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 تشريح  برنامه هاي فصل سرما براي حمايت از آسيب ديدگان اجتماعي 
در گفت وگو با محمدامين توكلی زاده، معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهردار تهران

معمای  ترافيک  عجيب تهران
 اغلب معابر شهر تهران از ابتداي مهر ماه  دچار گره ترافيكي شده 
و در هر ساعتي از شبانه روز انتظار ترافيك سنگين را بايد داشت

راهنماي ثبت نام مسكن ملي
 ثبت نام متقاضيان در 8مرحله  و با واردكردن اطالعاتي

 مثل كد ملي، شماره تلفن همراه و  آدرس محل سکونت انجام مي شود
برا ي  اطالع، راهنماي كامل صفحه4 را ببينيد

  در پايتخت 2۰گرمخانه وجود دارد كه بناي اكثر آنها دچار فرسودگي شده اند و نياز به بازسازي دارند   عالوه بر گشت هاي فوريت هاي 
اجتماعي كه در محدوده مناطق فعاليت مي كنند، 15گشت ستادي با عنوان مددكاران شهر فعال شده اند كه 24ساعته در پايتخت 
حضور دارند   آذرماه 5دستگاه اتوبوس در قالب طرح اتوبوس خواب در 5نقطه پرتردد تهران ازجمله ميدان هاي تجريش و راه آهن 
مستقر مي شوند   تعمير و راه اندازي سيستم گرمايشي و حرارتي در گرمخانه ها، ايجاد دسترسي امن براي رفاه بيشتر آسيب ديدگان 
و شناسايي نقاط تجمع افراد بي خانمان  و ساماندهي خانواده هاي بي سرپناه و... اهم فعاليت هاي پيش بيني شده هستند    گشت هاي 

فوريت هاي اجتماعي برابر قانون، حق جذب و انتقال افراد زير 18سال به ويژه كودكان كار و خيابان را ندارند. صفحه۳ را بخوانيد.

مصوبه روز گذشته نمايندگان مجلس 
در ارتباط با اليحه رتبه بندي معلمان 
را مي توان يك گام به پيش تلقي كــرد؛ اليحه اي كه طي 
سال هاي 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 به حساب 
پايان دغدغه هاي 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 رتبه بندي معلمان  هشدار 
داد اما ديروز حميدرضا حاجي بابايي كه خود زماني رداي 
وزارت آموزش و پرورش را بر تن داشــت در مقام پاسخ به 

اين شبهه برآمد.
حميدرضا حاجي بابايــي، رئيس فراكســيون فرهنگيان 
مجلس شوراي اسالمي و رئيس كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس در جريان بررسي اليحه نظام رتبه بندي معلمان در 
جلسه علني روز گذشــته، اظهارات قابل توجهي را مطرح 
كرد و پيرامون برخــي ابهامات درباره ايــن اليحه گفت: 
كســي گفته اســت رتبه بندي معلمان 2۰۰هزار ميليارد 
تومان هزينه دارد. معني اين حرف اين اســت كه ميانگين 
حقوق معلمــان ۳۰ميليون تومان مي شــود. اينکه چنين 
اعداد و ارقامي از كجا آمده اســت، معلوم نيست. معلمان 
عزيز بدانند كــه مجلس به دنبال 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 مي شود و برخي ممکن است 
نظر كارشناسي ديگري داشته باشند؛ اما در طول ۳،2  ماه 
گذشته آنقدر اعداد و ارقام دروغ درباره رتبه بندي معلمان 
مطرح شــده كه همه به شــك افتاده اند. از سوي ديگر، ما 
اعتبار رتبه بندي معلمان را براي ســقف يك سال حداكثر 
۳۰هزار ميليارد تومان درنظــر گرفته ايم و براي ۳ ماه آخر 
ســال هم ۷هزار ميليارد تومان پيش بيني كرده ايم. خود 

معلمان هم بيشتر از اين نمي خواهند.
وي با بيان اينکه اگر امروز مي خواهيم نظام مستقلي تحت 
عنوان رتبه بندي معلمان اجرا شود، مسئله فقط پول نيست، 
گفت: در اين نظام رتبه بندي به دنبال ۳ هدف اصلي هستيم 
كه شامل رتبه بندي، سنجش معلمان و تربيت نيروي انساني 
اســت و 54صفحه كار علمي در اين رابطه تهيه شده است. 
معلمان هم دنبال اين نيســتند كه مو به مو مانند دانشگاه 
رتبه بندي شوند؛ بلکه نظام مستقلي براي آنها تعريف شده 
است. كاش 2 ساعت جلسه غيرعلني مي گذاشتيم تا روي 

اعداد و ارقام بحث شود و بدانيم كه چه مي كنيم.
موضوع ديگر اينکه من به شخصه از نحوه نگرش عده اي به 
موضوع رتبه بندي معلمان و تاميــن هزينه هاي آموزش و 
پرورش انتقاد جدي دارم. چرا وقتي مي خواهيم آجر بسازيم 

مي گوييم ايــن كار توليدي اســت، 
اما به معلم كه مي رســيم مي گوييم 

هزينه است؟ حرف هاي بيرون مجلس كارشناسي نيست و 
نمي دانند رتبه بندي معلمان به چه معناست.

 اصغر صوفي
روزنامه نگار
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وزارت اطالعات اعالم كرد: اخبار منســوب به اين وزارتخانه، عليه اتباع افغانستاني در شبکه هاي اجتماعي و فضاي 
مجازي شايعه است و  صحت ندارد.سياسي

به گزارش ايرنا، نظر به انتشار برخي مطالب و شايعات عليه اتباع افغانستاني در شبکه هاي اجتماعي و فضاي مجازي 
مبني بر هشدار و ايجاد ترس و وحشت نسبت به اتباع مذكور در جامعه، مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت اطالعات اعالم 

كرد: انتشار چنين مطالبي از سوي وزارت اطالعات صحت ندارد.
روابط عمومي وزارت اطالعات تأكيد كرد كه تنها مرجع اطالع رساني اخبار اين وزارتخانه، مركز روابط عمومي و اطالع رساني است 

و هرگونه اخبار، اطالعيه، هشدار و غيره از طريق سايت واجا)www.Vaja.ir( منتشر مي شود.

سخنگوی شورای سياستگذاری ائمه جمعه گفت: 
مراســم نماز جمعه اين هفته تهران ۳۰ مهر در سياست

محل دانشگاه تهران برگزار می شود و دانشگاه از 
ساعت 1۰ صبح پذيرای نمازگزاران است.

به گزارش ايسنا، حجت االسالم علی نوری با اشاره به برگزاری نماز 
جمعه تهران بعد از 2۰ماه وقفه، افزود: مراسم اين هفته با تالوت 
آيات قرآن كريم و مديحه خوانی آغاز می شود. سخنگوی شورای 
سياستگذاری ائمه جمعه با اشاره به برگزاری نمازجمعه در فضای 
باز دانشگاه تهران، گفت: مراسم با رعايت دقيق شيوه نامه های 
بهداشتی و با رعايت فاصله گذاری ها و ضدعفونی محل برگزاری 

انجام می شــود. همچنيــن گروه هايی برای واكسيناســيون 
نمازگزاران در ورودی درهای محل نماز جمعه مستقر می شوند. 
نوری گفت: به رغم اينکه هرآنچه برای برگزاری سالمت و ايمن 
نماز جمعه الزم است در نظر گرفته شده است، اما طبق توصيه ها 
همراه داشتن وســايل شــخصی برای نمازگزاران خوب و الزم 
است. وی با اشاره به اينکه در نماز جمعه اين هفته تهران ميزبان 
مهمانان شركت كننده در كنفرانس بين المللی وحدت اسالمی 
هستيم، گفت: آقای شيخ خالد مال رئيس مجمع اهل سنت عراق 
سخنران پيش از خطبه ها و حجت االسالم و المسلمين حاج علی 

اكبری نيز خطيب نماز جمعه اين هفته تهران هستند.

اطالعيه وزارت اطالعات درباره شايعات عليه اتباع افغانستاني

حاج علی اكبری؛ خطيب نماز جمعه تهران بعد از وقفه 20ماهه

ات
ي بي

هد
ي/ م

هر
مش

س: ه
عک

@hamshahrinews

hamshahrinewspaper

t e l e g r a m

i n s t a g r a m

 زنان هاكي  ايران 
در فينال كاپ امارات 



2 پنجشنبه 29 مهر 1400    شماره 28342 3 0 2 3 6 0 8 ايران

تأكيد بر تشكيل دولت فراگير ملي افغانستان در نشست مسكو
نشست مسكو براي بررسي آخرين تحوالت افغانستان ديروز با حضور 10كشور برگزار شد؛ نشستي كه 
نام رسمي آن فرمت مشورتي مسكو درباره افغانستان است و از ايران نيز نماينده ويژه رئيس جمهوري 
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 رئيس الوزراي اين كشور حضور داشتند. آمريكا هم 
ازجمله مهمانان اين نشست بود اما سخنگوي وزارت كشور آمريكا اعالم كرد نماينده اين كشور به داليل 
لجستيكي نمي تواند 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 مي ستايد اما راه حل بلندمدت در 
اين كشور را تشكيل دولت فراگيرملي مي داند كه نماينده همه گروه هاي سياسي و قومي در اين كشور 
باشد. موضعي كه رئيس جمهور و وزارت خارجه كشورمان نيز از آغاز سلطه طالبان بر افغاستان روي آن 
تأكيد كرده اند. در نشست مسكو عبدالسالم حنفي، معاون رئيس الوزراي طالبان   در سخنراني خود 
گفت كه حكومت فعلي به جامعه بين المللي اطمينان مي دهد كه به حيث يك حكومت مسئول تمامي 
مسئوليت هاي ملي و بين المللي اش را به خوبي درك مي كند. او همچنين مدعي شد كه طالبان تالش 
كردند دولت آنها شامل تمام اقوام و اقشار باشد اما روند اصالحات در ساختار سياسي ادامه دارد و اين روند 
زمانبر است. پس از نشست مسكو نيز قرار است  نشستي با حضور كشورهاي منطقه براي بررسي آخرين 
تحوالت افغانستان در تهران برگزار شود. به اين ترتيب رايزني ها و مذاكرات درباره آينده افغانستان 

ادامه خواهد داشت و بايد ديد كه سرانجام دولت فراگير ملي در اين كشور تا چه اندازه محقق مي شود.

ث
مك

 رئيس جمهور نخســتين ديدار 
خود با تشــكل هاي سياسي در دولت

نهاد رياست جمهوري را با جامعه 
روحانيت مبــارز برگزار كرد. ســيدابراهيم 
رئيسي اگرچه پس از انتخابات و قبل از شروع 
به كار رسمي نشســت هايي را با كارشناسان 
اقتصــادي و اعضاي جامعه مدرســين حوزه 
علميــه برگــزار كــرده بــود، امــا مالقات 
سه شنبه شــب او با جامعــه روحانيت مبارز 
افتتاحيه رســمي چنين جلســاتي در سالن 
شهيدبهشــتي نهاد رياســت  جمهوري بود. 
رئيس جمهــور نخســتين ميزبانــي خود از 
تشــكل هاي سياســي را به جريــان اصلي و 
خاســتگاه سياســي حامي خود در انتخابات 
رياســت جمهوري اختصــاص داد. جامعــه 
روحانيت مبــارز با هدايت جريان سياســي 
شــوراي وحــدت اصولگرايان قبل از ســاير 
تشــكل هاي اصولگرا حمايت خود از نامزدي 
سيدابراهيم رئيســي را اعالم كرده بود. ديدار 
رئيس جمهور با اين سازمان سياسي و مذهبي 
گــزارش قابل مالحظــه اي در به رســميت 
شناختن نشست و برخاســت هاي سياسي با 
تشكل ها و نوع نگاه دولت سيزدهم به فعاليت 
احزاب و گروه هاي سياسي محسوب مي شود. 
حســن روحانــي رئيس جمهور ســابق در 
برهه هايي ديدارهاي سياسي با برخي گروه ها 
و تشــكل هاي سياســي برگــزار كــرده و 
نقطه نظرات آنها را در برون رفت از مشكالت و 
معضالت كشــور دريافت كرده بود. براساس 

گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، 
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 
ديدگاه ها و نظرات دلسوزانه همه قشرها به ويژه 
روحانيــون در پيشــبرد امور كشــور و رفع 
مشــكالت و دغدغه هاي مردم استفاده كند. 
رئيسي تأكيد كرد: دولت در كنار مقابله با كرونا 
و تالش براي رفع مشــكالت معيشتي مردم، 

اعتالي ارزش هاي فرهنگي و ديني جامعه را با 
جديت پيگيري مي كند. 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 دغدغه هاي مردم در 
بخش هــاي مختلــف اقتصــادي و فرهنگي 
اســتفاده كنيم. رئيس جمهور بــا بيان اينكه 
مصمم هستيم براساس بيانيه گام دوم انقالب، 
در مسير ايجاد تحول و شتاب در روند پيشرفت 

كشــور حركت كنيــم، گفــت: به رغم همه 
مشكالت، آينده را بسيار اميدبخش مي بينم و 
مصمم هستيم با ايجاد گشايش هاي مختلف، 
شرايط مناســبي در وضع زندگي مردم ايجاد 
شود. در اين ديدار آيت اهلل موحدي كرماني و 
جمعي از اعضاي جامعــه روحانيت مبارز در 
سخنان جداگانه اي با تجليل از روحيه انقالبي 
و مردمي سيد ابراهيم رئيسي در رسيدگي به 
مشكالت مردم و اداره امور كشور بر همراهي و 

پشتيباني خود با دولت تأكيد كردند.

ديدار رئيسی با تشكل های سياسی كليد خورد

جامعه روحانيت مبارز در پاستور
گزارش

دو سوم استانداران انتخاب شدند
رئيس جمهور: استانداران در انتخاب مديران تحت فشار كسي 

قرار نگيرند

دولت سيزدهم با انتصاب 19استاندار از 31استاندار جمعيت نزديك به 
يك سومي سفيران استاني و نمايندگان سياست داخلي خود را مشخص 
كرد. انتخاب اســتانداران برخالف روند آرام ابتداي خود، در هفته هاي 
اخير با سرعت بيشــتري پيش مي رود و ركورد جديدي در مقايسه با 
دولت گذشته محسوب مي شود. تنها در هفته جاري 6استاندار جديد 
كشور توانستند از هيأت وزيران رأي اعتماد بگيرند. با انتخاب بيش از 
60درصدي استانداران نماي سياست داخلي و سمت وسوي مديريت 
سياسي در استان ها نيز به تدريج شكل مي گيرد و انتقادهاي اوليه نسبت 
به بالتكليف ماندن مسائل استان ها رفع مي شود. رئيس جمهور پس از 
رأي اعتماد هيأت وزيران به علي محمد زنگانه، اسداهلل عباسي و عليرضا 
قاسمي فرزاد استانداران گلستان، گيالن و همدان، خطاب به آنان  گفت: 
براي انتخاب همكاران  خود بيش از همه نــگاه و توجه تان به جوانان و 
نيروهاي انقالبي و كساني باشد كه براي دفاع از انقالب و ارزش ها آماده 
فداكاري هستند. براساس گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، 
سيدابراهيم رئيسي توجه به نيروهاي ارزشي و انقالبي را شرطي مهم براي 
موفقيت در اداره امور دانست و گفت: براي انتخاب مديران و همكاران  به 
هيچ وجه تحت فشار كسي قرار نگيريد، بلكه مالك شما عدالت خواهي، 
فسادســتيزي، توجه به مردم و دغدغه مندي افراد براي گره گشايي 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 عقب ماندگي هاي گذشته در اين 
دولت جبران شود. رئيسي تالش براي جبران كاستي ها و عقب ماندگي ها 
را شرط رأي و اعتماد مردم به دولت سيزدهم دانست و گفت: نظرسنجي ها 
نشان مي دهد مردم  و حتي كســاني كه به بنده رأي ندادند، براي حل 
مشكالت اميد زيادي به اين دولت بسته  اند. اما يقين بدانيد اگر اين اعتماد 
و اقبال مردم با عملكرد گره گشاي كارگزاران دولت همراه نشود، خيلي 
زود فضا تغيير خواهد كرد. او ضمن دستور به استانداران گلستان، همدان 
و گيالن براي تهيه هرچه سريع تر برش استاني برنامه هاي كلي دولت در 
استان محل ماموريت، گفت:   كساني را براي مسئوليت ها انتخاب كنيد 

كه با مردم همراه و همدل باشند. 

 جلسه جامعه روحانيت با رئيسي از 
نگاه آيت اهلل مجتهد شبستري

عضو هيأت رئيسه جامعه روحانيت مبارز در ارزيابي 
خود از ديدار سه شنبه شب رئيس جمهور با اعضاي 
جامعه روحانيت مبارز به همشهري گفت: اين جلسه 
ديدار خوبي با آقاي رئيس جمهور بود و مورد رضايت 
رئيس جمهور و حضار قرار گرفت. جمعي از آقايان 
به طرح صحبت ها و تذكرات خودشــان در جلسه 
پرداختند و هر كــدام در مقوالتي ازجمله اقتصاد، 
مســائل فرهنگي و اقتصادي صحبت كردند. آقاي 
رئيس جمهور نيز مطالبي را  درباره ارتباط روحانيت با 
دولت مطرح كردند. آيت اهلل محسن مجتهدشبستري 
درباره اينكه مهم ترين مسائل مطرح شده از سوي 
اعضاي حاضر در جلســه درخصوص دغدغه ها و 
مشكالت كشور و مردم چه بود، گفت: يك مقدار از 
زمان اين جلسه مربوط به كليات بود كه اعضاي حاضر 
در جلسه خطاب به آقاي رئيسي گفتند دولت بايد 
در كدام سمت وسو باشد، مديريت چگونه صورت 
بگيرد و مسائل اجتماعي چطور پيش برود. مقداري 
از زمان جلسه نيز انتقال دغدغه ها نسبت به گراني ها 
و مشكالت اقتصادي بود. آيت اهلل مجتهد شبستري 
درباره اينكه آيا درخصوص سياست خارجي دولت 
سيزدهم ازجمله مذاكرات برجامي صحبتي شد يا 
نه، گفت: خير. درباره رويكردهاي سياست خارجي 
مسئله اي مطرح نشــد. اين عضو جامعه روحانيت 
مبارز درخصوص ارزيابي خود نسبت به اثربخشي اين 
جلسات افزود: تأثير چنين ديدارهايي از باب تذكراتي 
كه اعضاي جامعه روحانيت مبارز به دولت داشتند را 
بايد به آينده موكول كرد و هم اكنون نمي توان قضاوتي 
نسبت به آن داشت.آيت اهلل مجتهد شبستري درباره 
اهميت برگزاري و تداوم ديدارهاي رئيس جمهور با 
تشكل هاي سياسي و مذهبي، تصريح كرد: وظيفه 
تشكل هاي سياسي اين است كه تذكرات خودشان 
را به دولت، مجلس و قوه قضاييه ارائه دهند. آقاي 
رئيس جمهور درخصوص برنامه ديدار با تشكل هاي 
سياسي صحبتي مطرح نكردند، ولي از باب اينكه 
ايشان عضو جامعه روحانيت مبارز هستند، ديدارهاي 
ايشان حداقل با جامعه روحانيت مبارز ممكن است 

ادامه پيدا كند.

ث
مك

بهارستان در انتظار معرفي وزير آموزش و پرورش
مذاکرات بروکسل در ابهامنمايندگان طي تذكرهاي جداگانه از تعويق معرفي وزير جديد آموزش و پرورش و نيز قانونگذاري شوراي عالي هماهنگي سران قوا انتقاد كردند

همزمان  با داغ  شدن رايزني هاي  احياي برجام، رافائل گروسی به زودي در راس هيأتي به تهران سفر مي كند  مجلس ديروز جلسه علني 
داشت. يكي از مباحث مهم مجلس

اين نشست، به تعويق افتادن 
معرفي وزير آموزش و پرورش بود. از يك سو 
مجلــس در حال بررســي اليحــه مهم 
رتبه بندي معلمان است و از ديگر سو با وجود 
پاندمي كرونا و آثار فــراوان آن بر موضوع 
آموزش و نيز مشــكالت آموزش آنالين، 
اهميت معرفي ســريع تر ســكاندار اين 

وزارتخانه   دوچندان شده است.
آموزش و پرورش تنها وزارتخانه اي اســت 
كه در دولت سيزدهم، هنوز وزير ندارد. در 
روزهاي پاياني مرداد كه كابينه دولت جديد 
به مجلس معرفي شد، حسين باغ گلي گزينه 
معرفي شده از سوي سيد ابراهيم رئيسي 
براي وزارت آموزش و پرورش آراي الزم را 
به دست نياورد. او تنها كسی بود كه نتوانست 
اعتماد مجلس را جلب كند و درنهايت فقط 
76راي موافق به دست آورد و 193نفر به او 
رأي مخالف و 18نفر رأي ممتنع دادند؛ آرايي 
كه چه بسا نشــان از اهميت اين وزارتخانه 
براي نمايندگان داشت؛ چراكه به يك چهره 
جوان 43ساله و بدون تجربه مديريتي كافي 

اعتماد نكردند.
حــال حــدود 50روز از فرصــت 90روزه 
رئيس جمهوري براي معرفي وزير جديد به 
مجلس گذشته است و با پايان مهر و گذشت 
يك ماه از شروع به كار مدارس همه منتظر 

معرفي وزير جديد هستند.
اين درحالي است كه اين وزارتخانه همواره 
اهميت قابل توجهي در جامعه داشــته و 
با توجه به جامعه پرتعــداد دانش آموزان و 
معلمان كه متاثر از آن هستند، هميشه محل 

چالش بوده است. اينكه وزير آن چه كسي 
باشد و با چه سبك و سياقي اداره شود و نيز 
ضرورت بازنگري در اداره آن، از چالش هاي 

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 رئيس جمهور طبق قانون 
3 ماه فرصت دارد كه وزير پيشنهادي آموزش 
و پرورش را به مجلس شوراي اسالمي معرفي 
كند، اما تقاضاي ما از وي آن است كه هرچه 
سريع تر نسبت به اين مســئله اقدام كند. 
به گزارش مهر، كوهســاري افزود: مجلس 
شــوراي اســالمي در حال تصويب اليحه 
مهم رتبه بندي معلمان است و از آنجايي كه 
وزارت آموزش و پرورش وزير ندارد، چگونه 
سرپرست اين وزارتخانه مي خواهد 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 رئيس جمهور و معاون 
پارلماني وزارت آموزش و پرورش توضيحات 
خود را در مــورد اليحه رتبه بندي معلمان 
ارائه مي دهند. وي افزود: مقام معظم رهبري 
در 6خردادماه فرمودنــد دولت جديد بايد 
سرعت عمل به خرج دهد و براين اساس الزم 
است هرچه سريع تر وزير پيشنهادي آموزش 
و پرورش به مجلس شوراي اسالمي معرفي 
شود. كوهســاري گفت: وزارت آموزش و 
پرورش حدود يك ميليون پرســنل دارد و 
15ميليون دانش آموز با اين وزارتخانه درگير 
هســتند و مي توان گفت نيمي از جامعه 

با اين وزارتخانه ســر و كار دارنــد؛  آيا بايد 
50روز 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 سريع تر 
رئيس جمهور 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 
135 قانون اساسي، رئيس جمهور 90روز 
براي معرفي وزير پيشنهادي خود به مجلس 
فرصت دارد كه االن حدود 50روز گذشته و 
40روز ديگر فرصت باقي است. محمدباقر 
قاليباف همچنين از گفت وگوي حضوري 
خود با رئيسي در اين باره خبر داد و تصريح 
كرد كه رئيس جمهــوري 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 پيگيري هاي وي را ديدم.

شوراي عالي هماهنگي سران قوا نبايد 
قانونگذاري كند

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

قانونگذاري بود؛ مسئله اي كه البته پيش از 
اين هم بارها از سوي نمايندگان مورد انتقاد 

واقع شده بود.
تصميمات نهاد تازه تاســيس شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي ســران قوا كه پس از 
بحران ارزي خرداد1397 به دســتور مقام 
معظــم رهبري بــراي مقابله بــا »جنگ 
اقتصــادي« تشــكيل شــد، همــواره با 
مخالفت نمايندگان مجلــس روبه رو بوده 
است؛ چنان كه آبان ســال98 كه اين شورا 
افزايش قيمت بنزين را تصويب كرد برخي 
نمايندگان مجلس دهم اين تصميم  را خالف 

قانون اساسي دانستند.
در همين زمينــه روز گذشــته نماينده 
صومعه ســرا در تذكري شــفاهي گفت: 
قانونگذاري وظيفه مجلس شوراي اسالمي 
است و شــوراي عالي 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 شــوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي سران قوا را دادند، اما 
تذكر دادند كه آنها نبايد در امر قانونگذاري 
دخالت كنند. بر اين اســاس برداشــت از 
تبصره4 بودجه يا برخي از موارد اين چنيني، 
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 
سرگيري مذاكرات هسته اي ايران و 1+4 ديپلماسی

شود. براساس نقل هاي وزيرخارجه در 
نشست غيرعلني مجلس، نخستين دور مذاكرات ايران و 
اتحاديه اروپا بايد امروز در مقر اين سازمان در بروكسل 
برگزار  شود. به رغم اين تأكيد البته تاكنون وزارت خارجه 
اطالعيه اي 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 رسانه ها 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 مي شود 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 4 روز 
ديگر يعني پنجشنبه 29مهر برگزار مي شود. اما از طرفي 
مذاكرات بروكسل نه براي احياي برجام بلكه مقدمه اي 
براي بازگشت كشــورها به مذاكرات وين قلمداد شده 
است. جايي كه اعضاي توافق هسته اي 6 دور با يكديگر 
گفت وگو كردند و دور هفتم مذاكــرات از خرداد ماه به 

تعويق افتاده است.

هيأت ايراني چه زماني عازم بروكسل مي شود؟
مقامات اروپايي در روزهاي اخير بارها اعالم كردند كه 
مذاكرات وين بايد به سرعت از سر گرفته شود. به نظر 
مي رســد كه اروپايي ها بروكســل را زمينه اي 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 بخش هاي برجام 
درباره رفع تحريم ها بهره مند شود. او افزود: مشكل اصلي 
اقتصاد ايران تحريم هاي آمريكاســت. به همين دليل 
نماينده عالي ]مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا[ 

به عنوان هماهنگ كننده 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 تحريم هاي يكجانبه را لغو خواهد 
كرد. او همچنين تأكيد كرد كه به نظر 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 مي رود و در مقر 
اتحاديه اروپا با مسئوالن سياست خارجي اين سازمان 

گفت وگو مي كند.

رايزني ها در بروكسل بر سر چيست؟
براساس گزارش ها و اظهارنظرها قرار است در بروكسل 
ابهام هاي 6 دور مذاكره پيشين و شايد پيام هاي هيأت 
ايران به گوش اروپايي ها برسد. از طرفي اين مذاكرات 
دوجانبه است و قرار نيســت همه طرف هاي برجام در 
آن شركت كنند؛ هر چند گزارش هايي 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 باقري كني رئيس تيم 
مذاكره كننده ايران تماس هاي تلفني با وزراي خارجه 
روسيه و چين داشت؛ 2 كشــوري كه مواضع نزديكي 
به ايران در برجام دارند. البته اين 2 كشور هم خواستار 

از سرگيري مذاكرات وين هستند و ميخائيل اوليانوف، 
نماينده روسيه در سازمان هاي بين المللي نيز در توييتي 
در اين زمينه نوشت كه گفت وگوها در بروكسل نمي تواند 
جايگزين گفت وگوهاي احياي برجام در وين شــود و 
حركتي روبه  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 مي كنم 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 زمينه ها 

براي بازگشت به وين در بروكسل فراهم مي شود يا نه.

رايزني هاي 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 بين المللي 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 بازرســي هاي آژانس 
كه از نظر او در شرايط حساس و شكننده اي قرار دارد، 
گفت وگو كند. به گزارش ايسنا، گروسي افزود: همانطور 
كه مي دانيد يك دولت جديد در ايــران روي كار آمده 
است. اين دولت برآمده از گروهي است كه ديدگاه هاي 
سرسختانه تري درخصوص برنامه هسته اي و همكاري 
با سازمان هاي بين المللي 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 نداشته ام بنابراين به ايران بازمي گردم. اين 
روزها رايزني هاي 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.

   مجلس هفته آينده تعطيل است
نايب رئيس مجلس در پايان نشست علني ديروز بهارستان گفت: مجلس هفته آينده جلسه 
علني ندارد و جلسه بعدي ۹ آبان برگزار مي شود. به گزارش مهر، علي نيكزاد، نايب رئيس اول 
مجلس شوراي اسالمي در پايان جلسه علني ديروز اعالم كرد: جلسه علني بعدي مجلس شوراي 
اسالمي يكشنبه ۹ آبان برگزار مي شود. او افزود: نمايندگان مجلس شوراي اسالمي هفته آينده 

به حوزه هاي انتخابيه خود مي روند.
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مديريت شهري، امسال طرح »زمستان 
گرم« را در راســتاي خدمت رساني به رفاه

آسيب ديدگان اجتماعي اجرا مي كند.
به گزارش همشهري، دماي تهران از ديروز كاهش يافته 
و پايتخت نشينان بايد منتظر هواي سرد و بارش هاي 
پراكنده باشند. خبر از سازمان هواشناسي مخابره شد 
و پايتخت نشينان را خوشحال كرد اما بي خانماناني كه 
تمام زندگي شــان دركنج ديوارهاي دود گرفته شهر 
خالصه مي شود و سقفي جز آسمان ندارند، شاد نشدند؛ 

چرا كه وزش باد و بارش برف و باران، هستي شان را نابود 
مي كند و از اين رو در فصل سرما غم شان افزون مي شود. 
خدمت رساني به افراد آسيب ديده اجتماعي، بي خانمان، 
در راه مانده، معتاد و... مسئوليت اجتماعي است كه بايد 
توســط ارگان ها و نهادهاي مختلف ايفا شود و در اين 
ميان سازمان بهزيستي و كميته امداد نقش پررنگ تري 
دارند. مديريت شهري هم در اين مسئوليت اجتماعي 
سهيم است و از اين رو هر سال با آغاز فصل سرما از طريق 
راه انــدازي پويش و اجراي طرح هــاي مختلف تالش 
مي كند اين مســئوليت را به نحو مطلوب انجام دهد. 
سال گذشته خدمت رساني به آسيب ديدگان اجتماعي 
در قالب پويش »لباس گرم« صورت گرفت و شهرداري 

تهران به همت و مشاركت شــهروندان و سازمان هاي 
مردم نهاد توانست البسه و اقالم گرم مانند كفش، پتو 
و... را تهيه كند و در اختيار اقشار آسيب ديده قرار دهد. 
امسال هم طرح »زمستان گرم« با هدف مناسب سازي  
گرمخانه ها براي ميزباني از بي خانمانان در دستور كار 

قرار گرفته است.

تجهيزگرمخانههابرايحضوربيخانمانها
در پايتخت 20گرمخانه وجود دارد كه به گفته معاون 
امور اجتماعي و فرهنگي شهردار تهران بناي اكثر آنها 
قديمي است و دچار فرسودگي شده اند. امين توكلي زاده 
در گفت وگو با همشــهري گفت: »گرمخانه ها نياز به 

بازسازي دارند و برخي از تجهيزات هم قديمي شده اند 
و بايد تجهيزات و اقالم نو تهيه شــود. نواقص و كمبود 
گرمخانه ها احصا شــده  و قبل از برودت هوا )اواســط 
آبان ماه( بخش زيادي از كارهاي مربوط به بازســازي 
و نوسازي گرمخانه ها و تجهيزات انجام مي شود.« او در 
ادامه طرح زمستان گرم را تشريح كرد و افزود: »شهردار 
تهران بر توزيع عادالنه ظرفيت ها و امكانات شهر تأكيد 
دارد و گرمخانه ها ظرفيت هاي اين شــهر هستند كه با 
هدف خدمت رساني به آســيب ديدگان و بي خانمانان 
احداث شده اند. از اين رو با مناسب ســازي  آنها تالش 
مي كنيم خدمات بهتري به اقشــار آسيب پذير جامعه 
ارائه دهيم.« به گفته توكلي زاده بي خانمانان زمســتان 
امســال هم با حضور در گرمخانه ها از خدمات ديگري 
مانند مشاوره هاي مددكاري و خدمات درماني و غذاي 
گرم، بهره مند مي شوند. معاون امور اجتماعي و فرهنگي 
شهردار تهران  با بيان اينكه مهم ترين ماموريت مديريت 
شهري در فصول سرد سال شناسايي افراد آسيب ديده 
يا در معرض آســيب اعم از در راه مانــدگان، معتادان، 
بي خانمانان و... و انتقال آنها به گرمخانه ها ســت،  ادامه 

داد: »مناطق 22گانه با تمام ظرفيت و امكانات در اين 
ماموريت مشاركت مي كنند و امسال قصد داريم با جلب 
هر چه بيشتر مشاركت شهروندان، فعاالن اجتماعي و 
سازمان هاي مردم نهاد، روزهاي زمستاني را بيش از پيش 

براي بي خانمانان شهر گرم كنيم.«

مددكارانشهرفعالميشوند
شناسايي، جذب و انتقال آســيب ديدگان اجتماعي 
عموما از طريق گشت فوريت هاي اجتماعي شهرداري 
انجام مي شود. البته اين گشت ها در طول سال فعالند و 
در زمستان براي جلوگيري از مرگ ومير بي خانمانان بر 
اثر سرما، گشت ها شبانه روزي مي شود. به گفته معاون 
امور اجتماعي و فرهنگي شــهردار تهران، 22ناوگان 
گشــت در مناطق حضور دارند و به محض مشــاهده 
بي خانمانان درصورتي كه تمايل داشته باشند، آنها را 
به گرمخانه ها منتقل مي كنند. توكلي زاده به گشت هاي 
مددكاران شهر هم اشاره و عنوان كرد: »عالوه بر گشت 
فوريت هاي اجتماعي كــه در محدوده مناطق فعاليت 
مي كنند، 15گشت ســتادي با عنوان مددكاران شهر 
فعال شده اند كه 24ساعته در پايتخت حضور دارند.« 
او همچنين بــا بيان اينكه آذرماه 5دســتگاه اتوبوس 
در قالب طرح اتوبوس خواب در 5نقطه پرتردد تهران 
ازجمله ميدان هاي تجريش و راه آهن مستقر مي شوند، 
تأكيد كــرد: »گرمخانه ها با هدف خدمت رســاني به 
آسيب ديدگان احداث شــده  اند و هيچ اجباري براي 
حضور بي خانمانان 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 اتوبوس هاي خواب پذيرفته مي شــوند تا از سرماي 
زمستان در امان بمانند.« اين مقام مسئول همچنين 
تأكيد كرد كه گشت فوريت هاي اجتماعي برابر قانون، 
حق جذب و انتقال افراد زير 18سال به ويژه كودكان كار 

و خيابان را ندارند.

