هزار و۸۰۰هزار ميليارد تومان
شركت دولتي ارزيابي و به روز شده در كشور داريم كه قابليت واگذاري دارند.
با اين حال برخي اطالعات نشان ميدهد صرفنظر از ســهام شركتها ،دولت فقط يك
ميليون ملك دارد كه فقط بخش كمي از اين امالك شناسايي شده و هنوز ارزش كل اموال
دولت بهطور كامل مشخص نيست3 .سال پيش رحمتاهلل اكرمي ،معاون وزير اقتصاد و
خزانهدار كل كشور نيز با بيان اينكه بهطور كلي يك ميليون ملك دولتي وجود دارد كه فقط
350هزار از آنها شناسايي و در سامانه ثبت شده ،گفته بود :براساس بررسيهاي انجام شده
ارزش اين اموال چندين هزار هزار ميليارد تومان برآورد شــده است .اين رقم هر چند كه
بهدست آمده ،اما آنقدر بزرگ است كه آن را از پشت تريبون اعالم نميكنم.
منقول و غيرمنقول

اقتصاد

همچنين هنوز مشخص نيست ،چه ميزان از ارقام اعالم شــده اموال منقول و چه ميزان
غيرمنقول است ،اما آنطور كه قبال ،اسحاق جهانگيري ،معاون سابق رئيسجمهور اعالم
كرده بود از مجموع كل ارقام اعالم شده ۲۷۰۰هزار ميليارد تومان شامل سهام شركتهاي
دولتي است كه رقمي معادل ۱۸۰ميليارد دالر را شامل ميشود؛ بنابر اين ميتوان برآورد
كرد كه بقيه اموال دولت ،شامل اموال غيرمنقول يا امالك است.
نكته حائز اهميت اين است كه نرخ تورم انباشته از ســال1397تاكنون 130درصد بوده
است؛ يعني ارزش اين داراييها در 3سال گذشته دســتكم دوبرابر شده و احتماال رقم
كل اموال دولت در بدبينانهترين حالت به بيش از 14ميليون ميليارد تومان رسيده است.
بهگفته محمدرضا پورابراهيمي ،رئيس كميسيون اقتصادي ،طبق گزارش خزانهداري كل
كشور ،ارزش اموال دولت ،معادل ۱۰برابر حجم نقدينگي است .كل بودجه عمومي كشور
۴۰۰هزار ميليارد تومان است .اگر اين داراييها مورد استفاده قرار گيرد ،تحول بزرگي در
اقتصاد كشور رخ خواهد داد.
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بازگشايي پرونده بنزين پتروشيمي

نبض بازار
رونق معامالت بازار اوراق بدهي

كميسيون اصل ۹۰مجلس10 ،سال پس از توقف توليد بنزين در مجتمعهاي پتروشيمي
ادعاي مقامات دولت سابق ،مبني بر آاليندگي اين نوع از بنزين را رد كرد

سوخت كميسيون اصل ۹۰مجلس
شوراي اسالمي 10سال پس
از توقــف توليــد بنزين در
مجتمعهاي پتروشــيمي ،آنهم در دولت
دوم محمود احمدينژاد به دفاع از اين اقدام
روي آورد و با رد ادعاي وزارت نفت و سازمان
حفاظت محيطزيســت در دولت حســن
روحاني اعالم كــرد بيژن نامــدار زنگنه و
معصومه ابتــكار بهدليل تشــويش اذهان
عمومي بايد محاكمه شوند.
بهگزارش همشــهري ،توليــد بنزين در
مجتمعهاي پتروشيمي ،در دوران وزارت
نفتي مســعود ميركاظمــي ،رئيس فعلي
سازمان برنامه و بودجه ،ازجمله معماهاي
تاريخ صنعت نفــت ايران بــود .زماني كه
وزارت نفت به دســتور دولت وقت تصميم
گرفت براي مقابله با تحريمها بهويژه عليه
واردات بنزين ،به توليد بنزيــن ،اين بار نه
در پااليشگاهها ،بلكه در برخي مجتمعهاي
پتروشــيمي اقدام كنــد ،ابهامهاي جدي
درخصــوص تأثيــر اين سياســت و البته
سرطانزا بودن آاليندههاي ناشي از مصرف
بنزين پتروشيميها مطرح شد .با روي كار
آمدن دولت حســن روحاني ،بيژن نامدار
زنگنه دســتور توقف توليد و عرضه بنزين
پتروشــيمي را داد و سازمان محيطزيست
هم آن را عامل افزايش ســرطان و تشديد
آلودگي هوا اعالم كرد.
كيفرخواست

به فاصله 3ماه از پايان عمر دولت گذشــته،
ديروز كميسيون اصل ۹۰مجلس با انتشار
گزارشي اعالم كرد :بيژن زنگنه ،وزير وقت
نفت و معصومه ابتكار ،رئيس وقت سازمان
حفاظت محيطزيست ،در نقض اين تعهد
شرعي ،قانوني و اخالقي نهتنها باعث تشويش
اذهان عمومي ،اشتباه محاسباتي و خسارت
ميلياردي به بيتالمال شدهاند بلكه موجب
تضييع حقوق عامــه و ايجــاد موانع براي
كاركنان وظيفهشــناس در انجام وظايف
محوله شــدهاند؛ لذا به موجــب مواد 697
و  698قانون مجازات اســامي از دستگاه
قضايي در خواست ميشود نسبت به تعقيب،
محاكمه و اعمــال مجازات مقــرر قانوني
نامبردگان اقدام مقتضي به عملآيد .آنچه
ديروز علي خضريان ،سخنگوي كميسيون
اصل 90مجلــس با موضوع رســيدگي به
تخلفــات وزارت نفت و ســازمان حفاظت
محيطزيست در صحن علني مجلس خواند،
البته يك گزارش قديمي بهگفته خود اوست.
گزارشي كه در جلســه 21ديماه سال93
تهيه و به هيأت رئيسه وقت مجلس ارسال
شده ،اما در دستور كار نمايندگان قرار نگرفته
و حاال هيأت رئيسه فعلي مجلس اجازه داده
تا اين گزارش با تغييراتي جزئي خوانده شود.
البته در اين گزارش اشاره نشده كه تغييرات

جزئي بهگفته كميسيون اصل 90مجلس
چه بوده ولي خضريان در گزارش خود هدف
از انتشار گزارش 7ســال پيش را حمايت از
توليد داخل اعالم كرده است.
توضيح فني

در بخشــي از اين گــزارش آمده اســت:
گزارشهاي سازمان حفاظت محيطزيست
حاكي از آلودگي شديد بنزينهاي توليدي
پتروشيميها بوده و همين امر به آلودگي
هوا منجر شده اســت زيرا توليد ريفرميت
پتروشــيمي يا پيروليز يا كال تركيباتي كه
بنزن توليد ميكنند ،سرطانزاست .از نظر
كارشناســان مركز پژوهشهاي مجلس،
در بنزينهــاي توليــدي كشــورها حتي
كشورهايي كه پيچيدهترين پااليشگاهها را
دارند ،ريفرميت و آروماتيك وجود دارد .به
اين ترتيب بازوي تحقيقاتي مجلس گزارش
سازمان حفاظت محيطزيست را رد كرده و
تأكيــد دارد :در بدبينانهترين وضع ،ميزان
بنزن موجود در ريفرميت پتروشــيميها
0.7درصد در كل بنزين توليدي كشــور و
در بهترين وضع نيم درصد اثر داشته است.
شركت ملي صنايع پتروشيمي هم نظر داده
اصوال مجتمعهاي پتروشيمي ،توليدكننده
ريفرميت هســتند نه بنزين و محصوالت
آن براي ادامه فراينــد و تبديل به بنزين به
پااليشگاهها ارسال ميشــده و ريفرميت
توليدي ،مســتقيم قابل مصرف نيســت.
شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي
نفتي هــم اذعان كــرده تأثيــر ريفرميت
پتروشــيمي در بنزين كمتر از 10درصد
بوده و ريفرميت دريافتي از شــركتهاي
پتروشيمي پس از امتزاج با مؤلفههاي مازاد
بنزين پااليشگاهها استانداردسازي و به بازار
عرضه شده است.
در گزارش كميســيون اصل 90به نقل از

بازوي نظارتي مجلس از قوه
قضاييه خواست بيژن زنگنه
و معصومه ابتــكار را بهدليل
تشــويش اذهــان عمومي
محاكمه كند
مدير هماهنگي نظارت بر توليد شركت ملي
پااليش و پخش آمده است كه مشخصات
ريفرميت پتروشــيميها بــا ريفرميت يا
پلتفرميت توليدي پااليشگاهها مشابه بوده
و در برخي موارد ممكن است به لحاظ ميزان
آروماتيك و بنزن اختالف ناچيز داشته باشد،
لكن بعد از اختالط با ديگر مولفههاي بنزين
مشابه بنزين توليدي در پااليشگاهها به بازار
عرضه ميشود.
در نهايت سازمان بازرســي كل كشور هم
در گزارشي اعالم ميكند سازمان حفاظت
محيطزيست تأكيد دارد هر چه بنزن بيشتر
باشد ،سرطانزايي را افزايش ميدهد .اگرچه
اين مطلب صحيح است ولي آمارهايي كه
ارائه ميشــود مبني بر اينكه ســرطان در
سالهاي گذشــته افزايش پيدا كرده است
و با بنزين پتروشــيمي ربط داده ميشود
پذيرفتني نيســت زيرا  5تا 15سال طول
ميكشد كه موج سرطان جديد وارد شود،
پس نميتوانيم ايــن آمارهــا را به بنزين
پتروشيمي ربط دهيم .نتيجه اينكه تأكيد
بر نقش بنزين پتروشــيمي بهعنوان عامل
اصلي ايجاد آلودگي هوا در كالنشهر تهران،
فاقد استناد معتبر علمي است.
اتهام مشترك زنگنه و ابتكار

كميسيون اصل 90مجلس  2اتهام مشخص

را متوجه بيژن زنگنه ،وزير ســابق نفت و
معصومه ابتكار ،رئيس وقت سازمان حفاظت
محيطزيســت ميداند و در گزارش خود
اعالم ميكند :ارتباط افزايش سرطان طي
ســالهاي گذشــته با ريفرميت توليدي
پتروشيميها از لحاظ علمي اثبات نشده و
ميزان بنزن ريفرميت توليدي پتروشيميها
برخي پايينتر و برخي مشــابه ريفرميت
واحدهاي پااليشگاهي است؛ بنابراين بنزين
توليدشده از ريفرميت پتروشيميها حداقل
مشــابه بنزين توليدي پااليشــگاهها بوده
اســت .افزون بر اينكه با توجه به آناليزهاي
كامل انجام شده توسط شركت ملي پااليش
و پخش روي توليدات پااليشگاههاي اراك
و شــيراز مقادير بنزن بسيار كمتر از مقدار
گزارش شده سازمان حفاظت محيطزيست
بوده است.
در بخشــي از ايــن گــزارش مســتند و
كارشناســي شــده كميســيون اصل90
مجلس آمده اســت :زنگنه و ابتكار با ارائه
دادههاي غلط به رسانهها و نيز در مكاتبات
رسمي ،بحث آلودگي ريفرميت دريافتي از
پتروشيميها را مطرح ميكنند و ريفرميت
توليد پتروشــيميها در تركيب بنزين از
چرخه حذف و بهدنبال آن واردات گسترده
بنزين با برچسب ادعايي استاندارد يورو4
اما غيراســتاندارد ،از طريق واسطهها آغاز
ميشود و از ســوي ديگر وزير پيشين نفت
در نامهاي كارشناســان و كاركنان وزارت
نفت را از هرگونــه اظهارنظر و ارائه ديدگاه
كارشناســي در مصاحبه با رســانهها منع
ميكنــد و كارشناســان درصــورت بيان
ديدگاههاي خود به هيأتهاي رســيدگي
به تخلفات اداري معرفي ميشوند .افزون بر
اتهام تشويش اذهان عمومي ،زنگنه و ابتكار
بهدليل اتهام ترك فعل در شرايط تحريمها
قرار است محاكمه شوند.

راهنماي ثبتنام مسكن ملي

مسكن سامانه ثمن وزارت راهوشهرسازي
از ديــروز ظهــر بــراي ثبتنام
متقاضيان نهضت ملي مسكن فعال
شــد؛ اما چه كســاني ميتوانند در اين سامانه
ثبتنام كننــد و درنهايت چه افــرادي بهعنوان
متقاضيان مجاز مسكن دولتي به پروژهها معرفي
ميشوند؟
به گزارش همشــهري ،براســاس قانون جهش
توليد مسكن ،دولت مكلف شده براي تأمين نياز
مسكن براساس مطالعات وزارت راهوشهرسازي،
بهگونــهاي برنامهريزي كند كه ســاالنه حداقل
يكميليون واحد مسكوني توليد شود؛ بهنحويكه
در 4ســال پيــش رو ،حداقل 4ميليــون واحد
مســكوني در قالب اين قانون بــراي متقاضيان
واقعي مسكن احداث شود.
پس از برنامهريزيهاي فشــرده دولت و وزارت
راهوشهرســازي ،عاقبت از ديروز ظهر ســامانه
مخصوص ثبتنام نهضت ملي مسكن در پلتفرم
هميشــگي اين وزارتخانه در كنار ســامانههاي
مســكن ملي و وام وديعه فعال شد و متقاضيان
ميتوانند تا يكماه آينــده ضمن مراجعه به اين
سامانه ثبتنام كنند .البته ديروز بهواسطه ترافيك
كاربران ،ســامانه ثمن با اختالل مواجه شد؛ اما
مسئوالن وزارت راهوشهرســازي ميگويند اين
موضوع در روزهاي آينــده بهكلي مرتفع خواهد
شد.
شرايط متقاضيان مسكن نهضت ملي

بهصورت كلي مســكنهاي دولتي مانند مسكن
مهر ،ملي يــا هميــن نهضت ملي مســكن به
متقاضيان خانه اولي ميرسد كه فرم جيم آنها سبز
است ،متأهل يا سرپرست خانوار هستند ،سابقه

ارزش معامالت اوراق بدهي در فرابورس ديــروز به 8.5برابر معامالت
سهام در بورس تهران رسيد و ســرمايهگذاران جمعا 34هزار ميليارد
تومان اوراق بدهي دادوســتد كردند .به گزارش همشــهري ،بهدليل
سياستهايي كه براي افزايش نرخ بهره اوراق بدهي در طول ماههاي
گذشته در پيش گرفته شــده معامالت اوراق بدهي در بازار سرمايه با
رونق مواجه شده و ارزش معامالت اوراق بدهي در بازار سرمايه روزبهروز
در حال افزايش است .دولت در تالش است از طريق انتشار اوراق بدهي
كسري بودجهاش را جبران كند .تازهترين آمارها نشان ميدهد از ابتداي
امسال تاكنون 110هزار ميليارد تومان اوراق بدهي منتشر شده است.
فقط در 2ماه گذشته حجم انتشار اوراق بدهي 3.3برابر افزايش يافته
و جمعا 85هزار ميليارد تومان اوراق بدهي منتشر شده است .همزمان
با انتشــار اين اوراق ،نرخ بهره اين اوراق كه عمدتا شامل اوراق مرابحه
عامل و اسناد خزانه اسالمي اســت ،هم افزايش يافته است .همزمان با
افزايش حجم انتشار ارزش معامالت اين اوراق هم با رشد مواجه شده
است؛ بهطوري كه ديروز جمعا 34هزار ميليارد تومان اوراق بدهي در
بازار سرمايه دادوستد شد كه اين رقم 8.5برابر معامالت سهام در بورس
تهران بود .در مبادالت روز گذشته 4هزار ميليارد تومان سهام در بورس
دادوستد شد كه نسبت به روزهاي گذشته كاهش محسوسي را نشان
ميداد؛ اين موضوع نشان ميدهد بخش زيادي از نقدينگي راهي بازار
اوراق بدهي شده است .در مبادالت روز گذشته تحتتأثير كاهش ارزش
معامالت بورس ،شــاخص كل بورس تهران هم بيش از 13هزار واحد
كاهش يافت و به يكميليون و436هزار واحد رسيد .بهنظر ميرسد با
توجه به سياستهاي انقباضي دولت و تامين كسري بودجه ،فروش اوراق
بدهي در نيمه دوم سال شتاب بيشــتري بگيرد .اين موضوع ميتواند
شاخصهاي بورس را در نيمه دوم سال با ريسك بيشتري مواجه كند.

هشدار براي پاييز بيآب
بايد براي نجات آب دستبهكار شد؛ خشكسالي و كمباراني سال قبل در
فصل پاييز هم به قوت ادامه دارد و با توجه به اينكه بخش قابلتوجهي
از ذخاير آبي سدها در يك سال اخير مصرف شده ،بايد تمهيداتي براي
مديريت مصرف آب انديشيده شود.
به گزارش همشهري29 ،روز از ســال آبي 1400 -1401ميگذرد و
ميانگين بارندگيهاي كشور به 4ميليمتر رسيده كه 20درصد كمتر
از سال قبل و 43درصد كمتر از ميانگين بارندگيهاي 53سال اخير
است .با تداوم كمباراني و خالي بودن مخازن سدها ،هشدار كمآبي به
صدا درآمده و براي عبور از پاييز بيآب ،به همراهي مصرفكنندگان
آب در همه حوزهها نياز اســت؛ بــراي نمونــه ،در پايتخت ميانگين
بارشهاي پاييزي آن فقط 0.4ميليمتر بارش ثبت شده و مديرعامل
شركت آبفاي استان تهران نســبت به پاييز سخت هشدار داده است.
محمدرضا بختياري با اشاره به اينكه بارشهاي تهران از  ۵.۸ميليمتر
در سال گذشــته به 0.4ميليمتر در ســالجاري كاهش پيدا كرده،
ميگويد :پاييز امسال بسيار سخت خواهد بود و درخصوص زمستان
نيز پيشبينيهاي متعددي براي پربارشي و كمبارشي وجود دارد كه
بهطور كامل قابلتأييد نيست .بهگفته او مصرف آب تهران به3.2ميليون
ليتر رسيده كه اين رقم در تابستان و در اوج مصرف 3.7ميليون ليتر بوده
است .بختياري با بيان اينكه با وجود افزايش  ۳درجهاي دماي هوا و كرونا
مصرف آب تابستان در تهران نســبت به سال گذشته افزايش نداشته
است ،گفت :ما با كنترل مصرف در مناطق مختلف ،هشدار به مشتركان
پرمصرف و اخطار به آنها آب مورد نياز پاييز را نيز تأمين خواهيم كرد.
وي با تأكيد بر لزوم صرفهجويي  ۱۰درصدي در تهران افزود :باوجود
شدت خشكسالي و كاهش منابع آبي ،ما در تابستان ،حتي يك ساعت
نيز بهدليل نبود آب ،قطعي نداشتيم و در اين مورد بايد از مشتركاني كه
همكاري كردند نيز سپاسگزار بود.

مدارك موردنياز براي ثبتنام

ثبتنام متقاضيان مسكن دولتي از ظهر ديروز آغاز شده و تا يكماه ادامه دارد
ديروز بهواسطه ترافيك كاربران ،سامانه ثمن با اختالل مواجه شد؛ اما مسئوالن وزارت راهوشهرسازي ميگويند اين
موضوع در روزهاي آينده بهكلي مرتفع خواهد شد
مالكيت خصوصي ندارند و حداقل در شهر محل
تقاضا 5سال سابقه سكونت داشته باشند .براساس
مفاد قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه
مســكن و آييننامه مربوطه به آن ،احراز شرايط
متقاضيان مســكن دولتي به اين صورت انجام
ل از همه ،بايد فرم جيم متقاضي در
ميشود كه او 
سامانههاي وزارت راهوشهرسازي سبز باشد؛ يعني
متقاضي و افراد تحت تكفل او ،از اول سال1384
به بعد فاقد زمين مسكوني يا واحد مسكوني بوده
و از پيروزي انقالب اسالمي تاكنون نيز از هيچيك
از امكانات نهادهاي عمومــي غيردولتي مربوط
به تأمين مسكن شامل زمين ،واحد مسكوني يا
تسهيالت يارانهاي خريد و ساخت واحد مسكوني
استفاده نكرده باشد.
شــرط دوم اين اســت كه متقاضي متأهل يا
سرپرست خانوار باشد .البته زنان خودسرپرست
نيز مشروط به داشتن حداقل 35سال سن حائز
ثبتنام مسكن دولتي هستند .همچنين طبق
اظهارات متوليان امر ،امكان ثبتنام مردان مجرد
مستقل نيز در نهضت ملي مسكن وجود دارد و
در فرايند ثبتنام نيز گزينــه آن قابل انتخاب
اســت؛ اما هنوز اين موضوع در قوانين اصالح
نشده است.
نكتــه ديگر اينكــه «نخبگان علمي بــا معرفي
بنياد ملي نخبگان كشــور» و «معلوالن جسمي
 حركتي با دارا بودن حداقل 20ســال سن و بامعرفي سازمان بهزيستي كشــور» بدون احراز
شرط تأهل و سرپرست خانوار در زمره متقاضيان
قرار ميگيرند .همچنيــن متقاضيان زن متأهل
نيز ميتوانند با ارائه تعهدنامه محضري از طرف
همســر ،مبني بر پذيــرش شــرايط واگذاري
طرحهاي حمايتي مســكن به همسر و بهشرط

ارزش معامالت بازار اوراق بدهي در مبادالت ديروز از مرز
34هزار ميليارد تومان فراتر رفت

سبز بودن فرم ج به نام متقاضي و همسر ،بهعنوان
متقاضي نهضت ملي مســكن ثبتنــام كنند و
با احراز ساير شــرايط قانوني ،از مزايا و امكانات
طرحهاي حمايتي مسكن وزارت راهوشهرسازي
برخوردار شوند.
شرط ســوم پذيرش ثبتنام متقاضي اين است
كه فرد متقاضي حداقل در 5ســال اخير سابقه
ســكونت در شهر مورد تقاضا داشــته باشد و در
زمان مقرر بتواند مداركــي نظير گواهي از محل
كار براي اثبات اين مدعا ارائه دهد .البته ســابقه
ســكونت براي مهاجران از كالنشــهرها به ساير
شهرهاي كشور به يك سال كاهش مييابد و براي
كارمندان دولت نيز كه به اســتناد حكم دستگاه
ذيربط به شهر ديگري جز تهران منتقل ميشوند،
اين سابقه مالك عمل نخواهد بود .همچنين براي
متقاضيان ثبتنام مســكن در شهرهاي جديد،
سابقه سكونت حداقل 5سال در شهر جديد مورد
تقاضا ،شهر مادر يا ساير شهرهايي كه متقاضيان
آنها بهدليل نبود اراضي دولتي به آن شهر جديد
معرفي شدهاند ،مالك است.
چهارمين شــرط اصلــي براي قبولــي ثبتنام
متقاضــي نهضت ملي مســكن و معرفــي او به
پروژههاي مسكن دولتي اين است كه او از ابتداي
سال 1384تاكنون ســابقه مالكيت خصوصي يا
سابقه دريافت تسهيالت ساخت و خريد مسكن از
سيستم بانكي نداشته باشد .البته در اين مورد نيز
قرار بود بنا به تغييرات شديد و سريع در اقتصاد
ايران در دهه اخير ،شرط مالكيت با رايزني وزارت
راهوشهرسازي در شورايعالي مسكن اصالح شود
و سال پايه از  84به سالهاي باالتر مانند 90و95
تغيير كند؛ اما هنوز اتفاقي در اين مورد رخ نداده و
مالك فعلي همان قانون قبلي است.

ثبتنام در نهضت ملي مسكن 8مرحله دارد كه از ورود متقاضي با ثبت كد ملي و شماره تلفن همراه آغاز
ميشود و بعد از وارد كردن مشخصات خود ،محل سكونت ،محل تقاضاي مسكن ،اظهار شرايط سكونتي
خود و تأييد اطالعات دريافتي به پايان ميرسد اما بعد از اتمام ثبتنام بايد از بخش «مشاهده درخواست
متقاضي» در همان ســامانه ثمن يا سامانه طرحهاي حمايتي مســكن وزارت راهوشهرسازي به آدرس
 tem.mrud.irنسبت به بارگذاري تصوير كارت ملي و شناسنامه خود ،تصوير شناسنامه افراد تحت
تكفل ،بارگذاري تصوير گواهي سابقه سكونت در شهر محل تقاضا در 5سال اخير و درصورت لزوم بارگذاري
تصوير گواهي سرپرستي و تصوير سند مالكيت زمين (براي متقاضياني كه خواستار احداث مسكن در زمين
خود هستند) اقدام كند .نكته قابلذكر اين است كه گواهي سابقه سكونت در شهر محل تقاضا در5سال اخير
ميتواند شامل گواهي اشتغال بهكار متقاضي ،گواهي تحصيل فرزندان ،مدارك مربوط به محل تولد متقاضي
يا همسر يا فرزندان باالي 5سال ،جواز كسب شاغلين صنوف براي متقاضي يا همسر ،سابقه پرداخت بيمه
براي متقاضي يا همسر ،گواهي اشتغال بهكار از دواير دولتي براي متقاضي يا همسر و همچنين گواهي مبني
بر پرداخت مستمريبگيران و بازنشستگان باشد .در پايان ،پس از پااليش اطالعات متقاضيان و اطالعرساني
به او ،بايد اصل مدارك بارگذاري شده در سامانه جهت تشكيل پرونده به ادارات كل راهوشهرسازي يا ديگر
متوليان طرحهاي حمايتي مسكن وزارت راهوشهرسازي مانند بنياد مسكن ارائه شود .البته اين ثبتنام
بهمعناي تعهد وزارت راهوشهرسازي براي واگذاري مسكن نيست و حتي اگر در زمان معرفي متقاضي به
بانك و پروژه يا هر مرحله ديگري ،مشخص شود كه او شرايط قانوني را نداشته است ،متقاضي از طرح حذف
ميشود و حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت.

شرايط قبوليهاي نهضت ملي

بعدازاينكــه افــراد با احراز 4شــرط بــاال ،در
ســامانه ثمن وزارت راهوشهرســازي به نشاني
 https://saman.mrud.irثبتنام كردند و بعد
از پايش اطالعات ،براي انجام امور اداري و بانكي
فراخوان شدند ،قراردادي با آنها منعقد ميشود و
متقاضيان با امضاي آن ميپذيرند كه حائز شرايط
استفاده از واحدهاي طرحهاي حمايتي مسكن
وزارت راهوشهرسازي باشند.
براســاس اين قرارداد ،شــرط اول اين است كه
فرد متقاضــي نبايد منع قانوني بــراي دريافت
تسهيالت بانكي (نظير چك برگشتي ،تسهيالت
معوقه و )...داشته باشد؛ چراكه قرار است بخش
قابلتوجهي از هزينه ساخت مسكن او از طريق
تسهيالت بانكي تأمين شود و او اقساط بلندمدت
اين تســهيالت را بازپرداخت كند .شــرط دوم
نيز اين اســت كه فرد متقاضــي توانايي تأمين
هزينه ساخت مســكن مازاد بر تسهيالت بانكي
براساس قيمت تمامشده را طي مراحل ساخت
داشته باشــد .پيشازاين در مورد مسكن ملي
شــروط ســوم و چهارمي هم مبني بر «توانايي

پرداخت اقســاط ماهانه بانكي تســهيالت» و
«امكان سپردهگذاري متقاضي به مبلغ حداقل
40ميليون تومان» وجود داشت كه اين شروط
براي موافقتنامه اوليه نهضت ملي مســكن نيز
تكرار شده بود اما ديروز عصر از شرايط اين طرح
حذف شد .ازآنجاييكه اين واحدهاي مسكوني
بهصورت مشاركتي و بر مبناي قيمت تمامشده
احداث ميشوند ،متقاضيان نهضت ملي مسكن
بايد قدرت بازپرداخت اقساط بانكي و تا حدودي
توان مالي واريز آورده را داشته باشند؛ هرچند در
بهترين حالت فقط اقشار كمدرآمد كه زمين آنها
رايگان و سود تسهيالت بانكي آنها يارانهاي است
در اين مورد با تخفيفهايي مواجه خواهند شد.
فعال در موافقتنامه نهضت ملي مسكن ،رقم وام
75تا100ميليون تومان با نرخ سود 18درصد،
دوره تنفس 2ســاله و دوره بازپرداخت 12ساله
قيد شــده اما بهزودي با تصويب شوراي پول و
اعتبار ،شــرايط اين تســهيالت مطابق با قانون
جهش توليد تغيير خواهد كــرد بهگونهاي كه
سقف وام 400ميليون تومان و دوره بازپرداخت
20سال ميرسد و نرخ سود نيز متغير خواهد شد.
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گفتوگو با امیرحسین زارع
كه بعد از 32سال ایران را در دسته
فوقسنگین كشتی آزاد صاحب مدال طال كرد

به خاطر كشتی قید
مدرسه نمون ه دولتی را زدم

09
روبهرو با ناصر ممدوح؛ یكی از صداهای ماندگار دوبله

یادداشت

و گویندگی سینما و تلویزیون ایران

چند سطر شنیدن دوست ،دور از چشم كرونا
دوتا بودند ،هركدام قد یك
بند انگشت كه هراسان به
چــپ و راســت میرفتند
تا راهی بجوینــد به جوی
فریدونصدیقی
حقیری كه شاید از بركهای
استاد روزنامهنگاری ســردرآورند كه برایشان
دریاســت! مرد محترمی كه كیســه فریزر ماهیها
را دردست داشــت روكرد به من و گفت آن سیاهه
اسمش بهنام و قرمزه بهناز اســت ،شما كدامش را
دوســت داری موفرفری؟ من در صف باجه پســت
برای ارسال یك بسته بودم كه ســراغم آمد ،حدود
سیوشش ،هفت سال داشــت و آراسته و باوقار بود!
دوباره پرسید كدامش را دوســت داری موفرفری؟
جواب دادم هردوش! او پوزخنــدی زد و رفت! خانم
میانسالی كه پشتسر من ناظر ماجرا بود گفت :بنده
خدا مثل اینكه قاطی داشــت! بقیه مردمانی كه در
صف بودند گفتند این روزهــا كی قاطی ندارد! حالم
از تلخكامی آنچه دیدم و شنیدم مثل برگ ستمدیده
زیر پای رهگذر پاییزی هزار تكه شد! یاد یك خاطره
روزگار پیش از كرونای جانســتان ،بیكاری مهلك و
گرانی تا بیرحم و بی پایان افتادم؛
...رها شده بودم روی نیمكت عصر تا روز را تا كنم و
به شب برسم! پس در تماشای سبزه و درخت ،فواره
و مردمان سرگشته یا مكدر بودم و دیدم فقط بچهها
شوبش و خندهاند ،مخصوصاً
هستند كه با دنیا در خو 
دختركی ككومكی و موقرمز كه دستش در دست
بادكنكی به شــكل قلب بود .و چقدر حالش نازنین
بود .در همین لحظهها مرد 42-43سالهای كه دود
سیگار به باد میبخشید كنار من نشست .بیقرار به
نظر میرسید این را در مالحظات او دیدم كه به گمانم
خطخطی بود .سیگارش را كه خاكستر كرد ،سربهسر
تلفن همراهش شد .تا روز تا شد و غروب ایستاد .من
عزم رفتن كردم .آن مرد پرسید:
در من چه دیدید؟ چه فهمیدید؟متوجه فرمایشتان نشدم!منظورم این است شما هم فكر میكنید من پریشاناحوالم؟ من افسردهام؟
من خاموشتر از ســكوت ،هیچ نگفتم و او ســر در
گریبان رفت وقتی دوباره ســیگار در دستش از درد
میسوخت .راستی آیا او افسرده بود؛ آن مرد محترم
كه خرام میرفت؟ در جایی خواندهام افسردگی یعنی
تغییر وضع كه از پی گریز از دیگران ،بیحوصلگی و
حتی گریز از خود و عدماعتماد به خود میآید .همه
اینها البتــه كموبیش با من اســت و دیگرانی دیگر
هم .با اینهمه با همین كموبیشها ســعی میكنیم
خوب باشیم كه حال زندگی را از اینی كه هست بدتر
نكنیم .به پارك میرویم .بستنی نانی میخوریم ،نان
سنگكی میخریم ،جویای حال همدیگر میشویم؛
یعنی خوبیم امیدوارم شــما هم خوب باشــید .بعد
به آینه ســام میكنیم ،چند پولك نان خرد پشت

بازیگری زنگ تفریحم بود

پنجره كبوتر و گنجشــكهای عاشــق میریزیم.
چون میدانیم 5درصد از یــك كار بزرگ ،بزرگتر
از 95درصد یك كار كوچك است؛ مثل آبدادن به
گلدان كه دل و جان و جهان ما را سبز میكند .مثل
دیدن كســی كه آرام و خرام با تبســمی دلنشین از
روبهرو میآید؛ مثل دیدن ماهی كه بدر كامل است.

12
اگر یكبار دیگر هم به دنیا بیایم باز
هم دوبلور میشوم .ولی با توجه به
وضعیت امروز دوبله شاید نتوانم این
حرف را بزنم .دوبله امروز با این امكانات
كامپیوتری خراب شده و اصالت خودش
را از دست داده .هرچند در كل ،من مردم
را خیلی دوست دارم و حتی از جوانانی
كه دوبلههای اینچنینی میكنند چندان
ناراحت نیستم؛ از سر ناچاری است
كه باید كارهایی بكنند و برای همهشان
آرزوی سالمت دارم

سرم را روی زانوی شب گذاشتم
خوابهایم آینه شعری شدند
كه قامت و عشق زیبای تو
در آن نمایان بود
خاطره را جــا میگــذارم و در آینــه زل میزنم به
خودم .نگاه غمخورده وكمفروغی دارم مثل آدمهای
بیاشتها كه اغلب میل به خوردن ندارند و نمیدانند
بیاشــتهایی از نشــانههای بارز افســردگی است.
راست این اســت كه حاال و اكنون تعداد افسردگان
بیشمارانند چرایی و چگونگی آن را همه میدانیم.
وقتی دستخوش تغییرات رفتاری و گفتاری شدهایم
و حالمان ،بیحال و حوصله اســت ،یعنی افســرده
شدهایم كه نســبت به همهچیز یا بهشدت بیتفاوت
یا بهشــدت حساســیم .مثل من كه گاهی از دیدن
خودم در آینههای روبهرو خســته میشوم .همراهم
میگوید حق داری با این سروشــكل ،من هم بودم،
همینجوری میشدم!
دوســتی بســیار نزدیك ،مثل پوســت چســبیده
بهگونههای ســرخ ،توصیه میكند خودت را دوست
داشــته باش تا حالت خوبشــود؛ چون مهمترین
نشانه حال خوبداشتن و احترام به خود گذاشتن،
دوستداشتن دیگران است .پس پنجره را بازكن زل
بزن ب ه ماه شب چهارده ،به ستارهای كه مال شماست
و باید دست به سرش بكشید .اص ً
ال كمی راه بروید و
دوشاخه گل مهمان میز كنید ،پیشبند ،گردنآویز
كرده و یك نیمرو با تخممرغ محلی درست كنید و از
خودتان و همراهتان پذیرایی كنید تا حالتان هوایی
بخورد و خوشتر از نسیم شود!
حق با شماســت اینگونه نگاهكردن بــه زندگی در
شرایط كنونی غیرمحتمل و یا از سر خودفریبی است!
بله ،شاید! راست این است كه من به رؤیاهایم احترام
میگذارم .گاهی یك گلدان و یك كاسه آب ،من را به
جنگل و دریا میرساند! ویا چندسطر شنیدن تلفنی
دوست دور از چشم كرونا حالم را چهارفصل میكند!
تنهایی را سراغ شب فرستادم
وقتی كه آمد همراه خود
آغوشی پر از قوس ماه
سوسوی ستاره لبخند و
اندكی نور عشق برایم آورده بود

یاسین حجازی ،مؤلف كتاب «قاف» ،از لزوم وجود

تصاویر دراماتیك در روایتگری میگوید

هیچ وقت متون كالسیكمان را
مثلیكرماننخواندهایم
07
در بیشتر كتابهایی كه درباره

پیامبر(ص) وجود دارد ،تصویر
داستانی (ایماژ) یا دیالوگ
نمیبینیم .ما معموال ًشرح و

تحلیل در كتابها میخوانیم.

البته به چراییها و تحلیلها

محتاجیم اما بیش و پیش از

شعرها از
شیركو بیكس با ترجمه مختار شكریپور

آن باید بفهمیم هر اتفاق

چطور رخ داده

برج شیخ شبلی یكی از جاذبههای
گردشگری و به ثبت ملی رسیده
شهر دماوند است

یادمان
امیر ِ عادل

06

درباره یكی از عجیبترین
نمادهای گردشگری چین
بیشتر بدانیم

شهری كه دیگر
ممنوعه نیست 08

پای صحبتهای سیروس همتی
نویسنده ،كارگردان و بازیگر

طنز بهترین وسیله
برای نوشتن از
11
ناگفتههاست
توگذار در یكی از
گش 
عجيبترين و غيرقابل
باورترين موزههای تهران

موزه گربهها
اينجاست

والدین باید در مقابل
رفتارهای اشتباه كودكان
واكنش اصولی نشان دهند

13

تنبیه كنید،اما
بدون خشونت 15

كتاب گردی

6
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ساخت یادمان شیخ شبلی

از ادبیات و آفرینش

اگر به نویســندگی عالقــه دارید
و نوشــتن جــزو ســرگرمیها و
دغدغههایتــان اســت ،حتمــا
كتاب «از ادبیــات و آفرینش» را
بخوانیــد .در این كتــاب «فیلیپ
راث» ،نویســندهای كــه دارای
كلكســیونی از جوایز ادبی است،
با نویســندگان دیگر به گفتوگو
پرداخته كه حاصل آن بیشك یك
كار بینظیر شده .در این كتاب او با
نویسندگانی چون «پریمو لوی»،
«ایوان كلیما»« ،میالن كوندرا»،
«مری مككارتی»« ،ســال بلو»
و ...دربــاره موضوعــات مختلف
ازجمله تاریخ ،جغرافیا ،سیاســت
و تأثیر جهان بیرون در آثارشــان
صحبــت كرده اســت .نتیجه این
همصحبتی عالوه بر اینكه الیههای
ناشناختهای از شخصیت ،زندگی و
كار این نویسندگان بزرگ را بر ما
میگشاید ،سراســر ایده است كه
به گستره جهانبینی و درك عمق
هستی در مخاطب كمك میكند.

پرنده به پرنده

این هم یك پیشنهاد بسیار خوب
دیگــر برای كســانی كه عاشــق
نویسندگی هستند :كتاب «پرنده
به پرنده» كه در معرفی كوتاه روی
جلدش آمده اســت« :درسهایی
چند دربــاره نوشــتن و زندگی».
واقعیــت این اســت كــه كتاب
پرنده به پرنده هــم یك راهنمای
نویســندگی بهحســاب میآید و
هم زندگینامه خودنوشتی از «آن
الموت» است .این كتاب قرار است
بــه خوانندههایی كه در ســودای
نوشتن هســتند یاد بدهد چطور
نوشتن را به بخشی از زندگیشان
تبدیــل كننــد! كتاب پرنــده به
پرنده كــه یكــی از محبوبترین
و پرفروشترین كتابهــا درباره
نویسندگی است ،به تازگی به همت
«مهــدی نصرالــهزاده» ترجمه و
توسط نشر «بیدگل» منتشر شده
است .نسخه الكترونیك این كتاب
300صفحهای هم موجود است و
از طریق اپلیكیشنهای كتابخوان
در اختیار عالقهمندان به مطالعه و
همچنین نویسندگی قرارمیگیرد.

همه دروغ میگویند

«ما بــه همــه دروغ میگوییم به
جز گوگل»! این تمــام آن چیزی
اســت كه «ســت اســتیونز» و
«دیویــد ویتس» قصــد دارند در
كتاب «همــه دروغ میگویند» به
مخاطبهایشــان بگویند .آنها در
كتابشان میگویند مردم اگر به هر
نظرسنجی و هر كار تحقیقی دروغ
بگویند ،با سرچهای جستوجوگر
گوگل نشان دادهاند كه با گوگل از
همه صادقترند؛ حتی با خودشان!
به همین دلیل اطالعاتی كه گوگل
از مردم دارد ،میتواند در مطالعات
جامعهشناسانه و روانشناسانه بسیار
بهكار بیاید .این كتاب را هم نشــر
«شفاف» منتشــر كرده ،هم نشر
«گمان» ،نســخه الكترونیكاش
هم وجود دارد اما اگر اهل پادكست
باشید ،گزینه بهتری هم در اختیار
داریــد .پادكســت «بیپــاس»
در فصــل اول خودش ســراغ این
پادكســت رفته كه با گوش كردن
به آن كلیات ایــن كتاب جذاب را
درخواهید یافت.

كنارهگیری از دنیا

شیخ شبلی در سال  334و درحالیكه 85ساله بود،
از دنیا رفت .وقتی خبر درگذشتش به دماوند رسید،
مردمان این شهر كه او را با مهرورزیهایش نسبت به
خلق به یاد میآوردند ،تصمیم گرفتند به پاس خدمات
عادالنه او به یاد ایامی كه زیر سایه حكومت او زندگی
خوبی را گذرانده بودند ،برایش بنای یادبودی بسازند
تا نام او همیشه در شهرشان زنده بماند .به این ترتیب
برج شیخ شبلی در قرون چهارم و پنجم هجری قمری
یعنی در دوران حكومت سلجوقیان در شهر دماوند
ساخته شــد .و اما بشــنوید از مشــخصات این برج
10متری .كاوشهای باستانشناسان نشان میدهد
که این برج در ابتدا ســاده بود ،اما بعدها به شــكل
هشــتضلعی درآمد و روی آن نیز تزئیناتی صورت
گرفت .سقف گنبدی برج یكی جاذبههای معماری
این بناست؛ چرا كه این سقف از بیرون هشتضلعی
اســت ،اما از داخل بهصورت دایره دیده میشــود.
همچنین وجود حفرههای هواگیر در بدنه برج ،یكی
دیگر از شــاهكارهای معماری ایرانی ـ اسالمی را به
نمایش میگذارد .در ســاخت برج حفرههایی ایجاد
شده كه بهراحتی كار تهویه هوا را انجام میدهد .برج
شیخ شبلی به سبك سردابه ساخته شده و با استفاده
از چند پله از ورودی برج ،میتوان به قسمت سردابه
آن دسترسی پیدا كرد .مصالح مورد استفاده در این
بنا هم سنگ ،مالت گچ و آجر است.

اما این عارف بزرگ كسی نبود كه بخواهد دل به
مال و مقام دنیا ببندد .شیخ شبلی بعد از مدتی كه
بر دماوند حكمرانی كــرد ،از دنیا و دغدغههایش
كناره گرفت و به عبادت مشغول شد .حتی گفته
میشود كه او در یكی از مجالس صوفیه توبه كرد
و همه داراییاش را كه از پدرش به ارث برده بود،
به مردم بخشید .بعد هم همهچیز را كنار گذاشت
و به بغداد برگشت .عطار نیشابوری درباره این مرد
بزرگ نوشته اســت« :آنچه او كشید ،در عبارت
نگنجد .از اول تا آخر مردانه بود و هرگز فتوری و
ضعفی بر حال او راه نیافت و از شدت لهب و شوق،
او به هیچ آرام نگرفت».

معماری اسالمی و ایرانی
بهطور كلی برج شیخ شبلی از نمونههای بارز معماری
ایران و هنر معماری پس از اسالم بهحساب میآید.
در عین حــال این برج همــه ویژگیهای دورههای
پیش از خود ،مانند شــكوه معماری پارتی و ظرافت
شــیوه پارســی را نیز در خود جای داده و به همین
دلیل است كه گفته میشود تلفیق زیبا و ماندگاری
از معماریهای دوران مختلف تاریخ ایران را میتوان
در این برج مشاهده كرد.

از پاگنبذ تا برج شبلی

برج شیخ شبلی یكی از جاذبههای گردشگری
و به ثبت ملی رسیده شهر دماوند است

یادمان امیر ِعادل
پرنیان سلطانی اگر برای گردش آخر هفتهتان بهدنبال یك جاذبه گردشگری خلوت و
نزدیك به تهران میگردید ،برج شیخ شبلی شهر دماوند گزینه بسیار
خوبی است .این برج باستانی كه پژوهشگران آن را یادگار دوران سلجوقی میدانند ،درواقع
بنای یادبود شیخ ابوبكر دلف بن َجحدر شبلی ،صوفی معروف قرن سوم هجری است كه پس از
درگذشتش به همت مردمان دماوند بنا شده است .این برج كهن كه به ثبت ملی هم رسیده ،بدون
شك یكی از زیباترین و باارزشترین جاذبههای گردشگری شهر دماوند بهحساب میآید .اگر
میخواهید درباره این برج هشتضلعی آجركاریشده و همچنین شیخ شبلی كه این بنا را به یاد
او ساختهاند ،بیشتر بدانید ،با ما به مركز شهر دماوند و به میان دو محله قدیمی این شهر بهنامهای
«قاضی» و «فرامه» بیایید؛ جایی كه بنای یادبود این عارف بزرگ در آنجا واقع شده است.

آیا میدانستید نام گیشا از تركیب نام دو بنیانگذار این محله بهوجود آمده است؟

یادگار «كینژاد» و «شاپوریان»

عارف قرون سوم و چهارم
پیش از آنكه سراغ برج شیخ شبلی برویم و از نوع معماری و دوران ساختش صحبت كنیم،
بد نیست ابتدا كمی شیخ شبلی را بشناسیم؛ مرد بزرگی كه نیكی كردنش به خلق باعث
شد بعد از وفاتش چنین یادمانی ساخته شــود و امروز ما یك اثر باستانی منحصر بهفرد
داشته باشیم كه به نام او سند خورده است .شــیخ ابوبكر دلف بن جحدر شبلی ،عارف و
صوفی قرون ســوم و چهارم هجری بود كه به او ابن جعفر هم گفته میشد .او كه اصالتا
خراسانی بود و نسبش به قریه شبله یا شبیله از نواحی ماوراءالنهر خراسان برمیگشت ،در
سال 247هجری در سامرا متولد شد ،اما از آنجا كه اعضای خانواده او مانند پدر و داییاش،
از خادمین خلفای عباســی بودند ،به بغداد رفت و پس از مدتی هم با پیدا كردن مرتبه
سیاسی ،سر از دربار عباسی درآورد.

امیر محبوب دماوندیها

با باز شدن پای شیخ شبلی به دربار خلفای عباسی ،او در یك دوره تاریخی كه زمان آن
بهطور دقیق مشخص نیست ،از طرف حاكمان طبرستان بهعنوان امیر دماوند منصوب
شد .ظاهرا دوران صدارت او در شــهر دماوند یكی از بهترین دورهها در تاریخ این شهر
بهحساب میآمده .چون مردمان دماوند در این دوره عدالت ،رفاه و امنیت را بیش از هر
دوره دیگری تجربه كردند و امی ِر عادل شهرشان را با تمام وجود دوست داشتند.

گیشا ،محلهای در غرب پایتخت است كه همه ما ساكنان این كالنشهر چند میلیون
نفری ،دستكم نام آن را شــنیدهایم .اگر هم گذرمان به این محله افتاده باشد،
میدانیم كه گیشا در محدوده منطقه  2شــهرداری تهران واقع شده و از شمال به
بزرگراه حكیم ،از جنوب به بزرگراه جالل آل احمد ،از شرق به بزرگراه چمران و از
غرب به بزرگراه شــیخ فضلاهلل نوری منتهی میشود .این محله بیش از هر المان
دیگری ،به پل سوارهروی آهنیاش شناخته میشد كه البته چند سالی است این

بیابانی كه محله شد
محله گیشا قدمت چندانی ندارد .تا جایی كه
گفته میشود فضای این محله تا سال 1330
بیابان بود و در آن هیچ اثری از سكونتگاههای
شهری دیده نمیشد .واقعیت این است كه گیشا
در ابتدا پهنهای وسیع از تپه ماهورهای كوچك و
بزرگ بود كه بهمعنای واقعی كلمه ،نه آب داشت
و نه علف .به همین دلیل نه ساكنان پایتخت كه
بهدنبال ییالقهای خوش آب و هوا میگشتند
رغبتی به زندگی در این محدوده داشتند ،نه
مردمان مهاجری كه از شهرهای كوچك به
تهران میآمدند .به این ترتیب با علم به اینكه
محله گیشا تا سال  1330بیابانی بیآب و علف
بود ،میتوان چنین گفت كه این محله در بهترین
حالت این روزها به هفتادسالگی رسیده و این
عمر چند دههای در مقایسه با عمر پایتخت نشان
از جوان بودن محله گیشا دارد.

میدان تیر ارتش
گیشــای امــروزی پیش از
آنكــه محلهای مســكونی
باشد ،میدان تیر ارتش بود.
اینطور گفته میشود كه در
ابتدای دهــه  ،40یعنی از
همان ســال  1330به بعد،
محدوده محله گیشای امروز
در اختیار ارتش قرار داشت
و از آن بهعنــوان میدان تیر
استفاده میشــد .بنابراین
میتــوان نخســتین مالك
محله گیشا را ،ارتش دانست.

پای شركت كِیشا در میان است
اوضاع محله گیشای امروزی به همین شكل بود تا اینكه در سال  ،1343دو نفر به نامهای «كینژاد» و «شاپوریان»
شركتی عمرانی و ساختمانی را در این محله تاسیس كردند .درواقع هدف این دو مهندس ،ایجاد یك شهرك مسكونی
برای كاركنان راهآهن بود و قرعه ساخت این شهرك به نام گیشا افتاد .این دو شریك زمینهای این محدوده را از ارتش
خریداری كردند و بعد از تقسیم آنها به قوارههای 280متری و 300متری ،رفته رفته به این محدوده شكل مسكونی دادند.
جالب اینكه نام شركتی كه این دو شریك تاسیس كردند ،كِیشا بود؛ تركیبی از ابتدای نام كینژاد و شاپوریان .به همین
دلیل هم بعد از اینكه این محله سر و شكل گرفت ،بین مردم به همین نام كیشا شناخته شد و رفتهرفته و بهمرور زمان
نامش به گیشا تغییر پیدا كرد.

برج شیخ شــبلی اگر چه از گذشــته تا امروز بیشتر
به همین نــام معروف بوده ،امــا قدیمیهای دماوند
این برج را پاگنبذ هم مینامیدنــد .دلیلش هم قرار
گرفتن این برج روی تپههای كــوه نیل ،از ارتفاعات
مشرف به شهر دماوند است .این اثر زیبا و ماندگار در
29خردادماه سال  1351با شماره  920بهعنوان یكی
از آثار ملی ایران در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده
است .در این سالها نیز سعی شده با تامین امكانات
الزم برای این برج باستانی ازجمله سرویس بهداشتی،
نمازخانه و پاركینگ ،شرایط گردشگری مطلوب برای
بازدیدكنندگان فراهم شود.

برفراز تپه
اگر همین روزها قصد بازدید از برج شــیخ شبلی را
دارید ،باید از طریق جاده دماونــد یا آزادراه تهران-
پردیس خودتان را به جاده فیروزكوه برســانید .پس
از طی كردن 27كیلومتر مســیر از جاده فیروزكوه،
به شهر دماوند میرسید .برای دسترسی به برج باید
مسیر بلوار امام حسین(ع) شــهر دماوند را در پیش
بگیرید و در نهایت به خیابان شــیخ شــبلی برسید.
همین كه وارد این خیابان شوید ،برج شیخ شبلی را
روی تپهای كوتاه خواهید دید.

پل برچیده شده و جای خودش را به زیرگذر داده است .بوستان گفتوگو ،دانشگاه
تربیت مدرس ،بلوار سیمتری صلح ،بازار بزرگ نصر و برج میالد نیز دیگر جاذبههای
این محله قدیمی را میسازند .اما اینها احتماال همه اطالعاتی است كه ما درباره محله
گیشا داریم؛ محلهای كه اگر چه نام خاصش در یادها میماند ،اما كمتر كسی از ما از
دلیل نامگذاریاش مطلع است .اگر اطالع چندانی درباره وجه تسمیه محله گیشا
ندارید ،این گزارش كوتاه را بخوانید.

محله مدرن تهران
از زمانی كه كینژاد و شاپوریان كار شهركسازی در این محدوده را
آغاز كردند ،این محله با سرعت چشمگیری به سمت تحول پیش
رفت .البته برخی از قدیمیهای این محله میگویند پس از گذشت
چند سال ،كینژاد سهم شریكش شاپوریان را خریداری كرد و
بهعنوان تنها سهامدار منطقه ،كار خیابانكشی و جدولكشیهای
محله را بهتنهایی انجام داد .اما به هر حال چه این دو شریك با
هم كار شهركسازی گیشا را انجام داده باشند و چه یكی از آنها
بهعنوان تنها سهامدار شهرك مسكونی ،كارهای مربوط به گیشا
را پیش برده باشد ،این محله در زمره محلههای مدرن پایتخت
قرار گرفت .جدای از طراحی این محله كه الهام گرفته از معماری
كشورهای غربی است و شهرسازی كامال استانداردی دارد ،این
محله جزو نخستین محلههای پایتخت است كه به فاضالب شهری
و خطوط گاز شهری مجهز شد و حتی تصفیهخانه آب محلی هم
داشت .مجموع همه این عوامل باعث شد تا محله گیشا از دهه 50
تا امروز ،در زمره محلههای مدرن تهران دستهبندی شود.

نخستین ساكنان گیشا
با شكلگیری محله مسكونی گیشا ،همانطور كه انتظار
میرفت كارمندان دولت بهعنوان نخستین ساكنان این
محله قدم به شهرك تازهساز گیشا گذاشتند .رفتهرفته اما
پای ساكنان دیگر هم به این محله باز شد تا جایی كه خیلی
زود این محله گسترش پیدا كرد و براساس صحبتهای
قدیمیهای این محله435 ،هزار متر دیگر به مساحت
یك میلیون متری گیشا اضافه شد .با گسترش این محله،
تحصیلكردهها ،هنرمندان و قشر متوسط جامعه هم به محله
گیشا آمدند و آرام آرام گیشا تبدیل به همین محله آرام و
مدرن امروزی شد.

ازسهرابسپهریتاجلیلشهناز
همانطور كه گفته شد ،با رونق محله گیشا ،پای
هنرمندان ،ورزشكاران ،افراد تحصیلكرده و قشر
متوسط جامعه به این محله باز شد .تا جایی كه امروز
فهرستی طوالنی از افراد مشهوری كه در این محله
سكونت داشتهاند ،وجود دارد .در این فهرست اسامی
بزرگانی چون سهراب سپهری ،جلیل شهناز ،فریبرز
الچینی ،كورش یغمایی و ...به چشم میخورد و
حتی نامی از علی دایی و عادل فردوسیپور نیز دیده
میشود .درنهایت اینكه نام محله گیشا بعد از پیروزی
انقالب اسالمی به كوی نصر تغییر پیدا كرد .اما به هر
حال هنوز هم این محله با نام گیشا شناخته میشود
و بهنظر میرسد یاد بنیانگذاران این محله یعنی
كینژاد و شاپوریان تا همیشه روی این محله باقی
خواهد ماند.