برنامههايپيشبينيشده
به گفته توكلی زاده، معاون امــور اجتماعي و فرهنگي 
شــهردار تهران تعمير و راه اندازي سيستم گرمايشي 
و حرارتي در گرمخانه ها، ايجاد دسترســي امن براي 
رفاه بيشــتر آسيب ديدگان و شناســايي نقاط تجمع 
بي خانمانان و ساماندهي خانواده هاي بي سرپناه و... اهم 

فعاليت هاي پيش بيني شده هستند. 

در سال هاي گذشته، مهر،  
ماه ترافيك گســترده در گزارش

ساعات خاص بود، امسال اما 
هر روز ترافيك سوال برانگيزي در انتظار 
پايتخت نشينان است. نيمه دوم هر سال با 
بازگشايي مدارس پيك ترافيك در ساعات 
اوليه صبح شروع مي شد و بعد كاهش پيدا 
مي كرد. سال گذشــته با وجود پاندمي 
كرونا و تدريس آنالين مــدارس باز هم 
مهرماه مانند سال هاي 98به قبل، تهران 
پيك ترافيك را در ساعات خاصي داشت.  
اين درصورتي است كه در مهر 1400 و 
دومين سال ســپري كردن بحران كرونا 
معابر شهري تهران در ساعات غيرپيك هم 
شلوغ است؛ موضوعي كه به احتمال زياد 
در  ماه آبان هــم رخ خواهد داد و ترافيك 
پاييزي پايتخت، عجيب تر از هميشــه 
خواهد بــود؛ درحالي كه طبق گفته وزير 
بهداشــت، مــدارس اواســط آبان ماه 
بازگشــايي مي شــوند و اكنون هنوز از 
دانش آموزاني كه راهي مدرسه مي شوند، 

خبري نيست.
 بنابراين همزمان با بازگشــايي مدارس، 

جاي تعجب نخواهد داشت كه معابر اصلي 
شهر در بسياري از ساعات شبانه روز قفل 
شوند. براي همين شوراي شهر تهران به 
وضعيت ترافيك پايتخت ورود پيدا كرده 
اســت؛ چنان كه به معاونــت حمل ونقل 

ترافيك شــهرداري فرصت يك هفته اي 
داده تا چرايــي ترافيك ســنگين را در 

پايتخت مشخص كنند. 
يك عضو كميســيون حمل ونقل شوراي 
شــهر تهران نيز درهميــن رابطه تأكيد 
كرد كه وضعيت ترافيك ســؤال برانگيز 
است. علي اصغر قائمي با اشاره به ترافيك 
شهر تهران در طول روز گفت: »ترافيك 
به گونه اي اســت كه بعــد از آنكه دقايق 
طوالني در ترافيــك مانده ايم مي بينيم 
هيچ مانعي وجود نــدارد كه موجب بروز 
اين ترافيك شده باشــد؛ به همين دليل، 
جلســه اي با مسئوالن شــركت كنترل 
ترافيك در شوراي شــهر برگزار كرديم و 
از آنها خواســتيم كه در مورد وضعيت و 

چرايي ترافيك تهران توضيح دهند.«

معابرشلوغكدامهاهستند؟
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 

مي شود. 
در ايــن ميــان، ترافيــك ســنگين در 
معابر بزرگ شــهري مانند بزرگراه هاي 
شهيدمدرس، شهيدچمران، شهيد همت، 
مقاطعي از بزرگراه افسريه، آيت اهلل حكيم، 
شرق به غرب آيت اهلل هاشمي رفسنجاني، 
اشــرفي اصفهاني از شــمال به جنوب و 
شهيدآيت اهلل صدر و برخي از محدوده هاي 

بزرگراه يادگار امام)ره( وجود دارد.
 از هفته هاي گذشــته نيــز ترافيك در 
بزرگراه شــيخ فضل اهلل 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 زين الدين در مسير شرق به 

غرب از شميران نو، بزرگراه شهيدبابايي 
در مسير شرق به غرب از هنگام، بزرگراه 
امام علي)ع( در مســير جنوب به شمال 
از گلشن دوست وضعيت مناسبي از نظر 

تردد خودروها ندارند.
 در عين حال، در بزرگراه صدر در مســير 
شرق به غرب از كامرانيه، بزرگراه شهيد 
حاج قاسم سليماني 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 
مي شود. نكته ديگر اينكه حتي برخي از 
آمارهاي اوليه مهرماه امسال از 17ساعت 
پيك ترافيكي در معابر مناطق يك، 5، 6 و 

7حكايت مي كند. 

برنامه هاي هفته ملي سالمت بانوان ايراني )سبا( با شعار 
»زنان، مديريت سالمت، مهار كرونا« در بوستان هاي شهر

بانوان پايتخت از شنبه به مدت يك هفته اجرا مي شود.
به گزارش همشهري، نيمي از جمعيت كشور را زنان تشكيل مي دهند 
و به گفته مدير اداره كل امور بانوان شهرداري تهران، زنان همواره نقش 
بسزايي در حفاظت از سالمت خود و اعضاي خانواده داشته اند و ازاين رو 
هفته پاياني مهر به عنوان هفته ملي سالمت بانوان ايراني نامگذاري 
شده است. زهرا بهروزآذر با بيان اينكه برنامه هاي اين هفته با اولويت 

سالمت پيش بيني شــده اند، گفت: »با توجه به پاندمي كرونا امسال 
شعار »زنان، مديريت سالمت، مهار كرونا« انتخاب شده است. برنامه ها 
هم با رعايت پروتكل هاي بهداشتي و با هدف حفظ سالمت جسمي و 
روحي، ايجاد شادابي و نشاط در ميان بانوان، افزايش آگاهي زنان در 
جنبه هاي 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 مي شوند.« به گفته او راه اندازي ايستگاه هاي 

مشــاوره »ورزش در خانه«، مشــاوره »ســالمت زنان و خانواده در 
دوران كرونا« و مشــاوره »تغذيه در دوران كرونا« و استفاده رايگان 
از دوچرخه هاي بوســتان هاي بانوان، برخي از برنامه هاي پيش بيني 
شده هستند كه بانوان براي شركت در آن مي توانند به بوستان هاي 
بانوان مراجعه كنند. بهروزآذر به برنامه هاي مجازي هم اشاره و عنوان 
كرد: »در راستاي افزايش آگاهي بانوان در حوزه سالمت برنامه هايي 
در فضاي مجازي پيش بيني كرده ايم كه در قالب برگزاري وبينارهاي 
آموزشي و علمي اجرا مي شوند.« در تهران 9بوستان بانوان وجود دارد 

كه عبارتند از:
منطقه3: بزرگراه رســالت، تقاطع حقاني، خيابان جلفا، ابتداي 

خيابان كاويان

  منطقه4:ضلع جنوبي اتوبان بابايي، خيابان كوهستان، روبه روي 
باغ پرندگان

  منطقه15: اتوبان آزادگان، نرسيده به ســه راه افسريه، روبه روي 
ورودي پارك آبي آزادگان

  منطقه16: ميدان بهمن، خيابان شــهيد وفايي، خيابان نيكنام، 
روبه روي شركت دخانيات

  منطقه18:چهارراه يافت آباد، ميدان معلم، خيابان شهيد آقايي، 
خيابان قائم

  منطقه19:انتهاي اتوبان نواب، اتوبان شهيد تندگويان، بوستان واليت 
  منطقه21:تهرانسر، بلوار گلها، ضلع شرقي كالنتري

  منطقه22: ورودي ضلع شرقي بوستان جنگلي چيتگر 

معمای  ترافيک  عجيب تهران

معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهردار تهران در گفت وگو با همشهري، برنامه هاي فصل سرما 
براي حمايت از آسيب ديدگان اجتماعي را تشريح كرد

زمستانگرمبيخانمانها

 ترافيك اغلب معابر تهران از ابتداي مهر ماه به طرز عجيبي افزايش يافته و بر همين اساس شوراي شهر خواستار بررسي 
چرايي مسئله از سوي معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري شده است

محمودمواليي
خبر نگار

عمرانمديريت شهر

شهردار تهران بخشنامه ساماندهي فرايند مديريت منابع انساني 
در شهرداري تهران را ابالغ كرد

ممنوعيتبهكارگيرينيرويانساني
جديددرشهرداري

شهردار تهران »بخشنامه ساماندهي فرايند 
مديريت منابع انســاني در شــهرداري 
تهران« را به تمام واحدها و سازمان هاي 
تابعه ابالغ كرد. به گزارش همشهري، در 
بند دوم بخشنامه ابالغي عليرضا زاكاني 
آمده است: »جذب و به كارگيري نيروي 
انســاني جديد تحت هر عنوان و با هر نوع وضعيت استخدامي اعم از 
)تمام وقت، نيمه وقت و پاره وقت، پيمانكاري، شــركتي، مشاوره اي، 
حق الزحمه اي، ساعتي و پروژه اي و... حتي انجام خدمت به طور رايگان 
يا افتخاري( ممنوع بوده و برحسب ضرورت هر نوع درخواست بايد با 
هماهنگي و اخذ مجوز از ســوي حوزه معاونت برنامه ريزي، توسعه 
سرمايه انساني و امور شورا اقدام شود.« همچنين در بند7 اين بخشنامه 
تأكيد شده است: »ذيحسابان واحد ها، سازمان ها و شركت ها مكلفند از 
هرگونه پرداخت هاي مستقيم و غيرمستقيم به كليه كاركنان ثابت، 
رســمي، تمام وقت، پاره وقت، مشــاوره اي ، حق الزحمه اي، ساعتي، 
پروژه اي، شركتي و پيمانكاري كه بدون مجوز و خارج از روال و فرايند 
ابالغي جذب  شــده اند،  خودداري نمايند.« در قسمت هاي ديگر اين 
بخشــنامه نيز درباره تمديد قرارداد، ادامه اشتغال، تبديل وضعيت، 

بازنشستگي و نقل و انتقال كاركنان تذكراتي داده شده است. 
شهرداري تهران در دوره هاي گذشته با تراكم نيروي انساني روبه رو 
بود و ارقام مختلفي درباره كاركنان مازاد آن اعالم شده است. شهردار 
تهران در راســتاي اجراي تكليف برنامه 5ساله ســوم، ارج نهادن به 
سرمايه هاي 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 
ارزيابي عملكرد، چابك سازي  و مناسب سازي  ساختار نيروي انساني و 
دانش بنيان كردن نظام اداري، بخشنامه »ساماندهي فرايند مديريت 

سرمايه انساني در شهرداري تهران« را ابالغ كرد.

شوراوشهردارياختالفي
دراهدافخودندارند

با توجه به وجود  برخي ناهماهنگي ها در 
برگزاري جلسات مشترك شوراي شهر و 
شــهردار و اعــالم 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 
2 بخش مديريت شهري تأكيد دارند. به گزارش همشهري، يكي از اعضاي 
شوراي شهر دراين باره گفت: »هدف شورا و شهرداري اعتالي تهران و 
تبديل كردن آن به الگوي جهان اسالم است. بعضي  از افراد ممكن است 
راه متفاوتي براي رسيدن به اين هدف پيشنهاد كنند اما مي توان گفت 
هنوز ابتداي همكاري است. همانطور كه آقاي زاكاني گفتند امكان ندارد 
اختالف سليقه وجود نداشته باشد ولي اين به معناي تنازع و درگيري 
نيست«. ناصر اماني افزود: »با وجود شايعات زيادي كه در فضاي مجازي 
منتشر شده هيچ بحث و جدل و درگيري اي بين اعضاي شورا و شهرداري 
رخ نداده اســت. در اهداف و راهبرد ها هيچ اختالفي وجود ندارد و اگر 

اختالف نظري هم باشد در تاكتيك ها و روش هاست«. 
او با اشاره به اينكه شهردار تا كنون در 2 جلسه هم انديشي 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 به گفته شــهردار در پايان 
شش ماهه دوم سال 1400ديده مي شود 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 داشته ها 
اشراف كامل پيدا كرده و جدول برنامه ها و افق هاي مديريت شهري براي 
ماه هاي آينده آماده شده است، گفت: »حدود يك ماه و نيم از مديريتم 
مي گذرد و اســاس كارم اين بوده كه در همكاري تام و تمام با شــورا، 
قاعده گذاري هايي انجام شود؛ چراكه اهل كار سليقه اي نيستم و اقتضاي 
شهر نيز مسئله ســليقه اي را نمي طلبد؛ بنابراين گام به گام به سمت 
آينده مطلوب پيش خواهيم رفت. در مورد انتصابات هم مي توانستيم 
يك كار سليقه اي 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 هيچ يك از انتصابات كشور اين مدل پياده نشده و 

پيشروترين مدل براي انتخاب فرد و يك الگوست.« 

رئيس كميته ورزش شوراي شهر تهران مطرح كرد 
فرهنگسازيحلقهمفقودهدرورزشبانوان

رئيس كميته ورزش شوراي شهر تهران از 
احيــاي ايســتگاه هاي عصرگاهــي در 
بوستان ها خبر داد و گفت كه فرهنگسازي  
حلقه مفقوده در حوزه ورزش بانوان است.
به گــزارش همشــهري، 4روز از هفته 
تربيت بدنــي مي گــذرد و در اين مدت 
گزارش هاي متفاوتي از اقدامات مديريت شــهري در حوزه ورزش و 
تربيت بدني ارائه شده است. همچنين مسئوالن و مديران بخش هاي 
مختلف ازجملــه حوزه معاونــت اجتماعي و فرهنگي بــا حضور در 
مجموعه هاي ورزشي از برنامه هايشــان براي رونق ورزش همگاني و 
تجهيز و رفع كمبود باشگاه هاي 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: 
»فرهنگسازي  حلقه مفقوده در حوزه بانوان است و از طريق باال بردن 
انگيزه بانوان و حضور پر رنگشان در ايستگاه هاي تندرستي بوستان ها، 

مي توان اين فرهنگسازي  را ايجاد كرد.« 
زهرا شمس احسان ادامه داد: »مديريت شهري در دوره جديد مي كوشد 
عرصه مناسب تري براي ورزش بانوان فراهم كند. اكنون ايستگاه هاي 
تندرستي بوستان ها محل مناسبي براي ورزش بانوان هستند و استفاده 
آنها از باشگاه هاي سازمان ورزش شهرداري تهران هم امكانپذير است؛ 
باشگاه هاي ورزشي مراكز شهربانو و سوله هاي الزهرا در ادوار گذشته 
برنامه هايي براي حضور منظم بانوان در پايان ساعت اداري داشتند و 

ضروری است اين موارد احيا شود.« 

نصب420لوح
درميدانامامخميني

معاون فني و عمرانی شهردار تهران از تكميل 
پروژه يادمان شهداي شهر تهران خبر داد و 
گفت اين كار از خرداد ماه آغاز و پس از نصب 
420لوح مزين به اسامي شهدا، تكميل شد.

به گزارش همشهري، عباس شعباني پس از 
اينكه سكان معاونت فني و عمراني شهرداري 
تهران را به دست گرفت از اتمام پروژه هاي 
نيمه تمــام خبر داد و گفت كــه اين كار در 
اولويت قــرار دارد و پروژه هــاي نيمه تمام 
در يك بازه زمانــي 6 ماهه، يكســاله و در 
نهايت 2 ســال و نيمه تكميل مي شوند. 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 7500مترمربع پياده راه 
ارتباطي و ســنگفرش در محوطه ميدان و 
خيابان موسوم به پشت شهرداري، احداث 
يادمان شهداي شهر تهران در مركز ميدان 
و در محوطه اي به طول 400متر در دستور 
كار قرار داشت كه در نهايت با نصب 420لوح 
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 بخش هاي 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 مي رود.« 
به گفته معاون فني و عمرانی شهردار تهران 
سفت كاري ديوارهاي داخلي در طبقه منفي 
يك و اجراي تاسيســات برقــي، مكانيكي 
و لوله كشــي آتش نشاني و شــيب بندي، 
عايق كاري و كف سازي  پشت بام، همچنان 

در حال انجام هستند.
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   بررسي نقشه ها، آمار تردد و دوربين ها
پيكترافيكدرساعاتصبحوعصرگاهيمهرماهبنابهبازگشاييمدارستبديلبهخاطرهشدهو
اكنونوضعيتنامشخصيبرترافيكشهرتهرانحاكماست؛چنانكهدرهرساعتيازروزانتظار
ترافيكرابايدداشتونكتهاينجاستكهديگردليلترافيكدرهرساعتيازروزارتباطيبه
مدارسندارد.رئيسكميتههوشمندسازيحملونقلشورايشهرتهرانازمهلت7روزهشوراي
شهرتهرانبهمعاونتحملونقلبرايبررسيترافيكپايتختخبرداد.علياصغرقائميبابيان
اينكهمسئوالناجراييمعاونتحملونقلاعالمكردندكهمهلتيبرايبررسينقشهها،آمار
ترددودوربينهاالزمدارند،بهايسناگفت:»بههميندليلبهآنهافرصتيكهفتهايدادهشدتا
ضمنتحليلدادههاونقشههايترافيكيتهراندرموردچرايياينترافيكبهماتوضيحدهند.«
اينعضوشورايشهرتهراندرپاسخبهاينسؤالكهآيازمانطرحترافيكافزايشمييابديا
نه،گفت:»بهنظرمدراصلطرحترافيكبايدبازنگريصورتگيرد،امااينكهطرحترافيكچه
تغييريبايدداشتهباشد،سؤالياستكهبايدشورايعاليترافيكبهآنپاسخدهد.درواقع
ترافيكاينروزهايتهرانبرايماهمسؤالبرانگيزاستودريكمدت7روزهشهرداريبهاين

سؤالماومردمپاسخخواهدداد.«

برنامههايويژهومشاورههايسالمتيدربوستانهايبانوان

زينبزينالزاده
خبر نگار

   نياز پايتخت به گرمخانه جنرال 
گرمخانههايتهرانمنطبقبااستانداردهايبينالمللي
نيستندومديرانشــهريهمدربازديدازآنهامكررا
عنوانكردهاندكهاينفضاهادرشأنشهرونداننيستند.
معاونحمايتهايسازمانرفاه،خدماتومشاركتهاي
اجتماعيشــهرداريتهرانهمباتأييداينموضوعبه
همشهريگفت:»براساساســتانداردهايبينالمللي
نخستينويژگيومشــخصهگرمخانه،فلت)همسطح(
بودنآناستكهمتأســفانهاينشاخصهدرهيچيكاز
گرمخانههاوجودندارد؛چراكهبناهاباتغييركاربريبه
گرمخانهتبديلشدهاند.«بهگفتهسعيدشرفدوست،
اتاقهايمددكاريوپزشكي،سالنهايخوابمناسب،
فضايغذاخــوريوگردهماييو...برخــيازامكانات
پيشبينيشدهدرگرمخانههايجنرالهستند.اوادامه
داد:»براســاسمصوبهشورايشــهرتهران،مقررشد
درپايتخت4گرمخانهجنــرال)3گرمخانهويژهآقايان
درمناطــق17،4و19،يكگرمخانهجنــرالهمويژه
بانواندرمنطقه16(ساختهشوداماهنوزاقداميصورت
نگرفتهاست.«موضوعيكهســيداحمدعلوي،عضو
كميسيونفرهنگيواجتماعيشورايشهرتهرانهم
بهآنواكنشنشاندادوگفت:»باتوجهبهمصوبهشوراي
شهرواختصاصبودجه،هنوزگرمخانهجنرالدرپايتخت
ساختهنشدهوضرورياستشهرداريتهراناينموردرا

باجديتپيگيريكند.«

می
ست

ر ر
 امي

ي/
هر

مش
س: ه

عك



2 پنجشنبه 29 مهر 1400    شماره 48342 3 0 2 3 6 2 1 اقتصاد

نبض بازار

رونق معامالت بازار اوراق بدهي

هشدار براي پاييز بي آب

كميسيون اصل90 مجلس  سوخت
شوراي اسالمي 10سال پس 
از توقــف توليــد بنزين در 
مجتمع هاي پتروشــيمي، آن هم در دولت 
دوم محمود احمدي نژاد به دفاع از اين اقدام 
روي آورد و با رد ادعاي وزارت نفت و سازمان 
حفاظت محيط زيســت در دولت حســن 
روحاني اعالم كــرد بيژن نامــدار زنگنه و 
معصومه ابتــكار به دليل تشــويش اذهان 

عمومي بايد محاكمه شوند.
به گزارش همشــهري، توليــد بنزين در 
مجتمع هاي 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 تحريم ها به ويژه عليه 
واردات بنزين، به توليد بنزيــن، اين بار نه 
در پااليشگاه ها، بلكه در برخي مجتمع هاي 
پتروشــيمي اقدام كنــد، ابهام هاي جدي 
درخصــوص تأثيــر اين سياســت و البته 
سرطان زا بودن آالينده هاي ناشي از مصرف 
بنزين پتروشيمي ها مطرح شد. با روي كار 
آمدن دولت حســن روحاني، بيژن نامدار 
زنگنه دســتور توقف توليد و عرضه بنزين 
پتروشــيمي را داد و سازمان محيط زيست 
هم آن را عامل افزايش ســرطان و تشديد 

آلودگي هوا اعالم كرد.

كيفرخواست
به فاصله 3 ماه از پايان عمر دولت گذشــته، 
ديروز كميسيون اصل90 مجلس با انتشار 
گزارشي اعالم كرد: بيژن زنگنه، وزير وقت 
نفت و معصومه ابتكار، رئيس وقت سازمان 
حفاظت محيط زيست، در نقض اين تعهد 
شرعي، قانوني و اخالقي نه تنها باعث تشويش 
اذهان عمومي، اشتباه محاسباتي و خسارت 
ميلياردي به بيت المال شده اند بلكه موجب 
تضييع حقوق عامــه و ايجــاد موانع براي 
كاركنان وظيفه شــناس در انجام وظايف 
محوله شــده اند؛ لذا به موجــب مواد 697 
و 698 قانون مجازات اســالمي از دستگاه 
قضايي در خواست مي شود نسبت به تعقيب، 
محاكمه و اعمــال مجازات مقــرر قانوني 
نامبردگان اقدام مقتضي به عمل  آيد. آنچه 
ديروز علي خضريان، سخنگوي كميسيون 
اصل90 مجلــس با موضوع رســيدگي به 
تخلفــات وزارت نفت و ســازمان حفاظت 
محيط زيست در صحن علني مجلس خواند، 
البته يك گزارش قديمي به گفته خود اوست. 
گزارشي كه در جلســه 21دي ماه 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 به گفته كميسيون اصل90 مجلس 
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: 
گزارش هاي سازمان حفاظت محيط زيست 
حاكي از آلودگي شديد بنزين هاي توليدي 
پتروشيمي ها بوده و همين امر به آلودگي 
هوا منجر شده اســت زيرا توليد ريفرميت 
پتروشــيمي يا پيروليز يا كال تركيباتي كه 
بنزن توليد مي كنند، سرطان زاست. از نظر 
كارشناســان مركز پژوهش هاي مجلس، 
در بنزين هــاي توليــدي كشــورها حتي 
كشورهايي كه پيچيده ترين پااليشگاه ها را 
دارند، ريفرميت و آروماتيك وجود دارد. به 
اين ترتيب بازوي تحقيقاتي مجلس گزارش 
سازمان حفاظت محيط زيست را رد كرده و 
تأكيــد دارد: در بدبينانه ترين وضع، ميزان 
بنزن موجود در ريفرميت پتروشــيمي ها 
0.7درصد در كل بنزين توليدي كشــور و 
در بهترين وضع نيم درصد اثر داشته است. 
شركت ملي صنايع پتروشيمي هم نظر داده 
اصوال مجتمع هاي پتروشيمي، توليدكننده 
ريفرميت هســتند نه بنزين و محصوالت 
آن براي ادامه فراينــد و تبديل به بنزين به 
پااليشگاه ها ارسال مي شــده و ريفرميت 
توليدي، مســتقيم قابل مصرف نيســت. 
شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي هــم اذعان كــرده تأثيــر ريفرميت 
پتروشــيمي در بنزين كمتر از 10درصد 
بوده و ريفرميت دريافتي از شــركت هاي 
پتروشيمي پس از امتزاج با مؤلفه هاي مازاد 
بنزين پااليشگاه ها استانداردسازي و به بازار 

عرضه شده است.
در گزارش كميســيون اصل90 به نقل از 

مدير هماهنگي نظارت بر توليد شركت ملي 
پااليش و پخش آمده است كه مشخصات 
ريفرميت پتروشــيمي ها بــا ريفرميت يا 
پلتفرميت توليدي پااليشگاه ها مشابه بوده 
و در برخي موارد ممكن است به لحاظ ميزان 
آروماتيك و بنزن اختالف ناچيز داشته باشد، 
لكن بعد از اختالط با ديگر مولفه هاي بنزين 
مشابه بنزين توليدي در پااليشگاه ها به بازار 

عرضه مي شود.
در نهايت سازمان بازرســي كل كشور هم 
در گزارشي اعالم مي كند سازمان حفاظت 
محيط زيست تأكيد دارد هر چه بنزن بيشتر 
باشد، سرطان زايي را افزايش مي دهد. اگرچه 
اين مطلب صحيح است ولي آمارهايي كه 
ارائه مي شــود مبني بر اينكه ســرطان در 
سال هاي گذشــته افزايش پيدا كرده است 
و با بنزين پتروشــيمي ربط داده مي شود 
پذيرفتني نيســت زيرا 5 تا 15سال طول 
مي كشد كه موج سرطان جديد وارد شود، 
پس نمي توانيم ايــن آمارهــا را به بنزين 
پتروشيمي ربط دهيم. نتيجه اينكه تأكيد 
بر نقش بنزين پتروشــيمي به عنوان عامل 
اصلي ايجاد آلودگي هوا در كالنشهر تهران، 

فاقد استناد معتبر علمي است.

اتهام مشترك زنگنه و ابتكار
كميسيون اصل90 مجلس 2 اتهام مشخص 

را متوجه بيژن زنگنه، وزير ســابق نفت و 
معصومه ابتكار، رئيس وقت سازمان حفاظت 
محيط زيســت مي داند و در گزارش خود 
اعالم مي كند: ارتباط افزايش سرطان طي 
ســال هاي گذشــته با ريفرميت توليدي 
پتروشيمي ها از لحاظ علمي اثبات نشده و 
ميزان بنزن ريفرميت توليدي پتروشيمي ها 
برخي پايين تر و برخي مشــابه ريفرميت 
واحدهاي پااليشگاهي است؛ بنابراين بنزين 
توليدشده از ريفرميت پتروشيمي ها حداقل 
مشــابه بنزين توليدي پااليشــگاه ها بوده 
اســت. افزون بر اينكه با توجه به آناليزهاي 
كامل انجام شده توسط شركت ملي پااليش 
و پخش روي توليدات پااليشگاه هاي اراك 
و شــيراز مقادير بنزن بسيار كمتر از مقدار 
گزارش شده سازمان حفاظت محيط زيست 

بوده است.
در بخشــي از ايــن گــزارش مســتند و 
كارشناســي شــده كميســيون اصل90 
مجلس آمده اســت: زنگنه و ابتكار با ارائه 
داده هاي غلط به رسانه ها و نيز در مكاتبات 
رسمي، بحث آلودگي ريفرميت دريافتي از 
پتروشيمي ها را مطرح مي كنند و ريفرميت 
توليد پتروشــيمي ها در تركيب بنزين از 
چرخه حذف و به دنبال آن واردات گسترده 
بنزين با برچسب ادعايي استاندارد يورو4 
اما غيراســتاندارد، از طريق واسطه ها آغاز 
مي شود و از ســوي ديگر وزير پيشين نفت 
در نامه اي كارشناســان و كاركنان وزارت 
نفت را از هرگونــه اظهارنظر و ارائه ديدگاه 
كارشناســي در مصاحبه با رســانه ها منع 
مي كنــد و كارشناســان درصــورت بيان 
ديدگاه هاي خود به هيأت هاي رســيدگي 
به تخلفات اداري معرفي مي شوند. افزون بر 
اتهام تشويش اذهان عمومي، زنگنه و ابتكار 
به دليل اتهام ترك فعل در شرايط تحريم ها 

قرار است محاكمه شوند.

ارزش معامالت اوراق بدهي در فرابورس ديــروز به 8.5برابر معامالت 
سهام در بورس تهران رسيد و ســرمايه گذاران جمعا 34هزار ميليارد 
تومان اوراق بدهي دادوســتد كردند. به گزارش همشــهري، به دليل 
سياست هايي كه براي افزايش نرخ بهره اوراق بدهي در طول ماه هاي 
گذشته در پيش گرفته شــده معامالت اوراق بدهي در بازار سرمايه با 
رونق مواجه شده و ارزش معامالت اوراق بدهي در بازار سرمايه روزبه روز 
در حال افزايش است. دولت در تالش است از طريق انتشار اوراق بدهي 
كسري بودجه اش را جبران كند. تازه ترين آمار ها نشان مي دهد از ابتداي 
امسال تاكنون 110هزار ميليارد تومان اوراق بدهي منتشر شده است. 
فقط در 2 ماه 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؛ به طوري 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 روز هاي گذشته كاهش محسوسي را نشان 
مي داد؛ اين موضوع نشان مي دهد بخش زيادي از نقدينگي راهي بازار 
اوراق بدهي شده است. در مبادالت روز گذشته تحت تأثير كاهش ارزش 
معامالت بورس، شــاخص كل بورس تهران هم بيش از 13هزار واحد 
كاهش يافت و به يك ميليون و436هزار واحد رسيد. به نظر مي رسد با 
توجه به سياست هاي انقباضي دولت و تامين كسري بودجه، فروش اوراق 
بدهي در نيمه دوم سال شتاب بيشــتري بگيرد. اين موضوع مي تواند 

شاخص هاي بورس را در نيمه دوم سال با ريسك بيشتري مواجه كند.

بايد براي نجات آب دست به كار شد؛ خشكسالي و كم باراني سال قبل در 
فصل پاييز هم به قوت ادامه دارد و با توجه به اينكه بخش قابل توجهي 
از ذخاير آبي سدها در يك سال اخير مصرف شده، بايد تمهيداتي براي 

مديريت مصرف آب انديشيده شود.
به گزارش همشهري، 29روز از ســال آبي 1401- 1400مي گذرد و 
ميانگين بارندگي هاي كشور به 4ميلي متر رسيده كه 20درصد كمتر 
از سال قبل و 43درصد كمتر از ميانگين بارندگي هاي 53سال اخير 
است. با تداوم كم باراني و خالي بودن مخازن سدها، هشدار كم آبي به 
صدا درآمده و براي عبور از پاييز بي آب، به همراهي مصرف كنندگان 
آب در همه حوزه ها نياز اســت؛ بــراي نمونــه، در پايتخت ميانگين 
بارش هاي پاييزي آن فقط 0.4ميلي متر بارش ثبت شده و مديرعامل 
شركت آبفاي استان تهران نســبت به پاييز سخت هشدار داده است. 
محمدرضا بختياري با اشاره به اينكه بارش هاي تهران از 5.8 ميلي متر 
در سال گذشــته به 0.4ميلي متر در ســال جاري كاهش پيدا كرده، 
مي گويد: پاييز امسال بسيار سخت خواهد بود و درخصوص زمستان 
نيز پيش بيني هاي متعددي براي پربارشي و كم بارشي وجود دارد كه 
به طور كامل قابل تأييد نيست. به گفته او مصرف آب تهران به 3.2ميليون 
ليتر رسيده كه اين رقم در تابستان و در اوج مصرف 3.7ميليون ليتر بوده 
است. بختياري با بيان اينكه با وجود افزايش 3 درجه اي 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 صرفه جويي 10 درصدي در تهران افزود: باوجود 
شدت خشكسالي و كاهش منابع آبي، ما در تابستان، حتي يك ساعت 
نيز به دليل نبود آب، قطعي نداشتيم و در اين مورد بايد از مشتركاني كه 

همكاري كردند نيز سپاسگزار بود.

بازگشايي پرونده بنزين پتروشيمي
 كميسيون اصل90 مجلس، 10سال پس از توقف توليد بنزين در مجتمع هاي پتروشيمي

ادعاي مقامات دولت سابق، مبني بر آاليندگي اين نوع از بنزين را رد كرد 

سامانه ثمن وزارت راه وشهرسازي  مسكن
از ديــروز ظهــر بــراي ثبت نام 
متقاضيان نهضت ملي مسكن فعال 
شــد؛ اما چه كســاني مي توانند در اين سامانه 
ثبت نام كننــد و درنهايت چه افــرادي به عنوان 
متقاضيان مجاز مسكن دولتي به پروژه ها معرفي 

مي شوند؟
به گزارش همشــهري، براســاس قانون جهش 
توليد مسكن، دولت مكلف شده براي تأمين نياز 
مسكن براساس مطالعات وزارت راه وشهرسازي، 
به گونــه اي برنامه ريزي كند كه ســاالنه حداقل 
يك ميليون واحد مسكوني توليد شود؛ به نحوي كه 
در 4ســال پيــش رو، حداقل 4ميليــون واحد 
مســكوني در قالب اين قانون بــراي متقاضيان 

واقعي مسكن احداث شود.
پس از برنامه ريزي هاي فشــرده دولت و وزارت 
راه وشهرســازي، عاقبت از ديروز ظهر ســامانه 
مخصوص ثبت نام نهضت ملي مسكن در پلتفرم 
هميشــگي اين وزارتخانه در كنار ســامانه هاي 
مســكن ملي و وام وديعه فعال شد و متقاضيان 
مي توانند تا يك ماه آينــده ضمن مراجعه به اين 
سامانه ثبت نام كنند. البته ديروز به واسطه ترافيك 
كاربران، ســامانه ثمن با اختالل مواجه شد؛ اما 
مسئوالن وزارت راه وشهرســازي مي گويند اين 
موضوع در روزهاي آينــده به كلي مرتفع خواهد 

شد.

شرايط متقاضيان مسكن نهضت ملي
به صورت كلي مســكن هاي دولتي مانند مسكن 
مهر، ملي يــا هميــن نهضت ملي مســكن به 
متقاضيان خانه اولي مي رسد كه فرم جيم آنها سبز 
است، متأهل يا سرپرست خانوار هستند، سابقه 

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 آيين نامه مربوطه به آن، احراز شرايط 
متقاضيان مســكن دولتي به اين صورت انجام 
مي شود كه اول  از همه، بايد فرم جيم متقاضي در 
سامانه هاي وزارت راه وشهرسازي 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 هيچ يك 
از امكانات نهادهاي عمومــي غيردولتي مربوط 
به تأمين مسكن شامل زمين، واحد مسكوني يا 
تسهيالت يارانه اي 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 
ثبت نام مسكن دولتي هستند. همچنين طبق 
اظهارات متوليان امر، امكان ثبت نام مردان مجرد 
مستقل نيز در نهضت ملي مسكن وجود دارد و 
در فرايند ثبت نام 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 حداقل20 ســال سن و با 
معرفي سازمان بهزيستي كشــور« بدون احراز 
شرط تأهل و سرپرست خانوار در زمره متقاضيان 
قرار مي گيرند. همچنيــن متقاضيان زن متأهل 
نيز مي توانند با ارائه تعهدنامه محضري از طرف 
همســر، مبني بر پذيــرش شــرايط واگذاري 
طرح هاي حمايتي مســكن به همسر و به شرط 

سبز بودن فرم ج به نام متقاضي و همسر، به عنوان 
متقاضي نهضت ملي مســكن ثبت نــام كنند و 
با احراز ساير شــرايط قانوني، از مزايا و امكانات 
طرح هاي حمايتي مسكن وزارت راه وشهرسازي 

برخوردار شوند.
شرط ســوم پذيرش ثبت نام 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 مي يابد و براي 
كارمندان دولت نيز كه به اســتناد حكم دستگاه 
ذيربط به شهر ديگري جز تهران منتقل مي شوند، 
اين سابقه مالك عمل نخواهد بود. همچنين براي 
متقاضيان ثبت نام مســكن در شهرهاي جديد، 
سابقه سكونت حداقل 5سال در شهر جديد مورد 
تقاضا، شهر مادر يا ساير شهرهايي كه متقاضيان 
آنها به دليل نبود اراضي دولتي به آن شهر جديد 

معرفي شده اند، مالك است.
چهارمين شــرط اصلــي براي قبولــي ثبت نام 
متقاضــي نهضت ملي مســكن و معرفــي او به 
پروژه هاي مسكن دولتي اين است كه او از ابتداي 
سال1384 تاكنون 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 
راه وشهرسازي در شوراي عالي مسكن اصالح شود 
و سال پايه از 84 به سال هاي باالتر مانند 90و95 
تغيير كند؛ اما هنوز اتفاقي در اين مورد رخ نداده و 

مالك فعلي همان قانون قبلي است.

شرايط قبولي هاي نهضت ملي
بعدازاينكــه افــراد با احراز 4شــرط بــاال، در 
 ســامانه ثمن وزارت راه وشهرســازي به نشاني

 https://saman.mrud.ir ثبت نام كردند و بعد 
از پايش اطالعات، براي انجام امور اداري و بانكي 
فراخوان شدند، قراردادي با آنها منعقد مي شود و 
متقاضيان با امضاي آن مي پذيرند كه حائز شرايط 
استفاده از واحدهاي طرح هاي حمايتي مسكن 

وزارت راه وشهرسازي 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 
قابل توجهي 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 تمام شده را طي مراحل ساخت 
داشته باشــد. پيش ازاين در مورد مسكن ملي 
شــروط ســوم و چهارمي هم مبني بر »توانايي 

پرداخت اقســاط ماهانه بانكي تســهيالت« و 
»امكان سپرده گذاري 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. ازآنجايي كه اين واحدهاي مسكوني 
به صورت مشاركتي و بر مبناي قيمت تمام شده 
احداث مي شوند، 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 كم درآمد كه زمين آنها 
رايگان و سود تسهيالت بانكي آنها يارانه اي است 
در اين مورد با تخفيف هايي 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 به زودي با تصويب شوراي پول و 
اعتبار، شــرايط اين تســهيالت مطابق با قانون 
جهش توليد تغيير خواهد كــرد به گونه اي كه 
سقف وام 400ميليون تومان و دوره بازپرداخت 
20سال مي رسد و نرخ سود نيز متغير خواهد شد.

بازوي نظارتي مجلس از قوه 
قضاييه خواست بيژن زنگنه 
و معصومه ابتــكار را به دليل 
تشــويش اذهــان عمومي 

محاكمه كند 

راهنماي ثبت نام مسكن ملي
 ثبت نام متقاضيان مسكن دولتي از ظهر ديروز آغاز شده و تا يك ماه ادامه دارد

 ديروز به واسطه ترافيك كاربران، سامانه ثمن با اختالل مواجه شد؛ اما مسئوالن وزارت راه وشهرسازي مي گويند اين 
موضوع در روزهاي آينده به كلي مرتفع خواهد شد

   مدارك موردنياز براي ثبت نام
ثبت نام در نهضت ملي مسكن 8مرحله دارد كه از ورود متقاضي با ثبت كد ملي و شماره تلفن همراه آغاز 
مي شود و بعد از وارد كردن مشخصات خود، محل سكونت، محل تقاضاي مسكن، اظهار شرايط سكونتي 
خود و تأييد اطالعات دريافتي به پايان مي رسد اما بعد از اتمام ثبت نام بايد از بخش »مشاهده درخواست 
 متقاضي« در همان ســامانه ثمن يا سامانه طرح هاي حمايتي مســكن وزارت راه وشهرسازي به آدرس
 tem.mrud.ir  نسبت 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 قابل ذكر اين است كه گواهي سابقه سكونت در شهر محل تقاضا در 5سال اخير 
مي تواند شامل گواهي اشتغال به كار 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 به كار از دواير دولتي براي متقاضي يا همسر و همچنين گواهي مبني 
بر پرداخت مستمري بگيران و بازنشستگان باشد. در پايان، پس از پااليش اطالعات متقاضيان و اطالع رساني 
به او، بايد اصل مدارك بارگذاري شده در سامانه جهت تشكيل پرونده به ادارات كل راه وشهرسازي يا ديگر 
متوليان طرح هاي حمايتي مسكن وزارت راه وشهرسازي مانند بنياد مسكن ارائه شود. البته اين ثبت نام 
به معناي تعهد وزارت راه وشهرسازي 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 

مي شود و حق هيچ گونه اعتراضي نخواهد داشت.

معاون اول رئيس جمهوري با ابالغ بخشنامه اي، دستگاه هاي اجرايي را مكلف  بورس كاال
كرد كه اموال و امالك مازاد خــود را از طريق بورس كاال يا مزايده عمومي 
عرضه كنند. طبق آخرين برآورد ها دولت دست كم 7ميليون ميليارد تومان 
اموال به نرخ سال97 دارد كه مي توان برآورد كرد با توجه به نرخ تورم ارزش اين دارايي ها 
دست كم دوبرابر شده باشد. به گزارش همشــهري، روز گذشته معاون اول رئيس جمهور 
بخشــنامه اجرايي تامين منابع مالي دولــت از طريق فروش اموال و امــالك مازاد را به 
دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري ابالغ كرد. طبق اين ابالغيه 
همه دستگاه هاي اجرايي مشمول اين قانون موظفند فهرست اموال و امالك مازاد خود را 
ظرف يك ماه به وزارت اقتصاد اعالم كنند و وزارت اقتصاد نيز مكلف اســت آن دســته از 
دستگاه هاي 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 رئيس جمهور براي فروش اموال مازاد دولت در شرايطي صادر مي شود 
كه به گفته اقتصاددانان مولد سازي  اين دارايي ها يكي از راه هاي مهم براي كاهش كسري 
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 به دليل چسبندگي و 
مقاومت مديران دولتي، عرضه و فروش اموال مازاد دولت به طور كامل انجام نشده است. 
فرهاد دژپسند، وزير سابق اقتصاد پيش از اين درباره چسبندگي مديران دولتي به اموال 
دولتي گفته بود: از بازديد دارايي هاي دولتي در شهرهاي مختلف واقعا سر آدم دود مي كشد، 
دارايي هاي زيادي وجود دارند كه راكد مانده اند. وقتي به فالن دستگاه اجرايي مي گوييم چرا 
اين دارايي ها راكد مانده اند، مي گويند بعدا طرح توسعه اجرا مي كنيم؛ مثال در مشهد زمين 
قابل توجهي بود كه وقتي پرسيديم، گفتند، مي خواهيم بعدا طرح توسعه اجرا كنيم؛ بنابراين 

چسبندگي به مال، اموال و دارايي مربوط به يك دستگاه نيست؛ همه گرفتار شده ايم.
به گزارش همشهري، هدف از مولدسازي دارايي هاي دولت ايجاد جريان نقدي از دارايي هاي 
دولت براي كمك به مخارج دولت است كه به عنوان يك مسئله پذيرفته شده در سطح جهان 
معمول است. برخي كشور هاي توسعه يافته در طول سال هاي گذشته با ايجاد صندوق هاي 
ثروت ملي، دارايي هاي دولتي را به جريان نقدي تبديل و وارد چرخه اقتصاد كرده اند. در 
ايران اما سال هاست بحث مولدسازي دارايي هاي دولت مطرح است، اما هر بار دولت ها در 
اجراي آن با ناكامي مواجه شده اند. حاال اما دولت سيزدهم در تالش است از طريق بورس 
كاال به روند عرضه اموال مازادش كه رقم بســيار بزرگي را شامل مي شود سرعت بدهد. 

پرسش اين است كه ارزش اين دارايي ها چقدر است؟

ارزش دارايي هاي دولت چقدر است؟
براساس گزارشي كه آبان1397 خزانه داري كل كشور ارائه كرد، رقم دارايي هاي دولت تا 
آن تاريخ 7ميليون ميليارد تومان بود. اين رقمي بود كه سال قبل فرهاد دژپسند، وزير سابق 
اقتصاد هم آن را تأييد كرد و گفت: اگر فقط 20درصد از دارايي هاي دولت ارزيابي و در چرخه 
اقتصاد قرار گيرد، باعث رونق مي شود. او تأكيد كرده بود: 2هزار و800هزار ميليارد تومان 

شركت دولتي ارزيابي و به روز شده در كشور داريم كه قابليت واگذاري دارند.
با اين حال برخي اطالعات نشان مي دهد صرف نظر از ســهام شركت ها، دولت فقط يك 
ميليون ملك دارد كه فقط بخش كمي از اين امالك شناسايي شده و هنوز ارزش كل اموال 
دولت به طور كامل مشخص نيست. 3سال پيش رحمت اهلل اكرمي، معاون وزير اقتصاد و 
خزانه دار كل كشور نيز با بيان اينكه به طور كلي يك ميليون ملك دولتي وجود دارد كه فقط 
350هزار از آنها شناسايي و در سامانه ثبت شده، گفته بود: براساس بررسي هاي انجام شده 
ارزش اين اموال چندين هزار هزار ميليارد تومان برآورد شــده است. اين رقم هر چند كه 

به دست آمده، اما آنقدر بزرگ است كه آن را از پشت تريبون اعالم نمي كنم.

منقول و غيرمنقول
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 رئيس جمهور اعالم 
كرده بود از مجموع كل ارقام اعالم شده 2700هزار ميليارد تومان شامل سهام شركت هاي 
دولتي است كه رقمي معادل 180ميليارد دالر را شامل مي شود؛ بنابر اين مي توان برآورد 

كرد كه بقيه اموال دولت، شامل اموال غيرمنقول يا امالك است.
نكته حائز اهميت اين است كه نرخ تورم انباشته از ســال1397تا كنون 130درصد بوده 
است؛ يعني ارزش اين دارايي ها در 3سال گذشته دســت كم دوبرابر شده و احتماال رقم 
كل اموال دولت در بدبينانه ترين حالت به بيش از 14ميليون ميليارد تومان رسيده است. 
به گفته محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي، طبق گزارش خزانه داري كل 
كشور، ارزش اموال دولت، معادل 10برابر حجم نقدينگي است. كل بودجه عمومي كشور 
400هزار ميليارد تومان است. اگر اين دارايي ها مورد استفاده قرار گيرد، تحول بزرگي در 

اقتصاد كشور رخ خواهد داد.

اموال دولت روي ميز فروش
  معاون اول رئيس جمهوري بخشنامه فروش اموال دولت از طريق بورس كاال را ابالغ كرد

  برآورد ها نشان مي دهد ارزش كل اموال دولت دست كم
ارزش معامالت بازار اوراق بدهي در مبادالت ديروز از مرز  به 14ميليون ميليارد تومان رسيده است

34هزار ميليارد تومان فراتر رفت
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06
یادمان 

امیرِ عادل

برج شیخ شبلی یكی از جاذبه های 
گردشگری و به ثبت ملی رسیده 

شهر دماوند است

08
شهری كه دیگر 
ممنوعه نیست

درباره یكی از عجیب ترین 
نمادهای گردشگری چین 

بیشتر بدانیم

15
تنبیه كنید،اما 
بدون خشونت

والدین باید در مقابل 
رفتارهای اشتباه كودكان

واكنش اصولی نشان دهند

11

طنز بهترین وسیله 
برای نوشتن از 
ناگفته هاست

پای صحبت های سیروس همتی
نویسنده، كارگردان و بازیگر

13
موزه گربه ها

اينجاست

گشت و گذار در یكی از  
عجيب ترين و غيرقابل 

باورترين موزه های تهران

روبه رو با ناصر ممدوح؛ یكی از صداهای ماندگار دوبله 
و گویندگی سینما و تلویزیون ایران

یاسین حجازی، مؤلف كتاب »قاف«، از لزوم وجود 
تصاویر دراماتیك در روایتگری می گوید

بازیگری زنگ تفریحم بود

هیچ وقت متون كالسیك مان را 
مثل یك رمان نخوانده ایم

12

07

09

در بیشتر كتاب هایی كه درباره 
پیامبر)ص( وجود دارد، تصویر 

داستانی )ایماژ( یا دیالوگ 
نمی بینیم. ما معموالً شرح و 

تحلیل  در كتاب ها می خوانیم. 
البته به چرایی ها و تحلیل ها 
محتاجیم اما بیش و پیش از 

آن باید بفهمیم هر اتفاق 
چطور رخ داده

اگر یك بار دیگر هم به دنیا بیایم باز 
هم دوبلور می شوم. 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 دوبله های این چنینی می كنند چندان 
ناراحت نیستم؛ از سر ناچاری است 
كه باید كارهایی بكنند و برای همه شان 
آرزوی سالمت دارم

چند سطر شنیدن دوست، دور از چشم كرونا
دوتا بودند، هركدام قد یك 
بند انگشت كه هراسان به 
چــپ و راســت می رفتند 
تا راهی بجوینــد به جوی 
حقیری كه شاید از بركه ای 
ســردرآورند كه برایشان 
دریاســت! مرد محترمی كه كیســه فریزر ماهی ها 
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 
سی وشش، 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 پشت سر 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 بچه ها 
هستند كه با دنیا در خوش و بش و خنده اند، مخصوصاً 
دختركی كك ومكی و موقرمز كه دستش در دست 
بادكنكی به شــكل قلب بود. و چقدر حالش نازنین 
بود. در همین لحظه ها مرد 43-42ساله ای كه دود 
سیگار به باد می بخشید كنار من نشست. بی قرار به  
نظر می رسید این را در مالحظات او دیدم كه به گمانم 
خط خطی بود. سیگارش را كه خاكستر كرد، سربه سر 
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 می كنید من پریشان 

احوالم؟ من افسرده ام؟
من خاموش تر از ســكوت، هیچ نگفتم و او ســر در 
گریبان رفت وقتی دوباره ســیگار در دستش از درد 
می سوخت. راستی آیا او افسرده بود؛ آن مرد محترم 
كه خرام می رفت؟ در جایی خوانده ام افسردگی یعنی 
تغییر وضع كه از پی گریز از دیگران، بی حوصلگی و 
حتی گریز از خود و عدم اعتماد به  خود می آید. همه 
اینها البتــه كم وبیش با من اســت و دیگرانی دیگر 
هم. با این همه با همین كم وبیش ها ســعی می  كنیم 
خوب باشیم كه حال زندگی را از اینی كه هست بدتر 
نكنیم. به پارك می رویم. بستنی نانی می خوریم، نان 
سنگكی می خریم، جویای حال همدیگر می شویم؛ 
یعنی خوبیم امیدوارم شــما هم خوب باشــید. بعد 
به آینه ســالم می كنیم، چند پولك نان خرد پشت 

پنجره كبوتر و گنجشــك های عاشــق می ریزیم. 
چون می دانیم 5درصد از یــك كار بزرگ، بزرگ تر 
از 95درصد یك كار كوچك است؛ مثل آب دادن به 
گلدان كه دل و جان و جهان ما را سبز می كند. مثل 
دیدن كســی كه آرام و خرام با تبســمی دلنشین از 

روبه رو می آید؛ مثل دیدن ماهی كه بدر كامل است.

سرم را روی زانوی شب گذاشتم
خواب هایم آینه شعری شدند

كه قامت و عشق زیبای تو
در آن نمایان بود

خاطره را جــا می گــذارم و در آینــه زل می زنم به 
خودم. نگاه غم خورده وكم فروغی دارم مثل آدم های 
بی اشتها كه اغلب میل به خوردن ندارند و نمی دانند 
بی اشــتهایی از نشــانه های بارز افســردگی است. 
راست این اســت كه حاال و اكنون تعداد افسردگان 
بی شمارانند چرایی و چگونگی آن را همه می دانیم. 
وقتی دستخوش تغییرات رفتاری و گفتاری شده ایم 
و حالمان، بی حال و حوصله اســت، یعنی افســرده 
شده ایم كه نســبت به همه  چیز یا به شدت بی تفاوت 
یا به شــدت حساســیم. مثل من كه گاهی از دیدن 
خودم در آینه های روبه رو خســته می شوم. همراهم 
می گوید حق داری با این سروشــكل، من هم بودم، 

همین جوری می شدم!
دوســتی بســیار نزدیك، مثل پوســت چســبیده 
به گونه های ســرخ، توصیه می كند خودت را دوست 
داشــته باش تا حالت خوب  شــود؛ چون مهم ترین 
نشانه حال خوب  داشتن و احترام به  خود گذاشتن، 
دوست داشتن دیگران است. پس پنجره را بازكن زل  
بزن به  ماه شب چهارده، به ستاره ای كه مال شماست 
و باید دست به سرش بكشید. اصاًل كمی راه بروید و 
دوشاخه گل مهمان میز كنید، پیش بند، گردن آویز 
كرده و یك نیمرو با تخم مرغ محلی درست كنید و از 
خودتان و همراهتان پذیرایی كنید تا حالتان هوایی 

بخورد و خوش تر از نسیم شود! 
حق با شماســت اینگونه نگاه كردن بــه زندگی در 
شرایط كنونی غیرمحتمل و یا از سر خودفریبی است! 
بله، شاید! راست این است كه من به رؤیاهایم احترام 
می گذارم. گاهی یك گلدان و یك كاسه آب، من را به 
جنگل و دریا می رساند! ویا چندسطر شنیدن تلفنی 
دوست دور از چشم كرونا حالم را چهارفصل می كند! 

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

فریدون صدیقی

استادروزنامهنگاری

یادداشت 

گفت وگو با امیرحسین زارع 
كه بعد از 32سال ایران را در دسته 

فوق سنگین كشتی آزاد صاحب مدال طال كرد

به خاطر كشتی قید 
مدرسه نمونه  دولتی را زدم

  شعرها از 
شیركو بیكس با ترجمه مختار شكری پور



عارف قرون سوم و چهارم

معماری اسالمی و ایرانی

از پاگنبذ تا برج شبلی

برفراز تپه

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 به فرد 
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 می شد. او كه اصالتا 
خراسانی بود و نسبش به قریه شبله یا شبیله از نواحی ماوراءالنهر خراسان برمی گشت، در 
سال 247هجری در سامرا متولد شد، اما از آنجا كه اعضای خانواده او مانند پدر و دایی اش، 
از خادمین خلفای عباســی بودند، به بغداد رفت و پس از مدتی هم با پیدا كردن مرتبه 

سیاسی، سر از دربار عباسی درآورد.

ساخت یادمان شیخ شبلی

شیخ شبلی در سال 334 و درحالی كه 85ساله بود، 
از دنیا رفت. وقتی خبر درگذشتش به دماوند رسید، 
مردمان این شهر كه او را با مهرورزی هایش نسبت به 
خلق به یاد می آوردند، 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. كاوش های باستان شناسان نشان می دهد 
كه این برج در ابتدا ســاده بود، اما بعدها به شــكل 
هشــت ضلعی درآمد و روی آن نیز تزئیناتی صورت 
گرفت. سقف گنبدی برج یكی جاذبه های معماری 
این بناست؛ چرا كه این سقف از بیرون هشت ضلعی 
اســت، اما از داخل به صورت دایره دیده می شــود. 
همچنین وجود حفره های هواگیر در بدنه برج، یكی 
دیگر از شــاهكارهای معماری ایرانیـ  اسالمی را به 
نمایش می گذارد. در ســاخت برج حفره هایی ایجاد 
شده كه به راحتی كار تهویه هوا را انجام می دهد. برج 
شیخ شبلی به سبك سردابه ساخته شده و با استفاده 
از چند پله از ورودی برج، می توان به قسمت سردابه 
آن دسترسی پیدا كرد. مصالح مورد استفاده در این 

بنا هم سنگ، مالت گچ و آجر است.

گل خانه 6

اگر برای گردش آخر هفته تان به دنبال یك جاذبه گردشگری خلوت و 
نزدیك به تهران می گردید، برج شیخ شبلی شهر دماوند گزینه بسیار 
خوبی است. این برج باستانی كه پژوهشگران آن را یادگار دوران سلجوقی می دانند، 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 باارزش ترین جاذبه های گردشگری شهر دماوند به حساب می آید. اگر 
می خواهید درباره این برج هشت ضلعی آجركاری شده و همچنین شیخ شبلی كه این بنا را به یاد 
او ساخته اند، بیشتر بدانید، با ما به مركز شهر دماوند و به میان دو محله قدیمی این شهر به نام های 

»قاضی« و »فرامه« بیایید؛ جایی كه بنای یادبود این عارف بزرگ در آنجا واقع شده است.

كتاب گردی

پرنیان سلطانی

آیا می دانستید نام گیشا از تركیب نام دو بنیانگذار این محله به وجود آمده است؟

یادگار »كی نژاد« و »شاپوریان«
گیشا، محله ای در غرب پایتخت است كه همه ما ساكنان این كالنشهر چند میلیون 
نفری، دست كم نام آن را شــنیده ایم. اگر هم گذرمان به این محله افتاده باشد، 
می دانیم كه گیشا در محدوده منطقه 2 شــهرداری 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 فضل اهلل نوری منتهی می شود. این محله بیش از هر المان 
دیگری، به پل سواره روی آهنی اش شناخته می شد كه البته چند سالی است این 

پل برچیده شده و جای خودش را به زیرگذر داده است. بوستان گفت وگو، دانشگاه 
تربیت مدرس، بلوار سی متری صلح، بازار بزرگ نصر و برج میالد نیز دیگر جاذبه های 
این محله قدیمی را می سازند. اما اینها احتماال همه اطالعاتی است كه ما درباره محله 
گیشا داریم؛ محله ای كه اگر چه نام خاصش در یادها می ماند، اما كمتر كسی از ما از 
دلیل نامگذاری اش مطلع است. اگر اطالع چندانی درباره وجه تسمیه محله گیشا 

ندارید، این گزارش كوتاه را بخوانید.

اگر به نویســندگی عالقــه دارید 
و نوشــتن جــزو ســرگرمی ها و 
دغدغه هایتــان اســت، حتمــا 
كتاب »از ادبیــات و آفرینش« را 
بخوانیــد. در این كتــاب »فیلیپ 
راث«، نویســنده ای كــه دارای 
كلكســیونی از جوایز ادبی است، 
با نویســندگان دیگر به گفت وگو 
پرداخته كه حاصل آن بی شك یك 
كار بی نظیر شده. در این كتاب او با 
نویسندگانی چون »پریمو لوی«، 
»ایوان كلیما«، »میالن كوندرا«، 
»مری مك كارتی«، »ســال بلو« 
و... دربــاره موضوعــات مختلف 
ازجمله تاریخ، جغرافیا، سیاســت 
و تأثیر جهان بیرون در آثارشــان 
صحبــت كرده اســت. نتیجه این 
هم صحبتی عالوه بر اینكه الیه های 
ناشناخته ای از شخصیت، زندگی و 
كار این نویسندگان بزرگ را بر ما 
می گشاید، سراســر ایده است كه 
به گستره جهان بینی و درك عمق 
هستی در مخاطب كمك می كند. 

از ادبیات و آفرینش

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: »درس هایی 
چند دربــاره نوشــتن و زندگی«. 
واقعیــت این اســت كــه كتاب 
پرنده به پرنده هــم یك راهنمای 
نویســندگی به حســاب می آید و 
هم زندگینامه خودنوشتی از »آن 
الموت« است. این كتاب قرار است 
بــه خواننده هایی كه در ســودای 
نوشتن هســتند یاد بدهد چطور 
نوشتن را به بخشی از زندگی شان 
تبدیــل كننــد! كتاب پرنــده به 
پرنده كــه یكــی از محبوب ترین 
و پرفروش ترین كتاب هــا درباره 
نویسندگی است، به تازگی به همت 
»مهــدی نصرالــه زاده« ترجمه و 
توسط نشر »بیدگل« منتشر شده 
است. نسخه الكترونیك این كتاب 
300صفحه ای هم موجود است و 
از طریق اپلیكیشن های كتابخوان 
در اختیار عالقه مندان به مطالعه و 
همچنین نویسندگی قرار می گیرد.

پرنده به پرنده

»ما بــه همــه دروغ می گوییم به 
جز گوگل«! این تمــام آن چیزی 
اســت كه »ســت اســتیونز« و 
»دیویــد ویتس« قصــد دارند در 
كتاب »همــه دروغ می گویند« به 
مخاطب هایشــان بگویند. آنها در 
كتاب شان می گویند مردم اگر به هر 
نظرسنجی و هر كار تحقیقی دروغ 
بگویند، با سرچ های جست وجوگر 
گوگل نشان داده اند كه با گوگل از 
همه صادق ترند؛ حتی با خودشان! 
به همین دلیل اطالعاتی كه گوگل 
از مردم دارد، می تواند در مطالعات 
جامعه شناسانه و روانشناسانه بسیار 
به كار بیاید. این كتاب را هم نشــر 
»شفاف« منتشــر كرده، هم نشر 
»گمان«، نســخه الكترونیك اش 
هم وجود دارد اما اگر اهل پادكست 
باشید، گزینه بهتری هم در اختیار 
داریــد. پادكســت »بی پــالس« 
در فصــل اول خودش ســراغ این 
پادكســت رفته كه با گوش كردن 
به آن كلیات ایــن كتاب جذاب را 

درخواهید یافت.

همه دروغ می گویند

پنجشنبه

شماره 137
29  مهر 1400 

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

یادمان امیرِ عادل

كناره گیری از دنیا
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 دغدغه هایش 
كناره گرفت و به عبادت مشغول شد. حتی گفته 
می شود كه او در یكی از مجالس صوفیه توبه كرد 
و همه دارایی اش را كه از پدرش به ارث برده بود، 
به مردم بخشید. بعد هم همه  چیز 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.«

امیر محبوب دماوندی ها
با باز شدن پای شیخ شبلی به دربار خلفای عباسی، او در یك دوره تاریخی كه زمان آن 
به طور دقیق مشخص نیست، از طرف حاكمان طبرستان به عنوان امیر دماوند منصوب 
شد. ظاهرا دوران صدارت او در شــهر دماوند یكی از بهترین دوره ها در تاریخ این شهر 
به حساب می آمده. چون مردمان دماوند در این دوره عدالت، رفاه و امنیت را بیش از هر 

دوره دیگری تجربه كردند و امیِر عادل شهرشان را با تمام وجود دوست داشتند.

به طور كلی برج شیخ شبلی از نمونه های بارز معماری 
ایران و هنر معماری پس از اسالم به حساب می آید. 
در عین حــال این برج همــه ویژگی های دوره های 
پیش از خود، مانند شــكوه معماری پارتی و ظرافت 
شــیوه پارســی را نیز در خود جای داده و به همین 
دلیل است كه گفته می شود تلفیق زیبا و ماندگاری 
از معماری های دوران مختلف تاریخ ایران را می توان 

در این برج مشاهده كرد.

برج شیخ شــبلی اگر چه از گذشــته تا امروز بیشتر 
به همین نــام معروف بوده، امــا قدیمی های دماوند 
این برج را پاگنبذ هم می نامیدنــد. دلیلش هم قرار 
گرفتن این برج روی تپه های كــوه نیل، از ارتفاعات 
مشرف به شهر دماوند است. این اثر زیبا و ماندگار در 
29خرداد ماه سال 1351 با شماره 920 به عنوان یكی 
از آثار ملی ایران در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده 
است. در این سال ها نیز سعی شده با تامین امكانات 
الزم برای این برج باستانی ازجمله سرویس بهداشتی، 
نمازخانه و پاركینگ، شرایط گردشگری مطلوب برای 

بازدیدكنندگان فراهم شود.

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 می رسید. 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 تپه ای كوتاه خواهید دید.

محله گیشا قدمت چندانی ندارد. تا جایی كه 
گفته می شود فضای این محله تا سال 1330 
بیابان بود و در آن هیچ اثری از سكونتگاه های 

شهری دیده نمی شد. واقعیت این است كه گیشا 
در ابتدا پهنه ای وسیع از تپه ماهورهای كوچك و 
بزرگ بود كه به معنای واقعی كلمه، نه آب داشت 
و نه علف. به همین دلیل نه ساكنان پایتخت كه 
به دنبال ییالق های خوش آب و هوا می گشتند 

رغبتی به زندگی در این محدوده داشتند، نه 
مردمان مهاجری كه از شهرهای كوچك به 

تهران می آمدند. به این ترتیب با علم به اینكه 
محله گیشا تا سال 1330 بیابانی بی آب و علف 

بود، می توان چنین گفت كه این محله در بهترین 
حالت این روزها به هفتادسالگی رسیده و این 

عمر چند دهه ای در مقایسه با عمر پایتخت نشان 
از جوان بودن محله گیشا دارد.

میدان تیر ارتش
گیشــای امــروزی پیش از 
آنكــه محله ای مســكونی 
باشد، میدان تیر ارتش بود. 
اینطور گفته می شود كه در 
ابتدای دهــه 40، یعنی از 
همان ســال 1330 به بعد، 
محدوده محله گیشای امروز 
در اختیار ارتش قرار داشت 
و از آن به عنــوان میدان تیر 
استفاده می شــد. بنابراین 
می تــوان نخســتین مالك 
محله گیشا را، ارتش دانست.

از زمانی كه كی نژاد و شاپوریان كار شهرك سازی در این محدوده را 
آغاز كردند، این محله با سرعت چشمگیری به سمت تحول پیش 
رفت. البته برخی از قدیمی های این محله می گویند پس از گذشت 
چند سال، كی نژاد سهم شریكش شاپوریان را خریداری كرد و 
به عنوان تنها سهامدار منطقه، كار خیابان كشی و جدول كشی های 
محله را به تنهایی انجام داد. اما به هر حال چه این دو شریك با 
هم كار شهرك سازی گیشا را انجام داده باشند و چه یكی از آنها 
به عنوان تنها سهامدار شهرك مسكونی، كارهای مربوط به گیشا 
را پیش برده باشد، این محله در زمره محله های 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 محله های پایتخت است كه به فاضالب شهری 
و خطوط گاز شهری مجهز شد و حتی تصفیه خانه آب محلی هم 
داشت. مجموع همه این عوامل باعث شد تا محله گیشا از دهه 50 
تا امروز، در زمره محله های مدرن تهران دسته بندی شود.

با شكل گیری محله مسكونی گیشا، همانطور كه انتظار 
می رفت كارمندان دولت به عنوان نخستین ساكنان این 
محله قدم به شهرك تازه ساز گیشا گذاشتند. رفته رفته اما 
پای ساكنان دیگر هم به این محله باز شد تا جایی كه خیلی 
زود این محله گسترش پیدا كرد و براساس صحبت های 
قدیمی های این محله، 435هزار متر دیگر به مساحت 
یك میلیون متری گیشا اضافه شد. با گسترش این محله، 
تحصیل كرده ها، هنرمندان و قشر متوسط جامعه هم به محله 
گیشا آمدند و آرام آرام گیشا تبدیل به همین محله آرام و 
مدرن امروزی شد.

همانطور كه گفته شد، با رونق محله گیشا، پای 
هنرمندان، ورزشكاران، افراد تحصیل كرده و قشر 
متوسط جامعه به این محله باز شد. تا جایی كه امروز 
فهرستی طوالنی از افراد مشهوری كه در این محله 
سكونت داشته اند، وجود دارد. در این فهرست اسامی 
بزرگانی چون سهراب سپهری، جلیل شهناز، فریبرز 
الچینی، كورش یغمایی و... به چشم می خورد و 
حتی نامی از علی دایی و عادل فردوسی پور نیز دیده 
می شود. 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 می شود 
و به نظر می رسد یاد بنیانگذاران این محله یعنی 
كی نژاد و شاپوریان تا همیشه روی این محله باقی 
خواهد ماند.

محله مدرن تهرانبیابانی كه محله شد

نخستین ساكنان گیشا

از سهراب سپهری تا جلیل شهناز

پای شركت كِیشا در میان است

اوضاع محله گیشای امروزی به همین شكل بود تا اینكه در سال 1343، دو نفر به نام های »كی نژاد« و »شاپوریان« 
شركتی عمرانی و ساختمانی را در این محله تاسیس كردند. درواقع هدف این دو مهندس، ایجاد یك شهرك مسكونی 
برای كاركنان راه آهن بود و قرعه ساخت این شهرك به نام گیشا افتاد. این دو شریك زمین های این محدوده را از ارتش 

خریداری كردند و بعد از تقسیم آنها به قواره های 280متری و 300متری، رفته رفته به این محدوده شكل مسكونی دادند. 
جالب اینكه نام شركتی كه این دو شریك تاسیس كردند، ِكیشا بود؛ تركیبی از ابتدای نام كی نژاد و شاپوریان. به همین 
دلیل هم بعد از اینكه این محله سر و شكل گرفت، بین مردم به همین نام كیشا شناخته شد و رفته رفته و به مرور زمان 

نامش به گیشا تغییر پیدا كرد. 



یاسین حجازی، مؤلف كتاب »قاف«
از لزوم وجود تصاویر دراماتیك در روایتگری می گوید

هیچ وقت متون كالسیك مان 
را مثل یك رمان نخوانده ایم

رمان گردی7كتاب خانه

رمــان »ســیر عشــق« ماجرای 
»ربیع خان« 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 
لذت ها و هراس های تعهد راستین 
و مشكالت عمیقی كه آرام آرام در 
زندگی مشترك سر برمی آورند«. 
رمان سیر عشق را »آلن دوباتن«، 
نویسنده و فیلسوف انگلیسی نوشته 
و این كتاب را نشرهای »فرمهر«، 
»چترنگ« و »معیار علم« منتشر 
كرده اند. این رمان كه مصداق »كه 
عشق آســان نمود اول، ولی افتاد 
مشكل ها« 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 
پی دی اف نیست، می توانید كتاب 
صوتی آن را دانلود كنید و به راحتی 
با زوج پرماجــرای این قصه همراه 

شوید.