پنجشنبه
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یاسین حجازی ،مؤلف كتاب «قاف»
از لزوم وجود تصاویر دراماتیك در روایتگری میگوید

شجاعت به زعم نویسنده

هیچوقتمتونكالسیكمان
رامثل یك رمان نخواندهایم
نیلوفرذوالفقاری یاسین حجازی در 1165صفحه ،روایتی از زندگی پیامبر(ص) را پیش چشم مخاطبانش
تصویر كرده كه وامدار  3اثر كهن متون فارســی اســت«.قاف» بازخوانی «تفســیر
سورآبادی»« ،شرفالنبی» و كتاب «سیرت رسولاهلل» است كه به قلم این مولف تدوین شده است .حجازی معتقد
است هرچند برای شناخت شخصیت رسول خدا(ص) به خواندن تحلیلها و شنیدن داستانها نیازمندیم اما تا
وقتی تصویر واقعی پیامبر(ص) را از چشم خودمان نبینیم ،به شناخت واقعی دست پیدا نكردهایم .او در قاف تالش
كرده با دوری از توصیفات و تحلیلها ،به خوانندگانش فرصت دیدن پیامبر مهربانی را از دریچهای تازه بدهد .با
یاسین حجازی از قاف ،تجربه بازخوانی آثار كالسیك و نوشتن به شكلی متفاوت گفتوگو كردهایم.
نوشتن قاف از كجا شروع شد؟
همین اول باید بگویم كه من قاف را ننوشــتهام! قاف تألیف من
است نه تصنیف من .شما در قاف عین كلمات 3متن كهن فارسی
را میخوانید ،بیآنكه من آنها را ساده یا بازنویسی كرده باشم .كار
من در قاف ،بازخوانی متون كالسیك بوده است .یاسین حجازی
سه متنی را كه خودش حظشان را برده ،به ویرایشی كه دیگران
هم لذت او را بچشند ،پرداخته و به چاپ سپرده.
بهنظر شما بازخوانی آثار كالسیك چه لزومی
دارد؟
شــما در جریان عبور از متون كالســیك ،خود را پیدا میكنید.
متون كالســیك ،مثل طلســمات كهــن ،معادلی بــرای تمام
جهاناند .كمكمــان میكنند درك كنیم كیســتیم و كجای
جهان ایستادهایم.
در ادبیات فارســی هم تجربه مشابهی برای
بازخوانی آثار كالسیك داشتهایم؟
بله ،مث ً
ال جعفر مدرسصادقی یا زندهیاد قاســم هاشــمینژاد
نویســندگان مؤلفیاند كه پارهای از آثار كالســیك فارســی را
بازخواندهاند و من و ما را به لذتی فراخواندهاند كه نخســت خود
به تمامی تجربهشــان كردهاند .مرحوم هاشــمینژاد در فرجام
ترجمهاش از «كتاب ایوب» ،قصه این پیامبــر را از  ۵متن كهن
فارسی بازخوانده و چنان نمدی كه در آب بخیسد ،جان ما را بیشتر
در دل واقعه فرو برده .یا هر كس از من پرسیده كه تاریخ بیهقی
را از كجا و چطور شــروع كند ،من نشانی تاریخ بیهقی بازخوانده
جناب مدرس صادقی را به او دادهام كه نســخهای شستهرفته و
خوشخوان است و خواننده را در دل دره سرسبز متن سر میدهد.
چه شد كه تصمیم به تألیف قاف گرفتید؟
من ادبیات را با تئاتر شناختم .یكباره رسیدم به چیزی در دنیا كه
میتوانست چشمام را از پیرامون مكرر پراضطرابم ،پیرامونی كه
هنوز كام ً
ال بارگذاری نشده و انتهای آن برایم معلوم نیست ،بگیرد
و به صحنهای بدوزد كه كامل است و معانی در آن بهتمامی و شفاف
بارگذاری شده .در تئاتر دیدم كه میشود صداهای منزجركننده

اطراف را ببندم و به صدایی اصیل و گویــا گوش كنم .ما ،در رود
جاری معاصر ،نمیتوانیم همزمان هم بشنویم ،هم تحلیل كنیم
اما تئاتر این شــگفتی را در خود دارد كه گوش تو را به شــنیدن
چیزی باز میكند كه همزمان تحلیلش میتوانی كرد .آشنایی من
با تئاتر چشمام را به عناصر دراماتیك گشود؛ به دیالوگ ،به كنش
و به صحنهپردازی .دیگر اینكه من خصلتاً شیفته شخصیتهای
باستانیام؛ خاصه شــخصیتهای ادیان .بهنظرم شخصیتهای
دینی شخصیتهایی كاملاند ،نه لزوماً بهخاطر باورها و معتقدات
بلكه به این دلیل كه آنها در نقطهای ایستادهاند كه میتوانند هم
طبیعت را هم ماورای طبیعت را ببینند و این كم شورانگیز نیست!
حسی غریب است اینكه تو این سوی در ایستاده باشی و هم درون
را ببینی هم آنچه را كه در پس درهای پشــت ســر و پیشروی
توست! اینطوریها بود كه وقتی ناگهان به متونی از قرون 5و 6و7
برخوردم كه سرشار از عناصر دراماتیك بود و درباره یكی از آخرین
شخصیتهای دینی تاریخ و از قضا پرآوازهترین آنها ،چشم از شهر
گرفتم و هوای كوهنوردی به سرم زد؛ كوهی در اساطیر؛ قاف!
آیا آثاری كه درباره پیامبر(ص) نوشته شده،
دارای عناصر مورد اشاره شما بودهاند؟
در بیشــتر كتابهایی كه درباره پیامبر(ص) وجود دارد ،تصویر
داســتانی (ایماژ) یا دیالوگ نمیبینیم .ما معموالً شرح و تحلیل
در كتابها میخوانیم .البته به چراییها و تحلیلها محتاجیم اما
بیش و پیش از آن باید بفهمیم هر اتفاق چطور رخ داده .بسیار و
بسیارها شنیدهایم كه مث ً
ال جنگی بوده به اسم احد كه مسلمانان
در آن شكســت خوردند ،اما آیا تصویر و دیالوگــی داریم از آن؟
آنچه در تئاتر رخ میدهد این است كه ما هم میفهمیم هر اتفاق
چطور افتاده ،هم تصاویرش را بر صحنه میبینیم و دیالوگهاش
را میشنویم.
روند كارتان در قاف چطور بود؟
جز دیالوگ و ایماژ هر چه روایت تخت یا توضیح را كنار گذاشتم،
مگر آنجا كه ناگزیر چســب دو عنصر دراماتیك بود /هر تصویر
دراماتیــك یا هر پاره گفتوگــو را در صفحهای مجــزا آوردم و

معرفی كتابهایی كه درباره پیامبر اسالم ص نوشته شدهاند

قاف

مهدی قزلی
این كتاب نگاهی ساده بر زندگی پیامبر اسالم (ص) دارد .در مقدمه آن آمده است« :این اثر در قالبی مینیمالیستی،
جذاب و شیرین كه مورد توجه نسل جوان نیز هست منتشر شده و متناسب با بیحوصلگی و پرمشغله بودن مخاطب
است» .این كتاب كه از زبان و بیانی ساده برای بازگویی زندگی و حوادث دوران پیامبر بهره میبرد ،در قالب جمالتی
كوتاه و متكی بر اصول دیالوگ نمایشی ،خواننده نوجوان را با روایتی سهل به خوانش تاریخ اسالم دعوت میكند.
كتاب را نشر شهر در 103صفحه منتشر كرده است .نویسنده كتاب در مقدمه به همه افرادی كه قصد سفر حج را
دارند توصیه میكند این كتاب را مطالعه كنند.

سرزمین نور

محمدرضا سرشار
این مجموعه كه مخاطب اصلی آن نوجوانان هستند ،در هر جلد به فرازی از زندگی رسول گرامی اسالم(ص) پرداخته است.
قالب نوشتهها داستان است و جدا از نام كلی مجموعه (از سرزمین نور) ،هر مجلد نیز عنوان ویژه خود را دارد .این عناوین
بهترتیب عبارتند از :داستان زمزم (داستان زندگی نیای پیامبر) ،آنچه خدای كعبه اراده كند (داستان زندگی پدر پیامبر) و
آن ستاره كه دنبالهدار میآید (داستان تولد پیامبر) ،آن یتیم نظركرده (داستان خردسالی پیامبر) ،آن قصه كه در كتابها
آمده بود (داستان دیدار عبدالمطلب با شاه یمن) ،با من سخن بگو مادر (داستان زندگی مادر پیامبر) ،ماجرای سپاه فیل
(داستان حمله ابرهه به مكه) ،آن پدربزرگ دوستداشتنی (پایان كار عبدالمطلب) ،سفر دراز شام (داستان نوجوانی پیامبر)،
خورشیدی در خانه خدیجه (داستان جوانی پیامبر) ،داستان سیل آن سال (داستان جوانی پیامبر) و. ...

سه كاهن

مجید قیصری
رمان «سه كاهن» ،اتفاقات زندگانی پیامبر در دوران كودكی ایشان را مرور میكند .نویسنده كتاب با انتخاب دوران
كودكی پیامبر ،بر چند مسئله مهم تأكید كرده است .وی با تصویر كردن دنیای پیامبری كه هنوز به بعثت نرسیده
است ،بر شخصیت انسانی او تأكید دارد .كه همانا محمد(ص) بشری است مثل ما ّال اینكه بر او وحی میشود .اما مهم
است بدانیم حضرت محمد (صلیاهلل علیه و آله) در شش سالگی چگونه با دیگران رفتار میكرده است؟ چگونه آن
هنگام كه هنوز جبرییل در غار حرا آیات سوره علق را بر پیامبرش نخوانده بود ،به حسن خلق و امانتداری شهره بود.
چگونه از همان كودكی ،بركت و عظمت و شرف در وجود مباركش متبلور میشد؟ داستان در  1480سال پیش رخ
میدهد .در صحرای حجاز ،و در میان قبیله بنیسعد.

همنام گلهای محمدی

حسین سیدی
نویسنده «همنام گلهای محمدی» را برای مخاطبانی با دایره وسیعتر نوشته است .مخاطبانی از سن و سال جوانی
تا بزرگسالی ،از سطح تحصیل پایین تا باالترین مقطع تحصیلی ،با هر جنسیتی و در هر شرایط و موقعیت اجتماعی.
همنام گلهای بهاری قصد نشان دادن الگو را دارد .كتاب میخواهد اسوه حسنهای كه قرآن آن را معرفی كرده است،
برای جامعه امروز بگوید .آن اسوه حسنهای كه برای جامعه ما بهترین الگوی ممكن است .كتاب چهار محور اصلی
دارد .رابطه با خود ،رابطه با خدا ،رابطه با دیگران و رابطه با محیطزیست .تالش نویسنده برای بیان سیره و رفتار
پیامبر(ص) در سطوح مختلف و در شرایط گوناگون ،با زبانی رسا ،آسان و شیوا ،ستودنی است .جنبههای تاریخی،
علمی و حدیثی این كتاب هم مهم است .نویسنده كتاب به سراغ منابع معتبر شیعه و سنی رفته است.
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این كتاب حاصل بازخوانی زندگی آخرین پیامبر از 3كتاب كهن فارسی است كه كمسالترینشان
هشتقرن پیش نوشته شده« :تفسیر ســورآبادی» (قرن پنجم) و «شرفالنبی» (قرن ششم) و
«سیرت رسولاهلل» (قرن هفتم) .یاســین حجازی برای تألیف این كتاب 3سال زمان گذاشته تا
تصویری روایی و مبتنی بر مســتندات تاریخی را برای خواننده بهدست دهد .او در مقدمه قاف
مینویسد كه در این بازخوانی 2اصل را با خود قرارداد كرده است :اصل اول اینكه فقط پیامبر(ص) را
دنبال كند و اصل دوم اینكه از تمام متن سه كتاب عناصر دراماتیك را جدا كند.

پاراگرافها را نگاتیوهایی فرض كــردم كه با حفظ ترتیب زمانی
و ضرباهنگ و تعلیق چنان بایســت به هم میچسباندم كه اوالً
صفحات برای خواننده بیوقفه ورق بخورد و ثانیاً او بتواند از كنار
هم چیدن هر یك از این صفحه /كاشیهای كوچك طرح بزرگ
پایانی را خودش كامل كند .به همین دلیل ،كتابی كه در دست
دارید یكسر متفاوت از یكایك آن سه كتاب كهن است ،گو اینكه
هیچ بیرون از آن سه نیست .گمان میكنم تصویری كه هر كس
خود از جزء جزء حقیقتی بسازد ،واضحتر و ازیادنرفتنیتر از شرح
و تحلیلی است كه نویسنده یا گویندهای ــ هرچند عالم و مطلع ــ
از همان حقیقت بدهد .نخست« ،اصل» آن حادثه مهم است كه
زمانی جایی رخ داده و رویارویی «بیواسطه» خواننده با آن مهم
است .این را در مقدمه «كتاب آه» (بازخوانی مقتل حسین ابن علی
علیهماالسالم) هم نوشتم .آنجا نوشتم« :فراواناند كسانی كه با
وجود بسیارها كه شنیدهاند ،هنوز نمیدانند قتل حسین ابن علی
دقیقاً چطور اتفاق افتاد ».تــا اول مخاطب نداند حادثهای چطور
اتفاق افتاده ،تمام شرحها و تحلیلها و مدیحهها و مراثی پیرامون
آن ،جز ذرات بتنی نیست كه صرفا سد رویارویی او را با آن حادثه
باال میبرد و سراسر چشمبندی میبافد تا خواننده در تاریكی سعی
كند از راه لمس فیلی بزرگ تصورش كند .نتیجه را البته هشت
قرن قبل مالی رومی در دفتر سوم مثنویاش نوشته!
از ســادهنكردن زبان متن گفتید .چه اتفاقی
افتاده كه این موضوع به جذب مخاطب و برقراری

كتابهایی برای آشنایی با پیامبر مهربانیها
آفتاب آخرین

رمانگردی

ارتباطش با متن لطمه نزده است؟
نظام آموزشی ما ،در اشتباهی ناخواسته اما مدام ،از متون كالسیك
ادبیاتمان هیبت پرمالل و مهیبی ساخته كه قرار است زمینمان
بزند در امتحان و گزینههــای ضریب چهار یــا ذلهمان كند در
سرهمبندی پایاننامهای قطور! ما هیچ وقت متون كالسیكمان
را مثل یك رمان نخواندهایم .ما هیچ وقت لذت نبردهایم از متون
كهنمان؛ لذتی از آن دســت كه از دیالوگهای بهرام بیضایی یا
قطبالدین صادقی یا صحنههای ناب علی رفیعی یا پری صابری.
در رگرگ خطوط كهن مغناطیسی جاری است كه اگر یله و رها
بخوانیشان ،تو را خواهد گرفت .آن وقت كتاب را كه ببندی ،مثل
كسی هستی كه در شبی از شبهای زمســتان از سالن تئاتری
بیرون آمدهای و قیل و قال جهان شلوغ دور و برت به پچپچهای
دور بدل شده در سرت .چهكسی بدش میآید از تئاتر؟
بیشــترین بازخوردی كــه از مخاطبان خود
میگیرید چیست؟
بیشتر خوانندگان میگویند قاف را دست گرفتهاند تا فع ً
ال ،همین
طوریها ،چند صفحهای بخوانند ببینند اص ً
ال خوش دارندش یا
نه ،اما وقتی بهخود آمدهاند ،دیدهاند 200صفحه از آن را در یك
مجلس خواندهاند و حیرت كردهاند كه چطور! آنها به من میگویند
كه بعد از آن تصمیم گرفتهاند كتاب را آهســتهتر پیش ببرند تا
دیرتر تمام شود و لذت نویافتهشان طول بكشد .مغناطیسی كه
گفتم در یك متن كالسیك است ،همین جوریهاست!

رسول بر در كعبه بایستاده بود و ــ جبهای
خز سیاه پوشــیده و عمامه ســبز بر سر ــ
گفت« :یا معشر قریش! دانید كه با شما چه
خواهم كرد؟»
ایشان همه ســر در پیش اوگندند و لرزه بر
ایشان افتاد .پنداشــتند كه همه را در وقت
بكشد از بس جفاها كه با رسول كرده بودند
و با یاران وی.
رسول دیگر بار همان سخن بگفت ،تا سه بار.
پیری سر برآورد گفت« :كریمی و كریمزاده و
از كریم و كریمزاده نیاید مگر كرم».
رسول گفت« :با شما همان كنم كه یوسف
صدیق با برادران خویش كرد ».این میگفت
و میگریست .گفت« :ال تثریب علیكمالیوم:
هر چه با من كردید ،درگذاشتم و هر چه با
خدای كردید ،شفیعتان باشم تا درگذارد».
ایشان همه آواز برآوردند به شهادت.
مصطفا همه را آزاد كرد.
و دیگران كه آنجا حاضــر نبودند ،فوج فوج،
میآمدند و اسالم میآوردند.
بوبكر بشد پدر خویش را ،بوقحافه ،بازجست.
او را از درغالهای بازیافت .پیش رسول آورد.
رسول نگه كرد :او را دید به دو تن بال او گرفته
میآوردند و دست و پای وی همیلرزید چپ
و راست میافتاد ،سر وی چون ثغامه سپید.
مصطفا گفت« :او كیست؟»
بوبكر گفت« :پدر من اســت یا رســولاهلل.
میآید تا اسالم آرد».

نویسندگان زیادی تالش كردهاند با پژوهش و مطالعه ،سراغ روایت زندگی پیامبر اسالم(ص) بروند و آثاری منتشر كنند كه جلوههای واقعی رفتار و زندگی
حضرت محمد(ص) را به مخاطبان نشان میدهد .از میان این آثار ،برخی از قالبهای ادبی متفاوت و سبك نگارش خالقانه بهره گرفتهاند تا تجربهای
شیرینتر برای خوانندگان بسازند.

محمد

ابراهیم حسنبیگی
«محمد» رمانی است با قلم ابراهیم حسنبیگی كه توسط انتشارات مدرسه چاپ و منتشر شده است .در این رمان كه
در 15بخش تالیف شده است ،شخصی یهودی كه بهعنوان یك دانشمند معرفی میشود ،از طرف شورایعالی یهود
مأمور میشود به سمت پیامبر اسالم(ص) گرایش پیدا كند و او را كشته یا عقایدش را به چالش بكشد .وی بهسوی
پیامبر اكرم(ص) میرود و شرح زندگی و فعالیتهای او را در  15گزارش مجزا برای شورایعالی ارسال میكند .اما
پس از ارسال گزارش پانزدهم كه در ایام بیماری و رحلت پیامبر اكرم(ص) انجام میشود ،به شهر خویش بازمیگردد
و حس میكند كه دچار نوعی فقدان شده و روح خود را اسیر رفتار و پیام و كردار پیامبر اكرم(ص) میبیند .او
درمییابد بود كه اتفاقی در درونش رخ داده است.

پیامبر

نقی سلیمانی
«پیامبر» ،مجموعه كتابهایی به قلم نقی سلیمانی و تصویرگری رضا مكتبی پیرامون زندگی پیامبر اسالم(ص) است
كه براساس قرآن و با استفاده از نهجالبالغه ،كتابها و روایتهای معتبر نوشته شده است .نویسنده در هر جلد از این
مجموعه به وقایع دوره مشخصی از زندگی پیامبر ،از كودكی تا جوانی ،میانسالی و سالهای پیش از رحلت پرداخته
است .نگاه تاریخی به رویدادهای زندگی پیامبر(ص) ،ویژگی پررنگ این مجموعه است و به همین دلیل مطالعه آن
به نوجوانان و جوانانی كه میخواهند با رسول اسالم(ص) و سیره او آشنا شوند ،توصیه میشود .داستانهای این
مجموعه با توجه به اشارههای قرآن به زندگیپیامبر(ص) پیش رفته است .گاهی تنها قصه روایت میشود و گاهی نیز
نقدی در آن گنجانده شده است كه بر اطالعات مخاطبان در این عرصه میافزاید.

محمدص در اروپا

مینو صمیمی
كتاب «محمد(ص) در اروپا» تحلیلی است گسترده و نقادانه از تصاویر ساختگی ،غیرحقیقی و غیرتاریخی كه از اسالم
و از شخصیت و خصوصیات اخالقی پیامبر اسالم در آثار تعدادی از نویسندگان ،شعرا ،نقاشان ،شرقشناسان ،مورخین،
فالسفه و رهبران مسیحیت اروپایی ترسیم شده و در طول هزاره گذشته در معرض افكار عمومی قرار گرفته است.
نویسنده در كتاب خود نشان میدهد كه چگونه این تصاویر منفی و وحشتزا و بیاساس كلیشهوار ،از نسلی به نسل دیگر
در كشورهای اروپایی انتقال یافته و بهندرت مورد سؤال و تردید واقع شده است2 .فصل اول كتاب مربوط به شرح حال و
طرز زندگی و صفحات اخالقی و انسانی و آموزشهای حضرت محمد(ص) است كه براساس توصیفات مشروح نخستین
تاریخ نویسان اسالمی و شواهدی كه در خود متن قرآن كریم موجود است تدوین شده است.

محمد رسولهللا

لئون تولستوی
كتاب «محمد رسولاهلل» ،نوشته لئون تولستوی نویسنده مشهور روسی است .تولستوی كه در طول زندگیاش
همواره به مطالعه در مورد ادیان دیگر عالقهمند بوده است ،طبق گفته خودش ،قرآن را بارها مطالعه كرده است.
بعد از مطالعه قرآن این نویسنده كه در مورد زندگی پیامبر اسالم كنجكاو میشود ،در سال 1908میالدی ،كتاب
احادیث حضرت محمد(ص) را كه توسط عبداهلل السهروردی در هندوستان چاپ شده بود ،میخواند و خواندن این
كتاب اثر عمیقی بر روح و جان تولستوی میگذارد و باعث میشود تولستوی عالقهمندانه به جمعآوری احادیث
پیامبر اسالم بپردازد و با توجه به شناختی كه از دین اسالم پیدا میكند ،رساله محمد رسولاهلل را بنویسد.

یكــی از بهتریــن رما نهــای
ســال ،2021كتاب «شجاعت» از
«الكسی پاپاس» است .این كتاب
خاطرات صادقانه نویسنده از زندگی
پرپیچ و خمش است و نشان میدهد
چگونه سختترین لحظات زندگی،
از مرگ مادرش بهدلیل خودكشی
تا افسردگی پس از المپیك ،را تاب
آورد و اتفاقــا از آنها انگیزهای برای
زندگی ســاخت .الكســی پاپاس،
قهرمان ورزشی ،بازیگر ،فیلمساز
و نویســنده آمریكایی كه در طول
زندگیاش از دوندگی حرفهای در
المپیــك تا نقش بــازی كردن در
فیلمی كه خود ساخته بود را امتحان
كرده ،در بخشی از این كتاب آورده
اســت« :فكر نكنیــد در دنیا فقط
شما هســتید كه احساسات منفی
را تجربه میكنیــد .این برای همه
ما اتفاق میافتد كه گاهی ترســو،
غمگین ،افسرده و خشمگین شویم.
این احساسات به شما درسهایی
میدهد تا به سمت شجاعت حركت
كنید».

سیر عشق

رمــان «ســیر عشــق» ماجرای
«ربیعخان» اهل بیروت و «كرستن
مك لیالند» اهل اسكاتلند است.
در پشــت جلد كتاب آمده« :این
كتاب داستان یك ازدواج است؛ از
نخستین لحظات شورانگیز گرفته تا
لذتها و هراسهای تعهد راستین
و مشكالت عمیقی كه آرامآرام در
زندگی مشترك سربرمیآورند».
رمان سیر عشق را «آلن دوباتن»،
نویسنده و فیلسوف انگلیسی نوشته
و این كتاب را نشرهای «فرمهر»،
«چترنگ» و «معیار علم» منتشر
كردهاند .این رمان كه مصداق «كه
عشق آســان نمود اول ،ولی افتاد
مشكلها» اســت ،عالوه بر اینكه
نســخه الكترونیك دارد ،به كتاب
صوتی هم تبدیل شــده است .اگر
تعریف كتاب خواندن فقط برایتان
مطالعه نســخه كاغذی یــا احیانا
پیدیاف نیست ،میتوانید كتاب
صوتی آن را دانلود كنید و به راحتی
با زوج پرماجــرای این قصه همراه
شوید.

داستان دو شهر

تا بــه حــال برایتان این ســؤال
پیشآمــده كــه پرفروشتریــن
كتاب دنیا تا به امــروز چه كتابی
بوده است؟ اگر این سؤال برایتان
پیشآمده ،حتمــا برایتان جالب
خواهد بــود كــه بدانیــد رمان
«داســتان دو شــهر» از «چارلز
دیكنــز» پرفرو شتریــن كتاب
تكجلدی انگلیســیزبان دنیا و
یكــی از مشــهورترین عناوین در
ادبیات داستانی است .پس اگر این
رمان را نخواندهاید ،بد نیســت آن
را به فهرســت كتابهایی كه قرار
است بخوانید اضافه كنید .این رمان
داســتان چند نفر از اهالی لندن و
پاریس را در دوره تاریخی انقالب
فرانســه به تصویر میكشد .رمان
داستان دو شهر ابتدا در چاپهای
هفتگــی و بهصــورت تدریجــی
منتشر شــد و درنهایت با فروش
200میلیــون نســخه در جهان،
عنوان پرفروشتریــن كتاب تك
جلدی انگلیسی زبان دنیا را از آن
خود كرد.

انیمیشنگردی
انیمیشن «اینبو»

یكی از تاز ههای انیمیشــن دنیا،
انیمیشن «اینبو» است؛ انیمیشنی
ماجراجویــی و كمــدی دربــاره
دختری به نــام «اینبــو» كه در
عمیقترین نقــاط جنگل آمازون،
در روستایی به اسم «كلونیا» به دنیا
آمــده و روزگار میگذراند .روزی
اینبو متوجه میشــود انسانهای
شرور قصد آسیبزدن به زادگاهش
را دارنــد .به همیــن دلیل مصمم
میشود تا كلونیا را از شر آنها حفظ
كرده و مردمان سرزمینش را نجات
بدهد .در این راه دوستانش «دیلو»
و «واكا» هم به او كمك میكنند.
این انیمیشن را كه محصول كشور
هلند و پرو در ســال 2021است،
«ریچــارد كالئــوس» و «جوزی
زالدا» كارگردانی كردهاند .ضمنا بد
نیست بدانید انیمیشن اینبو كه در
سایت  IMDBبه امتیاز 6رسیده ،با
اقتباس از انیمیشنهای «فروزن»
و «موانا» ساخته شده است.

هیوالها در محل كار

اگر حوصله دیدن انیمیشــنهای
سریالی را دارید ،بدون هیچ شك
و تردیــدی ســریال «هیوالها در
محــل كار» را در صدر فهرســت
انیمیشنهایی كه قرار است ببینید
قرار بدهید .این انیمیشن سریالی
در ژانــر ماجراجویــی محصــول
ســال 2021کشــور آمریكا و از
تولیدات غولهای انیمیشنسازی
دنیا یعنی «دیزنی» و «پیكســار»
است! این انیمیشــن همانطور كه
احتماال از نــام و تصویرش متوجه
شدهاید ،اســپین آفی از انیمیشن
«كارخانــه هیوالها» اســت .این
ســریال ماجراهــای 6مــاه پس
از اتفاقــات این فیلــم را به تصویر
كشــیده اســت؛ یعنی زمانی كه
هیوالها متوجه میشــوند خنده
كودكان 10برابر انرژی بیشــتری
نســبت به جیــغ كشــیدن آنها
ایجــاد میكند« .اســتیفان جی
اندرسون»« ،راب گیبز» و «كیت
گود» كارگردانهای این انیمیشن
سریالی هستند كه دوباره «مایك
وازوفسكی»« ،جیمز سالیوان» و
دیگر هیوالهای دوستداشتنی را
به خانههایمان آوردهاند.

قوانین آنجلو
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محصور میان دیوارهای سرخ
شهر ممنوعه محصور در دیواری بود به ارتفاع 10متر.
حفرهای به عــرض 52متر هم دورتــادور مجموعه را
فراگرفته بود تا در مواقع حمله یا كودتا و ...بتواند حافظ
خاندان سلطنتی و تیم وفادار به آنها باشد .شهر ممنوعه
ساختاری مستطیلشــكل دارد و در هر ضلع آن هم
دروازهای كار گذاشته بودند .نام دروازه ضلعجنوبی به
دروازه نیمروز و دروازه ضلعشمالی دروازه نیروی ایزدی
بوده .این دیوارها را ضخیم ساختهاند تا اگر دشمن به
آن حمله آورد و خواســت كه با آتش و ...به آن آسیب
بزند ،ناكام بماند .میگویند كــه یكمیلیون كارگر،
معمار و متخصص برای ساخت این شهر بهمدت 14سال كار كردهاند و مواد و مصالح موردنیازش را از
فاصلههای دوردست و با زحمت بسیار به این منطقه آوردهاند .البته دیوار چین هم با همین وضعیت
ساخته شده و دههاهزار كارگر و اسیر جنگی برای ساخت آن بهكار گرفته شده بود.

اقامتگاه 24امپراتور
قصرهای این مجموعه 2بخشاند :بخشی كه برای اجرای مراسمهای مهم بوده شامل همان سهتایی
كه گفتیم و جالب اینكه قسمت انتهایی آن سهقصر به دربار درونی معروف بوده؛ چیزی شبیه حرمسرا.
بخش دوم قصرها هم كه شــامل قصرهای كونینف چیان چینگ ،باغ امپراتوری و ...بوده ،به امورات
روزمره میپرداخت و كمی از آن حالت طبقاتی 3قصر اول دور بوده .البته بیشتر این مجموعهها از بین
رفته و آنچه امروز به جا مانده ،تنها شامل بخشی از این مجموعه عظیم بوده .در كل 24امپراتور در این
مجموعه زندگی كردهاند .جالب اینكه استفاده از این مجموعه تا پایان سلسله چینگ ،یعنی تا همین
ابتدای قرن بیستم میالدی ،رایج بوده تا اینكه تعطیل شده است 20،10 .سال بعد هم بازدید از آن
بهعنوان كاخموزه آزاشده است .شهر ممنوعه ساالنه 14میلیون گردشگر را بهخودش جذب میكند.

یكنكته عجیب و خرافی
برگردیم بهخود شهر ممنوعه .این مجموعه ،سلسلهباغها،تاالرها و كاخهای مخصوصی را شامل میشد
كه برای مراسمها و جشنهای سلطنتی درنظر گرفته شده بود .كشاورزان و آدمهای معمولی حق ورود
به چنین مجموعهای را نداشتند؛ مجموعهای با دیوار قرمز بلند .خاندان سلطنتی در این شهر ممنوعه
و تحت حفاظت و مراقبت شدید زندگی میكردند و نمیتوانســتند از آن خارج شوند .شهر ممنوعه
روی هم رفته 9999.5اتاق دارد؛ اما چرا این تعداد؟ اعتقادی وجود داشــت كه اقامتگاه امپراتوران
آسمانی 10هزار اتاق بود و طبیعتا امپراتورانی كه پســر این شاهان آسمان محسوب میشدند ،باید
اتاقهایی كمتر میداشتند؛ ولو به اندازه نیم اتاق! بیرون دیوارهایی كه شهر ممنوعه را احاطه كردند
نیز رودخانهای وجود دارد كه در روزگار خودش بهمنظور حفاظت از آن شكل گرفته بود.

درباره یكی از عجیبترین نمادهای
گردشگری چین بیشتر بدانیم

شهری كه دیگر
ممنوعه نیست

چین بهخودیخود جاذبههای گردشگری زیادی دارد .اساسا یكی از
پایههای اساسی تمدن باستانی را چین میدانند اما در كنار جاذبههای
بیشمار «سرزمین اژدها» ،برخی از موارد هستند كه با شدت بیشتری
موردتوجه قرارگرفتهاند كه قطعا یكی از آنها را باید شــهر ممنوعه
عیسیمحمدی بدانیم .این جاذبه گردشــگری در دل پكن ،پایتخت چین قرار دارد
و نمادی از دوران عظمت چینیها بوده است .شهر ممنوعه را از آن
جهت ممنوعه دانسته بودند كه صرفا ساخته شده بود تا پادشاهان و خانوادههای سلطنتی
در آن رفتوآمد داشته باشند و هیچكسی حق تردد در آن را نداشت .مساحت شهر ممنوعه
نزدیك به 72هكتار است؛ به طول 961در 753متر؛ بهعبارت دیگر ،آن را دوبرابر واتیكان
امروزی و سهبرابر ارگ كرملین میدانند.

نگاهی به 10جاذبه گردشگری چین كه به تنهایی یك جهان كوچك محسوب میشود

جاذبههای پشت یك دیوار چندهزار كیلومتری
شهر ممنوعه

این منطقه 720هكتاری ،ساخته شد تا امپراتور و خاندانهای سلطنتی در آن ساكن باشند؛ ممنوعه
لقبگرفته چون انسانهای معمولی و طبقات پایین حق ورود به آن را نداشتند .در روزگار اوج آن نیز
میگویند كه 9هزار نفر در این شهر زندگی میكردند .شهر ممنوعه امروزه بزرگترین معماری چوبی
جهان محسوب میشود و همچنین بزرگترین مجموعه به جا مانده از قصرهای باستانی .ساالنه نیز
14میلیون گردشگر دارد.

دیوار چین

ساخت این بنا از سالهای پیش از میالد مسیح(ع) شروع شده و تا چند سده نیز ادامه داشته است.
چینیها در طول تاریخ ،ك ً
ال زیاد موردهجوم قبایلی از شمال و شمالشرقیشان قرار میگرفتند .به
همین دلیل تصمیم گرفتند كه چنین بنای عظیمی ایجاد كنند تا حالت اطالعرسانی داشته باشد.
صدهاهزار كارگر و اسیر جنگی در جریان ساخت چنین بنایی جان سپردهاند .هر سلسلهای كه آمده
این دیوار عظیم را تعمیر و كاملتر كرده یا پادگانهایی به آن افزوده است .این بنا را عظیمترین بنای
امنیتی و دفاعی تاریخ هم دانستهاند .البته برخالف چیزی كه سازندگان فكر میكردند ،این دیوار
چنان حالت بازدارندهای در مقابل بیابانگردان نداشته.

سربازان سفالی چین در ژیان

«پسربچه 11ســاله نابغهای به نام
«آنجلو» با آخرین سرعت بهدنبال
تحقق اهدافــش اســت و در این
راه با همه مشــكالتی كــه برایش
پیشمیآیــد ،با جدیــت مبارزه
میكند ».این خالصه انیمیشــن
ســریالی «قوانین آنجلو» اســت؛
انیمیشــنی كه اگرچه نخســتین
فصل اول آن سال 2010منتشر شد
اما خیلیهایمان تماشــای آن را از
دست دادهایم .حاال كه پلتفرمهای
نمایشی این ســریال را بهصورت
زیرنویس و با دوبله فارسی منتشر
كردهانــد ،بهترین فرصت اســت
كه ماجراهای این پســر باهوش و
مستعد در فرار از مخمصه را دنبال
كنیم .این ســریال كارتونی دارای
3فصل و در مجموع37قسمت است
كه محصول مشــترك كشورهای
فرانسه و انگلیس بهحساب میآید.
برای  IMDBبازهــا هم این نكته را
اضافه كنیم كه رتبه سریال قوانین
آنجلو  6/5است.

شهر ممنوعه در زمان امپراتوری سلسله مینگ در چین ساخته شد تا محل اقامت امپراتوران باشد .سلسله
مینگ بعد از هجوم و استیالی مغولها بر این كشور پاگرفت و مصادف با سلسله تیموریان در ایران بود.
چینیها با سلسله مینگ تصمیم گرفتند كه اقتدار گذشته را به نوعی زنده كنند؛ البته مشخص نیست كه
چقدر توانستند این كار را درست انجام بدهند .قبل از سلسله مینگ ،رهبران خارجی چینی غالبا مدعی
بودند كه مأموریتی الهی برای سلطنت بر این كشــور دارند .تا اینكه اتفاقاتی افتاد و روستاییان علیه آنها
شورش كردند .سرانجام ارتش توربان سرخ به رهبری ژو یوانژانگ بر خارجیهای حاكم بر چین پیروز شده
و سلسله مینگ هم آغاز شد .ولی از آنجا كه در ناخودآگاهش ترس از مغولها و بیابانگردهای شمالی وجود
داشت ،دیوار چین را طوالنیتر كرد و 130پادگان نیز به آن افزود .راهاندازی چنین قصری با این سطح از
حفاظت و امنیت نیز ،ناشی از چنین نگاهی بوده است .امپراتوری مینگ از سال 1368تا 1644میالدی
بر این كشور حكم راندند و بیشتر امپراتوران آن نیز در همین شهر ممنوعه زندگی و حكمرانی میكردند.

از دیگر جاذبههای شگفتانگیز چین باید به ارتش سفالین آن اشاره كرد؛ معروف به تراكوتا واریرز.
این مجموعه ثبت جهانی یونسكو هم شده است .این مجموعه شامل مجسمههای سفالی هزاران
سرباز مجهز و البته اثاث قبور آنهاست كه گفته میشود به دوران پادشاهی چینشی هوان ،مؤسس
دودمان چین در 220پیش از میالد است .این مجموعه را از عظیمترین و مهمترین یافتههای
باستانیشناسی دنیا هم میدانند .این جاذبه به قدری شگفتانگیز است كه حتی زمانی ژاك شیراك،
رئیسجمهور وقت فرانسه هم دربارهاش سخن گفته بود؛ كه كسی نمیتواند مدعی باشد چین را
دیده بدون اینكه تراكوتا واریرز را ندیده باشد.

منطقه حفاظتشده پاندای چینی

یكی از نمادهای چین را باید خرسهای پاندا بدانیم؛ این خرسهای عظیمالجثه سیاه و سفیدی كه اص ً
ال
اندازه خرسهای معمولی ترساننده نیستند .البد انیمیشنهایی شبیه به «پاندای كونگفوكار» و ...را هم
دیدهاید .در بسیاری از رویدادهایی كه در چین برگزار میشود نیز از این نماد استفاده میشود .این موجود
در غرب و جنوبغربی چین و حتی مركز آن زندگی میكند .اگر گذرتان به چین افتاد ،میتوانید از منطقه
حفاظت شده پانداهای عظیمالجثه چینی در غرب و جنوبغربی این كشور هم بازدید كنید .در این منطقه
4یا 5حوزه محافظت شده برای این پانداها درنظر گرفته شده است .این حیوانات سفیرهای حسننیت
چین هم محسوب میشوند.

منطقه ساحلی باند چین در نزدیكی چنگدو

سواحل دیدنی و خاص معموالً جزو جاذبههای طبیعی و غیرطبیعی هر كشوری محسوب میشوند.
چین نیز از این دست سواحل كم ندارد .یكی از معروفترین آنها جاذبه منطقه ساحلی باند یا وایتان
است؛ منطقهای خاص و ساحلی در شانگهای مركزی .این منطقه از رود سوژو تا كرانه غربی رود
هوآنگ پو امتداد دارد و از معروفترین جاذبههای شانگهای است .جالب اینكه در این نوار ساحلی،
میتوانید تالقی زندگی مدرن و غیرمدرن را به خوبی تماشا كنید؛ از یك جایی خطی فوق مدرن در
پودونگ كشیده شده و از سوی دیگر ساختمانهای قدیمی و سالم به جا مانده از گذشته را میبینید.

دشمنی علیه درختها
شــهر ممنوعه رنگهای متنوع زیــادی دارد .هر كدام از
رنگها هم نماد چیزی است؛ مثال رنگ زرد سقفها نماد
امپراتور بوده و رنگ قرمز نیز نماد شادی .در كل این شهر
بهگونهای ساخته شده كه هر بخش آن نمادی از عظمت این
شاهان و سلسله بوده باشد .میگویند كه در كنار كاخهای
اصلی هیچ درختی وجود ندارد اما چرا؟ گفته میشــود
كه این درختها بزرگ شــده و قدشــان از تاالر امپراتور
بیشتر میشود و این ماجرا با این روحیه شاهان كه باالتر
از خودشان را نمیتوانستند تحمل كنند هماهنگ بوده،
هرچند كه بعید بهنظر میرسد و این درختها به راحتی
قابلهرسكردن و كوتاه نگهداشتهشدن بودهاند .از سوی دیگر گفته میشــود كه درخت برای امپراتوران
چین به نوعی نماد چوبه دار هم بوده و آنها دوست نداشتند این خاطرات آزاردهنده را پیشرو داشته باشند.

راهی برای مقابله با تونلهای زیرزمینی
امروزه حتی از بزرگترین و محافظتشدهترین زندانها هم گاه اتفاق میافتد كه زندانیها میتوانند
فرار كنند؛ اتفاقی كه غالبا با حفر تونل میافتد .امپراتوران مینگ هم برای اینكه احســاس امنیت
بیشتری داشته باشند تا كسی تونل حفر نكند ،دســتور داده بودند كه زمین محوطه شهر ممنوعه
15مایه مالت داشته باشد7 .الیه اول روی همدیگر قرار داشتند و بعد از آن هشت الیه دیگر ،بهصورت
زاویهدار نسبت به الیههای اول قرار داشتند تا عمال هیچ نفوذی از طریق حفر تونل به این مجموعه
اتفاق نیفتد .شهر ممنوعه را وسیعترین و كاملترین معماری چوبی موجود در جهان هم میدانند.

سه قصر روی یك سكوی 30هزار متری
فلسفه ساختوساز در این بنای عظیم هم برای خودش جالب بوده؛ مثال سكوی سفید قصر تایحه كه
یكی از 3قصر و تاالر سلطنتی این شهر بوده را سفید ساختند تا هم عظمت و شكوه این بنا را بیشتر نشان
بدهد و هم مانع نفوذ رطوبت شود .در میدانگاهی شهر ممنوعه هم نزدیك به 300ظرف مسی گذاشته
بودند تا مانع از آتشسوزی شوند .در زمستانها با روشن كردن زیر این ظرفها هم آب جمع شده آنها یخ
نمیبست و قابلاستفاده بود .شــهر ممنوعه در كل یك شهر طبقاتی است و اساسا نماد زندگی طبقاتی
بوده .این شهر 3قصر معروف داشــته كه محل حكمرانی و مراسمها بوده؛ به نامهای تایحه ،جونحه و
بایو .تایحه مركز و قرارگاه اصلی این شهر ممنوعه بوده كه تخت سلطنتی طالییرنگ امپراتوران سلسله
مینگ هم در آنجا قرار داشته .عالیترین معماری شهر ممنوعه متعلق به این قصر بوده .این قصر در شمال
میدانگاهی اصلی و بر سكوی مرمری سفیدرنگی به مساحت 30هزار مترمربع و ارتفاع 8متر ساخته شده.
این ارتفاع البته متعلق به این سكو بوده و ارتفاع خود قصر 40متر بوده؛ بلندترین بنای این شهر كه قطعا
باید در اختیار امپراتور باشد.

چین را پیش از این ،با دیوار معروف چین و شهر ممنوعهاش میشناختیم ،در دورهای نیز این كشور را با فیلمهای رزمی و هنرهای رزمیاش به یاد
میآوردیم .امروزه هم كه چین را با پیشرفت محیرالعقولی كه داشته و دارد به قدرت اول اقتصادی و نظامی جهان تبدیل میشود ،به یاد میآوریم اما
چینی كه وجود دارد ،صرف ًا در این كلیشهها خالصه نمیشود .كشور چین ،مجموعهای بدیع از دیدنیهای طبیعی و تاریخی و انسانی است كه میتواند
برای هر گردشگری جاذبه فراوان داشته باشد .با هم ،نگاهی به 10جاذبه گردشگری معروف این كشور میاندازیم.

منطقه هوانگ لونگ چین

این منطقه شانگهای چین البته خودش به تنهایی یك كشور است؛ مناطق دیدنی زیادی هم دارد.
در منطقه هوانگ لونگ شانگهای ،شما به تنهایی 5جاذبه مهم را در کنار همدیگر خواهید داشت:
دریاچههای رنگینكمان ،شن و ماسههای سنگ آهكی ،قلههای برفی و بلند ،درههای تنگ و
ترسناك و البته جنگلهای بكر .این منطقه همچنین دریاچههای سنگ آهكی زیادی هم دارد
كه درست مثل یك كارتپستال ،با پسزمینه یك قله 5.5متری زینتداده شدهاند؛ این دریاچهها
چیزی شبیه به حوضچههای رنگی بادابسورت ایران یا پاموكاله تركیه هستند و در نوع خودشان در
دنیا انگشتشمار محسوب میشوند.

معبد بهشت چین در پكن

البته این سلسله امپراتوری مینگ كه شهر ممنوعه را ساخته و كلی هم بازسازی در دیوار چین انجام
داده ،كارهای دیگری هم كرده و به یادگار گذاشته است؛ ازجمله همین معبد بهشت چین در جنوب
پكن .میگویند كه این مجموعه ،دومین مجموعه گردشگری پربازدید پكن محسوب میشود.
ساخت این مجموعه به یانگ لی ،امپراتور مینگ بازمیگردد و نمادپردازی و سمبلپردازی در
معماری آن از اهمیت زیادی برخوردار است اما چرا به آن معبد بهشت میگویند؟ یكی از دالیلش این
است كه گنبد آبی رنگی دارد و شكل خاص آن در فرهنگ چینی آنها را یاد بهشت میاندازد.

شهر تاریخی لیجیانگ

به هر كشوری كه سفر كنید ،معموالً یكی،دو جین شهر تاریخی هم دارد كه بهعنوان نماد
گردشگریاش به شما معرفی كند .چین هم از این قاعده مستثنی نیست .یكی از جاذبههای بزرگ
گردشگری آن هم شهر قدیمی لیجیانگ در یوننان چین است .این شهر را بهترین شهر باستانی بهجا
مانده از چین قدیم میدانند كه سالم مانده است .پیشینه تاریخی آن را به 800سال قبلتر مرتبط
میدانند .جالب اینكه این شهر ثبت جهانی یونسكو هم شده .گفته میشود كه زمانی این شهر در
میانه یك مسیر تجاری معروف قرارداشته و سرشار از مغازههای صنایعدستی بوده و سنگفرشهای
آن نیز قرمز بوده است.

كوه اِمی و بودای غولپیكر چین

اگر خاطرتان مانده باشد چند سال پیش طالبان ،اقدام به تخریب مجسمههای غولپیكر بودا در
افغانستان كرد كه حسابی هم خبرساز شد .البته از این دست مجسمهها در سراسر جهان یافت
میشود .یكی از این مجسمهها در امیشان كه مكانی مقدس و البته سرد و كوهستانی در چین
است ،قرار دارد .این مجسمه غولپیكر را در كنار دیوار چین ،جزو شاخصترین نمادهای گردشگری
كشور چین معرفی میكنند .این منطقه كه بلندترین مجسمه بودای جهان را میزبانی میكند ،در
كنار ساحل قرار گرفته و اگر گذرتان به این منطقه خورد ،میتوانید شبهایی بینظیر با تصاویری
چشمنواز را تجربه كنید.

جنگلهای سنگی یوننان

همه ما جنگلها را دیدهایم و اساساً جنگلها وقتی در جایی میرویند و وجود دارند ،میتوانند
بهمعنای رونق گردشگری و سفر در آن منطقه هم باشند اما احتماالً تعداد كمی از شما جنگلهای
سنگی دیدهاید ،نه؟ این جاذبه بدیع و چشمنواز در چین ،حاصل اتفاقی در میلیونها سال قبل
بوده است .به این شكل كه زمین باز شده ،اقیانوسها خشك شدهاند و سنگهایی در بستر دریا
پدیدآمدهاند .به مرور زمان این سنگها دچار فرسایش شده و در این فاصله بین آنها نیز درختان
روییدهاند .حاال تركیبی از سنگهای فرسوده شده و نوك تیز و درختانی كه به اندازه آنها روییدهاند
چشمنوازی میكند كه بینظیر است.

پنجشنبه

زور خانه
گفتوگو با امیرحسین زارع كه بعد از 32سال ایران را
در دسته فوقسنگین كشتی آزاد صاحب مدال طال كرد

به خاطر كشتی قید مدرسه
نمون ه دولتی را زدم
مهرداد رسولی قهرمانی در دسته فوقسنگین همه رشتههای ورزشی یك مزیت ویژه است و ارزش دوچندانی دارد .مثل
قهرمان دسته فوقسنگین وزنهبرداری كه بهعنوان قویترین مرد جهان شناخته میشود و عالوهبر كسب
مدال طال ،یك عنوان نمادین را هم تصاحب میكند .این رویه در مسابقات كشتی هم رعایت میشود و
قهرمان وزن 125كیلوگرم ،قویترین كشتیگیر جهان است .امیرحسین زارع ،جوان بیستسالهای كه در المپیك توكیو مدال
برنز گرفت و چند روز قبل قهرمان مسابقات جهانی شد هماكنون عنواندار آن است و بین همه كشتیگیران دسته فوقسنگین یك
پدیدهمحسوبميشود.كشتیایرانبیشازسهدههانتظاركشیدتابعدازمرحومعلیرضاسلیمانی،یكایرانیدیگردرمسابقاتجهانی
كشتی آزاد قهرمان دسته فوقسنگین شود و امیرحسین زارع كسی بود كه به این انتظار طوالنی پایان داد .او میگوید از حاال به بعد برای
حفظ این عنوان برای ایران و ایرانی تمرین میكند و به این زودی قافیه را به غولهای كشتی جهان واگذار نخواهد كرد.
كسب مدال برنز المپيك و قهرمانی
در مسابقات جهانی افتخاری نیست
كه به آسانی نصیب هركشتیگیری
شود اما در یك بازه زمانی دوماهه هر
دو عنوان را تصاحب كردید .زندگی
یك كشتیگیر بعد از چنین اتفاقات
سریعی چقدر تغییر میكند؟
زندگی من با كشتی و تمرین عجین است و بعد
از بازیهای المپیك و مســابقات جهانی همین
روال ادامه داشته؛ یعنی بیشتر اوقاتم را در سالن
كشتی ســپری كرده و مشــغول تمرین بودهام.
بنابراین تغییر چندانی در زندگیام ایجاد نشده
و زندگی بهمعنای واقعی ادامه دارد .این ســبك
زندگی هم مختص حاال نیست و من از نوجوانی
یكسره مشغول تمرین بودهام .آنموقع همه فكر
و ذكرم این بود كه به تیم ملی كشتی بزرگساالن
راه پیدا كنم و در بازیهای المپیك و مســابقات
جهانی ،كشــتی بگیرم .هدفم این بود كه همه
افتخاراتم در رده بزرگســاالن رقم بخورد و برای
همین اصال عضویــت در تیم ملــی نوجوانان و
مدالگرفتن در این رده مرا راضی نمیكرد.
پس قهرمانی در مسابقات جهانی
رؤیای نوجوانی شما بود؟
بله ،برای این هدف تمركز كردم و خیلی زحمت
كشیدم .خدا را شكر در بیستسالگی به آرزویم
رسیدم و بهعنوان ملیپوش ایرانی راهی بازیهای
المپیك شدم .قبل از اعزام هم فقط به مدال فكر
میكردم و كمتــر از دوماه بعد ایــن حكایت در

آشنایی با ترسناكترین كشتیگیر جهان

الكساندر كارلین

این كشــتیگیر روس یكی از مفاخر كشتی جهان است.
كارلین كشتی را از سیزدهسالگی شروع كرد و دوسال بعد
برای نخستین بار در یك تورنمنت بینالمللی كشتی گرفت.
در همان رقابتها اســتخوان پای كارلین شكست اما او به
مسابقه ادامه داد و بهطور شگفتانگیزی برنده شد .كارلین
در كشتی فرنگی به افتخارات زیادی دست پیدا كرد .كسب
3مدال طال و یك نقره در چهار دوره بازیهای المپیك در
كنار9عنوان قهرمانی جهان از او چهرهای استثنایی در تاریخ
كشتی جهان ســاخت .از كارلین بهعنوان ترسناكترین
ورزشكار جهان یاد میشود .او پرافتخارترین سنگینوزن
تاریخ كشتی اســت .یكی از القاب این كشتیگیر روسی
«مرد آزمایشــگاهی» بود .خیلیها معتقــد بودند چنین
فردی نمیتواند محصول طبیعی باشد و او بهخاطر پرورش
عجیب و غریب خود در كودكی چنین جثهای دارد .كارلین
كشتیگیری بود كه ۱۳سال بدون شكست را سپری كرد و
۱۰سال را بدون حتی دادن یك امتیاز در مسابقات خود به
پایان برد .این آمار بهخوبی سلطه او بر دسته فوق سنگین
كشتی فرنگی را نشان میداد .تنها شكست این كشتیگیر
در فینال المپیك سیدنی برابر یك كشتیگیر ناشناخته
آمریكایی به نام روالن گاردنر رقم خورد .بالفاصله بعد از این
شكست كارلین اعالم بازنشستگی كرد چون نمیتوانست با
این باخت كنار بیاید .كارلین بهواسطه دور بازوی عجیب و
نامتعارفی كه داشــت بارها مورد سوءظن مأموران مبارزه
با دوپینگ قرار گرفت اما هرگز از دادن آزمایش دوپینگ
امتناع نكرد .بارها از این كشــتیگیر روس تست دوپینگ
گرفته شد اما جواب همه تســتها منفی بود .كارلین بعد
از خداحافظی با كشتی ،مدتی را در رشته ورزشی MMA
سپری كرد و در این رشته ورزشی هم خودی نشان داد.

میهاین لوپز

از این كشــتیگیر غولپیكر بهعنــوان پرافتخارترین
كشتیگیر تاریخ نام میبرند .لوپز كوبایی حدود دودهه
است كه در سنگین وزن كشتی فرنگی حرف اول و آخر را
میزند و كمتر پیش آمده كه در یك مسابقه كشتی بازنده
باشد .لوپز همان كشتیگیری اســت كه در فینال وزن
130كیلوگرم مســابقات جهانی 1998تهران بهراحتی
رســول خادم را برد و قهرمان جهان شد .شاید به همین
دلیل بین ایرانیها بهعنوان یك كشــتیگیر ترســناك
شناخته میشود .لوپز در آســتانه چهلسالگی نشانی از
یك كشتی گیر بازنشسته را بروز نداده و هنوز در دسته
فوقسنگین كشــتی فرنگی رقیب ندارد .او دوماه قبل
در توكیو برای چهارمین بار مــدال طالی المپیك را به
گردن آویخت و ركوردی ثبت كرد كه شاید تا چنددهه
دست نخورده باقی بماند .لوپز هماكنون با ۴مدال طالی
المپیك و ۵مدال طالی جهــان بهعنوان پرافتخارترین
كشــتیگیر مرد تاریخ شــناخته میشــود .این عنوان
پیش از این در اختیار الكساندر كارلین روسی بود و این
كشتیگیر با ۳مدال طال و یكنقره المپیك پرافتخارترین
كشتیگیر مرد تاریخ المپیك خوانده میشد .لوپز در دور
دوم مسابقات دسته فوقسنگین المپیك توكیو با امین
میرزازاده از ایران كشتی گرفت و با نتیجه  ۸بر صفر او را
شكست داد و به نیمهنهایی رسید .حریف او در نیمهنهایی،
رضا كایالپ كشتیگیر قدرتمند تركیهای بود كه با نتیجه
 ۲بر صفر او را هم شكست داد و برای چهارمین بار راهی
فینال المپیك شد .در فینال هم با نتیجه  5بر صفر حریف
گرجســتان را برد و تبدیل به پرافتخارترین كشتیگیر
المپیك شــد .نكته عجیب این است كه لوپز در المپیك
توكیو حتی یك امتیاز هم به رقبایش نداد.
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شوند در مدرسه با هم كشتی میگرفتند .من هم
پای ثابت كشتیگرفتن در مدرسه بودم و معموال
با همكالسیهایم سرشاخ میشدم.
در گود زورخانه ورزش را شروع
كردید یا در سالن كشتی؟
نخستین بار در گود زورخانه ورزش كردم اما چند
وقت بعد عاشق كشتی شدم و تمرین كشتی را
در آمل شــروع كردم .میتوانم بگویم شخصیت
من در گود زورخانه شــكل گرفت .ریشــههای
مذهبی من هم به همین ماجرا مربوط
میشــود .ورزش زورخانه مثل
كشــتی یك ورزش پهلوانی
اســت و زورخانهها حال
و هوای معنوی دارند .در
زورخانه است كه روح و
جسم ورزشكار توأمان
صیقل میخورد.
بــرای همین
قبل از هر مسابقه
به ائمهاطهار(ع)
توسل میكنید و
كمك میخواهید؟

مسابقات جهانی تكرار شد.
یعنی بهجــای تحصیل مدام به
كشــتی و راهیابی به تیم ملی
بزرگساالن فكر میكردید؟
اتفاقا دانشآموز ممتازی بودم و دوران
راهنمایی و دبیرستان را در مدرسه
نمونهدولتی گذراندم .اصال مادرم
شرط گذاشته بود كه اگر در مدرسه
نمونهدولتــی قبول شــوم مرا در
كشتی ثبتنام كند .من هم عاشق
كشتی بودم و آنقدر درس خواندم
كه در مدرسه نمونهدولتی آمل قبول
شدم .وقتی به مدرســه نمونهدولتی رفتم
مادرم بهعنوان جایزه مرا در باشگاه كشتی ثبتنام
كرد اما بعد از آنكه به تیم ملی جوانان دعوت شدم
دیگر نتوانســتم در مدرســه نمونهدولتی ادامه
تحصیل بدهم.
البتــه در یــك خانــواده
ورزشدوســت هم بهدنیا آمدید و
این یك شانس بزرگ بود تا بهسمت
كشتی بروید.
بله ،عموی بزرگ من ،بنیانگذار ورزش باستانی
در شــهر آمل اســت و پدرم بهعنــوان یكی از
پیشكسوتان ورزش باســتانی در آمل شناخته
میشــود .عموی دیگرم كه مربی من اســت از
كشتیگیران خوب آمل بود .من هم با عموها و
پدرم مدام به زورخانه میرفتم .آنموقعها رسم
بود كه بچهها وقتی میخواســتند كشتیگیر
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من به ائمه اطهار(ع) بهخصوص به امام رضا(ع)
ارادت خاصی دارم .قبل از هر مسابقه ،سوره قدر
و ذكر الســامعلیك یا علیابنموسی رضا(ع)
یا الســامعلیك یا اباعبداهلل(ع) را میخوانم و
میگویم خدایا به من جرأت و جســارت مبارزه
بده تا شرمنده مردم نشــوم .بیشتر اوقات از آقا
امامرضا(ع) مدد میگیرم و به همین دلیل مدال
طالی مســابقات جهانی را به آســتان مقدس
ایشــان تقدیم خواهم كرد .قبل از مســابقات
جهانی نیت كرده بودم كه اگر مدال طال بگیرم
آن را به حرم امامرضا(ع) تقدیم كنم.
برای نخستین بار در تاریخ كشتی
ایران ،دو ایرانی قهرمان دســته
فو قسنگین كشتی آزاد و فرنگی
شــد هاند .این اتفاق كمسابقهای
است كه شاید به این زودیها تكرار
نشود .شما چطور به این ماجرا نگاه
میكنید؟
من برای تكرار این عنوان آمادگی كامل دارم و
امیدوارم علیاكبر یوسفی هم در كشتی فرنگی
دوباره قهرمان جهان شود .او دوست خوب من
اســت و میدانم كه برای قهرمانی در مسابقات
جهانی خیلی زحمت كشــیده .من هم 32سال
بعد از قهرمانی مرحوم علیرضا سلیمانی در وزن
125كیلوگرم ایران را صاحب مدال طال كردم.
در تاریخ كشــتی ایران ســنگینوزنهای
بهتر از من هم بودند امــا بخت با من یار
شد كه قهرمان جهان شوم و از این بابت
خدا را شكر میكنم .امیدوارم این اتفاق
تكرار شــود و من خیلی بــه این ماجرا
خوشبینم.
شاید اگر تجربه بیشتری داشتید
در المپیك هم مدال مرغو بتری
میگرفتید .فكــر میكنید چرا در
توكیو قهرمان نشدید؟
به هر حال كشــتی افتوخیزهــای زیادی
دارد .حریف مــن در المپیك پتریاشــویلی
گرجســتانی بود كه خیلی تجربه داشــت .در
مبارزه با پتریاشــویلی به قول معروف كشــتی
از دستم دررفت و با یك اشــتباه باختم .بعد از
بازیهای المپیك ســعی كردم اشــتباهاتم را
جبران كنم و مدال طال بگیرم .خدا را شكر كه در
فینال با همان حریف گرجستانی مبارزه كردم و
با اختالف زیاد كشتی را بردم.
بعــد از همیــن مبــارزه بود
كه با نشــاندادن تاج روی ســر
یكجورهایی خودتان را بهعنوان
پادشاه جدید دسته فو قسنگین
معرفی كردید .آینــده این وزن را
چطور پیشبینی میكنید؟
تردید ندارم كه كار سخت من از حاال شروع شده
و از این به بعد برای تــداوم این قهرمانی تمرین
میكنم .تالش خودم را میكنم تا عنوان قهرمانی

تماشای مسابقات وزن آخر مسابقات كشتی همیشه برای تماشاگران جذابیت
زیادی داشته و آنهم بهخاطر تجمع نوابغ كشتی جهان در این وزن بوده است؛
نوابغی مثل الكساندر كارلین روس كه سالها بهعنوان ترسناكترین ورزشكار
جهان شناخته میشد و عنوان كشتیگیر برتر قرن را هم تصاحب كرد تا میهاین

آرتور تایمازوف

آرتور تایمازوف ازبكستانی هم یكی دیگر از پرافتخارترین
كشــتیگیران تاریخ المپیك اســت كه مدال المپیك
 ۲۰۰۴آتن و مدال نقره المپیك سیدنی  ۲۰۰۰را به گردن
آویخت .او تا قبل از سال  ۲۰۱۹پرافتخارترین ورزشكار
كشــتیگیر آزادكار در المپیك بود اما در ســال۲۰۱۶
نتیجه آزمایش دوپینگ او مثبت اعالم شد و مدال طالی
المپیك 2008پكن از او پس گرفته شد .در سال۲۰۱۹
هم مدال طالی المپیك 2012لندن را بهدلیل مثبتبودن
آزمایش دوپینگ پس داد .تایمازوف ابتدا برای تیمملی
روسیه مسابقه میداد و از بیستسالگی در تركیب تیمملی
ازبكستان ظاهر شد .بهعقیده بعضی از كشتیدوستان و
كارشناسان ،او در المپیك سیدنی در فینال بهعمد مقابل
دیگر اعجوبه دنیای كشتی یعنی دیوید موسلبز شكست
خورده اما باختهــای تایمازوف مقابل كشــتیگیران
گمنامتر و 2باخت او در كشــتی انتخابی روسیه مقابل
موسلبز و 3شكست او در مسابقات جهانی و المپیك مقابل
موسلبز این شــك و گمانهزنی را باطل كرد .تایمازوف
ورزش را با وزنهبرداری شــروع كرد اما پس از اینكه در
روستای محل زندگیاش ،یك خانه كشتی تاسیس شد،
تصمیم گرفت در یازدهسالگی وارد دنیای كشتی شود .او
در فینال المپیك 2004علیرضا رضایــی از ایران را بعد
از ۴دقیقه ،شكســت داد و هرگز به كشتی گیران ایرانی
نباخت .تایمازوف ازجمله كشتیگیرانی بهشمار میرود
كه همواره به استفاده از مواد نیروزا متهم بود اما بعد از آنكه
از تیم ملی روسیه كنارهگیری كرد و به تیم ملی ازبكستان
پیوست افشاگریها درباره دوپینگ این كشتیگیر علنی
شــد .خیلیها او را نمونه كوچكتر الكســاندر كارلین
میدانند.
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دسته فوقسنگین كشــتی آزاد تا سالها برای
ایران و ایرانی باشد .من تمرین خودم را میكنم
و بقیهاش را به خدا و ائمهاطهار(ع) میسپارم.
البته حریــف آمریكایی وارد
كر یخوانی شده و برای مسابقاتی
كه قرار است در السوگاس آمریكا
برگزار شــود خطونشان كشیده.
رقابت با گیبل استیوســون برای
ما ایرانیها مهم است .چقدر برای
مبارزه با این كشــتیگیر آمادگی
دارید؟
به من گفتهاند درباره حریــف آمریكایی حرفی
نزنم و از رسانهها میخواهم در این مورد از من
سؤالی نكنند .اگر عمری باشد و به این مسابقات
اعزام شوم ،با دعای خیر مردم میروم .امیدوارم
مســئوالن به قولهایــی كه بعــد از بازیهای
المپیك و مســابقات جهانی دادند عمل كنند
تا یك ورزشكار در رفاه نســبی زندگی كند و با
فراغ بال به مسابقات بینالمللی برود.