سیر عشق

تا بــه حــال برایتان این ســؤال 
پیش آمــده كــه پرفروش تریــن 
كتاب دنیا تا به امــروز چه كتابی 
بوده است؟ اگر این سؤال برایتان 
پیش آمده، حتمــا برایتان جالب 
خواهد بــود كــه بدانیــد رمان 
»داســتان دو شــهر« از »چارلز 
دیكنــز« پرفروش تریــن كتاب 
تك جلدی انگلیســی زبان دنیا و 
یكــی از مشــهورترین عناوین در 
ادبیات داستانی است. پس اگر این 
رمان را نخوانده اید، بد نیســت آن 
را به فهرســت كتاب هایی كه قرار 
است بخوانید اضافه كنید. این رمان 
داســتان چند نفر از اهالی لندن و 
پاریس را در دوره تاریخی انقالب 
فرانســه به تصویر می كشد. رمان 
داستان دو شهر ابتدا در چاپ های 
هفتگــی و به صــورت تدریجــی 
منتشر شــد و درنهایت با فروش 
200میلیــون نســخه در جهان، 
عنوان پرفروش تریــن كتاب تك 
جلدی انگلیسی زبان دنیا را از آن 

خود كرد.

داستان دو شهر

شجاعت به زعم نویسنده

یكــی از بهتریــن رمان هــای 
ســال2021، كتاب »شجاعت« از 
»الكسی پاپاس« است. این كتاب 
خاطرات صادقانه نویسنده از زندگی 
پرپیچ و خمش است و نشان می دهد 
چگونه سخت ترین لحظات زندگی، 
از مرگ مادرش به دلیل خودكشی 
تا افسردگی پس از المپیك، را تاب 
آورد و اتفاقــا از آنها انگیزه ای برای 
زندگی ســاخت. الكســی پاپاس، 
قهرمان ورزشی، بازیگر، فیلمساز 
و نویســنده آمریكایی كه در طول 
زندگی اش از دوندگی حرفه ای 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 می كنیــد. این برای همه 
ما اتفاق می افتد كه گاهی ترســو، 
غمگین، افسرده و خشمگین شویم. 
این احساسات به شما درس هایی 
می دهد تا به سمت شجاعت حركت 

كنید«.
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معرفی كتاب هایی كه درباره پیامبر اسالم ص نوشته شده اند

كتاب هایی برای آشنایی با پیامبر مهربانی ها
نویسندگان زیادی تالش كرده اند با پژوهش و مطالعه، سراغ روایت زندگی پیامبر اسالم)ص( بروند و آثاری منتشر كنند كه جلوه های واقعی رفتار و زندگی 
حضرت محمد)ص( را به مخاطبان نشان می دهد. از میان این آثار، برخی از قالب های ادبی متفاوت و سبك نگارش خالقانه بهره گرفته اند تا تجربه ای 

شیرین تر برای خوانندگان بسازند.

همنام گل های محمدی
    حسین سیدی

نویسنده »همنام گل های محمدی« را برای مخاطبانی با دایره وسیع تر 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 گل های بهاری قصد نشان دادن الگو را دارد. كتاب می خواهد اسوه حسنه ای كه قرآن آن را معرفی كرده است، 
برای جامعه امروز بگوید. آن اسوه حسنه ای 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 محیط زیست. تالش نویسنده برای بیان سیره و رفتار 
پیامبر)ص( در سطوح مختلف و در شرایط گوناگون، با زبانی رسا، آسان و شیوا، ستودنی است. جنبه های تاریخی، 
علمی و حدیثی این كتاب هم مهم است. نویسنده كتاب به سراغ منابع معتبر شیعه و سنی رفته است.

محمد رسول هللا
    لئون تولستوی

كتاب »محمد رسول اهلل«، نوشته لئون تولستوی نویسنده مشهور روسی است. تولستوی كه در طول زندگی  اش 
 همواره به مطالعه در مورد ادیان دیگر عالقه مند بوده است، طبق گفته خودش، قرآن را بارها مطالعه كرده است. 

بعد از مطالعه قرآن این نویسنده كه در مورد زندگی پیامبر اسالم كنجكاو می شود، در سال 1908میالدی، كتاب 
احادیث حضرت محمد)ص( را كه توسط عبداهلل السهروردی در هندوستان چاپ شده بود، می خواند و خواندن این 

كتاب اثر عمیقی بر روح و جان تولستوی می گذارد و باعث می شود تولستوی عالقه مندانه به جمع آوری احادیث 
پیامبر اسالم بپردازد و با توجه به شناختی كه از دین اسالم پیدا می كند، رساله محمد رسول اهلل را بنویسد.

سه كاهن
    مجید قیصری

رمان »سه كاهن«، اتفاقات زندگانی پیامبر در دوران كودكی ایشان را مرور می كند. 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 ااّل اینكه بر او وحی می شود. اما مهم 
است بدانیم حضرت محمد )صلی اهلل علیه و آله( در شش سالگی چگونه با دیگران رفتار می كرده است؟ چگونه آن 
هنگام كه هنوز جبرییل در غار حرا آیات سوره علق را بر پیامبرش نخوانده بود، به حسن خلق و امانت داری شهره بود. 
چگونه از همان كودكی، بركت و عظمت و شرف در وجود مباركش متبلور می شد؟ داستان در 1480 سال پیش رخ 
می دهد. در صحرای حجاز، و در میان قبیله بنی سعد.

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، شرق شناسان، 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 می دهد كه چگونه این تصاویر منفی و وحشت زا و بی اساس كلیشه وار، از نسلی به نسل دیگر 
در كشورهای اروپایی انتقال یافته و به ندرت مورد سؤال و تردید واقع شده است. 2فصل اول كتاب مربوط به شرح حال و 

طرز زندگی و صفحات اخالقی و انسانی و آموزش های 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. 

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 نوشته ها داستان است و جدا از نام كلی مجموعه )از سرزمین نور(، هر مجلد نیز عنوان ویژه خود را دارد. این عناوین 
به ترتیب عبارتند از: داستان زمزم )داستان زندگی نیای پیامبر(، آنچه خدای كعبه اراده كند )داستان زندگی پدر پیامبر(  و 
آن ستاره كه دنباله دار می آید )داستان تولد پیامبر(، آن یتیم نظركرده )داستان خردسالی پیامبر(، آن قصه كه در كتاب ها 
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 دوست داشتنی )پایان كار عبدالمطلب(، سفر دراز شام )داستان نوجوانی پیامبر(، 
خورشیدی در خانه خدیجه )داستان جوانی پیامبر(، داستان سیل آن سال )داستان جوانی پیامبر( و... .

پیامبر
    نقی سلیمانی

»پیامبر«، مجموعه كتاب هایی به قلم نقی سلیمانی و تصویرگری رضا مكتبی پیرامون زندگی پیامبر اسالم)ص( است 
كه براساس قرآن و با استفاده از نهج البالغه، كتاب ها و روایت های معتبر نوشته شده است. نویسنده در هر جلد از این 
مجموعه به وقایع دوره مشخصی از زندگی پیامبر، از كودكی تا جوانی، میانسالی و سال های 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 می خواهند با رسول اسالم)ص( و سیره او آشنا شوند، توصیه می شود. داستان های این 
مجموعه با توجه به اشاره های قرآن به زندگی  پیامبر)ص( پیش رفته است. گاهی تنها قصه روایت می شود و گاهی نیز 

نقدی در آن گنجانده شده است كه بر اطالعات مخاطبان در این عرصه می  افزاید.

آفتاب آخرین
    مهدی قزلی

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

محمد
    ابراهیم حسن بیگی

»محمد« رمانی است با قلم ابراهیم حسن بیگی كه توسط انتشارات مدرسه چاپ و منتشر شده است. در این رمان كه 
در 15بخش تالیف شده است، شخصی یهودی كه به عنوان یك دانشمند معرفی می شود، از طرف شورای عالی یهود 
مأمور می شود به سمت پیامبر اسالم)ص( گرایش پیدا كند و او را كشته یا عقایدش را به چالش بكشد. وی به سوی 
پیامبر اكرم)ص( می رود و شرح زندگی و فعالیت های او را در 15 گزارش مجزا برای شورای عالی ارسال می كند. اما 

پس از ارسال گزارش پانزدهم كه در ایام بیماری و رحلت پیامبر اكرم)ص( انجام می شود، به شهر خویش بازمی گردد 
و حس می كند كه دچار نوعی فقدان شده و روح خود را اسیر رفتار و پیام و كردار پیامبر اكرم)ص( می بیند. او 

درمی یابد بود كه اتفاقی در درونش رخ داده است.

    نوشتن قاف از كجا شروع شد؟
همین اول باید بگویم كه من قاف را ننوشــته ام! قاف تألیف من 
است نه تصنیف من. شما در قاف عین كلمات 3متن كهن فارسی 
را می خوانید، بی آنكه من آنها را ساده یا بازنویسی كرده باشم. كار 
من در قاف، بازخوانی متون كالسیك بوده است. یاسین حجازی 
سه متنی را كه خودش حظ شان را برده، به ویرایشی كه دیگران 

هم لذت او را بچشند، پرداخته و به چاپ سپرده.
    به نظر شما بازخوانی آثار كالسیك چه لزومی 

دارد؟
شــما در جریان عبور از متون كالســیك، خود را پیدا می كنید. 
متون كالســیك، مثل طلســمات كهــن، معادلی بــرای تمام 
جهان اند. كمك مــان می كنند درك كنیم كیســتیم و كجای 

جهان ایستاده ایم.
    در ادبیات فارســی هم تجربه مشابهی برای 

بازخوانی آثار كالسیك داشته ایم؟
بله، مثاًل جعفر مدرس  صادقی یا زنده یاد قاســم هاشــمی نژاد 
نویســندگان مؤلفی اند كه پاره ای از آثار كالســیك فارســی را 
بازخوانده اند و من و ما را به لذتی فراخوانده اند كه نخســت خود 
به تمامی تجربه شــان كرده اند. مرحوم هاشــمی نژاد در فرجام 
ترجمه اش از »كتاب ایوب«، قصه این پیامبــر را از 5 متن 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 داده ام كه نســخه ای شسته رفته و 
خوش خوان است و خواننده را در دل دره سرسبز متن سر می دهد.

    چه شد كه تصمیم به تألیف قاف گرفتید؟
من ادبیات را با تئاتر شناختم. یكباره رسیدم به چیزی در دنیا كه 
می توانست چشم ام را از پیرامون مكرر پراضطرابم، پیرامونی كه 
هنوز كاماًل بارگذاری نشده و انتهای آن برایم معلوم نیست، بگیرد 
و به صحنه ای بدوزد كه كامل است و معانی در آن به تمامی و شفاف 
بارگذاری شده. در تئاتر دیدم كه می شود صداهای منزجركننده 

اطراف را ببندم و به صدایی اصیل و گویــا گوش كنم. ما، در رود 
جاری معاصر، نمی توانیم همزمان هم بشنویم، هم تحلیل كنیم 
اما تئاتر این شــگفتی را در خود دارد كه گوش تو را به شــنیدن 
چیزی باز می كند كه همزمان تحلیلش می توانی كرد. آشنایی من 
با تئاتر چشم ام را به عناصر دراماتیك گشود؛ به دیالوگ، به كنش 
و به صحنه پردازی. دیگر اینكه من خصلتاً شیفته شخصیت های 
باستانی ام؛ خاصه شــخصیت های ادیان. به نظرم شخصیت های 
دینی شخصیت هایی كامل اند، نه لزوماً به خاطر باورها و معتقدات 
بلكه به این دلیل كه آنها در نقطه ای ایستاده اند كه می توانند 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 پیش روی 
توست! این طوری ها بود كه وقتی ناگهان به متونی از قرون5 و6 و7 
برخوردم كه سرشار از عناصر دراماتیك بود و درباره یكی از آخرین 
شخصیت های دینی تاریخ و از قضا پرآوازه ترین 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 بوده اند؟
در بیشــتر كتاب هایی كه درباره پیامبر)ص( وجود دارد، تصویر 
داســتانی )ایماژ( یا دیالوگ نمی بینیم. ما معموالً شرح و تحلیل  
در كتاب ها می خوانیم. البته به چرایی ها و تحلیل ها محتاجیم اما 
بیش و پیش از آن باید بفهمیم هر اتفاق چطور رخ داده. بسیار و 
بسیارها شنیده ایم كه مثاًل جنگی بوده به اسم احد كه مسلمانان 
در آن شكســت خوردند، اما آیا تصویر و دیالوگــی داریم از آن؟ 
آنچه در تئاتر رخ می دهد این است كه ما هم می فهمیم هر اتفاق 
چطور افتاده، هم تصاویرش را بر صحنه می بینیم و دیالوگ هاش 

را می شنویم.
    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 گفت وگــو را در صفحه ای مجــزا آوردم و 

پاراگراف ها را نگاتیوهایی فرض كــردم كه با حفظ ترتیب زمانی 
و ضرباهنگ و تعلیق چنان بایســت به هم می چسباندم كه اوالً 
صفحات برای خواننده بی وقفه ورق بخورد و ثانیاً او بتواند از كنار 
هم چیدن هر یك از این صفحه/ كاشی های 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 می كنم تصویری كه هر كس 
خود از جزء جزء حقیقتی بسازد،  واضح تر و ازیادنرفتنی تر از شرح 
ـ   ـ هرچند عالم و مطلعـ  و تحلیلی است كه نویسنده یا گوینده ایـ 
از همان حقیقت بدهد. نخست، »اصل« آن حادثه مهم است كه 
زمانی جایی رخ داده و رویارویی »بی واسطه« خواننده با آن مهم 
است. این را در مقدمه »كتاب آه« )بازخوانی مقتل حسین ابن علی 
علیهماالسالم( هم نوشتم. آنجا نوشتم: »فراوان اند كسانی كه با 
وجود بسیارها كه شنیده اند، هنوز نمی دانند قتل حسین ابن علی 
دقیقاً چطور اتفاق افتاد.« تــا اول مخاطب نداند حادثه ای چطور 
اتفاق افتاده، تمام شرح ها و تحلیل ها و مدیحه ها و مراثی پیرامون 
آن، جز ذرات بتنی نیست كه صرفا سد رویارویی او را با آن حادثه 
باال می برد و سراسر چشم بندی می بافد تا خواننده در تاریكی سعی 
كند از راه لمس فیلی بزرگ تصورش كند. نتیجه را البته هشت 

قرن قبل مالی رومی در دفتر سوم مثنوی اش نوشته!
    از ســاده نكردن زبان متن گفتید. چه اتفاقی 
افتاده كه این موضوع به جذب مخاطب و برقراری 

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 گزینه هــای ضریب چهار یــا ذله مان كند در 
سرهم بندی پایان نامه ای قطور! ما هیچ وقت متون كالسیك مان 
را مثل یك رمان نخوانده ایم. ما هیچ وقت لذت نبرده ایم از متون 
كهن مان؛ لذتی از آن دســت كه از دیالوگ های بهرام بیضایی یا 
قطب الدین صادقی یا صحنه های ناب علی رفیعی یا پری صابری. 
در رگ رگ خطوط كهن مغناطیسی جاری است كه اگر یله و رها 
بخوانی شان، تو را خواهد گرفت. آن وقت كتاب را كه ببندی، مثل 
كسی هستی كه در شبی از شب های زمســتان از سالن تئاتری 
بیرون آمده ای و قیل و قال جهان شلوغ دور و برت به پچ پچه ای 

دور بدل شده در سرت. چه كسی بدش می آید از تئاتر؟
    بیشــترین بازخوردی كــه از مخاطبان خود 

می گیرید چیست؟
بیشتر خوانندگان می گویند قاف را دست گرفته اند تا فعاًل، همین 
طوری ها، چند صفحه ای بخوانند ببینند اصاًل خوش دارندش یا 
نه، اما وقتی به خود آمده اند، دیده اند 200صفحه از آن را در یك 
مجلس خوانده اند و حیرت كرده اند كه چطور! آنها به من می گویند 
كه بعد از آن تصمیم گرفته اند كتاب را آهســته تر پیش ببرند تا 
دیرتر تمام شود و لذت نویافته شان طول بكشد. مغناطیسی كه 

گفتم در یك متن كالسیك است، همین جوری هاست!

یاسین حجازی در 1165صفحه، روایتی از زندگی پیامبر)ص( را پیش چشم مخاطبانش 
تصویر كرده كه وامدار 3 اثر كهن متون فارســی اســت.»قاف« بازخوانی »تفســیر 
سورآبادی«، »شرف النبی« و كتاب »سیرت رسول اهلل« است كه به قلم این مولف تدوین شده است. حجازی معتقد 
است هرچند برای شناخت شخصیت رسول خدا)ص( به خواندن تحلیل ها و شنیدن داستان ها نیازمندیم اما تا 
وقتی تصویر واقعی پیامبر)ص( را از چشم خودمان نبینیم، به شناخت واقعی دست پیدا نكرده ایم. او در قاف تالش 
كرده با دوری از توصیفات و تحلیل ها، به خوانندگانش فرصت دیدن پیامبر مهربانی را از دریچه ای تازه بدهد. با 

یاسین حجازی از قاف، تجربه بازخوانی آثار كالسیك و نوشتن به شكلی متفاوت گفت وگو كرده ایم.

ـ جبه ای  رسول بر در كعبه بایستاده بود وـ 
ـ  خز سیاه پوشــیده و عمامه ســبز بر سرـ 
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 كریم زاده و 
از كریم و كریم زاده نیاید مگر كرم.«

رسول گفت: »با شما همان كنم كه یوسف 
صدیق با برادران خویش كرد.« این می گفت 
و می گریست. گفت: »ال تثریب علیكم الیوم: 
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، 

می آمدند و اسالم می آوردند.
بوبكر بشد پدر خویش را، بوقحافه، بازجست. 
او را از درغاله ای بازیافت. پیش رسول آورد. 
رسول نگه كرد: او را دید به دو تن بال او گرفته 
می آوردند و دست و پای وی همی لرزید چپ 

و راست می افتاد، سر وی چون ثغامه سپید.
مصطفا گفت: »او كیست؟«

بوبكر گفت: »پدر من اســت یا رســول اهلل. 
می آید تا اسالم آرد.«

نیلوفر  ذوالفقاری

قاف    ناشر: شهرستان ادب    چاپ یازدهم، 1165صفحه
این كتاب حاصل بازخوانی زندگی آخرین پیامبر از 3كتاب كهن فارسی است كه كم سال ترین شان 
هشت قرن پیش نوشته شده: »تفسیر ســورآبادی« )قرن پنجم( و »شرف النبی« )قرن ششم( و 
»سیرت رسول اهلل« )قرن هفتم(. یاســین حجازی برای تألیف این كتاب 3سال زمان گذاشته تا 
تصویری روایی و مبتنی بر مســتندات تاریخی را برای خواننده به دست دهد. او در مقدمه قاف 
می نویسد 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.
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یكی از تازه های انیمیشــن دنیا، 
انیمیشن »اینبو« است؛ انیمیشنی 
ماجراجویــی و كمــدی دربــاره 
دختری به نــام »اینبــو« كه در 
عمیق ترین نقــاط جنگل آمازون، 
در روستایی به اسم »كلونیا« به دنیا 
آمــده و روزگار می گذراند. روزی 
اینبو متوجه می شــود انسان های 
شرور قصد آسیب زدن به زادگاهش 
را دارنــد. به همیــن دلیل مصمم 
می شود 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 می كنند. 
این انیمیشن را كه محصول كشور 
هلند و پرو در ســال2021 است، 
»ریچــارد كالئــوس« و »جوزی 
زالدا« كارگردانی كرده اند. ضمنا بد 
نیست بدانید انیمیشن اینبو كه در 
سایت IMDB به امتیاز 6رسیده، با 
اقتباس از انیمیشن های »فروزن« 

و »موانا« ساخته شده است.

انیمیشن »اینبو«

اگر حوصله دیدن انیمیشــن های 
سریالی را دارید، بدون هیچ شك 
و تردیــدی ســریال »هیوالها در 
محــل كار« را در صدر فهرســت 
انیمیشن هایی كه قرار است ببینید 
قرار بدهید. این انیمیشن سریالی 
در ژانــر ماجراجویــی محصــول 
ســال2021 كشــور آمریكا و از 
تولیدات غول های انیمیشن سازی 
دنیا یعنی »دیزنی« و »پیكســار« 
است! این انیمیشــن همانطور كه 
احتماال از نــام و تصویرش متوجه 
شده اید، اســپین آفی از انیمیشن 
»كارخانــه هیوالها« اســت. این 
ســریال ماجراهــای 6 مــاه پس 
از اتفاقــات این فیلــم را به تصویر 
كشــیده اســت؛ یعنی زمانی كه 
هیوالها متوجه می شــوند خنده 
كودكان 10برابر انرژی بیشــتری 
نســبت به جیــغ كشــیدن آنها 
ایجــاد می كند. »اســتیفان جی 
اندرسون«، »راب گیبز« و »كیت 
گود« كارگردان های این انیمیشن 
سریالی هستند كه دوباره »مایك 
وازوفسكی«، »جیمز سالیوان« و 
دیگر هیوالهای دوست داشتنی را 

به خانه هایمان آورده اند.

هیوالها در محل كار

»پسربچه 11ســاله نابغه ای به نام 
»آنجلو« با آخرین سرعت به دنبال 
تحقق اهدافــش اســت و در این 
راه با همه مشــكالتی كــه برایش 
پیش می آیــد، با جدیــت مبارزه 
می كند.« این خالصه انیمیشــن 
ســریالی »قوانین آنجلو« اســت؛ 
انیمیشــنی كه اگرچه نخســتین 
فصل اول آن سال2010 منتشر شد 
اما خیلی هایمان تماشــای آن را از 
دست داده ایم. حاال كه پلتفرم های 
نمایشی این ســریال را به صورت 
زیرنویس و با دوبله فارسی منتشر 
كرده انــد، بهترین فرصت اســت 
كه ماجراهای این پســر باهوش و 
مستعد در فرار از مخمصه را دنبال 
كنیم. این ســریال كارتونی دارای 
3فصل و در مجموع 37قسمت است 
كه محصول مشــترك كشورهای 
فرانسه و انگلیس به حساب می آید. 
برای IMDB بازهــا هم این نكته را 
اضافه كنیم كه رتبه سریال قوانین 
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درباره یكی از عجیب ترین نمادهای 
گردشگری چین بیشتر بدانیم

شهری كه دیگر 
ممنوعه نیست

چین به خودی خود جاذبه های گردشگری زیادی دارد. اساسا یكی از 
پایه های اساسی تمدن باستانی را چین می دانند اما در كنار جاذبه های 
بی شمار »سرزمین اژدها«، برخی از موارد هستند كه با شدت بیشتری 
مورد توجه قرار گرفته اند كه قطعا یكی از آنها را باید شــهر ممنوعه 
بدانیم. این جاذبه گردشــگری در دل پكن، پایتخت چین قرار دارد 
و نمادی از دوران عظمت چینی ها بوده است. شهر ممنوعه را از آن 
جهت ممنوعه دانسته بودند كه صرفا ساخته شده بود تا پادشاهان و خانواده های سلطنتی 
در آن رفت وآمد داشته باشند و هیچ كسی حق تردد در آن را نداشت. مساحت شهر ممنوعه 
نزدیك به 72هكتار است؛ به طول 961در 753متر؛ به عبارت دیگر، آن را دوبرابر واتیكان 

امروزی و سه برابر ارگ كرملین می دانند.

عیسی محمدی

شهر ممنوعه محصور در دیواری بود به ارتفاع 10متر. 
حفره ای به عــرض 52متر هم دور تــا دور مجموعه را 
فراگرفته بود تا در مواقع حمله یا كودتا و... بتواند حافظ 
خاندان سلطنتی و تیم وفادار به آنها باشد. شهر ممنوعه 
ساختاری مستطیل شــكل دارد و در هر ضلع آن هم 
دروازه ای كار گذاشته بودند. نام دروازه ضلع جنوبی به 
دروازه نیمروز و دروازه ضلع شمالی دروازه نیروی ایزدی 
بوده. این دیوارها را ضخیم ساخته اند تا اگر دشمن به 
آن حمله آورد و خواســت كه با آتش و... به آن آسیب 
بزند، ناكام بماند. می گویند كــه یك میلیون كارگر، 

معمار و متخصص برای ساخت این شهر به مدت 14سال كار كرده اند و مواد و مصالح مورد نیازش را از 
فاصله های دوردست و با زحمت بسیار به این منطقه آورده اند. البته دیوار چین هم با همین وضعیت 

ساخته شده و ده ها هزار كارگر و اسیر جنگی برای ساخت آن به كار گرفته شده بود.

شــهر ممنوعه رنگ های متنوع زیــادی دارد. هر كدام از 
رنگ ها هم نماد چیزی است؛ مثال رنگ زرد سقف ها نماد 
امپراتور بوده و رنگ قرمز نیز نماد شادی. در كل این شهر 
به گونه ای ساخته شده كه هر بخش آن نمادی از عظمت این 
شاهان و سلسله بوده باشد. می گویند كه در كنار كاخ های 
اصلی هیچ درختی وجود ندارد اما چرا؟ گفته می شــود 
كه این درخت ها بزرگ شــده و قدشــان از تاالر امپراتور 
بیشتر می شود و این ماجرا با این روحیه شاهان كه باالتر 
از خودشان را نمی توانستند تحمل كنند هماهنگ بوده، 
هرچند كه بعید به نظر می رسد و این درخت ها به راحتی 

قابل هرس كردن و كوتاه نگه داشته شدن بوده اند. از سوی دیگر گفته می شــود كه درخت برای امپراتوران 
چین به نوعی نماد چوبه دار هم بوده و آنها دوست نداشتند این خاطرات آزاردهنده را پیش رو داشته باشند.

امروزه حتی از بزرگ ترین و محافظت شده ترین زندان ها هم گاه اتفاق می افتد كه زندانی ها می توانند 
فرار كنند؛ اتفاقی كه غالبا با حفر تونل می افتد. 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 باشد. 7الیه اول روی همدیگر قرار داشتند و بعد از آن هشت الیه دیگر، به صورت 
زاویه دار نسبت به الیه های اول قرار داشتند تا عمال هیچ نفوذی از طریق حفر تونل به این مجموعه 

اتفاق نیفتد. شهر ممنوعه را وسیع ترین و كامل ترین معماری چوبی موجود در جهان هم می دانند.

فلسفه ساخت وساز در این بنای عظیم هم برای خودش جالب بوده؛ مثال سكوی سفید قصر تای حه 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 آتش سوزی شوند. در زمستان ها با روشن كردن زیر این ظرف ها هم آب جمع شده آنها یخ 
نمی بست و قابل استفاده بود. شــهر ممنوعه در كل یك شهر طبقاتی است و اساسا نماد زندگی طبقاتی 
بوده. این شهر 3قصر معروف داشــته كه محل حكمرانی و مراسم ها بوده؛ به نام های تای حه، جون حه و 
بایو. تای حه مركز و قرارگاه اصلی این شهر ممنوعه بوده كه تخت سلطنتی طالیی رنگ امپراتوران سلسله 
مینگ هم در آنجا قرار داشته. عالی ترین 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.

برگردیم به خود شهر ممنوعه. این مجموعه، سلسله باغ ها،تاالرها و كاخ های مخصوصی را شامل می شد 
كه برای مراسم ها و جشن های سلطنتی درنظر گرفته شده بود. كشاورزان و آدم های معمولی حق ورود 
به چنین مجموعه ای را نداشتند؛ مجموعه ای با دیوار قرمز بلند. خاندان سلطنتی در این شهر ممنوعه 
و تحت حفاظت و مراقبت شدید زندگی می كردند و نمی توانســتند 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 می شدند، باید 
اتاق هایی كمتر می داشتند؛ ولو به اندازه نیم اتاق! بیرون دیوارهایی كه شهر ممنوعه را احاطه كردند 

نیز رودخانه ای وجود دارد كه در روزگار خودش به منظور حفاظت از آن شكل گرفته بود.

دشمنی علیه درخت هامحصور میان دیوارهای سرخ

راهی برای مقابله با تونل های زیرزمینی

سه قصر روی یك سكوی 30هزار متری

یك نكته عجیب و خرافی

شهر ممنوعه در زمان امپراتوری سلسله مینگ در چین ساخته شد تا محل اقامت امپراتوران باشد. سلسله 
مینگ بعد از هجوم و استیالی مغول ها بر این كشور پا گرفت و مصادف با سلسله تیموریان در ایران بود. 
چینی ها 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 خارجی های حاكم بر چین پیروز شده 
و سلسله مینگ هم آغاز شد. ولی از آنجا كه در ناخودآگاهش ترس از مغول ها و بیابانگردهای شمالی وجود 
داشت، دیوار چین را طوالنی تر كرد و 130پادگان نیز به آن افزود. راه اندازی 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 می كردند.

یادگار سلسله مینگ 

قصرهای این مجموعه 2بخش اند: بخشی كه برای اجرای مراسم های مهم بوده شامل همان سه تایی 
كه گفتیم و جالب اینكه قسمت انتهایی آن سه قصر 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 می پرداخت و كمی از آن حالت طبقاتی 3قصر اول دور بوده. البته بیشتر این مجموعه ها از بین 
رفته و آنچه امروز به جا مانده، تنها شامل بخشی از این مجموعه عظیم بوده. در كل 24امپراتور در این 
مجموعه زندگی كرده اند. 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 
به عنوان كاخ موزه آزاشده است. شهر ممنوعه ساالنه 14میلیون گردشگر را به خودش جذب می كند.

اقامتگاه 24امپراتور

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

جاذبه های پشت یك دیوار چند هزار كیلومتری
چین را پیش از این، با دیوار معروف چین و شهر ممنوعه اش می شناختیم، در دوره ای نیز این كشور را با فیلم های رزمی و هنرهای رزمی اش به یاد 
می آوردیم. امروزه هم كه چین را با پیشرفت محیرالعقولی كه داشته و دارد به قدرت اول اقتصادی و نظامی جهان تبدیل می شود، به یاد می آوریم اما 
چینی كه وجود دارد، صرفاً در این كلیشه ها خالصه نمی شود. كشور چین، مجموعه ای بدیع از دیدنی های طبیعی و تاریخی و انسانی است كه می تواند 

برای هر گردشگری جاذبه فراوان داشته باشد. با هم، نگاهی به 10جاذبه گردشگری معروف این كشور می اندازیم.

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 كنار همدیگر خواهید داشت: 

دریاچه های رنگین كمان، شن و ماسه های سنگ آهكی، قله های برفی و بلند، دره های تنگ و 
ترسناك و البته جنگل های بكر. این منطقه همچنین دریاچه های سنگ آهكی زیادی هم دارد 

كه درست مثل یك كارت پستال، با پس زمینه یك قله 5.5متری زینت داده شده اند؛ این دریاچه ها 
چیزی شبیه به حوضچه های رنگی باداب سورت ایران یا پاموكاله تركیه هستند و در نوع خودشان در 

دنیا انگشت شمار محسوب می شوند.

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. می گویند كه این مجموعه، دومین مجموعه گردشگری پربازدید پكن محسوب می شود. 
ساخت این مجموعه به یانگ لی، امپراتور مینگ بازمی گردد و نمادپردازی و سمبل پردازی در 

معماری آن از اهمیت زیادی برخوردار است اما چرا به آن معبد بهشت می گویند؟ یكی از دالیلش این 
است كه گنبد آبی رنگی دارد و شكل خاص آن در فرهنگ چینی آنها را یاد بهشت می اندازد.

شهر تاریخی لیجیانگ
به هر كشوری كه سفر كنید، معموالً یكی، دو جین شهر تاریخی هم دارد كه به عنوان نماد 

گردشگری اش به شما معرفی كند. چین هم از این قاعده مستثنی نیست. یكی از جاذبه های بزرگ 
گردشگری آن هم شهر قدیمی لیجیانگ در یون نان چین است. این شهر را بهترین شهر باستانی به جا 

مانده از چین قدیم می دانند كه سالم مانده است. پیشینه تاریخی آن را به 800سال قبل تر مرتبط 
می دانند. جالب اینكه این شهر ثبت جهانی یونسكو هم شده. گفته می شود كه زمانی این شهر در 

میانه یك مسیر تجاری معروف قرار داشته و سرشار از مغازه های صنایع دستی بوده و سنگفرش های 
آن نیز قرمز بوده است.

كوه اِمی و بودای غول پیكر چین
اگر خاطرتان مانده باشد چند سال پیش طالبان، اقدام به تخریب مجسمه های غول پیكر بودا در 
افغانستان كرد كه حسابی هم خبرساز شد. البته از این دست مجسمه ها در سراسر جهان یافت 
می شود. یكی از این مجسمه ها در امی شان كه مكانی مقدس و البته سرد و كوهستانی در چین 

است، قرار دارد. این مجسمه غول پیكر را در كنار دیوار چین، جزو شاخص ترین نمادهای گردشگری 
كشور چین معرفی می كنند. این منطقه كه بلندترین مجسمه بودای جهان را میزبانی می كند، در 
كنار ساحل قرار گرفته و اگر گذرتان به این منطقه خورد، می توانید شب هایی بی نظیر با تصاویری 

چشم نواز را تجربه كنید.

جنگل های سنگی یون نان
همه ما جنگل ها را دیده ایم و اساساً جنگل ها وقتی در جایی می رویند و وجود دارند، می توانند 

به معنای رونق گردشگری و سفر در آن منطقه هم باشند اما احتماالً تعداد كمی از شما جنگل های 
سنگی دیده اید، نه؟ این جاذبه بدیع و چشم نواز در چین، حاصل اتفاقی در میلیون ها سال قبل 
بوده است. به این شكل كه زمین باز شده، اقیانوس ها خشك شده اند و سنگ هایی در بستر دریا 

پدید آمده اند. به مرور زمان این سنگ ها دچار فرسایش شده و در این فاصله بین آنها نیز درختان 
روییده اند. حاال تركیبی از سنگ های فرسوده شده و نوك تیز و درختانی كه به اندازه آنها روییده اند 

چشم نوازی می كند كه بی نظیر است.

شهر ممنوعه
این منطقه 720هكتاری، ساخته شد تا امپراتور و خاندان های سلطنتی در آن ساكن باشند؛ ممنوعه 
لقب گرفته چون انسان های معمولی و طبقات پایین حق ورود به آن را نداشتند. در روزگار اوج آن نیز 
می گویند كه 9هزار نفر در این شهر زندگی می كردند. شهر ممنوعه امروزه بزرگ ترین معماری چوبی 
جهان محسوب می شود و همچنین بزرگ ترین مجموعه به جا مانده از قصرهای باستانی. ساالنه نیز 
14میلیون گردشگر دارد.

دیوار چین
ساخت این بنا از سال های پیش از میالد مسیح)ع( شروع شده و تا چند سده نیز ادامه داشته است. 
چینی ها در طول تاریخ، كاًل زیاد مورد هجوم قبایلی از شمال و شمال شرقی شان قرار می گرفتند. به 
همین دلیل تصمیم گرفتند كه چنین بنای عظیمی ایجاد كنند تا حالت اطالع رسانی داشته باشد. 
صدها هزار كارگر و اسیر جنگی در جریان ساخت چنین بنایی جان سپرده اند. هر سلسله ای كه آمده 
این دیوار عظیم را تعمیر و كامل تر كرده یا پادگان هایی به آن افزوده است. این بنا را عظیم ترین بنای 
امنیتی و دفاعی تاریخ هم دانسته اند. البته برخالف چیزی كه سازندگان فكر می كردند، این دیوار 
چنان حالت بازدارنده ای در مقابل بیابانگردان نداشته.

سربازان سفالی چین در ژیان
از دیگر جاذبه های شگفت انگیز چین باید به ارتش سفالین آن اشاره كرد؛ معروف به تراكوتا واریرز. 
این مجموعه ثبت جهانی یونسكو هم شده است. این مجموعه شامل مجسمه های سفالی هزاران 
سرباز مجهز و البته اثاث قبور آنهاست كه گفته می شود به دوران پادشاهی چینشی هوان، مؤسس 
دودمان چین در 220پیش از میالد است. این مجموعه را از عظیم ترین و مهم ترین یافته های 
باستانی شناسی دنیا هم می دانند. این جاذبه به قدری شگفت انگیز است كه حتی زمانی ژاك شیراك، 
رئیس جمهور وقت فرانسه هم درباره اش سخن گفته بود؛ كه كسی نمی تواند مدعی باشد چین را 
دیده بدون اینكه تراكوتا واریرز را ندیده باشد.

منطقه حفاظت شده پاندای چینی
یكی از نمادهای چین را باید خرس های پاندا بدانیم؛ این خرس های عظیم الجثه سیاه و سفیدی كه اصاًل 
اندازه خرس های معمولی ترساننده نیستند. البد انیمیشن هایی شبیه به »پاندای كونگ فوكار« و... را هم 
دیده اید. در بسیاری از رویدادهایی كه در چین برگزار می شود نیز از این نماد استفاده می شود. این موجود 
در غرب و جنوب غربی چین و حتی مركز آن زندگی می كند. اگر گذرتان به چین افتاد، می توانید از منطقه 
حفاظت شده پانداهای عظیم الجثه چینی در غرب و جنوب غربی این كشور هم بازدید كنید. در این منطقه 
4یا 5حوزه محافظت شده برای این پانداها درنظر گرفته شده است. این حیوانات سفیرهای حسن نیت 
چین هم محسوب می شوند.

منطقه ساحلی باند چین در نزدیكی چنگدو
سواحل دیدنی و خاص معموالً جزو جاذبه های طبیعی و غیرطبیعی هر كشوری محسوب می شوند. 
چین نیز از این دست سواحل كم ندارد. یكی از معروف ترین آنها جاذبه منطقه ساحلی باند یا وایتان 
است؛ منطقه ای خاص و ساحلی در شانگهای مركزی. این منطقه از رود سوژو تا كرانه غربی رود 
هوآنگ پو امتداد دارد و از معروف ترین جاذبه های شانگهای است. جالب اینكه در این نوار ساحلی، 
می توانید تالقی زندگی مدرن و غیرمدرن را به خوبی تماشا كنید؛ از یك جایی خطی فوق مدرن در 
پودونگ كشیده شده و از سوی دیگر ساختمان های قدیمی و سالم به جا مانده از گذشته را می بینید.



قهرمانی در دسته فوق سنگین همه رشته های ورزشی یك مزیت ویژه است و ارزش دوچندانی دارد. مثل 
قهرمان دسته فوق سنگین وزنه برداری كه به عنوان قوی ترین مرد جهان شناخته می شود و عالوه بر كسب 
مدال طال، یك عنوان نمادین را هم تصاحب می كند. این رویه در مسابقات كشتی هم رعایت می شود و 
قهرمان وزن 125كیلوگرم، قوی ترین كشتی گیر جهان است. امیرحسین زارع، جوان بیست ساله ای كه در المپیك توكیو مدال 

برنز گرفت و چند روز قبل قهرمان مسابقات جهانی شد هم اكنون عنوان دار آن است و بین همه كشتی گیران دسته فوق سنگین یك 
پدیده محسوب مي شود. كشتی ایران بیش از سه دهه انتظار كشید تا بعد از مرحوم علیرضا سلیمانی، یك ایرانی دیگر در مسابقات جهانی 
كشتی آزاد قهرمان دسته فوق سنگین شود و امیرحسین زارع كسی بود كه به این انتظار طوالنی پایان داد. او می گوید از حاال به بعد برای 

حفظ این عنوان برای ایران و ایرانی تمرین می كند و به این زودی قافیه را به غول های كشتی جهان واگذار نخواهد كرد.

مهرداد  رسولی

مستندگردی9زور خانه

»ســینمای ایــران در دهه های 
30و 40 به روایــت اهالی خیابان 
الله زار 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 58دقیقه ای به سراغ عشق 
ســینماها و عوامل فنی دهه های 
30و 40رفته اســت تا بــا حال و 
هوای ســال های اوج رونق سینما 
در ایــران، چرایــی عالقه مندی 
پیشكسوتان به سینما، خاطرات و 
اثرگذاری آنها بر سینما را بررسی 
كند. اگر دوســت داریــد درباره 
آپارات های زغالی، فیلم های بسوز 
)نیتراته(، آلبوم جفتی، ســه فیلم 
با یك بلیــت، اكــران از 8صبح تا 
10شب، سیاهی لشكرها، خیابان 
ارباب جمشــید )هالیوود ایران(، 
نخستین البراتوار سینمای ایران، 
اســتودیوهای دوبلــه فیلم های 
خارجی و تاریخچه الله زار و كوچه 
ملی بیشــتر بدانید، تماشای این 

مستند را از دست ندهید.

خاطرات سینما

فرقی نمی كند هر كدام از ما تا چه 
اندازه اهل دنبال كردن مسابقات 
اتومبیل رانی یا به اصطالح »فرمول 
یك« هســتیم؛ به هر حال همه ما 
نام »شــوماخر«، راننده افسانه ای 
ایــن مســابقات را شــنیده ایم. 
»مایكل شوماخر« قهرمان 7دوره 
از مســابقات فرمول یك است كه 
بیشــتر عمر ورزشــی اش را برای 
تیم »فراری« مسابقه می داد و در 
ســال2013 بر اثر یك حادثه در 
كوه های آلپ فرانسه به كما رفت؛ 
اما 6سال بعد یعنی در سال2019 
به طور كامــل هوشــیاری اش را 
به دست آورد. همه اینها را گفتیم 
كه بگوییم اگر می خواهید بیشتر 
درباره این راننده افسانه ای بدانید، 
مســتند »شــوماخر« را ببینید. 
این مســتند كه در ژانر بیوگرافی 
ساخته شده، محصول كشور آلمان 
در ســال2021 و تولید شــبكه 
»نتفلیكس« است كه آن را »هانس 
برونو كمرتونس« كارگردانی كرده 

است.

بیوگرافی شوماخر

بی آبان

مســتند »بی آبــان« همانطور كه 
احتماال از نامــش حدس می زنید، 
روایتی از داســتان خشكســالی 
خوزســتان اســت. این مستند به 
بررسی میزان آب شیرین در كشور 
پرداخته و نشان می دهد چه مسائلی 
باعث كمبود آب شــیرین در این 
سرزمین چهار فصل به ویژه استان 
خوزستان شده است. این مستند را 
»سید مصطفی موسوی تبار« نوشته 
و كارگردانی كرده و پژوهشــگران 
آن عالوه بــر خود موســوی تبار، 
»سید مهدی صدرالساداتی«، »زهره 
نجف زاده« و »روح اله شمشیری« 
هســتند. مدت زمان این مستند 
یك ســاعت و8دقیقه اســت و اگر 
كنجكاو شــده اید كه درباره دالیل 
كمبود آب در خوزســتان بیشتر 
بدانید، می توانید این مستند را در 
سایت »هاشور« ببینید. راستی تا 
یادمان نرفته این نكته را هم اضافه 
كنیم كه این مستند داغ داغ همین 

امسال ساخته شده است.

پنجشنبه
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    كسب مدال برنز المپیك و قهرمانی 
در مسابقات جهانی افتخاری نیست 
كه به آسانی نصیب هركشتی گیری 
شود اما در یك بازه زمانی دو ماهه هر 
دو عنوان را تصاحب كردید. زندگی 
یك كشتی گیر بعد از چنین اتفاقات 

سریعی چقدر تغییر می كند؟
زندگی من با كشتی و تمرین عجین است و بعد 
از بازی های المپیك و مســابقات جهانی همین 
روال ادامه داشته؛ یعنی بیشتر اوقاتم را در سالن 
كشتی ســپری كرده و مشــغول تمرین بوده ام. 
بنابراین تغییر چندانی در زندگی ام ایجاد نشده 
و زندگی به معنای واقعی ادامه دارد. این ســبك 
زندگی هم مختص حاال نیست و من از نوجوانی 
یكسره مشغول تمرین بوده ام. آن موقع همه فكر 
و ذكرم این بود كه به تیم ملی كشتی بزرگساالن 
راه پیدا كنم و در بازی های 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 

مدال گرفتن در این رده مرا راضی نمی كرد.
    پس قهرمانی در مسابقات جهانی 

رؤیای نوجوانی شما بود؟
بله، برای این هدف تمركز كردم و خیلی زحمت 
كشیدم. خدا را شكر در بیست سالگی به آرزویم 
رسیدم و به عنوان ملی پوش ایرانی راهی بازی های 
المپیك شدم. قبل از اعزام هم فقط به مدال فكر 
می كردم و كمتــر از دو ماه بعد ایــن حكایت در 

مسابقات جهانی تكرار شد.
    یعنی به جــای تحصیل مدام به 

كشــتی و راهیابی به تیم ملی 
بزرگساالن فكر می كردید؟
اتفاقا دانش آموز ممتازی بودم و دوران 

راهنمایی و دبیرستان را در مدرسه 
نمونه دولتی گذراندم. اصال مادرم 
شرط گذاشته بود كه اگر در مدرسه 
نمونه دولتــی قبول شــوم مرا در 
كشتی ثبت نام كند. من هم عاشق 
كشتی بودم و آن قدر درس خواندم 

كه در مدرسه نمونه دولتی آمل قبول 
شدم. وقتی به مدرســه نمونه دولتی رفتم 

مادرم به عنوان جایزه مرا در باشگاه كشتی ثبت نام 
كرد اما بعد از آنكه به تیم ملی جوانان دعوت شدم 
دیگر نتوانســتم در مدرســه نمونه دولتی ادامه 

تحصیل بدهم.
    البتــه در یــك خانــواده 
ورزش دوســت هم به دنیا آمدید و 
این یك شانس بزرگ بود تا به سمت 

كشتی بروید.
بله، عموی بزرگ من، بنیانگذار ورزش باستانی 
در شــهر آمل اســت و پدرم به عنــوان یكی از 
پیشكسوتان ورزش باســتانی در آمل شناخته 
می شــود. عموی دیگرم كه مربی من اســت از 
كشتی گیران خوب آمل بود. من هم با عموها و 
پدرم مدام به زورخانه می رفتم. آن موقع ها رسم 

بود كه بچه ها وقتی می خواســتند كشتی گیر 

من به ائمه اطهار)ع( به خصوص به امام رضا)ع( 
ارادت خاصی دارم. قبل از هر مسابقه، سوره قدر 
و ذكر الســالم علیك یا علی ابن موسی رضا)ع( 
یا الســالم علیك یا اباعبداهلل)ع( را می خوانم و 
می گویم خدایا به من جرأت و جســارت مبارزه 
بده تا شرمنده مردم نشــوم. بیشتر اوقات از آقا 
امام رضا)ع( مدد می گیرم 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 امام رضا)ع( تقدیم كنم.
    برای نخستین بار در تاریخ كشتی 
ایران، دو ایرانی قهرمان دســته 
فوق سنگین كشتی آزاد و فرنگی 
شــده اند. این اتفاق كم سابقه ای 
است كه شاید به این زودی ها تكرار 
نشود. شما چطور به این ماجرا نگاه 

می كنید؟
من برای تكرار این عنوان آمادگی كامل دارم و 
امیدوارم علی اكبر یوسفی هم در كشتی فرنگی 
دوباره قهرمان جهان شود. او دوست خوب من 
اســت و می دانم 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 ســنگین وزن های 
بهتر از من هم بودند امــا بخت با من یار 
شد كه قهرمان جهان شوم و از این بابت 
خدا را شكر می كنم. امیدوارم این اتفاق 
تكرار شــود و من خیلی بــه این ماجرا 

خوش بینم.
    شاید اگر تجربه بیشتری داشتید 
در المپیك هم مدال مرغوب تری 
می گرفتید. فكــر می كنید چرا در 

توكیو قهرمان نشدید؟
به هر حال كشــتی افت وخیزهــای 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 
بازی های 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 نشــان دادن تاج روی ســر 
یك جورهایی خودتان را به عنوان 
پادشاه جدید دسته فوق سنگین 
معرفی كردید. آینــده این وزن را 

چطور پیش بینی می كنید؟
تردید ندارم كه كار سخت من از حاال شروع شده 
و از این به بعد برای تــداوم این قهرمانی تمرین 
می كنم. تالش خودم را می كنم تا عنوان قهرمانی 

دسته فوق سنگین كشــتی آزاد تا سال ها برای 
ایران و ایرانی باشد. من تمرین خودم را می كنم 

و بقیه اش را به خدا و ائمه اطهار)ع( می سپارم.
    البته حریــف آمریكایی وارد 
كری خوانی شده و برای مسابقاتی 
كه قرار است در الس وگاس آمریكا 
برگزار شــود خط ونشان كشیده. 
رقابت با گیبل استیوســون برای 
ما ایرانی ها مهم است. چقدر برای 
مبارزه با این كشــتی گیر آمادگی 

دارید؟
به من گفته اند درباره حریــف آمریكایی حرفی 
نزنم و از رسانه ها می خواهم در این مورد از من 
سؤالی نكنند. اگر عمری باشد و به این مسابقات 
اعزام شوم،  با دعای خیر مردم می روم. امیدوارم 
مســئوالن به قول هایــی كه بعــد از بازی های 
المپیك و مســابقات جهانی دادند عمل كنند 
 تا یك ورزشكار در رفاه نســبی زندگی كند و با 

فراغ بال به مسابقات بین المللی برود.

 گفت وگو با امیرحسین زارع كه بعد از 32سال ایران را 
در دسته فوق سنگین كشتی آزاد صاحب مدال طال كرد 

به خاطر كشتی قید مدرسه 
نمونه  دولتی را زدم

شوند در مدرسه با هم كشتی می گرفتند. من هم 
پای ثابت كشتی گرفتن در مدرسه بودم و معموال 

با همكالسی هایم سرشاخ می شدم.
    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. می توانم بگویم شخصیت 
من در گود زورخانه شــكل گرفت. ریشــه های 
مذهبی من هم به همین ماجرا مربوط 
می شــود. ورزش زورخانه مثل 
كشــتی یك ورزش پهلوانی 
اســت و زورخانه ها حال 
و هوای معنوی دارند. در 
زورخانه است كه روح و 
جسم ورزشكار توأمان 

صیقل می خورد.
    بــرای همین 
قبل از هر مسابقه 
ائمه اطهار)ع(  به 
و  می كنید  توسل 

كمك می خواهید؟

غول های سنگین كشتی آزاد را بشناسید 

آشنایی با ترسناك ترین كشتی گیر جهان
تماشای مسابقات وزن آخر مسابقات كشتی همیشه برای تماشاگران جذابیت 
زیادی داشته و آن هم به خاطر تجمع نوابغ كشتی جهان در این وزن بوده است؛ 
نوابغی مثل الكساندر كارلین روس كه سال ها به عنوان ترسناك ترین ورزشكار 
جهان شناخته می شد و عنوان كشتی گیر برتر قرن را هم تصاحب كرد تا میهاین 

لوپز كوبایی كه چهارمین مدال طالی المپیك را در توكیو به گردن آویخت و 
ركورد دور از دسترسی را ثبت كرد. كشتی گیرانی همچون علیرضا سلیمانی و 
رضا سوخته سرایی یا رسول خادم گاهی با این كشتی گیران مبارزه كردند و به 

همین دلیل نام و چهره آنها برای كشتی دوستان ایرانی هم آشناست.

الكساندر كارلین 
این كشــتی گیر روس یكی از مفاخر كشتی جهان است. 
كارلین كشتی را از سیزده سالگی شروع كرد و دوسال بعد 
برای نخستین بار در یك تورنمنت بین المللی كشتی گرفت. 
در همان رقابت ها اســتخوان پای كارلین شكست اما او به 
مسابقه ادامه داد و به طور شگفت انگیزی برنده شد. كارلین 
در كشتی فرنگی به افتخارات زیادی دست پیدا كرد. كسب 
3مدال طال و یك نقره در چهار دوره بازی های المپیك در 
كنار 9عنوان قهرمانی جهان از او چهره ای استثنایی در تاریخ 
كشتی جهان ســاخت. از كارلین به عنوان ترسناك ترین 
ورزشكار جهان یاد می شود. او پرافتخارترین سنگین وزن 
تاریخ كشتی اســت. یكی از القاب این كشتی گیر روسی 
»مرد آزمایشــگاهی« بود. خیلی ها معتقــد بودند چنین 
فردی نمی تواند محصول طبیعی باشد و او به خاطر پرورش 
عجیب و غریب خود در كودكی چنین جثه ای دارد. كارلین 
كشتی گیری بود كه 13سال بدون شكست را سپری كرد و 
10سال را بدون حتی دادن یك امتیاز در مسابقات خود به 
پایان برد. این آمار به خوبی سلطه او بر دسته فوق سنگین 
كشتی فرنگی را نشان می داد. تنها شكست این كشتی گیر 
در فینال المپیك سیدنی برابر یك كشتی گیر ناشناخته 
آمریكایی به نام روالن گاردنر رقم خورد. بالفاصله بعد از این 
شكست كارلین اعالم بازنشستگی كرد چون نمی توانست با 
این باخت كنار بیاید. كارلین به واسطه دور بازوی عجیب و 
نامتعارفی كه داشــت بارها مورد سوء ظن مأموران مبارزه 
با دوپینگ قرار گرفت اما هرگز از دادن آزمایش دوپینگ 
امتناع نكرد. بارها از این كشــتی گیر روس تست دوپینگ 
گرفته شد اما جواب همه تســت ها منفی بود. كارلین بعد 
 MMA از خداحافظی با كشتی، مدتی را در رشته ورزشی

سپری كرد و در این رشته ورزشی هم خودی نشان داد.

میهاین لوپز
از این كشــتی گیر غول پیكر به عنــوان پرافتخارترین 
كشتی گیر تاریخ نام می برند. لوپز كوبایی حدود دودهه 
است كه در سنگین وزن كشتی فرنگی حرف اول و آخر را 
می زند و كمتر پیش آمده كه در یك مسابقه كشتی بازنده 
باشد. لوپز همان كشتی گیری اســت كه در فینال وزن 
130كیلوگرم مســابقات جهانی1998 تهران به راحتی 
رســول خادم را برد و قهرمان جهان شد. شاید به همین 
دلیل بین ایرانی ها به عنوان یك كشــتی گیر ترســناك 
شناخته می شود. لوپز در آســتانه چهل سالگی نشانی از 
یك كشتی گیر بازنشسته را بروز نداده و هنوز در دسته 
فوق سنگین كشــتی فرنگی رقیب ندارد. او دو ماه قبل 
در توكیو برای چهارمین بار مــدال طالی المپیك را به 
گردن آویخت و ركوردی ثبت كرد كه شاید تا چند دهه 
دست نخورده باقی بماند. لوپز هم اكنون با 4مدال طالی 
المپیك و 5مدال طالی جهــان به عنوان پرافتخارترین 
كشــتی گیر مرد تاریخ شــناخته می شــود. این عنوان 
پیش از این در اختیار الكساندر كارلین روسی بود و این 
كشتی گیر با 3مدال طال و یك نقره المپیك پرافتخارترین 
كشتی گیر مرد تاریخ المپیك خوانده می شد. لوپز در دور 
دوم مسابقات دسته فوق سنگین المپیك توكیو با امین 
میرزا زاده از ایران كشتی گرفت و با نتیجه 8 بر صفر او را 
شكست داد و به نیمه نهایی رسید. حریف او در نیمه نهایی، 
رضا كایالپ كشتی گیر قدرتمند تركیه ای بود كه با نتیجه 
2 بر صفر او را هم شكست داد و برای چهارمین بار راهی 
فینال المپیك شد. در فینال هم با نتیجه 5 بر صفر حریف 
گرجســتان را برد و تبدیل به پرافتخارترین كشتی گیر 
المپیك شــد. نكته عجیب این است كه لوپز در المپیك 

توكیو حتی یك امتیاز هم به رقبایش نداد.

آرتور تایمازوف
آرتور تایمازوف ازبكستانی هم یكی دیگر از پرافتخارترین 
كشــتی گیران تاریخ المپیك اســت كه مدال المپیك 
2004 آتن و مدال نقره المپیك سیدنی 2000 را به گردن 
آویخت. او تا قبل از سال 2019 پرافتخارترین ورزشكار 
كشــتی گیر آزادكار در المپیك بود اما در ســال2016 
نتیجه آزمایش دوپینگ او مثبت اعالم شد و مدال طالی 
المپیك2008 پكن از او پس گرفته شد. در سال2019 
هم مدال طالی المپیك2012 لندن را به دلیل مثبت بودن 
آزمایش دوپینگ پس داد. تایمازوف ابتدا برای تیم ملی 
روسیه مسابقه می داد و از بیست سالگی در تركیب تیم ملی 
ازبكستان ظاهر شد. به عقیده بعضی از كشتی دوستان و 
كارشناسان، او در المپیك سیدنی در فینال به عمد مقابل 
دیگر اعجوبه دنیای كشتی یعنی دیوید موسلبز شكست 
خورده اما باخت هــای تایمازوف مقابل كشــتی گیران 
گمنام تر و 2باخت او در كشــتی انتخابی روسیه مقابل 
موسلبز و 3شكست او در مسابقات جهانی و المپیك مقابل 
موسلبز این شــك و گمانه زنی را باطل كرد. تایمازوف 
ورزش را با وزنه برداری شــروع كرد اما پس از اینكه در 
روستای محل زندگی اش، یك خانه كشتی تاسیس شد، 
تصمیم گرفت در یازده سالگی وارد دنیای كشتی شود. او 
در فینال المپیك2004 علیرضا رضایــی از ایران را بعد 
از 4دقیقه، شكســت داد و هرگز به كشتی گیران ایرانی 
نباخت. تایمازوف ازجمله كشتی گیرانی به شمار می رود 
كه همواره به استفاده از مواد نیروزا متهم بود اما بعد از آنكه 
از تیم ملی روسیه كناره گیری كرد و به تیم ملی ازبكستان 
پیوست افشاگری ها درباره دوپینگ این كشتی گیر علنی 
شــد. خیلی ها او را نمونه كوچك تر الكســاندر كارلین 

می دانند.

الكساندر مدوید 
از مدوید باید به عنوان یكی از مفاخر كشتی جهان یاد كرد. 
ایرانی ها این كشتی گیر بالروسی االصل را كه سال ها برای 
تیم ملی شوروی كشــتی گرفت به خاطر رویارویی اش با 
مرحوم تختی می شناسند. مدوید 3مدال طالی المپیك 
1964توكیو، المپیك 1968مكزیكوســیتی و المپیك 
1972مونیخ و 7بار قهرمانی جهان را در كارنامه ورزشی اش 
دارد و فدراسیون جهانی كشــتی او را بهترین كشتی گیر 
آزادكار تاریخ شناخته  است. 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 می خواست روی تشك كشتی بیاید نگران 
پای مصدومش بود كه در مسابقه برای او مشكل ساز می شود 
اما تختی در فینال حتی یك بار 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 می دهد. حتی سرمربی تیم از من 
خواست انصراف بدهم و كشتی نگیرم زیرا تختی كشتی گیر 
سرسخت و قدرتمندی بود و همیشه كشتی های من با او 
یك بر یك یا یك بر صفر می شد؛ اما من روی تشك حاضر 
شــدم و غالمرضا در طول مبارزه، حتی یك بار هم به پای 
آسیب دیده من دست نزد و در آخر تختی با نتیجه مساوی 
و به خاطر 100گرم وزن بیشتر به من باخت؛ اما برنده واقعی 
او بود. او با همه كشتی گیران دنیا تفاوت داشت، آن مبارزه ام 

با او پاك ترین مبارزه عمرم بود.«

بوریس بومگارتنر
این كشــتی گیر آمریكایی را هم بایــد در زمره نوابغ 
كشتی جهان در دسته فوق سنگین قرار داد. بومگارتنر، 
سنگین وزن پرافتخار كشتی آزاد آمریكا كه 13 مدال 
جهانــی و المپیــك را در كارنامه خــود دارد، او 2بار 
قهرمان المپیك شد و یك نقره و یك برنز این بازی ها 
هم در كلكســیون افتخاراتش به چشــم می خورد. او 
9مدال مسابقات قهرمانی جهان شامل 3طال، 3نقره و 
3برنز هم كسب كرد تا به یكی از بهترین كشتی گیران 
دسته فوق سنگین تاریخ كشــتی بدل شود. ایرانی ها 
این كشتی گیر را به خاطر مبارزه دیدنی اش با مرحوم 
علیرضا سلیمانی در مســابقات جهانی1989 به یاد 
می آورند. مرحوم ســلیمانی در فینال آن مسابقات، 
بروس بومگارتنر كشتی گیر آمریكایی را 4-5 شكست 
داد و تصویر او كــه هنگام خاك كــردن بومگارتنر با 
مشــت های گره كرده پیــروزی اش را اعالم می كرد 
تا سال ها 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. بوریس بومگارتنر افســانه كشتی جهان از 
آمریكا پس از 36 ســال كار در دانشــگاه ادینبورو در 
پنسیلوانیا بازنشسته شــد. او در سال 1984 كار خود 

را در این دانشگاه با دســتیار مربیگری 
كشــتی آغاز كرد و پس از 6 ســال به 
سرمربیگری رســید و در سال 1997 
نیز مدیر ورزشی دانشگاه شد او پس 
از 36 سال فعالیت در این دانشگاه در 

سن 61 سالگی بازنشسته شد.



مطبخ خانه 10 فیلم گردی

فیلم های »احضــار« را دیده اید؟ 
فیلم های »احضار« ســال 2013و 
»احضار2« سال 2016را؟ اگر این 
فیلم های ترســناك را دیده اید و از 
آنها خوشــتان آمده، حتما از فیلم 
»احضار3« هم خوشــتان می آید؛ 
فیلمی كه نام دقیق ترش این است: 
»احضار: شیطان مرا وادار به انجام 
این كار كــرد«. فیلمنامه این فیلم 
كه در ژانر وحشت، هیجان انگیز و 
رازآلود ساخته شده، بر پایه داستانی 
از »جیمز وان« اســت و دنباله ای 
برای2 فیلم احضار به حساب می آید. 
داستان این فیلم كه هشتمین فیلم 
دنیای ســینمای »احضار« است، 
از جایی شــروع می شود كه فردی 
به نام »وارنس« روی پرونده قتلی 
تحقیق می كند كه ممكن اســت 
در آن پای موجودی شــیطانی هم 
در میان باشد! این فیلم كه محصول 
سال2021 آمریكا و انگلیس است، 
بــه كارگردانــی »مایــكل چاوز« 

ساخته شده.

شیطان مرا وادار كرد!

این هم یك فیلم جذاب برای آنها 
كه بــه ژانر اكشــن و هیجان انگیز 
عال مندنــد: »ســقوط آخریــن 
مرد«. این فیلم تازه ســال2021 
كه محصول مشــترك كشورهای 
ســوئد و انگلیس است، یك دنیای 
آخرالزمانی را به تصویر می كشــد. 
ماجرا از این قرار اســت كه پس از 
آنكه پاندمــی ای مرگبار به نابودی 
تمدن بشــر می انجامــد، »جان 
وود«، سرباز ســابق نیروهای ویژه 
تصمیم می گیــرد از زنی مجروح 
در برابر فرمانده ای 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 
می كنــد. »اولگا كنــت«، »دنیل 
نیم«، »استانیســالو یانوسكی«، 
»مادلین وال«، »ناتاشــا مالته«، 
»اســتفانی ســیاداتان«، »رابرت 
فالین« و »مایكل بیلینگتون« دیگر 
بازیگران فیلم ســینمایی سقوط 

آخرین مرد هستند.

سقوط آخرین مرد

»یك ســرمایه گذار بــزرگ بعد از 
آنكه به شهر زادگاهش برمی گردد، 
كارخانه تقریبا ورشكسته مدادسازی 
پدرش را بــه ارث می بــرد. او باید 
تصمیم بگیرد آیــا می خواهد 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 سال2021 ساخته شده و یكی 
از جدیدتریــن تولیــدات هالیوود 
به حساب می آید. ژانر این فیلم هم 
همانطور كه برایتــان قابل حدس 
است، خانوادگی و رمانتیك است. در 
این فیلم كه در سایت IMDB با رتبه 
6/1 تعریف شــده، بازیگرانی چون 
»ویلیام مسلی«، »جوهانا بردی«، 
»میمی كندی«، »شاشاونی هال«، 
»ماری پت گلیسون«، »پال دالی«، 
»بیل كوبس«، »الرنس پرسمن« 
و »ســامی كولكــو« نقش آفرینی 

كرده اند.

نجات بهشت

پنجشنبه

شماره 137
29  مهر 1400 

سرآشپز جوان این هفته پیشنهادهایی 
خوشمزه برای شما دارد

وقتی عالقه مند به انجام كاری باشــی، 
سن و سال هیچ معنا و محدودیتی برای 
تو نخواهد داشت. ممكن است پیر یا جوان باشی و فكر شروع 
یك كسب وكار تازه به ذهنت برســد. مثل آشپز ۱۸ساله این 
هفته ما كه این روزها حسابی سرش با آموزش و سفارش های 
آشپزی شلوغ شده اســت؛ دختری كه در كنار تحصیل در 
مقطع متوسطه، با هجوم ویرانگر ویروس كرونا به كشورمان در 
سال۹۸، درصدد فعالیت در حوزه آشپزی برآمد. رها داریوش، 
ابتدا پخت وپز 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 كیك های فانتــزی دارد. او پس از آزمون و 
خطا در خانه، به یاری و تشویق خانواده اش راهی كالس های 
تخصصی آشپزی شد و پس از كسب مهارت در این حوزه، در 
فضای مجازی به صورت جدی كسب وكار 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 

می كند.

سحر  غفوری 

آفوگاتوكنافه پنیری

كاكا

»كنافه« به عربی و »كونفی« بــه تركی ازجمله كنافه پنیری تركی 
فر و ماهیتابه خوشمزه تاریخی اســت كه با وجود ریشه عربی اش 
بیشتر در كشور تركیه و از زمان امپراتوری عثمانی برای سالطین و 
پادشاهان آن دوره تهیه و سرو می شد. این دسر سنتی خاورمیانه از 
خمیر رشته مانند نازك تهیه شده و در مراسم مذهبی مثل  ماه رمضان 
و سایر ایام سال همراه سرشیر یا بستنی سنتی، تكه های موز و یك 
استكان شیر یا قهوه و چای میل می شود. در ایران معموال كنافه در 

كافی شاپ ها سرو می شود.

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

قهوه غرق شده است.

كاكا از شیرینی جات گیالنی هاســت و طعم لذیذی دارد. این 
خوراك معموال برای عصرانه ها و با چای سرو می شود. همچنین 
ظاهر آن شبیه به كلوچه اســت و با مزه دلنشین خود، اوقات 

خوشی را برای شما خواهد ساخت.

ابتدا برای شروع، رشته ها را با دست به خوبی خرد كنید. 
سپس زعفران و كره را به رشته ها اضافه كرده و با دست 
مخلوط كنید تا جایی كه رشته ها آغشته به كره شود. در 
مرحله بعد نیمی از رشته ها را كف قالب پهن كرده و با گوشتكوب فشرده كنید 
تا حجم یك دستی گرفته و به كف قالب بچسبند. سپس پنیر موزارال را همراه 
با پودر پسته روی الیه اول رشــته ها قرار داده و به خوبی پخش كنید تا سراسر 
رشته ها 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 ۵ الی ۷دقیقه، كنافه را برگردانید تا روی دیگر آن هم بپزد. سپس 
مقداری شربت )تركیب آب و شكر( را روی كنافه بریزید و به مدت 2دقیقه روی 
شعله مالیم قرار دهید. همچنین در انتها برای تزئین می توانید 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 می شود. این رشته اغلب برای تهیه 
دسر محبوب تركیه  ای باقلوا و كنافه به كار می رود و شما می توانید از اغلب 

فروشگاه ها یا مراكز فروش لوازم قنادی تهیه كنید.

طرز تهیه

  كره آب شده: ۷۵ گرم
  رشته كادایف: ۱۵۰ گرم

  پودر پسته یا مغز دلخواه: ۳ قاشق غذاخوری
  زعفران دم كرده: ۲ قاشق غذاخوری

  پنیر موزارال: به مقدار الزم

مواد الزم

  تخم مرغ متوسط: ۲عدد
  پوره كدو حلوایی: یك پیمانه

  آرد گندم، آرد برنج )هركدام(: ۲/۱ پیمانه
  شكر: ۳/۱ پیمانه

  هل: ۲/۱ قاشق چایخوری

  بكینگ پودر: یك قاشق چایخوری
  دارچین: ۲/۱ قاشق چایخوری

  زعفران دم كرده: ۲/۱ قاشق چایخوری
  گالب: ۴/۱ پیمانه

  مغز گردو خردشده: ۲ قاشق غذاخوری

مواد الزم

  قهوه: ۷ گرم
  بستنی وانیلی: ۲ اسكوپ

  آب: ۳۰ میلی لیتر
  سس شكالت: به میزان دلخواه

مواد الزم

پوره كدو حلوایی: ابتدا كدو حلوایی را 
پوست كنده و به تكه های 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، تخم مرغ ها را در ظرفی بشكنید و به خوبی هم بزنید. 
سپس شكر و آرد را به همراه بكینگ پودر به تخم مرغ اضافه كرده 
و مخلوط كنید. بعد زعفران دم كرده را به همراه گالب و دارچین 
به موادتان افزوده و پس از مخلوط كردن، هل را نیز به مخلفات 
آن اضافه كنید. در انتها نیز پوره كدو حلوایی را كه از قبل آماده 
كرده  اید به این مواد اضافه كنید. سپس تمام مواد را خوب هم 
بزنید تا كامال مخلوط شوند. سپس به مدت یك ساعت در یخچال 
استراحت دهید تا خود را بگیرد. بعد از طی شدن زمان استراحت، 
در تابه مقدار كمی روغن بریزید. پس از داغ شــدن روغن، مواد 
كاكا را با قاشق برداشته و مانند كتلت در دست گرد كنید. برای 

تزئین این خوراك می توانید از مغز گردو و عسل استفاده كنید.

طرز تهیه

طعم دسرهای 
پاییزی

ابتدا داخل لیوان سرو نوشــیدنی خود یك 
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 به طور معمول از ۷گرم قهوه و 30 میلی لیتر آب تشكیل 
می شــود. اما درصورت تمایل می توانید از انــواع دیگر قهوه مانند 
ترك یا فوری نیز اســتفاده كنید. به محض آماده شدن، قهوه را از 
گوشه داخل لیوان بستنی ریخته و به آن اضافه كنید. تالش كنید 
قهوه به صورت مستقیم روی بستنی ریخته نشود و با زاویه ای 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.