لوپز كوبایی كه چهارمین مدال طالی المپیك را در توكیو به گردن آویخت و
ركورد دور از دسترسی را ثبت كرد .كشتیگیرانی همچون علیرضا سلیمانی و
رضا سوختهسرایی یا رسول خادم گاهی با این كشتیگیران مبارزه كردند و به
همین دلیل نام و چهره آنها برای كشتیدوستان ایرانی هم آشناست.

الكساندر مدوید

از مدوید باید بهعنوان یكی از مفاخر كشتی جهان یاد كرد.
ایرانیها این كشتیگیر بالروسیاالصل را كه سالها برای
تیم ملی شوروی كشــتی گرفت بهخاطر رویاروییاش با
مرحوم تختی میشناسند .مدوید 3مدال طالی المپیك
1964توكیو ،المپیك 1968مكزیكوســیتی و المپیك
1972مونیخ و 7بار قهرمانی جهان را در كارنامه ورزشیاش
دارد و فدراسیون جهانی كشــتی او را بهترین كشتیگیر
آزادكار تاریخ شناختهاست .مدوید رابطه خوبی با مرحوم
تختی داشت .رابطه آنها از زمانی آغاز شد كه در مسابقات
جهانی 1962تولیدو به فینال وزن 97كیلوگرم رسیدند.
زمانی كه مدوید میخواست روی تشك كشتی بیاید نگران
پای مصدومش بود كه در مسابقه برای او مشكلساز میشود
اما تختی در فینال حتی یكبار هم به پای مصدوم حریفش
حمله نكرد .الكساندر مدوید از دوستی با تختی این خاطره
را نقل كرده اســت« :از ناحیه پای راست به شدت آسیب
دیده بودم و غالمرضا در حال عبور از رختكن به چشم دید
كه پزشك تیم شوروی در حال بانداژ پای مصدوم من است.
زمانی كه تختی رفت ،دكتر بالفاصله رو به من كرد و گفت:
دیگر كارت تمام است ،حریف فهمید پای راست تو آسیب
دیده و راحت تو را شكست میدهد .حتی سرمربی تیم از من
خواست انصراف بدهم و كشتی نگیرم زیرا تختی كشتیگیر
سرسخت و قدرتمندی بود و همیشه كشتیهای من با او
یك بر یك یا یك بر صفر میشد؛ اما من روی تشك حاضر
شــدم و غالمرضا در طول مبارزه ،حتی یكبار هم به پای
آسیبدیده من دست نزد و در آخر تختی با نتیجه مساوی
و بهخاطر ۱۰۰گرم وزن بیشتر به من باخت؛ اما برنده واقعی
او بود .او با همه كشتیگیران دنیا تفاوت داشت ،آن مبارزهام
با او پاكترین مبارزه عمرم بود».

مستندگردی

بوریس بومگارتنر

این كشــتیگیر آمریكایی را هم بایــد در زمره نوابغ
كشتی جهان در دسته فوقسنگین قرار داد .بومگارتنر،
سنگینوزن پرافتخار کشتی آزاد آمریکا که  ۱۳مدال
جهانــی و المپیــک را در کارنامه خــود دارد ،او 2بار
قهرمان المپیك شد و یك نقره و یك برنز این بازیها
هم در كلكســیون افتخاراتش بهچشــم میخورد .او
9مدال مسابقات قهرمانی جهان شامل 3طال3 ،نقره و
3برنز هم كسب كرد تا به یكی از بهترین كشتیگیران
دسته فوقسنگین تاریخ كشــتی بدل شود .ایرانیها
این كشتیگیر را بهخاطر مبارزه دیدنیاش با مرحوم
علیرضا سلیمانی در مســابقات جهانی 1989به یاد
میآورند .مرحوم ســلیمانی در فینال آن مسابقات،
بروس بومگارتنر كشتیگیر آمریكایی را  ۵-۴شكست
داد و تصویر او كــه هنگام خاككــردن بومگارتنر با
مشــتهای گره كرده پیــروزیاش را اعالم میكرد
تا سالها در ذهن كشــتی دوســتان ایرانی ماندگار
شــد .بومگارتنركه اكنون رئیس فدراســیون كشتی
آمریكاست ،پس از درگذشت ســلیمانی از او تمجید
كرد و گفت :ســلیمانی رقیبی سرســخت و قهرمانی
بزرگ بود .بوريس بومگارتنر افســانه کشتی جهان از
آمریکا پس از  ۳۶ســال کار در دانشــگاه ادینبورو در
پنسیلوانیا بازنشسته شــد .او در سال  ۱۹۸۴کار خود
را در این دانشگاه با دســتیار مربیگری
کشــتی آغاز کرد و پس از  ۶ســال به
سرمربیگری رســید و در سال ۱۹۹۷
نیز مدیر ورزشی دانشگاه شد او پس
از  ۳۶سال فعالیت در اين دانشگاه در
سن  ۶۱سالگی بازنشسته شد.

مســتند «بیآبــان» همانطور كه
احتماال از نامــش حدس میزنید،
روایتی از داســتان خشكســالی
خوزســتان اســت .این مستند به
بررسی میزان آب شیرین در كشور
پرداخته و نشان میدهد چه مسائلی
باعث كمبود آب شــیرین در این
سرزمین چهارفصل بهویژه استان
خوزستان شده است .این مستند را
«سید مصطفی موسویتبار» نوشته
و كارگردانی كرده و پژوهشــگران
آن عالوه بــر خود موســویتبار،
«سیدمهدی صدرالساداتی»« ،زهره
نجفزاده» و «روحاله شمشیری»
هســتند .مدت زمان این مستند
یكســاعتو8دقیقه اســت و اگر
كنجكاو شــدهاید كه درباره دالیل
كمبود آب در خوزســتان بیشتر
بدانید ،میتوانید این مستند را در
سایت «هاشور» ببینید .راستی تا
یادمان نرفته این نكته را هم اضافه
كنیم كه این مستند داغداغ همین
امسال ساخته شده است.

خاطرات سینما

«ســینمای ایــران در دهههای
30و  40به روایــت اهالی خیابان
اللهزار و ارباب جمشــید (هالیوود
ایران)» .همین جمله كوتاه بهترین
معرفی برای مســتند «خاطرات
سینما» است كه آن را «محمدباقر
ســلمانی» روایت كرده است .این
مستند 58دقیقهای به سراغ عشق
ســینماها و عوامل فنی دهههای
30و 40رفته اســت تا بــا حال و
هوای ســالهای اوج رونق سینما
در ایــران ،چرایــی عالقهمندی
پیشكسوتان به سینما ،خاطرات و
اثرگذاری آنها بر سینما را بررسی
كند .اگر دوســت داریــد درباره
آپاراتهای زغالی ،فیلمهای بسوز
(نیتراته) ،آلبوم جفتی ،ســه فیلم
با یك بلیــت ،اكــران از 8صبح تا
10شب ،سیاهیلشکرها ،خیابان
ارباب جمشــید (هالیوود ایران)،
نخستین البراتوار سینمای ایران،
اســتودیوهای دوبلــه فیلمهای
خارجی و تاریخچه اللهزار و كوچه
ملی بیشــتر بدانید ،تماشای این
مستند را از دست ندهید.

بیوگرافی شوماخر

فرقی نمیكند هر كدام از ما تا چه
اندازه اهل دنبال كردن مسابقات
اتومبیلرانی یا بهاصطالح «فرمول
یك» هســتیم؛ به هر حال همه ما
نام «شــوماخر» ،راننده افسانهای
ایــن مســابقات را شــنیدهایم.
«مایكل شوماخر» قهرمان 7دوره
از مســابقات فرمول یك است كه
بیشــتر عمر ورزشــیاش را برای
تیم «فراری» مسابقه میداد و در
ســال 2013بر اثر یك حادثه در
كوههای آلپ فرانسه به كما رفت؛
اما 6سال بعد یعنی در سال2019
بهطور كامــل هوشــیاریاش را
بهدست آورد .همه اینها را گفتیم
كه بگوییم اگر میخواهید بیشتر
درباره این راننده افسانهای بدانید،
مســتند «شــوماخر» را ببینید.
این مســتند كه در ژانر بیوگرافی
ساخته شده ،محصول كشور آلمان
در ســال 2021و تولید شــبكه
«نتفلیكس» است كه آن را «هانس
برونو كمرتونس» كارگردانی كرده
است.

فیلمگردی
شیطان مرا وادار كرد!

فیلمهای «احضــار» را دیدهاید؟
فیلمهای «احضار» ســال 2013و
«احضار »2سال 2016را؟ اگر این
فیلمهای ترســناك را دیدهاید و از
آنها خوشــتان آمده ،حتما از فیلم
«احضار »3هم خوشــتان میآید؛
فیلمی كه نام دقیقترش این است:
«احضار :شیطان مرا وادار به انجام
این كار كــرد» .فیلمنامه این فیلم
كه در ژانر وحشت ،هیجانانگیز و
رازآلود ساخته شده ،بر پایه داستانی
از «جیمز وان» اســت و دنبالهای
برای 2فیلم احضار بهحساب میآید.
داستان این فیلم كه هشتمین فیلم
دنیای ســینمای «احضار» است،
از جایی شــروع میشود كه فردی
به نام «وارنس» روی پرونده قتلی
تحقیق میكند كه ممكن اســت
در آن پای موجودی شــیطانی هم
در میان باشد! این فیلم كه محصول
سال 2021آمریكا و انگلیس است،
بــه كارگردانــی «مایــكل چاوز»
ساخته شده.
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سرآشپز جوان این هفته پیشنهادهایی
خوشمزه برای شما دارد

كنافه پنیری

طعم دسرهای
پاییزی

آفوگاتو

«كنافه» به عربی و «كونفی» بــه تركی ازجمله كنافه پنیری تركی
فر و ماهیتابه خوشمزه تاریخی اســت كه با وجود ریشه عربیاش
بیشتر در كشور تركیه و از زمان امپراتوری عثمانی برای سالطین و
پادشاهان آن دوره تهیه و سرو میشد .این دسر سنتی خاورمیانه از
ل ماهرمضان
خمیر رشتهمانند نازك تهیه شده و در مراسم مذهبی مث 
و سایر ایام سال همراه سرشیر یا بستنی سنتی ،تكههای موز و یك
استكان شیر یا قهوه و چای میل میشود .در ایران معموال كنافه در
كافیشاپها سرو میشود.

آفوگاتو با نام دیگر قهوه بســتنی نیز شناخته شده است و تركیبی
از قهوه اسپرســو و بســتنی دارد كه طرفداران بســیار زیادی را
بهخود جذب كرده اســت .نــام این دســر ایتالیایــی ،بهمعنای
غرقشدن است و به این اشــاره دارد كه در این دسر ،بستنی میان
قهوه غرق شده است.

مواد الزم
قهوه ۷ :گرم
بستنی وانیلی ۲ :اسكوپ
آب ۳۰ :میلیلیتر
سس شكالت :به میزان دلخواه

مواد الزم
كره آبشده ۷۵ :گرم
رشته كادایف۱۵۰ :گرم
پودر پسته یا مغز دلخواه ۳ :قاشق غذاخوری
زعفران دمكرده ۲ :قاشق غذاخوری
پنیر موزارال :به مقدار الزم

وقتی عالقهمند به انجام كاری باشــی،
سحرغفوری
سن و سال هیچ معنا و محدودیتی برای
تو نخواهد داشت .ممكن است پیر یا جوان باشی و فكر شروع
یك كسبوكار تازه به ذهنت برســد .مثل آشپز ۱۸ساله این
هفته ما كه این روزها حسابی سرش با آموزش و سفارشهای
آشپزی شلوغ شده اســت؛ دختری كه در كنار تحصیل در
مقطع متوسطه ،با هجوم ویرانگر ویروس كرونا به كشورمان در
سال ،۹۸درصدد فعالیت در حوزه آشپزی برآمد .رها داریوش،
ابتدا پختوپز را به صرف گذران اوقات فراغت در زمان تعطیلی
مدارس پیش گرفت و پس از مدتی متوجه شد كه عالقه زیادی
به پخت و دیزاین كیكهای فانتــزی دارد .او پس از آزمون و
خطا در خانه ،به یاری و تشویق خانوادهاش راهی كالسهای
تخصصی آشپزی شد و پس از كسب مهارت در این حوزه ،در
فضای مجازی بهصورت جدی كسبوكار خانگی و خوشمزه
خود را به راه انداخت و طرفــداران زیادی جذب كرد .در این
روزهای پاییزی این آشــپز جوان ما را با ۳رسپی لذیذ آشنا
میكند.

ابتدا برای شروع ،رشتهها را با دست بهخوبی خرد كنید.
طرز تهیه
سپس زعفران و كره را به رشتهها اضافه كرده و با دست
مخلوط كنید تا جایی كه رشتهها آغشته به كره شود .در
مرحله بعد نیمی از رشتهها را كف قالب پهن كرده و با گوشتکوب فشرده كنید
تا حجم یكدستی گرفته و به كف قالب بچسبند .سپس پنیر موزارال را همراه
با پودر پسته روی الیه اول رشــتهها قرار داده و به خوبی پخش كنید تا سراسر
رشتهها را پوشش دهد .سپس باقیمانده رشته را روی مواد میانی بریزید و مجدد
فشرده كنید تا موادتان منسجم شود .بعد قالب را روی شعله مالیم قرار داده و

بعد از گذشت  ۵الی ۷دقیقه ،كنافه را برگردانید تا روی دیگر آن هم بپزد .سپس
مقداری شربت (تركیب آب و شكر) را روی كنافه بریزید و بهمدت ۲دقیقه روی
شعله مالیم قرار دهید .همچنین در انتها برای تزئین میتوانید از بستنی و یا مغز
پسته استفاده كنید تا جلوه زیبایی به دسر خود بدهید.

نكته :رشته كادایف نوعی رشته خوراكی خشك و بسیار نازك است كه از
تركیب آرد گندم یا سمولینا و آب تهیه میشود .این رشته اغلب برای تهیه
دسر محبوب تركیهای باقلوا و كنافه بهكار میرود و شما میتوانید از اغلب
فروشگاهها یا مراكز فروش لوازم قنادی تهیه كنید.

كاكا
كاكا از شیرینیجات گیالنیهاســت و طعم لذیذی دارد .این
خوراك معموال برای عصرانهها و با چای سرو میشود .همچنین
ظاهر آن شبیه به كلوچه اســت و با مزه دلنشین خود ،اوقات
خوشی را برای شما خواهد ساخت.

سقوط آخرین مرد

مواد الزم
این هم یك فیلم جذاب برای آنها
كه بــه ژانر اكشــن و هیجانانگیز
عالمندنــد« :ســقوط آخریــن
مرد» .این فیلم تازه ســال2021
كه محصول مشــترك كشورهای
ســوئد و انگلیس است ،یك دنیای
آخرالزمانی را به تصویر میكشــد.
ماجرا از این قرار اســت كه پس از
آنكه پاندمــیای مرگبار به نابودی
تمدن بشــر میانجامــد« ،جان
وود» ،سرباز ســابق نیروهای ویژه
تصمیم میگیــرد از زنی مجروح
در برابر فرماندهای كه همسر خود
را به قتل رســانده ،محافظت كند.
این فیلم اكشــن بــه كارگردانی
«فانســو انجی» ســاخته شــده
و در آن «دنیل استیســن» نقش
اصلی یعنی نقش جــان وود را ایفا
میكنــد« .اولگا كنــت»« ،دنیل
نیم»« ،استانیســاو یانوسكی»،
«مادلین وال»« ،ناتاشــا مالته»،
«اســتفانی ســیاداتان»« ،رابرت
فالین» و «مایكل بیلینگتون» دیگر
بازیگران فیلم ســینمایی سقوط
آخرین مرد هستند.

نجات بهشت

تخممرغ متوسط۲ :عدد
پوره كدو حلوایی :یكپیمانه
آرد گندم ،آرد برنج (هركدام) ۲/۱ :پیمانه
شكر ۳/۱ :پیمانه
هل ۲/۱ :قاشق چایخوری

بكینگپودر :یك قاشق چایخوری
دارچین ۲/۱ :قاشق چایخوری
زعفران دمكرده ۲/۱ :قاشق چایخوری
گالب ۴/۱ :پیمانه
مغز گردو خردشده ۲ :قاشق غذاخوری

نگاهی به سبك غذایی برخی از كشورها در روزهای سرد سال

سفرههای جهانی در استقبال از پاییز

با ورود به نیمهخنك و سرد سال ،بیش از پیش باید مراقب سالمت خود باشید و با تغذیه مناسب از بروز سرماخوردگیها و بیماری جلوگیری
كنید .از همین رو در سراسر جهان ،تدابیری برای جلوگیری از سرماخوردگی اندیشیده شده است كه در ابتدای فصول سرد سال بهكار
گرفته میشوند .غذاهای سالم و مفیدی كه سرشار از مواد مغذی و آنتیاكسیدان هستند ،میتوانند انتخاب مناسبی برای شروع فصل
سرما باشند .این غذاها باعث تقویت سیستم ایمنی شما میشوند و شما را در برابر هوای سرد محفوظ میكنند .در طول ماههای پاییز و
زمستان كه نور خورشید كمتر میشود با كمبود ویتامین Dروبهرو خواهید شد .پس الزم است از مصرف ویتامین و همچنین اسیدهای
چرب امگا ۳غافل نشوید .همچنینفیبر موجود در گندم،جو،نانهایدانه كاملوبرنج تأثیرمحافظتیبرایسالمت قلبو سیستم گوارش
بدن دارند و از موارد حائز اهمیت در این دو فصل بهحساب میآیند .فراموش نكنید كه حتم ًا باید در طول روز یك وعده سبزیجات در رژیم
غذاییتاناستفادهكنید.سبزیهابهدلیلداشتنویتامینباالشمارادرمقابلمیكروبهایاحتمالیدراینفصولسردواكسینهمیكنند.

كدوحلوایی؛ از پایه ثابتها

روسیه

ویتامینهــای Bكمپلكس ،مانند فوالت ،نیاســین ،پیریدوكســین و
پانتوتنیك اســید و تیامین در كدوحلوایی جای داده شــدهاند و كدو
حلوایی از پایه ثابتهای پاییزی این كشور سردسیر است .تمامی خوراكی
كه با كدو حلوایی پخته میشوند ،مانند سوپ كدوحلوایی ،دامپلینگ
كدوحلوایی ،پودینگ سیب و كدوحلوایی ،پنكیك كدوحلوایی و كمپوت
كدوحلوایی ،سوپ گوالش و سوپ برش ازجمله غذاهای مردم روسیه
در روزهای سرد سال هستند كه باید به آنها توجه شود .دارابودن آهن،
مس ،پتاسیم ،كلسیم و فســفر همچنین از دیگر ویژگیهای این ماده
غذایی است كه فواید متعددی را در پی دارد .این ماده مغذی ،از سیستم
تنفسی از عفونتها محافظت میكند كه در نتیجه باعث كاهش حمالت
آسم میشود و به حفاظت از بدن در برابر ویروسها میانجامد .مصرف
كدوحلوایی ،سبب افزایش تولید گلبولهای سفید خون در بدن شده و

لوبیاقرمز سحرآمیز

«یك ســرمایهگذار بــزرگ بعد از
آنكه به شهر زادگاهش برمیگردد،
كارخانه تقریبا ورشكسته مدادسازی
پدرش را بــه ارث میبــرد .او باید
تصمیم بگیرد آیــا میخواهد این
كارخانه را برای همیشــه تعطیل
كند یا به همراه افــراد محلی برای
نجات كارخانه مبــارزه كند؟» این
تعریف كامــل و جامعــی از فیلم
«نجات بهشت» اســت؛ فیلمی به
كارگردانی «جای ســیلورمن» كه
در سال 2021ساخته شده و یكی
از جدیدتریــن تولیــدات هالیوود
بهحساب میآید .ژانر این فیلم هم
همانطور كه برایتــان قابلحدس
است ،خانوادگی و رمانتیك است .در
این فیلم كه در سایت  IMDBبا رتبه
 6/1تعریف شــده ،بازیگرانی چون
«ویلیام مسلی»« ،جوهانا بردی»،
«میمی كندی»« ،شاشاونی هال»،
«ماری پت گلیسون»« ،پال دالی»،
«بیل كوبس»« ،الرنس پرسمن»
و «ســامی كولكــو» نقشآفرینی
كردهاند.

ابتدا داخل لیوان سرو نوشــیدنی خود یك
طرز تهیه
یا دو اســكوپ بســتنی بریزید .خوب است
كه بســتنی بیش از نیمی از لیوان را اشغال
كند .سپس یك شات قهوه را آماده كنید .دقت كنید كه هر شات
اسپرســو بهطور معمول از ۷گرم قهوه و ۳۰میلیلیتر آب تشكیل
میشــود .اما درصورت تمایل میتوانید از انــواع دیگر قهوه مانند
ترك یا فوری نیز اســتفاده كنید .به محض آمادهشدن ،قهوه را از
گوشه داخل لیوان بستنی ریخته و به آن اضافه كنید .تالش كنید
قهوه بهصورت مستقیم روی بستنی ریخته نشود و با زاویهای مایل
اطراف آن را در بر بگیرد تا شكل بستنی حفظ شود .در انتها نیز با
سس شكالتی یا كاراملی و تاپینگ مورد عالقه خود ،آفوگاتو خود
را تزئین كنید.

چین

اگر از خواص لوبیا قرمز نشنیدهاید ،الزم است بدانید كه این ماده غذایی دارای
سدیم پایین و پتاسیم باال است .افراد مبتال به فشارخون و دیابتیها میتوانند
با خیالت راحت آن را بخورند .لوبیای قرمز سرشار از ویتامین B1است كه تا
حد زیادی به عملكر د سالم مغز كمك میكند .لوبیا قرمز حاوی مقدار باالیی
از پروتئین است و میتواند جایگزینی مناسب برای گیاهخواران باشد .جالب
است بدانید كه چینیها در فصول سرد سال كیك پوره لوبیا قرمز را در برنامه
غذایی خود جای دادهاند و آن را با چای چینی میل میكنند .این ماده غذایی
هنگام پخت ،بهراحتی طعم و مزه هرگونه ادویــه را بهخود جذب میكند.
اسیدفولیك ،كلسیم كربوهیدرات ،فیبر ،پروتئین ،روی و سلنیوم نقش بسیار
مهمی در رفع سرماخوردگی و ویروس دارند كه در ساختار این ماده مقوی
جای داده شدهاست .لوبیا همچنین در كاهش چین و چروك پوست ،بهبود

ترك چورباسی

سیستم ایمنی بدن را تقویت میكند .تقویت سیستم ایمنی بدن باعث
میشود بدن در برابر انواع مختلفی از عفونتها مانند سرما ،آنفلوآنزا و تب
مصون شده و در برابر هجوم ویروسها مقاوم عمل كند.

چغندرهای محبوب

آكنه و تغذیه مو و ناخن تأثیرگذار است و بهطور مختصر ،این ماده ارزشمند
با دارابودن خاصیت ضدسرطانی و پاككنندگی بدن از سموم ،یك سمزدای
طبیعی برای بدن محسوب میشود.

تقویت كرده و محافظی مناسب در برابر ویروسها و آنفلوآنزا بهحساب میآید.
همچنین عدس ،حاوی میزان قابل توجهی پتاسیم است كه برای كاهش فشار
خون بسیار مفید است و خطر سكته مغزی را تا حد زیادی كاهش میدهد.

ژاپن

شاید تا امروز آنقدر كه باید به چغندر و برگ آن دقت نكرده باشید! اما در ژاپن
و خصوصا در فصول سرد سال ،این ماده غذایی خواهان زیادی دارد .ویتامینC
نقش اساسی و مهمی برای بدن داشته و با وجود اهمیت ،در بافت بدن ذخیره
نمیشود .چغندر سرشار از این ویتامین بوده و مدافعی جنگنده برای سالمت
انسان است .برگهای چغندر دارای میزان زیادی از بتاكاروتن است كه این ماده
نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی بدن دارد .این ماده در كنار ویتامین، C
نقشی مهم و اساسی در حفظ و تقویت سالمت بدن بهویژه هنگام بروز بیماریها
و ویروسها دارد .برگ چغندر همچنین میزان كلسترول وتریگلیسیرید را
در بدن كاهش میدهد .همچنین فشار خون را ۳ساعت پس از مصرف كاهش
میدهد و كبد را سالم نگه میدارد .همچنین این ماده ،مسكنی طبیعی برای
دردهای قاعدگی بهحســاب میرود و ضددرد است .از آنجا كه چغندر سبب

سرآغاز وافلهای خوشمزه

را در فصول سرد تقویت میكند .این دســر ،با داشتن عصاره بادام ،تكههای
كدو تنبل و نیز بادام رندهشده از بهترین انتخابهای غذایی برای پاییز است
كه توجه گردشگران و بومیان بلژیك را به طعم و مزه خود جلب كرده است.

یونان

یونانیها در فصول ســرد سال از آویشــن و فواید آن غافل نمیشوند.
پیشینه تاریخی استفاده از آویشن به سالها قبل بازمیگردد .در زمان
یونان باســتان و در گیرودار جنگها و كشورگشــاییها ،هر زمان كه
سرداری دچار جراحت و یا مسمومیت میشــد ،او را در آب و آویشن
قرار میدادند و یا در مخلوطی از آب و آویشن حمام میكردند .اهمیت
آویشــن از آن زمان تا به حال به این علت اســت كه این گیاه مقوی،
سرشار از آنتیاكسیدان بوده و بالفعل ،كشنده انواع سموم در بدن است.
آویشن برای درمان سرفه و برونشیت مؤثر است و در روزهای سرد ،یك
ضدویروس قوی بهحساب میآید .همچنین روغنی كه از گیاه آویشن
گرفته میشود ،تأثیری بســیار قوی در برابر سرماخوردگیها داشته و
آفتكشی قوی بهشمار میرود .استفاده از عصاره آویشن باعث بهبود

شلغم؛ مدافع ریه

سمزدایی و پاكسازی بدن از مواد زائد میشــود ،در درمان سرماخوردگیها
مؤثر است و برای فصلهای سرد انتخابی استثنایی خواهد بود .در ژاپن نیز آب
چغندر و یا دسر چغندر مورد استفاده بومیان آن كشور است.

بلژیك

وافل از لذیذترین دسرهای جهان اســت كه به بلژیك برمیگردد .این دسر
انواع مختلفی دارد و با تاپینگهای متنوع میتواند انتخاب درجه یكی برای
روزهای سرد سال باشد .یكی از تمهای خاص وافل ،بادام است كه با دارابودن
طبعی گرم ،مناسب روزهای سرد سال است .بادام كه منبع غنی از مواد قلیایی
است ،برای افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن بسیار مناسب بوده و توانایی
از بینبردن بیماریها را افزایش میدهد .بادام در درمان سرماخوردگیها و
مقابله با ویروس مثبت عمل كرده و جنگندهای پرتوان در مقابل سموم بدن
است .همچنین آنتیاكسیدانهایی مثل ویتامین  Eكه در بادام یافت میشود،
در درمان بیماریهای زیادی مانند ســرطان و بیماریهای قلبی تأثیر قابل
توجهی دارد .در بلژیك نیز وافل كدوتنبل و بادام سرو میشود كه خاصیت
باالیی داشته و بهعلت دارابودن انواع مواد معدنی و مقوی ،سیستم ایمنی بدن

آویشن نجاتبخش

تركیه

آش شــوربای ایرانیها را كه فراموش نكردهاید؟ تركها آن را «چوربا» تلفظ
میكنند و در فصول سرد ســال آش ،مهمترین غذایی است كه به استقبال
آن میروند .چورباها و چورباســیهای ترك ،بین مردم تركیه و گردشگران
محبوبیت زیادی دارند و مزه لذتبخشی را به شما هدیه خواهند داد .مرجیمك
چورباسی یكی از محبوبترین و متداولترین سوپهای تركیه است و بهویژه
در فصل زمستان بهصورت گرم مصرف میشــود .این سوپ كه همان سوپ
عدس است از تركیب عدس قرمز ،پیاز ،گوجه ،فلفل و نعناخشك تهیه میشود.
عدس ،ماده اصلی این خوراك است كه به پیشگیری و درمان سرطان كمك
میكند .عدس ،منبع خوب سلنیوم است .سلنیوم از مواد معدنی مهم برای
تقویت سیستم ایمنی بدن است و با تحریك واكنش سلولهای  Tبه عملكرد
بهتر سیســتم ایمنی كمك میكند .این ماده مغذی ،سیستم ایمنی بدن را

طرز تهیه پوره كدو حلوایی :ابتدا كدو حلوایی را
پوست كنده و به تكههای كوچك خرد
و تقسیم كنید .ســپس كدوها را داخل
قابلمه بچینید و با كمی آب و شــكر بپزید .بعد از پخت ،اجازه
دهید كدوها خنك شوند .سپس با چنگال یا گوشتكوب ،كدوها
را له كنید تا پوره شود.
كاكا :ابتدا ،تخممرغها را در ظرفی بشكنید و بهخوبی هم بزنید.
سپس شكر و آرد را به همراه بكینگپودر به تخممرغ اضافه كرده
و مخلوط كنید .بعد زعفران دمكرده را به همراه گالب و دارچین
به موادتان افزوده و پس از مخلوطكردن ،هل را نیز به مخلفات
آن اضافه كنید .در انتها نیز پوره كدوحلوایی را كه از قبل آماده
كردهاید به این مواد اضافه كنید .سپس تمام مواد را خوب هم
بزنید تا كامال مخلوط شوند .سپس بهمدت یك ساعت در یخچال
استراحت دهید تا خود را بگیرد .بعد از طیشدن زمان استراحت،
در تابه مقدار كمی روغن بریزید .پس از داغشــدن روغن ،مواد
كاكا را با قاشق برداشته و مانند كتلت در دست گرد كنید .برای
تزئین این خوراك میتوانید از مغز گردو و عسل استفاده كنید.

سینوزیت میشود و شــما را از بروز مشكالت حاد مصون نگه میدارد.
یكی از غذاهای بومی یونان ،مرغ كبابی اســت كه در عصاره آویشــن
غلتانده و با آویشن تازه معطر میشود.

هند

هندی هم در فصول سرد سال سراغ شلغم كه شامل مقدار زیادی ویتامین Cاست
میروند و سوپهای خوشمزه با این محصول خوشمزه و مقوی درست میكنند.
ویتامین ،Cبهعنوان یكی از مهمترین مواد مغذی برای افزایش سیستم ایمنی
درنظر گرفته میشود كه تولید سلولهای سفید خون و آنتیبادی را تحریك
میكند .همچنین آسكروبیك اسیدهای موجود در شلغم بهعنوان تقویتكننده
اصلی سیستم ایمنی درنظر گرفته میشود كه محافظی قدرتمند برای سالمت
افراد در فصول سرد بهحساب میآید .شلغم حاوی مقدار زیادی ویتامین  Aاست
و به همین علت ،مدافعی سینهچاك برای سالمت ریههای شما خواهد بود .حال
كه با ویروس منحوس كرونا درگیر هستیم ،شلغم از بهترین مواد برای مقابله با
این ویروس است .شلغم ،حاوی یك تركیب ویژه به نام گلوكوزینوالت است كه
سمزدایی بدن را برعهده میگیرد .شلغم همچنین خواص ضدالتهابی دارد كه به

رفع و كاهش مشكالت تنفسی مختلف بهویژه آسم میانجامد .خوراك هندی
همچنین از تكههای درشت شلغم و ســیبزمینی و سایر سبزیجات تشكیل
میشود كه طعمی لذیذ و خاطرهانگیز خواهد داشت.

پنجشنبه

تماشا خانه
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پای صحبتهای سیروس همتی
نویسنده ،كارگردان و بازیگر

سریال «فوریا»

طنزبهترین وسیله

براینوشتن از ناگفتههاست
شغلش معلمی بوده و سالها درس ریاضی تدریس میكرده اما حل معادالت ریاضی او را اقناع نكرد
الناز عباسيان
و پای او به صحنه تئاتر باز شد تا جاییكه تبدیل به یكی از بازیگران مطرح و اثرگذار در این حوزه
شد .البته چهره او برای مخاطبان تلویزیونی هم آشناست و او را در سریالهای «خداحافظ بچه»« ،خوب ،بد ،زشت»،
«دلدادگان» و ...تحسین میكنند .البته از هنرنمایی سینمایی او در فیلم «مارمولك» و «كارگر ساده نیازمندیم» هم
نباید غافل شد .هنر طراحی صحنه و كارگردانی تئاتر و داوری در جشنوارههای مختلف را هم نباید از قلم انداخت اما
سیروس همتی به این ختم نمیشود و او اوج آرامشاش را در نوشتن جستوجو میكند .دست به قلم است و تاكنون
چندین كتاب و نمایشنامه چاپ كرده است .این هنرمند  ۴۹ساله اخیرا با  ۲فعالیت متفاوتش رسانهای شده است .اول
خبر حضورش در مسابقه استعدادیابی «یك ،دو ،صدا» كه برای انتخاب استعدادهای موجود در بین عالقهمندان به
نمایشهای رادیویی بود و دیگری انتشار كتاب جدیدش كه مجموعهای از چند نمایشنامه كوتاه با نام «هفتكوتوله و
تمساح» بود .همینها بهانهای دست ما داد تا سراغ او رفته و از دغدغههای این روزهایش جویا شویم.

ل کمدی خارجی
معرفی  ۱۰سریا 

از ته دل بخندید

عكس :اميررستمی

در همین سؤال نخست از فعالیت
این روزهایتان برایمــان بگویید؛
اگر اشــتباه نكرده باشم سر صحنه
تصویربــرداری فیلــم جدیدتان
هستید؟
نه اتفاقا چند روزی است كه برای بازبینی بیست و
ششمین جشنواره تئاتر استان تهران دعوت شدهام
و بسیار خوشــحالم كه بعد از حدود  ۲سال ،تئاتر
جان دوباره گرفته و به امید خدا بهزودی سالنهای
نمایش همچون گذشته ،با حضور هنرمند تئاتر و
تماشاگران آن گرم خواهد شد.
بله متأسفانه در این ایام بسیاری
از فعاالن اصنــاف مختلف از جمله
هنرمنــدان تئاتر متضرر شــده
و حمایت چندانی هم از آنها نشــد.
بهنظرتــان راه برونرفتی برای این
وضعیت معیشــت هنرمندان تئاتر
مثل ایجــاد صندوقهای حمایتی از
سوی مسئوالن میتوان متصور شد.
من از نزدیك شاهد این موضوع بودم كه چه بسیار
خانوادههای هنرمندی کــه از تعطیلی تئاتر ضرر
كرده و با مشكالت معیشتی روبهرو شدند .متأسفانه
در روزهای خانهنشینی فعاالن عرصه تئاتر ،حمایت
درست و درمانی از این عزیزان نشد .ما همان اوایل
برای جبران خسارت این هنرمندان پیشنهادهایی
دادیم .مثال گفتیم از بودجه ساالنه تئاتر ،به كسانی

كه قرار بود نمایششــان را به صحنــه بیاورند و
هنرمندانی كه در حال تمرین نمایش خود بودند
و به اجرا نرسیدند ،بهعنوان كمك مالی اختصاص
داده شــود .البته خانه تئاتر در اوج نابسامانیهای
مالی خود حركت قابل ستایشی انجام داد و در حد
توان بن خرید به اعضا اهدا كرد .به زعم من ،دولت
و اداره كل هنرهای نمایشی این امكان را دارند تا با
خانه تئاتر به تعاملی برسند كه این حمایت با مبلغ
ماهانه بیشتری به هنرمندان تئاتر تعلق گیرد .البته
این حمایتها مقطعی نباشند و مستمر اهالی هنر
را حمایت كنند.
از این فضا كمی فاصله بگیریم و به
كتاب تازه منتشر شده شما برسیم .از
هفت كوتوله و تمساح برایمان بگوید.
در نگاه اول ممكن است تصور كنید هفت كوتوله و
تمساح نمایشنامه كودك و نوجوان باشد اما با تمام
احترامی كه به آثار این حوزه دارم ،باید عرض كنم
كه اینگونه نیســت .در حقیقت اسم  7نمایشنامه
كوتاه این كتاب را هفت كوتوله گذاشتهام و تمساح
هم نمایشی بزرگسال است كه مســائل انسانی،
انتقادی و اجتماعی در آن مطرح میشود .درباره
علت نگارش این كتاب كه به همت نشــر نیستان
منتشر شده هم باید بگویم كه بیشتر دوست داشتم
به دانشجویان و هنرجویان خوراك اجرای نمایش
بدهم .چرا باید همیشه سراغ نمایشنامههای بلند و
مطرح برویم .میتوانیم از همین نمایشــنامههای

كوتاه كار را پیــش ببریم .گاهی بــه هنرجویانم
میگویم كه سنگ بزرگ نشانه نزدن است و بهتر
است با نمایشنامههای كوتاه كار هنریتان را دنبال
كنید .البتــه ناگفته نماند كه مــن در چند دوره
جشنوارههای آثار كوتاه داخلی و بینالمللی ازجمله
جشنواره ارسباران اهر ،داور بودم و متوجه شدم در
این زمینه باید آثار بیشتری نوشته شود .البته پیش
از این هم تجربه نمایشنامه كوتاه داشتم و كتاب
«سه سه» كه 3نمایشنامه كوتاه و  3نمایشنامه بلند
دارد را هم منتشر كرده بودم.
اگر اشــتباه نكرده باشــیم شما
یك مجموعه كتابی هــم با عنوان
«داستانهای كرونا» یا «سوپ خفاش»
را هم تنظیم كرده بودید .از چاپ این
كتاب خبری نشد؟ اصال چه شد كه
ایده نوشتن این كتاب و داستانهای
كوتاه آن به ذهن شما خطور كرد؟
واقعیت این اســت كه روزهای قرنطینه بهدلیل
جلوگیری از شــیوع كرونا و احواالت نزدیكان،
دوستان و بســتگان مرا تحتتأثیر قرار داده و
بر آن شدم كه در راســتای آنچه دیده و تجربه
كردهام بــا كمك تخیالت ،شــروع به نگارش
مجموعه داســتانی تحت عنوان داستانهای
كرونا كنم .این كتاب شــاید به نوعی به لحاظ
شیوه نگارش ادامه كتاب «ننه كاراته» باشد؛ اما
از بابت موضوع ،فع ً
ال شامل 6داستان روز

اگر به دنبال خوب کردن حالتان هســتید و حال و حوصله گردش و مهمانی رفتن ندارید ما به شــما
پیشنهاد میکنیم پای تماشای یک ســریال متفاوت و حال خوب کن بنشینید .سریالهای طنز که
بسیاری تماشای آنها را نوعی روش درمانی میدانند .بینندگان پروپاقرص این سریالها اذعان میکنند
بعد از تماشای حتی یک قسمت از این سریالها ،اســترس و نگرانیشان کم شده و بیآنکه خودشان

فرندز

اجازه دهید برای پیشنهاد اول شما را با سریال طنز پربیننده «فرندز» آشنا کنیم .این سریال یک کمدی موقعیت
است که برای اولین بار در سال  ۱۹۹۴از شبکه  NBCآمریکا پخش شد .فرندز از آن دسته سریالهایی نیست که هر
اپیزودش تنها 20دقیقه از وقت شما را پر کند و بعد از بهپایان رساندن هر فصل یا هر اپیزود ،پروندهاش را ببندید .اگر
حتی یک قسمت از این سریال را تماشا کرده باشید با این نکته موافقید که این سریال گزینه مناسبی برای خوب کردن
روحیهتان است .جالب است بدانید تمام 10فصل سریال کمدی فرندز در ردهبندی  ۱۰مجموعه برتر سریالهای
تلویزیونی قرار داشتند و در نهایت با انتشار فصل هشتم توانست رتبه اول را کسب کند .قسمت پایانی این سریال در
سال  ۲۰۰۴منتشر شد که به عنوان پربینندهترین اپیزود دهه  ۲۰۰۰و بهترین سریال طنز جهان شناخته شد.

اداره

سریال «اداره» در طول  ۹سال انتشار توانست به یکی از محبوبترین سریالهای کمدی آمریکایی تاریخ تبدیل شود.
این سریال ،طنز موقعیت و مستند نماست که برای اولین بار در سال  ۲۰۰۵از شبکه  NBCآمریکا پخش شد .البته
فصل اول نتوانست توجه مخاطبان را به خود جلب کند .اما با انتشار فصل دوم ،این روند یکباره تغییر پیدا کرد و سریال
اداره توانست جایگاه ویژهای در سریالهای تلویزیونی و بهخصوص سریالهای طنز خارجی بهدست آورد .داستان
سریال اداره روایتگر زندگی شخصی و اتفاقات روزمره کارکنان یک اداره فروش کاغذ است که در هر اپیزود با وقایع و
داستانهای کمدی و جذابی مواجه میشویم .طرفداران این سریال با قبول این نکته که فصل اول جذابیت چندانی
ندارد ،میگویند اگر فصل اول را تحمل کنید پس از آن با بهترین سریال خندهدار دنیا روبهرو میشوید.

اشکالی ندارد رو به راه نباشی

حاال میخواهیم شما را با یک سریال طنز از آسیای شرقی و کشور کرهجنوبی آشنا کنیم« .اشکالی ندارد رو به
راه نباشی» عاشقانهای ساخته کرهجنوبی در سال  2020است که با بازی کیم سو هیون و سئو یه-جی پخش
میشود .این درام ،داستان یک کارمند بهداشت جامعه در یک بخش روانپزشکی و یک نویسنده موفق کتاب
کودکان است که فرصتی برای عشق و عاشقی و همچنین درکی از آن ندارند .اما پس از مالقات با یکدیگر ،این
دو به آرامی شروع به بهبود زخمهای عاطفی یکدیگر میکنند .هرچه داستان پیش میرود ،حقیقتی که در پس
گذشتههای درهم تنیده آنها وجود داشته است نیز فاش میشود .برای تماشای این فیلم که از کمدیهای به روز
دنیاست میتوانید به پلتفرمهای نمایش آنالین مراجعه کنید.

پارکها و تفریحات

سریال کمدی «پارکها و تفریحات» نیز یکی دیگر از بهترین سریالهای کمدی آمریکایی است که در طول  ۱۱سال
توانست توجه طیف وسیعی از مخاطبان را به خود جلب کند .قسمت اول این سریال کمدی آمریکایی در سال ۲۰۰۹
از شبکه  NBCآمریکا پخش شد .این سریال در گونه طنز موقعیت ساخته شده و در طول سالهای پخش جوایز
متعددی دریافت کرده است .انتشار قسمت پایانی این سریال جذاب و پرطرفدار به دلیل شیوع ویروس کرونا مدتی به
تعویق افتاد ،اما سرانجام در تاریخ  ۳۰آوریل  ۱۱( ۲۰۲۰اردیبهشت  )۹۹منتشر شد و پس از  ۱۱سال به پایان رسید.
داستان سریال پارکها و تفریحات در شهری واقع در ایالت ایندیانای آمریکا روایت میشود که مسئوالن و مقامات
دولتی آنجا قصد دارند با انجام برخی اقدامات ارتقایی ،این شهر را به شهری بهتر تبدیل کنند.

کبیر

اگر عالقهمند به فیلمهای تاریخی هستید روی این پیشنهاد ما فکر کنید .مینی سریال «کبیر» یکی از
جدیدترین و بهترین سریالهای کمدی دنیا محسوب میشود که در ژانر تاریخی ،کمدی و درام ساخته شده
است .این سریال به کارگردانی کالین باکسی و بن چسل و گیتا پیتل در سال  ۲۰۲۰ساخته شده است .این
سریال محصول کشور استرالیا و انگلیس و در ژانر تاریخی است .درباره داستان سریال کبیر باید گفت که این
سریال تاریخی و کمدی بر اساس داستان واقعی در خصوص ظهور کاترین کبیر و ملکه روسیه ساخته شده که
حدود  ۳۴سال بر روسیه حکومت کردند .این سریال سرگذشت کاترین کبیر از جوانی تا ازدواج با امپراتور پیتر و
ماجراهایی که در این دوران اتفاق افتاده را به تصویر میکشد.
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سریالگردی

است كه این داســتانها دارای
تم مشــتركی میان كشور ما و
كشورهای دیگر است چرا كه
كرونا اتفاقی جهانی شــده و
این ویــروس منحوس همه
دنیا را تحتتأثیر قرار داده
اســت .در آن چند ماهی
كه در منزل بودم حداقل
2ســاعت زمان را در روز
به نگارش این داســتان
اختصــاص دادهام كــه
البتــه هنوز بــه مرحله
چاپ نرسیده است.
اساســا موضوع
اصلی نوشتهها یتان
چیست و چه گونهای
را برای نوشــتن بیشتر
میپسندید؟ طنز یا جدی؟
از آنجا كه طنز برای من بهترین وســیله برای
گفتن حرفها و ناگفتههاســت از اینرو سعی
كردم وجه طنز داستانها را پررنگتر كنم .در
كتابی كه درباره كرونا نوشــته بودم هدف این
بود تراژدی و شرایط نابسامانی كه مدنظرم بود
را بهتر به مخاطب انتقال دهم .باید پذیرفت كه
یك هنرمند در میان مــردم زندگی میكند و
فارغ از اتفاقاتی كه در اطرافش میگذرد ،نیست.
من هم در ایــن آثار با نگاه انتقادی به مســائل
اجتماعی و سیاســی كه جهانشمول هستند و
زمان مصرف ندارند ،اشــاره كردم .یك نویسنده
وامدار اتفاقاتی اســت كه پیرامونش میگذرد و
باید در این رابطه ادای دین كند .مسائل اجتماعی
همیشه بزرگترین دغدغه من در نوشتههایم بوده
است .حتی برای آن دسته از آثار كه زمان آن مربوط
به گذشته بود ،تالش كردم كه با گریزی به اتفاقات
خاص و ویژه ،به تماشاگر یا بیننده ،برخی مسائل
را گوشزد كنم تا اثر بیارتباط با زمان حال نباشد.
پیشتر بــه كالسهای بازیگری
اشاره كردید .در شرایطی كه اغلب
سازند ههای مجموعههای نمایشی
برای بیشتر دیده شدن فیلمهایشان
سراغ افراد مشــهور اینستاگرامی
میروند ،بهنظرتان در حق هنرجویان
دور ههــای آكادمیــك اجحاف
نمیشود؟
به نظر من هیچكس جای كسی را اشغال نكرده

و آغوش هنر بــه اندازهای
بزرگ است كه هر فرد با استعداد
و هنرمنــدی را در خود جــای میدهد.
من هیچ ایــرادی نمیبینم اگر فرد با اســتعدادی
بدون شركت در كالسهای بازیگری و تحصیالت
آكادمیك به بازی دعوت شــود .چه بســا از برخی
هنرجویانی كه سالها در كالسها تمرین میكنند
اما استعداد و نبوغ بازیگری را ندارند ،بهتر باشند .به
همینخاطر من ترجیح میدهم در این زمینه خیلی
ورود پیدا نكنم .اما نكته مهم این است كه حتی آن
فردی كه از فضای غیرآكادمیك به سینما یا تلویزیون
راه پیدا كرده ،خود دیر یا زود درمییابد كه تحصیالت
آكادمیك و تمرینات تئاتری مكمل استعداد ذاتی
بازیگر برای پیشرفت است.
كمی از این فضــا فاصله بگیریم
و از فعالیت داوری شــما در مسابقه
استعدادیابی رادیویی با عنوان یك،
دو ،صدا ســؤال كنیم .از این تجربه
برایمان بگوید.
رادیو برای من نســبت به همه رســانهها جایگاه
ویژهای دارد زیرا تأثیر صدا را میتوان به خوبی در
این رسانه دید و شنید .در بازیگري سینما ،تئاتر و
تلویزیون ما عنصری بهنام فیزیك و بدن داریم و در
چهرهمان عنصری به نام میمیك یا ریاكشنهای
صورت .اگر این موارد را از بازیگر بگیرند ،اساساً كار او
سخت میشود .درحالیكه بازیگری در رادیو از پایه
چنین موضوعی را ندارد شما باید تمام جلوههای
هنرتان را در صدا اعمال كنید و بروز دهید كه این
بهشدت سخت است .بازیگری نمایشهای رادیویی
رشته سختی است كه عالقهمندان به این حوزه باید
تمرین و ممارست داشته باشند و این مسابقه كمك
زیادی به عالقهمندان این حوزه میكند .از اینرو به
دعوت دوست عزیزم ساجد قدوسیان ،كارگردان
برنامه و مجری محترم آن نســیم رفیعی ،داوری
برنامه را پذیرفتم و باعث افتخار و خوشحالی من
بود در كنار مینا نوروزی عزیز و هنرمند پیشكسوت
عباس محبی تجربه داوری در این مسابقه را داشتم.
ماحصل این استعدادیابی چه بود؟
برگزیدگان چطور بودند؟
 ۳۸شركتكننده حضور داشت كه حدود ۸تا ۱۰نفر
برگزیده و به مرحله اصلی راه یافتند .البته من بیشتر
به صداهایی كه ویژگی خاصی داشته و خود شخص
هم خالقیت به خرج داده بود ،رأی مثبت دادم.
هماكنون مشغول چه كاری هستید
و چه كارهایی برای نمایش دارید؟
عرض كردم در حال بازبینی جشنواره تئاتر هستم.
همچنین بهزودی سریال «نیســان آبی» ساخته
آقای منوچهر هادی از شبكه نمایش خانگی پخش
میشــود كه من هم توفیق همكاری با این گروه
را داشتم.

خبر داشته باشند خنده مهمان لبانشان شده است .البته فیلمها و سریالهای کمدی آثاری با درونمایه
طنز هستند که مفاهیم ژرف را در قالب کمدی و شوخی بیان میکنند و هدفشان فقط خندان نیست.
این آثار یکی از بهترین تریبونها برای بیان برخی مســائل و معضالت اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی،
اقتصادی و ...است.

بازگشت به آینده

وقت آن رسیده که سریالی تماشا کنیم که هم ما را بخنداند و هم درک علمی ما را باال ببرد .چه پیشنهادی بهتر
از سریال «بازگشت به آینده» که یک سریال کالسیک علمی-تخیلی لطیف است .این سریال به معنای واقعی
کلمه یک سریال خاص است .همه افراد میتوانند با این سریال بخندند و داستان آن به حدی پیچیده است که
هم بتواند بزرگترها را جذب خود کند و در عین حال بچهها نیز از تماشای آن خسته نشوند .اولین قسمت این
مجموعه کمدی ،ماجرایی ،علمی و تخیلی در سال  ۱۹۸۵به نمایش درآمد و به موفقیت بزرگی دست پیدا کرد.
بازگشت به آینده عنوان پرفروشترین سریال سال در آمریکا را بهدست آورد و به همین دلیل دو دنباله نیز برای
آن ساخته شد .این سری سریال مفرح و سرگرمکننده بعد از گذشت 30سال هنوز طرفداران بسیاری دارد.

روز گراندهاگ

«روز گراندهاگ» به کارگردانی هارولد رامیس ،محصول سال  ۱۹۹۳است .این فیلم درباره یک گزارشگر عبوس
هواشناسی تلویزیون است که برای تهیه گزارش روز دوم ماه فوریه یا روز دوم موش خرما به همراه تهیهکننده و فیلمبردار
به شهر کوچکی میروند .هر سال در این روز مردم منتظر بیرون آمدن موش خرمایی هستند که به آنها میگوید آیا
زمستان تمام میشود یا تا  ۶هفته دیگر ادامه خواهد داشت .او و گروهش مجبور میشوند شب را در این شهر اقامت کنند
اما فردا صبح که گزارشگر از خواب بیدار میشود به طرز معجزهآسایی میبیند که در یک حلقه زمانی گیر افتادهاست و
هر روز در حال سپری کردن روز گراندهاگ است و این حلقه در طول فیلم ادامه دارد .روز گراندهاگ فیلمی شوخطبع
،دلنشین ،خندهدار و در عین حال فیلسوفانه است ،فیلمی کمنظیر که هیچوقت تکراری نمیشود.

چقدر اهل تماشــای سریالهای
اكشــن ،پلیســی و هیجانانگیز
هســتید؟ اگر جوابتــان «زیاد»
است ،این روزها یك گزینه بسیار
خوب برای تماشا كردن دارید .نام
این سریال «فوریا» است و داغداغ
همین امسال توسط كشور «نروژ»
ساخته شده است .درباره داستان
این مینیسری جدید هم بگوییم
كه «رانیا» ،افســر جســور پلیس
بعد از وقوع یك قتــل در نروژ ،به
درون یك گروه راست افراطی نفوذ
میكند .با شكلگیری یك حمله
تروریستی در قلب اروپا ،رانیا همراه
كاراكتر دیگری به نام «اسگیر» از
شهر فیورد نروژ ،راهی شهر برلین
میشود .این سریال جذاب كه در
ســایت  IMBDرتبه  6/7از 10را
بهدســت آورده ،كاری از «مگنس
مارتنــس» و «الرس كرائومــه»
اســت كــه در آن بازیگرانی چون
«ماری ویلمان»« ،نینا كانزندوف»،
«پل اســوره والهایم هاگــن» و...
ایفاینقش كردهاند.

آقای كورمن

«آقای كورمن» نام سریالی در ژانر
كمدی -خانوادگی است كه یكی
از جدیدترین ساختههای هالیوود
بهحســاب میآید .این سریال كه
توســط شــركت اپل تولید شده،
درباره یــك معلم مدرســه به نام
«كورمن» اســت كه با اضطراب،
تنهایی و كمبــود اعتما دبهنفس
دســتوپنجه نرممیكنــد و بــا
رؤیاپردازی دربــاره كار كردن در
صنعت موســیقی ،زندگیاش را
میگذراند .فصل نخست این سریال
همین امسال یعنی در سال2021
منتشــر شــده كه هر قسمت آن
حــدود 20دقیقه تا نیمســاعت
اســت« .جوزف گوردون لویت» و
«آرورا گوئــررو» ،كارگردانهای
ســریال آقای كورمن هســتند و
در آن «جوزف گــوردون لویت»،
«آرتور كسترو»« ،جردن گالیندو»،
«اراســلی پادیال»« ،دبرا وینگر»
و «الكســاندر جو» بازی كردهاند.
میتوانید این سریال را با زیرنویس
فارسی یا بهصورت دوبله از طریق
پلتفرمهای نمایشی تماشا كنید.

مدیر دانشكده

خانواده من

بد نیست در میان سریالهای طنز خارجی ،از سینمای هند هم پیشنهادی بدهیم« .خانواده من» سریالی در ژانر کمدی
محصول کشور هند و سال  ۲۰۱۸است .این سریال توانسته نقدهای مثبتی از منتقدین را دریافت کند و در جدول برترین
برنامههای تلویزیونی  IMDBاست .سریال خانواده من به کارگردانی سمیر ساکسنا در سال  ۲۰۱۸ساخته شده است.
در این سریال ویسهش بانسال ،مونا سینگ ،اکارش خورانا ،اهان نیربان ،روحی خان به هنرمندی پرداختهاند .داستان
این فیلم از این قرار است که در تابستان سال  ۱۹۹۸میالدی ،یک پسر دوازده ساله هندی بهنام هارشو گوپتا و اعضای
خانوادهاش ،مصائب متعددی را در زندگی روزمرهشان تجربه میکنند و پس از ماجراهای فراوان ،هارشو به اهمیت وجود
خانواده پی میبرد .شک نداریم با تماشای این سریال برای ساعاتی خنده و شادی مهمان جمع خانوادگی شما خواهد شد.

جری مگوایر

«جری مگوایر» ،درام و عاشقانه محصول سال  ۱۹۹۶کشور آمریکاست و برنده جوایز متعددی از جمله جایزه اسکار
برای بهترین بازیگر مرد نقش مکمل و جایزه گلدنگلوب برای بهترین بازیگر مرد شدهاست .یک درام کمدی در مورد
یک مدیر ورزشی ممکن است اولین گزینه برای فیلمی که قرار است حال شما را خوب کند به نظر نیاید .اما بازی تام
کروز آنقدر قوی است که نمیتوانید در برابر جذب شخصیت اصلی این داستان شدن مقاومت کنید .با اینکه جری،
فردی مغرور است و میتواند خیلی سریع افراد را قانع کند ،اما بسیار خوشقلب است .بازی بینظیر رنه زلوگر و کوبا
گودینگ جونیور نیز به القای حس خوب این فیلم به مخاطب ،کمک بزرگی کردهاند .این فیلم مخصوص کسانی است
که آرزو دارند کاری که آن را دوست ندارند را رها کرده و کسب و کار خودشان را شروع کنند.

تئوری بیگبنگ

سریال «تئوری بیگبنگ» یکی دیگر از بهترین سریالهای کمدی در دنیا در سالهای اخیر است .فصل اول این سریال
آمریکایی با نقدها و بازخوردهای مثبت و منفی از سوی منتقدان و مخاطبان مواجه شد ،اما با انتشار فصلهای دوم و
سوم ،این روند به کلی تغییر کرد و این مجموعه به یکی از سریالهای پربیننده و محبوب تبدیل شد .این عنوان در طول
سالهای انتشار ،موفق به دریافت جوایز متعددی شد و توانست در ذهن و قلب مخاطبان تثبیت شود .سریال تئوری
بیگبنگ روایتگر داستان زندگی  ۵دوست است که  ۴نفر از آنها بسیار باهوش و نابغه بوده ،اما در روابط اجتماعی بسیار
ضعیف هستند .در میان آنها شخصیتی بهنام «پنی» وجود دارد که بسیار زیرک بوده و بهراحتی میتواند دوست پیدا
کند .در هر اپیزود شاهد اتفاقات و چالشهای موجود در زندگی اجتماعی این  ۵کاراکتر جذاب در قالب کمدی هستیم.

اگر ازجمله طرفداران پروپا قرص
سینمای دنیا باشید ،بهاحتمال زیاد
«ساندرا اوه» را میشناسید .او كه
«كریستینا یانگ» سریال «آناتومی
گری» است و در سریال «كشتن
ایو» نقش «ایو پوالستری» را بازی
كرده ،یك بازیگــر كرهایاالصل
اســت كه در كانادا به دنیا آمده و
به تازگی ســریال دیگری در حال
پخش دارد؛ «مدیر دانشكده» .این
سریال درباره زنی است كه بهعنوان
نخستین زن رنگینپوست ،جایگاه
مدیریت دانشگاه ادبیات انگلیسی
را كسب كرده و همه تالش خودش
را بهكار میبندد تا خواســتهها و
انتظارات باالی استادان دانشگاه را
برآورده كند .این سریال تكفصلی
یا بهعبارت بهتر مینیســری ،در
6قسمت ساخته شده كه هر كدام
از این قســمتها حدود 30دقیقه
اســت .ســریال مدیر دانشكده را
«دانیل گری النگینو» كارگردانی
كرده است.

پادكستگردی
پادكست راوكست

رادیو پایان

اگر عاشق سینما هســتید« ،رادیو
پایــان» میتوانــد در زمــره یكی
از محبوبترین پادكســتهایتان
قراربگیــرد .این پادكســت درباره
پایانهای مهم و ماندگار ســینمای
ایــران اســت و در هر قســمت ،با
حضــور فعــاالن عرصه ســینما،
داستان جذاب پایانبندی یك فیلم
سینمایی را روایت میكند؛ بهعنوان
مثال این پادكســت 10اپیزودی،
تاكنون ســراغ فیلمهای «قیصر»،
«نازنین»« ،مسافران»« ،هامون»،
«ســوتهدالن»« ،كندو»« ،شازده
احتجاب»« ،شــبهای روشــن»،
«شطرنجباز» و «تنگنا» رفته است.
در جدیدترین قسمت رادیو پایان،
یعنی اپیزود «تنگنا»« ،محمدصادق
نادری» طــراح ،نویســنده متن و
كارگــردان رادیو پایــان ،با حضور
5نفر از عوامل اصلی فیلم و همچنین
«هوشنگ گلمكانی» روزنامهنگار و
منتقد سینما« ،جواد طوسی» منتقد
سینما« ،حسین عصاران» پژوهشگر
حوزه موسیقی و «ترانه علیباقرلی»
دوبلور و پژوهشــگر ،سراغ این فیلم
قدیمی محصول سال1352سینمای
ایران رفته است.

«دیدن» فلسفه!
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روبهرو با ناصر ممدوح؛ یكی از صداهای ماندگار دوبله
و گویندگی سینما و تلویزیون ایران

بازیگری
زنگ تفریحم بود

عیسیمحمدی با یك اتفاق دوبلور شد .در ابتدا برای بازیگر شدن نزد اهالی سینما رفته بود.
وقتی دیده بودند كه صدای خوبی دارد ،او را برای كار دوبله معرفی كرده بودند
و چنین بود كه از سال  1340كار دوبله را آغاز كرد .او امروز ،نزدیك به  6دهه فعالیت هنری و گویندگی
و دوبله را در كارنامهاش ثبت كرده و حاال وقتی كه از ناصر ممدوح سخن میگوییم ،همه بالفاصله به
یاد دوبلههای ماندگار او و نقشآفرینیهایش میافتند و همچنین اجراهایی كه داشته .صدای او را در
كارتونهای ماركوپولو ،سندباد و معاون كالنتر و سریالهای خارجی جنگجویان كوهستان ،افسانه
شجاعان و ...به یاد داریم؛ همچنین در فیلمهایی چون هركول ،محمد رسولاهلل ،اسپارتاكوس ،شاه لیر
و ...در سریالهای راه شب ،اغما و فاكتور هشت نیز تجربه بازی و در مسابقه  101و «حدس بزنید» سابقه
اجرا داشته است .حضور او در گویندگی مستندهای علمی نیز بسیار پررنگ بوده است.
شما به عشق بازیگری وارد سینما شدید ،نه؟

بله.
یعنی ورود شما به دنیای دوبله یك اتفاق بود،
نه یك برنامه و هدف؟
فیلمنامهای نوشــته بودم و چند جایی بردم كه نشــان بدهم.
خجالت میكشیدم و آدم كمرویی بودم ،ولی سعی كردم چند
جایی ببرم .چند باری كه پیش آقای میثاقیه رفتم ،گفت تو صدای
مناسبی داری و مرا به آقای كاملی كه استاد بنده بودند ،معرفی
كرد .من حتی نمیدانستم دوبله چیست .رفتم و مسیر زندگیام
برای همیشه عوض شد.
در آن روزگار جوانی ناراحت نبودید چرا بازیگر
نشدید؟
نه .دوبله هم قسمتی از سینما بود دیگر .تقدیر ما هم چنین بود
كه به این سمت و سو كشیده شویم.
آن موقع كه نخستین كارهای دوبلهتان را انجام
میدادید ،چه تصوری از آینده و جایگاهتان در
این هنر داشتید؟
آن موقع اینطور نبود كه به فكر آینده باشم و بیشتر به زمان حال
توجه میكردم .در زمان حال گویندگی میكردم و اســتادان
و حرفهایهــا كار میكردنــد و من هم از روی دســت آنها یاد
میگرفتم40 .درصد دوبله صدا و باقی آن هم القای حس و حال
بازیگران از طریق صداســت .من آن موقع فقط سعی میكردم
كارم را درست انجام بدهم و دوبله برایم دنیای دیگری بود.
یعنی واقع ًا بهعنــوان یك جوان ،هیچ فكری
درباره آیندهتان نمیكردید؟
آن موقع مثل امروز نبود .كمتر كسی به آینده فكر میكرد ،چون

آینده برای هر كاری روشن بود.
اگر در همان ســال  1340كه دوبله را شروع
كردید ،جایگاه امروزتــان را بهعنوان یكی از
صداهای كالسیك و ماندگار دوبله ایران به شما
نشان میدادند ،باورتان میشد؟
(با خنده) اینكه دیگر شبیه معجزه میشــد! ولی كاری به این
چیزها نداشــتم .كار دوبله برایم كار قشنگی بود .طبیعی است
گاهی به آینده هم فكر میكــردم ،ولی آن موقع طوری كه فردا
و پسفردای ما بهتر از امروزمان بــود .من با اینكه در دوبله یك
تازهوارد بودم ،ولی هرقدر هزینه میكردم باز هم پول اضافهای
برایم باقی میماند .اكثریت همینطوری زندگی میكردند .گروه
كمی بودند كه دوراندیشی میكردند.
دورهای كه شما كارتان را شروع كردید با دوره
ما فرق میكند .امروز كســی اگر عالقهمند به
دوبله باشد ،از یك سو با شرایط سخت اقتصادی و
تغییرات پیدر پی روبهرو میشود و از سوی دیگر
نمیداند با عشقش چه كار كند .چنین افرادی كه
به دوبله عالقهمندند باید چه كار كنند؟
ببینید ،آن زمانها مث ً
ال جوانهای تحصیلكرده كه وارد حرفه
ما میشدند ،بدون تســت و اتفاق خاصی وارد دوبله میشدند و
توسط استادان این گزینش انجام میشــد .دو هفته یا یكماه
كه میماندند ،وقتی میدیدند كه مناسب این كار و هنر نیستند
جذب كارهای دیگری میشدند؛ چون كار وجود داشت و مثل
امروز نبــود .االن تحصیلكردهها هم اگــر بخواهند در حوزه
خودشان كار كنند ،كاری برایشان وجود ندارد .در نتیجه بیشتر
جوانها كه سرمایهای هم برای شروع یك كار ندارند ،ناچارند كه

نیمنگاهی به چند صدای ماندگار تاریخ دوبله ایران

جادوگران صدا

به سمت هنر بیایند؛ سینما ،تئاتر و حتی دوبله.
چرا؟
چون این اشــخاص دنبال درآمدند و بهترین منبع درآمد هم
كارهای هنری است؛ چرا كه شما نیاز به هیچ سرمایهای ندارید و
صرفاً باید تمرین و استعداد داشته باشید .درحالیكه برای كارهای
دیگر ،مث ً
ال باید یك ماشین خریداری كنید یا مغازهای اجاره كنید
یا دستكم سرمایه اولیهای داشته باشید .هرچند بارها گفتهام
كه در كار ما این عالقه است كه حرف اول را میزند .هر كسی هر
كاری انجام میدهد باید عاشق كارش باشد و بخواهد كه آن را
درست انجام بدهد و از روی بیمیلی كارش را انجام ندهد .باید
بخواهد كه در كارش بهترین باشد .كسی كه سعی میكند بهترین
باشد ،قرار نیست بهترین شود؛ ولی این ذهنیت حتماً در حركت
او اثرگذار خواهد بود.
پس كارهای هنری و كاری مثل دوبله را نوعی
مزیت در دوره ما میدانید كه جوانها میتوانند
بدون سرمایه واردش شوند؟
باالخره این عزیزان هم میآیند و تالششان را میكنند و شاید
نصفشان موفق بشوند ،شاید نصفشان هم موفق نشوند.
با ظهور تلویزیونهــای ماهوارهای و فضای
مجازی ،خیلیها گفتند دوره رادیو به سر آمده.
اما دیدیم كه فضای مجازی عم ً
ال نیاز به گویندگی
و صدا و رادیو را وارد حوزهای جدیدتر كرد .آیا
چنین اتفاقی در عصر جدیــد ،برای دوبله هم
افتاده یا نه؟
دوبله ایران متعلق به دهه  40بود؛ فیلمهایی باشــكوه ساخته
میشــد و ســوژههای بســیار خوب داشــتند و بازیگــران و

كارگردانهایی عالی .در نتیجه دوبله هم در نسبت با این موارد از
كیفیت باالیی برخوردار بود .به یاد دارم كه آخر هفته و روزهای
تعطیل كه سینماها برنامه داشــتند ،خانمها و آقایان بهترین
لباسهایشان را میپوشیدند و فضای سینما آكنده از بهترین
عطرها و ادكلنها بود؛ اینقدر كه سینما محترم بود و جدی .آن
دوره دوبالژ ،دیگر تكرار نمیشود؛ نه آن بازیگرها ،نه آن فیلمها
و نه آن دوبلورها.
این حرفی كه میزنید برای نوآمدگان عرصه
دوبله خیلی افسردهكننده است...
االن بیشتر كارهای سینما و دوبله كامپیوتری شده و من از این
تدوینها و دوبلههای كامپیوتری خوشــم نمیآید .فیلمهای
سینمایی آن موقع قابل قیاس با این روزگار نیست.
اگر آن اتفاقی كه شما را دوبلور كرد برایتان
اتفاق نمیافتاد و وارد بازیگری میشدید ،فكر
میكنید به اندازه دوبله موفق میشدید؟
سینما ك ً
ال فرق میكند.
جایی گفته بودید حوصله بازی در پروژههای
سینمایی را ندارید...
یكبار حرفــی زدم كه باعث ناراحتی یكــی از كارگردانها هم
شد .گفته بودم دوبله برای من جدی است و وقتی از دوبله برای
بازیگری میآیم ،زنگ تفریح من است .منظورم این بود كه وقتی
شما از كاری به كاری دیگر منتقل میشوید ،این تغییر و تنوع
باعث میشود تا كمتر خسته شوید .قطعاً سینما كاری بزرگ و
سنگین است و هر كسی قادر به انجام آن نیست .من نیز در چند
اثر سینمایی و تلویزیونی بازی كردهام و خیلی هم به من عزت
و احترام گذاشتهاند و آدمهای محترمی بودند و خاطرات خوبی

دوران اوج دوبله ایران را باید دهههای 40و 50شمســی بدانیم؛ دورهای كه دوبله فیلمهای
سینمایی به قدری جا افتاده بود كه حتی كارگردانان فیلمهای ایرانی نیز ترجیح میدادند با
همین شكل فیلمهایشان صداگذاری شــود .به همین نسبت نیز در تاریخ دوبله و گویندگی
فیلمها و مجموعههای تلویزیونی ایران ،ســتارگان بیشماری ظهور كردند كه برخی از آنها

محمد خواجویها (مانی)

این بازیگر و دوبلور ایرانی ،در سال 1307به دنیا آمده و در دهه 80نیز درگذشت .او سابقه 50ساله در دوبله و
بازیگری داشته و او را بنیانگذار دوبله فیلمهای تلویزیونی از سال 1341در تلویزیون میدانند؛ دورهای كه تلویزیون
هنوز ملی نشده بود و خصوصی بود .جالب اینكه نخستین فیلم تلویزیونی را هم با حضور منوچهر والیزاده ،حسین
كمانی ،علی غالمحسینی و ...دوبله كرد .او مدیر دوبالژ سریال «جنگجویان كوهستان» هم بوده و در دورهای
گویندگی مستندهای راز بقا را بر عهده داشته است .بخشی از دوبلورهای مطرح ایرانی كارشان را نزد این چهره
دنیای دوبله آغاز كردهاند؛ ازجمله همین آقای ممدوح و...

خسرو شایگان

او نیز از دوبلورها و مدیران دوبالژ باسابقه ایرانی است كه فعالیتش را با تئاتر و نمایش و در دهه 30شروع كرد.
وقتی هم كه دانشآموز مقطع دبیرستان بود ،وارد عرصه گویندگی شده و از استعدادهای بزرگ این حوزه لقب
گرفت .از سال 1341بود كه مدیریت دوبالژ را هم آغاز كرد .از سال 1347هم با فیلم «گناه مادر» بازیگری را
آغاز كرد .او مدیر دوبالژ مجموعههایی چون گروه ویژه و فوتبالیستها بوده و یك دهه و نیم نیز ریاست انجمن
گویندگان و سرپرستاران گفتار فیلم را بر عهده داشته .او در فیلمهای «كازابالنكا»« ،لورنس عربستان»،
«بیلیاردباز» و «ارباب حلقهها» هم حضور داشته و در دهه 80درگذشت.

خسرو خسروشاهی

پادكســت «دیدن» یك پادكســت
جذاب با موضوع تاریخ فلســفه است
كه قرار است به قول ســازندههایش
دنیا را بــا عینك فلســفه ببیند! این
پادكســت كه كاری از «امیر لطیفی»
اســت ،كارش را از 17فروردینمــاه
ســال 1399با اپیزود «دیــدن دنیا با
عینك فلســفه» آغاز كرده و امروز در
23مهرماه1400بهنظریه «جهان مثل»
افالطون میپــردازد؛ اینكه افالطون
به  2جهان بــاور دارد؛ یكی همین كه
در آن ساكن هستیم و دیگری جهان
ازلی -ابدی و نامتغیــر مثل« .از یونان
به كیهان»« ،مكتبی در َملَطیه :تالس،
آناكســیمنس ،آناكســیمندروس»،
«فلسفه اعداد :فیثاغوریان»« ،لوگوس
و آتش :هراكلیتــوس»« ،راه حقیقت:
پارمنیدس»« ،تعلق به محال :زنون»،
«مهر و آفند :امپدوكلــس»« ،عقل و
بذر :آناكســاگوراس»« ،اتم :اتمیان»،
«انســانـ معیــار :سوفســطائیان»،
«فضیلــت :ســقراط» و «عدالــت:
افالطون» نام دیگــر اپیزودهای این
پادكست است.

عكس :حسنشیروانی

«راوكســت» نام یك پادكست بسیار
مفید برای باال بردن اطالعاتمان است.
«ایمان نژاداحد» ســازنده راوكست
در تعریف پادكســتش آورده اســت:
«تاریخ فقط وقایع را ثبت میكند اما
داستانها حقایق را .من در هر قسمت
از راوكست داستان یك رویداد واقعی و
مهم را برای شما روایت میكنم» .پس
این پادكســت همانطور كه از نامش
پیداســت ،یك پادكست روایتمحور
اســت كه قرار اســت ما را با جزئیات
مهمتریــن رویدادهای جهان آشــنا
كند .راوكســت هماكنون بــه اپیزود
یوهفتم رسیده است كه از مهمترین
س
و جذابترین اپیزودهای آن میتوان به
قحطی بزرگ ایران ،جنگهای صلیبی،
هولوكاست ،سپتامبر ســیاه ،جهنم
در ســیبری ،تایتانیك ،آخرین تزار،
اســاما ،بحرین مال تو و ...اشاره كرد.
جدیدترین قســمت این پادكست با
نام «شــب از قندهار میرسد» درباره
تحوالت افغانستان است.
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پنجشنبه

مهمان خانه

خسرو خسروشاهی نیز از دوبلورهای بهیاد ماندنی ایران است كه كارش را از سال 1340شروع كرده است .صدای
ناب او را با فیلمهای آمیتاب باچان ،آلن دلون و آل پاچینو به یاد داریم كه برای فیلمبازهای ایرانی بسیار ماندگار بوده
است .جالب اینكه او به جای بازیگرانی چون ابوالفضل پورعرب و پرویز پورحسینی و بیژن امكانیان هم گویندگی
كرده است .خسروشاهی مدیر دوبالژ «رابینهود» و «آخرین تك شاخ» و «خداوند لكلكها را دوست دارد» هم
بوده و دوبله مایكل كورلئونه در «پدرخوانده» و جان میلتون در «وكیل مدافع شیطان» هم با صدای او بوده
است.

چنگیز جلیلوند

این دوبلور ارزشمند را سال گذشته از دست دادیم؛ مردی كه صدای او را در بیشتر آگهیهای تلویزیونی و نقشهای
ماندگار سینمایی به یاد داریم .كارش را از دهه 30و با تئاتر شروع كرد .بعد از انقالب هم بیست سالی به خارج كشور
رفته و سپس در سال 1377بازگشت و دوباره كارش را شروع كرد .او را «مرد حنجره طالیی» و «آقای دوبله ایران»
هم میدانند .جالب اینكه صدای او را برخی از شخصیتهای جهانی این حوزه هم حسابی تقدیر كردهاند .صدای
جلیلوند را با دوبله شخصیتهای مارلون براندو ،پل نیومن ،كلینت ایستوود ،دین مارتین ،سیلوستر استالونه،
جانی دپ و ...به یاد بیاورید .گویندگی او به جای بهروز وثوق در آثار كیمیایی هم بسیار معروف است.

منوچهر اسماعیلی

از دیگر صداهای ماندگار دوبله ایران ،باید به صدای منوچهر اسماعیلی اشاره كنیم؛ هنرمندی كه در سال 1318در
كرمانشاه به دنیا آمده و فعالیتش را از سال 1336شروع كرده است .او توان باالیی در تیپسازی صدا داشته و پیش آمده كه
در فیلمهای مختلفی حتی به جای چند شخصیت گوناگون هم صحبت كرده است .او گویندگی مالكاشتر و شیخ عبداهلل
بن مسعود با ایفای نقش داریوش ارجمند و جمشید مشایخی در سریال امام علی علیهالسالم را انجام داده .جالب اینكه
گویندگی 3نقش محمد ابراهیم ،غالمرضا و جمال با بازی محمدعلی كشاورز ،اكبر عبدی و جمشید هاشمپور در فیلم
«مادر» علی حاتمی را هم انجام داده است .گویندگی كمالالملك و حمزه (آنتونی كوئین) نیز از آثار ماندگار اوست.

هم برایم به جا مانده .ولی در كل چون شخصیت حساسی داشتم
و گاهی اتفاقاتی در سینما میافتاد كه دور از این شخصیت من
بود ،نمیتوانستم با آن راحت باشم و در این حرفه دوام بیاورم.
از تقدیری كه برای شما رقم زده شد تا دوبلور
شوید رضایت دارید؟
كام ً
ال راضیام .اگر یكبار دیگر هم به دنیــا بیایم باز هم دوبلور
میشوم .ولی با توجه به وضعیت امروز دوبله شاید نتوانم این حرف
را بزنم .دوبله امروز با این امكانات كامپیوتری خراب شده و اصالت
خودش را از دست داده .هرچند در كل ،من مردم را خیلی دوست
دارم و حتی از جوانانی كه دوبلههای اینچنینی میكنند چندان
ناراحت نیستم؛ از سر ناچاری است كه باید كارهایی بكنند و برای
همهشان آرزوی سالمت دارم.
دوست دارید در آینده ،ناصر ممدوح را با چه
صدایی به یاد بیاورند؟
(با خنده) طبیعی است كه با صدای خودم ...در پاسخ به سؤال شما
باید بگویم كه در سال سومی كه كارم را شروع كردم ،تلویزیون
متعلق به بخش خصوصی و ثابت پاسال بود و تبدیل به تلویزیون
ملی نشده بود .سریال «دكتر كیلدر» آن موقع پخش شد؛ كه من
به جای ریچارد چمبرلین گویندگی كردم و مرحوم شایگان هم
گوینده نقش رئیس بیمارستان بود .این مجموعه خیلی در آن
دوره دیده شد و اعتبار خوبی برای من به همراه آورد.
فكر میكنید اگر هنرمندی خجالتی نبودید،
موفقتر میشدید؟
خب ،شــاید .ولی این كمرویی در خون من اســت .بچههایم
میگویند تو هیچ وقت به كسی «نه» نمیگویی و نمیگویی كه
فالن كار را انجام نمیدهم و....

بیشتر در یادها مانده و به نوعی كسوت استادی و بزرگی یافتهاند .در این مطلب و تا جایی كه
فضای نوشتن اجازه داده ،به برخی از این بزرگان اشارتی كردهایم؛ هرچند بزرگان دوبله ایران
بیشتر از این فهرست هســتند و انتخاب این چهرهها صرفا با استناد به نوشتههای مختلف
صورت گرفته.

مریم شیرزاد

در میان صداهای ماندگار ایرانی در دنیای دوبله ،زنان نیز نقش پررنگی دارند و به جای بازیگران داخلی و خارجی
زیادی صحبت كردهاند .یكی از این صداهای ماندگار متعلق به مریم شیرزاد است كه متولد1338است .او گویندگی
را از 12سالگی و غالبا با برنامههای كودك شروع كرده .بعد از انقالب نیز بهصورت جدیتر بهكار دوبله ورود پیدا كرد
و تبدیل به یكی از بهترین صداهای دوبله خانمها شد .او گوینده نقش مریم مقدس و رباب در سریال «معصومیت از
دست رفته» هم بوده است .در انیمیشنها نیز گوینده سرندی پیتی و دنی و آن شرلی بوده است .اما بدون شك
ماندگارترین صدای او برای ایرانیها را باید «اوشین» دانست.

ناصر طهماسب

این صدای ماندگار دوبله ایران نیز هم تجربه بازی دارد و هم تجربه صداپیشگی و دوبلوری .رضا طهماسب در
سال1318به دنیا آمده و از سال 1340دوبله را شروع كرده است .در فیلمها و سریالهایی چون «راه دوم»« ،مرگ
تدریجی یك رویا»« ،من مادر هستم»«،كالنتر» و ...هم ایفای نقش او را دیدهایم .او در فیلمهای ایرانی به جای
بازیگرانی چون خسرو شكیبایی و جمشید مشایخی و علی نصیریان و عنایت بخشی و بهمن مفید گویندگی كرده.
دوبله او را در فیلمهای كازابالنكا ،بر باد رفته« ،مرد عوضی»« ،بینوایان» و «محله چینیها» و «گاندی» هم
دیدهایم.

منوچهر والیزاده

این صدا را باید یكی از شنیدهشدهترین صداهای دوبله و گویندگی ایران بدانیم؛ یكجورهایی شاید یكی از
سلبریتیها معروف دنیای دوبله .منوچهر والیزاده را در همهجا میشنویم؛ در رادیو ،در آگهیهای بازرگانی و در
فیلمها و ....او متولد1319بوده و در عرصههای دوبله و بازیگری و اجرا و نمایش فعالیت دارد .شاید معروفترین
صدای او را بتوانیم لوك خوششانس بدانیم .مایكل اسكافیلد در «فرار از زندان» نیز از دیگر دوبلههای معروف
اوست .او در نقش شرلوك هولمز و رابرت دنیرو در «پدرخوانده» و جان میلز در «آرزوهای بزرگ» هم گویندگی
داشته است .صدایش هنوز هم جوان است كه آن را ناشی از كار مداوم در این عرصه میداند.

علی كسمایی

علی كسمایی را پدر دوبله ایران میدانستند؛ دوبلوری كه در سال1294در تهران به دنیا آمد و در سال 1391نیز
درگذشت .جالب اینكه او كارش را با مطبوعات شروع كرده و با نویسندگی هم دنبال كرد و به همین دلیل دستی در
نوشتن سناریوها داشت .فعالیتش در عرصه دوبله هم از سال1329آغاز شد و 4سال بعد هم نخستین تجربهخودش
بهعنوان سرپرست گویندگان را در «شاهزاده روباهان» كسب كرد .او همچنین مدیر دوبالژ فیلمهایی چون
«كمیته مجازات»« ،سالهای جوانی»« ،هور در آتش»« ،حكایت آن مرد خوشبخت»« ،آخرین پرواز»« ،باغ
سید» و «اتاق یك» و  ...را بر عهده داشته است.

احمد رسولزاده

یكی دیگر از پیشكسوتها و البته بزرگان دنیای دوبله را باید احمد رسولزاده بدانیم؛ دوبلور تبریزی كه در سال 1309به
دنیا آمده و در سال1393درگذشت .او فعالیتش را از سال1332شروع كرد و در عرصه تئاتر و دوبله نقشآفرینی میكرد.
رسولزاده از خویشاوند خسرو خسروشاهی هم بود و خسروشاهی به واسطه او به عرصه دوبله ورود پیدا كرد .او در دوبله
و مدیر دوبالژ آثار زیادی نقشآفرینی كرده و دوبله «بنهور» او هنوز هم كه هنوز است از شاهكارهای تاریخ دوبله فیلم
ایران محسوب میشود« .بر باد رفته»« ،سرزمین فراعنه»« ،مرد عوضی»« ،وداع با اسلحه»« ،فرار بزرگ»« ،دكتر
استرنجالو»« ،پول را بردار و فرار كن»« ،پدرخوانده» و ...از دیگر دوبلههای معروف او بودهاند.

پنجشنبه

تلگراف خانه
حميدرضا رسولی در میان شــلوغی سرســامآور خیابان وصال شــیرازی و در
كوچهپســكوچههای حوالی خیابان ایتالیا ،بســیاری از مردم
نشانی یكی از منحصربهفردترین موزههای پایتخت را میجویند .موزه گربههای ایرانی
كه در خانهای خسته و قدیمی با آجرهای قهوهای حس خوبی به بازدیدكنندهها میدهد
و جایی برای نوازش حیوانات اهلی اســت .در روزهایی كه هر بار خبرهای تازهای درباره
حیوانآزاری در تهران به گوش میرسد ،خیلی از مردم به اینجا میآیند تا نژادهای مختلف
گربه را از نزدیك ببینند و آنها را در آغوش بكشند .موزه گربههای ایرانی كه از دو سال قبل
و با هدف بهچالشكشیدن ترس انسان در برابر این حیوانات اهلی كارش را شروع كرد،
نخستین نمونه در كشور است و شاید تنها موزهای باشد كه به یك حیوان خاص تعلق دارد.
بابكاكبری ،یكی از گردانندگان اصلی این موزه ،بهاتفاق خانوادهاش موزه گربههای ایرانی
را راه انداخته تا عالقه به گربههای ایرانی را به یك كار متفاوت بدل كند.
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جایی برای دفاع از حقوق حیوانات

یك موزه متفاوت

بیش از دوسال از عمر تاسیس موزه گربههای ایرانی سپری نشده اما اگر در خیابان
وصال شیرازی نشانیاش را بجویید همه اهالی كوچهای بنبست و خانهای با نمای
آجری را نشان میدهند؛ خانهای با حیاط كوچك و دیوارهایی كه هر گوشهاش
تصویری از گربه روی آن نقاشی شده و میخواهد قصه گربههای ایرانی را روایت
كند .در ورودی خانه شاید نتوانید گربهها را تماشا كنید اما از كاركنان موزه كه
بپرسید یكراست شما را به طبقه باال میبرند و آنجاست كه بیواسطه با انبوه
گربههای ایرانی روبهرو میشوید .تاسیس موزه گربههای ایرانی هم حاصل ذوق
بابك اكبری اســت كه میگوید همهچیز از نفوذ یك گربه به كتابفروشیاش
در شهرك اكباتان شروع شده اســت؛ «چند روز بعد از راهاندازی كتابفروشی،
گربهای پشمالو با پوزهای سفید روی فنكوئل داخل فروشگاه خوابید .گربه را
بغل كرده و بهآرامی به بیرون منتقل كردیم اما فردای آن روز دوباره آمد و سر
جای قبلی خوابید .این ماجرا تا یك هفته ادامه داشت تا اینكه متوجه شدیم این
گربه در آرایشگاه همسایه زندگی میكند و برای خواب بعدازظهر به كتابفروشی
ما میآید ».قصه تهیه غذا برای گربهها و سروساماندادن گربههای سرگردان
درست از همینجا شروع شد و به تاسیس موزهای انجامید.

توگذار در یكی از  عجيبترين
گش 
و غيرقابل باورترين موزههای تهران

موزهگربهها
اينجاست

موزه گربههای ایرانی مدتی بعد از تاســیس ،ثبت میراث
شده و به ســرانجام رسیدن محصول مشــترك خانواده
بابك اكبری اســت .عالقه آنها به تهیه غــذا برای گربهها
و نگهــداری از آنها در نهایت به سروشــكلگرفتن چنین
موزه منحصربهفردی منجر شــده و ممكن اســت به یك
الگوی تمامعیار برای راهاندازی موزه سایر حیوانات اهلی
بدل شــود .او میگوید« :بعد از مدتی دوســتان هر آنچه
را میدیدند كه با گربه مرتبط اســت به ما خبر میدادند.
یك روز برای مــا پاكتنامهای با طرح گربــه میآوردند و
روز دیگر كارتپستالی با طرح گربه به ما هدیه میدادند.
مرحله بعدی جستوجوی گربه در ادبیات فارسی و ادبیات
عامه و پیداكردن تاریخچه گربه در ایران بود .یكبار یكی
از دوستان برایمان تعریف كرد كه در سفر به كشور چك
به موزه گربهها سر زده .ما هم در موتورهای جستوجوگر

كافه

بابهمایون

كافه

خیابان جمهوری

گعده نویسنده و روشــنفكرجماعت از روزگار قدیم در كافههای مشهور تهران بود.
بســیاری از این قرارومدارها و مالقاتها در نهایت به خلق آثار ماندگار ادبیات ایران
منجر شد و به همین دلیل است كه كافه در فرهنگ عمومی پایتختنشینها جایگاه
ویژهای دارد و نمادی از همزیستی مسالمتآمیز است؛ از كافه لقانطه بگیرید كه این
جاذبه را داشت كه نویسندهها و سیاســتمدارها را زیر یك سقف جمع كند تا كافه

در منابع مكتوبی كه درباره تاریخچه راهاندازی كافه در تهران بجا مانده ،از كافه لقانطه بهعنوان نخستین كافه
لقانطه
تهران نام برده شده است .كافه لقانطه در سال ۱۲۸۵و در دوره مظفرالدین شاه ،توسط «غالمحسینخان
موالیی» كه از دانشجویان ایرانی مقیم پاریس بود ،در خیابان بابهمایون تهران و به سبك كافههای اروپا تاسیس شد و در زمان
مشروطه ،پاتوق روشنفكران بود .شعبه دوم این كافه در سال  ۱۳۰۰در باغ نظامیه یا عمارت میرزاآقاخان نوری ،شعبه سوم روبهروی
میدان بهارستان و شعبه چهارم در خیابان اللهزار و در كنار سینما متروپل شروع بهكار كرد .كافه لقانطه منوی مشهوری داشت كه
قیمتهای آن گران بهحساب میآمد و مشتریان آن در بیشتر مواقع ثروتمندان و سیاستمداران و نویسندگان بودند كه با كالسكه یا
درشكه میآمدند و همنشینی آنها تا نیمههای شب ادامه پیدا میكرد .گفته میشود نخستین بستنی پایتخت در كافه لقانطه سرو
شده است .بستنی زعفرانی سنتی پستهای ،فالوده و قهوه قجر از محبوبترین گزینههای منوی كافه لقانطه بودند .در سال 1396و
با هدف زندهنگهداشتن یاد و نام لقانطه ،كافهای با همان حال و هوا در باغموزه قصر شروع به فعالیت كرده است.

نادری
وقتی صحبت از كافههای قدیم بهمیان میآید ،كافه نادری از نخستین نامهایی است كه به ذهن تهراننشینهای
قدیم میرسد .این كافه بخشی از شهرتش را مدیون حضور صادق هدایت است .جهانگیر ،برادرزاد ه صادق
هدایت ،در خاطراتش میگوید« :صادق هدایت به همراه مسعود فرزاد ،مجتبی مینوی و بزرگ علوی هر بعدازظهر ،در كافه نادری
گرد میآمدند».كافه نادری از بدو تاسیس پاتوق قشر روشنفكر و اهالی شعر و ادب بود .لیلی گلستان هم در خاطراتش نقل میكند
كه در كودكی ،هفتهای یكبار با پدر و مادرش به آنجا میرفته و احمد شاملو ،سیاوش كسرایی ،هوشنگ ابتهاج و مرتضی كیوان
هم ،گاهی در كافه نادری دور هم جمع میشدند .كافه نادری كه در سال 1306توسط مهاجری ارمنی به نام خاچیك مادیكیاس
تاسیس شد ،پاتوق شاعران ،نویسندگان و روشنفكران همچون صادق هدایت ،بزرگ علوی ،احمد شاملو ،جاللآلاحمد ،نیما
یوشیج ،سیمین دانشور ،احمد فردید ،نصرت رحمانی و اخوان ثالث بود و در بطن اتفاقات مربوط به كودتای 28مرداد قرار داشت.
این كافه پس از كودتا همچنان پاتوق روشنفكران باقی ماند.

كافه گل

خیابان سیتیر

یكی از كافههای خاطرهانگیز و قدیمی پایتخت است كه ثبت میراث فرهنگی شده .این كافه در سال ۱۳۱۰و در
رضاییه
خیابان تاریخی و پرخاطره سیتیر ،توسط «گارگنا آوانسیان» كه یكی از ارامنه تهران بود ،شروع بهكار كرد و در
سال ۱۳۲۴فردی به نام «عزیزاهلل خوشامن» آن را خرید .كافه گل رضاییه مثل دیگر كافههای نوستالژیك تهران ،پاتوق قشر
روشنفكر جامعه ،بهخصوص نویسندگان ،هنرمندان و خبرنگاران بود .ازجمله این روشنفكران میتوان به صادق
هدایت ،فروغ فرخزاد و احمد شاملو اشاره كرد .كافه گل رضاییه با گذر زمان هویت و اصالتش را حفظ كرده و
هماكنون هنرمندان بنیاد فارابی مثل پرویز پرستویی ،حامد بهداد و بهرام رادان گاهی به این كافه سر میزنند.
یكی از داستانهایی كه حول این كافه شكل گرفته و البته توسط صاحب فعلی كافه رد شده است ،این است
كه صاحب كافه پشت میزی كه لب پنجره قرار دارد از فروغ خواستگاری كرده و فروغ
جواب را به فردایی موكول میكند كه هیچ وقت نمیآید .این میز همیشه رزرو است.
كافهقنادی

خيابان استاد نجات الهی

بیشتر كسانی كه با نام كافهقنادی لرد آشنا هستند ،از داستان
لرد
عاشقانهای كه در پس تاسیس این كافه نهفته اطالع دارند؛
كافهای قدیمی در نزدیكی كلیسای سركیس كه ماجرای تاسیس آن به
دلدادگی دو نفر از كاركنان كافه فردوسی مربوط میشود .ماجرا از این قرار
است كه وقتی دو نفر از كاركنان كافهقنادی فردوسی به نامهای لئون و آنیك
به نامزدی هم درآمدند ،صاحب قنادی دستور اخراج یكی از آنها را صادر كرد.
بعد از سالها آنیك و لئون ساختمان كافه لرد را با كمك و شراكت زوج دیگری
میخرند و در سال 1346كافهقنادی لرد ،رسما كارش را شروع میكند .در
متون ارمنی ،لرد بهمعنای خدای بزرگ است .با توجه به داستان تاسیس این
كافه ،احتماال علت نامگذاری این كافه همین است.

ســرچ كردیم و به این نتیجه رسیدیم كه كشورهایی مثل
هلند ،روسیه و مالزی هم موزه گربه دارند .با شك و تردید
به میراث فرهنگی رفتیم و دست بر قضا ،كارشناسان میراث
فرهنگی از ایده راهاندازی موزه گربه ایرانی استقبال كردند».
ایده اصلی گردانندگان موزه گربههای ایرانی از همان ابتدا
این بود كه خانهای قدیمی را تبدیل به محل زندگی فردی
از طبقه متوســط جامعه كنند كه خانهاش عالوه بر اینكه
نشانههای فرهنگ اصیل ایرانی را دارد ،در و دیوارش مملو
از تمبر و مجسمه گربه باشد و تعدادی گربه هم در آن خانه
زندگی كنند .خانهای با این مختصــات در حوالی خیابان
وصال شــیرازی پیدا میشــود و گردانندگان موزه بعد از
بازســازی ،آن را به موزه گربههای ایرانی بدل میكنند تا
جایی باشد برای دفاع از حقوق حیوانات و هم داستان گربه
در تاریخ و ادبیات ایران را برای بازدیدكنندهها روایت كند.

آمیخته با شعر و ادبیات

موزه گربههای ایرانی مثل همه موزههای دیگر تابع قوانین خاصی است و برای ورود به موزه
باید یكسری دستورات بهداشتی را كه كمی سختگیرانه است رعایت كنید .هنگام ورود
به موزه یادتان باشــد كه گربهها را نوازش و بغل نكنید ،مگر با تمایل خودشــان چون
انتقال برخی بیماریها از انســان به حیوان گاهی به مرگ آنها منجر میشود .یكی
دیگر از مواردی كه مسئوالن موزه روی آن تأكید دارند این است كه بر رفتار كودكان

شعر و ادبیات و دیگر هیچ

آلبوم شهر خواب

قبل از ورود به اتاق مخصوص گربهها ،باید كیسههایی را كه مخصوص كفش اســت و كنار د ِر ورودی قرار دارد ،روی
كفشهایتان بكشید و تا وقتی نزدیك گربهها باشید ،نمیتوانید آنها را از پایتان دربیاورید .ساختمان دوطبقه این موزه
شما را به یك ماجراجویی تمامعیار فرامیخواند .طبقه اول موزه مملو از تمبرهایی با طرح ونقشهای گربه از كشورهای
مختلف است .تنوع و تكثر این تمبرها بیانگر پیوند تاریخی هركدام از این كشورها با نژادهای مختلف گربه است .روی دیوار
راهرو هم تابلوهای قدیمیای كه موضوع اصلی آنها گربه است نصب شده .این قسمت از موزه حاصل ذوق عكاسانی است
كه گربهها را سوژه اصلی كارشان قرار دادهاند .اكبری درباره این بخش موزه میگوید« :حدود۸۰۰تمبر گرب ه را طی سالها
ل نژاد گربهها را تكمیل میكرد بزرگ
جمعآوری كردیم .از بین آنها هركدام كه گرافیك بهتری داشت و همچنین پاز 
كردیم كه روی دیوارها نصب است ».طبقه دوم موزه انگار به دنیای دیگری تعلق دارد و پای افراد پانزدهساله تا سالخوردهها
را به این ساختمان باز كرده اســت .بعد از ورود به اتاقهای طبقه دوم ،آنچه توجه هر بازدیدكنندهای را جلب میكند،
تابلوهایی رنگارنگ از اشعار و داستانسراییهای عبید زاكانی در كتاب «موش و گربه» است.

قوانین موزه

با كافههای نوستالژیك پایتخت آشنا شوید
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با گربهها نظارت كنید؛ چون گربهها عروسك یا وسیله بازی نیستند .غذای گربهها با غذای انسانها
بهكلی متفاوت است و به هیچ عنوان نباید از غذای خودتان به گربهها بدهید .گربهها به حدود 20ساعت
خواب در شبانهروز نیاز دارند و سروصدای بلند ،خواب گربهها را مختل میكند .بنابراین از حرفزدن
با صدای بلند هنگام بازدید از موزه پرهیز كنید .سلفیگرفتن با گربهها ایرادی ندارد اما فراموش نكنید
كه گربهها به نور فلش دوربین واكنش عصبی نشان میدهند و هنگام عكسگرفتن نباید فلش بزنید.

مشهور نادری كه جایی برای همنشینی صادق هدایت ،هوشنگ ابتهاج ،احمد شاملو و
بسیاری از بزرگان ادبیات فارسی بود .با وجود گسترش فرهنگ شهرنشینی بسیاری
از این كافههای سنتی جای خودشان را به كافیشاپ های مدرن و امروزی دادهاند اما
تعدادی از آنها هنوز هم در خیابانهای قدیمی و خاطرهانگیز پایتخت نفس میكشند
و به بخشی از هویت تهران بدل شدهاند.

باز هم خیابان جمهوری

كافه
فیروز

از دیگر كافههای قدیمی پایتخت كافه فیروز را میتوان نام برد كه طی دهههای  ۳۰و  ۴۰و
حدفاصل بین كافه نادری و كافه فردوس در خیابان جمهوری درهایش روی روشنفكران باز بوده
اما حاال هیچ نشانی از آن باقی نمانده است .كافه فیروز ابتدا بهعنوان قنادی شروع به فعالیت كرد و در این كافه برای
مشتریها ،شیر ،چای و شیرینی گاتا سرو میشد .قدیمیها میگویند یكی از دالیل شلوغبودن این كافه نسبت به
كافه نادری و كافه فردوسی ،ارزانبودن منوی آن بوده است .كافه فیروز نیز مثل دیگر كافههای قدیم تهران ،پاتوق
افراد فرهیخته مثل جاللآلاحمد و دوستدارانش بود و گعده شاعرها و داستاننویسها در این كافه شكل میگرفت.
در دهه ۴۰و پس از تعطیلی كافه فردوس ،كافه فیروز از مشتریان این كافه ،مثل مهدی اخوان ثالث ،محمود آزاد،
مشرف تهرانی ،شمس آلاحمد ،جالل خسروشاهی ،فروغ فرخزاد ،سهراب سپهری و بیوك مصطفوی پذیرایی
ل آلاحمد بهدلیل عالقهاش به چای لیوانی ،آن را به منوی
میكرد .یك نقلقول درباره كافه فیروز این است كه جال 
این كافه اضافه كرد.

خیابان فلسطین

كافه
ماسكوت

اغراق نیست اگر بگوییم ردپای صادق هدایت در بیشتر كافههای قدیمی تهران دیده میشود.
كافه ماسكوت كه صاحب آن پیرمردی فرانسوی به نام ایزاك بود و در فضایی ۲۰متری فعالیتش
را شروع كرد ،بعد از لقانطه و نادری یكی دیگر از كافههای مورد عالقه هدایت بوده است .گفته میشود هدایت
هنگام غروب ،بعد از كافه فردوسی ،راهی كافه ماسكوت میشد و جمعیت قابلتوجهی را كه بسیاری از آنها جزو
طرفدارانش بودند به آنجا میبرد .كافه ماسكوت بیشتر شهرتش را مدیون منوی ساده و در عین حال عجیبش
بود .غذاهای این كافه خاص بود و در هر منویی دیده نمیشد .منو كافه ،شامل خیار ،گوجهفرنگی ،عدس و
لوبیای پخته ،تخممرغ آبپز ،كلمپیچ خردشده ،كاهو ،اسفناج پخته ،ترب ،تربچه ،سبزی خام و ...بود .جالب
اینكه موسیو ایزاك یك پریموس نیز داشت تا اگر كسی نیمرو میخواست برایش
درست كند.

خیابان سعدی شمالی

دریای بیپایان

ماهی كــه به آخریــن روزهایش
رسیده ،در دنیای موسیقی به نام
زندهیاد «محمدرضا شــجریان»
ســند خورده اســت؛ چرا كه این
استاد مســلم آواز ایران در مهرماه
ن ماه هم از
به دنیا آمــده و در همی 
دنیا رفته است .در نخستین سالگرد
درگذشت این موسیقیدان ارزنده
كشورمان« ،وحید تاج» ،خواننده
موسیقی ایرانی و شــاگرد استاد
شــجریان ،اثری به نــام «دریای
بیپایــان» را منتشــر و آن را به
زندهیاد محمدرضا شجریان تقدیم
كرد .او در یادداشــتی كه ضمیمه
فایل ویدئویی اثرش كرده ،نوشته
است« :دیگران چون بروند از نظر ،از
دل بروند  /تو چنان در دل من رفته
كه جان در بدنی» .این اثر شعری
از «عطار نیشابوری» است و آن را
«آزاد عمرانی» آهنگسازی كرده،
«حسین قاسمزاده» نیز تنظیم آن
را بر عهده داشته است.

هاجستم و واجستم

كافه
كوچینی

كافه رستوران كوچینی هم یكی دیگر از كافههای معروف تهران است كه برخالف همه
كافههای دیگر پاتوق خوانندهها و نوازندهها بود .كافه كوچینی برای بسیاری از موزیسینها
یك نام آشناست؛ چراكه بسیاری از ترانههای خاطرهانگیز برای نخستین بار در همین كافه خوانده شد .این كافه
را ویدا قهرمانی ،بازیگر پیشكسوت سینما ،با هدف كشف استعدادهای هنری در رشتههای نقاشی ،مجسمهسازی
و موسیقی ساخت .كوچینی بیشتر شهرتش را مدیون فرهاد ،خواننده معروف آن روزهاست كه برای نخستین بار
ترانه جمعه را در این كافه خواند .ابراهیم حامدی برای مدتی در این كافه برنامه اجرا میكرد و اینگونه بود كه شهرت
و آوازه كوچینی در شهر پیچید .كافهرستوران كوچینی پس از انقالب همچنان در قالب غذاخوری و تاالر پذیرایی به
فعالیتش ادامه میدهد و دیگر خبری از اجرای ترانههای ماندگار نیست.

میدان فردوسی

یكی از تازهترین تولیدات موسیقایی
كشور ،آلبوم «شهر خواب» از «دانیال
خواجویی» اســت .این آلبوم جدید
كه مهرماه همین امســال منتشــر
شد ،دومین آلبوم دانیال خواجویی
بهحساب میآید و موسیقی و تنظیم
آن كاری از «شــهاب اكبری» است.
شهر خواب كه با آهنگسازی «شهاب
اكبری»« ،دانیال خواجوی» و «امید
حسینی» و همچنین با ترانههایی از
«مژگان دادرس»« ،امیر بذرافشان»،
«حمیدرضــا نصراللهــی»« ،میالد
حسینینســب» و «امیر ارجینی»
شكل گرفته ،دارای 12قطعه است.
«حس باران»« ،دلتنگی»« ،اعجاز»،
«شــهر خواب»« ،امید»« ،ایران»،
«شِــكوه»« ،انكار میكنی»« ،دلم
شكســت»« ،احســاس آرامش»،
«پاییز زرد» و «شــب عاشــقانه»،
اسامی قطعات این آلبوم تازه هستند.
اگر میخواهید یكــی از جدیدترین
تولیدات موسیقایی كشور را بشنوید،
عالوه بر امكان خرید نسخه فیزیكی
آلبوم ،امكان دانلــود قانونی آن را از
طریق سایتهای معتبر هم دارید.

كافهقنادی
مینیون

كافهقنادی مینیون یكی از معروفترین شیرینیفروشیهای قدیمی
شهر است و مثل بیشتر كافههای پایتخت تاریخچه جذابی
دارد .بعد از انقالب كمونیستی شوروی و در سال 1935میالدی ،یكی از اهالی
اوكراین به نام ترپوگوسیان خانوادهاش را به ایران میفرستد و خودش هم بعد
از مدتی به ایران مهاجرت میكند .آقای ترپوگوسیان بعد از مدتی یك نانوایی
راه میاندازد و همین نانوایی بعدها به شیرینیپزی بدل میشود .خانواده
آقای ترپوگوسیان چند سال بعد دستگاه شكالتسازی خود را از اروپا وارد
ایران میكنند و همان موقع اسم مغازه را مینیون میگذارند .این كافه هماكنون
بهخاطر شكالتهای دستسازش مشهور شده و بسیاری از افراد مشهور از مشتریان
پروپاقرص مینیون بهشمار میروند.

«هاجســتم و واجستم» همانطور
كه از نامش پیداست ،نام یك آلبوم
كودكانه اســت؛ آلبومی كه كانون
پرورش فكری كودكان و نوجوانان
تولید آن را بر عهــده گرفته و یك
مجموعه شــنیداری جذاب برای
كودكان بهحساب میآید .این آلبوم
با آهنگسازی «آیدین كاظمیزاد»
منتشــر شــده و دارای قطعاتی
ازجمله «آمــوزگار»« ،بــاران»،
«بازی»« ،گنج»« ،هاجســتم»،
«حیوانات»« ،كبوتر»« ،كتاب»،
«خانه»« ،خدا»« ،مــداد رنگی»
و «سفر و صداها» اســت .آیدین
كاظمیزاد درباره شكلگیری این
اثر گفته اســت« :با توجه به اینكه
سا لهاســت در مهدكود كهــا
و مــدارس ،كار پــرورش و تعلیم
كودكان و نوجوانان را به واســطه
موسیقی انجام میدهم ،با شناخت
خوب و قابلقبول از نیاز آموزشی
آنها این اشــعار را انتخاب كرده و
موسیقی را با توجه به درخواست
و عالقه كودكان امروز ســاخته و
پرداختهام».

خانهگردی
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غرب وحشی ،بنگ

«غــرب وحشــی (بنــگ)»
نام یــك بازی كارتی اســت
كه همانطــور كــه از نامش
پیداســت ،در دنیای وسترن
میگــذرد .در تعریــف این
پرفرو شترین بــازی كارتی
وســترن دنیــا آمده اســت:
«تو غرب وحشــی ،یاغیها
میخــوان كالنتــر رو بزنن،
كالنتــر و معاونهاش دنبال
زدن یاغیها هســتند ،خائن
هم زیرزیركی كار خودش رو
میكنه! آماده باشــین كه تو
یكی از این گروهها بربخورین!
چیزی نمونده كه گلولهها به
پرواز در بیــان» .در این بازی
4تا 7نفره كــه برای بازیكنان
باالی 8ســال طراحی شده،
7كارت نقــش16 ،كارت
شــخصیت80 ،كارت بازی،
7صفحه بازی30 ،توكن گلوله
و 7كارت راهنما وجود دارد.
اگر در گروه یاغیها باشــید،
باید ســعی كنیــد كالنتر را
از بیــن ببریــد و اگــر جزو
دارودسته كالنتر باشید ،باید
از جان او محافظت كنید.