طرز تهیه

با ورود به نیمه خنك و سرد سال، بیش از پیش باید مراقب سالمت خود باشید و با تغذیه مناسب از بروز سرماخوردگی ها و بیماری جلوگیری 
كنید. از همین رو در سراسر جهان، تدابیری برای جلوگیری از سرماخوردگی اندیشیده شده است كه در ابتدای فصول سرد سال به كار 
گرفته می شوند. غذاهای سالم و مفیدی كه سرشار از مواد مغذی و آنتی اكسیدان هستند، می توانند انتخاب مناسبی برای شروع فصل 
سرما باشند. این غذاها باعث تقویت سیستم ایمنی شما می شوند و شما را در برابر هوای سرد محفوظ می كنند. در طول ماه های پاییز و 
زمستان كه نور خورشید كمتر می شود با كمبود ویتامینD  روبه رو خواهید شد. پس الزم است از مصرف ویتامین و همچنین اسیدهای 
چرب امگا۳ غافل نشوید. همچنین فیبر موجود در گندم، جو، نان های دانه كامل و برنج تأثیر محافظتی برای سالمت قلب و سیستم گوارش 
بدن دارند و از موارد حائز اهمیت در این دو فصل به حساب می آیند. فراموش نكنید كه حتماً باید در طول روز یك وعده سبزیجات در رژیم 
غذایی تان استفاده كنید. سبزی ها به دلیل داشتن ویتامین باال شما را در مقابل میكروب های احتمالی در این فصول سرد واكسینه می كنند.

سفره های جهانی در استقبال از پاییز
نگاهی به سبك غذایی برخی از كشورها در روزهای سرد سال

ترك چورباسی
 آش شــوربای ایرانی ها را كه فراموش نكرده اید؟ ترك ها آن را »چوربا« تلفظ 
می كنند و در فصول سرد ســال آش، مهم ترین غذایی است كه به استقبال 
آن می روند. چورباها و چورباســی های ترك، بین مردم تركیه و گردشگران 
محبوبیت زیادی دارند و مزه لذت بخشی را به شما هدیه خواهند داد. مرجیمك 
چورباسی یكی از محبوب ترین و متداول ترین سوپ های تركیه است و به ویژه 
در فصل زمستان به صورت گرم مصرف می شــود. این سوپ كه همان سوپ 
عدس است از تركیب عدس قرمز، پیاز، گوجه، فلفل و نعنا خشك تهیه می شود. 
عدس، ماده اصلی این خوراك است كه به پیشگیری و درمان سرطان كمك 
می كند. عدس، منبع خوب سلنیوم است. سلنیوم از مواد معدنی مهم برای 
تقویت سیستم ایمنی بدن است و با تحریك واكنش سلول های T به عملكرد 
بهتر سیســتم ایمنی كمك می كند. این ماده مغذی، سیستم ایمنی بدن را 

تقویت كرده و محافظی مناسب در برابر ویروس ها و آنفلوآنزا به حساب می آید. 
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 می دهد.

تركیه

لوبیا قرمز سحرآمیز
اگر از خواص لوبیا قرمز نشنیده  اید، الزم است بدانید كه این ماده غذایی دارای 
سدیم پایین و پتاسیم باال است. افراد مبتال به فشارخون و دیابتی ها می توانند 
با خیالت راحت آن را بخورند. لوبیای قرمز سرشار از ویتامینB1  است كه تا 
حد زیادی به عملكرد  سالم مغز كمك می كند. لوبیا قرمز حاوی مقدار باالیی 
از پروتئین است و می تواند جایگزینی مناسب برای گیاه خواران باشد. جالب 
است بدانید كه چینی ها در فصول سرد سال كیك پوره لوبیا قرمز را در برنامه 
غذایی خود جای داده  اند و آن را با چای چینی میل می كنند. این ماده غذایی 
هنگام پخت، به راحتی طعم و مزه هرگونه ادویــه را به خود جذب می كند. 
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 شده است. لوبیا همچنین در كاهش چین و چروك پوست، بهبود 

آكنه و تغذیه مو و ناخن تأثیر گذار است و به طور مختصر، این ماده ارزشمند 
با دارابودن خاصیت ضد سرطانی و پاك كنندگی بدن از سموم، یك سم زدای 

طبیعی برای بدن محسوب می شود.

چین

كدوحلوایی؛ از پایه ثابت ها
ویتامین هــایB كمپلكس، مانند فوالت، نیاســین، پیریدوكســین و 
پانتوتنیك اســید و تیامین در كدوحلوایی جای داده شــده  اند و كدو 
حلوایی از پایه ثابت های پاییزی این كشور سردسیر است. تمامی خوراكی 
كه با كدو حلوایی پخته می شوند، مانند سوپ كدو حلوایی، دامپلینگ 
كدوحلوایی، پودینگ سیب و كدو حلوایی، پنكیك كدو حلوایی و كمپوت 
كدو حلوایی، 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 ویژگی های این ماده 
غذایی است كه فواید متعددی را در پی دارد. این ماده مغذی، از سیستم 
تنفسی از عفونت ها محافظت می كند كه در نتیجه باعث كاهش حمالت 
آسم می شود و به حفاظت از بدن در برابر ویروس ها می انجامد. مصرف 
كدو حلوایی، سبب افزایش تولید گلبول های سفید خون در بدن شده و 

سیستم ایمنی بدن را تقویت می كند. تقویت سیستم ایمنی بدن باعث 
می شود بدن در برابر انواع مختلفی از عفونت ها مانند سرما، آنفلوآنزا و تب 

مصون شده و در برابر هجوم ویروس ها مقاوم عمل كند.

روسیه

شلغم؛ مدافع ریه
هندی هم در فصول سرد سال سراغ شلغم كه شامل مقدار زیادی ویتامینC است 
می روند و سوپ های خوشمزه با این محصول خوشمزه و مقوی درست می كنند. 
ویتامینC، به عنوان یكی از مهم ترین مواد مغذی برای افزایش سیستم ایمنی 
درنظر گرفته می شود كه تولید سلول های سفید خون و آنتی بادی را تحریك 
می كند. همچنین آسكروبیك اسیدهای موجود در شلغم به عنوان تقویت كننده 
اصلی سیستم ایمنی درنظر گرفته می شود كه محافظی قدرتمند برای سالمت 
افراد در فصول سرد به حساب می آید. شلغم حاوی مقدار زیادی ویتامین A است 
و به همین علت، مدافعی سینه چاك برای سالمت ریه های 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 
سم زدایی بدن را برعهده می گیرد. شلغم همچنین خواص ضد التهابی دارد كه به 

رفع و كاهش مشكالت تنفسی مختلف به ویژه آسم می انجامد. خوراك هندی 
همچنین  از تكه های درشت شلغم و ســیب زمینی و سایر سبزیجات تشكیل 

می شود كه طعمی لذیذ و خاطره انگیز خواهد داشت.

هند

آویشن نجات بخش
یونانی ها در فصول ســرد سال از آویشــن و فواید آن غافل نمی شوند. 
پیشینه تاریخی استفاده از آویشن به سال ها قبل بازمی گردد. در زمان 
یونان باســتان و در گیرودار جنگ ها و كشورگشــایی ها، هر زمان كه 
سرداری دچار جراحت و یا مسمومیت می شــد، او را در آب و آویشن 
قرار می دادند و یا در مخلوطی از آب و آویشن حمام می كردند. اهمیت 
آویشــن از آن زمان تا به حال به این علت اســت كه این گیاه مقوی، 
سرشار از آنتی اكسیدان بوده و بالفعل، كشنده انواع سموم در بدن است. 
آویشن برای درمان سرفه و برونشیت مؤثر است و در روزهای سرد، یك 
ضد ویروس قوی به حساب می آید. همچنین روغنی كه از گیاه آویشن 
گرفته می شود، تأثیری بســیار قوی در برابر سرماخوردگی ها داشته و 
آفت كشی قوی به شمار می رود. استفاده از عصاره آویشن باعث بهبود 

سینوزیت می شود و شــما را از بروز مشكالت حاد مصون نگه می دارد. 
یكی از غذاهای بومی یونان، مرغ كبابی اســت كه در عصاره آویشــن 

غلتانده و با آویشن تازه معطر می شود.

یونان

سرآغاز وافل های خوشمزه
وافل از لذیذترین دسرهای جهان اســت كه به بلژیك برمی گردد. این دسر 
انواع مختلفی دارد و با تاپینگ های متنوع می تواند انتخاب درجه یكی برای 
روزهای سرد سال باشد. یكی از تم های 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 بین بردن بیماری ها را افزایش می دهد. بادام در درمان سرماخوردگی ها و 
مقابله با ویروس مثبت عمل كرده و جنگنده ای پرتوان در مقابل سموم بدن 
است. همچنین آنتی اكسیدان هایی مثل ویتامین E كه در بادام یافت می شود، 
در درمان بیماری های زیادی مانند ســرطان و بیماری های قلبی تأثیر قابل 
توجهی دارد. در بلژیك نیز وافل كدوتنبل و بادام سرو می شود كه خاصیت 
باالیی داشته و به علت دارابودن انواع مواد معدنی و مقوی، سیستم ایمنی بدن 

را در فصول سرد تقویت می كند. این دســر، با داشتن عصاره بادام، تكه های 
كدو تنبل و نیز بادام رنده شده از بهترین انتخاب های غذایی برای پاییز است 

كه توجه گردشگران و بومیان بلژیك را به طعم و مزه خود جلب كرده است.

بلژیك

چغندرهای محبوب
شاید تا امروز آنقدر كه باید به چغندر و برگ آن دقت نكرده باشید! اما در ژاپن 
 Cو خصوصا در فصول سرد سال، این ماده غذایی خواهان زیادی دارد. ویتامین
نقش اساسی و مهمی برای بدن داشته و با وجود اهمیت، در بافت بدن ذخیره 
نمی شود. چغندر سرشار از این ویتامین بوده و مدافعی جنگنده برای سالمت 
انسان است. برگ های چغندر دارای میزان زیادی از بتاكاروتن است كه این ماده 
 ، Cنقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی بدن دارد. این ماده در كنار ویتامین
نقشی مهم و اساسی در حفظ و تقویت سالمت بدن به ویژه هنگام بروز بیماری ها 
و ویروس ها دارد. برگ چغندر همچنین میزان كلسترول و  تری گلیسیرید را 
در بدن كاهش می دهد. همچنین فشار خون را 3 ساعت پس از مصرف كاهش 
می دهد و كبد را سالم نگه می دارد. همچنین این ماده، مسكنی طبیعی برای 
دردهای قاعدگی به حســاب می رود و ضد درد است. از آنجا كه چغندر سبب 

سم زدایی و پاكسازی بدن از مواد زائد می شــود، در درمان سرماخوردگی ها 
مؤثر است و برای فصل های سرد انتخابی استثنایی خواهد بود. در ژاپن نیز آب 

چغندر و یا دسر چغندر مورد استفاده بومیان آن كشور است.

ژاپن



پای صحبت های سیروس همتی
نویسنده، كارگردان و بازیگر 

طنز بهترین وسیله 
برای نوشتن از ناگفته هاست

11تماشا خانه

شغلش معلمی بوده و سال ها درس ریاضی تدریس می كرده اما حل معادالت ریاضی او را اقناع نكرد 
و پای او به صحنه تئاتر باز شد تا جایی كه تبدیل به یكی از بازیگران مطرح و اثرگذار در این حوزه 
شد. البته چهره او برای مخاطبان تلویزیونی هم آشناست و او را در سریال های »خداحافظ بچه«، »خوب، بد، زشت«، 
»دلدادگان« و...  تحسین می كنند. 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 جشنواره های مختلف را هم نباید از قلم انداخت اما 
سیروس همتی به این ختم نمی شود و او اوج آرامش اش را در نوشتن جست وجو می كند. دست به قلم است و تاكنون 
چندین كتاب و نمایشنامه چاپ كرده است. این هنرمند ۴۹ ساله اخیرا با ۲ فعالیت متفاوتش رسانه  ای شده است. اول 
خبر حضورش در مسابقه استعدادیابی »یك، دو، صدا« كه برای انتخاب استعدادهای موجود در بین عالقه مندان به 
نمایش های رادیویی بود و دیگری انتشار كتاب جدیدش كه مجموعه ای از چند نمایشنامه كوتاه با نام »هفت كوتوله و 

تمساح« بود. همین ها بهانه  ای دست ما داد تا سراغ او رفته و از دغدغه های این روزهایش جویا شویم.

سریال گردی

الناز عباسيان

»آقای كورمن« نام سریالی در ژانر 
كمدی- خانوادگی است كه یكی 
از جدیدترین ساخته های هالیوود 
به حســاب می آید. این سریال كه 
توســط شــركت اپل تولید شده، 
درباره یــك معلم مدرســه به نام 
»كورمن« اســت كه با اضطراب، 
تنهایی و كمبــود اعتماد به نفس 
دســت و پنجه نرم می كنــد و بــا 
رؤیاپردازی دربــاره كار كردن در 
صنعت موســیقی، زندگی اش را 
می گذراند. فصل نخست این سریال 
همین امسال یعنی در سال2021 
منتشــر شــده كه هر قسمت آن 
حــدود 20دقیقه تا نیم ســاعت 
اســت. »جوزف گوردون لویت« و 
»آرورا گوئــررو«، كارگردان های 
ســریال آقای كورمن هســتند و 
در آن »جوزف گــوردون لویت«، 
»آرتور كسترو«، »جردن گالیندو«، 
»اراســلی پادیال«، »دبرا وینگر« 
و »الكســاندر جو« بازی كرده اند. 
می توانید این سریال را با زیرنویس 
فارسی یا به صورت دوبله از طریق 

پلتفرم های نمایشی تماشا كنید.

آقای كورمن

اگر ازجمله طرفداران پر و پا قرص 
سینمای دنیا باشید، به احتمال زیاد 
»ساندرا اوه« را می شناسید. او كه 
»كریستینا یانگ« سریال »آناتومی  
گری« است و در سریال »كشتن 
ایو« نقش »ایو پوالستری« را بازی 
كرده، یك بازیگــر كره ای االصل 
اســت كه در كانادا به دنیا آمده و 
به تازگی ســریال دیگری در حال 
پخش دارد؛ »مدیر دانشكده«. این 
سریال درباره زنی است كه به عنوان 
نخستین زن رنگین پوست، جایگاه 
مدیریت دانشگاه ادبیات انگلیسی 
را كسب كرده و همه تالش خودش 
را به كار می بندد تا خواســته ها و 
انتظارات باالی استادان دانشگاه را 
برآورده كند. این سریال تك فصلی 
یا به عبارت بهتر مینی ســری، در 
6قسمت ساخته شده كه هر كدام 
از این قســمت ها حدود 30دقیقه 
اســت. ســریال مدیر دانشكده را 
»دانیل گری النگینو« كارگردانی 

كرده است.

مدیر دانشكده

سریال »فوریا«

چقدر اهل تماشــای سریال های 
اكشــن، پلیســی و هیجان انگیز 
هســتید؟ اگر جواب تــان »زیاد« 
است، این روزها یك گزینه بسیار 
خوب برای تماشا كردن دارید. نام 
این سریال »فوریا« است و داغ داغ 
همین امسال توسط كشور »نروژ« 
ساخته شده است. درباره داستان 
این مینی سری جدید هم بگوییم 
كه »رانیا«، افســر جســور پلیس 
بعد از وقوع یك قتــل در نروژ، به 
درون یك گروه راست افراطی نفوذ 
می كند. با شكل گیری یك حمله 
تروریستی در قلب اروپا، رانیا همراه 
كاراكتر دیگری به نام »اسگیر« از 
شهر فیورد نروژ، راهی شهر برلین 
می شود. این سریال جذاب كه در 
ســایت IMBD رتبه 6/7 از 10را 
به دســت آورده، كاری از »مگنس 
مارتنــس« و »الرس كرائومــه« 
اســت كــه در آن بازیگرانی چون 
»ماری ویلمان«، »نینا كانزندوف«، 
»پل اســوره والهایم هاگــن« و... 

ایفای نقش كرده اند.

پنجشنبه
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    در همین سؤال نخست از فعالیت 
این روزهای تان 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 شده ام 
و بسیار خوشــحالم كه بعد از حدود  2 سال، تئاتر 
جان دوباره گرفته و به امید خدا به زودی سالن های 
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. 
به نظرتــان راه برون رفتی برای این 
وضعیت معیشــت هنرمندان تئاتر 
مثل ایجــاد صندوق های حمایتی از 

سوی مسئوالن می توان متصور شد.
من از نزدیك شاهد این موضوع بودم كه چه بسیار 
خانواده های هنرمندی كــه از تعطیلی تئاتر ضرر 
كرده و با مشكالت معیشتی روبه رو شدند. متأسفانه 
در روزهای خانه نشینی 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 نمایش شــان را به صحنــه بیاورند و 
هنرمندانی كه در حال تمرین نمایش خود بودند 
و به اجرا نرسیدند، به عنوان كمك مالی اختصاص 
داده شــود. البته خانه تئاتر در اوج نابسامانی های 
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 حمایت ها 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 برای مان 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 7 نمایشنامه 
كوتاه این كتاب را هفت كوتوله گذاشته ام و تمساح 
هم نمایشی بزرگسال است كه مســائل انسانی، 
انتقادی و اجتماعی در آن مطرح می شود. 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 نمایشنامه های بلند و 
مطرح برویم. می توانیم از همین نمایشــنامه های 

كوتاه كار را پیــش ببریم. گاهی بــه هنرجویانم 
می گویم كه سنگ بزرگ نشانه نزدن است و بهتر 
است با نمایشنامه های كوتاه كار هنری تان را دنبال 
كنید. البتــه ناگفته نماند كه مــن در چند دوره 
جشنواره های آثار كوتاه داخلی و بین المللی 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 3 نمایشنامه بلند 

دارد را هم منتشر كرده بودم.
    اگر اشــتباه نكرده باشــیم شما 
یك مجموعه كتابی هــم با عنوان 
»داستان های كرونا« یا »سوپ خفاش« 
را هم تنظیم كرده بودید. از چاپ این 
كتاب خبری نشد؟ اصال چه شد كه 
ایده نوشتن این كتاب و داستان های 

كوتاه آن به ذهن شما خطور كرد؟
واقعیت این اســت كه روزهای قرنطینه به دلیل 
جلوگیری از شــیوع كرونا و احواالت نزدیكان، 
دوستان و بســتگان مرا تحت تأثیر قرار داده و 
بر آن شدم كه در راســتای آنچه دیده و تجربه 
كرده ام بــا كمك تخیالت، شــروع به نگارش 
مجموعه داســتانی تحت عنوان داستان های 
كرونا كنم. این كتاب شــاید به نوعی به لحاظ 
شیوه نگارش ادامه كتاب »ننه كاراته« باشد؛ اما 

از بابت موضوع، فعاًل شامل 6داستان روز 

معرفی ۱۰ سریال  کمدی خارجی

از ته دل بخندید
اگر به دنبال خوب كردن حالتان هســتید و حال و حوصله گردش و مهمانی رفتن ندارید ما به شــما 
پیشنهاد می كنیم پای تماشای یك ســریال متفاوت و حال خوب كن بنشینید. سریال های طنز كه 
بسیاری تماشای آنها را نوعی روش درمانی می دانند. بینندگان پروپاقرص این سریال ها اذعان می كنند 
بعد از تماشای حتی یك قسمت از این سریال ها، اســترس و نگرانی شان كم شده و بی آنكه خودشان 

خبر داشته باشند خنده مهمان لبانشان شده است. البته فیلم ها و سریال های كمدی آثاری با درونمایه 
طنز هستند كه مفاهیم ژرف را در قالب كمدی و شوخی بیان می كنند و هدف شان فقط خندان نیست. 
این آثار یكی از بهترین تریبون ها برای بیان برخی مســائل و معضالت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، 

اقتصادی و... است. 

بازگشت به آینده
وقت آن رسیده كه سریالی تماشا كنیم كه هم ما را  بخنداند و هم درك علمی ما را باال ببرد. چه پیشنهادی بهتر 
از سریال »بازگشت به آینده« كه یك سریال كالسیك علمی -تخیلی لطیف است. این سریال به معنای واقعی 
كلمه یك سریال خاص است. همه افراد می توانند با این سریال بخندند و داستان آن به حدی پیچیده است كه 
هم بتواند بزرگ ترها را جذب خود كند و در عین حال بچه ها نیز از تماشای آن خسته نشوند. اولین قسمت این 

مجموعه كمدی، ماجرایی، علمی و تخیلی در سال 1۹۸۵ به نمایش درآمد و به موفقیت بزرگی دست پیدا كرد. 
بازگشت به آینده عنوان پرفروش ترین سریال سال در آمریكا را به دست آورد و به همین دلیل دو دنباله نیز برای 

آن ساخته شد. این سری سریال مفرح و سرگرم كننده بعد از گذشت 30سال هنوز طرفداران بسیاری دارد. 

روز گراندهاگ
»روز گراندهاگ« به كارگردانی هارولد رامیس، محصول سال 1۹۹3 است. این فیلم درباره یك گزارشگر عبوس 

هواشناسی تلویزیون است كه برای تهیه گزارش روز دوم ماه فوریه یا روز دوم موش خرما به همراه تهیه كننده و فیلمبردار 
به شهر كوچكی می روند. هر سال در این روز مردم منتظر بیرون آمدن موش خرمایی هستند كه به آنها می گوید آیا 

زمستان تمام می شود یا تا 6 هفته دیگر ادامه خواهد داشت. او و گروهش مجبور می شوند شب را در این شهر اقامت كنند 
اما فردا صبح كه گزارشگر از خواب بیدار می شود به طرز معجزه آسایی می بیند كه در یك حلقه زمانی گیر افتاده  است و 
هر روز در حال سپری كردن روز گراندهاگ است و این حلقه در طول فیلم ادامه دارد. روز گراندهاگ فیلمی شوخ طبع 

،دلنشین، خنده دار و در عین حال فیلسوفانه است، فیلمی كم نظیر كه هیچ وقت تكراری نمی شود.

خانواده من
بد نیست در میان سریال های طنز خارجی، از سینمای هند هم پیشنهادی بدهیم. »خانواده من« سریالی در ژانر كمدی 

محصول كشور هند و سال 201۸ است. این سریال توانسته نقدهای مثبتی از منتقدین را دریافت كند و در جدول برترین 
برنامه های تلویزیونی IMDB  است. سریال خانواده من به كارگردانی سمیر ساكسنا در سال 201۸ ساخته شده است. 
در این سریال ویسهش بانسال، مونا سینگ، اكارش خورانا، اهان نیربان، روحی خان به هنرمندی پرداخته اند. داستان 
این فیلم از این قرار است كه در تابستان سال 1۹۹۸ میالدی، یك پسر دوازده ساله هندی به نام هارشو گوپتا و اعضای 

خانواده اش، مصائب متعددی را در زندگی روزمره شان تجربه می كنند و پس از ماجراهای فراوان، هارشو به اهمیت وجود 
خانواده پی می برد. شك 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 1۹۹6 كشور آمریكاست و برنده جوایز متعددی از جمله جایزه اسكار 

برای بهترین بازیگر مرد نقش مكمل و جایزه گلدن گلوب برای بهترین بازیگر مرد شده است. یك درام كمدی در مورد 
یك مدیر ورزشی ممكن است اولین گزینه برای فیلمی كه قرار است حال شما را خوب كند به نظر نیاید. اما بازی تام 
كروز آنقدر قوی است كه نمی توانید در برابر جذب شخصیت اصلی این داستان شدن مقاومت كنید. با اینكه جری، 
فردی مغرور است و می تواند خیلی سریع افراد را قانع كند، اما بسیار خوش قلب است. بازی بی نظیر رنه زلوگر و كوبا 

گودینگ جونیور نیز به القای حس خوب این فیلم به مخاطب، كمك بزرگی كرده اند. این فیلم مخصوص كسانی است 
كه آرزو دارند كاری كه آن را دوست ندارند را رها كرده و كسب و كار خودشان را شروع كنند.

تئوری بیگ بنگ
سریال »تئوری بیگ بنگ« یكی دیگر از بهترین سریال های كمدی در دنیا در سال های اخیر است. فصل اول این سریال 

آمریكایی با نقدها و بازخوردهای مثبت و منفی از سوی منتقدان و مخاطبان مواجه شد، اما با انتشار فصل های دوم و 
سوم، این روند به كلی تغییر كرد و این مجموعه به یكی از سریال های پربیننده و محبوب تبدیل شد. این عنوان در طول 

سال های انتشار، موفق به دریافت جوایز متعددی شد و توانست در ذهن و قلب مخاطبان تثبیت شود. سریال تئوری 
بیگ بنگ روایتگر داستان زندگی ۵ دوست است كه ۴ نفر از آنها بسیار باهوش و نابغه بوده، اما در روابط اجتماعی بسیار 

ضعیف هستند. در میان آنها شخصیتی به نام »پنی« وجود دارد كه بسیار زیرك بوده و به راحتی می تواند دوست پیدا 
كند. در هر اپیزود شاهد اتفاقات و چالش های موجود در زندگی اجتماعی این ۵ كاراكتر جذاب در قالب كمدی هستیم.

فرندز
اجازه دهید برای پیشنهاد اول شما را با سریال طنز پربیننده »فرندز« آشنا كنیم. این سریال یك كمدی موقعیت 
است كه برای اولین بار در سال 1۹۹۴ از شبكه NBC  آمریكا پخش شد. فرندز از آن دسته سریال هایی نیست كه هر 
اپیزودش تنها 20دقیقه از وقت شما را پر كند و بعد از به پایان رساندن هر فصل یا هر اپیزود، پرونده اش را ببندید. اگر 
حتی یك قسمت از این سریال را تماشا كرده باشید با این نكته موافقید كه این سریال گزینه مناسبی برای خوب كردن 
روحیه تان است. جالب است بدانید تمام 10فصل سریال كمدی فرندز در رده بندی 10 مجموعه برتر سریال های 
تلویزیونی قرار داشتند و در نهایت با انتشار فصل هشتم توانست رتبه اول را كسب كند. قسمت پایانی این سریال در 
سال 200۴ منتشر شد كه به عنوان پربیننده ترین اپیزود دهه 2000 و بهترین سریال طنز جهان شناخته شد.

اداره
سریال »اداره« در طول ۹ سال انتشار توانست به یكی از محبوب ترین سریال های كمدی آمریكایی تاریخ تبدیل شود. 
این سریال، طنز موقعیت و مستند نماست كه برای اولین بار در سال 200۵ از شبكه NBC  آمریكا پخش شد. البته 
فصل اول نتوانست توجه مخاطبان را به خود جلب كند. اما با انتشار فصل دوم، این روند یكباره تغییر پیدا كرد و سریال 
اداره توانست جایگاه ویژه ای در سریال های تلویزیونی و به خصوص سریال های طنز خارجی به دست آورد. داستان 
سریال اداره روایتگر زندگی شخصی و اتفاقات روزمره كاركنان یك اداره فروش كاغذ است كه در هر اپیزود با وقایع و 
داستان های كمدی و جذابی مواجه می شویم. طرفداران این سریال با قبول این نكته كه فصل اول جذابیت چندانی 
ندارد، می گویند اگر فصل اول را تحمل كنید پس از آن با بهترین سریال خنده دار دنیا روبه رو می شوید.

اشکالی ندارد رو به راه نباشی 
حاال می خواهیم شما را با یك سریال طنز از آسیای شرقی و كشور كره جنوبی آشنا كنیم. »اشكالی ندارد رو به 
راه نباشی« عاشقانه ای ساخته كره جنوبی در سال 2020 است كه با بازی كیم سو هیون و سئو یه-جی پخش 
می شود. این درام، داستان یك كارمند بهداشت جامعه در یك بخش روانپزشكی و یك نویسنده موفق كتاب 
كودكان است كه فرصتی برای عشق و عاشقی و همچنین دركی از آن ندارند. اما پس از مالقات با یكدیگر، این 
دو به آرامی شروع به بهبود زخم های عاطفی یكدیگر می كنند. هرچه داستان پیش می رود، حقیقتی كه در پس 
گذشته های درهم تنیده آنها وجود داشته است نیز فاش می شود. برای تماشای این فیلم كه از كمدی های به روز 
دنیاست می توانید به پلتفرم های نمایش آنالین مراجعه كنید.  

پارک ها و تفریحات
سریال كمدی »پارك ها و تفریحات« نیز یكی دیگر از بهترین سریال های كمدی آمریكایی است كه در طول 11 سال 
توانست توجه طیف وسیعی از مخاطبان را به خود جلب كند. قسمت اول این سریال كمدی آمریكایی در سال 200۹ 
از شبكه NBC  آمریكا پخش شد. این سریال در گونه طنز موقعیت ساخته شده و در طول سال های پخش جوایز 
متعددی دریافت كرده است. انتشار قسمت پایانی این سریال جذاب و پرطرفدار به دلیل شیوع ویروس كرونا مدتی به 
تعویق افتاد، اما سرانجام در تاریخ 30 آوریل 2020 )11 اردیبهشت ۹۹( منتشر شد و پس از 11 سال به پایان رسید. 
داستان سریال پارك ها و تفریحات در شهری واقع در ایالت ایندیانای آمریكا روایت می شود كه مسئوالن و مقامات 
دولتی آنجا قصد دارند با انجام برخی اقدامات ارتقایی، این شهر را به شهری بهتر تبدیل كنند. 

کبیر
اگر عالقه مند به فیلم های تاریخی هستید روی این پیشنهاد ما فكر كنید. مینی سریال »كبیر« یكی از 
جدیدترین و بهترین سریال های كمدی دنیا محسوب می شود كه در ژانر تاریخی، كمدی و درام ساخته شده 
است. این سریال به كارگردانی كالین باكسی و بن چسل و گیتا پیتل در سال 2020 ساخته شده است. این 
سریال محصول كشور استرالیا و انگلیس و در ژانر تاریخی است. درباره داستان سریال كبیر باید گفت كه این 
سریال تاریخی و كمدی بر اساس داستان واقعی در خصوص ظهور كاترین كبیر و ملكه روسیه ساخته شده كه 
حدود 3۴ سال بر روسیه حكومت كردند. این سریال سرگذشت كاترین كبیر از جوانی تا ازدواج با امپراتور پیتر و 
ماجراهایی كه در این دوران اتفاق افتاده را به تصویر می كشد. 

است كه این داســتان ها دارای 
تم مشــتركی میان كشور ما و 
كشورهای دیگر است چرا كه 
كرونا اتفاقی جهانی شــده و 
این ویــروس منحوس همه 
دنیا را تحت تأثیر قرار داده 
اســت. در آن چند ماهی 
كه در منزل بودم حداقل 
2ســاعت زمان را در روز 
به نگارش این داســتان 
اختصــاص داده ام كــه 
البتــه هنوز بــه مرحله 

چاپ نرسیده است.
    اساســا موضوع 
اصلی نوشته های تان 
چیست و چه گونه ای 
را برای نوشــتن بیشتر 

می پسندید؟ طنز یا جدی؟
از آنجا  كه طنز برای من بهترین وســیله برای 
گفتن حرف ها و ناگفته هاســت از این رو سعی 
كردم وجه طنز داستان ها را پررنگ تر 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 می كند و 
فارغ از اتفاقاتی كه در اطرافش می گذرد، 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 می گذرد و 
باید در این رابطه ادای دین كند. مسائل اجتماعی 
همیشه بزرگ ترین دغدغه من در نوشته هایم 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 بی ارتباط با زمان حال نباشد.
    پیش تر بــه كالس های بازیگری 
اشاره كردید. در شرایطی كه اغلب 
سازنده های مجموعه های نمایشی 
برای بیشتر دیده شدن فیلم هایشان 
سراغ افراد مشــهور اینستاگرامی 
می روند، به نظرتان در حق هنرجویان 
دوره هــای آكادمیــك اجحاف 

نمی شود؟
به نظر من هیچ كس جای كسی را اشغال نكرده 

و آغوش هنر بــه اندازه ای 
بزرگ است كه هر فرد با استعداد 
و هنرمنــدی را در خود جــای می دهد. 
من هیچ ایــرادی نمی بینم اگر فرد با اســتعدادی 
بدون شركت در كالس های بازیگری و تحصیالت 
آكادمیك به بازی دعوت شــود. چه بســا از برخی 
هنرجویانی كه سال ها در كالس ها تمرین می كنند 
اما استعداد و نبوغ بازیگری را ندارند، بهتر باشند. به 
همین خاطر من ترجیح می دهم 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 درمی یابد 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 رســانه ها جایگاه 
ویژه ای دارد زیرا تأثیر صدا را می توان به خوبی در 
این رسانه دید و شنید. در بازیگري سینما، تئاتر و 
تلویزیون ما عنصری به نام فیزیك و بدن داریم و در 
چهره مان عنصری به نام میمیك یا ری اكشن های 
صورت. اگر این موارد را از بازیگر بگیرند، اساساً كار او 
سخت می شود. درحالی كه بازیگری در رادیو از پایه 
چنین موضوعی را ندارد شما باید تمام جلوه های 
هنرتان را در صدا اعمال كنید و بروز دهید كه این 
به شدت سخت است. بازیگری نمایش های رادیویی 
رشته سختی است كه عالقه مندان به این حوزه باید 
تمرین و ممارست داشته باشند و این مسابقه كمك 
زیادی به عالقه مندان این حوزه می كند. از این رو 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؟

3۸ شركت كننده حضور داشت كه حدود ۸ تا 10 نفر 
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.
    هم اكنون مشغول چه كاری هستید 

و چه كارهایی برای نمایش دارید؟
عرض كردم در حال بازبینی جشنواره تئاتر هستم. 
همچنین به زودی سریال »نیســان آبی« ساخته 
آقای منوچهر هادی از شبكه نمایش خانگی پخش 
می شــود كه من هم توفیق همكاری با این گروه 

را داشتم. ی
تم
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روبه رو با ناصر ممدوح؛ یكی از صداهای ماندگار دوبله 
و گویندگی سینما و تلویزیون ایران

بازیگری 
زنگ تفریحم بود

مهمان خانه 12

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 1340 كار دوبله را آغاز كرد. او امروز، نزدیك به 6 دهه فعالیت هنری و گویندگی 
و دوبله را در كارنامه اش ثبت كرده و حاال وقتی كه از ناصر ممدوح سخن می گوییم، همه بالفاصله به 
یاد دوبله های ماندگار او و نقش آفرینی هایش می افتند و همچنین اجراهایی كه داشته. صدای او را در 
كارتون های ماركوپولو، سندباد و معاون كالنتر و سریال های خارجی جنگجویان كوهستان، افسانه 
شجاعان و... به یاد داریم؛ همچنین در فیلم هایی چون هركول، محمد رسول اهلل، اسپارتاكوس، شاه لیر 
و... در سریال های راه شب، اغما و فاكتور هشت نیز تجربه بازی و در مسابقه 101 و »حدس بزنید« سابقه 

اجرا داشته است. حضور او در گویندگی مستندهای علمی نیز بسیار پررنگ بوده است.

پادكست گردی

عیسی محمدی

نیم نگاهی به چند صدای ماندگار تاریخ دوبله ایران

جادوگران صدا
دوران اوج دوبله ایران را باید دهه های 40و 50شمســی بدانیم؛ دوره  ای كه دوبله فیلم های 
سینمایی به قدری جا افتاده بود كه حتی كارگردانان فیلم های ایرانی نیز ترجیح می دادند با 
همین شكل فیلم هایشان صداگذاری شــود. به همین نسبت نیز در تاریخ دوبله و گویندگی 
فیلم ها و مجموعه های تلویزیونی ایران، ســتارگان بی شماری ظهور كردند كه برخی از آنها 

بیشتر در یادها مانده و به نوعی كسوت استادی و بزرگی یافته اند. در این مطلب و تا جایی كه 
فضای نوشتن اجازه داده، به برخی از این بزرگان اشارتی كرده ایم؛ هرچند بزرگان دوبله ایران 
بیشتر از این فهرست هســتند و انتخاب این چهره ها صرفا با استناد به نوشته های مختلف 

صورت گرفته.

»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 می كند اما 
داستان ها حقایق را. من   در هر قسمت 
از راوكست داستان یك رویداد واقعی و 
مهم را برای شما روایت می كنم«. پس 
این پادكســت همانطور كه از نامش 
پیداســت، یك پادكست روایت محور 
اســت كه قرار اســت ما را با جزئیات 
مهم تریــن رویدادهای جهان آشــنا 
كند. راوكســت هم اكنون بــه اپیزود 
سی و هفتم رسیده است كه از مهم ترین 
و جذاب ترین اپیزودهای آن می توان به 
قحطی بزرگ ایران، جنگ های 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 می رسد« درباره 

تحوالت افغانستان است.

پادكست راوكست

اگر عاشق سینما هســتید، »رادیو 
پایــان« می توانــد در زمــره یكی 
از محبوب ترین پادكســت هایتان 
قرار بگیــرد. این پادكســت درباره 
پایان های مهم و ماندگار ســینمای 
ایــران اســت و در هر قســمت، با 
حضــور فعــاالن عرصه ســینما، 
داستان جذاب پایان بندی یك فیلم 
سینمایی را روایت می كند؛ به عنوان 
مثال این پادكســت 10اپیزودی، 
تا كنون ســراغ فیلم های »قیصر«، 
»نازنین«، »مسافران«، »هامون«، 
»ســوته دالن«، »كندو«، »شازده 
احتجاب«، »شــب های روشــن«، 
»شطرنج باز« 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« روزنامه نگار و 
منتقد سینما، »جواد طوسی« منتقد 
سینما، »حسین عصاران« پژوهشگر 
حوزه موسیقی و »ترانه علی باقرلی« 
دوبلور و پژوهشــگر، سراغ این فیلم 
قدیمی محصول سال1352سینمای 

ایران رفته است.

رادیو پایان

پادكســت »دیدن« یك پادكســت 
جذاب با موضوع تاریخ فلســفه است 
كه قرار است به قول ســازنده هایش 
دنیا را بــا عینك فلســفه ببیند! این 
پادكســت كه كاری از »امیر لطیفی« 
اســت، كارش را از 17فروردین مــاه 
ســال1399 با اپیزود »دیــدن دنیا با 
عینك فلســفه« آغاز كرده و امروز در 
23مهر ماه1400به نظریه »جهان مثل« 
افالطون می پــردازد؛ اینكه افالطون 
به 2 جهان 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«، 
»انســان ـ معیــار: سوفســطائیان«، 
»فضیلــت: ســقراط« و »عدالــت: 
افالطون« نام دیگــر اپیزودهای این 

پادكست است.

»دیدن« فلسفه!

پنجشنبه
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    شما به عشق بازیگری وارد سینما شدید، نه؟
بله.

    یعنی ورود شما به دنیای دوبله یك اتفاق بود، 
نه یك برنامه و هدف؟

فیلمنامه ای نوشــته بودم و چند جایی بردم كه نشــان بدهم. 
خجالت می كشیدم و آدم كم رویی 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 نمی دانستم دوبله چیست. رفتم و مسیر زندگی ام 

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 دوبله تان را انجام 
می دادید، چه تصوری از آینده و جایگاه تان در 

این هنر داشتید؟
آن موقع اینطور نبود كه به فكر آینده باشم و بیشتر به زمان حال 
توجه می كردم. در زمان حال گویندگی می كردم و اســتادان 
و حرفه ای هــا كار می كردنــد و من هم از روی دســت آنها یاد 
می گرفتم. 40درصد دوبله صدا و باقی آن هم القای حس و حال 
بازیگران از طریق صداســت. من آن موقع فقط سعی می كردم 

كارم را درست انجام بدهم و دوبله برایم دنیای دیگری بود.
    یعنی واقعاً به عنــوان یك جوان، هیچ فكری 

درباره آینده تان نمی كردید؟
آن موقع مثل امروز نبود. كمتر كسی به آینده فكر می كرد، چون 

آینده برای هر كاری روشن بود.
    اگر در همان ســال 1340 كه دوبله را شروع 
كردید، جایگاه امروزتــان را به عنوان یكی از 
صداهای كالسیك و ماندگار دوبله ایران به شما 

نشان می دادند، باورتان می شد؟
)با خنده( اینكه دیگر شبیه معجزه می شــد! ولی كاری به این 
چیزها نداشــتم. كار دوبله برایم كار قشنگی بود. طبیعی است 
گاهی به آینده هم فكر می كــردم، ولی آن موقع طوری كه فردا 
و پس فردای ما بهتر از امروزمان بــود. من با اینكه در دوبله یك 
تازه وارد بودم، ولی هرقدر هزینه می كردم باز هم پول اضافه ای 
برایم باقی می ماند. اكثریت همینطوری زندگی می كردند. گروه 

كمی بودند كه دوراندیشی می كردند.
    دوره ای كه شما كارتان را شروع كردید با دوره 
ما فرق می كند. امروز كســی اگر عالقه مند به 
دوبله باشد، از یك سو با شرایط سخت اقتصادی و 
تغییرات پی در پی روبه رو می شود و از سوی دیگر 
نمی داند با عشقش چه كار كند. چنین افرادی كه 

به دوبله عالقه مندند باید چه كار كنند؟
ببینید، آن زمان ها مثاًل جوان های تحصیل كرده كه وارد حرفه 
ما می شدند، بدون تســت و اتفاق خاصی وارد دوبله می شدند و 
توسط استادان این گزینش انجام می شــد. دو هفته یا یك ماه 
كه می ماندند، وقتی می دیدند كه مناسب این كار و هنر نیستند 
جذب كارهای دیگری می شدند؛ چون كار وجود داشت و مثل 
امروز نبــود. االن تحصیل كرده ها هم اگــر بخواهند در حوزه 
خودشان كار كنند، كاری برای شان وجود ندارد. در نتیجه بیشتر 
جوان ها كه سرمایه ای هم برای شروع یك كار ندارند، ناچارند كه 

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 سرمایه ای ندارید و 
صرفاً باید تمرین و استعداد داشته باشید. درحالی كه برای كارهای 
دیگر، مثالً باید یك ماشین خریداری كنید یا مغازه ای اجاره كنید 
یا دست كم سرمایه اولیه ای داشته باشید. هرچند بارها گفته ام 
كه در كار ما این عالقه است كه حرف اول را می زند. هر كسی هر 
كاری انجام می دهد باید عاشق كارش باشد و بخواهد كه آن را 
درست انجام بدهد و از روی بی میلی كارش را انجام ندهد. باید 
بخواهد كه در كارش بهترین باشد. كسی كه سعی می كند 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 می دانید كه جوان ها می توانند 

بدون سرمایه واردش شوند؟
باالخره این عزیزان هم می آیند و تالش شان را می كنند و شاید 

نصف شان موفق بشوند، شاید نصف شان هم موفق نشوند.
    با ظهور تلویزیون هــای ماهواره ای و فضای 
مجازی، خیلی ها گفتند دوره رادیو به سر آمده. 
اما دیدیم كه فضای مجازی عماًل نیاز به گویندگی 
و صدا و رادیو را وارد حوزه ای جدیدتر كرد. آیا 
چنین اتفاقی در عصر جدیــد، برای دوبله هم 

افتاده یا نه؟
دوبله ایران متعلق به دهه 40 بود؛ فیلم هایی باشــكوه ساخته 
می شــد و ســوژه های بســیار خوب داشــتند و بازیگــران و 

كارگردان هایی 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، خانم ها و آقایان بهترین 
لباس های شان را می پوشیدند و فضای سینما آكنده از بهترین 
عطرها و ادكلن ها بود؛ اینقدر كه سینما محترم بود و جدی. آن 
دوره دوبالژ، دیگر تكرار نمی شود؛ نه آن بازیگرها، نه آن فیلم ها 

و نه آن دوبلورها.
    این حرفی كه می زنید برای نوآمدگان عرصه 

دوبله خیلی افسرده كننده است...
االن بیشتر كارهای سینما و دوبله كامپیوتری شده و من از این 
تدوین ها و دوبله های كامپیوتری خوشــم نمی آید. فیلم های 

سینمایی آن موقع قابل قیاس با  این روزگار نیست.
    اگر آن اتفاقی كه شما را دوبلور كرد برا ی تان 
اتفاق نمی افتاد و وارد بازیگری می شدید، فكر 

می كنید به اندازه دوبله موفق می شدید؟
سینما كاًل فرق می كند.

    جایی گفته بودید حوصله بازی در پروژه های 
سینمایی را ندارید...

یك بار حرفــی زدم كه باعث ناراحتی یكــی از كارگردان ها هم 
شد. گفته بودم دوبله برای من جدی است و وقتی از دوبله برای 
بازیگری می آیم، زنگ تفریح من است. منظورم این بود كه وقتی 
شما از كاری به كاری دیگر منتقل می شوید، این تغییر و تنوع 
باعث می شود 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 كرده ام و خیلی هم به من عزت 
و احترام گذاشته اند و آدم های محترمی بودند و خاطرات خوبی 

هم برایم به جا مانده. ولی در كل چون شخصیت حساسی داشتم 
و گاهی اتفاقاتی در سینما می افتاد كه دور از این شخصیت من 

بود، نمی توانستم با آن راحت باشم و در این حرفه دوام بیاورم.
    از تقدیری كه برای شما رقم زده شد تا دوبلور 

شوید رضایت دارید؟
كاماًل راضی ام. اگر یك بار دیگر هم به دنیــا بیایم باز هم دوبلور 
می شوم. 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 دوبله های این چنینی می كنند چندان 
ناراحت نیستم؛ از سر ناچاری است كه باید كارهایی بكنند و برای 

همه شان 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 می كنید اگر هنرمندی خجالتی نبودید، 

موفق تر می شدید؟
خب، شــاید. ولی این كم رویی در خون من اســت. بچه هایم 
می گویند تو هیچ وقت به كسی »نه« نمی گویی و نمی گویی كه 

فالن كار را انجام نمی دهم و....
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مریم شیرزاد
در میان صداهای ماندگار ایرانی در دنیای دوبله، زنان نیز نقش پررنگی دارند و به جای بازیگران داخلی و خارجی 

زیادی صحبت كرده اند. یكی از این صداهای ماندگار متعلق به مریم شیرزاد است كه متولد 1338است. او گویندگی 
را از 12سالگی و غالبا با برنامه های كودك شروع كرده. بعد از انقالب نیز به صورت جدی تر به كار دوبله ورود پیدا كرد 
و تبدیل به یكی از بهترین صداهای دوبله خانم ها شد. او گوینده نقش مریم مقدس و رباب در سریال »معصومیت از 

دست رفته« هم بوده است. در انیمیشن ها نیز گوینده سرندی پیتی و دنی و آن شرلی بوده است. اما بدون شك 
ماندگارترین صدای او برای ایرانی ها را باید »اوشین« دانست.

محمد خواجوی ها )مانی(
این بازیگر و دوبلور ایرانی، در سال 1307به دنیا آمده و در دهه80 نیز درگذشت. او سابقه 50ساله در دوبله و 
بازیگری داشته و او را بنیانگذار دوبله فیلم های تلویزیونی از سال 1341در تلویزیون می دانند؛ دوره ای كه تلویزیون 
هنوز ملی نشده بود و خصوصی بود. جالب اینكه نخستین فیلم تلویزیونی را هم با حضور منوچهر والی زاده، حسین 
كمانی، علی غالمحسینی و... دوبله كرد. او مدیر دوبالژ سریال »جنگجویان كوهستان« هم بوده و در دوره ای 
گویندگی مستندهای راز بقا را بر عهده داشته است. بخشی از دوبلورهای مطرح ایرانی كارشان را نزد این چهره 
دنیای دوبله آغاز كرده اند؛ ازجمله همین آقای ممدوح و...

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 فیلم ها و سریال هایی چون »راه دوم«، »مرگ 
تدریجی یك رویا«، »من مادر هستم«،  »كالنتر« و... هم ایفای نقش او را دیده ایم. او در فیلم های 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 فیلم های كازابالنكا، بر باد رفته، »مرد عوضی«، »بینوایان« و »محله چینی ها« و »گاندی« هم 

دیده ایم.

خسرو شایگان 
او نیز از دوبلورها و مدیران دوبالژ باسابقه ایرانی است كه فعالیتش را با تئاتر و نمایش و در دهه30 شروع كرد. 
وقتی هم كه دانش آموز مقطع دبیرستان بود، وارد عرصه گویندگی شده و از استعدادهای بزرگ این حوزه لقب 
گرفت. از سال1341 بود كه مدیریت دوبالژ را هم آغاز كرد. از سال1347 هم با فیلم »گناه مادر« بازیگری را 
آغاز كرد. او مدیر دوبالژ مجموعه هایی چون گروه ویژه و فوتبالیست ها بوده و یك دهه و نیم نیز ریاست انجمن 
گویندگان و سرپرستاران گفتار فیلم را بر عهده داشته. او در فیلم های »كازابالنكا«، »لورنس عربستان«، 
»بیلیاردباز« و »ارباب حلقه ها« هم حضور داشته و در دهه80 درگذشت.

منوچهر والی زاده
این صدا را باید یكی از شنیده شده ترین صداهای دوبله و گویندگی ایران بدانیم؛ یك  جورهایی شاید یكی از 

سلبریتی ها معروف دنیای دوبله. منوچهر والی زاده را در همه جا می شنویم؛ در رادیو، در آگهی های بازرگانی و در 
فیلم ها و.... او متولد 1319بوده و در عرصه های دوبله و بازیگری و اجرا و نمایش فعالیت دارد. شاید معروف ترین 
صدای او را بتوانیم لوك خوش شانس بدانیم. مایكل اسكافیلد در »فرار از زندان« نیز از دیگر دوبله های 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 می داند.

خسرو خسروشاهی
خسرو خسروشاهی نیز از دوبلورهای به یاد ماندنی ایران است كه كارش را از سال 1340شروع كرده است. صدای 
ناب او را با فیلم های آمیتاب باچان، آلن دلون و آل پاچینو به یاد داریم كه برای فیلم بازهای 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 »رابین هود« و »آخرین تك شاخ« و »خداوند لك لك ها را دوست دارد« هم 
بوده و دوبله مایكل كورلئونه در »پدرخوانده « و جان میلتون در »وكیل مدافع شیطان« هم با صدای او بوده 
است.

علی كسمایی
علی كسمایی را پدر دوبله ایران می دانستند؛ دوبلوری كه در سال 1294در 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 تجربه خودش 

به عنوان سرپرست گویندگان را در »شاهزاده روباهان« كسب كرد. او همچنین مدیر دوبالژ فیلم هایی چون 
»كمیته مجازات«، »سال های جوانی«، »هور در آتش«، »حكایت آن مرد خوشبخت«، »آخرین پرواز«، »باغ 

سید« و »اتاق یك« و ...  را بر عهده داشته است.

چنگیز جلیلوند
این دوبلور ارزشمند را سال گذشته از دست دادیم؛ مردی كه صدای او را در بیشتر آگهی های تلویزیونی و نقش های 
ماندگار سینمایی به یاد داریم. كارش را از دهه30 و 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 می دانند. جالب اینكه صدای او را برخی از شخصیت های جهانی این حوزه هم حسابی تقدیر كرده اند. صدای 
جلیلوند را با دوبله شخصیت های 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.

احمد رسول زاده
یكی دیگر از پیشكسوت ها و البته بزرگان دنیای دوبله را باید احمد رسول زاده بدانیم؛  دوبلور تبریزی كه در سال 1309به 
دنیا آمده و در سال1393درگذشت. او فعالیتش را از سال1332شروع كرد و در عرصه تئاتر و دوبله نقش آفرینی می كرد. 
رسول زاده 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 نقش آفرینی كرده و دوبله »بن هور« او هنوز هم كه هنوز است از شاهكارهای تاریخ دوبله فیلم 

ایران محسوب می شود. »بر باد رفته«، »سرزمین فراعنه«، »مرد عوضی«، »وداع با اسلحه«، »فرار بزرگ«، »دكتر 
استرنج الو«، »پول را بردار و فرار كن«، »پدرخوانده« و... از دیگر دوبله های معروف او بوده اند.

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 تیپ سازی صدا داشته و پیش آمده كه 
در فیلم های مختلفی حتی به جای چند شخصیت گوناگون هم صحبت كرده است. او گویندگی مالك اشتر و شیخ عبداهلل 
بن مسعود با ایفای نقش داریوش ارجمند و جمشید مشایخی در سریال امام علی علیه السالم را انجام داده. جالب اینكه 
گویندگی 3نقش محمد ابراهیم، غالمرضا و جمال با بازی محمدعلی كشاورز، اكبر عبدی و جمشید هاشم پور در فیلم 
»مادر« علی حاتمی را هم انجام داده است. گویندگی كمال الملك و حمزه )آنتونی كوئین( نیز از آثار ماندگار اوست.
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ماهی كــه به آخریــن روزهایش 
رسیده، در دنیای موسیقی به نام 
زنده یاد »محمدرضا شــجریان« 
ســند خورده اســت؛ چرا كه این 
استاد مســلم آواز ایران در مهر ماه 
به دنیا آمــده و در همین  ماه هم از 
دنیا رفته است. در نخستین سالگرد 
درگذشت این موسیقی دان ارزنده 
كشورمان، »وحید تاج«، خواننده 
موسیقی ایرانی و شــاگرد استاد 
شــجریان، اثری به نــام »دریای 
بی پایــان« را منتشــر و آن را به 
زنده یاد 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 قاسم زاده« نیز تنظیم آن 

را بر عهده داشته است.

دریایبیپایان

»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 به حساب می آید. این آلبوم 
با آهنگسازی »آیدین كاظمی زاد« 
منتشــر شــده و دارای قطعاتی 
ازجمله »آمــوزگار«، »بــاران«، 
»بازی«، »گنج«، »هاجســتم«، 
»حیوانات«، »كبوتر«، »كتاب«، 
»خانه«، »خدا«، »مــداد رنگی« 
و »سفر و صداها« اســت. آیدین 
كاظمی زاد درباره شكل گیری این 
اثر گفته اســت: »با توجه به اینكه 
سال هاســت در مهدكودك هــا 
و مــدارس، كار پــرورش و تعلیم 
كودكان و نوجوانان را به واســطه 
موسیقی انجام می دهم، با شناخت 
خوب و قابل قبول از نیاز آموزشی 
آنها این اشــعار را انتخاب كرده و 
موسیقی را با توجه به درخواست 
و عالقه كودكان امروز ســاخته و 

پرداخته ام«.

هاجستموواجستم

آلبومشهرخواب

یكی از تازه ترین تولیدات موسیقایی 
كشور، آلبوم »شهر خواب« از »دانیال 
خواجویی« اســت. این آلبوم جدید 
كه مهر ماه همین امســال منتشــر 
شد، دومین آلبوم دانیال خواجویی 
به حساب می آید 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 ترانه هایی از 
»مژگان دادرس«، »امیر بذرافشان«، 
»حمیدرضــا نصراللهــی«، »میالد 
حسینی نســب« و »امیر ارجینی« 
شكل گرفته، دارای 12قطعه است. 
»حس باران«، »دلتنگی«، »اعجاز«، 
»شــهر خواب«، »امید«، »ایران«، 
»ِشــكوه«، »انكار می كنی«، »دلم 
شكســت«، »احســاس آرامش«، 
»پاییز زرد« و »شــب عاشــقانه«، 
اسامی قطعات این آلبوم تازه هستند. 
اگر می خواهید یكــی از جدیدترین 
تولیدات موسیقایی كشور را بشنوید، 
عالوه بر امكان خرید نسخه فیزیكی 
آلبوم، امكان دانلــود قانونی آن را از 

طریق سایت های معتبر هم دارید.

پنجشنبه
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اينجاست

گشتوگذاردریكیازعجيبترين
وغيرقابلباورترينموزههایتهران

موزهگربهها

در میان شــلوغی سرســام آور خیابان وصال شــیرازی و در 
كوچه پســكوچه های حوالی خیابان ایتالیا، بســیاری از مردم 
نشانی یكی از منحصربه فرد ترین موزه های پایتخت را می جویند. موزه گربه های ایرانی 
كه در خانه ای خسته و قدیمی با آجرهای قهوه ای حس خوبی به بازدیدكننده ها می دهد 
و جایی برای نوازش حیوانات اهلی اســت. در روزهایی كه هر بار خبرهای تازه ای درباره 
حیوان آزاری در تهران به گوش می رسد، خیلی از مردم به اینجا می آیند تا نژادهای مختلف 
گربه را از نزدیك ببینند و آنها را در آغوش بكشند. موزه گربه های ایرانی كه از دو سال قبل 
و با هدف به چالش كشیدن ترس انسان در برابر این حیوانات اهلی كارش را شروع كرد، 
نخستین نمونه در كشور است و شاید تنها موزه ای باشد كه به یك حیوان خاص تعلق دارد. 
بابك اكبری، یكی از گردانندگان اصلی این موزه، به اتفاق خانواده اش موزه گربه های ایرانی 

را راه انداخته تا عالقه به گربه های ایرانی را به یك كار متفاوت بدل كند.

حميدرضارسولی

یكموزهمتفاوت
بیش از دوسال از عمر تاسیس موزه گربه های ایرانی سپری نشده اما اگر در خیابان 
وصال شیرازی نشانی اش را بجویید همه اهالی كوچه ای بن بست و خانه ای با نمای 
آجری را نشان می دهند؛ خانه ای با حیاط كوچك و دیوارهایی كه هر گوشه اش 
تصویری از گربه روی آن نقاشی شده و می خواهد قصه گربه های ایرانی را روایت 
كند. در ورودی خانه شاید نتوانید گربه ها را تماشا كنید اما از كاركنان موزه كه 
بپرسید یك راست شما را به طبقه باال می برند و آنجاست كه بی واسطه با انبوه 
گربه های ایرانی روبه رو می شوید. تاسیس موزه گربه های ایرانی هم حاصل ذوق 
بابك اكبری اســت كه می گوید همه  چیز از نفوذ یك گربه به كتابفروشی اش 
در شهرك اكباتان شروع شده اســت؛ »چند روز بعد از راه اندازی كتابفروشی، 
گربه ای پشمالو با پوزه ای سفید روی فن كوئل داخل فروشگاه خوابید. گربه را 
بغل كرده و به آرامی 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 می كند و برای خواب بعداز ظهر به كتابفروشی 
ما می آید.« قصه تهیه غذا برای گربه ها و سروسامان دادن گربه های سرگردان 

درست از همین جا شروع شد و به تاسیس موزه ای انجامید.

جاییبرایدفاعازحقوقحیوانات
موزه گربه های ایرانی مدتی بعد از تاســیس، ثبت میراث 
شده و به ســرانجام رسیدن محصول مشــترك خانواده 
بابك اكبری اســت. عالقه آنها به تهیه غــذا برای گربه ها 
و نگهــداری از آنها در نهایت به سروشــكل گرفتن چنین 
موزه منحصربه فردی منجر شــده و ممكن اســت به یك 
الگوی تمام عیار برای راه اندازی موزه سایر حیوانات اهلی 
بدل شــود. او می گوید: »بعد از مدتی دوســتان هر آنچه 
را می دیدند كه با گربه مرتبط اســت به ما خبر می دادند. 
یك روز برای مــا پاكت نامه ای با طرح گربــه می آوردند و 
روز دیگر كارت پستالی با طرح گربه به ما هدیه می دادند. 
مرحله بعدی جست وجوی گربه در ادبیات فارسی و ادبیات 
عامه و پیداكردن تاریخچه گربه در ایران بود. یك بار یكی 
از دوستان برای مان تعریف كرد كه در سفر به كشور چك 
به موزه گربه ها سر زده. ما هم در موتورهای جست وجوگر 

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 راه اندازی موزه گربه ایرانی استقبال كردند.« 
ایده اصلی گردانندگان موزه گربه های ایرانی از همان ابتدا 
این بود كه خانه  ای قدیمی را تبدیل به محل زندگی فردی 
از طبقه متوســط جامعه كنند كه خانه اش عالوه بر اینكه 
نشانه های فرهنگ اصیل ایرانی را دارد، در و دیوارش مملو 
از تمبر و مجسمه گربه باشد و تعدادی گربه هم در آن خانه 
زندگی كنند. خانه ای با این مختصــات در حوالی خیابان 
وصال شــیرازی پیدا می شــود و گردانندگان موزه بعد از 
بازســازی، آن را به موزه گربه های ایرانی بدل می كنند تا 
جایی باشد برای دفاع از حقوق حیوانات و هم داستان گربه 

در تاریخ و ادبیات ایران را برای بازدید كننده ها روایت كند.

قوانینموزه
موزه گربه های ایرانی مثل همه موزه های دیگر تابع قوانین خاصی است و برای ورود به موزه 
باید یك سری دستورات بهداشتی را كه كمی سختگیرانه است رعایت كنید. هنگام ورود 
به موزه یادتان باشــد كه گربه ها را نوازش و بغل نكنید، مگر با تمایل خودشــان چون 
انتقال برخی بیماری ها از انســان به حیوان گاهی به مرگ آنها منجر می شود. یكی 
دیگر از مواردی كه مسئوالن موزه روی آن تأكید دارند این است كه بر رفتار كودكان 

با گربه ها نظارت كنید؛ چون گربه ها عروسك یا وسیله بازی نیستند. غذای گربه ها با غذای انسان ها 
به كلی متفاوت است و به هیچ عنوان نباید از غذای خودتان به گربه ها بدهید. گربه ها به حدود 20ساعت 
خواب در شبانه روز نیاز دارند و سروصدای بلند، خواب گربه ها را مختل می كند. بنابراین از حرف زدن 
با صدای بلند هنگام بازدید از موزه پرهیز كنید. سلفی گرفتن با گربه ها ایرادی ندارد اما فراموش نكنید 

كه گربه ها به نور فلش دوربین واكنش عصبی نشان می دهند و هنگام عكس گرفتن نباید فلش بزنید.

آمیختهباشعروادبیات
قبل از ورود به اتاق مخصوص گربه ها، باید كیسه هایی را كه مخصوص كفش اســت و كنار درِ ورودی قرار دارد، روی 
كفش های تان بكشید و تا وقتی نزدیك گربه ها باشید، نمی توانید آنها را از پایتان دربیاورید. ساختمان دوطبقه این موزه 
شما را به یك ماجراجویی تمام عیار فرامی خواند. طبقه اول موزه مملو از تمبرهایی با طرح ونقش های گربه از كشور های 
مختلف است. تنوع و تكثر این تمبر ها بیانگر پیوند تاریخی هركدام از این كشور ها با نژاد های مختلف گربه است. روی دیوار 
راهرو هم تابلوهای قدیمی ای كه موضوع اصلی آنها گربه است نصب شده. این قسمت از موزه حاصل ذوق عكاسانی است 
كه گربه ها را سوژه اصلی كارشان قرار داده اند. اكبری درباره این بخش موزه می گوید: »حدود ۸00تمبر گربه  را طی سال ها 
جمع آوری كردیم. از بین آنها هركدام كه گرافیك بهتری داشت و همچنین پازل  نژاد گربه ها را تكمیل می كرد بزرگ 
كردیم كه روی دیوارها نصب است.« طبقه دوم موزه انگار به دنیای دیگری تعلق دارد و پای افراد پانزده ساله تا سالخورده ها 
را به این ساختمان باز كرده اســت. بعد از ورود به اتاق های طبقه دوم، آنچه توجه هر بازدیدكننده ای را جلب می كند، 

تابلوهایی رنگارنگ از اشعار و داستان سرایی های عبید زاكانی در كتاب »موش و گربه« است.

بابهمایون
در منابع مكتوبی كه درباره تاریخچه راه اندازی كافه در تهران بجا مانده، از كافه لقانطه به عنوان نخستین كافه 

تهران نام برده شده است. كافه لقانطه در سال12۸۵ و در دوره مظفرالدین شاه، توسط »غالمحسین خان 
موالیی« كه از دانشجویان ایرانی مقیم پاریس بود، در خیابان باب همایون تهران و به سبك كافه های اروپا تاسیس شد و در زمان 

مشروطه، پاتوق روشنفكران بود. شعبه دوم این كافه در سال 1300 در باغ نظامیه یا عمارت میرزاآقاخان نوری، شعبه سوم روبه روی 
میدان بهارستان و شعبه چهارم در خیابان الله زار و در كنار سینما متروپل شروع به كار كرد. كافه لقانطه منوی مشهوری داشت كه 

قیمت های آن گران به حساب می آمد و مشتریان آن در بیشتر مواقع ثروتمندان و سیاستمداران و نویسندگان بودند كه با كالسكه یا 
درشكه می آمدند و همنشینی آنها تا نیمه های شب ادامه پیدا می كرد. گفته می شود نخستین بستنی پایتخت در كافه لقانطه سرو 
شده است. بستنی زعفرانی سنتی پسته ای، فالوده و قهوه قجر از محبوب ترین گزینه های منوی كافه لقانطه بودند. در سال1396 و 

با هدف زنده نگه داشتن یاد و نام لقانطه، كافه ای با همان حال و هوا در باغ موزه قصر شروع به فعالیت كرده است.

خیابانجمهوری
وقتی صحبت از كافه های قدیم به میان می آید، كافه نادری از نخستین نام هایی است كه به ذهن تهران نشین های 

قدیم می رسد. این كافه بخشی از شهرتش را مدیون حضور صادق هدایت است. جهانگیر، برادرزاده  صادق 
هدایت، در خاطراتش می گوید: »صادق هدایت به همراه مسعود فرزاد، مجتبی مینوی و بزرگ علوی هر بعدازظهر، در كافه نادری 
گرد می آمدند«.كافه نادری از بدو تاسیس پاتوق قشر روشنفكر و اهالی شعر و ادب بود. لیلی گلستان هم در خاطراتش نقل می كند 

كه در كودكی، هفته ای یك بار با پدر و مادرش به آنجا می رفته و احمد شاملو، سیاوش كسرایی، هوشنگ ابتهاج و مرتضی كیوان 
هم، گاهی در كافه نادری دور هم جمع می شدند. كافه نادری كه در سال1306 توسط مهاجری ارمنی به نام خاچیك مادیكیاس 

تاسیس شد، پاتوق شاعران، نویسندگان و روشنفكران همچون صادق هدایت، بزرگ علوی، احمد شاملو، جالل آل احمد، نیما 
یوشیج، سیمین دانشور، احمد فردید، نصرت رحمانی و اخوان ثالث بود و در بطن اتفاقات مربوط به كودتای 2۸مرداد قرار داشت. 

این كافه پس از كودتا همچنان پاتوق روشنفكران باقی ماند.

خیابانسیتیر
یكی از كافه های خاطره  انگیز و قدیمی پایتخت است كه ثبت میراث فرهنگی شده . این كافه در سال1310 و در 
خیابان تاریخی و پرخاطره سی تیر، توسط »گارگنا آوانسیان« كه یكی از ارامنه تهران بود، شروع به كار كرد و در 

سال132۴ فردی به نام »عزیزاهلل خوشامن« آن را خرید. كافه گل رضاییه مثل دیگر كافه های نوستالژیك تهران، پاتوق قشر 
روشنفكر جامعه، به خصوص نویسندگان، هنرمندان و خبرنگاران بود. ازجمله این روشنفكران می توان به صادق 

هدایت، فروغ فرخزاد و احمد شاملو اشاره كرد. كافه گل رضاییه با گذر زمان هویت و اصالتش را حفظ كرده و 
هم اكنون هنرمندان بنیاد فارابی مثل پرویز پرستویی، حامد بهداد و بهرام رادان گاهی به این كافه سر می زنند. 

یكی از داستان هایی 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 می كند كه هیچ وقت نمی آید. این میز همیشه رزرو است.

خياباناستادنجاتالهی
بیشتر كسانی كه با نام كافه قنادی لرد آشنا هستند، از داستان 

عاشقانه ای كه در پس تاسیس این كافه نهفته اطالع دارند؛ 
كافه ای قدیمی در نزدیكی كلیسای سركیس كه ماجرای تاسیس آن به 

دلدادگی دو نفر از كاركنان كافه فردوسی مربوط می شود. ماجرا از این قرار 
است كه وقتی دو نفر از كاركنان كافه قنادی فردوسی به نام های لئون و آنیك 
به نامزدی هم درآمدند، صاحب قنادی دستور اخراج یكی از آنها را صادر كرد. 

بعد از سال ها آنیك و لئون ساختمان كافه لرد را با كمك و شراكت زوج دیگری 
می خرند و در سال13۴6 كافه قنادی لرد، رسما كارش را شروع می كند. در 

متون ارمنی، لرد به معنای خدای بزرگ است. با توجه به داستان تاسیس  این 
كافه، احتماال علت نامگذاری این كافه همین است.

بازهمخیابانجمهوری
از دیگر كافه های قدیمی پایتخت كافه فیروز را می توان نام برد كه طی دهه های 30 و ۴0 و 
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 به عنوان قنادی شروع به فعالیت كرد و در این كافه برای 
مشتری ها، شیر، چای و شیرینی گاتا سرو می شد. قدیمی ها می گویند یكی از دالیل شلوغ بودن این كافه نسبت به 
كافه نادری و كافه فردوسی، ارزان بودن منوی آن بوده است. كافه فیروز نیز مثل دیگر كافه های قدیم تهران، پاتوق 
افراد فرهیخته مثل جالل آل احمد و دوستدارانش بود و گعده شاعرها و داستان نویس ها در این كافه شكل می گرفت. 
در دهه۴0 و پس از تعطیلی كافه فردوس، كافه فیروز از مشتریان این كافه، مثل مهدی اخوان ثالث، محمود آزاد، 
مشرف تهرانی، شمس آل احمد، جالل خسروشاهی، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری و بیوك مصطفوی پذیرایی 
می كرد. یك نقل قول درباره كافه فیروز این است كه جال ل  آل احمد به دلیل عالقه اش به چای لیوانی، آن را به منوی 
این كافه اضافه كرد.