شیر مرغ

بــازی ایرانــی «شــیر مرغ»
درســت از روی ضربالمثــل
«از شیر مرغ تا جان آدمیزاد»
ساخته شــده اســت! در این
بازی همــه بازیكنــان تالش
میكنند تا عجیبترین چیزها
را بــه عجیبترین مشــتریان
بفروشــند تا در پایــان عنوان
بهترین فروشــنده را بهدست
بیاورند! این بازی نیاز به بیش
از 3بازیكــن دارد كه هر كدام
از آنها یك شــخصیت از شهر
عجیــب و غریب داســتان را
میســازد؛ جالد ،رئیس مافیا،
خانم حاملــه ،كارآگاه ،دلقك،
خونآشــام و . ...در هر نوبت از
بازی یكی از بازیكنان مشتری
میشود و بازیكنان دیگر باید
تالش كنند تا جنســی را به او
بفروشند یا بهعبارت درستتر
قالب كنند! این بازی بازیكنان
را حسابی خالق میكند ،چون
باید جالبتریــن محصول را
بــرای مشتر یشــان درنظر
گرفته و او را مجــاب به خرید
كنند!

خاطرهخانه

در دهــه  ،60ســینمای ایتالیا
در عین اینكه بخشــی از جامعه
و تولیدات فرهنگی بهحســاب
میآمد ،بهصورتــی بنیادی نیز دو
پاره شــده بود .برای تشریح كمی
دراماتیك این نظر باید بگویم كه
در آن زمان بخشی از فیلمها همگام
با جامعه نومصرفگرای آن سالها
بهدنبــال شناســایی مخاطبانی
با خواســتها و الگوهای باب روز
بودند .از ســویی دیگر اما گروهی
از فیلمها سعی داشتند تا بازتابی
انتقادی از جامعه را نمایان كنند و
«تنوع /تفاوت فرهنگی» را بسط
داده ،تقویت یا تعالی ببخشند .با
اینحال ،این آثار متأسفانه معموالً
خوراك و بازجذب و همگن با همان
جامعه مصرفی میشدند كه قصد
انفكاك و دوری از آن را داشــتند.
سینما درنتیجه بین آثار [تجاری] و
فیلمهای كارگردانهای[مولف] دو
پاره شده بود ،به طرز صریح و تندی
در حال ثبت و بیانگر روح زمانه بود،
با شكاكیت و امیدواری و دنبالهروی
و مخالفخوانی [همرنگی و ضدیت با
جریانات فكری و رفتارها روز] همراه
و عجین شده بود و آنها را آنگونه
به تصویر میكشــید كه بیدرنگ
حافظه و خاطره جمعی را تحتتأثیر
شگرف خودش قرار دادند .هر اندازه
كه رسالت /مأموریت كلی سینما
به لحاظ سیاســی نامعلوم و مورد
مناقشه اســت و به طرز ناواضحی
میان سرگرمی و مشاركت انتقادی
تودهها نوسان دارد ،فعالیت و كنش
شمای هنرمند و سینماگر نیز همان
جنس واكنشهــا و برخوردهای
نقادانه را در پی داشته است .در آن
سالهای ملتهب شما در مكالمه با
دو دنیای متفاوت و همجوار یكدیگر
به ســر میبردید ،و [به واقع] شما
هم در بیرون و هم درون خودتان
دو شقه شده بودید و -شاید ورای
هرگونه انتخاب آگاهانهای -بین آثار
و تولیدات تالیفی/هنری و توافقی/
پیشــنهادی حركت میكردید و
طالیهدار عرصههــای تلویزیون،
رادیو ،سینما و جریانهای آوانگارد
برشمرده میشدید .بهطور ویژه در
سال  ،۱۹۶۸پرتالطمترین سال آن
دوران ،با كارگردانهایی همكاری
كردید كه خاستگاه و پسزمینههای
فكــری و اجتماعی و سیاســی
گوناگــون و متفاوت بــا یكدیگر
داشتند كه از میان آنها میتوان به
«روبرتو فائنتسا» (عروج/خیزش)،
«الیو پتــری» (مكانــی آرام در
دهكده)« ،لیلیانا كاوانی» (گالیله)،
«ماریو باوا» (خطر :اهریمن) اشاره
كرد و عالو هبر اینهــا طبق گفته
خودتان همكار یها یتــان را با
پازولینی (تئورمــا) و برتولوچی
كه پس از چهار سال سكوت فیلم
شریك را به پایان رسانده بود هم
مستحكم كردید .بهویژه در آن سال
شما موســیقی روزی روزگاری در
غرب را هم ساختید .در آن سالهای
توفانی نگاه و مواجهه تماشاگران
و منتقدان تا چه اندازه از یكدیگر
فاصله داشت؟
در هــر زمینــه و میــان هــر طیفی

كوتهنظر یهــا و اختــاف نظرهــای
ایدئولوژی جدی و استواری وجود داشت.
روزی روزگاری در غرب در سال  ۱۹۶۸به
نمایش درآمد و بهرغم استقبال مخاطبان،
منتقدان تا مدتهــا روزی روزگاری در
غرب را هم یك فیلــم «رده ب» ارزیابی
میكردند .جریــان نقد نمیخواســت
آن را ببیند و خیلی دیرتــر و تازه پس از
موفقیــت «روزی روزگاری در آمریكا»
به ارزشهایش پی بردند .آنها میگفتند
لئونه با نمایش همــه آن كلوزآپ (نمای
نزدیك) دیوانه شــده؟ آنها به تلخی به او
حمله میكردند.
[عروج /خیزش ( )Escalationنخستین
فیلم روبرتو فائنتســا (متولد  )۱۹۴۳كه
موفقیت او را تضمین كرد.
ماریــو بــاوا ( )۱۹۱۴-۱۹۸۰كارگردان
سینما ،فیلمنامهنویس ،فیلمبردار و طراح
جلوههای ویژه كه بهعنوان استاد سینمای
وحشت و جنایی ایتالیا قلمداد میشود].
در آن مقطــع ،آلبرتو موراویا در
اسپرسو نوشت« :وسترن ایتالیایی
نه از خاطره و یادگار پیشــینیان
بلكه بیشــتر برآمده از [خلقیات
و مرام] خردهبورژوازی آن دســته
از فیلمسازانی اســت كه در دوران
نوجوانیشــان عاشق وسترنهای
آمریكایی بودهانــد .به بیانی دیگر،
وسترنهای هالیوودی از اسطورهها
و افســانهها میآمدند ،درحالیكه
وســترنهای ایتالیایی از اسطوره
یك اسطوره/افســانه سرچشمه
میگرفتند .مفهوم اســطوره یك
اسطوره [یا افســانه یك افسانه]
به این معناســت كه ما حال دیگر با
باور و تصوری التقاطی /ســاختگی
(  )Pasticheو تصنع و خودنمایی و
مانریســم طرفیم» .پس از  50سال
هر نظری و تفســیری بر این گفته و
ادعا بیبرو برگرد برخوردی خصمانه
بهنظر میرسد و -در كمترین حالت-
غر ضورزانه تعبیر میشود چرا كه
موراویا دیگر امكان پاسخگویی به آن
را ندارد .با اینحال من فكر میكنم
موراویا تیزبینانه و با صراحت بر دو
نكته انگشت گذاشته بود :نخست،
مصر فگرایی صرف و دسته دوم یا
به تعبیری مصرف امر مصرف (ولی
آیا این شــیوه واقعا مسیر رهایی و
گسست از این مقوله بوده؟ ...به قول
فیلم «پرندههای بزرگ و پرندههای
كوچــك» پازولینی «كســی چه
میدونه!») و در ثانی و بهویژه رابطه
وسترن و اسطوره.
باید بگویم وســترنها گوناگونند :برخی
از آنها مثل «تپپا /خون و تفنگ» (گالیو
پترونــی )۱۹۶۸یــا «ســكوت بزرگ»
( )۱۹۶۸و «سه حرفهای /رفقا» ()۱۹۷۰
(هر دو به كارگردانی سرجو كربوچی) برای
گونه سینمایی وسترن امكان دربرگیری
و پرداختن به موضوعات انقالب مكزیك
و جنگ داخلی آمریــكا را فراهم كرد .از
سویی دیگر ،آثار سرجو لئونه صرفا وسترن
نبودند .معتقدم تماشــاگران تا حدی به
منحصربهفرد بودن آنها پیبرده و مجذوب
و شیدایشان شــده بودند و با حضور و
سهیم شدن [واكنش] باورنكردنیشان از
آن آثار تجلیل میكردند .دستهبندی آن
فیلمها كار آسانی نبود؛ [بهواقع] باید به
این نكته اشاره كنم كه آن آثار از نقطهنظر
منتقدان فیلمهایی تناقضآمیز و نابهروال
محسوب میشدند.
[آلبرتــو موراویا (بــا نام اصلــی آلبرتو
پیچــر ل )۱۹۰۷-۱۹۹۰نویســنده،
نمایشــنامهنویس پرآوازه و روزنامهنگار
معــروف ایتالیایی اســت .بســیاری از
رمانهای او مورد اقتباسهای سینمایی
قرار گرفتهاند].
در چنین مقطع تاریخی چندپاره
و سرشــار از اختالف نظــر ،روزی
روزگاری در غــرب پایهگذار چند
جریان شــد .قصه از آنجا شروع
میشــود كه برناردو برتولوچی در
نخستین نمایش«خوب ،بد ،زشت»
شركت میكند؛ سرجو لئونه كه در
اتاقك دستگاههای نمایش فیلم برای
جلوگیری از مشكالت حین پخش
آن حضور داشته در میان جمعیت او
را بهجا میآورد و روز بعد به دفترش
دعوت میكند تا نظرش را درباره فیلم
بداند .برتولوچی كه از تماشای فیلم و
این دعوت به شوق آمده ،برای اینكه
لئونه را تحتتأثیر قرار دهد ،در میان
تعریف و تمجیدهایش ،به طورویژه
شــیوه لئونه در به تصویر كشیدن
اســبها را تحســین میكند .در
وسترنهای ارزان و نازل برای القای

ق
دواسمت
زدهم

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

همشهری؛ ناشر اختصاصی خاطرات انیو مورریكونه ،آهنگساز شهیر

همرنگی با جامعه
یا مصرف؟
روزی روزگاری در غرب در سال 1968

مترجم:مهدیفتوحی--حامدصرافیزاده در دوازدهمین بخش از گفتوگوی آلساندرو د روزا با انیو مورریكونه
در كتاب « در پی آن نغمه؛ موســیقی من ،زندگــی من» به یكی از
همكاریهای درخشان مورریكونه با سرجو لئونه میرسیم .فیلم «روزی روزگاری در غرب» كه موسیقی آن را
میتوان یكی از شنیدنیترین آثار این آهنگساز نابغه توصیف كرد .
حس فاخر بودن و شكوه ،اندام اسبها
در نمای نیمرخ یا نمــای قدامی به
نمایش در میآمدند .برتولوچی در این
مالقات به لئونه میگوید« :به غیراز
تو ،تنها جان فورد بوده كه اســبها
را در تمامی لطافت شاعرانهشان به
تصویر كشیده است» .همانجا ،لئونه
از برتولوچی میخواهد تا طرح اولیه
روزی روزگاری در غــرب را همراه با
داریو آرجنتو بنویسد .و بعد شروع
میكند به تعریف قصهای....
لئونه وقتی كتاب « »The Hoodsنوشته
هری گری را خواند ،برنامهریزی ســاخت
روزی روزگاری در آمریكا را شــروع كرده
بود .او بعد از سهگانه دالر تصمیم گرفته
بود به ساختن وسترن ادامه ندهد ،اما
پیشنهاد كمپانی پارامونت پیكچرز
طوری بود كه نمیشــد ردش كرد.
به همین دلیل لئونــه ،برتولوچی و
آرجنتو را برای نوشتن طرح اولیه
ترغیب كرد و ســپس فیلمنامه را
با همراهی سرجو دوناتی نوشت.
[ظاهرا ً برناردو برتولوچی و داریو
آرجنتو بــرای فیلمنامه روزی
روزگاری در غــرب صفحــهای
7دالر دریافت كردهاند .گروهی
برتولوچی را متهم كردهاند كه
با حضــور در این فیلــم و در
واقع با همكاری در ســاخت
فیلمی «تجاری» به سینمای
«هنری»«/مولف» خیانت كرده است].
در ســال آشــوبناك و پــر از
تنش ،۱۹۶۸ابتــدا روزی روزگاری
در غــرب را در ایســتگاه قطاری
دورافتاده ،كوچــك و خاك گرفته
در شهری خیالی به اسم فلگستون
برگزار كرد .فیلم با سكوتی طوالنی و
محتاطانه شروع میشود و تا حد غایی
خودش گسترش پیدا میكند .این
دومین جمع اضداد ،بهنظرم جریان
زیباییشناختی نابی را در خود دارد.
سكوت آكنده شده است از صدای باد،
جیرجیر گردش پرد ههای آسیاب،
قژقژ لوالی در ،حركت گچ روی تخته
سیاه ،كارگر پیر راهآهن ،جارو زدن زن
سرخپوست ،سه مردی كه نمیدانیم
منتظر چهكســی هستند ،تلگراف،
وز وز مگس ،آمدن قطار و....
سرجو با وسواس و دقت فراوان آن صداها
را از دنیــای واقعی منفك كــرد و با مدد
گرفتن از تصاویری كه منشا آنها را هویدا
میكردند ،به آنها قابلیت رسایی و شنیده
شدن بخشید .تامل او بر هریك از آنها تنها
از یك لحظه فراتر نمیرفت و بهســرعت
در بیــن جزئیات بصری [منشــا صداها]
در حركت بود و هــر لحظه مخاطب را در
معرض صدایی تاز ه قرار میداد درحالیكه
صداهای پیشین نیز در پسزمینه همچنان
شنیده میشوند .نخستین صدا ،نخستین
تصویر ،سپس دومین صدا ،دومین تصویر...
و همین منوال ادامه مییابد تا یك تركیب
و ساخت حقیقی موسیقی ملموس و عینی
و تمامعیار را مسجل كند ،سوای این ،آنچه
در اینجا در پیش چشــمان مخاطب قرار
میگیرد گویای چیزی است كه میشنود.
لئونه بهدلیــل خِ رد و هــوش و بصیرت
فراوانــش درك و تســلطی مثالزدنی بر
ایدههای پیشرو و بهروز موجود در موسیقی
و هنرهای نمایشــی آن زمان داشــت .او
همواره فهــم درســت و دقیقی از
توازن و تعادل بین موســیقی،
صدا و افكت /جلوههای صوتی
داشت و در روزی روزگاری
در غــرب از خودش هم
پیشی گرفت20 .دقیقه

ابتدایی فیلم خیلی مشهور شد .ابتدا قرار
بود من برای این بخش موســیقی بسازم
اما وقتی آن را در اتــاق تدوین دیدم به او
گفتم تو خودت به بهترین موسیقی ممكن
رســیدهای .آن صداهای عینی و ملموس
همانگونه به موسیقی روزی روزگاری در
غرب بدل شــدند [در بافت موســیقایی/
صوتی فیلم برجسته شــدند] كه سكوت
در موسیقیای كه من برای فیلم ساختم،
و اینگونه به چنین سطح فوقالعادهای از
همرأیی و درك متقابل نایل شدیم.
[تونینو دلی كلی ( ،)۱۹۲۳-۲۰۰۵مدیر
فیلمبــرداری روزی روزگاری در غــرب،
گفته است در جریان فیلمبرداری سكانس
نخست فیلم ،درابتدا از یك مگس مصنوعی

اســتفاده كردهاند كه نتیجه مطلوبی به
همراه نداشته است .به همین دلیل تصمیم
بر آن میشود تا روی صورت بازیگر عسل
بمالند و ساعتها برای آمدن مگسهای
واقعی صبر كنند].
صدای سازدهنی/هارمونیكا زودتر
از ده دقیقه ابتدایی و تا زمان هویدا
شــدن نوازندهاش با رد و بدل شدن
این گفتوگوها «پــس فرانك كو؟»
«فرانك مارو فرســتاده» ،شنیده
نمیشود .بعد از آن گفتوگو صدای
چند شلیك تفنگ به سكوت دوخته
میشــود و دوباره بــرای ده دقیقه
سكوت طنینانداز میشود تا اینكه
تم فرانك با خشونت ما را میخراشد
و بهخود میآورد.
من اینجــا میخواســتم تا صــدای از
شــكلافتاده گیتار الكتریك كــه ورود او
را اعالم میكنــد بهصــورت عامدانهای
گوشخراش باشــد بهطوری كــه انگار
چاقویی در گوش تماشاگر فرو میكنیم،
چیزی شــبیه همان حســی كه آن پسر
كوچك سرخ مو به هنگام شنیدن صدای
شــلیك تفنگها و مواجهه بــا قتلعام
خانوادهاش بهدســت پنج مــرد و پس از
آن كشته شدن خودش از سر میگذراند.
لئونه بعد از این كشــتار ،از چهره هنری
فوندا در نقش فرانــك رونمایی و اینگونه
كلیشهشكنی میكند :در سینمای آمریكا
تا آن زمان فوندا در بیشتر فیلمها در شمایل
یك مرد خانواده حضور داشت ،یك قهرمان
مطلــوب ،و خب تماشــاگران این بار هم
انتظار چنین كســی را داشتند .اما فرانك
چنین شخصیتی نیســت و هیچ ویژگی
مثبتی ندارد .یكبار دیگر بورنو باتیستی
دآماریو در استودیوی ضبط ،بیعیبونقص
و چیرهدستانه نواخت و ما به طنین/تمبر
درستی برای گیتار الكتریك رسیدیم .در
آنجا به او گفتم« ::برونو هرطور كه دلت
میخواهد بزن ،اما صدا باید مثل شمشیر
باشد» .و طنینساز او ،در آن لحظه كه

كسی انتظار موسیقی را ندارد حتی بُرندهتر
هم شد ،چون ســكوت پیش از آن شنیده
میشود و اثرگذارتر است .بعد از نزدیك به
25دقیقه برهوت موسیقی ،صدای گیتار
نفسگیر است .بعید میدانم كسی حملهای
بهتر از این را بتواند تصور كند.
صدای گیتار حتی شوكآورتر است
وقتی درنظر بگیریم كه برای مدتی
طوالنی در شــبكههای تلویزیونی و
رادیویــی ملی پخــش ترانههایی
همچون «من نمیتونم نه بشــنو/
رضایت» ( )Satisfactionساخته گروه
رولینگ استونز بهخاطر ریف اهریمنی
دیستورت شده و از اصل افتاده گیتار
كیث ریچاردز ممنوع بود .سال،۱۹۷۵
فوندا در گفتوگویی تلویزیونی اظهار
كرد كه تا پیــش از روزی
روزگاری در غرب فیلمی از
لئونه ندیده بود و شخصیت
او یك [لعنتی] تمامعیار بود.
فوندا بعدها گفت كه لئونه
او را بهویژه برای این انتخاب
كرده بود تا انتظار مخاطبان
را به هنگام ورود شــخصیت
او دوچندان كند .تماشاگران
میبایست در آن لحظه هیبت
غریب و ناآشنایی را میدیدند
كه بدنش را روی كودكی فلجشده
از وحشــت ،خم كرده است .در
آن لحظه دوربین در پشت بازیگر
حركت پــن كرده با چرخشــی
دایرهوار چهره او را آشكار میكند،
تنها در این لحظه است كه تماشاگر در
مییابد؛ «یا عیسی مسیح! این هنری
فونداست!».
[ریفیك قطعه كوتاه معموال ملودیك است
كه اساس بسیاری از آهنگهای راك قرار
گرفته و تكرار میشود .دیستورشن و صدای
دیستورت شده ،صدایی است كه از بیش از
حد بلند كردن آمپلیفایرهای المپی تولید
میشد و در راك و موسیقیهای خشنتر
صدایی جدید برای گیتار الكتریك است
كه از سوی بســیاری ،گوشخراش دانسته
شده است].
سرجو همین بود و سینما هم همین است.
همهچیز دربــاره او با ابهــام و گنگی گره
خورده بود .آیا او برای بهرهجویی از حضور
هنری فوندا در جمــع بازیگران و منفعت
اقتصادی چنین انتظــار دراماتیكی را برپا
كرد؟ یا صرفاً بهدنبال شــگفتآفرینی و
خرق عادت بــود؟ احتماالً هــر دوی این
نظریهها درست و معتبرند .به هر صورت،
سرجو میخواست با هنری فوندا كار كند
و این امكان تنها بعد از موفقیت خوب ،بد،
زشت فراهم شد.
چارلز برانسون در نقش هارمونیكا/
سازدهنی هم در آن سالها خواهان
زیاد داشت .آفرینش تم مربوط به او
چگونه بود؟
سازدهنی از همان ابتدا در فیلمنامه بود،
اما بهتدریج همچون ســاعت جیبی فیلم
«براي چند دالر بیشــتر» به شخصیتی از
فیلم تبدیل شــد كه در سطوح مختلفی
نقشآفرینــی میكند .در آغــاز مربوط
میشود بهســازی كه در دســت یكی از
شخصیتهای فیلم میبینیم كه رفتهرفته
بدل میشــود به نمادی از انتقام .حضور
ملموس و عینی سازدهنی روی پرده
ذهن را به ســمتی هدایت میكند
كه چشــم از فهم آن ناتوان است،
به جایی ورای اینجا و اكنون .در طول
روایت فیلم ،تكههایی از یك فالش در
كنار هم قرار گرفته دوباره بازسازی
میشوند و تنها در پایان فیلم در كنار
هم به كلیتی واحد [لحظه واحدی]

میرســند :پســربچهای مجبور شده
با یك ســازدهنی در دهان [همچون
ســهپایههای اعدام با طناب دار] وزن
بردارشدهای را بر شــانههای خویش
تحمل كند كه با طنابــی به گردن به
یك دروازه آویخته اســت .فرانك در
یك آن سازدهنی را در دهان بردارشده
كوچكتر میگــذارد ،او از طریق آن
بهسختی نفس میكشد :به همین دلیل
موتیف سازدهنی/هارمونیكا در طول
فیلم بهصورت نیمگام ()Chromatic
است .این موتیف مســتلزم آن بود كه
در آن واحد واجد ارزشها و قابلیتهای
متفاوتی باشــد :تنش ایجــاد كند (و
نیــمگام همین را موجب میشــود)،
نواختنش بدون دست موجه و شدنی
جلوه كنــد (در فالشبك میدیدم كه
دستهای پسربچه از پشت بسته شده
بود) و بهآسانی با باقی بافت موسیقایی
[فیلم] هماهنگ و ســازگار باشد .من
اساس آنرا بر ســه نت مجزا گذاشتم
كه با یكدیگــر دارای فواصل نیمپرده
بودند( .در آن دوره بهشــدت كاهش
تعداد نتها را بررســی میكردم) در
اتــاق ضبــط موســیقی ،از فرانكو ِد
جمینی (نوازندهساز دهنی) خواستم
با سازش نفس بكشد ،بعدتر لئونه وارد
استودیو شد و برای رسیدن به اجرای
مطلوب بهمعنای واقعی كلمه داشــت
خفــهاش میكرد .خاطــرم میآید ما
اجرای اركســتر را اول ضبط كردیم،
بعد سازدهنی را ضبط كردیم[ .هنگام
ضبط صدای ســازدهنی] دجمینی را
طــوری راهنمایی كردم تــا بداند چه
وقتی شــدت و دینامیك نواختنش را
تغییر دهد و گرچه اثر ضبط شده كام ً
ال
دقیق نبود اما تنش ناشی از تالشهای
مكرر او در استودیو موجب شد صدای
هارمونیكای او بر فراز صدای اركســتر
غوطه بخورد .یكجا درســت سر جای
خودش صــدا میداد ،یكجــا عقبتر،
یكجا كمی جلوتر ....خالصه كنم صدای
سازدهنی قامتی مواج پیدا كرد .هدف
این بود كه تم هارمونیكا و تم فرانك در
آن سكانس به همدیگر غنا ببخشند و
من عم ً
ال در قطعه «مردی با سازدهنی»
به همپوشانی آن دو تم رسیدم .در آن
قطعه الزم بود كه هم طنین/تمبرها و
هم نتها دارای تضاد و تقابل باشــند.
تقدیر این دو شــخصیت بــه هم گره
خورده است و هویت هارمونیكا از زخمی
برمیآید كه فرانك باعــث و بانیاش
بوده .آن زخم از زمــان پدید آمدنش
شدت یافته و به میل و تمنای انتقام بدل
میشود ،احساس و [كششی] كه تعلقی
به آینده ندارد و بهویــژه از ارزشهای
غرب كهنه سرچشمه میگیرد ،آن هم

غرب كهنهای كه با آمدن ریلهای قطار
دیگر دورانش دارد به سر میآید.
هدف تم مورتون هم همین اســت كه
اشاره كند به ایده یك مسابقه ناامیدانه،
به شتافتن به سمت یكاوتوپیا .سرجو
روزی روزگاری در غــرب را بهگونهای
ساخت كه انگاری این آخرین وسترن
اوست .حس مالیخولیای درونش جدا از
اینكه به زوال دنیای قدیم در برابر تمدن
جدید اشاره داشت ،بدون شك برآمده
از مالیخولیای خودش هم بود.
[فرانكو ِد جمینــی ()۲۰۱۳-۱۹۲۸
تهیهكننــده موســیقی و نوازنــده
سازدهنی بود .او با اینكه پیش از روزی
روزگاری در غــرب در كلی فیلم دیگر
(از جمله یك مشــت دالر و خوب ،بد،
زشت) نیز نواخته بود ،عمده شهرتش
را با نواختن همان ســه نت در روزی
روزگاری در غرب به دستآورد و بعد از
آن بود كه با لقب «مرد سازدهنی» در
همه جا شناخته شد].
كامال حق با شماست ،چغر بودن،
زمختی و جدیت شــخصیتهای
فرانك و هارمونیكا در تقابل است با
یك خمودگی و رنجوری و بیحالی
فراگیر كه بر همهچیز مســتولی
شده .مالیخولیا مكمل خشونت و
انتقام میشود.
به همین دلیلــی كه اشــاره كردید،
برخالف فیلمهای پیشین سرجو ،من
به این فكــر كردم تا حضور حســی از
جنس مالیمت وخســتگی وافر را در
موســیقی فیلم به كار گیرم .این
بار دیگر نه خبری از ترومپت
بود ،نه از ســندان (یكی از
آالت موســیقی همچون
پركاشــن) و نه از آوای
حیوانــات .بــه جای
آنها ،این بــار برای
كش آوردن زمان

صدای كشیده سازهای زهی با صدای
ادا دلاورسو شالوده شخصیت «جیل»
را شــكل داد[ .اگر توجه كرده باشید]
حتی سوت الساندرونی هم ،كه هنوز در
حاشیه صوتی و موسیقی فیلم میشود
شــنید ،در اینجا كمی رهاتر است كه
به معنی خاصی از كلمه خســتهتر هم
هست.
چه طور تمهــای جیل ()Jillو
چیئن ( )Cheyenneرا درآوردید؟
حسابی درگیرساخت و پرداخت ایده
تم جیل بودم ،تا اینكه به فكرم رســید
ســراغ فواصل ششــمی كه در هشت
میزان سه بار تكرار میشوند بروم .یادم
میآید هنگام فیلمبرداری ســكانس
نخســتین ورود كلودیــا كاردیناله به
پشــت صحنه رفتم .آن روز ،نخستین
روز فیلمبــرداری در مركز ســینمای
تجربی بود و نخستینباری بود كه من به
پشت صحنه فیلمی به كارگردانی لئونه
میرفتم و كلودیا كاردیناله باشكوه بود.
قطعه «وداع با چیئن» اما در استودیو
متولد شد :من درحالیكه سرجو كنارم
ایســتاده بود آن را با پیانو بداههنوازی
كردم .او ناگهان رو به من گفت« :انیو،
ما تم چیئن رو فراموش كردیم ،حاال
چی كار كنیم؟» .موسیقی میبایست
روح شوخطبع ،اصیل و منحصر بهخود و
حتی سست و مردد چیئن ،كه سرانجام
تلوتلوخوران به آغوش مرگ میرود ،را
در بر میگرفت .د آنجلیس ،ساز بانجو را
نواخت تا نماینده روح فولك آمریكایی
در موسیقی باشد؛ صدای پیانوی خارج
از كوك سالنی و سوت به طرز ناواضحی
مایوس الســاندرونی نیــز آن را كامل
كردند.
[مركز ســینمای تجربــی ( Centro
)Sperimentale di Cinematografia
آكادمی ملی فیلم ایتالیاســت كه در
ســال  ۱۹۳۵تاسیس شــد .احتماال
منظور مورریكونه هنگام اشاره به مكان
فیلمبرداری روزی روزگاری در غرب،
چینهچیتــا بوده كــه در نزدیكی این
آكادمی قرار گرفته است.
مائوریتسیو د آنجلیس (متولد )۱۹۴۷
با همــراه بــرادرش گوییــدو (متولد
 )۱۹۴۴گروهی دو نفره را شــكل داده
بودند و در اوایل دهه  70موسیقی متن
تعداد زیــادی از فیلمهــا را تحت نام
 Oliver Onionsســاختهاند .پیــش
از این بــرادران د آنجلیــس در RCA
بــه نوازندگــی ،تنظیم موســیقی و
ترانهنویسی مشغول بودند].
من همواره جیــل را همچون
نمادی از آمریكای نوین میبینم و
شایدخود لئونه هم چنین برداشتی
از او داشته ،هویتی جذاب و فردگرا
كه حاضر به انجام هر كاری است
تا جان به در برد و مشتی پول به
چنگ آورد .بــه همین روی ،فكر
میكنم صدای افســونگر ِادّا دل
اورســو همچون قطعه «خلسه
طالی» خوب ،بد ،زشت ،اینجا به
مثابه آوازی خو شآهنگ و نغمه
«آمریكا» عمل میكند ،همچون
زنی در آن واحــد هم بلندپرواز و
هم افسونگر ،هم مادر هم عاشقی
بالقــوه و در میانه یــك زیبایی
اطمینانبخش و یك رویا.
با این شــروع كنم كه در ابتــدا ایده
بهكارگیری صدا را در ذهن نداشــتم.
اگرچه بایــد بگویم ،طبیعتــا هرقدر
كــه در آهنگســازی پیــش رفتــم
ســعی كردم تا به مدد بازیابی و احیا
راهحلهایی كه پیشتر به آنها رسیده
بودم ،موسیقیهای تازهام را بهسازی
و پالوده كنم .رفتهرفته هر چه بیشتر
به تواناییهــای بالقوه ا ّدا دل اورســو
پی بردم ،خودم را نیــز متقاعد كردم
تا از صدای زنانه بهره بگیرم و خب این
دریافت و دســتاورد بهتدریج حاصل
شــد .احتماالً بدون وجود او ،هیچگاه
در موسیقی فیلمهای وسترن از آوای
انسانی اســتفاده نمیكردم .به هنگام
نوشتن برای صدای او بود كه به آرامی
حد تواناییهــایاش را میفهمیدم.
او هرچه داشــت در اجرایــش بهكار
میگرفت تا جایی كه رهنمودهای من
دیگر اضافی و بیفایده بهنظر میرسید.
ا ّدا كمی پیشتر از لحظهای كه
من به موســیقی میرسیدم،
بخشی ازجهان آن شده بود.

پنجشنبه

مكتب خانه
والدین باید در مقابل رفتارهای اشتباه كودكان
واكنش اصولی نشان دهند

تنبیهكنید
امابدون خشونت
نیلوفر  ذوالفقاری یكی از مهمترین سؤاالتی كه والدین از كارشناسان و روانشناسان
میپرسند ،درباره تنبیه كودكان است .برای والدین اینكه روش
تربیتی مناسبی بهكار بگیرند تا كودكان متوجه اشتباهات خود شوند و آنها را تكرار نكنند،
اهمیت زیادی دارد .اما بین بیخیالی ،اقتدار و سختگیری والدین مرزهای باریكی وجود
دارد كه توجه به آنها ،پاسخ سؤال والدین است .دكتر سیما فردوسی ،روانشناس خانواده
درباره لزوم وجود ثبات و اقتدار در رفتار والدین و بهكار گرفتن تنبیه اصولی و البته تشویق
بهموقع برای تربیت كودكان توضیح میدهد.

تربیت دیكتهای نیست
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باثبات باشید

تنبیه بموقع و آگاهیبخش

اگر برای شما هم سؤال است كه باالخره كودك را باید تنبیه كرد یا نه؟ پاسخ شما بله است .كودكان باید با نتایج مثبت و منفی
رفتارهای خود مواجه شوند .وقتی كودك را تنبیه میكنیم كه البته ابدا نباید پرخاش كنیم یا او را كتك بزنیم ،باید بالفاصله
بعد از خطایی باشد كه سزاوار تنبیه بوده است .نكته دیگر اینكه تنبیه باید ویژگی خبردهی و آگاهسازی برای كودك داشته
باشد ،یعنی كودك باید فورا متوجه شود كه چون فالن كار خطا را انجام داده تنبیه شده است و اگر آن
كار خطا از او سر نمیزد ،تنبیه نمیشد .در خانوادهای كه كودك لوس پرورش داده میشود ،اثری
ب شود یا اینكه
ی مرتك 
ك كار اشتباه 
ی اگر كود 
ب دید ه نمیشود .یعن 
ی مناس 
ی تنبیه 
از روشها 
ن خود دستور دهد یا با داد
بخواهد تعیینكننده باشد و ب ه والدی 
ی بنشاند،
ف خود را ب ه كرســ 
ت حر 
و فریاد و عصبانی 
در این خانــواده هیچ روش مناســبی برای
جلوگیری از ایــن رفتارها و جهتدهی
ب ه آنهــا وجود ندارد .ایــن بهمعنای
مهربانی والدین نیست بلكه نقص
سیستم تربیتی است كه باعث
میشــود بچهها پایبندی
به قوانیــن را نیاموزند.
نقطه مقابل این رفتار،
استفاده از روشهای
تنبیهــی افراطی،
تنبیه جســمی و
تحقیر اســت كه
در بزرگســالی
اثرات مخرب آن
بــر روان افراد
دیده میشود.

بهعنوان یك والد روش تربیتی شــما باید باثبات باشــد .هم بین
والدین و هم رفتار با كودكتان باید ثبات داشــته باشد .اگر امروز
كاری را انجام دهید و بگویید خوب است اما فردا بگویید بد است،
بدترین روش ممكن را انتخاب كردهاید .روشهای بیثبات مدام
تغییر میكند و شــخصیتهای بیثبات را بهوجود میآورد .بعد
از تعیین حد و حــدود ،میتوانید روشهــای تنبیهی مختلفی
بهكار ببریــد ،مثل قهر كردن .اگــر فرزند شــما كاری كرده كه
قبال از آن منع شــده ،بهعنــوان تنبیه میتوانید بــا او قهر كنید
و تا زمانی كه عذرخواهی نكرده با او آشــتی نكنیــد .در اینجا او
یاد میگیرد كه دلیــل این رفتار چیســت و او بهدلیل انجام این
كار بایــد عذرخواهی كند .البته والدین هم بایــد از خود انعطاف
نشــان بدهند .اگر كودك عذرخواهــی كرد ،والدیــن هم باید
او را ببخشند.

خشونت ممنوع!
در بهكارگیری روشهای تنبیهی ،خشــونت به هر شكل ممنوع
است.خشونت یعنی صدایتان بلند شود .موقع تنبیه نباید رفتارهای
آسیبزننده داشته باشید .شما میتوانید والد خوشاخالق ولی با
دیسیپلین باشید .كتك و رفتارهایی كه شخصیت بچه را تحقیر
میكند به كلی ممنوع اســت ،چون اثر تحقیــر روی روان بچه
باقیمیماند .والدین گاهی میگویند شاید ما داد بزنیم ولی پس
از اینكه حالمان خوب شــد عذرخواهی میكنیم و از دل كودك
درمیآوریم ،درحالیكه این روش برای كودكان مناسب نیست.
چون كودك در حال رشد است و در سن پایین تفكر انتزاعی ندارد
و نمیتواند خارج از چیزهایی كه دیده اســت را تفكر كند.یعنی
براساس دیدهها و شــنیدههایش تصمیم میگیرد و فكر میكند.
برای مثال میتواند تحلیل كند كه آدمها وقتی عصبانی میشوند
ممكن است داد بزنند .كودكان به گذشته خیلی رجوع میكنند
برای مثال میگویند تو سر من داد زدی یا میخواستی من را بزنی.
یعنی در ذهنشان رفتار منفی باقی میماند و این خاطرات برایشان
آزاردهنده خواهد بود.

امتحان روشهای مختلف

برای اینكه كودك با تنبیه متوجه رفتار اشتباه خود
شــود ،روشهای مختلف را امتحان كنید.محروم
كردن از چیزهای دوستداشتنی هم نوع دیگری از
تنبیه است .تشویق نكردن در ازای انجام كارهای بد
هم میتواند یك نوع تنبیه باشد .پس ما میتوانیم از
روشهای مختلفی استفاده كنیم .میتوانید ساعت
بازی یا تلویزیون دیدن او را محدود كنید ،نكته مهم
این است كه با كلمات واضح به كودك بگویید كه ما با
هم قراری داشتیم ،تو قرار را زیر پا گذاشتی و بهعنوان
تنبیه ،از انجام فالن كار مورد عالقهات ،برای یك
ساعت یا یك روز محروم میشوی .به او بگویید كه
شما هم از این اتفاق ناراحت شدهاید و امیدوارید
او دیگر این رفتار را تكرار نكند تا در موقعیت مشابه
قرار نگیرید .نكته مهمی كه نباید فراموش كنید این
است كه تنبیه ،مخصوص فضای خصوصی شما و
كودك در خانه است و هرگز نباید در مقابل جمع یا
افراد دیگر ،از روشهای تنبیهی استفاده كنید.

تشویق یادتان نرود

طرح  :محمدعلیحليمی

روانشناسان همیشــه میگویند كه كودكان بیشتر
از گوش كردن به حرفهای شما ،رفتارتان را تماشا
میكنند و یاد میگیرند.اگر میخواهیم فرزندانمان را
درباره موضوع خاصی تربیت كنیم ،نباید دائما به آنها
بگوییم كه چگونه عمل كنند ،بلكه آنها باید از رفتار و
اعمال ما بیاموزند كه باید چگونه رفتار كنند .كودكان
از طریق مشاهده خیلی چیزها را یاد میگیرند و
این نوع یادگیری بسیار مؤثر و قوی است .آنها
وقتی نظم و انضباط را در عمل ببینند ،از آن
پیروی میكنند و یاد میگیرند كه مقررات
به معنی تنبیه نیســت.میتوانیم برای
بعضی از چیزها قوانین و مقرراتی وضع
كنیم .مثال فرزند ما باید در یك ساعت
معین به خانه بیاید ،پول توجیبی او مقدار
مشخصی باشد و در زمان معینی بخوابد.
اینها نمونههایی از مقرراتی است كه در
ت از
ی صحب 
خانه میتواند برقرار باشد .وقت 
ن
ی از والدی 
ن میآید ،برخ 
ن ب ه میا 
قاطعبود 
تصور میكنند كه جــدی و قاطع بودن به
این معناست كه مث ً
ال پرخاشگر هم باشیم
ن از ما پیروی
یا اینكه چنانچــ ه فرزندما 
ی را ب ه او
ت موارد 
نكرد ،با زور و خشــون 
ل كنیم .درحالیك ه در موضوعات
تحمی 
ت
ن معناس 
ن ب ه ای 
ی بود 
تربیتی ،قاط ع و جد 
ی
ی برا 
ی كنیــ م و قوانین 
ی پیرو 
كــ ه از اصول 
ن داشت ه باشیم.
فرزندانما 

 29مهر 1400

همانطور كه تنبیه مهم اســت ،تشــویق هم روی دیگر ســكه
تربیت است.ســعی كنید در مقابل رفتارهای نادرست كودكان
اخم كنید ،زیاد واكنش نشــان ندهید و صحنــه را ترك كنید.
در واقع به آنها نشان دهید كه رفتارشــان را نپسندیدهاید .ولی
اگر رفتار خوبی نشــان دادند ،فورا تشــویق كنیــد .اگر كودك
كم ســن اســت با خرید چیزهای كوچك و اگر بزرگتر است با
صحبت و تأیید كردن و احترام و محبت بــه او بگویید كه امروز
به این دلیل تو را تشــویق میكنم كه حرف بد نزدی .این را هم
درنظر داشته باشید كه تشــویق كودكان باید با توضیح كالمی
همراه باشــد .مثال بگوییم این جایزه را امروز به این دلیل گرفتی
كه حرف زشــتی نزدی .بهدنبــال این رفتار ،كودك اســتنباط
میكند كه اگر حرف زشــت بزند ،والدینش ناراحت میشــوند
و به او جایزه نمیدهند.

راهنما

از نظر دادن
نترسید
شــاید برای شــما هم اتفاق افتاده
باشــد كه از ابراز نظر خــود در جمع
هراس داشته باشــید ،ترجیح دهید
ســكوت كنید یا در نهایت بگویید با
نظر جمع موافق هســتید .ابراز نظر
بدون بیاحترامــی و توهین ،مهارتی
اســت كه باید بــرای یادگیری آن
تمرین كنید.
برخی از افراد هســتند كه اضطرابشان
آنقدر شدید است كه از ترس قضاوت خانواده،
دوستان یا همساالن خود از بیان نظرشان در
هر زمینهای اجتنــاب میكنند .برخی دیگر
هم نگرانند كه اگر نظر بدهنــد ،بقیه آنها را
طرد كنند .یكی دیگر از دالیل احتمالی ترس
از ابراز نظر ،این باور كاذب و دروغین اســت
كه آنچه شــما فكر میكنید ارزشی ندارد .یا
اینكه افكار شــما به هیچكار مفید یا مهمی
كمك نمیكند.
در مــورد دســتاوردها و موفقیتهــای
شــخصیتان فكر كنید و بــر چیزهایی كه
بهخاطر آن برای خودتان ارزش قائلید تمركز
كنید .همه از طردشــدن و قضاوت دیگران
میترسند ،بنابراین شــما تنها نیستید .اگر
فردی با اطمینان شــما را قضاوت میكند،
این رفتــار را بهعنوان واكنشــی از طرف او
ببینیــد .فقط همین! ریشــه ترسهایتان
را بررســی كنید .چــه باورهایــی در مورد
خودتــان داریــد و چــرا؟ ایــن باورها از
كجا آمدهاند؟
از احساســات خــود آگاه باشــید .وقتی
احساسی ناراحتكننده را تجربه میكنید،
از خودتان بپرســید كه «اولین بــار كه این
احساس را داشتم ،چه اتفاقی در زندگی من
افتاده بود؟».

ناموفق
قبل از 35سالگی

پوتین تا 35ســالگی مــردی بدون آینــده و بدون
موفقیتی چشمگیر بوده است .او 35سال نخست زندگی
خود را بدون هیچ دســتاوردی تنها بهعنوان یك افسر رده
دوم كا.گ.ب در محل ماموریت خود در آلمان گذرانده است.
والدیمیر پوتین متولد 7اكتبر 1952در لنینگراد تنها فرزند ماریا
و والدیمیر بود كه دو برادر بزرگتر خود را بهدلیل مشكالت پس
از جنگ از دست داده بود .پدر معلول جنگی بود و مادر نیز از
مشكالت ناشــی از محاصره لنینگراد در طول جنگ و بعد
از آن بینصیبب نمانده بــود .دوران مصیبتبار پس از
جنگ جهانی دوم و كشوری كه از عوارض هولناك
آن رنج میبرد تمامی ســالهای كودكی
والدیمیر را در برگرفته بود.

آشنایی با شخصیت والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور روسیه

پوتین؛ چهره مرموز و قدرتمند
دنیای سیاست

سال  2015میالدی ،پوتین از طرف مجله فوربس بهعنوان قدرتمندترین مرد جهان معرفی
شد ،اما سالهای قبل و بعد از آن هم شخصیت رئیسجمهور روسیه همواره بهعنوان چهره
مرموز و قدرتمند دنیای سیاست ،مورد كنجكاوی قرار گرفته است.

آرمانگرا و بدبین

ورق برمیگردد

غرق
در تاریخ و سنت

بیعالقه
به كتاب

پوتین به وابســتگی خود به سنتهای تاریخی
روسیه میبالد .او در زندگینامه رسمی ،فردی خودساخته
از پندهای تاریخی ترسیم شده است .بهعنوان رئیسجمهور،
پوتین سرنوشت شخصی خود را به كشورش گره زد است .برای مثال
پوتین خود را با پیوتر استولیپین ،نخستوزیر نیكالی دوم ،آخرین سزار
از سلسله رومانف كه اصالحات اجتماعی و اقتصادی زیادی را انجام داد،
مقایسه كرده است .قطعا پوتین بهطور اتفاقی صدمین سالگرد مرگ
استولیپین را برای اعالم برنامههای اصالحی خود اعالم نكرده
است .با این حال تاریخ ابزاری سیاسی و شخصی برای
پوتین بوده است.

همانگونه كه بــن جودا ،روزنامهنگار -تنها و نخســتین
كســی اســت كه در ســال 2014كتابی با عنوان «امپراتوری
شكننده ،ماجرای عشق و جدایی روسیه و پوتین» درباره زندگینامه و
شخصیت پوتین نوشت -رئیسجمهور روسیه با كتاب میانه خوبی ندارد
و در سالهای گذشته تنها 2رمان خوانده است .یكی از این رمانها كتابی
تخیلی درباره وقایع سال  2054از یك نویسنده -مورخ آمریكای التین
است و دیگری كتابی با عنوان امپراتوری سوم كه درباره احیای
امپراتوری روسیه بهدست خودش است.

پوتین از ترافیك و شلوغی شهرهای بزرگ بیزار است .به همین
دلیل سنپترزبورگ را به مسكو ترجیح میدهد .شاید هم بهدلیل اینك ه
زاده سنپترزبورگ ،یعنی شــهر رقیب مسكو است .او از پایتخت چندان
خوشاش نمیآید .پوتین بیشــتر وقت خود را در ویالیش در منطقه
حومهای «نوواوگاریوو» مســكو میگذراند .او همانجا كار
میكند و كمتر به كرملین میرود.

پوتیــن را بهعنــوان ورزشــكارترین
رئیسجمهور دنیا میشناســند ،چرا كه عالوه بر
شنا ،استاد ورزش رزمی كاراته است و به هاكی روی یخ هم
عالقه زیاد دارد و در این ورزش كه حداقل هفتهای یكبار به
آن میپردازد ،اهل كریخوانی نیز هست .با این همه بزرگترین
نگرانی پوتین احتمال مســمومیت غذایی از سوی سرویسهای
امنیتی كشورهای رقیب است .برای همین رئیسجمهور روسیه
بیشترین ترتیبات امنیتی را درباره غذا و محلهای اقامت خود
دارد .در تمام سفرهای خارجی ،تیمی امنیتی او پیش
از سفر به كشور مقصد میروند و تمام شرایط
را كنترل میكنند.

پوتین فردی آرمانگرا و بدبین است و ترجیح میدهد
هوش و ذكاوت خودش را در یك فضا بهكار گیرد .بیشك
این افراد با كنترل زیاد بر آگاهیاي كه دارند و حوزهای كه بر آن
مسلط هستند ،حضور پیدا میكنند و ســایر حوزههای دیگر را با
نهایت مهارت كنترل میكنند .آنچــه از پوتین میدانیم با چنین
ذهن تحلیلگر و كنترلكنندهای ،گرچه ممكن اســت كتاب
نخواند یا خیلی در محیط اینترنتی فعالیت نداشته باشد ،اما
قدرت ذهنی تحلیلگر و تسلط و توانمندی بر اراده،
ی پررنگ شخصیت پوتین است.
ویژگ 

ســال 1996یكباره با نزدیك شدن وی
به یلتســین همهچیز تغییر میكند .در عرض
3سال به مقام نخســتوزیری روسیه میرسد .رابطه
پوتین با یلتسین بهگونهای بود كه او را بهشدت مجذوب
خود میكند و پس از استعفای بوریس یلتسین ،پوتین
را بهعنوان رئیسجمهور موقت معرفی میكند كه
راه برای انتخــاب او بهعنوان رئیسجمهور
در سال  2000باز میشود.

فراری از شلوغی

طرفدار ورزش

مرموز و ناشناخته
پوتین برای سالهاست كه سیاست روسیه را تحت تسلط خود دارد اما تاكنون هیچ
اطالعات جدیدی درخصوص پیشینه این مرد قدرتمند روسیه جز بیوگرافیهایی
كه از زمان خدمت نظامی او وجود دارد در دست نیست ،حتی در این بیوگرافیها
هم اطالعات بسیار كمی درخصوص رئیسجمهور روســیه وجود دارد .برخی از
ناظران بر این عقیدهاند كه پوتین هیچ روح ،اصل و ذاتی ندارد .او مردی از ناكجاآباد

است كه میتواند از هر چیزی به هر شخصی تبدیل شود اما پوتین محصول محیط
اطرافش است؛ مردی كه تجربیات گذشتهاش نمایانگر اكنون او است .پوتین فردی با
هویتهای چندگانه است كه ریش ه آن در تجربیاتی است كه در گذشته آنها را كسب
كرده و همین امر به او كمك كرده تا از یكی از جاسوسان سرویس اطالعات خارجی
شوروی سابق (كا.گ.ب) و معاون شهردار سنپترزبورگ به رئیسجمهوری قدرتمند
تبدیل شود.در میان هویتهای چندگانه پوتین میتوان به 6هویت اصلی وی اشاره
كرد؛ فردی متخصص ،مرد تاریخ ،مبارز ،ناشناس ،طرفدار بازار آزاد و مأمور پرونده.

بازیگردی
تیر سرخ

بازی « »Reddenكه در فارسی به
نامهای «قرمز شدن» یا «تیر سرخ»
ترجمه شــده ،یك بازی موبایلی
بسیار جذاب است .جذاب ،از این
نظر كه در آن كاربــر نه در نقش
یك سرباز ،بلكه بهعنوان یك تیر
ماورایی باید نتیجه جنگها را رقم
بزند! یعنی در این بازی ما هدایت
كاراكترها را بر عهده نداریم ،بلكه
سازندگان بازی هدایت تیرهای
پرتاب شده به سمت دشمنان را
به ما واگذار كردهاند! در هر كدام
از مراحل این بــازی ،یك هدف
مشــخص شــده كه باید توسط
تیری كه هدایتش بــه ما واگذار
شــده ،مورداصابت قراربگیرد اما
كار به همین سادگیها نیست .در
طول این مسیر باید مراقب شتاب
تیرمان باشیم تا ســقوط نكند.
این شتاب را باید با درنظر گرفتن
جهت وزش باد و البته سرعت آن
مدیریت كنیم.

آقای كدوتنبل 2

بازی «آقای كد وتنبل  :2قدم
زدن در كاولون» یكی از بهترین
بازیهــای ســبك معمایی با
روش اشــاره و كلیك است كه
روایتهای جذاب و معماهای
چالشبرانگیــزی را پیشروی
كاربرانش قرار میدهد .در این
بازی شــما بهعنوان كاربر در
نقش شخصی كه سر او شبیه به
یك كدوتنبل است قرار دارید
و باید در شهری به نام كاولون
در حوالی هنگكنگ چین به
ماجراجویــی بپردازید .روایت
بــازی از جایی آغاز میشــود
كه شما شــاهد هرجومرج در
این شهر هستید و باید با حل
معماهای بازی ،مشكالت این
شــهر را یكی پــس از دیگری
برطــرف كنیــد .در ایــن راه
میتوانید از اطالعاتی كه افراد
این شــهر در اختیارتــان قرار
میدهند اســتفاده كنید و به
این شهر پررم زوراز ،س روسامان
بدهید.

بازی «ضدپونگ»

«  »Anti Pongهــم یك بازی
جذاب موبایلی دیگر اســت كه
ســبكش همه ما را بــه روزگار
بازیهــای آتاری میبــرد .اگر
خاطرتان باشــد در نسل اولیه
بازیهای دیجیتــال ،یك بازی
پینگپنگی وجود داشــت كه
در آن بــازی بایــد مانــع عبور
توپ از زمین خود میشــدیم.
حاال بــه تازگــی بــازیای به
نــام «ضدپونــگ» بــه دنیای
موبایلهایمان راه پیدا كرده كه
مثل تمام بازیهای این ســبك
باید مراقب باشــیم توپ به پنل
ما برخورد نكند .هر بار كه توپ
به آجرهای ما برخورد كند ،یك
امتیــاز منفی برایمــان درنظر
گرفته میشود و به این ترتیب با
هر بار برخورد توپ به آجرها ،به
شكست نزدیكتر خواهیم شد.
این بازی دارای 3درجه سختی
است تا هم بازیكنان حرفهای و
هم عالقهمندان آماتور بتوانند از
بازی كردن آن لذت ببرند.
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حساب و كتاب رتبهبندي معلمان در مجلس

 چه كساني مشمول رتبهبندي معلمان ميشوند؟

 در جلسه علني دیروز ،مجلس سطوح پنجگانه معلمان در رتبهبندي را مشخص كرد

ادامه از
صفحه اول

احتماال اشاره حميدرضا حاجيبابايي وزير آموزش
و پرورش دولت دهم به اظهارات الياس نادران ديگر
عضو كميسيون برنامه و بودجه است كه در جلسه
علني روز 25مهر از بار مالي ســنگين اين اليحه
صحبت كرده و گفته بود اجراي اين اليحه معلمان
را مقابل نظام قرار ميدهد.
الياس نادران در نشست علني روز يكشنبه مجلس
شــوراي اســامي در مخالفت با تقاضاي اولويت
بررســي اليحه رتبهبندي معلمان و فرهنگيان،
گفته بود :با توجه به بار مالي اين اليحه بهتر است
كه دولــت اليحه خود را پس بگيــرد تا مجلس و
دولت در يك تصميمگيري جامع و با توجه به ابعاد
اجتماعي ،مالي و آثار تورم در اينباره تصميمگيري
كنند .او گفته بود :دوستان در زمان بررسي اليحه
بودجه ۱۴۰۰گفتند كه تكليف رتبهبندي روشن
است و مبلغي را پيشنهاد دادند و آن مبلغ در بند
«و» قرار گرفت و قرار شد معادل آن برنامه داشته
باشند.نادران با بيان اينكه امروز صحبت از بار مالي
دهها برابر آن چيزي است كه در بند «و» پيشبيني
شــده اســت ،افزود :اگر تكليف را روشن نكنيم و
بار مالي ناشي از آن را مشخص نكنيم و محدوده
اختيارات مشخص نباشد نتيجه وعده داده شده
همانند ســرانجام وضعيت اعضاي هيأت علمي
دانشگاهها خواهد شد.
وي با اشاره به موضوع هيأت علمي دانشگاهها نيز

گفت :در اينباره گفتند كه با ۳هزار ميليارد تومان
مشكل حل خواهد شد اما پس از آن اعالم كردند
كه كســري اين حوزه ۱۰هزار ميليــارد تومان
اســت بنابراين دولت و مجلس برآوردها را براي
رتبهبندي معلمان يكسان كنند و ضمن تفاهم و
مشخص شدن محدوده تصميمگيري به موضوع
بپردازند .نــادران ادامه داد :اين اليحه ســبب
مطالبهاي خواهد شــد و چندين ميليون نفر از
عزيزان و خانوادههاي فرهنگيان را در مقابل نظام
قرار ميدهد و با يك تصميم موجب خواهيم شد
كه نظام اقتصادي كشور آسيب ببيند.

هوا برای سفر مناسب نیست

12استان كشور از امروز با بارش برف و باران مواجه ميشوند

سازمان هواشناسي اعالم كرده اســت كه از صبح امروز
آب و هوا 12استان كشــور با بارش برف و باران مواجه ميشوند و
پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي نيز براساس
همين پيشبيني اعالم كرده اســت كه شــرايط خوبي براي ســفر به
استانهاي شمالي كشــور با توجه به وضعيت آب و هوايي وجود ندارد.
براســاس اعالم رئيس مركز اطالعات و كنترل ترافيك پليس راهور ،با
توجه به اعالم سازمان هواشناسي از روز پنجشنبه اين هفته بارش برف و
باران در اكثر محورهاي استانهاي مازندران ،آذربايجانشرقي ،اردبيل،
تهران و البرز و بارش باران در اكثر محورهاي استانهاي خراسان رضوي،
سمنان ،گلستان ،خراسان شــمالي ،زنجان ،قزوين و گيالن پيشبيني
شده است .سرهنگ احمد شيراني به ايسنا گفته است كه شرايط مناسبي
در پايان ايــن هفته براي مســافرت در جادههاي كشــور خصوصا در
استانهاي شمالي وجود ندارد و چنانچه هموطنان در اين ايام قصد سفر

چه كساني مشمول رتبهبندي ميشوند

در جلســه علني روز گذشــته ،بررســي اليحه
رتبهبندي معلمان بار ديگر در دستور كار نمايندگان
مجلس قرار گرفت .در اين جلسه ،بنا بر پيشنهاد
اصالحي حميدرضا حاجيبابايي ،اليحه رتبهبندي
معلمانازصحنعلنيمجلسبهكميسيونآموزش
ارجاع شد .پس از اين تصميم صحن مجلس ،اعضاي
كميسيون بالفاصله در نشستي فوقالعاده و فوري
اصالحات مدنظر صحن را در اليحه اعمال و مجددا
اليحه رتبهبندي در صحن مجلس مطرح شــد و
نمايندگان با ۱۱۷رأي موافق ماده ۳اين اليحه را

ضروري دارند ،الزم است مدت زمان بيشتري را براي رسيدن به مقصد
درنظر بگيرند و با توجه به شــرايط بارندگي و لغزندگي جادهها رعايت
احتياط و فاصله طولي بيشــتر با خودروي جلويي بهمنظور اجتناب از
تصادفات توصيه ميشود.
رئيس مركز اطالعات و كنترل ترافيك پليس راهور ناجا گفت :اطمينان
از سالم بودن برف پاككن و سيستم گرمايشی خودرو قبل از سفر در اين
شرايط بسيار ضروري است .سرهنگ شيراني همچنين از تمديد انسداد
آزادراه تهران-شمال خبر داد و گفت :با توجه به عمليات عمراني كه از
ابتداي هفته جاري در آزادراه تهران ـ شمال شــروع شده ،اين آزادراه
مســدود بود .وي گفت :اين انســداد بهمدت ۶روز ديگر تمديد شده و
براين اساس اين آزادراه تا تاريخ 1400/8/3كماكان مسدود خواهد بود.
شيراني گفت :هموطنان عزيز درصورت نياز به تردد ميتوانند از جاده
كرج چالوس ،جاده هراز و فيروزكوه استفاده كنند.
كارشناس مركز پيشبيني هواشناسي اســتان اصفهان هم از احتمال
بارش پراكنده در نيمه شمالي و وزش باد شــديد توأم با گردوخاك در
مناطق شرقي و مركزي اين اســتان خبر داد .آسيه آقايي به مهر گفت:
وزش باد به نسبت شــديد و وقوع تندباد لحظهاي همراه با گردوخاك

تصويب كردند.
به گزارش ايرنا ،براساس اين ماده ،معلمان براساس
شايســتگيهاي عمومي ،تخصصــي و حرفهاي،
تجربيات و عملكــرد رقابتي خــود در رتبههاي
پنجگانه «آموزشيار معلم ،مربي معلم ،استاديار
معلم ،دانشيار معلم و استادمعلم قرار ميگيرند».
شرايط كســب ،ارتقا ،توقف و تنزل در آييننامه
رتبهبندي معلمان تعيين ميشود.
در ماده ۳اين اليحه كــه با رأي نمايندگان اصالح
شد ،معلمان براساس شايســتگيهاي عمومي،
تخصصي و حرفهاي ،تجربيات و عملكرد رقابتي
خود در رتبههاي پنجگانه بهترتيب معلم پايه ،معلم
ارشد ،معلم خبره ،معلم سرآمد و استاد معلم تعريف
شده بودند .در تبصره يك ماده ۳آمده است :وزارت
آموزش و پرورش مكلف است ظرف يكماه پس از
ابالغ اين قانون ،اليحه رتبهبندي معلمان را براساس
قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.
نمايندگان تاكنون با تصويب مــواد يك و دو اين
اليحه شرايط ارزشيابي براي رتبهبندي معلمان
را تعيين كردند كه در آن شايســتگي ،صالحيت
معلمي ،شايستگي عمومي ،شايستگي تخصصي
و شايســتگي حرفهاي تعيين شده و تجربه ،نظام
رتبهبندي و رتبه نيز تعريف شده است.
با اصالح ماده ۳اين اليحه ،محمدباقر قاليباف كه
رياست جلسه را بر عهده داشت ،مواد ۴به بعد اليحه
را براي اصالح به كميســيون آموزش و تحقيقات
مجلس ارجاع داد.

محلي در مناطق شــرق ،شــمال و مركز اســتان از امروز تا روز جمعه
پيشبيني ميشود .وي افزود :با توجه به وزش باد شديد ،توفان و خيزش
گردوخاك محلي ،احتمال كاهش ديد افقي ،افزايش شاخص آلودگي هوا،
آسيب به سازههاي موقت و گلخانهاي ،شكسته شدن درختان فرسوده
و اختالل تردد در محورهاي مواصالتي نيمهشرقي استان دور از انتظار
نيست .براساس اعالم اداره كل هواشناسي استان تهران همزمان با نفوذ
سامانه بارشي از ظهر ديروز به آسمان اين استان ،بهتدريج با افزايش ابر
و در پارهاي نقاط با وزش باد نسبتا شــديد تا شديد بهويژه در جنوب و
غرب استان و خيزش موقتي گردوخاك مواجه هستيم .پيشبيني شده
تا صبح جمعه در بعضي ساعات ،در نيمهشمالي استان تهران بارش باران
و گاه برف در ارتفاعات و در نيمه جنوبي رگبار پراكنده رخدهد .طي اين
مدت وزش باد شديد موقتي و رعد و برق نيز دور از انتظار نيست .كاهش
قابل مالحظه دما در سطح استان تهران نيز كه از شب گذشته آغاز شده
بهطور ميانگين باعث كاهش  ۵تا ۸درجهاي دمــا و در ارتفاعات باالي
3هزار متر ايجاد يخبندان شبانه سطح زمين و وزش سوزباد ميشود .از
عصر امروز تا جمعهشب ارتفاعات استان تهران با احتمال زياد با مه رقيق
و كاهش ديد مواجه ميشود.

قضات عليه مصوبه تسهيل مجوزهاي كسبوكار

 معاون اول قوه قضاييه :ما ميدانيم مجلس سوءنيتي نداشت و نمايندهاي كه اين پيشنهاد را براي تصويب
مطرح كرد نيز سوءنيتي براي جامعه قضايي نداشت؛ اما از مجلس انقالبي انتظار است مصوباتش پخته باشد

سخنگوي قوه قضاييه :ممنوعكردن بهكارگيري قضات در امر وكالت ،محرومكردن جامعه از افرادي است كه
سالهاي سال تجربه كسب كردند و ميتوانند خدمات شاياني ارائه دهند
سلمان زند
خبرنگار

روز چهارشنبه گذشته طرح تسهيل صدور مجوزهاي
قوهقضاییه كسبوكار از سوي نمايندگان مجلس تصويب شد اما
بخشهايي از آن كه در مورد سلب امتياز وكالت از قضات
و نمايندگان مجلس است ،اعتراضهايي را برانگيخت؛ حال آنكه اين طرح
از اساس براي مقابله با رانت در كسبوكارها مصوب شده است .در اين
طرح مصوب شد كه قضات و نمايندگان مجلس ملزم به شركت در آزمون
وكالت باشند .قضات اما به اين طرح شديدا اعتراض كردند و معتقدند اين
آزمون دونشــأن آنهاست؛ چنانكه قضات دادگســتري يزد حتي به
هلل اعرافي ،عضو شــوراي
نامهنــگاري روي آوردند و در نامهاي به آيتا 
نگهبان ،به بيان اســتدالل خود در مخالفت با اين طــرح پرداختهاند.
اعتراضها به اينجا ختم نشد؛ چنانكه 2معاون رئيس دستگاه قضا يعني
محمد مصدق معاون اول قوه قضاييــه و ذبيحاهلل خداييان ديگر معاون
رئيس قوه قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور به دفاع از
استداللهاي قضات پرداختند و اين طرح را ناپخته خواندند .اين در حالي
است كه محمدباقر قاليباف ،رئيس مجلس شوراي اسالمي پس از تصويب
كليات طرح صدور برخي از مجوزهاي كسبوکارضمن دفاع از اين طرح
تأكيد كرده بود كه تصويب طرح تســهيل صــدور برخي از مجوزهاي
كسبوكار از هرگونه ايجاد انحصار جلوگيري كرده و يك رقابت جدي را
در فضاي كسبوكار بهوجود ميآورد.
حق ويژه قضات و نمايندگان براي وكالت از كجا آمد؟

طبق قانون وكال مصوب سال 1315قضاتي كه 5سال سابقه قضاوت
داشته باشند و از دستگاه قضايي جدا شوند و بخواهند وارد حرفه وكالت
شوند ،از آزمون وكالت و كارآموزي معاف هستند .همچنين از سال۷۳
ماده ۸اليحه استقالل اصالح شــد و نمايندگان مجلس هم با داشتن
ف شدند.
5سال سابقه كارهاي قضايي از آزمون وكالت معا 
از سوي ديگر ،كارمندان داراي ليسانس حقوق كه بازنشسته ميشوند
نيز از نصف دوران كارآمــوزي و آزمون ورودي معاف هســتند .اين
امتيازها ،همواره با انتقاد فارغالتحصيالن جوان رشته حقوق كه پشت
درهاي آزمون سخت وكالت گير كردهاند ،مواجه بوده و آن را اجحاف در
حق خود ميدانند .اكنون با تغيير قانون در طرح تسهيل ،گرچه رضايت
وكالي جوان جلب شــده ،اما اينبار صداي اعتراض قضات باسابقه و
دستگاه قضا بلند شده است.
اعتراض معاونان رئيس دستگاه قضا

محمد مصدق ،معاون اول قوه قضاييه با اشاره به مصوبه مجلس ناظر
بر طرح تســهيل صدور مجوزهاي كســبوكار و عنوان اينكه قضات
براي اينكه وكيل شوند بايد در آزمون شركت كنند ،گفت :ما ميدانيم
مجلس سوءنيتي نداشت و نمايندهاي كه اين پيشنهاد را براي تصويب
مطرح كرد نيز ســوءنيتي براي جامعه قضايي نداشت؛ اما از مجلس

حرفهایتازه در ماجراي احياي درياچه اروميه
زهرا رفيعي

خبرنگار

خرج بيشتر از دخل
در همه حوضههاي آبريز ،چند كميت اصلي وجود دارد
كه بايد مبناي تصميمگيريهاي خرد و كالن باشــد.
«آب تجديدپذير» بهعنوان متوسط منابع تجديدپذير
و تكرارشونده ســاالنه بايد در 3بخش عمده  -1شرب
و بهداشت-2 ،محيطزيســت و -3صنعت و كشاورزي
صرف شــود .در همه مراجع علمــي دنيا مصرف بيش
از 40درصد منابع تجديدپذير بــه هيچ عنوان توصيه
نميشــود .با وجود اينكه تامين منابع آبي باكيفيت و
استاندارد براي بخش شرب خط قرمز همه دولتهاست
با اين حال اسراف در اين بخش اصال پذيرفتني نيست.
دومين تعهد كشور در مديريت منابع آبي تجديدپذير،
حقابه محيطزيست در حد پايداري اكوسيستمهاست.
اين تعهد براي سالهاي پرآب ،كمآب و نرمال ميتواند
متغير باشد.

بدهي 14ميلياردي در اروميه
در اين سالها كشاورزان ،كاهش حقابه كشاورزي را با
حفر چاههاي متعدد و غيرقانوني جبران كردهاند و در
نتيجه آب زيرزميني بيشتري مصرف شده است .بهگفته
باقرزادهكريمي ،ســاالنه 60ميليــون مترمكعب بيش
از تغذيه آب زيرزميني مصرف ميشــود .اين بدهي به
مخزن آبهاي زيرزميني بهصورت تجمعي هماكنون
به رقم 1.4ميليارد مترمكعب رســيده است .در مورد
آبهاي ســطحي حوضه آبريز درياچه اروميه نيز براي
اينكه سطح درياچه به تراز وعده داده شده توسط دولت
(14.6ميليارد مترمكعب) براي احيا برســد ،هماكنون
12.5ميليارد مترمكعب كسري آب وجود دارد .مجموع
بدهي آب ســطحي و زيرزميني در ايــن حوضه آبريز

همراهي دولت سيزدهم
در 2دولت پيشين ،ايجاد ســتاد احياي درياچه اروميه
بهمعناي اولويت دادن حيات درياچه به جاي توســعه
در بخشهاي كشاورزي و صنعت بوده است ،اما نهتنها
در حوضه آبريز درياچه اروميه كــه در همه حوضهها،
سياستهاي كالن آبي با تصميمات ناگهاني شوراهاي
عالي كه تحت فشارهاي منطقهاي قرار دارند تغيير كرده
است .مسعود باقرزادهكريمي اما ميگويد :خوشبختانه
دولت ســيزدهم هم بر تداوم اجراي برنامههاي ستاد
احياي درياچــه اروميه تأكيد داشــته و معــاون اول
رئيسجمهور اخيرا دستور آن را صادر كرده است.
با اين حال عدهاي بر ايــن عقيدهاند كه هيچ تضميني
وجود ندارد 600ميليــون مترمكعب آبي كه از منطقه
زاب قرار اســت فقط براي درياچه اروميه منتقل شود،
سر از باغهاي ســيبي درنياورد كه ساالنه محصولشان
كنار جادههای بيمشتري هدر ميرود .بهگفته مسعود
باقرزادهكريمي اين مسائل آفتهايي است كه ميتواند
دامن درياچه و همسايگانش را بگيرد .خبر خوب اينكه
دولت ســيزدهم هم بهدنبال احياي درياچه اســت و
وزارت نيرو را مكلف كرده تا 15روز برنامههاي ســتاد
آسيبشناسي شود .دوشنبه هفته آينده در وزارت نيرو

عباس محمدي

فعال محيطزيست

خطر سگ برای بهداشت همگانی و طبیعت

عكس :همشهري /مهردادتبریزی

براي احيــاي درياچــه اروميه،
محیط
زیست دولتهاي يازدهــم و دوازدهم،
پايهگذاران و مجريان اوليه ســتاد
احياي درياچه اروميه و همچنين دولت سيزدهم
كه چند ماهي است بر مسند كار آمده ،متفقالقول
بوده و هستند .در تقريبا 7سالي كه از تاسيس اين
ســتاد ميگــذرد ،ايدههايي كه بــا ناكارآمد
جلوهدادن برنامههاي احيــاي درياچه بهدنبال
برگرداندن شرايط به نفع كشاورزي به جاي تامين
حقابه درياچه است ،هرازگاهي مطرح شده است.
اخيرا نيز مهدي عيسيزاده ،نماينده مياندوآب -
يكي از بخشهاي حوضه آبريز درياچه اروميه  -در
مجلس با اشاره به اينكه مديران ارشد ستاد احياي
درياچه اروميه بايد دادگاهي شوند ،اعالم كرده
است طرحهاي غلط اجرا شده و اعتبارات هنگفت
زيادي به هدر رفته اســت .البته از سوي ديگر
نمايندگاني نيز هستند كه موضوع را كالن ديده و
نميخواهند نگاههاي بخشي روي كل اين حوضه
آبريز تأثير بگذارد .هر كــدام از اين نمايندگان
مستندات علمي خود را دارند ،ولي اين حوضه
آبريز نيز مانند ســاير حوضهها در كشور ،بر اثر
بدهي انباشته آبي در حال نابودي است.

مســعود باقرزادهكريمي ،رئيس حوضه آبريز درياچه
اروميه در گفتوگو با همشــهري ميگويد :براســاس
دورههاي رســمي آماربــرداري آب در وزارت نيرو ،در
دوره اول كه بين ســالهاي1345تا 1376است ،آورد
ساالنه آب تجديدپذير در حوضه آبريز درياچه اروميه
8876ميليون مترمكعب (8.8ميليارد) بوده است .در
دوره دوم آماربرداري كه بين ســالهاي 77تا 91بود،
اين ميزان به 7136ميليون مترمكعب رسيده است .اين
بدان معناست كه آورد حوضه 20درصد نسبت به دوره
قبل كاهش داشته اســت .مبناي محاسباتي همچنان
7.1ميليارد مترمكعب اســت ،ولي براساس آمارهاي
دوره سوم كه از سال 92تا 1400را شامل ميشود،آورد
ساالنه با كاهش 25درصدي به 5070ميليون مترمكعب
رسيده است؛ اين درحالي است كه مصارف در 3بخش
اصلي به 5350ميليون مترمكعب رسيده است.
بهگفته اين مقام مسئول ،اگر دور دوم آماربرداري آب
را هم مبنا قرار دهيم ،هماكنــون حدود 75درصد آب
تجديدپذير در اين حوضه آبريــز را مصرف ميكنيم و
اگر آمارهاي جديد در دور ســوم آماربرداري را مالك
قرار دهيم ،بيش از 100منبع آبي تجديدپذير در حال
استفاده -عمدتا در بخش كشــاورزي -است .مسعود
باقرزادهكريمــي ميگويد :چنين رويهاي باعث شــده
كه در 25ســال گذشــته ،از 24محدوده مطالعاتي در
حوضه آبريز اروميه كه 7تاي آن در مناطق كوهستاني
و باالدست حوضه آبريز قرار دارد و اساسا آب زيرزميني
ندارند17 ،دشت ممنوعه و 5دشــت ممنوعه بحراني
اعالم شود.

همه جوانب امر در طرح جديد ديده نشده است

ذبيحاهلل خداييان ،معاون رئيس قوه قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد
و امالك كشور هم در پاسخ به سؤالي درباره طرح تسهيل صدور مجوز
براي برخي كسبوكارها ،گفت :ممنوعكردن بهكارگيري قضات در امر
وكالت ،محرومكردن جامعه از افرادي است كه سالهاي سال تجربه
كسب كردند و ميتوانند خدمات شاياني ارائه دهند .به گزارش ايرنا،
خداييان كه در حاشيه چهلوششمين شورايعالي مسئوالن سازمان
ثبت ســخن ميگفت ،افزود :در چنين طرحهايي كه بدون بررســي
كارشناسي تصويب ميشود ،اعتقاد داريم همه جوانب امر ديده نشده
و ممكن است بخشي از موضوع به اطالع نمايندگان رسيده باشد.
وي ادامه داد :اگر قرار است اصالحاتي در مورد وكالت صورت گيرد ،بايد
با كمك قوه قضاييه ،دولت و كانون وكال اليحه جامعي در اين خصوص
تهيه شود كه هم قوانين بهروز و هم نواقص امر برطرف شود.
خداييان گفت :بخشي از كساني كه ميتوانستند به امر وكالت بپردازند
اگر اين طرح تصويب شود ،جامعه از خدمات آنها محروم ميشود .وي
ادامه داد :قوه قضاييه در اين خصوص با كمك كانون وكالي دادگستري
اقدام كرده اما يكباره در صحن علني مطرح شد و قوه قضاييه اطالعي
نداشت .رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور ادامه داد :از مدتها
قبل بحث وكالت مطرح شده و در دستور كار است و لوايح و طرحهايي
از سوي معاونت حقوقي قوه قضاييه به مجلس تقديم شد و طرحهايي
در مجلس مطرح است .اين پيشنهاد در قانوني است كه ارتباط چنداني
به وكالت ندارد .بايد اين موضوع به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع
و با كمك كارشناسان تصميم همهجانبه گرفته شود.

دریچه

نماينده مياندوآب در مجلس :اجراي طرحهاي غلط احياي درياچه اروميه اعتبارات هنگفت را هدر داد
رئيس حوضه آبريز درياچه اروميه :به درياچه اروميه 14ميليارد مترمكعب آب بدهكاريم
حدود 14ميليارد مترمكعب است .چنين بدهيای در
شرايطي بايد پرداخت شود كه پيشبينيهاي سازمان
هواشناسي براي اين حوضه آبريز اين است كه بارشها
در پاييز 25تا 50درصد زير نرمال و در زمستان صفر تا
25درصد زير نرمال خواهد بــود .پيشبيني بلندمدت
تا سال 1430نيز نشان ميدهد كه نهتنها دما كماكان
افزايش خواهد داشت ،بلكه ميزان بارش از نرمال بيشتر
نخواهد بود .رئيس حوضه آبريز درياچه اروميه در مورد
اظهارنظرهاي مسئوالني كه بهدنبال افزايش كشاورزي
در اين بخش هســتند ،ميگويد :اگر قرار باشــد با اين
شــكل و ميزان از بهرهوري كه در اين حوضه در بخش
كشاورزي وجود دارد ،ادامه دهيم و به 526هزار هكتار
اراضي كشاورزي آب برســانيم ،هيچ آبي ديگر نبايد به
درياچه برســد .از اينجاي كار به بعد بــه وزارت نيرو يا
هر وزارتخانه و نماينده مجلــس و ...ديگر ربطي ندارد
كه اين آب به چه ميزان و براي كدام بخش داده شــود،
بلكه به هدفگذاريهاي كالن دولت در هر حوضه آبريز
بستگي دارد .تضعيف ،تعديل و تعطيل كردن هر كدام از
مصرفكنندگان آب به اولويتهاي دولت بستگي دارد.

انقالبي انتظار اســت مصوباتش پخته و قابل دفاع باشد اين درحالي
است كه خروجي اين مصوبه آن است كه قضات بايد بعد از بازنشستگي
و براي كار وكالت بعد از اين دوران ،آزمــون دهند .به گزارش ميزان،
معاون اول قوه قضاييه كه در مراسم معارفه معاونين «امور بينالملل و
حقوق بشر» و «اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم» قوه قضايي ه سخن
ميگفت ،تأكيد كرد :موضوع وكالت هم امر قضاست و بايد در كميسيون
قضايي و حقوقي مجلس بحث شود .حال آنكه موضوع كسبوكار در
كميسيون جهش توليدو بهدنبال آن موضوع وكالت نيز مطرح شد .وي
با اشاره به اثرات مصوبه مذكور مجلس ادامه داد :با اين مصوبه ،قاضي در
ديوان عالي كشور بعد از ٤٠سال خدمت بايد آزمون دهد ،بعد كه اگر در
آزمون قبول شود بايد دورهاي را بهعنوان كارآموزي بگذراند ،حال آيا
اين موضوع منطقي است؟!
معاون اول قوه قضاييه در عين حال بر يك نكته مهم تأكيد كرد :البته
من راجع به اصل موضوع حرف نميزنم .اينكــه قاضي ميتواند بعد
از كارش وكيل شــود يا خير؟ بحثي جداســت؛ اما از نظر شكلي چه
پشتوانهاي وجود دارد؟ اين مجلس انقالبي است و بدونشك مجلس
نيز آن را اصالح ميكند ،اما انتظار آن است كه مجلس مصوبه محكمي
داشته باشد تا همه آحاد مردم پشتيبان آن باشند .مصدق تأكيد كرد:
قضات ناراحت هستند كه چرا به آنها توهين شده است.

اين آسيبشناسي با ارائه راهحلهاي آن برگزار خواهد
شد .براي حفظ اكوسيستم منطقه بايد چالشهاي بين
حقابهبران برطرف شــود .نمايندگان بهعنوان مدعي
مردم ،بحق دنبال مسائل منطقهاي خود هستند ،ولي
نميتوان براي كل حوضه آبريز درياچه اروميه از طريق
آنها تصميم گرفت .يكي از آسيبهاي اصلي برنامههاي
ســتاد ،تعامل ضعيفي اســت كه در بخش اجتماعي و
فرهنگي با مردم اين حوضه داشته است.
كارهاي سازهاي زيادي انجام شده اســت ،ولي بايد با
پيوســتهاي اقتصادي و اجتماعــي بهدنبال متقاعد
كردن كشــاورزميرفتيم تا او بين كشاورزي و فعاليت
پرســود اقتصادي ديگر يكي را انتخاب كند .امســال
از 650ميليــون مترمكعــب حقابه درياچــه اروميه
230ميليون مترمكعب يعني حدود يكسوم پرداخت
شده است .اگر 2سال بارندگي خوبي كه در اين حوضه
آبريز رخ داد ،نبود ،شايد آب ســطح درياچه بهمراتب
پايينتر از شــرايط كنوني بود .مسعود باقرزادهكريمي
كه سالها در سازمان حفاظت محيطزيست ،مسئول
حوزه تاالبها بوده معتقد است :حيات تاالبها وابسته
به سيالبهاست و ممكن اســت مقدار آب موجود در
تاالبها در سالهايي كم شود.
از آنجايي كــه درياچه اروميه آب پايه خوبي داشــت،
ما نميديدیم كه هرســاله با آب كمي كه به آن سرازير
ميشــود ،در حال خشك شــدن اســت و معموال با
سيالبهاي متناوب ساالنه كسري آب درياچه جبران
ميشد ،اما االن نتايج يكسال خشكسالي خود را بهطور
محسوس نشــان ميدهد2.ســال بارندگي به كمك
درياچه آمــده و 80درصد تعهــدات وزارت نيرو براي
درياچه تحقــق يافته و در مجموع عمر 7ســاله حقابه
محقق شده است.

اصالح كشاورزي با فشار سياسي

در مورد عدد آب پايــه موردنياز درياچــه اختالفنظر
بين متخصصــان وجود دارد و شــاخصهايي مثل بروز
گردوغبار نمكي ،ميزان شوري آب و تعداد آرتميا ،اتصال
جزاير درون درياچه به پهنه اصلــي و ...براي تعيين آن
كمككننده است .به اعتقاد اين مقام مسئول در وزارت
نيرو ،عدد 3.1ميليارد آب پايه در درياچه قراردادي است
و مبناي اكولوژيكي ندارد و بايد مطالعات وسيعي در مورد
آن صورت بگيرد .كشورهايي مثل استراليا اين مقدار از
آب پايه را محاسبه كردهاند و در شرايط خشكسالي به نفع
اكوسيستمها ،دولت سهم حقابهبران را از آنها ميخرد.
بيش از 5هزار ميليارد تومان براي احياي درياچه اروميه
هزينه شده است ،ولي به اعتقاد باقرزادهكريمي بيشتر
از پول ،فشارهاي چندجانبه سياسي از سوي مسئوالن
منطقهاي موضوع احيــاي درياچــه را تحتتأثير قرار
داده است .او ميگويد :اگر دولت انسجام تصميمگيري
در سياســتگذارياش نداشته باشــد ،دچار تشتت آرا
شده و اين به ضرر درياچه است.او با اشاره به نامهاي كه
اخيرا چند تن از نمايندگان حوضــه آبريز اروميه براي
احياي درياچه نوشتهاند ،ميگويد :بهدنبال ايجاد مجمع
نمايندگان حوضه آبريز درياچه اروميه هستم تا جمعي
از آنها براي اين حوضه تصميم بگيرند نه هر نمايندهاي
براي حوزه انتخابيهاش .در اين مجمع با ديدي كالنتر،
ديگر كسي مصالح منطقهای را به مصالح عمومي و كلي
حوضه آبريز ترجيح نخواهــد داد و تصميمات عاقالنه و
پايدارتري خواهند گرفت .ما نميخواهيم كه كشاورزي
را به نفع درياچه تعطيل كنيم يا برعكس با يكسوم آبي
كه هماكنون در اين حوضه هدر ميرود 3برابر محصول
بيشتر برداشت كنيم .به جاي فشــار سياسي براي آب
بيشتر ،تمركز بايد روي تحول در كشاورزي باشد.

اطالعات زیادی در زمینه خطر سگ و گربه و بسیاری دیگر ازحیوانها که
با حمایت انسان بهشکل غیرطبیعی افزایش یافتهاند ،در دسترس است که
نشان میدهد بیماریهای سختی میتواند از این حیوانها به انسان منتقل
شود .با یک جستوجوی ساده در تارنماهای معتبر میتوان به انبوهی از این
اطالعات علمی دست یافت .برای نمونه میتوان به گفتههای دکتر بهزاد
امیری ،رئیس گروه مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت استناد
کرد که گفته عالوه بر آسیبهای جسمی و روانی ناشی از حمل ه و گزش
سگ ،بیماریهای گوناگونی مانند عوارض ناشی از باکتریهای پاستورال،
کاپنوسیتوفاژ ،سالمونال ،کامپیلوباکتر ،اشرشیا ُکلی ...و بیماریهای انگلی
مانند توکسوکاریازیس ،الرو مهاجر پوستی ،ژیاردیا ،لپتوسپیروز و ...میتواند
از طریق بزاق ،مدفوع و ادرار سگ به انسان منتقل شود (ایسنا .)99/4/6 ،در
هم ه منابع خارجی هم که با نگهداری سگ و گربه بهعنوان حیوان خانگی
مشکل فرهنگی ندارند نیز آمده است که انسانها بهویژه کودکان ممکن
است گرفتار بیماریهایی شوند که از تماس غیراصولی یا ناخواسته با حیوان
ناشی میشود .برای مثال میتوان در تارنمای  KidsHealthمقالههای
قارچی قابل انتقال
علمی در زمینه انواع آلودگیهای باکتریایی ،ویروسی و
ِ
از طریق بزاق ،یا فضوالت و موی سگ و حتی از راه عطسههای آن یافت.
منابع معتبر تأکید دارند که حیوان خانگی باید ب ه صورت دورهای و منظم
معاینه و واکسینه شود .همچنین اظهار میدارند که باید مراقب بود تا ذرات
فضوالت و ادرار و بزاق و موی حیوان وارد دهان و ریههای انسان ،بهویژه
کودکان و سالمندان و افراد دارای بیماری خاص ،نشود.
تردیدی نیست که هیچ سگ و گربهای نباید در فضاهای عمومی رها باشد،
زیرا هرگز نمیتوان چنین حیوانهایی را بهصورت منظم معاینه و واکسینه
کرد یا از تماس آنها با محیطهایی که انسان با آن در تماس است (بوستانهای
شهری ،مبلمان شهری ،محیطهای کوهستانی و دیگر تفرجگاهها) جلوگیری
کرد .کسانی که به سگ و گربههای رهاشده غذا میدهند ،به 2دلیل در
اشتباه هستند :نخست اینکه به تکثیر این حیوانها کمک میکنند ،دوم
اینکه امکان انتقال انواع بیماری را به مردم افزایش میدهند.
در این زمینه ،کودکان که بیشتر زمین میخورند و به خاکبازی تمایل دارند
(و این کار برای رشد شخصیتی و ایمنسازیشان الزم است) آسیبپذیرتر
هستند .سگهای رهاشده در محیطهای طبیعی مانند کو ه و بیابان ،برای
حیاتوحش هم بسیار خطرناک هســتند .سگ ،بهویژه سگهای عقیم
شده ،تمایل به ایجاد گله دارند و در این حالت به پدیدهای مرگبار برای انواع
پرندگانی که روی زمین تخم میگذارند ،و برای پستانداران و پرندگان و
دوزیستان بدل میشوند .سگ همچنین با ایجاد تنش و ترس و با جلوگیری
از دسترسی به آب ،اخالل شدید در زادآوری حیوانات وحشی ایجاد میکند.
کوهنوردان و دیدهبانان حیاتوحش ،فیلم و عکسها و تجربههای پرشماری از
حمله کشنده سگ به حیوانات دارند .بنابراين وظیف ه سازمان حفاظت محیط
زیست در منطقههای حفاظتشده و اطراف آن و وظیف ه شهرداریها در
شهرها(وفق بند 15ماده )55حکم میکند که سگهای ولگرد را جمعآوری
و حذف و غذارسانی بهآنها را ممنوع کنند .هر دوستدار واقعی حیوانات هم
باید با خودداری از تغذیه حیوانات رهاشده ،چرخه تکثیر آنها را متوقف
کند تا سرگردانی و زجر این موجودات ادامه نیابد.

عكس يادگاري ميگيرند
كارت هديه یکمیلیونی ميدهند!

شليك كاتدار
طارمي به اسكوچيچ

ميثم دلخاني ،قهرمان كشتي جهان از مردمي
كه براي قهرمانها سنگتمام گذاشتند تشكر
ميكند اما از مسئوالن دلگير است

از سكته رياض به  ICUاهواز
پرسپوليس فردا در نخستين بازي فصل جديد به مصاف
فوالد ميرود؛ آيا ضربان قرمزها برميگردد؟
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تراکتور

استارت استقالل ،انفجار تراکتور
استقاللباگلجعفرسلمانیبهاولينبردفصلرسيد،تراکتورتوسطگلگهر4تايیشدومنصورياندرخانهباخت

روز گذشته 3بازی دیگر از هفته اول لیگ برتر فوتبال برگزار شد و
استقالل هم مثل سپاهان حریفش را شکست داد .برخالف بازیهای
روز اول که نیمی از آنها بدون گل مســاوی تمام شد ،همه بازیهای
روز دوم برنده داشت و استقالل ،گلگهر و ذوبآهن توانستند مقابل
رقبای خود پیروز شــوند .در اولین بازی که از ساعت 16آغاز شده
بود گلگهر و تراکتور در ســیرجان به مصاف هم رفتند که این بازی
نیمه اول عجیبوغریبی داشت .گلگهر در همان 20دقیقه اول 3بار
دروازه تراکتور را باز کرد و قبل از پایان نیمه اول تعداد گلهایش را

به  4رساند .شاید هیچکس باور نمیکرد در شروع لیگ چنین اتفاقی
برای تراکتور رخ بدهد .این تیم در تاریخ لیگ برتر هرگز 4گل در یک
نیمه نخورده بود اما در اولین بازی از فصل جدید این فاجعه را تجربه
کرد .تراکتور در نیمه دوم دیگر گل نخــورد و یکی از 4گل را هم در
دقایق پایانی پاسخ داد .فیروز کریمی بعد از بازی این اتفاق عجیب را
به غیبت مدافعان اصلیاش ربط داد و تاکید کرد برای دفاع میانی از
یک بازیکن غیرتخصصی و یک مدافع 17ساله استفاده کرده است.
اما از ساعت 18در آبادان تیم صنعتنفت مقابل ذوبآهن قرار گرفت

و علیرضا منصوریان در اولین تجربه ســرمربیگری برزیلیها ،یک
شکست خانگی را تجربه کرد .جدال او با مهدی تارتار که او هم اولین
بازیاش را روی نیمکت ذوبآهن تجربه میکرد تا دقیقه 90بدون گل
مساوی بود اما عارف رستمی که فصل گذشته در لیگیک بازی میکرد
اولین گل فصل ذوبآهن را در دقیقه 91زد و تارتار به 3امتیاز باارزش
رسید .در سومین بازی هم دو تیم استقالل و هوادار در ورزشگاه آزادی
به مصاف هم رفتند که این بازی در نهایت با یک گل به سود شاگردان
مجیدی به پایان رسید .تیم هوادار با مربیگری رضا عنایتی در نیمه

اول جدالی پایاپای با استقالل داشــت اما در نیمه دوم شاهد برتری
آبیپوشان بود .اســتقالل ابتدا صاحب یک ضربه پنالتی شد که این
پنالتی بعد از تکرار توسط وریا غفوری از دست رفت .اما دقایقی بعد
جعفر سلمانی از پشت محوطه جریمه با شوتی آرام و زمینی دروازه
هوادار را فرو ریخت و زننده اولین گل فصل آبیها شد .با این نتایج
استقالل ،گلگهر و ذوبآهن نیز مانند سپاهان و نساجی 3امتیازی
شدند .هفته اول با بازی پرسپولیس و فوالد در روز جمعه 30مهرماه
به پایان خواهد رسید.
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نكته بازي
كلكسيوني كه تكميل شد

مبهمترين مصدوميت تاريخ

كمال كاميابينيا حقيقتا شــرايط
عجيــب و غريبي دارد و شــايد
بتوان از آسيبديدگي او بهعنوان
مبهمترين مصدوميت تاريخ ياد
كرد .داستان كمال اين است كه
هيچكس نفهميد او كي ،كجا ،به چه
شكل ،از كدام ناحيه و با چه شدتي مصدوم شد و كي قرار
است خوب شود! همه فقط ميگويند كاميابينيا در اردوي
تيم ملي آسيب ديده ،اما اين اتفاق حتي در زمين مسابقه
هم رخ نداده است كه كسي ببيند .به هر حال گفته ميشود
شايد كمال به نخستين بازي پرسپوليس در ليگ بيستم
برابر فوالد نرسد .اين در حالي است كه او برابر الهالل روي
نيمكت نشسته بود و حتي گرم هم كرد! كاميابينيا حتي اگر
رباط صليبي هم پاره كرده بود ،تا االن بايد خوب ميشد و به
ميادين برميگشت .اين چه مصدوميتي است واقعا؟
هميشه يك بهانه داريم

يكي از مسابقات هفته اول ليگ برتر
بين پيكان و نفت مسجدسليمان
برگزار شد كه به تســاوي بدون
گل انجاميد .اين بازي كه چنگي
هم به دل نزد ،يك تماشــاگر ويژه
داشــت .مهدي مهدويكيا ،سرمربي
تيم ملي اميد كه اين ديدار را از نزديك ديده بود ،بعد از پايان
مســابقه گفت« :به هر حال هفتههاي اول است و تيمها جا
نيفتادهاند .اميــدوارم در آينده بازيهــاي بهتري ببينيم».
اين بهانه ناهماهنگي در شروع فصل هم جالب است 5 .هفته
اول دليل بد بودن تيمها همين است 5 ،هفته بعدي بهخاطر
فشردگي مســابقات كيفيت تيمها افت ميكند 5 ،هفته اول
دور برگشت بهدليل رخوت بعد از تعطيالت نيمفصل خراب
هستيم و  5هفته آخر هم كه مسابقات حساس و سرنوشتساز
است و نبايد انتظار بازي خوب داشته باشيم .به همين راحتي!

آماربازي

متريكا

اولين گل فصل جديد ليگ برتر را كريم
اسالمي روي ريباند يك ضربه كاشته زد
اما بهترين بازيكن ميدان بازيكني شد كه
ضربه كاشته را زده بود .در بازي نساجي و
فجرسپاســي ،ايوب كالنتري در دقيقه23كاشــتهاي را كه مسعود
شجاعي بهدست آورده بود با شوتي سنگين روانه دروازه كرد و همين
ضربه در برگشت توسط اســامي تبديل به گل شد .در پايان بازي،
بازيكن نخستين بازي
كالنتري از متريكا نمره7/95گرفت و بهترين
ِ
ليگ21شد .ايوب در اين بازي 11نبرد موفق داشت6 ،بار خطا گرفت
و 5دفع توپ و يك دريبل موفق نيز به نام خودش ثبت كرد .بعد از او
محمد منصوري با امتياز7/48دومين بازيكن برتر زمين بود .منصوري
همان مدافع راستي است كه از سپاهان به نساجي آمده است.

7/95

در دومين بازي فصل جديد يعني مصاف
پديده و آلومينيوم ،مصطفي احمدي از
تيم آلومينيوم با نمره7/36بهترين بازيكن
ميدان شد .البته او هم مثل ساير بازيكنان
اين ميدان درخشش آنچناني نداشت و مسابقه بدون گل مساوي به
پايان رسيد .جالب اينكه مجموع اميد گل  2تيم در اين بازي به عدد يك
نرسيد! يعني پديده و آلومينيوم در مجموع نتوانستند به اندازه ثبت يك
گل موقعيت خلق كنند .اميد گل آلومينيوم در اين بازي 0/35و اميد
گل ميزبان مشهدي 0/21بود .اما بهترين بازيكن پديده در اين بازي،
چهره نسبتا آشنايي داشت .احســان حسيني مدافع جواني كه فصل
گذشته از پرسپوليس به مشهد رفت و بازيهاي خوبي انجام داد در اين
بازي هم با نمره7/07بهترين چهره تيمش بود.
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جمعه 30مهر

تغييرات پرسپوليس

تغييرات فوالد

فوالد خوزستان يكي از تيمهايي بود كه بيشترين تغييرات را در فاصله  2فصل داشت .تيم نكونام در
نقلوانتقاالت اول از همه خود نكونام را از دســت داد! بعد هم از جمع بازيكنان اصلي اين تيم محسن
فروزان ،زبير نيكنفس ،عارف آغاسي و فرشاد احمدزاده جدا شدند و بازيكن قابل توجهي به جاي آنها

16:00

هوادار  -پیکان

16:00

ذوب آهن  -استقالل
فجرشهید سپاسی  -گلگهر
تراکتور -صنعت نفت

18:00

است كه نميتوان
جذب نشده است .در شروع ليگ بيســتويكم ،فوالد تيم مرموزي
حدس زد با نشاندن عبداهلل ويســي به جاي نكونام چه جايگاهي را در فصل جديد نشانه گرفته است.
فوالد فصل گذشته ششم شد اما با قهرماني در جامحذفي ســهميه آسيا را براي دومين سال متوالي
گرفت.
هر كه برد قهرمان شد

در تاريخ 20ساله ليگ برتر 2 ،تيم فوالد و پرســپوليس 3بار در هفته اول با هم روبهرو شدهاند و اين
چهارمين رويارويي آنها در نخستين بازي است .در 3مصاف قبلي هر تيم يكبار پيروز شده و يكبار
هم نتيجه مساوي رقم خورده است .جالب اينكه پيروزي هر يك از تيمها با قهرماني آنها در پايان فصل
همراه شده است .فوالد در نخستين هفته از ليگ چهارم پرسپوليس را 3بريك برد و در همان فصل به
نخستين قهرمانياش در ليگ برتر رسيد .پرسپوليس هم در نخستين هفته از ليگ هفدهم با گلهاي
وحيد اميري و شجاع خليلزاده 2بر صفر فوالد را برد و در پايان فصل به قهرماني رسيد .پرسپوليس
فقط  2بار در هفته اول ليگ شكست خورده كه يكي از آنها مقابل همين فوالد بوده است .فوالد هم با
8شكست در هفته اول ليگ ،بيشتر از هر تيم ديگري ليگ برتر را با باخت شروع كرده است.

چرا مسابقه پرسپوليس با فوالد ،براي تيم يحيي اهميت مضاعف دارد؟

جبران رياض ،در اهواز

پرسپوليس در شرايطي در اهواز برابر فوالد قرار ميگيرد كه به تازگي
يكي از سنگينترين شكستهاي ساليان اخيرش را تجربه كرده است.
سرخپوشان در نمايشي بسيار ضعيف و شايد بيسابقه با 3گل مغلوب
الهالل شــدند .اين نتيجه و كيفيت نمايش قرمزها ،ســرآغاز بحث و
تفسيرهايبسيارزياديشدهومنتقدانرابهصفكردهاست.خيليساده

وسرراست،يكعدهميگويندالهاللنشانداددوراناقتدارپرسپوليس
به پايان رسيده و حاال پايين كشــيدن اين تيم براي رقباي داخلي هم
امكانپذير است .گروهي ديگر اما تراژدي رقمخورده در رياض را صرفا
يك شب بد فوتبالي برابر يك رقيب بسيار قدرتمند به شمار ميآورند
و معتقدند اين نتيجه قابل تعميم به ليگ نيست ،چرا كه در مسابقات
داخلي تيمي با قدرت الهالل يا حتي نزديك به آن پيدا نميشود .در هر
صورت راه اثبات اينكه كدام يك از اين دو نظريه حقيقت دارد ،آن است
كه منتظر بمانيم و چند بازي اول پرسپوليس را ببينيم .اهميت ديدار با
فوالد در همين چارچوب قابل تحليل است؛ مخصوصا كه دست تقدير،
نخستينبازيسرخهارابرابرتيميمحكموگردنكلفترقمزدهاست.
شگفتانههاي تركيب جديد

به جرأت ميتوان گفت طي حدود  2فصل حضور يحيي گلمحمدي
در پرســپوليس ،انتخاب تركيب اصلي هرگز تا اين حد براي او دشوار
نبودهاست.سرمربيسرخهابايدواكنشيمتناسبومعناداربهشكست
سنگين تيمش در عربستان نشــان بدهد .از نظر فني رضا اسدي يكي

از بازيكناني بود كه بعد از مســابقه خيلي از او انتقاد شد .اسدي خريد
گرانقيمتپرسپوليسدرنقلوانتقاالتبودوبايدديديحييدرمورداين
بازيكنچهتصميميميگيرد.سيامكنعمتيهمشبتلخيرادررياض
پشت سر گذاشــت .هر3گل الهالل از سمت او به ثمر رسيد و درگيري
لفظي اين بازيكن با حامد لك هم باعث شــد يحيي همان جا نعمتي را
تعويض كند .حاال گلمحمدي بايد در مورد اين دو پست و حتي شايد
جالل حسيني در قلب خط دفاعي تصميمات مهمي بگيرد .اينجا هنر
مربيگرياووكادرشمحكخواهدخورد.اگرانتخابهاييحيينتيجه
بدهد،اوحتماتحسينخواهدشد،امادرغيراينصورتترديدهادرمورد
صالحيتفنياينمربيبيشازپيشپررنگميشود.
خط و نشان حريف

فصل گذشته سپاهان تا روز آخر در كورس قهرماني با پرسپوليس باقي
ماند و بهنظر ميرسد آنها اين فصل نيز چنين ســودايي در سر دارند.
سپاهاندرنخستينبازيليگ21با 2گلمسرفسنجانراشكستداد
ونمايشخوبيهمبرابراينتيمداشت.اگرچهنميتوانباتنهايكبازي
در مورد هيچ تيمي قضاوت كرد ،اما سپاهان ابزار الزم براي موفقيت را
داردوشايدتجربهفصلگذشتهباعثشودمحرمنويدكيادرليگامسال
اشتباهات كمتري انجام بدهد .طبيعتا اين مدل بازي و نتيجه گرفتن
سپاهان ،فشار را روي پرسپوليس افزايش خواهد داد .قهرمان  5دوره
اخير ليگ برتر حتما دلش نميخواهد كه در گام اول از رقيب اصلياش
عقببماندوبهاينمنظورچارهايجزپيروزيدراهوازندارد.

چرا بايد به ما ميزباني بدهند؟

قطع برق در ورزشگاه نقش جهان و ساير داستانها

چشم ،حتما!

درخواست عجيب ساكت الهامي براي دعوت مسعود شجاعي به تيم ملي
نساجي در نخستين مسابقه فصل جديدش موفق شد فجرسپاســي تازه صعود كرده را در قائمشهر با
نتيجه يك بر صفر شكست بدهد .مسعود شجاعي كه ابتداي فصل به اين تيم پيوسته و بازوبند كاپيتاني
را هم تصاحب كرده ،در اين مســابقه در تركيب اصلي قرار گرفت و تا دقيقه 94در زمين ماند .ساكت
الهامي ،سرمربي نســاجي بعد از اين مسابقه آنقدر از نمايش شــجاعي به وجد آمده بود كه از دراگان
اسكوچيچ درخواست كرد اين فوتباليست 37ساله را به تيم ملي برگرداند! الهامي گفت« :من از روز اول
از اسكوچيچ حمايت كردم و االن هم از او ميخواهم شجاعي را به تيم ملي برگرداند .مسعود برند تيم
ملي است و بايد حضور داشته باشد».درك ميكنيم كه الهامي با اين حرفها خواسته به شجاعي براي
حضور مؤثر در نساجي انگيزه و دلگرمي بدهد ،اما درخواست براي بازگشت چنين بازيكني به تيم ملي،
خيلي عجيبتر از آن است كه اصال بشود در موردش صحبت كرد .همين حاال در اين تيم ،مهرهاي به
كيفيت سامان قدوس فرصت حضور در زمين را پيدا نميكند ،بعد بهنظر الهامي اسكوچيچ بايد شجاعي
را هم دعوت كند و كنار دست او بنشاند .از سوي ديگر اگر قرار باشد برندهاي فوتبال ايران در تيم ملي
جمع شوند ،پس البد دراگان بايد علي دايي را هم دعوت كند .اصال خدا را چه ديديد؛ شايد او چند گل
هم زد و توانست ركوردش را از كريس رونالدو پس بگيرد!

یکشنبه ۲آبان۱۴۰۰

دوشنبه ۳آبان

اين يك بازي معمولي نيست
بهروز رسايلي| پرسپوليس در نخستين گام از مسابقات ليگ
بيستويكم حرفهاي بايد در اهواز برابر فوالد قرار بگيرد .بازي
در خانه فوالد هميشه براي سرخابيها سخت بوده و اين قاعده
شامل ديدار روز جمعه هم ميشــود ،اما اين بار داستان براي
پرسپوليس جديتر از اين حرفهاست .اين مسابقه به داليل
مختلف براي شــاگردان يحيي گلمحمدي اهميت مضاعف
دارد .كسب پيروزي در اهواز بيش از 3امتياز ميارزد و ناكامي
احتمالي در اين شهر هم دردناكتر از يك توقف فوتبالي معمولي
خواهد بود.

18:00

ليگ برتر -هفته دوم

مس رفسنجان  -پدیده

آخرين بازي از نخستين هفته ليگ برتر فوتبال ،ساعت18فردا (جمعه) در اهواز برگزار ميشود و در اين
مسابقه فوالد خوزستان ميزبان پرسپوليس خواهد بود .قهرمان 5دوره اخير ليگ برتر ،فصل جديد را در
شرايطي متفاوت از سالهاي ديگر آغاز ميكند .شكست سنگين 6روز قبل مقابل الهالل ،سرخپوشان را از
لحاظ روحي و رواني در وضعيت ويژهاي قرار داده و آنها براي بازگشت به فرم مناسب ،نيازمند كسب يكي دو
نتيجه خوب در هفتههاي ابتدايي فصل هستند .وگرنه ممكن است قهرمان سالهاي اخير وارد بحران شود
و تا چند هفته نتواند به نتايج دلخواهش در ليگ برسد .با توجه به آمادگي رقبا ،عقب افتادن پرسپوليس در
هفتههاي اول ميتواند در ادامه فصل براي اين تيم غيرقابلجبران باشد.

تركيب اصلي پرسپوليس در بازي فردا احتماال با تغييراتي نسبت به بازي با الهالل شكل خواهد گرفت.
خط حمله سرخپوشان دوباره از مهاجمان تخصصي تشكيل ميشود و وحيد اميري به جاي خودش
برميگردد .اگرچه وحيد بعد از بازيهاي فشرده ملي و باشگاهي نياز به استراحت هم دارد و شايد براي
اين بازي در تركيب اوليه پرسپوليس قرار نداشته باشد .در دفاع راست پيش از اين گفته شده بود يحيي
در ليگ برتر از مهدي شيري استفاده ميكند و در آسيا از سيامك نعمتي .معماي هافبك دفاعي هم
با مصدوميت كمال كاميابينيا و نمايش عجيب رضا اســدي مقابل الهالل همچنان باقي خواهد بود.
پرسپوليس بعد از جدايي 3بازيكن اصلي و آمدن چهرههاي جديد هنوز باالنس نشده و طي هفتههاي
آينده با بازيهاي مداوم شكل جديدش را پيدا خواهد كرد.

فوالد  -پرسپولیس

نفت مسجدسلیمان  -سپاهان

پرسپوليس فردا در نخستين بازي فصل جديد به مصاف فوالد ميرود
آيا ضربان قرمزها برميگردد؟

7/36

سروش رفيعي با گلزني در بازي سپاهان
و مس رفسنجان ،مجموع گلها و پاس
گلهايش در ليگ برتر را به 50رســاند.
هافبك سپاهان در نخستين بازي فصل
جديد با يك ضربه قيچي برگردان زيبا گل دوم تيمش را به مس زد.
اين گل روي پاس دانيال اســماعيليفر به ثمر رســيد و تعداد پاس
گلهاي دانيال در ليگ برتر را هم به عدد20رساند .گل اول سپاهان
هم توسط اميد نورافكن زده شد تا تعداد گلهاي اميد در ليگ برتر به
عدد10برســد .در مســابقهاي كه همه بازيكنها را بــه اعداد رند و
سرراست رســاند ،مس رفســنجان هم بعد از 30بازي در ليگ برتر
باالخره در بازي سيويكم صاحب پنالتي شــد اما اين پنالتي هم از
دست رفت.

ليگ برتر -هفته اول

عكس|مسعود اکبری|

فرشــيد اســماعيلي بعد از سپري
كردن يك دوران پرفراز و نشيب
در استقالل ،در شــرايطي از اين
تيم جدا شد كه خيلي از هواداران
از اين بابت چندان ناراحت نشدند.
البته او هافبــك بدي نيســت ،اما با
مجموعه شرايطي كه از نظر فني ،انضباطي و ...دارد ،نبودنش
خسران چندان بزرگي براي باشگاه به شمار نميآيد .در چنين
اوضاع و احوالي اما اسماعيلي دست به كاري زده كه جايگاهش
را نزد هواداران بدتر هم كرده اســت .او و وكيلش در مكاتبه
با كنفدراسيون فوتبال آســيا ،خواهان ابطال پروانه حرفهاي
استقالل شدهاند ،چرا كه اعتقاد دارند اين باشگاه به آنها بدهكار
است .فارغ از اينكه در اين زمينه حق با كيست ،با اتفاقي كه رخ
داد كلكسيون محاسن فرشيد كامل شد و حاال ديگر چيزي از
كماالت او باقي نيست!

از سكته رياض
به  ICUاهواز

برنامه بازيها

در نخستين روز از مســابقات ليگ بيستويكم
فوتبال ايران ،خيليها پاي تلويزيون نشســته
بودند تا بازي سپاهان و مس رفسنجان را ببينند.
در غياب پرسپوليس و استقالل ،اين مهمترين
بازي روز نخســت بود كه بهطور زنده از شبكه
ورزش پخش ميشد .با اين حال در نيمه دوم و در
شرايطي كه سپاهان به تازگي به گل دوم رسيده
بود ،تصاوير قطع شــد و تا دقايق پاياني امكان
پوشش بازي بهوجود نيامد .مسئوالن تلويزيون
قطعي برق ورزشگاه را عامل اين اختالل عنوان
كردند .اين اتفــاق به دفعات و به شــكلهاي
مختلف در خيلي از ورزشگاههاي ايران رخ داده
است .حاال بعضي مواقع صرفا ارتباط واحد سيار
قطع ميشــود و پخش تلويزيوني بازي مشكل
پيدا ميكند .گاهي هم كه كال برق ورزشــگاه
ميرود و مســابقه مختل ميشــود .اين حادثه
چندينبار در ورزشــگاه آزادي رخ داده كه مايه
شرمندگي اســت .حتي همين ورزشگاه نقش
جهان اصفهان هم جزو سازههاي مدرن ورزش
ايران به شــمار ميرود و به واقع زشت است كه
چنين مشكالتي دارد.
چند سالي هست كه ميزباني مسابقات بينالمللي
به فوتبال ايــران واگذار نميشــود .اين تحريم
غيررســمي و نانوشته ،گاهي بهشــدت رنگ و

بوي ناعادالنه بهخود ميگيرد؛ مثل زماني كه در
مرحله قبلي انتخابي جامجهاني تيم ملي ايران
ناچار شد در خاك بحرين به ميدان برود .برگزاري
ديدارهاي ليگ قهرمانان آسيا در مراحل پاياني
در عربســتان هم يك تبعيض آشكار ديگر بود.
ما همه اينها را ميدانيم ،اما حقيقت آن اســت
كه خودمان هم كم گزك دســت كنفدراسيون
و رقبا نميدهيم .به هر حــال فوتبال ايران براي
گرفتن ميزبانيهاي مهم چند مشــكل جدي
ســاختاري دارد اما غيراز اين ما در بخشهاي
فني و تاسيساتي هم بســيار بد عمل ميكنيم.
مشكالتي مثل همين قطعي برق ،فقدان سيستم
كمــكداور ويدئويي ،نبــود زمينهاي تمرين
مناســب و كافي ،عدمبليتفروشــي اينترنتي
و ...واقعا ســدهاي محكمي براي ميزباني ايران
به شــمار ميآيند .حاال ديگر بگذريــم از اينكه
بعضي ورزشگاههاي ما در اين دوره و زمانه حتي
روشنايي كافي هم ندارند.
انصافا كالهتان را قاضي كنيد و بگوييد اگر شما
بوديد ،به فوتبالي كه ممكن است در مدرنترين
ورزشــگاهش برق برود و پخش تلويزيوني لغو
شــود ،ميزباني ميداديد؟ تبعيض و دشــمني
حتما وجود دارد ،اما اول اين بهانهها را از دست
مسئوالن بگيريد تا بعد ببينيم چه ميشود.

چهارشنبه 5آبان
آلومینیوم  -فوالد
پرسپولیس  -نساجی

18:00

مقدماتيجامجهاني-مرحلهنهايي
 ۲۰آبان ۱۴۰۰
لبنان  -ایران

 ۲۵آبان ۱۴۰۰
سوریه  -ایران

 ۷بهمن۱۴۰۰
ایران  -عراق

 ۱۲بهمن۱۴۰۰
ایران  -امارات

 ۴فروردین ۱۴۰۱
کره جنوبی  -ایران

فوتبال ايران

استقالل پراميد
پرسپوليس بياميد
مهدويكيا فهرست تيم ملي اميد را اعالم
كرد ،فهرستي كه به نظر ميرسد جنجالهاي
زيادي را به همراه داشته باشد
سرمربي تيم اميد ايران اسامي 25بازيكن را براي
حضور در مرحله مقدماتي مسابقات قهرماني آسيا
كه قرار است در تاجيكســتان برگزار شود ،اعالم
كرد كه براساس آن استقالل با 4بازيكن بيشترين
نماينده را در جمع اميدهــا دارد و جالب اينكه از
پرسپوليس هيچ بازيكني به اردو دعوت نشده است.
مسابقات مقدماتي آسيا در رده سني زير 23سال
تا 10آبانماه در شهر دوشنبه ادامه خواهد داشت.
تيم فوتبال زير 23سال ايران درگروه Bبا تيمهاي
تاجيكســتان ،نپال و لبنان به رقابت ميپردازد.
فهرســت تيم ملي كه بهنظر ميرسد در روزهاي
آينده و با توجه به برنامه ليگ ،جنجالهاي فراواني
را به همراه داشته باشد ،به اين شرح است:
دروازهبانها:

عليرضا رضايي(استقالل) ،محمدجواد كيا (پديده
مشهد) و رضا كاخساز(مس شهربابك)
مدافعان:

سامان فالح(پيكان) ،محمدمهدي احمدي(نفت
مسجدسليمان) ،اميد حامديفر(نفت آبادان)،
محمدامين حزباوي (فوالد) ،يونس اكبرپور(مس
رفسنجان) ،مهدي هاشمنژاد(ملوان انزلي) ،سينا
عبداللهي(ماشينسازي) ،ميالد كر(ذوبآهن) و
محمد سلطانيمهر(ذوبآهن)
هافبكها:

اميرحســين حسينزاده(اســتقالل) ،سبحان
خاقاني(استقالل) ،محمدمهدي محبي(پيكان)،
عليرضــا كوشــكي (پيكان)،محمدحســين
زواري(نفــت آبــادان) ،عليرضــا باويه(فوالد)،
مهدي ليموچي(فجرسپاسي شــيراز) ،حسين
نخودكار(گلگهر) ،محمد خدابندهلو(ذوبآهن)
و ياسين سلماني(سپاهان)
مهاجمان:
اميرعلــي صادقي(اســتقالل) ،آريــا برزگــر
(فجرسپاسي) ،فرزان دانا(فجرسپاسي)
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خطاي طارمي
پاسگل شد

23023602

ليگ اروپا
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برنامه بازیها

اسپارتا پراگ-لیون

22:30

گالسکو رنجرز-بروندبی

22:30

برنامه بازیها

مهاجم ايراني پورتو نتوانست به ركورد دايي و
سردار برسد ،اما بهترين بازيكن زمين شد

پنجشنبه 29مهر1400

آیندهوون-موناکو
اشتورم گراتس-رئالسوسیداد

22:30
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برنامه بازیها

پنجشنبه 29مهر1400

مهدي طارمي 84دقيقه مقابل ميالن بازي كرد
و توانست جايزه بهترين بازيكن زمين را از آن
خود كند .او با 6شوت بهترين آمار را بين همه
بازيكنان داشت و ميتوانست پس از 22سال
و بعد از علي دايي ،فوتبــال ايران را صاحب
يك گل ديگر مقابل ميــان كند .روي گل
پورتو كه در دقيقه 64توسط دياز برزيلي به
ثمر رسيد ،طارمي نقش مهمي داشت .او طبق
عادت ميخواست از بازيكن حريف خطا بگيرد
اما خودش روي بنناصر خطــا و درواقع او را با
تنهاي محكم سرنگون كرد .جالب اينكه پاسگل
اين گل به نام طارمي ثبت شد .همه كارشناسان
داوري معتقد بودند در ايــن صحنه خطايي از
طرف مهاجم پورتو رخ داده اســت .گراتسيانو
چزاري ،داور ســابق بينالمللي گفت« :بنناصر

شليك كاتدار طارمي به اسكوچيچ
ديروز مهدي طارمي با انتشار يك توييت در صفحات شخصياش خبرساز شد .چون
اين توييت اشاره مســتقيمي بهگفتههاي اخير دراگان اسكوچيچ داشت و درواقع
واكنش ستاره فوتبال ايران به سرمربي تيم ملي به شمار ميرفت .اسكوچيچ چند
روز قبل در مصاحبه با يك رسانه كروات شركت كرده و در بخشي از صحبتهايش
پيرامون بازيكنان ايراني گفته بود« :فوتباليســتهاي ايرانــي به لحاظ تكنيكي و

فيزيكي قدرتمند هستند و در ســطح رشــكبرانگيزي قرار دارند .چيزي كه آنها
فاقدش هستند و من در آن جاي پيشرفت ميبينم ،توانايي تاكتيكي است .بازيكنان
ايران هنوز در توانايي تاكتيكي ضعيف هســتند ولي در بلندمــدت ميتوان آن را
آموخت ».ظاهرا اين حرف به مذاق گلزن ايراني پورتو خوش نيامده است .طارمي كه
اخيرا در تيم اسكوچيچ گلزن و درخشان ظاهر شده ،ديروز در توييتر نوشت« :بايد
عرض كنم كه بازيكنان ايراني عالوه بر تكنيك فردي و جنگندگي و ...از لحاظ دانش
فوتبال و تاكتيك خيلي درك بااليي دارند ولي متأسفانه مشكالت جايي ديگر است.
زندهباد ايران ».مهدي طارمي مدتها بود رفتار پختهتري از خود نشان ميداد و از

فنرباغچه-آنتورپ
فرانکفورت-المپیاکوس

22:30

اخراج بهترين بازيكن
آنتوان گريزمان به نخســتين بازيكن تاريخ ليگ قهرمانان
اروپا تبديل شــد كه در يك ديدار عالوه بــر ثبت 2گل ،از
زمين مســابقه اخراج شده اســت .او روي صورت فيرمينو
چنان لگدي فرود آورد كه اين حركت براي جكي چان هم
قفل بود .اين اولينباري اســت كه يكمهاجم فرانسوي در

كريم كمكم به ركوردزني عادت ميكند
رئال مادريــد كه فصل قبل هــر دو بازي
رفت و برگشت را به شــاختار باخته بود،
در زمين اين تيم اوكرايني دســت بهكار
بزرگي زد و توانست با درخشش كريم بنزما
و وينگرهاي برزيلياش با 5گل به پيروزي
برســد .اين دهمين كلينشيت كورتوا در
بازيهاي اروپايــي درون دروازه رئال بود.
آنچلوتي توانســت پس از 3ناكامي پياپي
در همه رقابتها در آستانه ا لكالسيكوي
يكشنبه آينده ،به يك پيروزي برسد .جدا
از اين رئال موفق شد بعد از حدود 3سال در
يكبازي خارج از خانه 5گل به ثمر برساند؛
آخرينبار اين اتفاق 7نوامبر 2018در مصاف

با ويكتورياپلژن رخ داده بود .مادريد حاال
با كارلتو موفق شــده در 11بازي اين فصل،
2 9گل بزند و ميانگين هر  2/63گل در هر
بازي را به ثبت برساند.

كريم بنزما كه يكي از گزينههاي اصلي توپ
طالي سال 2021بهحســاب ميآيد ،حاال با
گلزني در وقتهاي اضافه در كنار ســانتيانا با
290گل زده ،چهارمين گلزن برتر تاريخ رئال
محسوب ميشــود؛ پس از كريستيانو رونالدو
(450گل) ،رائول ( )323و دياستفانو (.)308
پوشكاش كبير هم 242گله است.
بنزما بــه ســومين بازيكــن تاريخ ليگ

التزیو-مارسی

20:15

لوکوموتیو مسکو-گاالتاسارای

22:30
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گروه F

لودوگورتس -براگا

20:15

میتیلند-ستاره سرخ بلگراد

20:15

پنجشنبه 29مهر1400

برنامه بازیها

بتیس-بایرلورکوزن
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برنامه بازیها

گروه G
20:15

گروه H

راپید وین-دیناموزاگرب

20:15

وستهام-خنک

22:30

جهان
هالند جديد ،هالر است

محمد صــاح ،مهاجــم مصري
ليورپول در اين فصــل به بازيكن
بهتري تبديل شده است .او با 2گلي
كه در ديدار مقابــل اتلتيكومادريد
بهثمر رســاند ،به نخستين بازيكن
تاريخ اين باشگاه تبديل شد كه در
9بازي پياپي در تمامــي رقابتها
براي اين تيمگل ميزند .صالح تعداد
گلهاي خود را در ليگ قهرمانان اروپا
به عدد 31رســاند تا با عبور از ركورد
استيون جرارد( ،)30به برترين گلزن
تاريخ ليورپول در اين رقابتها تبديل شود؛
48بازي31 ،گل و 10پاس گل .جدا از اين با درخشش
صالح روند شكستناپذيري ليورپول به 21بازي رسيد
(15برد و 6تساوي) ،اين بيشترين روند شكستناپذيري
قرمزها از سال ۱۹۸۹زيرنظر كني داگليش است كه در
24مسابقه نباخته بود .فيرمينو هم اين هفته به ركورد
300بازي براي ليورپول رسيد.

بنزماي طاليي

پنجشنبه 29مهر1400

گروه E

حواشي قبلي فاصله گرفته بود .اما اين اظهارنظر دوباره همه را به ياد مهدي چند سال
قبل انداخت كه هميشه صحبتهاي تندش يك خيريتهايي داشت .جالب اين است
كه اسكوچيچ در همان مصاحبه درباره بازيكنان ايراني شاغل در اروپا تقريبا استثنا
قائل شــده و ميگويد« :اروپاييها از نظر تاكتيكي منظم هستند و از آنجا كه ايران
بازيكنان بيشتري در باشگاههاي اروپايي دارد ،اين امر به آرامي در حال تغيير است».
با وجود اين ،طارمي همچنان صحبت اسكوچيچ درباره تاكتيكپذيري را بهخودش
گرفته و اصرار به پاسخگويي دارد .بايد ديد در روزهاي آينده چه اتفاق جديدي در
اينباره ميافتد و اين توييت عجيب چه تأثيري بر فضاي تيم ملي خواهد گذاشت.

تاريخسازي فرعون

ليگ قهرمانان كارت قرمز ميگيرد .او پس از گرفتن كارت
قرمز مقابل ليورپول با خشــم در رختكن گريه كرد چراكه
براي شكســت اتلتيكو مادريد احســاس گناه ميكرد .پدر
گريزي در اينستاگرام صحنه مشابهي از خطاي زالتان روي
بازيكن پورتو را پست كرد و نوشت« :اين صحنه كارت زرد
داشت و حركت پسرش كارت قرمز؟» عملكرد گريزمان در
ســال ،2021تأثيرگذاري روي 36گل8 ،گل بينالمللي و
2جام بوده است.

گروه D
20:15

برنامه بازیها

مشخصا به پايين آمدن توپ نگاه ميكرد .طارمي
به بنناصر نگاهي انداخت و نگاهش را معطوف او
كرد .طارمي مهاجم تيم پورتو با بررســيكردن
موقعيت بنناصر ،وارد آن صحنه شــد .او فقط
بــراي زدن بازيكن تمايل داشــت ،نه توپ .اين
حركت خطا بود .در اين صحنه  VARبايد به داور
كمك ميكرد زيرا داور مرتكب اشــتباه بزرگي
شده بود».
با همه اينها پورتو استحقاق برد را داشت .پيولي،
ســرمربي تيم ايتاليايي پيش از بازي گفته بود
اگر قرار باشــد روي يكبازيكــن حريف تمركز
كند ،آن بازيكن دياز خواهد بود و دقيقا از سمت
اين بازيكن و البته زرنگــي طارمي ضربه خورد.
مهاجم ايراني در هر 3بــازي اروپايي اين فصل
تيم پرتغالي بهترين بازيكن تيمش بود ،حتي در

گروه C
22:30

ناپولی-لژیا

باخت 5بريك به ليورپول! او درصورت گلزني در
اين ديدار ميتوانست تعداد گلهايش در ليگ
قهرمانان را با ركورد 4گل سردار آزمون برابر كند.
متئو بونتي ،خبرنگار ســيبياس اسپرت برزيل
در تمجيــد از مهاجم مليپوش ايراني نوشــت:
«بهنظر ميرســد مهدي طارمي يــك بازيكن
جهنمي اســت» كه البته اين ترجمهاي اســت
كه سايتهاي ايراني درباره توييت اين خبرنگار
منتشــر كردهاند .منظور او اين بــود كه بازيكن
ايراني ،بدجوری خوب است! فرانك هوئك ،ناظر
فني يوفا درباره علت انتخــاب طارمي بهعنوان
بهترين بازيكن زمين هم گفته اســت« :شاهد
يك عملكرد تيمي خوب بوديــم اما در اين تيم
طارمي در تمام مدت حضور در زمين به سختي
تالش كرد ،تا آخرين لحظــه مدافعان حريف را

گروه B
22:30

برنامه بازیها

تحت فشــار قرار داد و تقريبــا در تمام حمالت
خطرناك پورتو نقش داشت ،چندبار با ضربه سر
دروازه حريف را تهديد كرد و چند موقعيت گلزني
بهوجود آورد ».خود اين بازيكن ايراني هم درباره
بازي و عملكردش به مايس فوتبال گفت« :چند
موقعيت براي گلزني داشتم ،اما شانس نداشتم.
من از بازيهاي تيم ملي آمده بودم ،خيلي سخت
اســت ،اما مهمترين چيز امشــب اين بود كه ما
برنده شــديم ،اين براي ما عالي بود ».يك نكته
هم در مورد ميالن و ســتاره اين تيــم .زالتان
ايبراهيموويچ با حضور در تركيب ميالن در نيمه
دوم با 40سال و 123روز به مسنترين بازيكن
تاريخ ليگ قهرمانان اروپا تبديل شد .ميالن براي
نخستينبار در تاريخ هر 3بازي ابتدايي خود در
ليگ قهرمانان اروپا را با شكست به پايان رساند.

گروه A

قهرمانان تبديل شــد كه موفق ميشــود به
حداقل 100گل و پــاسگل در اين رقابتها
برسد؛ كريســتيانو رونالدو  ،178ليونل مسي
 159و كريم بنزما 101تأثيرگذاري روي گل!
او امسال در مجموع 16بازي در رده ملي و
باشــگاهي انجام داده كه حاصــل آن 13گل،
ك جامقهرماني با تيم ملي
9پاسگل و كسب ي 
فرانسه بوده است.
گل پنجم رئال كه در دقيقه 91توسط بنزما
وارد دروازه تيــم اوكراينــي شــد،
نهصدونودونهمين گل رئــال مادريد در ليگ
قهرمانان (و جام باشگاههاي اروپا) بود .ممكن
اســت در بازي برگشــت با همين شــاختار،
هزارمين گل تاريخ رئال در اين رقابتها هم به
ثبت برسد.
وينيســيوس هم كه در اين فصل پوســت
انداخته و به بازيكني عالي تبديل شده2 ،گل زد
و يك پاسگل داد .او در همــه بازيهاي اين

درحاليكــه بــر ســر خريد
هالنــد در فصل آينــده بين
باشــگا ههاي بزرگ اروپايي
رقابتي شديد درگرفته ،از يك
ماشــين گلزني هم در آژاكس
رونمايي شــده است .سباســتين هالر
كه اتفاقا گزينه پركردن جاي هالنــد در فصل آينده
است ،حاال به جايي رسيده كه هر لحظه ممكن است
در يك بــازي گل بزند .او به تيــم هلندي كمك كرد
تا سنگينترين شكســت تاريخ دورتموند را در ليگ
قهرمانان رقم بزند .هالر در اين برد  4بر صفر زننده يك
گل بود .هالر در 3بازي اين فصل ليگ قهرمانان براي
آژاكس 6گل زده و 2گل ساخته كه آماري فوقالعاده
بهحساب ميآيد .او در فصل 2021-22براي آژاكس
و تيم ملي ساحلعاج 15بازي انجام داده و موفق شده
آمار 14گل و 2پاسگل را ثبت كنــد .او در اين فصل
بهطور ميانگين هر 78دقيقه يكگل زده است.

فصل به 7گل زده در 11بازي رسيد و از بهترين
فصلش كه فصل گذشته بود ،پيشي گرفت كه
6گل در 49بازي به ثمر رسانده بود .مارسلو هم
يكصدمين بازياش در ليگ قهرمانان را جشن
گرفت.

نتيجه پرتكرار پپ

پيروزي  5بر يك مقابل بروخه
نوزدهمين ديــداري بود كه
تيمهاي تحــت هدايت پپ
گوارديوال موفق ميشدند در
يك ديدار از ليگ قهرمانان اروپا،
حداقل  ۵بار دروازه رقيب را باز كنند.
اين جدا از بردهاي پياپي 5گله منچسترسيتي در ليگ
برتر است .سر الكس فرگوسن و آرسن ونگر در 8بازي
از اين رقابتها چنين آماري را به ثبت رساندهاند و از
اين حيث نزديكترين آمار را بــه گوارديوال دارند .از
زماني كه پپ هدايت منچسترسيتي را برعهده گرفته،
اين تيم در 40بازي مختلف (تمامي رقابتها) حداقل
5بار دروازه حريف را باز كرد ه است .ليورپول (21بازي)
و تاتنهام (19بازي) نزديكترين تعقيب كنندههاي
سيتي در بين تيمهاي انگليسي به شمار ميروند كه
مجموعا با آمار سيتي برابري ميكنند.
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تنيس ايران به صعود
اميدوار شد

عكس يادگاري ميگيرند
كارت هديه یکمیلیونی
ميدهند!

پيروزيهاي تيم ملي تنيس ايران در مســابقات
جام ديويس ادامــه دارد .ايران كه در دســته4
منطقه آسيا-اقيانوســيه بازي ميكنــد ،بعد از
اينكه قرقيزستان را  3بر صفر شكست داد ،ديروز
هم با هميــن نتيجه يمن را بــرد .اكبر طاهري،
ســرمربي تيم ملي در بازي با يمن از علي يزداني
و اميرحسين بادي اســتفاده كرد .در مسابقات
انفرادي علي يزداني  6بر صفر و  6بر يك حسين
نور را شكست داد .اميرحسين بادي هم  6بر  2و
 6بر يك حليل ســام را برد .در مسابقات دونفره
تيم بادي و يزداني به ميــدان رفتند و  6بر صفر
و  6بر يك به پيروزي رســيدند .ايــران امروز با
كامبوج بازي دارد .غيراز اين 3تيم ،بحرين ،گوام،
عراق ،مغولســتان ،عمان ،عربســتان ،سنگاپور،
تركمنســتان ،يمن و امارات هم در اين دســته
حضور دارند و ايران براي صعود به دســته 3آسيا
بايد يكي از 3تيم اول اين گروه شــود .مسابقات
در 3گروه برگزار ميشــود و از هر گروه  2تيم به
مرحله بعد صعود ميكنند .ايران در اين مرحله با
كامبوج ،قرقيزســتان و يمن همگروه است و با 2
پيروزي به صعود اميدوار شــده است .روز جمعه
مســابقات دوباره قرعهكشي و گروهبندي مرحله
بعد مشخص ميشود.

ميثم دلخاني ،قهرمان كشتي جهان از مردمي كه براي قهرمانها
سنگتمام گذاشتند تشكر ميكند اما از مسئوالن دلگير است

محســن محمود صفری| ميثم دلخاني در مســابقات جهاني نروژ در وزن 63كيلوگرم
توانست رتبه پنجمي ســال2019را به مدال طال تبديل كند .او يكي از 4نماينده شيرازي
تيم ملي ايران بود كه با طال كارش را تمام كرد .ميثم در جهاني نروژ كشــتيهاي مطمئني
گرفت و تمامي حريفانش را حسابشده شكســت داد .البته خودش معتقد است توانايي
 8بر صفر بردن حريفانش را دارد ولي ترجيح ميدهد برد مطمئن داشته باشد و ريسك نكند.
چهره طاليي ايران در جهاني2021در اين گفتوگو به سؤاالت همشهري پاسخ داده است.

را دارم ولي ترجيحم اين است كه برد اقتصادي و تضميني داشته باشم .من اگر زيبا كشتي بگيرم ولي
ببازم بهنظرم مردم هم ناراضي هستند .مردم و مربيان دوست دارند در آخر دست كشتيگيرشان باال
برود .فنون پرتابي هم كه گفتيد اگر شرايطش باشد حتما استفاده ميكنم .كشتيگير بايد روي همه
فنون تبحر داشته باشد ولي زمان استفاده از آن هم خيلي مهم است.
قصد تغيير وزن داري؟

ي بگيرم .براي تغيير وزن نياز
هماكنون كشتيگير وزن 63كيلوگرم هستم و در اين وزن بايد كشت 
است با كادر فني مشورت كنم و بعد تصميم بگيرم .براي المپيك قطعا تغيير وزن خواهم داشت ولي
هماكنون حدود3سال به المپيك مانده است.

مسابقات جهاني نروژ برايت پايان خوبي داشت .از اين مسابقات برايمان بگو.

در وزن63كيلوگرم كه غيرالمپيكي است تمام مدعيان حضور داشتند و سطح رقابتها باال بود .خدا
را شكر توانستم نتيجه خوبي بگيرم و مردم را خوشحال كنم .با اين طال نتيجه زحمت چند سال
گذشتهام را گرفتم و تالش ميكنم كسب مدالمهايم در رده بزرگساالن ادامهدار باشد.

لقب  F14از كجا آمد؟

(با خنده) دوستان لطف داشتند و اين لقب را به من دادند .آن هم براي اين است كه وقتي پشتك وارو
ميزنم يك مقدار بيشتر از حد نرمال از زمين ارتفاع ميگيرم .براي همين لقب  F14را به من دادند.

در نخستين تجربه مسابقات جهاني در كسب مدال ناكام بودي ولي در دومين
تجربهات مدال طال گرفتي .در فاصله اين2سال چه اتفاقي برايت افتاد؟

برايمان بگو.

در قزاقستان 2019هم ميتوانستم مدال بگيرم ولي بدشانس بودم .جو مسابقات باعث شد نتوانم
تواناييهايم را به نمايش بگذارم ولي خوشحالم كه در نروژ توانستم با خوشرنگترين مدال برگردم.

يك فيلمي پخش شده كه در آن رقص چوببازي انجام ميدهي .از اين مراسم

من افتخار ميكنم كه يك لر هستم .در يكي از مراســم تجليلي كه برايم گرفته شده بود از من
خواستند اين رسم قديمي را انجام بدهم كه من هم قبول كردم.

جايي گفته بودي دنبال زيبا كشتي گرفتننيستيوترجيحميدهيفقط كشتي
را ببري .منظورت اين است كه از فنون پرتابي كه همراه با ريسك است استفاده نميكني؟

ي از قهرمانان ناراضي هستند.
درباره اين تجليلهايي كه برگزار ميشود خيل 
ماجرا چيست؟

ي از اين حرفم سوءبرداشت شد .من فقط منظورم اين بود كه توانايي اجراي فنون مختلف و زيبا
خيل 

دست خيرين و مردم درد نكند ،واقعا زحمت ميكشند .ما توقعي از آنها نداريم و اگر چيزي هم
گفته ميشود خطاب به مسئوالن اســت .خيلي بد است كه مسئوالن ميآيند عكس يادگاري
ميگيرند و بعد يك كارت هديه يكميليوني ميدهند! اين رفتارها آدم را دلسرد ميكند .ورزشكار
دغدغه مالي نداشته باشد ،قطعا بهترين نمايش را خواهد داشت .وزارت ورزش ،طال را 80امتياز
حساب ميكند و هر امتياز 2ميليون تومان كه ميشــود 160ميليون .ولي آن را بعد از 2سال
ميدهند كه ديگر ارزشي ندارد .با اين شــرايط ،ورزش حرفهاي كردن سخت است و ما فقط به
عشق شاد كردن دل مردم ورزش ميكنيم.

هندباليستهاي زن در انتظار

فيلمهايي كه از ســالن گرم مسابقات نروژ ميآمد نشــان ميداد رابطه
صميمانهاي با رئيس فدراسيون و حميد سوريان داري .خيلي با هم صميمي هستيد؟

تيم ملي هندبال زنان ايران آذر امســال بايد در
مسابقات قهرماني جهان شــركت كند اما هنوز
خبــري از اردو نيســت .تيم ملي در مســابقات
قهرماني آســيا كه چندي پيش در اردن برگزار
شــد ،براي نخســتينبار در بين 4تيم اول قرار
گرفت و براي نخســتين بار ســهميه مسابقات
قهرماني جهان را بهدست آورد .هندباليستهاي
زن ايران در مسابقات جهاني كار راحتي ندارند.
طبق قرعهكشي ،نروژ ،روماني و قزاقستان تيمهاي
همگروه ايران هســتند .نروژ قهرمان اروپاست و
روماني يكي از تيمهاي قوي اين قاره .قزاقستان
هم كه يكي از 3تيم اول آسياست .با توجه به اين
گروه ســخت ،انتظار ميرفت فدراسيون هرچه
زودتر تكليف اردوها را مشخص كند ،اما بهگفته
خديجه قانع ،مربي تيم ملي ،فدراســيون هنوز
تصميمي براي شــروع اردو نــدارد .البته قانع به
ايسنا گفته است كه فدراسيون منتظر بازگشت
عزتاهلل رزمگر ،مشــاور تيم ملي اســت .رزمگر
كه به همراه تيم ملي به اردن رفته بود ،در شروع
مســابقات بهدليل مثبت بودن تســت كرونا در
بيمارستان بستري شد .با اينكه تيم ملي روزهاي
اول مهر به ايران بازگشت ،رزمگر كه به تازگي از
بيمارستان مرخص شــده ،هنوز در اردن است و
شرايط پرواز طوالني را ندارد .به غير از رزمگر قانع
و نشمين شافعيان ،ديگر مربي تيم هم در اردن به
كرونا مبتال شدند و تيم بدون مربي در مسابقات
شركت كرد .اين مربيان و صونا بيداد بازيكن تيم
در حالي كرونا گرفتند كه  2دوز واكسن دريافت
كرده بودند .مسابقات قهرماني جهان از 28آذر در
مادريد آغاز ميشــود و تيم ملي فرصت چنداني
براي آماده شــدن ندارد .تيم ملي براي مسابقات
قهرماني آســيا هم بازي تداركاتــي انجام نداده
بود.

حضور آقاي دبير و آقاي سوريان براي ما يك نعمت است .آنها جدا از بحث رئيس و نايبرئيس
فدراســيون با همه بچهها رفيق هســتند .نه اينكه فقط با مليپوشــان رفيق باشند ،با همه
كشــتيگيران اردو رفاقت ميكنند و اين باعث شــده رابطه صميمي بين همه ما باشد .آقاي
دبير در اين مدت باعث شد به ديدن وزراي مختلف برويم و مراسم تجليل براي ما برگزار شود.
آقاحميد هم كه در تمرينات ما حضور دارند و عالوه بر نكات فني صحبتهاي انگيزشــي هم
براي ما ميكنند.
قراردادي براي كشتي گرفتن در ليگ نبستهاي .قصد حضور در ليگ را نداري؟

بعد از اردوهاي طوالنيمدت تيم ملي با مشورتي كه با كادر فني داشتم تصميم گرفتم استراحت
كنم .براي همين با تيمي قرارداد نبستم.

زنان هاكي ايران
در فينالكاپ امارات
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ساده

 -1فرمانــروا -از آالت
موسيقي -ضرورت
 -2آهنگســاز فقيــد آلبوم
«آتشي در نيستان» -ضمير
اول
 -3منبــر خطابــه -محل
پيدايش -همدم و مونس
 -4خردهســنگ -ماهــي
اســتخواني خليجفــارس-
داستاني نوشته جك لندن
 -5از بــرادران يوســف
نبي(ع) -جلوههاي ظاهري
از هر چيز
 -6هواپيمــاي ســبك
بيموتور -واحد بينالمللي
فركانس -مقابل توحيد
 -7صاحب -گياه بدون دانه-
داستان بلند
 -8غذايــي از گوشــت ران
گوساله -پاكيزگي -فراهم
آوردن
 -9از دين برگشته -بلندي-
طرف
 -10آينده -از آثار هوشنگ
مــرادي كرمانــي -معادل
فارسي ارگانيسم
 -11مردانه نيســــــت-
شتابزدگي
 -12وسيلهاي براي سنجش
ارتفــاع صــوت -اكنون-

بيگناه
 ... -13التزع قلوبنا -دشوار-
ملكي كــه بين چنــد نفر
مشترك بوده و تقسيم نشده
باشد
 -14حرف ندا -فيلمي مشهور
ساخته ديويد لينچ
 -15نظريه علمي ثابت نشده-
صاحب -ثبات و پايداري
عمودي:

 -1از فــروع ديــن -عابر-
چشمپوشي از تصميم
 -2دروغي -پست فطرتي-
معلم مقطع متوسطه
 -3حل مشــكل ميكند-
فراري
 -4تــرش و شــــــيرين-
پيشنويس -بافندگي
 -5يازدهمينمــاه قمري-
سوره چهل و چهارم قرآن-
سوداي ناله
 -6داخل -باد و باران -يخزده
 -7مــادر -تماشــا كردن-
عسل
 -8مرتفع -دوره هزار ساله-
فيلسوفان
 -9پاپوش -نكتهســنجي-
سالن مهماني
 -10عالم ماده -از بابهاي
ثالثي مزيد -وسط

 -11ضمير غايب -رختشــوي-
نوشته پايان كتاب
 -12از شناختهشدهترين سالحهاي
تــك تيراندازي در جهان اســت-
فعلي كه به مفعول نياز دارد -مسرور
 -13از آثار ويليام شكسپير -ميوه
اشتهاآور
 -14باطن انسان -فلزي ديرگداز
كه بهعنــوان كاتاليزور اســتفاده
ميشود -زيبا و دلفريب
 -15جدا شدن -بيمذهب -نفس
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جدول 8342

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.
2
9
3
7
5
8
6
4
1

ساده

عكسها | امیرحسین خیرخواه |

تيم ملي اســكيتهاكي زنان ايران امروز در فينال كاپ آزاد امارات بازي
ميكند .تيم ايران كه در دور رفت ،نماينده امارات و روســيه را شكست
داده بود ،در دور برگشــت نیز يكپيروزي و يكشكست به دست آورد.
ایرانیها در بازي با روسيه  4بر  2نتيجه را از دست دادند اما براي دومين
بار امارات را بردند .آنها كه در بازي اول امارات را  3بر صفر شكســت داده
بودند ،در بازي دوم هم  4بر صفر به پيروزي رسيدند .ايران در بازي اول،
روسيه را هم  4بر  2شكست داده بود اما در بازی برگشت با همین نتیجه
شکست خورد .ايران و روسيه ســاعت 8امروز در پيست يخي دوبيمال،
فينال اين مســابقات را برگزار ميكنند .برخالف تيــم زنان ،تيم مردان
ايران در اين مســابقات به نتايج خوبي نرســيدهاند .آنها در دور رفت 5
بر  2از نماينده روســيه شكســت خوردند و در مقابل تيم ستارگان هم
 9بر يك مغلوب شدند .این تیم ديشــب بازيهاي دور برگشت را انجام
داده است .تيمهاي ايران اسفندماه امسال در مسابقات قهرماني جهان و
ارديبهشتماه سال آينده در مسابقات قهرماني آسيا شركت ميكنند.
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با مردم
شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان02123023337...........................
ارسال پيام كوتاه خوانندگان02123023916 ......................................

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

واكسيناسيون دانشآموزان دليل بازگشايي مدارس نشود

انجام واكسيناسيون دانشآموزان دليل نميشود آنها از آسيب و سرايت
مصون و محفوظ بمانند .ماداميكه اين ويروس باقي است ،هرلحظه
امكان خطر ابتال و ناقلشدن خارج از محل تحصيل هم وجود دارد .لذا
رعايت پروتكلهاي بهداشتي و ضدعفونيكردن بايد هم در مدارسي
كه بازگشايي شــدهاند و هم در جامعه بهصورت گسترده ادامه يابد و
مسئوالن در بازگشاييها بهخصوص در بخش مدارس عجله نكنند.
عسكري از قزوين

4ضامن براي وام ازدواج ،سنگاندازي است

براي دريافت وام ازدواج در يك مرحله به منطقه سكونت ما گيردادند
بعد از اينكه متقاعد شدند و موضوع حل شد و به مرحله بعد رسيديم
تقاضاي 4ضامن كردند كه همگي كارمند باشند يا كاسب جوازدار .آيا
اين درست اســت كه براي پرداخت وام ازدواج اينگونه سنگ اندازي
كنند .بانكهايي كه مسئوالن ميگويند با يك يا 2ضامن وام ميدهند
كجا هستند كه ما با مراجعه به آنها وام بگيريم.
شكوري از تهران

 امكان ثبتنام در سامانه ملي مسكن نيست

سامانه ملي مسكن يا بسيار ضعيف و بدون زيرساخت است يا براساس
اطالعات غلط برنامهريزي شــده .از نخستين ســاعاتي كه قرار بود
ثبتنام براي طرح ملي مسكن آغاز شود امكان ثبتنام در اين سامانه
فراهم نبود و حتي چند ساعت بعد كه به كافينت مراجعه كردم نيز
مسئول كافينت عنوان كرد حتي يك نفر هم نتوانسته ثبتنام كند.
اين چه روالي است؟ ديگر اينكه گفته ميشود كساني كه براي دريافت
وام وديعه مسكن ثبتنام كردهاند نميتوانند ثبتنام كنند .كسي كه
نيازمند وام وديعه بوده حتما مسكن ندارد ،پس بديهي است كه بتواند
براي دريافت مسكن ثبتنام كند.
يوسفي از نظرآباد كرج

ي شود
درخت خشكيده خيابان بنيهاشم ايمنساز 

خسروي از كاظمآباد تهران

 قانون تداخل صنفي در همدان اجرايي شود

با برداشتن قانون تداخل صنفي كمر بازار شكسته است و شما دست
به هر كاري بزنيد در آن موفقيت چنداني نخواهيد داشت و علت هم
فراواني كسبه در آن صنف اســت .اين موضوع در همدان بهخصوص
در صنف پوشاك ،كيف و كفش و شال و روســري بسيار آزاردهنده
است و هر دو قدم يك فروشگاه است كه باعث شده كاسبيها بسيار
ضعيف باشد.
سالمي از همدان

فروش ميوه سفارشي در بازار ترهبار اختياريه

در بازار ميو هوترهبار اختياريه برخي غرفه داران ميوهها را سفارشــي
به فروش ميرســانند و درحاليكه از عرضه آن بــه عموم خريداران
خودداري ميكنند آن را به مشتريان خاصي ميفروشند و حتي تا دم
خودروهاي شاسيبلند برايشان حمل ميكنند .در همين زمان اگر
شهروند ديگري از آن ميوهها بخواهد عنوان ميكنند فعال براي فروش
نيست! آيا اين روش عادالنه است؟
فاطمي از تهران

فروش واكسن آنفلوآنزا؛ گرانتر از قيمت اعالم شده

قيمت اعالم شده واكسن آنفلوآنزا در داروخانه بين 156تا 175هزار
تومان اعالم شــد درحاليكه هيچ داروخانــهاي آن را زير 200هزار
تومان نميفروشــد و البته برخالف اعالم صورت گرفته بســياري از
داروخانههاي شبانهروزي نيز آن را ندارند.

اعتراف دروغين
به قتل26زن در تهران

ب
يمارروانيتيمجنايي
رابهدردسرانداخت

با انجام تحقيقــات درباره ادعاي
جنایی مردي كه ميگفت طي ســالها
جنايت 26زن را در نقاط مختلف
تهران به قتل رســانده و اجسادشان را سوزانده،
معلوم شــد كه اين مــرد بيمار رواني اســت و
تحتتأثير توهمات شيشه چنين ادعايي را مطرح
كرده است.
به گزارش همشهري ،حدود 6ماه قبل مأموران
پليس در خياباني در حوالي غرب تهران به مردي
كه حدودا 43سال داشت مشكوك شدند.
ظاهر او نشان ميداد كه معتاد است و قصد سرقت
از خودرويي را دارد و به همين دليل مأموران وي
را بازداشت كردند اما او پس از انتقال به كالنتري
ادعاي عجيبي را مطرح كرد و گفت كه 26زن را
كشته و قاتل زنجيرهاي است.
وي كه كارتنخواب بــود در ادامه توضيح داد :از
مدتي قبل تصميم به قتل زناني گرفتم كه ظاهر
مناسبي نداشتند .طعمههايم را بهعنوان مسافر
سوار ماشينم ميكردم و بعد آنها را به منطقهاي
خلوت در اطراف تهران ميكشاندم .پس از تجاوز،
آنها را به قتل ميرساندم و اجسادشان را در بيابان

ميســوزاندم .وي ادامه داد :درتمــام اين مدت
26زن را ربودم و پس از تجاوز به قتل رســاندم و
اجساد تمام آنها را نيز سوزاندم تا ردي به جا نماند
و دستم رو نشود.
شروع تحقيقات

اعترافات هولناك اين مــرد كافي بود تا تيمي از
كارآگاهان جنايي تحقيقات درباره ادعاهاي او را
شروع كنند .هر چند از همان ابتدا بهنظر ميرسيد
كه او دروغ ميگويد اما احتمال داشت كه وي يك
قاتل بوده و جان كسي را گرفته باشد.
توجوي مأموران براي يافتن هويت مقتوالن
جس 
آغاز شــد و تيم جنايي در گام نخست به سراغ
پرونده زنان گمشــده رفت و بعد به همراه متهم
راهي بيابانهاي اطراف تهران شد تا شايد آثاري
از اجساد سوخته بهدست آورد.
اما هيچ ردي وجود نداشــت و هربار كارآگاهان
به بنبست ميرسيدند .با اين حال تحقيقات در
اينباره ادامه داشت و مأموران بار ديگر به بازجويي
از متهم پرداختند تا به حقايق بيشــتري دست
يابند .اينبار متهم ادعاي عجيبي مطرح كرد .او

همهچيز آماده بود تا قاتل پســر جوان قصاص شود ،اما
داخلي درســت در لحظهاي كه طناب دار بر گردن او بود ،نامه
بخشش اولياي دم به زندان فرستاده و موجب شد تا حكم
متوقف و قاتل از مجازات قصاص رهايي يابد.
به گزارش همشهري ،جوان محكوم به قصاص كه رامين نام دارد4 ،سال
پيش پسري را در يك درگيري به قتل رساند.
اين حادثه شامگاه 27بهمن ســال 96رخ داد و آنشب رامين با سر و
صورتي زخمي ،خود را به كانكس پليس در ســهراه آذري رساند و به
مأموران گفت« :من ناخواسته ،يكي از همشهريانم را به قتل رساندهام».
پس از اظهارات اين فرد ،مأموران راهي محل جنايت شدند و مشخص
شد كه درگيري قاتل و مقتول بر ســر كينهاي قديمي رخ داده است.
بررسيها نشان ميداد كه 4نفر ديگر در اين درگيري حضور داشتند كه
با دستور قاضي همه آنها بازداشت شدند .در ادامه عامل اين جنايت كه
خودش هم در اين درگيري زخمي شده بود ،به ماموران گفت :مقتول
را از ســالها قبل ميشناختم .او از همشــهريانم بود و با هم اختالف
داشتيم .مسئله براي چند سال پيش است و باعث شده بود از هم كينه
به دل بگيريم.
او ادامه داد :چند روز پيش از حادثه ،تلفني بحثمان شد و كار به جايي
كشيد كه در تلگرام به من ناســزا گفت و حرفهاي نامربوط زد .اين
درگيري ادامه داشت تا اينكه شب حادثه مقتول و دوستش به من زنگ
زدند و گفتند مقابل خانهام هستند .آنها براي دعوا آمده بودند و من هم
از ترسم يك چاقوي ميوهخوري برداشتم و از خانه بيرون رفتم .پشت
سر من دوستانم كه در خانه من بودند همراهم آمدند و درگيري شروع
شد .در جريان درگيري خودم هم زخمي شدم و 2ضربه هم به مقتول
زدم .پس از آن فرار كردم اما وقتي به دوست مقتول زنگ زدم و شنيدم

من قاتل زنجيرهاي نيستم

روايت تازه متهم نشان ميداد كه وي احتماال به
بيماري رواني مبتالســت .در اين شرايط قاضي
محمد وهابي ،بازپرس شــعبه دوم دادســراي
جنايي تهران ،او را به پزشكي قانوني معرفي كرد
تا سالمت رواني وي تحت بررسي قرار بگيرد .با
انجام بررسيهاي تخصصي معلوم شد كه اين مرد

كه او جان باخته است ،به داخل كانكس پليس رفتم و خودم را معرفي
كردم .متهم به قتل پس از محاكمه در دادگاه كيفري به قصاص محكوم
شد و حكم به تأييد قضات ديوان عالي كشور رسيد.

جدالخونينزنجوانبامسافركشاينترنتي
توقف كند اما جوابم را نميداد .همين باعث
شد كه با او درگير شــوم اما راننده به هيچ
عنوان حاضر به توقف نميشد .ميخواستم
در ماشين را باز كنم و خودم را به بيرون از
ماشــين پرتاب كنم اما در قفل بود .به هر
زحمتي كه بود در را باز كــردم و خودم را
به بيرون از ماشين انداختم و خوشبختانه
همان لحظه گشــت پليس رسيد و راننده
دستگير شد.

محمود بليغيان از اصفهان

روايت راننده

 زندانيان سابقهدار و داراي جرائم خاص آزاد نشوند

برخي افراد با سابقه تجاوز به عنف و امثالهم مدتي را در زندان به سر
برده و دوباره وقتي به اجتماع بازميگردند دست به اعمال پليد گذشته
خود ميزنند .تقاضا اين است كه زندانيان داراي جرائم خاص حبس ابد
بگيرند و اجازه ندهند اين افراد آزادانه در اجتماع بگردند.

مشكل اتوبوس خط  395با ذكر مشخصات اتوبوس مطرح شود

گفت  2نفر به او دستور جنايت ميدادند.
وي ادامه داد :مدتي قبل با  2نفر آشــنا شــدم.
هروقت شيشه ميكشــيدم آن دو نفر به سراغم
ميآمدند و تمام كارهايم را مديريت ميكردند.
مطمئنم كه آنها موجــودات خيالي نبودند ،آنها
انسانهاي واقعي بودند كه دستور قتلها را صادر
ميكردند .من در حضور آن  2نفر نقشــه شوم
خود را اجرا كرده و پس از قتل ،اجساد قربانيان
را ميسوزاندم.

اختالالت خلقي و روانپريشي دارد .پزشكي قانوني
اعالم كرد كه او مجنون نيست اما بهدليل بيماري
روحي و توهمات ناشــي از مصرف شيشه دچار
هذيانگويي و بيماري روحي و رواني شده است
تا حدي كه براي بزرگنمايي ميتواند خودش را
قاتل زنجيرهاي جا بزند .با اعالم اين نظريه تحقيق
از متهم بار ديگر از سر گرفته شد .وي در تازهترين
تحقيقات همه ادعاهاي قبلي خود را پس گرفت
و گفت :تمام اعترافاتم تحتتأثير توهمات شيشه
بود .من نه ماشــين دارم و نه تا بــه حال زني را
ربودهام كه او را به قتل برســانم .همه گفتههايم
دروغ بود و حقيقت نداشت .واقعيت همين است
كه ميگويم؛ من قاتل زنجيرهاي نيستم.گرچه
ظاهر مناسبي ندارم ،معتاد و كارتنخوابم اما تا به
حال خالفي مرتكب نشدهام.
با اظهــارات جديد اين مرد ،تحقيقــات در اين
پرونده ادامه دارد.

نامه نجات

گراني اقالم بهداشتي توجيه ندارد

روابطعمومي ســازمان اتوبوســراني تهران و حومه پيرو چاپ پيام
مردمي با عنوان «اتوبوسهاي خط 395تهويه ،كولر و پنجره ندارد»
در ستون با مردم روز 12مهرماه پاسخ داده است «:بهرغم فرسودگي
و كمبود اتوبوس در ناوگان اتوبوســراني پايتخت اين شركت از هيچ
تالشي براي خدمترساني مطلوب به شــهروندان محترم فروگذار
نميكند .در همين راستا بازسازي اتوبوس هاي فرسوده در دستور كار
اين شــركت قرار دارد و بهصورت مستمر اقدامات فني جهت اورهال
کردن آنها صورت ميگيرد .بااين حال به عوامل خط مورد نظر شهروند
گرامي درخصوص نظارت بيشتر بر ارائه خدمات مطلوب و همچنين
بهكارگيري سيستم گرمايشي و سرمايشــي توجه الزم داده شد .از
شهروند گرامي تقاضا ميشود ،جهت بررسي دقيقتر مراتب را با ذكر
اطالعات شامل شماره اتوبوس و زمان سفر به سامانه 1818اعالم کند
تا پيگيري الزم صورت پذيرد».

آرمان بازهم قصاص نشد

پس از آن پرونده به شعبه سوم اجراي احكام دادسراي جنايي تهران
فرستاده و با دستور قاضي حسين گودرزي ،مقدمات اجراي حكم فراهم
شد .عامل جنايت سحرگاه 31شهريور امسال پاي چوبه دار رفت اما در
واپسين لحظات دل اولياي دم به رحم آمد و آنها حكم را اجرا نكردند و
به قاتل مهلتي چندروزه دادند .به اين ترتيب ،قاتل به زندان بازگشت تا
بار ديگر روز اجراي حكم را به او ابالغ كنند.

گراني هر چيزي شايد بهانه و توجيهي داشته باشد كه البته هم ندارد
اما گراني بعضي كاالهاي بهداشــتي بهخصوص شــويندهها و مواد
ضدعفوني آنهم در اين شــرايط ويژه و خطرناك انتشار ويروس واقعاً
هيچ توجيهي ندارد و درصورت گراني دولــت بايد با يارانهها نگذارد
مردم اين گراني را لمس كنند.

پاسخ مسئوالن

اجراي حكم قصاص آرمان  3بار
در طول يك هفته متوقف شد

نامهاي كه طناب دار را از گردن قاتل برداشت

رضايي از كرج

گودرزي از تهران

كوتاه از حادثه

وقتي زن جوان مقابل چشــمان پليس از
خــودروي در حال حركت بيــرون پريد،
مأموران راننده را به اتهام آدمربايي دستگير
كردند ،اما او در دادســرا اظهار بيگناهي
كرد و گفت هرگز قصد ربودن مســافرش
را نداشته است.
بهگزارش همشــهري ،شامگاه 24مهرماه
مأموران پليس در يكي از اتوبانهاي شرق
تهران در حال گشتزني بودند كه متوجه
درگيري زني جوان با راننده يك خودروي
پرايد شدند .خودروي پرايد در حال حركت
بود و زني جــوان در صندلــي عقب تقال
ميكرد در ماشــين را باز كند و همزمان با
راننده درگير شده بود.
كشمكش آنها موجب شد تا مأموران پليس
به اين خودرو نزديك شــوند اما در همين
هنگام زن جوان موفق شد در ماشين را باز
و خودش را به بيرون پرتاب كند.
در اين شــرايط مأموران سد راه خودروي

پرايد شدند و راننده را دستگير كردند .اين
در حالي بود كه زن جوان بهدليل پريدن از
ماشين در حال حركت زخمي شده بود و از
ي كه آرامتر شــد به
ترس ميلرزيد .او كم 
مأموران گفت :دقايقي پيش درخواســت
خودروي اينترنتي كردم تا به خياباني در
شمال شرق تهران بروم .ساعت حدودا 19
و هوا كامال تاريك شده بود .وقتي رانندهاي
درخواست مرا قبول كرد ،منتظر ماندم تا
برسد .يك خودروي پرايد سفيدرنگ بود
و وقتي رسيد روي صندلي عقب نشستم و
راننده شروع كرد به حركت.
زن جوان ادامه داد :كمي بعــد او ناگهان
تغيير مسير داد و وارد اتوبان ديگري شد.
وقتي بــه او اعتراض كــردم ،حرفي نزد و
سكوت كرد .او در بين راه مادهاي داخل يك
ليوان چاي حل كرد و آن را نوشيد .بهنظر
ميرسيد معتاد به موادمخدر است و قصد
ربودن مرا دارد .ترسيدم و اينبار خواستم

راننده جوان اما منكر آدمربايي شد و گفت
موبايلش هنگ كرده و مســير را گم كرده
بود .وي توضيح داد :وقتي مســافرم سوار
ماشينم شد ،مســيرياب را روشن كردم تا
بر اساس آن ،مسافرم را به مقصد برسانم.
اما در بين راه ناگهان گوشي موبايلم هنگ
كرد و برنامه مســيريابم دچار مشكل شد.
هرچه تالش كردم نتوانستم آن را درست
كنم ،چون حواسم از يك طرف به رانندگي
و از طرف ديگر به موبايلم بود و اصال متوجه
نشدم كه چطور تغيير مســير دادم و وارد
اتوبان ديگري شــدم .من آن محدوده را
نميشــناختم و همين باعث شد تا مسير
اشــتباهي بروم و حــدود 6كيلومتر راهم
دورتر شود.
وي ادامه داد :اين اتفاق موجب شد مسافرم
دچار تصورات اشتباهي شــود و فكر كند
قصد آدمربايي دارم .اما اينطور نبود و فقط
بهخاطر خرابشــدن برنامه مســيريابم
تغيير مسير دادم .اگرچه متهم خودش را
بيگناه ميدانســت اما قاضي محمدرضا
صاحبجمعي ،بازپرس شــعبه ششــم
دادسراي جنايي تهران براي او قرار قانوني
صادر كرد و تحقيقات از وي ادامه دارد.

ديروز (چهارشنبه 28مهرماه) تاريخي بود كه براي اجراي حكم قصاص
به قاتل اعالم شد .او سحرگاه ديروز در زندان رجاييشهر براي بار دوم
پاي چوبه دار رفت .همهچيز مهيا بود تــا قاتل به دار مجازات آويخته
شود .طناب دار بر گردن او انداخته شد و اولياي دم نيز اعالم كرده بودند
كه حكم قصاص بايد اجرا شود.
در شرايطي كه ديروز اولياي دم در محل اجراي حكم حضور نداشتند
و قرار بود حكم قصاص اجرا شود نامهاي از سوي آنها بهدست مسئوالن
زندان رسيد؛ نامهاي كه نشان ميداد اولياي دم حاضر شدهاند قاتل را
ببخشند و اين نامه زماني بهدست مسئوالن زندان رسيد كه قاتل پاي
چوبه دار قرار گرفته و طناب دار نيز به گردنش انداخته شده بود.
نامه بخشــش موجب شــد قاتل از مجازات رهايي يابــد و به زندان
برگردد و در ادامه معلوم شد كه چون قاتل و مقتول همشهري بودند،
ريشسفيدان شــهر با پادرمياني از اولياي دم خواسته بودند قاتل را
ببخشند و رضايت بدهند .در نهايت نيز تالش ريشسفيدان نتيجه داده
و اولياي دم بهخاطر رضاي خدا ،قاتل را درست در لحظهاي كه تا مرگ
فاصله زيادي نداشت ،بخشيدند و به اين ترتيب او از مرگ نجات يافت و
قرار است بهزودي از لحاظ جنبه عمومي جرم محاكمه شود.

همكاري سلبريتيها با دادسراي جنايي
براي صلح و سازش در پروندههاي قتل
گروهي از چهرههاي مشهور با حضور در دادسراي امور جنايي تهران براي مشاركت در
پروندههاي قتل و تالش براي صلح و سازش اعالم آمادگي كردند.
بهگزارش همشهري ،در اين جلسه كه در دفتر محمد شهرياري ،سرپرست دادسراي
امور جنايي تهران و با حضور اعضاي گروه ياران صلح دادسراي امور جنايي برگزار شد،
محمدرضا طالقاني ،پيشكسوت كشتي ،بهمن دان ،بازيگر صدا و سيما ،فرهاد بشارتي،
بازيكن تيم فوتبال پيكان ،مازيار خويشوند ،مشاور ورزشي حضور داشتند .در ابتداي
جلسه سرپرست دادســراي امور جنايي تهران ضمن اســتقبال از هنرمندان و افراد
سرشناس و معروف براي شركت در جلسات بخشش و صلح و سازش در پروندههايي
كه منجر به قتل شده اســت اعالم كرد كه عالوه بر كمك اين افراد در گرفتن رضايت
و بخشــش از اولياي دم ،باتوجه به موقعيت اجتماعي آنها ،ميخواهيم كه در جهت
ترويج فرهنگ بخشش و كنترل خشونت و خشم نيز اقدام كنند .وي ادامه داد :زماني
كه فردي به قتل ميرســد ،هم خانواده مقتول و هم خانواده متهم درگير ميشوند و
گرچه به رضايت ختم شود اما با اين حال  2زندگي به سمت نابودي ميرود .اما با ترويج
و گسترش فرهنگ كنترل خشم ،از تمام اين موارد پيشگيري ميشود و از دولتها و
نهادهاي ديگر نيز ميخواهيم كه در اين امر ما را ياري كنند .در ادامه جلسه محمد رضا
طالقاني با اشاره به پيشينه موفق خود در كسب رضايت گفت :حضور در اين جلسه و
تقدير نامهاي كه دريافت كردم بار سنگيني را بر دوشم گذاشت و بايد بيش از قبل در
اين حوزه فعاليت كنم .همچنين بهمن دان بر ضرورت فرهنگسازي و نياز به كمك و
همراهي نهادهاي ديگر تأكيد و ابراز اميدواري كرد با كمك سرپرست دادسراي جنايي
مقدمات اين كار فراهم شود.
فرهاد بشارتي نيز در بخشي از جلسه گفت خوشحال ميشود كه بتواند از تواناييها و
محبوبيت خود در راستاي امور خير كمك بگيرد و قطعا در اين راستا با دادسراي جنايي
همكاري خواهد كرد .در پايان نيز مازيار خيشوند ابراز اميدواري كرد كه حضور پهلوان
طالقاني و ديگران فتح بابي باشد براي حضور ديگر افراد كه به داليل مختلف محبوبيت
دارند و افراد از محبوبيت خود در جهت جامعهاي آرامتر و بهتر استفاده كنند.

آرمان ،پسري كه به اتهام قتل غزاله ،دختر مورد
عالقهاش براي ســومين مرتبه در طول هفته
گذشته قرار بود قصاص شود در ساعات پاياني
سهشــنبه بار ديگر از قرنطينه به بند عمومي
زندان رجاييشهر منتقل شد تا باز هم اجراي
حكم قصاص به تعويق بيفتد.
به گزارش همشهري ،اين روزها افكار عمومي
با كنجــكاوي زيادي پرونده آرمــان را دنبال
ميكنند .پسر جواني كه سال 92و درحاليكه
كمتر از 18سال داشــت ،غزاله ،دختر مورد
عالقهاش را به قتل رســاند .در حالی كه پيكر
مقتول هيچ وقت كشف نشــد ،او 2مرتبه در
دادگاه محاكمه و هــر 2بار به قصاص محكوم
شد .با قطعي شدن حكم قصاص و از آنجا که
خانواده غزاله اعالم كرده بودند خواستهشان
قصاص است ،آرمان هفته گذشته به قرنطينه
زندان منتقل شد .قرار بود ،سحرگاه چهارشنبه
گذشته او قصاص شود .بهرغم اعالم قبلي اما او
عصر روز سهشنبه به بند منتقل و اجراي حكم
متوقف شــد .همان روز اعالم شد ،قرار است
حكم ،صبح روز شنبه اجرا شود .بنابر اين آرمان
بار ديگر به قرنطينه انتقال يافت ،اما باز هم با
تغيير زمان اجراي حكــم او از قرنطينه خارج
شد .مسئوالن اجراي احكام اميدوار بودند در
اين مدت شايد راهي براي جلب رضايت پدر و
مادر غزاله پيدا شود ،اما وقتي رايزنيها به جايي
نرسيد ،آرمان بار ديگر عصر روز دوشنبه اين
هفته به قرنطينه منتقل شد و قرار بود سحرگاه
ديروز(چهارشنبه) حكم قصاص اجرا شود .اين
بار همهچيز براي اجراي حكم آماده بود ،اما در
آخرين دقايق شامگاه سهشنبه براي سومين
مرتبه اجراي حكم متوقف و آرمان از قرنطينه به
بند زندان منتقل شد .هنوز خبر تازهاي درباره
اجراي حكم ،اعالم نشده است.

كالهبرداري 6ميلياردي
سردار قالبي از 20مسئول
تصوير متهم با مجوز قضايي
منتشر ميشود

يك درخت در خيابان خسروآبادي در حدود پالك  49اين خيابان در
خيابان بنيهاشم ،محله كاظمآباد رسالت هست كه كامال خشكيده
اســت و هرآن احتمال ســقوط آن ميرود .اگر شــاخههاي قطور
اين درخت خشــكيده روي ماشين يا انســاني بيفتد قطعا خسارات
جبرانناپذيري برجاي خواهد گذاشت .با تماس با شماره 137موضوع
ي و هرس اين درخت
را اعالم كردهايم ولي تاكنون نسبت به ايمنساز 
اقدام نشده است .از مسئوالن ناحيه 1شهرداري منطقه 4تقاضا داريم
قبل از وقوع حادثهاي نسبت به هرس يا قطع اين درخت اقدام كنند.

حوادث
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مرد سابقه دار كه وانمود ميكرد سردار يكي
از نهادهاي نظامي است با اين ادعا توانست به
بهانه خريد سربازي ،ملك و خودرو دهها نفر را
سركيسه كرده و 6ميليارد تومان به جيب بزند.
بهگزارش مركز رسانه قوه قضاييه ،تحقيقات
درخصوص اقدامات مجرمانه اين مرد 49ساله
كه مهدي اخوان نــام دارد از چندي قبل در
حفاظت اطالعات سپاه پاســداران آغاز شد.
شــواهد نشــان ميداد كه او با معرفي خود
بهعنوان سردار ،به بهانههاي مختلف شهروندان
را فريب داده و از آنها كالهبرداري ميكرد .در
اين شرايط مأموران حفاظت اطالعات با مجوز
قضايي راهي مخفيگاه متهم شدند .آنها بعد از
ورود به مخفيگاه متهم با صحنه عجيبي روبهرو
شدند .پنجره اتاق باز بود و بهنظر ميرسيد او
با اســتفاده از پرده از اتاقش بيرون رفته است
اما لحظاتي بعد معلوم شد او زير تخت مخفي
شده و قصد داشته با صحنهسازي مأموران را
فريب دهد .در اين شــرايط بود كه او دستگير
و تحقيقات تكميلي در اين خصوص آغاز شد.
در تحقيقات مقدماتي مشخص شد متهم بدون
داشتن هرگونه سمتي در دستگاهها و با 4سابقه
كيفري از طريق اعمال نفوذ و تطميع برخي از
مسئوالن ،اقدام به كالهبرداري از اشخاص در
برخي از محاكم و اداراتكرده است.
شواهد بهدست آمده نشان ميداد متهم تحت
عنوان خريد ملك ،خودرو و خريد سربازي از
افراد مختلف مبالغي بالــغ بر 6ميليارد تومان
كالهبرداري كرده است .او همچنين در جريان
برگزاري انتخابات اخير رياســتجمهوري ،با
حضور در ستاد انتخاباتي يكي از نامزدها براي
ارتباطگيري با برخي از مســئوالن و پيشبرد
اهداف مجرمانهاش فعاليــت ميكرد .عالوه
بر اين ،او در برخــي از پروندههاي اقتصادي
با ادعاي اعمال نفــوذ در پروندههاي قضايي،
مبالغ كالني از طعمه هايش گرفته بود .هرچه
تحقيقات ادامه پيدا ميكرد اطالعات بيشتري
از پشت پرده فعاليتهاي مجرمانه متهم فاش
ميشــد و تاكنون ۲۰نفر از مالباختگان اين
پرونده كه اغلب از مسئوالن هستند شناسايي
شدند .در اين شــرايط بود كه بازپرس شعبه
پنجم دادسراي كاركنان دولت كه اين پرونده
در آنجا رسيدگي ميشود در راستاي اجراي
بند «ب» ماده ۹۶قانون آيين دادرسي كيفري
مجوز انتشار تصوير بدون پوشش متهم را صادر
كرد تا افرادي كه از متهم شكايت دارند براي
طرح شكايت به دادسراي كاركنان دولت واقع
در خيابان  15خــرداد ،ضلع غربي ميدان 15
خرداد ،ساختمان دادسراي مركز مراجعه و يا با
مراجعه به دفاتر خدمات قضايي شكايت خود
در پرونده  ۰۰۰۰۲۷۲را ثبت كنند.
براساس اين گزارش هماكنون متهم با صدور
قرار قانوني در بازداشت بهسر ميبرد.
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گپي با سياوش چراغيپور ،درباره حضورش در فيلم كوتاه و جشنواره فيلم كوتاه تهران

خبر

جشنوارهبهنگاهبازترمديراننيازدارد

عكس :مهدیبیات

درخواستي براي اجراي كنسرتهاي موسيقي در تهران نميشود
فهيمه پناهآذر
روزنامهنگار

طول 2سال گذشته تاالر وحدت اقدام به برگزاري
كنســرتها ميكرد كه اين موضوع هم ادامهدار
نبود .در اين ميان برخي از خوانندگان هم ترجيح
ميدهند در كشــورهاي ديگر كنســرت داشته
باشند .در همين شــهريورماه خوانندگاني چون
عليرضا قرباني ،رضا صادقي و برادران آرش و مسيح
عدلپرور تصميم به برگزاري كنسرت در قونيه و
كانادا و ...داشتند.

تماشاگران فیلمهای سينمايي بلند ،ســياوش چراغيپور را براي بازي در فيلمهايي مثل
محمدناصر احدي
«جهان با من برقص» (ســروش صحت« ،)1397 ،آبجي» (مرجان اشــرفيزاده،)1394،
روزنامهنگار
«ماهي و گربه» (شــهرام مكري )1392 ،و «ورود آقايان ممنوع» (رامبد جوان )1390 ،به ياد ميآورند .چراغيپور از اين
توانايي برخوردار است كه نقشهاي فرعي و حضورهاي كوتاهش را در فيلمها در ذهن مخاطب حك كند .او با وجود اينكه
سالهاستدرفيلمهايبلندبازيميكندوبهعنوانهنرپيشهحرفهايسينماشناختهميشود،اماهمچنانمثليكبازيگر
تازهنفس در فيلمهاي كوتاه جلوي دوربين جوانان ميرود كه اين روحيه نشان از نوجويي و ماجراجويي او دارد .چراغيپور
امسال هم با بازي در2فيلم در سيوهشتمين جشنواره فيلم كوتاه حاضر است .او برخالف بسياري از همكارانش كه معموال
به جشنواره فيلم كوتاه سر نميزنند ،در همان روز اول به جشنواره آمده بود .با او درباره حضورش در فيلمهاي كوتاه و
جشنواره امسال گپي زديم.

محمد خزاعی ،رئيس سازمان سينمايي
كشور طي حكمي سيدمهدي جوادي را
به سمت مديرعامل بنياد سينمايي فارابي
منصوب كرد .بهگزارش همشــهري ،روز
گذشته روابطعمومي معاونت سينمايي
با انتشــار حكم اين انتصاب ،پايان دوره
مديريت عليرضا تابش بر بنياد سينمايي فارابي را بهطور رسمي اعالم
كرد .در بخشي از اين حكم از مدير جديد فارابي خواسته شده كه نسبت
به «برنامهريزي براي تقويت و بازســازي ســينماي انقالبي ،ديني و
اجتماعي با رويكرد خانواده ،اخالق و اميد با بهرهگيري از همه ظرفيتها
و مبتني بر نقشــه راه بيانيه گام دوم انقــاب» و همچنين «توجه به
كادرسازي و بهرهگيري از ظرفيت جوانان بهويژه ،نسل نوظهور سينما در
جهت ايجاد سرمايه انساني انقالبي براي سينماي ايران» اهتمام داشته
باشد .سيدمهدي جوادي متولد ۱۳۶۶مدرس دانشگاه و داراي دكتري
حقوق بينالملل است .در كارنامه حرفهاي او عضويت در جامعه صنفي
تهيهكنندگان فيلم سينمايي ،مدير برنامهريزي جشنوارههاي مقاومت
و سينماي دفاعمقدس ،مشاور معاون فرهنگي وزير كار و امور اجتماعي،
رئيس كارگروه هنر و رسانه وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ،قائممقامي
شبكه كودك و نوجوان صدا و سيما ،مديرعامل و عضو هيأت مديره مركز
نوآوري رايمون ،دبير كميسيون خدمات محتوايي سازمان نظام صنفي
رايانهاي استان تهران و تهيهكنندگي آثار تلويزيوني ،مستند ،سينمايي
و انيميشن ديده ميشود.

در جايي خواندم كه گفته بوديد پدربزرگ
فيلم كوتاه هستيد.

(با خنده) شوخي كردم ،من نوه فيلم كوتاه هم نيستم.

شما بهعنوان بازيگر حرفهاي سينماي بلند
شناخته ميشويد ،اما همچنان در فيلمهاي كوتاه هم
بازي ميكنيد ،چرا؟

واقعا از بودن در كنار بچههاي فيلم كوتاه كيف ميكنم.
از آنها ياد ميگيرم و تجربههاي جديد بهدست ميآورم.
اتفاقاتي كه در فيلم بلند ممكن اســت براي من نيفتد،
پيشنهادهايي كه ممكن است در فيلم بلند به من نشود ،در
فيلم كوتاه تجربه ميكنم .در كل ،حالوهواي فيلم كوتاه
را خيلي دوست دارم.

حضور شما در فيلمهاي كوتاه در نقشهايي
كه در برخي فيلمهاي بلند غيرتجاري و متفاوت به
شما پيشنهاد ميشود ،اثر دارد؟

صددرصد همينطور اســت .من بخشي از بركت حضورم
در فيلم بلند و كارهاي بلندم را از فيلم كوتاه وام گرفتهام.
اين قطعا اتفاقي اســت كه من خيلي به آن هم اميدوارم
و هم خيلي دلخوشــم و هم اينكه حالم را خوب ميكند.
كارگردانان فيلم بلند اگر شــناختي از بازي وتوانايي من
نداشته باشند ،وقتي من را در فيلم كوتاه ميبينند ،اعتماد
ميكنند و اين يكي از بركات فيلم كوتاه براي من است.
امسال در جشنواره چه فيلمي داريد؟

امسال در جشــنواره  2فيلم دارم؛ يكي فيلم «ارفاق» به
كارگرداني رضا نجاتي و يكي فيلم «آخرين الاليي تهران»
به كارگرداني محمد وحداني.

راهيافتن جشنواره فيلم كوتاه به فهرست
جشنوارههاي مورد تأييد اسكار را چطور ميبينيد؟

بهنظرم بازي در فيلمي كه شــانس رفتن به اسكار دارد
ميتواند براي هر بازيگري جذاب باشد ،حتي اگر آن فيلم،
فيلم كوتاه باشد.
اينكه جشــنواره فيلم كوتاه مورد تأييد اسكار شده ،در
مجموع اتفاق بسيار خوشايندي است و طبيعتا هر فيلمي
كه انتخاب شود ،براي تمام عواملش موقعيتي درخشان

عكس :منا عادل

اين روزها سالنهاي سينما و تئاتر
گزارش فعاليت خود را با اكران فيلمهاي
جديد و نمايشهاي در صف اجرا ،از
سر گرفتهاند .گالريها و نگارخانههاي پايتخت هم
درهايشان به روي مراجعهكنندگان باز است ،اما
انگار كســي كه بخواهد كنسرت موسيقي برود،
جايي را براي رفتن نمييابد و تنها چارهاش اين
است كه ســفري به كيش داشته باشــد .دفتر
موسيقي وزارت ارشاد كه اين روزها همچنان با
مديريت محمداللهياري اداره ميشود (مديري
كه حكمش براي مديريت كل دفتر توسعه كتاب
توسط وزير ارشاد زده شده است) در برنامه خود
برگزاري جشــنوارههايي چون موسيقي جوان و
نواحي را دارد .بهنظر هيــچ تهيهكنندهاي براي
گرفتن مجوز اجراي كنســرت در پايتخت اقدام
نميكند؛ موضوعــي كه جوابــش در وضعيت
اقتصادي مردم و درآمدزايي كنسرتها خالصه
ميشود .درست اســت كه سالنهاي نمايش باز
شدهاند و اكران در سينماها با فيلمهاي جديد ادامه
دارد ،اما همچنان كرونا وجود دارد .حاال ديگر كرونا
تنها نيست و با رسيدن سرما آنفلوآنزا هم در كمين

مردم است .واكسيناســيون ادامه دارد و همين
واكسيناســيون اميدي براي مردمي اســت كه
نزديك به2سال منتظر تماشاي تئاتر و ديدن فيلم
و حتي رفتن به كنسرتهاي موسيقي هستند.
هماكنون ،اقتصاد هنر و درآمد شخصي هنرمندان
از عوامل تأثيرگذار بر موسيقي پاپ است.
در ماههاي گذشــته بيشــتر مجوزهــاي صادر
شــده براي انتشــار تكآهنگهــا و آلبومهاي
موســيقي بوده و هست .براســاس آخرين آمار
در سال گذشــته به 4هزارو 500تكآهنگ تنها
بهصورت رسمي از طرف وزارت ارشاد مجوز داده
شــده كه فراهمکننده حدود  377آلبوم رسمي
اســت .عدمرغبت تهيهكنندگان بــراي اجراي
كنســرتها در پايتخت جنبه اقتصــادي دارد.
كنسرتهايي كه بايد با رعايت پروتكلها برگزار
شود ،بليتهاي گراني كه ممكن است خريداري
نشوند و ...باعث شده ريسك برگزاري كنسرت در
پايتخت زیاد باشد .با اين اوصاف تهيهكنندگان
و برگزاركنندگان موســيقي نميتوانند درآمد
الزم يا دلخواه خود را داشــته باشند و به همين
جهت عطاي برگزاري كنســرت در تهران را به
لقايش ميبخشند .بهنظر ميرسد حتي برگزاري
كنســرتهاي آنالين هم با توجــه به وضعيت
زيرســاختي پلتفرمها باصرفه نباشد؛ چراكه در

مكث

برايكنسرتبهجزيرهبرو

كنسرتهاي جزيره كيش
اين روزها از نگاه تهيهكنندگان
جزيره كيش بهتريــن جا براي
برگزاري كنسر تهاي موسيقي
اســت .در اين روزهــاي آخر
مهرماه نزديك به 10كنســرت
موســيقي در كيــش برگزار
ميشود؛ كنسرتهايي كه تاريخ
اجرايشان گاهی تمديد ميشود؛
كنسرتهايي كه بليتشان حداقل
300هزار توماني به فروش ميرود
و ســقف فروش اين بليتها به
500هزار تومان هم رسيده است.
البتــه برگزاري كنســرتهاي
موسيقي در كيش هم با رعايت
پروتكلهاي بهداشــتي توسط
مخاطبان برگزار ميشود و داشتن
كارت واكسيناسيون براي رفتن به
كنسرت الزامي است .در روزهاي
آينده كيش ميزبان خوانندگاني
چون عليرضا طليســچي ،گروه
ماكا نبند ،اميد حاجيلي ،بهنام
باني و جهانبخش خواهد بود

انتصاب مدير جديد فارابي

ايجاد ميشود .من اميدوارم بعضي از اين كجسليقگيهاي
مديريتي فيلم كوتاه را كنار بگذاريم تا بيشــتر مطابق با
استانداردهاي اسكار يا جشنوارههاي جهاني قرار بگيريم.
يعني نگاهمان بايد قدري بازتر باشــد و مشــكالتي كه
متأســفانه در دوره قبل و اين دوره از جشنواره ديديم،
نبايد رخ دهد .مورد تأييد اســكار بودن بــه نگاه بازتري
نياز دارد كه اميدوارم مديران و مسئوالن بتوانند به اين
نگاه برسند.
بماند؟

شما فيلمي داشتيد كه از جشنواره بيرون

نه ،نداشتم.

تا حاال در چند فيلم كوتاه بازي كردهايد؟

فكر ميكنم نزديك 30تايي باشد.

پس واقعا پدربزرگ فيلم كوتاهايد.

(با قهقهه چراغيپور اين گفتوگو به آخر رسيد).

آواز رفاقت در «قاب عكس كهنه»

آلبوم قاب عكس كهنه با آهنگســازي بهنام ارجمندي و خوانندگي
عليرضا وكيليمنش روانه بازار شــد.بهنام ارجمندي درباره اين اثر ب ه
همشهري گفت :اين مجموعه حاوي 9قطعهدر سبك موسيقي سنتي
ايراني است .وي درباره اشعاري كه در اين آلبوم از آنها استفاده شده است،
افزود :در اين آلبوم از سرودههاي هوشنگ ابتهاج و مصطفي طالبي بهره
گرفته شده است .فرهاد اصالني ،بازيگر سينما نيز در مراسم رونمايي
از اين آلبوم از زندهياد مصطفي طالبي ،شاعر 6قطعه اين اثر ياد كرد و
گفت4:سال پيش مصطفي را به شكل ناگهاني از دست داديم .او انساني
تأثيرگذار و شــاعري جســور بود .بهگفته او مصطفي طالبي در زمان
حياتش هيچ وقت حاضر به چاپ اشعارش نشد.با توجه به صحبتهاي
آهنگساز اين آلبوم و فرهاد اصالني ميتوان گفت اين اثر بهنوعي اداي
دين اين هنرمندان به مصطفي طالبي ،شــاعر بيجاري اســت.بهنام
ارجمندي (عود و سهتار) ،عليرضا دريايي (كمانچه و ويوال) ،آتنا اشتياقي
(ويولنسل) و حميد قنبري (تنبك و بندير) نوازندگان اين اثر را تشكيل
ميدهند.آلبوم قاب عكس كهنه محصول مؤسسهساز و آواز كوير است و
تهيه كنندگي آن را محمدباقر فرحي بهعهده داشته است .هنردوستان
ميتوانند آن را از فروشگاههاي معتبر آثار هنري تهيه كنند .افزون براين
نسخه ديجيتال و قانوني اين آلبوم نيز از طريق فروشگاه اينترنتي بيب
تونز در دسترس است.
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كرونا؛ اتهام قتلعام براي بولسونارو

كيوسك

گروه تحقيق و تفحص سناي برزيل ،سوءمديريت دولت براي مقابله با كرونا را اقدام
عليه بشريت دانسته و خواستار محاكمه رئيسجمهور شده است

بازگشت ترور به دمشق

پایتخت سوریه که طی سالهای اخیر با پاکسازی مناطق حاشیهای از گروههای تروریستی امن شده بود ،صبح
ديروز بار ديگر شاهد عملیات بمبگذاری علیه نیروهای ارتش بود
صبح روز گذشته صدای انفجاری بزرگ در
خاورميانه قلب دمشــق ،بار دیگر خاطره ناامنیهای
سالهای گذشته را برای شهروندان ساکن
پایتخت سوریه زنده کرد؛ ناامنیهایي که همزمان با بحران
سوریه در سال 2011شــدت گرفته بود اما بهتدریج طی
سالهای بعد با پیروزیهای ارتش سوریه مقابل گروههای
تروریستی کاهش یافت.
به گزارش سانا ،خبرگزاری دولتی ســوريه ،در اثر انفجار
2بمب کار گذاشتهشده در اتوبوس حامل نیروهای نظامی
در مرکز شهر دمشق ،دست کم 15ســرباز جان باخته و
5تن دیگر نیز بهشدت مجروح شدند .پس از حضور فوری
نیروهــای امنیتی و یگانهای نظامــی در صحنه حادثه،
روشن شــد تروریســتها 3بمب را در خودروی حامل
نظامیان کار گذاشــته بودند اما بمب سوم منفجر نشده
اســت .این انفجار عالوه بر تخریب کامل اتوبوس حامل
نظامیان ،خسارتهای گستردهای را به خودروها و اماکن
تجاری واقع در محل حادثه وارد کرده است.
شبکه المیادین با اشــاره به جزئیات مرتبط با این حادثه
به نقــل از منابع آگاه گزارش داد :نقــل و انتقال نظامیان
توسط اتوبوسهای وابسته به وزارت دفاع ،امری معمول
و روزانه در سطح شهر دمشق به حساب میآید .نیروهای
ارتش سوریه که موظف به تامین امنیت مناطق حساس در
داخل پایتخت و یا مبادی این شهر هستند ،هر روز صبح از
پایگاههای خود به مقاصد تعیینشده منتقل میشوند .بر
این اساس میتوان گفت نیروهای تروریستی که مسئولیت
حمله اخیر دمشق را بر عهده دارند ،ضمن شناخت دقیق از
محل اجرای عملیات ،حرکت روزانه اتوبوسهای وابسته به
ارتش را برای مدت قابل توجهی زیر نظر داشتهاند.
ژنرال محمد الرحمون ،وزیر کشور سوریه ،در اولین واکنش
رسمی نسبت به این حادثه تروریستی گفت« :تروریستها
با طراحی جزئیــات مکانی و زمانی ایــن عملیات تالش
داشتند بیشترین خســارت جانی و مالی ممکن را ایجاد
کنند ».او همچنین تاکید کرد« :این حمالت برای انتقام از
ارتش و مردمی است که تروریسم را در بیشتر نقاط سوریه
شکست دادهاند».
طی سالهای گذشته و مخصوصا پس از پیروزیهای قاطع
ارتش سوریه بر گروههای تروریستی نظیر جیشاالسالم و
جبههالنصره در منطقه ریف دمشق ،تحرکات ضدامنیتی
در مناطق مختلف پایتخت بهطور چشــمگیری کاهش
یافته بود .این پیروزیهای نظامی تا انــدازهای مهم بود
که رسانههایی همچون شبکه المیادین از عملیات آزادی
«ریف دمشــق» به عنوان تکمیل آخریــن حلقهها برای
حفظ امنیت پایتخت یاد میکردند .حاال اما با گذشــت
حدود 3ســال ،بار دیگر رد پای تروریستها در امنترین
بخش از خاک سوریه پیدا شده است؛ آنهم در حالی که
زمزمههایی مبنی بر برنامه جدید ارتش ترکیه برای تجاوز

به خاک سوریه و آغاز درگیریهای نظامی جدید در شمال
این کشور به گوش میرسد.
غائله جدید ترکیه علیه کردها

رسانههای منطقهای طی هفتههای اخیر بارها نسبت به
شروع مجدد درگیریهای نظامی از سوی ترکیه در شمال
سوریه هشدار دادهاند .مرجع تمامی این رسانهها ،عالوه بر
مشاهدات ميداني تجمع گسترده نیروهای نظامی و زرهی
ترکیه در مرز سوریه ،اظهارات رجب طیب اردوغان ،رئیس
جمهور و خلوصی آکار ،وزیر دفاع این کشور است.
بر اساس مواضع اخیر این شــخصیتها ،ترکیه نسبت به
فعالیت گروههای مســلح کرد در نزدیکی مرزهای خود
ناراضی است .اردوغان ،هفته گذشــته در اینباره گفت:
آمریکا و روســیه در قبال تعهدات امنیتی که نسبت به ما
داشتند بیتوجهی میکنند .او تاکید کرد :در صورت تداوم
این وضعیت ناچاریم برای تامیــن امنیت مرزهای ترکیه
مستقیما وارد عمل شویم.

خط ترور در دمشق

آذر  :1388انفجــار در اثر بمبگذاری در یک خودروی
ون در منطقه سیده زینب (جنوب دمشق) که مرگ 3تن را
به دنبال داشت .دولت سوریه در آن زمان از اعالم ماهیت
تروریستی حمله خودداری کرد اما بعدها روشن شد این
حادثه ،زنگ خطری برای آغــاز ناآرامیهای داخلی این
کشور بوده است.
آذر  :1390اولین انفجارها پــس از آغاز جنگ داخلی
سوریه که بهوسيله 2خودروی بمبگذاریشده در نزدیکی
یکی از پایگاههای سازمان اطالعات ارتش در جنوب غرب
دمشق صورت گرفت .این حادثه 44کشته به دنبال داشت.
تیر  :1391انفجار بزرگ در مقر سازمان امنیت ملی سوریه
که منجر به جانباختن شخصیتهای مطرحی همچون وزیر
دفاع ،معاون وزیر ،رئیس کمیته اداره بحران و رئیس دفتر
امنیت ملی در حزب بعث شد .این حمله که اولین عملیات
رســمی گروه القاعده در جنگ داخلی ســوریه بهشمار
میرفت ،ضربه بزرگی به ساختار امنیتی دولت اسد وارد کرد.
بهمن  :1391بمبگذاری در مقر حزب بعث در شــمال
دمشق .این حمله توسط گروههای مخالف دولت اسد اجرا
شد و در اثر آن ،بیش از 83نفر جان باختند.
شــهریور  :1395حمله انتحاری توسط یک خودروی
بمبگذاریشده در یکی از ایســتهای بازرسی واقع در
مرکز شهر دمشق که 7کشته و دهها زخمی بر جای گذاشت.
اسفند  :1395گروه تروریستی جبههالنصره با اجرای
3عملیات انتحاری همزمان در 3نقطه از دمشق (از جمله
روبهروی کاخ دادگســتری) ،باعث كشتهشدن بیش از
115شــهروند و نیروی امنيتي شد .این حمالت در واکنش
به پیشرویهای ارتش سوریه در جبهههای مختلف صورت
گرفت.

آنکارا از ســال 2017تاکنون ،در پوشــش دو عملیات
نظامی (چشمه صلح و شاخه زیتون) ،بخش قابل توجهی
از مناطق شــمالی ســوریه را تحت عنــوان «مبارزه با
گروههای تجزیهطلب کرد» اشغال کرده است .در جریان
این دو عملیات ،بخشی از گروههای تروریستی مخالف
دولت سوریه نیز در کنار ارتش ترکیه علیه شبهنظامیان
كرد میجنگیدند .البته در این میان باید توجه داشــت
كه بخش مهمی از پیشرویهای نظامی ترکیه در سایه
انفعال دولت ترامپ نســبت به پرونده ســوریه رخ داد.
این در حالی اســت که جو بایدن روابط بسیار گرمی با
گروههای مســلح کرد نظیر حزب کارگران کردســتان
داشــته و ازقضا مواضع منفی نســبت به سیاستهای
منطقهای ترکیه طی ســالهای اخیر دارد .با این حال
نمیتوان از احتمال توقــف عملیاتهای نظامی ترکیه
در سوریه به دلیل فشــارهاي دولت بايدن سخن گفت؛
آنهم در شرایطی که بسیاری از نیروهای نظامی ترکیه
در مرزهای این کشور با سوریه به حالت آمادهباش کامل
درآمدهاند.
روزنامه العربی الجدید با بازخوانی تحوالت اخیر شــمال
ســوریه در اینباره مینویسد :شــبهنظامیان موسوم به
«نیروهای دموکراتیک ســوریه» طی 2ماه گذشته بیش
از 5عملیات نظامی علیه ایستهای بازرسی ارتش ترکیه
و همچنین شبهنظامیان سوریهای متحد این کشور انجام
دادهاند .بخش عمده این عملیاتها در حاشیه شهر عفرین
رخ داده و در اثر آن تاکنون دســت کم 5نظامی ترکیه به
قتل رسیدهاند .بر این اساس شاید بتوان حادثه روز گذشته
را زنگ خطری از ســوی گروههای تروریستی مستقر در
استان ادلب ،برای آغاز فشارهای نظامی در شمال سوریه
به حساب آورد؛ گروههایی که طی سالهای گذشته همراه
با ارتش ترکیه علیه شبهنظامیان کرد پیشرویهای نظامی
داشتهاند.
بسیاری از تحلیلگران طی ســالهای گذشته پیشبینی
میکردند با جدی شــدن فرایند خروج آمریکا از منطقه
خاورمیانه و مخصوصا ســوریه و عراق ،تحرکات نظامی
ترکیــه در این کشــورها به بهانــه مقابله بــا گروههای
تجزیهطلب کرد افزایش یابد .عبدالباری عطوان ،سردبیر
روزنامه رأیالیوم در این باره مینویسد :ترکیه با استفاده از
ضعف دولتهای مرکزی در سوریه و عراق ،به دنبال احیاي
مرزهای عثمانی است؛ مرزهایی که بیش از صدسال پیش
با شکســت متحدین در جنگ جهانی توســط انگليس و
فرانسه به مثابه غنائم تقسیم شدند .اگرچه تمرکز آمریکا
بر شــرق آســیا و خروج این قدرت از منطقــه به اجرای
سیاستهای ترکیه کمک میکند اما در عین حال نباید
فراموش کرد كــه هیچگونه تغییر اساســی در موقعیت
نیروهای نظامی مستقر در سوریه ،بدون چراغ سبز روسیه
و ایران ممکن نیست.

يك گروه تحقيق و تفحص در
گزارش
ســناي برزيل به ايــن نتيجه
رسيدهكه ژائر بولسونارو ،رئيس
جمهور اين كشور ،بايد بهخاطر «جنايت عليه
بشــريت» محاكمه شــود ،چون او با هدف
دستيابي به ايمني گلهاي ،عامدانه باعث مرگ
صدهاهزار نفر شده است.
بهگزارش نيويورك تايمز ،در گزارش اين گروه
همچنين توصيه شده كه اتهاماتي عليه 69نفر
ديگر ،ازجمله پسران بولسونارو و چند نفر از
مقامات فعلي و پيشين دولتي مطرح شود.
اين گروه در ابتــدا توصيه كــرده بود كه
بولسونارو به اتهام قتل و نسلكشي بوميان
برزيل در منطقه آمــازون ،جايي كه ما هها
بهخاطر كمبود اكسيژن در بيمارستانها تعداد
تلفات بسيار باال بود ،محاكمه شود .با اين حال،
بعد از آنكه برخي رسانهها در داخل و خارج از
برزيل گزار شهايي درباره توصيه اين گروه
تحقيق و تفحص نوشتند ،برخي سناتورهاي
برزيلي گفتند كه اين گــروه در اتهامزني به
رئيسجمهور كشور زيادهروي كرده است.
در آســتانه انتشــار اين گزارش در شب
سهشــنبه ،اين گــروه اتهامهــاي قتل و
نسلكشي را حذف كرد.
هنوز مشخص نيست كه آيا گزارش اين گروه
11نفره  -كه 7نفر آنها از قانونگذاران مخالف
بولسونارو هستند -باعث اتهام قضايي شود يا
نه ،اما انتشار آن ،مخالفان بولسونارو را بيش از
پيش خشمگين خواهد كرد.
بولســونارو پيش از اين هم بهخاطر اينكه
همهگيري كرونا را هرگز جدي نگرفت ،مورد
خشــم فراواني بود .در چنين شرايطي ،اين
گزارش شايد آينده سياسي بولسونارو را كه
در سال 2019كارش را بهعنوان رهبر برزيل
شــروع كرد ،به خطر بيندازد؛ او برنامه دارد
كه در انتخابات ســال آينده براي انتخاب
مجدد شركت كند اما محبوبيت او مدام پايين
ميآيد و اين گزارش ميتواند شرايط را براي
او بدتر نيز كند.
اين اتهامهــاي غيرقابلباور در گزارشــي
1200صفحهاي كه مشــخصا سياستهاي
بولسونارو را در مرگ بيش از 300هزار برزيلي
مقصر ميداند ،آمدهاند .حدود 600هزار نفر
در برزيل بهخاطر كرونا جان خود را از دست
دادهاند .تهيهكنندگان گزارش توصيه كردهاند
كه مقامات قضايي برزيل ،رئيسجمهور اين
كشور را زنداني و به اتهام او رسيدگي كنند.
رنان كاليريوس ،ســناتور ميانهروي قديمي
برزيل و رئيس سابق ســنا که مسئول ارشد
تهيه اين گزارش بوده ،گفته است« :بسياري
از اين مرگوميرها قابل پيشگيري بودند .من
شخصا متقاعد شدهام كه او بهخاطر تشديد
كشتار مردم مسئول است».
بولسونارو ،از همان مراحل اوليه همهگيري
كرونا هر كاري ميكرد تا خطر آن را كوچك
جلوه بدهد .همزمان بــا وضع قرنطينههاي
سراسري در كشورهاي مختلف دنيا و افزايش
تعداد بســتريها در بيمارستانهاي كشور

خودش ،بولسونارو مردم را تشويق ميكرد كه
گردهماييهاي بزرگ تشكيل بدهند و ماسك
نزنند .بولسونارو كه يكي از سرشنا سترين
شخصيتهاي ضدواكسن دنياست ،با هرگونه
انتقاد از نحوه مديريت همهگيري در دولتش
بهشدت برخورد ميكند.
دفتر رياستجمهوري برزيل واكنش رسمي
به گزارش نداشته اســت اما خود بولسونارو
بعد از انتشــار گزارش گفته اســت كه اين
گروه ،با انگيز ههاي سياسي تشكيل شده و
تحقيقاتشان هم بر همين مبناست .او بعد از
اعالم گزارش به كنايه از هوادارانش پرسيده
است« :آيا خبر داريد كه من امروز به قتل متهم
شدهام؟» او در ادامه صحبتهايش كاليريوس
را «كثيف» خوانده است.
اين گزارش بعد از 6ماه تحقيق توسط كميته
ويژه كرونا در سنا تهيه شــدهو براي تهيه
آن ،بيش از 50جلسه اســتماع برگزار شده
است .اين جلســات به برنامههاي پربيننده
تلويزيوني شبانه تبديل شدند و بسياري از
مردم شهادتهاي افرادي را ديدند كه درباره
رشوههاي ســنگين و عمليات انتشار اخبار
جعلي صحبت ميكردند .در يك برنامه ،يك
نماينده مجلس جليقه ضدگلوله پوشــيده
بود و درباره ارتشــا در برنامه خريد واكسن
شهادت داد.
در اين گزارش آمده است كه رئيسجمهور
براي خريد داروهاي تأييدنشده براي درمان
كرونا فشار آورده اســت،آنهم وقتي كه
ناكارآمدي آنها ثابت شده بود .همچنين به
اين مسئله اشاره شده كه دولت بولسونارو،
براي بيــش از يكماه حــدود 100ايميل
شركت توليدكننده واكسن فايزر را ناديده
گرفته و به اين ترتيب ،توزيع واكســن را
4هفته عقب انداخته اســت .به جاي آن،
دولت براي خريد يك واكسن تأييدنشده از
هند پول بيشتري پرداخت كرده است ،اما
همين قرارداد بعدا ً بهخاطر شائبه اختالس
در آن ملغي شد.
كرمو د هســوزا ،تحليلگر سياسي مستقل
در برازيليا ،در يك گفتوگو گفته اســت كه
جلسات اســتماع ،ناكارآمدي دولت را ثابت
ميكند ،با اين حــال ،هيچ دليل محكمي كه
ثابت كند بولسونارو بايد بهخاطر نسلكشي
محاكمه شود ،ارائه نشده است.
قرار اســت اين گزارش اول در كميته به رأي
گذاشته شود و بعدا،در سنا درباره آن تصميم
گرفته خواهد شد .درصورتي كه اين گزارش
تأييد شود ،دادســتاني 30روز وقت دارد تا
تصميم بگيرد كه اتهامات عليه بولسونارو را
پيگيري كند يا نه .عالوه بر سنا ،مجلس سفلي
پارلمان برزيل هم بايــد اين گزارش را تأييد
كند .بعيد بهنظر ميرسد هيچكدام از اين دو
حالت پيش بياید ،چون نهتنها اكثريت مجلس
سفلي در اختيار حاميان بولسونار وست كه
دادســتان كلي كه اخيرا بولسونارو منصوب
كرده،از حاميان سرســخت رئيسجمهور
برزيل است.

روزنامه فايننشال تايمز [انگليس]

خطونشان براي لهستان

در پي بروز اختالفات جدي ميان دولت لهستان و
اتحاديه اروپا ،مقامهاي اين سازمان در بروكسل
اعالم كردند كه بهزودي اقدامات تنبيهي عليه
لهستان اعمال خواهند كرد .اين اقدامات ممكن
است شامل تحريمهاي اقتصادي نيز باشد .اين
نخستينباراستكهاتحاديهاروپاقصدداردعليه
يكي از اعضاي خود چنين تنبيه سختي در نظر
بگيرد .دولت راستگراي لهستان ،اخيرا قوانين
اتحاديه اروپا را به چالش كشيد و اعالم كرد كه
قوانين كشوري مقدم بر قوانين اتحاديه است.

روزنامه والاستريت ژورنال [آمريكا]

آمريكاييها گروگان در هائيتي

شماري از مردم هائيتي با تظاهرات در پايتخت
خواستار آزادي گروگانهاي آمريكايي شدند.
افراد گروگان گرفتهشده تعدادي مبلغ مسيحي
آمريكايي هستند كه توسط يك گروه تبهكار
ربوده شدهاند .اين گروه خواستار دريافت مبلغ
17ميليون دالر باج شده است.

روزنامه گاردين [انگليس]

جزئيات جديد از قتل نماينده

تحقيقپليسانگليسدربارهقتلنمايندهمجلس
گاردين گزارش داده كه تحقيقات پليس انگليس
در مورد قتل يكي از نمايندگان مجلس اين كشور
همچنان ادامه دارد .تا به اينجا مشخص شده كه
نيروهاي امنيتي فرد قاتل را كه دستگير شده،
از سال 2014زير نظر داشتهاند4 .روز قبل ،دیوید
امس نماینده ۶۹ساله مجلس انگلیس در حین
مالقات با اهالی حوزه انتخابیهاش مورد سوءقصد
قرار گرفت و به ضرب چاقو كشته شد.

حضرت امیر المؤمنینعلیع:
از کسانى مباش که بى عمل ،به آخرت امید
دارند.
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پرواز دوباره قیمت بلیت

سفر با هواپیما از گذشته تا همین امروز ،جزو
فاطمه عباسی
سفرهای گران محسوب میشود .هنوز هم
مسافرت با این وسیله نقلیه ،نسبت به قطار و اتوبوس خرج بیشتری دارد .اما
امســال بهخاطر محدودیتهای كرونایی و اینكه افراد نمیتوانســتند با
خودروی شخصی سفر كنند و مجبور بودند برای رفتن به برخی از شهرها
بلیت هواپیما تهیه كنند ،ایرالینها بــدون نظارت و مصوبه خاصی قیمت
بلیتها را تا30درصد در مسیرهای مختلف افزایش دادند .حاال بعد از گذشت
فقط چندماه از گران شــدن بلیت هواپیما ،بهنظر میرســد شركتهای
هواپیمایی باز هم قیمتها را باال بردهاند .ولــی همچنان خبری از رعایت
پروتكلها و البته برخورد با نقض آنها در هواپیماها نیست .ضمن اینكه این
شركتها نهتنها هیچ مجوزی برای این كار ندارند ،بلكه حاضر به پاسخگویی

اول آخر

چاپ :همشهري تلفن48075000 :
همشهريwww.hamshahrionline.ir :
سايت روزنامهnewspaper.hamshahrionline.ir :

توزيع و اشتراك:

موسسهنشرگسترامروزنوين
تلفن61933000:

عدد خبر

و توضیح در باره دلیل این اقدامشــان هم نیســتند .برای مثــال اگر این
شركتهای هواپیمایی تا دیروز قیمت بلیت هواپیما در مسیر تهران-مشهد
را یكمیلیونو۷۸هزار تومان میفروختند ،حاال برخی از آنها بهراحتی قیمت
را دوباره تا بیش از یكمیلیونو۲۰۰هزار تومان بــاال بردهاند ،اما خبری از
برخورد با آنها نیست .اخیرا ًسازمان هواپیمایی كشوری اعالم كرده كه هرگونه
تخطی از اجرای مصوبات ،ابالغیهها و دستورالعملها و سهلانگاری در این
زمینه تخلف محسوب میشود .همچنین اعالم كرده كه هیچ تصمیمی برای
افزایش قیمت بلیت هواپیما در دستور كار خود ندارد .شركتهای هواپیمایی
نیز موظفند درخصوص نرخ بلیت هواپیما ،براســاس تصمیمات جلســه
شورایعالی هواپیمایی عمل كنند و فروش باالتر از سقف نرخ تعیین شده
تخلف محسوب میشود ،اما معلوم نیست چرا همچنان قیمت بلیت هواپیما

روزبهروز افزایش پیدا میكند .كسی هم پاسخگو نیست .جالب اینجاست كه
شركتهای هواپیمایی پروتكلهای بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی مانند
محدودیت پذیرش ۶۰درصدی مسافر را رعایت نمیكنند .تهویهها در داخل
ی نشده و ســرعت هواپیما برای اینكه مسافران زمان
هواپیما مناسبساز 
كمتری در محیطی بسته باشند ،برخالف بسیاری از خطوط هوایی معتبر دنیا
افزایش پیدا نكرده اســت .اما در عوض دمدستیترین چیزها مثل خدمات
كترینگ و پذیرایی داخل هواپیما را حذف كردهاند .سهم هر مسافر تنها یك
بطری آب معدنی است .این در حالی است كه قیمت این خدمات روی بلیت
هواپیما محاسبه میشود كه یا باید از بهای بلیت كم كنند ،یا مانند پروازهای
خارجی وعده غذایی یا میان وعد ه را با بستهبندی در اختیار مسافران قرار
دهند.

ارتفاع خواستن صعود می کنند .پناهگاه توچال عکس  :همشهری  /محمد عباس نژاد
امروز روز ملی کوهنوردی است .روز آنهایی که به
ِ

2

میلیون

تعداد دانشآموزان ایرانی
در ۲۰سال گذشته تاكنون
بیش از 2میلیون نفر كاهش
یافته و به حدود 15/6میلیون
نفر رسیده است.

15

میلیون

به گزارش مركز آمار ایران،
در سال تحصیلی
 ۱۳۸۰ - ۱۳۸۱مجموع
دانشآموزان
۱۷میلیونو۸۸۲هزارو۵۱۵
نفر بوده است
كه از این تعداد
۹میلیونو۳۵۹هزارو۹۵۲
پسر و
8میلیونو۵۲۲هزارو۵۶۳
دختر بودند اما در سال
تحصیلی ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰
مجموع دانشآموزان به
۱۵میلیونو۶۶۶هزارو۵۸۷
نفر رسیده است كه در
مقایسه با ابتدای دوره
حدود ۲/۲میلیون نفر
كاهش دارد.

سیاست مرکب

13.3
میلیون

در فاصله سال۱۳۸۰
تاكنون و در این دوره
۲۰ساله نوسان تعداد
دانشآموزان بهگونهای
بوده كه در سال ۱۳۸۵ - ۸۶
نسبت به ابتدای دوره،
تعداد با كاهش حدود
3میلیونی به 14/9میلیون
نفر میرسد و 5سال بعد
این آمار به 13/3میلیون نفر
كاهش مییابد.

ناصر حریری /عكس :امید ایرانمهر

طرفین برخورد :ناصر حریری ـ مهدی اخوان ثالث
نوع برخورد :مصاحبه محلبرخورد :تهران،خیاباندكتر
فاطمی،كوچهخجسته،پالك،۲۹خانهاخوان
تاریخ برخورد 1367

البد این شیوه از طراحی سایتها
صابر محمدی
را دیدهاید كه آیتمها آن باال در
ِهدِر چیده شدهاند و شما پیش از كلیك اگر روی هر كدام نگه دارید
رنگشان عوض میشود؛ بهعبارت بهتر ،در این صورت ،وقتی باقی
گزینهها خاموشــند ،آن گزینه كه هدف گرفتهاید ،كمی جلوتر
میایستد و روشن میشود .در ســالهای دهه 60و 70شمسی
مجموعهای كتاب در شهرستان بابل منتشر میشد كه طراحی روی
جلدهایشان مشابه همین نوع از طراحی ســایتها بود؛ در آن
مجموعه كتابها كه «درباره هنر و ادبیات» نام داشــتند ،ناصر
حریری ،پژوهشگر و شــاهنامهپژوه با شاعران و داستاننویسان و
محققان ادبی به گفتوگو مینشست و در هر جلد دو مصاحبه را
میگنجاند .همه اسامی گفتوگوشوندههای آن مجموعه به رنگ
خاكستری با خوشنویسی بیژن بیژنی روی همه جلدها میآمدند.
تنها دو نفری كه در همان جلد گفتوگویشان منتشر شده بود ،به
رنگ سفید بر جلد مینشست تا شما حتی اگر فقط همان یك جلد
را از مجموعه میبینید ،در عین حال كــه میدانید در این جلد،
گفتوگو با كدام دو نفر را خواهید خواند ،از همه گفتوگوهای دیگر
مجلدهای مجموعه هم باخبر شوید .شاید نكته بهخصوص و مهمی
هم نباشد اما برای من در نوجوانی این شیوه از تقویت برندینگ یك
مجموعه بسیار تازه و جذاب بهنظر میرسید؛ ماجرایی كه چندان به
داخل كتابها تسری نیافته بود البته! گفتوگوها در عین حال كه
در بخشهایی ســودمند بهنظر میرســیدند امــا اغلب درگیر
كلیشــههای گفتوگو با فعاالن ادبی میماندند .نمیشود منكر
زحمات ناصر حریری در این گفتوگوها شد؛ پژوهشگری كه نابینا
به دنیا آمده و همه این سالها را بهسختی مطالعه كرده و حاال هم
مدیر نشر آویشن بابل است و هم مدیرعامل انجمن امداد به بیماران
سرطانی ایران.
یكی از جلدها مربوط به گفتوگوی حریری با مهدی اخوان ثالث
و علی موسوی گرمارودی بود .كتاب ،در بهار  ،1368اندكی پیش
از درگذشت اخوان ،در بابل منتشر شــد .بخش مربوط به اخوان،
بسیار خواندنی اســت؛ از آن رو كه ظاهرا شاعر خراسانی خواسته
گفتوگوكننده را حسابی سر كار بگذارد.
جایی از گفتوگو ،حریری آن پرســش كلیشهای را میپرسد كه
كدامیك از كتابهایتان را بیش از باقی میپســندید ،اخوان هم
نخنماتر پاسخ میدهد كه «خیلی فرق نمیكند ،به قول معروف مثل

این روایت امروز به چه درد ما میخورد؟

مهدی اخوان ثالث /عكس :آرشیو اسماعیل خویی

این چه دروغی بود
كه اخوان گفت؟!

بچههای آدم هستند» .در ادامه وقتی با اصرار حریری برای پاسخ
مواجه میشود ،اضافه میكند كه «همه فرزندانم بودند و هستند،
حتی آن دو پسر دوقلو سعید و ابوالفضل كه از شوهر زن اولم بودند و
از سهسالگی بزرگشان كردم و بعد در این جنگ همان اوایل جنگ
شهید شدند و یك پسر دیگر كه از همان زن عرب از خودم داشتم
سهی ،و او هم در همین جنگ تحمیلی بهاصطالح مفقوداالثر شد
و هنوز هم چشم به راهش هستم و همه مرا پدر ،بابا میخواندند».
بعد ظاهرا اخوان به گریه میافتد كه حریری میگوید« :خواهش
میكنم گریه نكنید از مردی چون شما بعید است».
«گریه نمیكنم ،گاهی اشك از چشمم بیرون میزند».
خب ،میدانیم كه چنین روایت عجیبی درســت نیست و اخوان
جز ایرانخانم همســری نداشــته اســت .ظاهرا همان موقعها،
محمدرضا شفیعی كدكنی ،شاعر و دوست اخوان در همین باره
میگوید« :وقتی این مصاحبه انتشــار یافت گفتم :مهدیجان!
این چه حرفهایی بود؟ گفت :راست اســت و بعد شروع كرد به
ذكر جزئیات قضیه با تفصیلی صدبرابــر آنچه در مصاحب ه گفته
بود .چندین ســاعت وقت مجلس ما را آن روز ،همان جزئیات و
دقایق احوال آن زن موهوم و بچههای موهوم گرفت؛ ولی به قدری
جدی و با جزئیات توصیف میكرد كه من هم باورم شد و این را در
شعرش هم آورده است» .این روایت را كدكنی در كتاب «حاالت و
مقامات م .امید» آورده و منظور او از شعری كه طی آن به ماجرای
این همسر و فرزندان خیالی پرداخته شده ،شعر «قصیده نخل نور
و نخل ناز» است كه اخوان در نخستین پینوشت آن گفته است:
«پر جدی مگیرید؛ كمد هزل را میآزمودم» .مهدی فیروزیان در
كتاب «شعر سایه در موسیقی ایرانی» كه اخیرا به چاپ دوم هم
رســیده ،در رابطه با ارزش خاطرات روشنفكران ،به مقوله صدق
و كذبها اشاره میكند و این كار اخوان را مصداق كذب آگاهانه و
خودخواهانه میداند.
انگیزه اخوان از این داستانپردازی و البته از اصرار بر واقعیبودن آن
مشخص نیست ،اما دستكم در رابطه با اتفاقی كه در گفتوگو با
ناصر حریری افتاده ،من نوعی از شیطنت را میتوانم رصد كنم .انگار
كه اخوان از برخی پرسشها كالفه است اما به جای از كورهدررفتن،
روشی دیگر اتخاذ میكند و به سؤالهایی كه بیهوده میپندارد،
رندانه پاسخهایی جعلی میدهد .گویی كه بخواهد با این كار ،اساس
كار پرسشگری بر مبنای مباحث بیفایده را به تمسخر گرفته باشد.

اخوان ،رابطه مصاحبهكننده و مصاحبهشونده را به بازی گرفته است؛ او دروغی گفته كه البته در رابطه با انگیزهاش صرفا میتوان
به
گمانهزنی پرداخت .این روایت به ما میگوید خاطرههای ادبی را یكسره باور نكنیم .اصال برویم سراغ خود ادبیات ،به چه درد ما
میخورد فالنی چندبار ازدواج كرده و زنانش چند فرزند داشتهاند؟

یك فنجان مهر

بوك مارك

چهرهبهچهره

جزء از كل
احساس میكنم یك جای زندگیام راهرو غلط رفتم
استیو تولتز
ولی آنقدر جلو رفتم كه دیگه انرژی برای برگشت
ندارم .خواهش میكنم این یادت بمونه مارتین ،اگر فهمیدی مسیررو اشتباه رفتی
هیچوقت برای برگشتن دیر نیست .حتی اگه برگشتن 10سال طول بكشه ،باید
برگردی ...نگو راه برگشت طوالنی و تاریكه ،نترس از اینكه هیچی بهدست نیاری.

دیالوگ

یك عاشقانه ساده
– علی :اگه قرار بود همه مثل هم باشیم كه زندگی
سامان مقدم
خیلی لوس و بینمك میشد!
آقاجونم میگه ترس و نگرانی نمك فلفل زندگیه .گاهی وقتا سخت رسیدن مزه
دیگهای داره… حكایت من و تو هم همینه ،به هم میرســیم اما یهكم سخت،
یهكم دیر ،ولی میرسیم.

در دست تعمیر

اثر خورخه لوئیس گارسیا

شاید سریال «بازی مركب» درباره حاكمیت پول باشد یا
محمد سرابی
خشونت پنهان انسانی یا شاید درباره اختالف طبقاتی و
برابری« .شاید» درباره همهاینها هم باشد ،اما «حتما» درباره بقاست ،ولی نه بقا در جامعه
انسانی ،بلكه در رقابت وحشیانه درون «صنعت سرگرمی»؛ برای بقا در سریالسازی؛ جایی
كه شركتهای تولید و پخش آمازونپرایم و دیزنیپالس ،اچبیاو و اپلتیو 
ی اگر از هم
عقب بیفتند ،كشته خواهند شد و اگر برنده شوند ،باران اسكناس بر سرشان میبارد.
اینكه ما خودمان را در حال بازی و انتخاب میان انسانیت و پول میبینیم بهدلیل همان
فرمولی اســت كه میگوید معموال بیننده با قهرمان گرفتار ،احساس همذاتپنداری
میكند ،ولی در بازی مركب ما مهمانان ویژه هستیم كه صحنه بازی را میبینیم .در عوض
نگهبانهای قرمزپوش و شركتكنندههای سبزپوش ،تولیدكنندگان سریال هستند.
ی یك رقابت برای رسیدن به چشم كسی است كه روی مبل نشسته و كنترل
سریالساز 
تلویزیون را بهدست گرفته است؛ مخصوصا در2سال گذشته كه كرونا خانهنشینی را بیشتر
كرد ،اوقات بسیاری صرف تماشای «سیزنها» شد .از یكی ،دو دهه قبل ،كارگردانها و
بازیگران موفق راهی تلویزیون شدند و حاال بازار آنقدر رونق پیدا كرده كه بازی ویدئویی
«ویچر» هم سریال شده است (البته خیلی موفق نبود) ،مجموعه «بنیاد» آیزاك آسیموف
سریال شد (تازه منتشر شــده) و «ارباب حلقهها» هم با وجود موفقیت 6فیلم بلندش،
سریال میشود (هنوز تولید نشده است) .سریالسازها رتبه محصوالت خود را میشمارند،
اما این امتیازها در كف بازار چقدر دوام دارد؟ چند سال قبل كه تماشاگران جهان قسمت
آخر بازی تاج و تخت را تمام كردند ،مینیسریالی تمام خاكستری با بازیگرهای عادی و
داستان تاریخی ،تماشاگرانی كه 8فصل شمشیر و اژدها دیده بودند و از قسمت آخر و از
دست دادن شخصیتهای محبوبشان دلخور بودند ،دستهجمعی روانه تماشای انفجار
چرنوبیل شدند .غبارهای چرنوبیل باال رفت و بعد به همان سرعت پایین آمد.
تفسیر عمیق و هستیشناختی عناصر دایره ،مربع ،مثلث در بازی مركب نتیجه قطعی
ندارد .در سریال ،فیلم و كنسرت كه نمیشود دنبال چشمه حكمت و معرفت گشت .جواب
سؤاالت بنیادی انسان ،بین كتابهای ضخیم هم پیدا نمیشود؛ چه برسد محصوالتی كه
برای «سرگرمی» ساخته شدهاند.
همانطور كه بازیكنهای بدهكار خودشــان به جزیره برمیگردند ،نتفلیكس هم آماده
ساختن فصل دوم میشود .آمارها نشان میدهد كه این سریال آمریكایی  -كرهای نزدیك
به میلیاردی شدن است؛ پس تا فراموش نشده باید از این فرصت استفاده كرد .آیا ما كه
مجانی دانلود میكنیم و نمیخریم و در آمارهای جهان نیستیم هم جزو این بازار حساب
میشویم؟

آخرمصور

خیراتمان را نوسازی و مدرن كنیم
سینا قنبرپور
اگر با امثال «مامان زهره» از نزدیك آشنا باشید
كه برای خــود وظیفه نگهــداری و حمایت از
كودكان بدسرپرست و بیسرپرست را تعریف
كردهاند ،با دنیایی از مهر و محبتهای مردم آشنا
میشوید .مهر و َمحبت با هر نیتی .گاهی صرفاً
برای آنكه حال خودشان را بهبود دهند و گاهی
دقیقاً برای آنكه حال دیگــری را بهتر كنند .در
این میان چه بسیار كسانی كه با خدای خود نذر
و نیازی كردهاند و حال میخواهند آن نذر را ادا
كنند .بهویژه در میان ما شیعیان كه حكایت نذر
رویه پررنگ و وسیعی دارد .قیمه امامحسین(ع)
تنها نمادی از یك غذای پخته شده برای توزیع
میان عزاداران حسینی نیست؛ فرهنگی است
از آنچه مردم برای ادای نذر خــود در دهه اول
محرم بــه آن عمل میكنند .چند ســال قبل
طی بازدیدی از آسایشــگاه خیریه سالمندان
كهریزك موضوعی مطرح شــد .اینكه در دهه
اول محرم و بهویژه دو روز عاشــورا و تاسوعا و
همچنین در روز عیدقربان سیل عظیم نذریها
روانه این آسایشگاه میشــود .گوشت قربانی
هدیه شده به این مركز در روز عیدقربان چنان
زیاد است كه همان روز كامیونهای یخچالدار
آماده هستند تا گوشت را به دیگر مراكزی كه كار
خیر میكنند منتقل كنند .اما بعد در طول سال
كمتر از آن همه وفور گوشت و مراجعه خیران یا
ادای نذری خبری هست .امسال در موعد عید
قربان كه همزمان شده بود با اوج شیوع بیماری
كووید ۱۹-در چابهار و بهطور كلی سیستان و
بلوچستان ،برای تأمین كپسول اكسیژن خیران
دست بهكار شدند وگرنه مشكل آنقدر وسیع
بود كه اقدامهای رســمی كاری از پیش نبرد.
در این میان خیرانی بودند كه بــه اندازه بهای
گوسفند قربانی كمك كردند تا كپسول اكسیژن
خریداری شود .واقعیت این است كه نذر و ادای
نذر رابطهای میان فرد و خدای اوست .طبیعی
است كه ادای نذر چیزی تغییرناپذیر نیست كه
بگوییم چون نذركرده حتماً قیمهامامحسین(ع)
طبخ كند پس این دیگر تا ابد باید همان باشد.
آنچه در نذر و خیرات مهم اســت اینكه ما برای
دل خودمان سعی میكنیم چیزی را بهدست
نیازمندی برســانیم .در این سالها خیران
بهویژه آنها كه مؤسسه و سازمان غیردولتی

برای حمایت از نیازمنــدان راهاندازی كردهاند
یا وظیفه نگهداری از كودكان بدسرپرســت و
بیسرپرســت را برای خود تعریف كردهاند به
تجربه توانستهاند راههای تأمین مواداولیه خورد
و خوراك را به بهترین نحو بیابند .چه بهصورت
عمدهخریدن و چه ارتباط با كسانی كه میتوانند
این اقالم را تأمین كنند یا هدیه دهند .اما نیازهای
دیگری دارند كه شاید بهسادگی خورد و خوراك
نتــوان آن را برآورده كرد .دنیــای مدرن امروز
پیچیدگیهای زیادی به ما تحمیل كردهاست.
مث ً
ال نیاز به مشاور و روانشناس در زندگی عادی
ما ازجمله این نیازهاســت و در مراكزی كه از
افراد در معرض آسیب یا آسیبدیده نگهداری
میكنند رفع این نیاز حیاتی است .تأمین این
نیاز هزینهبر است ،چه از طریق به خدمت گرفتن
مشاور و روانشــناس مســتقر و چه بهصورت
ساعتی .چه بســا ما بتوانیم نذرمان را با تبدیل
آن به تأمین هزینههای مشاوره ادا كنیم .یا شاید
بتوانیم هزینه بیمه و دستمزد یكی از كاركنان
غیرداوطلب مؤسسههای خیریه را تقبل كنیم.
شاید در این روزها نیاز به وسایل كمك آموزشی
مدرن نظیر تبلت و گوشی هوشمند بسیار اولویت
داشته باشــد و تأمین آن مؤثرتر و ماندگارتر از
خرید یك بســته خرما و طلب حمد و سورهای
در شب جمعه باشــد .ممكن است بگویید یك
بســته خرما نهایتاً ۶۰هزارتومــان پایمان آب
میخورد ،ولی همین ۶۰هزارتومانها كنار هم
جمع میشود و میتوان برای دانشآموزی در
نقطهای كمبرخوردار یا خانوادهای كمبرخوردار
تبلت یا گوشی هوشمند خرید .خیراتهایمان
را میتوانیم بازتعریف كنیــم و قطعاً هربار كه
آن دانشآموز از تبلت و گوشــی هوشمند در
تحصیلش اســتفاده كند دعای خیرش به آن
مرحوم و عزیز سفركرده ما خواهد رسید .زندگی
در دنیای جدید مولفههای تازهای یافته و خوب
است ما هم برخی سنتهایمان را بهروز كنیم.