خیابانفلسطین
كافه رستوران كوچینی هم یكی دیگر از كافه های معروف تهران است كه برخالف همه 
كافه های دیگر پاتوق خواننده ها و نوازنده ها بود. كافه كوچینی برای بسیاری از موزیسین ها 

یك نام آشناست؛ چراكه بسیاری از ترانه های خاطره انگیز برای نخستین بار در همین كافه خوانده شد. این كافه 
را ویدا قهرمانی، بازیگر پیشكسوت سینما، با هدف كشف استعدادهای هنری در رشته های نقاشی، مجسمه سازی 
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 می كرد و اینگونه بود كه شهرت 
و آوازه كوچینی در شهر پیچید. كافه رستوران كوچینی پس از انقالب همچنان در قالب غذاخوری و تاالر پذیرایی به 
فعالیتش ادامه می دهد و دیگر خبری از اجرای ترانه های ماندگار نیست.

میدانفردوسی
اغراق نیست اگر بگوییم ردپای صادق هدایت در بیشتر كافه های قدیمی تهران دیده می شود.

كافه ماسكوت كه صاحب آن پیرمردی فرانسوی به نام ایزاك بود و در فضایی 20متری فعالیتش 
را شروع كرد، بعد از لقانطه و نادری یكی دیگر از كافه های مورد عالقه هدایت بوده است. گفته می شود هدایت 
هنگام غروب، بعد از كافه فردوسی، راهی كافه ماسكوت می شد و جمعیت قابل توجهی را كه بسیاری از آنها جزو 
طرفدارانش بودند به آنجا می برد. كافه ماسكوت بیشتر شهرتش را مدیون منوی ساده و در عین حال عجیبش 
بود. غذاهای این كافه خاص بود و در هر منویی دیده  نمی شد. منو كافه، شامل خیار، گوجه فرنگی، عدس و 
لوبیای پخته، تخم مرغ آبپز، كلم پیچ خرد شده، كاهو، اسفناج پخته، ترب، تربچه، سبزی خام و... بود. جالب 
 اینكه موسیو ایزاك یك پریموس نیز داشت تا اگر كسی نیمرو می خواست برایش 
درست كند.

خیابانسعدیشمالی
كافه قنادی مینیون یكی از معروف ترین شیرینی فروشی های قدیمی 
شهر است و مثل بیشتر كافه های پایتخت تاریخچه جذابی 

دارد. بعد از انقالب كمونیستی شوروی و در سال 193۵میالدی، یكی از اهالی 
اوكراین به نام ترپوگوسیان خانواده اش را به ایران می فرستد و خودش هم بعد 
از مدتی به ایران مهاجرت می كند. آقای ترپوگوسیان بعد از مدتی یك نانوایی 
راه می اندازد و همین نانوایی بعدها به شیرینی پزی بدل می شود. خانواده 
آقای ترپوگوسیان چند سال بعد دستگاه شكالت سازی خود را از اروپا وارد 
ایران می كنند و همان موقع اسم مغازه را مینیون می گذارند. این كافه هم اكنون 
به خاطر شكالت های دست سازش مشهور شده و بسیاری از افراد مشهور از مشتریان 
پروپاقرص مینیون به شمار می روند.

باكافههاینوستالژیكپایتختآشناشوید

شعروادبیاتودیگرهیچ
گعده نویسنده و روشــنفكرجماعت از روزگار قدیم در كافه های مشهور تهران بود. 
بســیاری از این قرارومدارها و مالقات ها در نهایت به خلق آثار ماندگار ادبیات ایران 
منجر شد و به همین دلیل است كه كافه در فرهنگ عمومی پایتخت نشین ها جایگاه 
ویژه ای دارد و نمادی از همزیستی مسالمت آمیز است؛ از كافه لقانطه بگیرید كه این 
جاذبه را داشت كه نویسنده ها و سیاســتمدارها را زیر یك سقف جمع كند تا كافه 

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 كافه های سنتی جای خودشان را به كافی شاپ های مدرن و امروزی داده اند اما 
تعدادی از آنها هنوز هم در خیابان های قدیمی و خاطره انگیز پایتخت نفس می كشند 

و به بخشی از هویت تهران بدل شده اند.

كافه 
لقانطه 

كافه
فیروز

كافه
كوچینی

كافه
ماسكوت

كافهقنادی
مینیون

كافه
نادری

كافهگل
رضاییه

كافهقنادی
لرد



    در دهــه 60، ســینمای ایتالیا 
در عین اینكه بخشــی از جامعه 
و تولیدات فرهنگی به حســاب 
می  آمد، به صورتــی بنیادی نیز دو 
پاره شــده بود. برای تشریح كمی 
دراماتیك این نظر باید بگویم كه 
در آن زمان بخشی از فیلم ها همگام 
با جامعه نو مصرف گرای آن سال ها 
به دنبــال شناســایی مخاطبانی 
با خواســت ها و الگو های باب روز 
بودند. از ســویی دیگر اما گروهی 
از فیلم ها سعی داشتند تا بازتابی 
انتقادی از جامعه را نمایان كنند و 
»تنوع/ تفاوت فرهنگی« را بسط 
داده، تقویت یا تعالی ببخشند. با 
این حال، این آثار متأسفانه معموالً 
خوراك و بازجذب و همگن با همان 
جامعه مصرفی   می شدند كه قصد 
انفكاك و دوری از آن را داشــتند. 
سینما درنتیجه بین آثار ]تجاری[ و 
فیلم های كارگردان های]مولف[ دو 
پاره شده بود، به طرز صریح و تندی 
در حال ثبت و بیانگر روح زمانه بود، 
با شكاكیت و امیدواری و دنباله روی 
و مخالف خوانی ]همرنگی و ضدیت با 
جریانات فكری و رفتارها روز[ همراه 
و عجین شده بود و آنها را آنگونه 
به تصویر می كشــید كه بی درنگ 
حافظه و خاطره جمعی را تحت تأثیر 
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 
توده ها نوسان دارد، فعالیت و كنش  
شمای هنرمند و سینماگر نیز همان 
جنس واكنش هــا و برخوردهای 
نقادانه را در پی داشته است. در آن 
سال های ملتهب شما در مكالمه با 
دو دنیای متفاوت و همجوار یكدیگر 
به ســر می بردید، و ]به واقع[ شما 
هم در بیرون و هم درون خودتان 
دو شقه شده بودید و- شاید ورای 
هرگونه انتخاب آگاهانه ای- بین آثار 
و تولیدات تالیفی/هنری و توافقی/

پیشــنهادی حركت می كردید و 
طالیه دار عرصه هــای تلویزیون، 
رادیو، سینما و جریان های آوانگارد 
برشمرده می شدید. به طور ویژه در 
سال ۱۹6۸، پرتالطم ترین سال آن 
دوران، با كارگردان هایی همكاری 
كردید كه خاستگاه و پس زمینه های 
فكــری و اجتماعی و سیاســی 
گوناگــون و متفاوت بــا یكدیگر 
داشتند كه از میان آنها می توان به 
»روبرتو فائنتسا« )عروج/خیزش(، 
»الیو پتــری« )مكانــی آرام در 
دهكده(، »لیلیانا كاوانی« )گالیله(، 
»ماریو باوا« )خطر: اهریمن( اشاره 
كرد و عالوه بر اینهــا طبق گفته 
خودتان همكاری های تــان 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 سال های 
توفانی نگاه و مواجهه تماشاگران 
و منتقدان تا چه اندازه از یكدیگر 

فاصله داشت؟
در هــر زمینــه و میــان هــر طیفی 

14 خانهگردی

»غــرب وحشــی )بنــگ(« 
نام یــك بازی كارتی اســت 
كه همانطــور كــه از نامش 
پیداســت، در دنیای وسترن 
می گــذرد. در تعریــف این 
پرفروش ترین بــازی كارتی 
وســترن دنیــا آمده اســت: 
»تو غرب وحشــی، یاغی ها 
می خــوان كالنتــر رو بزنن، 
كالنتــر و معاون هاش دنبال 
زدن یاغی ها هســتند، خائن 
هم زیرزیركی كار خودش رو 
می كنه! آماده باشــین كه تو 
یكی از این گروه ها بر بخورین! 
چیزی نمونده كه گلوله ها به 
پرواز در بیــان«. در این بازی 
4تا 7نفره كــه برای بازیكنان 
باالی 8ســال طراحی شده، 
16كارت  نقــش،  7كارت 
شــخصیت، 80كارت بازی، 
7صفحه بازی، 30توكن گلوله 
و 7كارت راهنما وجود دارد. 
اگر در گروه یاغی ها باشــید، 
باید ســعی كنیــد كالنتر را 
از بیــن ببریــد و اگــر جزو 
دار و دسته كالنتر باشید، باید 

از جان او محافظت كنید.

غرب وحشی، بنگ

بــازی ایرانــی »شــیر مرغ« 
درســت از روی ضرب المثــل 
»از شیر مرغ تا جان آدمیزاد« 
ساخته شــده اســت! در این 
بازی همــه بازیكنــان تالش 
می كنند تا عجیب ترین چیزها 
را بــه عجیب ترین مشــتریان 
بفروشــند تا در پایــان عنوان 
بهترین فروشــنده را به دست 
بیاورند! این بازی نیاز به بیش 
از 3بازیكــن دارد كه هر كدام 
از آنها یك شــخصیت از شهر 
عجیــب و غریب داســتان را 
می ســازد؛ جالد، رئیس مافیا، 
خانم حاملــه، كارآگاه، دلقك، 
خون آشــام و... . در هر نوبت از 
بازی یكی از بازیكنان مشتری 
می شود و بازیكنان دیگر باید 
تالش كنند تا جنســی را به او 
بفروشند یا به عبارت درست تر 
قالب كنند! این بازی بازیكنان 
را حسابی خالق می كند، چون 
باید جالب تریــن محصول را 
بــرای مشتری شــان درنظر 
گرفته و او را مجــاب به خرید 

كنند!

شیر مرغ

پنجشنبه

شماره 137
29  مهر 1400 

همشهری؛ ناشر اختصاصی خاطرات انیو مورریكونه، آهنگساز شهیر 

همرنگی با جامعه
یا مصرف؟

روزی روزگاری در غرب در سال 1968

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

دوازدهم 

در دوازدهمین بخش از گفت وگوی آلساندرو د روزا با انیو مورریكونه 
در كتاب » در پی آن نغمه؛ موســیقی من، زندگــی من« به یكی از 
همكاری های درخشان مورریكونه با سرجو لئونه می رسیم. فیلم »روزی روزگاری در غرب« كه موسیقی آن را 

می توان یكی از شنیدنی ترین آثار این آهنگساز نابغه توصیف كرد .

مترجم: مهدی فتوحی -- حامد صرافی زاده

خاطرهخانه

كوته  نظری هــا و اختــالف نظر هــای 
ایدئولوژی جدی و استواری وجود داشت. 
روزی روزگاری در غرب در سال 1۹68 به 
نمایش درآمد و به رغم استقبال مخاطبان، 
منتقدان تا مدت هــا روزی روزگاری در 
غرب را هم یك فیلــم »رده ب« ارزیابی 
می كردند. جریــان نقد نمی خواســت 
آن را ببیند و خیلی دیرتــر و تازه پس از 
موفقیــت »روزی روزگاری در آمریكا« 
به ارزش هایش پی بردند. آنها می گفتند 
لئونه با نمایش همــه آن كلوزآپ  )نمای 
نزدیك( دیوانه شــده؟ آنها به تلخی به او 

حمله می كردند.
]عروج/ خیزش )Escalation( نخستین 
فیلم روبرتو فائنتســا )متولد 1۹43( كه 

موفقیت او را تضمین كرد.
ماریــو بــاوا )1۹80-1۹14( كارگردان 
سینما، فیلمنامه نویس، فیلمبردار و طراح 
جلوه های ویژه كه به عنوان استاد سینمای 

وحشت و جنایی ایتالیا قلمداد می شود.[
    در آن مقطــع، آلبرتو موراویا در 
اسپرسو نوشت: »وسترن ایتالیایی 
نه از خاطره و یادگار پیشــینیان 
بلكه بیشــتر برآمده از ]خلقیات 
و مرام[ خرده بورژوازی آن دســته 
از فیلمسازانی اســت كه در دوران 
نوجوانی شــان عاشق وسترن های 
آمریكایی بوده انــد. به بیانی دیگر، 
وسترن های هالیوودی از اسطوره ها 
و افســانه ها می آمدند، درحالی كه 
وســترن های ایتالیایی از اسطوره 
یك اسطوره/افســانه سرچشمه 
می گرفتند. مفهوم اســطوره یك 
اسطوره ]یا افســانه یك افسانه[ 
به این معناســت كه ما حال دیگر با 
باور و تصوری التقاطی/ ســاختگی 
)Pastiche( و تصنع و خودنمایی و 
مانریســم طرفیم«. پس از 50 سال 
هر نظری و تفســیری بر این گفته و 
ادعا بی برو برگرد برخوردی خصمانه 
به نظر می رسد و -در كمترین حالت- 
غرض ورزانه تعبیر می شود چرا كه 
موراویا دیگر امكان پاسخگویی به آن 
را ندارد. با این حال من فكر می كنم 
موراویا تیز بینانه و با صراحت بر دو 
نكته انگشت گذاشته بود: نخست، 
مصرف گرایی 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 »پرنده های بزرگ و پرنده های 
كوچــك« پازولینی »كســی چه 
می دونه!«( و در ثانی و به ویژه رابطه 

وسترن و اسطوره.
باید بگویم وســترن ها گوناگونند: برخی 
از آنها مثل »تپپا/ خون و تفنگ« )گالیو 
پترونــی1۹68( یــا »ســكوت بزرگ« 
)1۹68( و »سه حرفه ای/ رفقا« )1۹70( 
)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 
منحصربه فرد بودن آنها پی برده و مجذوب 
و شیدای شان شــده بودند و با حضور و 
سهیم شدن ]واكنش[ باورنكردنی شان از 
آن آثار تجلیل می كردند. دسته بندی آن 
فیلم ها كار آسانی نبود؛ ]به واقع[ باید به 
این نكته اشاره كنم كه آن آثار از نقطه نظر 
منتقدان فیلم هایی تناقض آمیز و نابه روال 

محسوب می شدند.
]آلبرتــو موراویا )بــا نام اصلــی آلبرتو 
پیچــرل 1۹۹0-1۹07( نویســنده، 
نمایشــنامه نویس پرآوازه و روزنامه نگار 
معــروف ایتالیایی اســت. بســیاری از 
رمان  های او مورد اقتباس های سینمایی 

قرار گرفته اند.[
    در چنین مقطع تاریخی چند پاره 
و سرشــار از اختالف نظــر، روزی 
روزگاری در غــرب پایه گذار چند 
جریان شــد. قصه از آن جا شروع 
می شــود كه برناردو برتولوچی در 
نخستین نمایش»خوب، بد، زشت« 
شركت می كند؛ سرجو لئونه كه در 
اتاقك دستگاه های نمایش فیلم برای 
جلوگیری از مشكالت حین پخش 
آن حضور داشته در میان جمعیت او 
را به جا می آورد و روز بعد به دفترش 
دعوت می كند تا نظرش را درباره فیلم 
بداند. برتولوچی كه از تماشای فیلم و 
این دعوت به شوق آمده، برای اینكه 
لئونه را تحت تأثیر قرار دهد، در میان 
تعریف و تمجیدهایش، به طور  ویژه 
شــیوه  لئونه در به تصویر كشیدن 
اســب ها را تحســین می كند. در 
وسترن های ارزان و نازل برای القای 

حس فاخر بودن و شكوه، اندام اسب ها 
در نمای نیم رخ یا نمــای قدامی به 
نمایش در می آمدند. برتولوچی در این 
مالقات به لئونه می گوید: »به غیراز 
تو، تنها جان فورد بوده كه اســب ها 
را در تمامی لطافت شاعرانه  شان به 
تصویر كشیده است«. همانجا، لئونه 
از برتولوچی می خواهد تا طرح اولیه 
روزی روزگاری در غــرب را همراه با 
داریو آرجنتو بنویسد. و بعد شروع 

می كند به تعریف قصه ای....
لئونه وقتی كتاب »The Hoods« نوشته 
هری گری را خواند، برنامه ریزی ســاخت 
روزی روزگاری در آمریكا را شــروع كرده 

بود. او بعد از سه گانه دالر تصمیم گرفته 
بود به ساختن وسترن ادامه ندهد، اما 
پیشنهاد كمپانی پارامونت پیكچرز 
طوری بود كه نمی شــد 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.
]ظاهراً برناردو برتولوچی و داریو 
آرجنتو بــرای فیلمنامه روزی 
روزگاری در غــرب صفحــه ای 
7دالر دریافت كرده اند. گروهی 
برتولوچی را متهم كرده اند 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 
تنش۱۹6۸، ابتــدا 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 می شود و تا حد غایی 
خودش گسترش پیدا می كند. این 
دومین جمع اضداد، به نظرم جریان 
زیبایی شناختی نابی را در خود دارد. 
سكوت آكنده شده است از صدای باد، 
جیرجیر گردش پرده های آسیاب، 
قژقژ لوالی در، حركت گچ روی تخته 
سیاه، كارگر پیر راه آهن، جارو زدن زن 
سرخپوست، سه مردی كه نمی دانیم 
 منتظر چه كســی 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 
می كردند، به آنها قابلیت رسایی و شنیده 
شدن بخشید. تامل او بر هریك از آنها تنها 
از یك لحظه فراتر نمی رفت و به ســرعت 
در بیــن جزئیات بصری ]منشــا صداها[ 
در حركت بود و هــر لحظه مخاطب را در 
معرض صدایی تازه  قرار می داد درحالی كه 
صداهای پیشین نیز در پس زمینه همچنان 
شنیده می شوند. نخستین صدا، نخستین 
تصویر، سپس دومین صدا، دومین تصویر... 
و همین منوال ادامه می یابد تا یك تركیب 
و ساخت حقیقی موسیقی ملموس و عینی 
و تمام عیار را مسجل كند، سوای این، آنچه 
در اینجا در پیش چشــمان مخاطب قرار 
می گیرد گویای چیزی است كه می شنود. 
لئونه به دلیــل ِخرد و هــوش و بصیرت 
فراوانــش درك و تســلطی مثال زدنی بر 
ایده های پیشرو و به روز موجود در موسیقی 
و هنرهای نمایشــی آن زمان داشــت. او 

همواره فهــم درســت و دقیقی از 
توازن و تعادل بین موســیقی، 
صدا و افكت/ جلوه های صوتی 

داشت و در روزی روزگاری 
در غــرب از خودش هم 
پیشی گرفت. 20دقیقه 

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 
رســیده ای. آن صداهای عینی و ملموس 
همانگونه به موسیقی روزی روزگاری در 
غرب بدل شــدند ]در بافت موســیقایی/

صوتی فیلم برجسته شــدند[ كه سكوت 
در موسیقی ا ی كه من برای فیلم ساختم، 
و اینگونه به چنین سطح فوق العاده ای از 

همرأیی و درك متقابل نایل شدیم.
]تونینو دلی كلی )200۵-1۹23(، مدیر 
فیلمبــرداری روزی روزگاری در غــرب، 
گفته است در جریان فیلمبرداری سكانس 
نخست فیلم، درابتدا از یك مگس مصنوعی 

اســتفاده كرده اند كه نتیجه مطلوبی به 
همراه نداشته است. به همین دلیل تصمیم 
بر آن می شود تا روی صورت بازیگر عسل 
بمالند و ساعت ها برای آمدن مگس های 

واقعی صبر كنند.[
    صدای سازدهنی/هارمونیكا زودتر 
از ده دقیقه ابتدایی و تا زمان هویدا 
شــدن نوازنده اش با رد و بدل شدن 
این گفت وگو ها »پــس فرانك كو؟« 
»فرانك مارو فرســتاده«، شنیده 
نمی شود. بعد از آن گفت وگو صدای 
چند شلیك تفنگ به سكوت دوخته 
می شــود و دوباره بــرای ده دقیقه 
سكوت طنین انداز می شود تا اینكه 
تم فرانك با خشونت ما را می خراشد 

و به خود می آورد.
من این جــا می خواســتم تا صــدای از 
شــكل افتاده گیتار الكتریك كــه ورود او 
را اعالم می كنــد به صــورت عامدانه ای 
گوش خراش باشــد به طوری كــه انگار 
چاقویی در گوش تماشاگر فرو می كنیم، 
چیزی شــبیه همان حســی كه آن پسر 
كوچك سرخ مو به هنگام شنیدن صدای 
شــلیك تفنگ ها و مواجهه بــا قتل عام 
خانواده اش به  دســت پنج مــرد و پس از 
آن كشته شدن خودش از سر می گذراند. 
لئونه بعد از این كشــتار، از چهره هنری 
 فوندا در نقش فرانــك رونمایی و اینگونه 
كلیشه شكنی می كند: در سینمای آمریكا 
تا آن زمان فوندا در بیشتر فیلم ها 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. یك بار دیگر بورنو باتیستی 
دآماریو در استودیوی ضبط، بی  عیب ونقص 
و چیره دستانه نواخت و ما به طنین/تمبر 
درستی برای گیتار الكتریك رسیدیم. در 
آن جا به او گفتم:: »برونو هرطور كه دلت 
می خواهد بزن، اما صدا باید مثل شمشیر 
باشد«. و طنین ساز او، در آن لحظه كه 

كسی انتظار موسیقی را ندارد حتی بُرنده تر 
هم شد، چون ســكوت پیش از آن شنیده 
می شود و اثرگذارتر است. بعد از نزدیك به 
2۵دقیقه برهوت موسیقی، صدای گیتار 
نفسگیر است. بعید می دانم كسی حمله ای 

بهتر از این را بتواند تصور كند.
    صدای گیتار حتی شوك آورتر است 
وقتی درنظر بگیریم كه برای مدتی 
طوالنی در شــبكه های تلویزیونی و 
رادیویــی ملی پخــش ترانه هایی 
همچون »من نمی تونم نه بشــنو/ 
رضایت« )Satisfaction( ساخته گروه 
رولینگ استونز به خاطر ریف اهریمنی 
دیستورت شده و از اصل افتاده گیتار 
كیث ریچاردز ممنوع بود. سال۱۹۷5، 
فوندا در گفت وگویی تلویزیونی اظهار 
كرد كه تا پیــش از روزی 
روزگاری در غرب فیلمی از 
لئونه ندیده بود و شخصیت 
او یك ]لعنتی[ تمام عیار بود. 
فوندا بعدها گفت كه لئونه 
او را به ویژه برای این انتخاب 
كرده بود تا انتظار مخاطبان 
را به هنگام ورود شــخصیت 
او دوچندان كند. تماشاگران 
می بایست در آن لحظه هیبت 
غریب و ناآشنایی را می دیدند 
كه بدنش را روی كودكی فلج شده 
از وحشــت، خم كرده است. در 
آن لحظه دوربین در پشت بازیگر 
حركت پــن كرده با چرخشــی 
دایره وار چهره او را آشكار می كند، 
تنها در این لحظه است كه تماشاگر در 
می یابد؛ »یا عیسی مسیح! این هنری 

فونداست!«.
]ریفیك قطعه كوتاه معموال ملودیك است 
كه اساس بسیاری از آهنگ های راك قرار 
گرفته و تكرار می شود. دیستورشن و صدای 
دیستورت شده، صدایی است كه از بیش از 
حد بلند كردن آمپلی فایرهای المپی تولید 
می شد و در راك و موسیقی های خشن تر 
صدایی جدید برای گیتار الكتریك است 
كه از سوی بســیاری، گوشخراش دانسته 

شده است.[
سرجو همین بود و سینما هم همین است. 
همه  چیز دربــاره او با ابهــام و گنگی گره 
خورده بود. آیا او برای بهره جویی از حضور 
هنری فوندا در جمــع بازیگران و منفعت 
اقتصادی چنین انتظــار دراماتیكی را برپا 
كرد؟ یا صرفاً به دنبال شــگفت  آفرینی و 
خرق عادت بــود؟ احتماالً هــر دوی این 
نظریه ها درست و معتبرند. به هر صورت، 
سرجو می خواست 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 سال ها خواهان 
زیاد داشت. آفرینش تم مربوط به او 

چگونه بود؟
سازدهنی از همان ابتدا در فیلمنامه بود، 
اما به تدریج همچون ســاعت جیبی فیلم 
»براي چند دالر بیشــتر« به شخصیتی از 
فیلم تبدیل شــد كه در سطوح مختلفی 
نقش آفرینــی می كند. در آغــاز مربوط 
می شود به  ســازی  كه در دســت یكی از 
شخصیت های فیلم می بینیم كه رفته رفته 
بدل می شــود به نمادی از انتقام. حضور 

ملموس و عینی سازدهنی روی پرده 
ذهن را به ســمتی هدایت می كند 
كه چشــم از فهم آن ناتوان است، 

به جایی ورای اینجا و اكنون. در طول 
روایت فیلم، تكه هایی از یك فالش در 
كنار هم قرار گرفته دوباره بازسازی 
می شوند و تنها در پایان فیلم در كنار 
هم به كلیتی واحد ]لحظه واحدی[ 

می رســند: پســربچه ای مجبور شده 
با یك ســازدهنی در دهان ]همچون 
ســه پایه های اعدام با طناب  دار[ وزن 
 بردار شده ای را بر شــانه های خویش 
تحمل كند كه با طنابــی به گردن به 
یك دروازه آویخته اســت. فرانك در 
یك آن سازدهنی را در دهان بردارشده 
كوچك تر می گــذارد، او از طریق آن 
به سختی نفس می كشد: به همین دلیل 
موتیف سازدهنی/هارمونیكا در طول 
 )Chromatic( فیلم به صورت نیم گام
است. این موتیف مســتلزم آن بود كه 
در آن واحد واجد ارزش ها و قابلیت های 
متفاوتی باشــد: تنش  ایجــاد كند )و 
نیــم گام همین را موجب می شــود(، 
نواختنش بدون دست موجه و شدنی 
جلوه كنــد )در فالش بك می دیدم كه 
دست های پسربچه از پشت بسته شده 
بود( و به آسانی با باقی بافت موسیقایی 
]فیلم[ هماهنگ و ســازگار باشد. من 
اساس آن را بر ســه نت مجزا گذاشتم 
كه با یكدیگــر دارای فواصل نیم پرده 
بودند. )در آن دوره به شــدت كاهش 
تعداد نت ها را بررســی می كردم( در 
اتــاق ضبــط موســیقی، از فرانكو ِد 
جمینی )نوازنده ساز دهنی( خواستم 
با سازش نفس بكشد، بعدتر لئونه وارد 
استودیو شد و برای رسیدن به اجرای 
مطلوب به معنای واقعی كلمه داشــت 
خفــه اش می كرد. خاطــرم می آید 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 كاماًل 
دقیق نبود اما تنش ناشی از تالش های 
مكرر او در استودیو موجب شد صدای 
هارمونیكای او بر فراز صدای اركســتر 
غوطه بخورد. یكجا درســت سر جای 
خودش صــدا می داد، یكجــا عقب تر، 
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 عمالً در قطعه »مردی با سازدهنی« 
به هم پوشانی آن دو تم رسیدم. در آن 
قطعه الزم بود كه هم طنین/تمبرها و 
هم نت  ها دارای تضاد و تقابل باشــند. 
تقدیر این دو شــخصیت بــه هم گره 
خورده است و هویت هارمونیكا از زخمی 
برمی آید كه فرانك باعــث و بانی اش 
بوده. آن زخم از زمــان پدید آمدنش 
شدت یافته و به میل و تمنای انتقام بدل 
می شود، احساس و ]كششی[ كه تعلقی 
به آینده ندارد و به ویــژه از ارزش های 
غرب    كهنه سرچشمه می گیرد، آن هم 
غرب كهنه ای كه با آمدن ریل های قطار 

دیگر دورانش دارد به سر می آید. 
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 به گونه ای 
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 )2013-1۹28( 
تهیه كننــده موســیقی و نوازنــده 
ساز دهنی 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 دست آورد و بعد از 
آن بود كه با لقب »مرد سازدهنی« در 

همه جا شناخته شد.[
    كامال حق با شماست، چغر بودن، 
زمختی و جدیت شــخصیت های 
فرانك و هارمونیكا در تقابل است با 
یك خمودگی و رنجوری و بی حالی 
فراگیر كه بر همه  چیز مســتولی 
شده. مالیخولیا مكمل خشونت و 

انتقام می شود.
به همین دلیلــی كه اشــاره كردید، 
برخالف فیلم های 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 
آن ها، این بــار برای 
كش آوردن زمان 

صدای كشیده سازهای زهی با صدای 
ادا دل اورسو شالوده شخصیت »جیل« 
را شــكل داد. ]اگر توجه كرده باشید[ 
حتی سوت الساندرونی هم، كه هنوز در 
حاشیه صوتی و موسیقی فیلم می شود 
شــنید، در این جا كمی رهاتر است كه 
به معنی خاصی از كلمه خســته تر هم 

هست.
    چه طور تم هــای جیل )Jill(و 
چی ئن )Cheyenne( را درآوردید؟

حسابی درگیرساخت و پرداخت ایده 
تم جیل بودم، تا اینكه به فكرم رســید 
ســراغ فواصل ششــمی كه در هشت 
میزان سه بار تكرار می شوند بروم. یادم 
می آید هنگام فیلمبرداری ســكانس 
نخســتین ورود كلودیــا كاردیناله به 
پشــت صحنه رفتم. آن روز، نخستین 
روز فیلمبــرداری در مركز ســینمای 
تجربی بود و نخستین باری بود كه من به 
پشت صحنه فیلمی به كارگردانی لئونه 
می رفتم و كلودیا كاردیناله باشكوه بود. 
قطعه »وداع با چی ئن« اما در استودیو 
متولد شد: من درحالی كه سرجو كنارم 
ایســتاده بود آن را با پیانو بداهه نوازی 
كردم. او ناگهان رو به من گفت: »انیو، 
ما تم چی ئن رو فراموش كردیم، حاال 
چی كار كنیم؟«. موسیقی می بایست 
روح شوخ طبع، اصیل و منحصر به خود و 
حتی سست و مردد چی ئن، كه سرانجام 
تلوتلوخوران به آغوش مرگ می رود، را 
در بر می گرفت. د آنجلیس،  ساز بانجو را 
نواخت تا نماینده روح فولك آمریكایی 
در موسیقی باشد؛ صدای پیانوی خارج 
از كوك سالنی و سوت به طرز نا  واضحی 
مایوس الســاندرونی نیــز آن را كامل 

كردند.
 Centro( مركز ســینمای تجربــی[
 )Sperimentale di Cinematografia
آكادمی ملی فیلم ایتالیاســت كه در 
ســال 1۹3۵ تاسیس شــد. احتماال 
منظور مورریكونه هنگام اشاره به مكان 
فیلمبرداری روزی روزگاری در غرب، 
چینه چیتــا بوده كــه در نزدیكی این 

آكادمی قرار گرفته است.
مائوریتسیو د آنجلیس )متولد 1۹47( 
با همــراه بــرادرش گوییــدو )متولد 
1۹44( گروهی دو نفره را شــكل داده 
بودند و در اوایل دهه 70 موسیقی متن 
 تعداد زیــادی از فیلم هــا را تحت نام
 Oliver Onions ســاخته اند. پیــش 
 RCA از این بــرادران د آنجلیــس در
بــه نوازندگــی، تنظیم موســیقی و 

ترانه نویسی مشغول بودند.[
    من همواره جیــل را همچون 
نمادی از آمریكای نوین می بینم و 
شایدخود لئونه هم چنین برداشتی 
از او داشته، هویتی جذاب و فردگرا 
كه حاضر به انجام هر كاری ا ست 
تا جان به در برد و مشتی پول به 
چنگ آورد. بــه همین روی، فكر 
می كنم صدای افســونگرِ اّدا دل 
اورســو همچون قطعه »خلسه 
طالی« خوب، بد، زشت، اینجا به 
مثابه آوازی خوش آهنگ و نغمه 
»آمریكا« عمل می كند، همچون 
زنی در آن واحــد هم بلندپرواز و 
هم افسونگر، هم مادر هم عاشقی 
بالقــوه و در میانه یــك زیبایی 

اطمینان بخش و یك رویا.
با این شــروع كنم كه در ابتــدا ایده 
به كارگیری صدا را در ذهن نداشــتم. 
اگرچه بایــد بگویم، طبیعتــا هر قدر 
كــه در آهنگســازی  پیــش رفتــم 
ســعی كردم تا به مدد بازیابی و احیا 
راه حل هایی كه پیشتر به آنها رسیده 
بودم، موسیقی های تازه ام را بهسازی 
و پالوده كنم. رفته رفته هر چه بیشتر 
به توانایی هــای بالقوه اّدا دل اورســو 
پی بردم، خودم را نیــز متقاعد كردم 
تا از صدای زنانه بهره بگیرم و خب این 
دریافت و دســتاورد به تدریج حاصل 
شــد. احتماالً بدون وجود او، هیچ گاه 
در موسیقی فیلم های وسترن از آوای 
انسانی اســتفاده نمی كردم. به هنگام 
نوشتن برای صدای او بود كه به آرامی 
حد توانایی هــای اش را می فهمیدم. 
او هرچه داشــت در اجرایــش به كار 
می گرفت تا جایی كه رهنمود های من 
دیگر اضافی و بی فایده به نظر می رسید. 

اّدا كمی پیش تر از لحظه ای كه 
من به موســیقی می رسیدم، 

بخشی ازجهان آن شده بود.



تنبیهبموقعوآگاهیبخش
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 می كنیم 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 آگاه سازی 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 نمی زد، تنبیه نمی شد. در خانواده ای  كه  كودك  لوس  پرورش  داده  می شود، اثری  
از روش های  تنبیهی  مناسب  دیده  نمی شود. یعنی  اگر كودك  كار اشتباهی  مرتكب  شود یا اینكه 
بخواهد تعیین كننده باشد و به  والدین  خود دستور دهد یا با داد 
و فریاد و عصبانیت  حرف  خود را به  كرســی  بنشاند، 
در این  خانــواده  هیچ  روش  مناســبی  برای  
جلوگیری  از ایــن  رفتارها و جهت  دهی  
به  آنهــا وجود ندارد. ایــن به معنای 
مهربانی والدین نیست بلكه نقص 
سیستم تربیتی است كه باعث 
می شــود بچه ها پایبندی 
به قوانیــن را نیاموزند. 
نقطه مقابل این رفتار، 
استفاده از روش های 
تنبیهــی افراطی، 
تنبیه جســمی و 
تحقیر اســت كه 
بزرگســالی  در 
اثرات مخرب آن 
بــر روان افراد 
دیده می شود.

امتحانروشهایمختلف
برای اینكه كودك با تنبیه متوجه رفتار اشتباه خود 
شــود، روش های مختلف را امتحان كنید.محروم 
كردن از چیزهای دوست داشتنی هم نوع دیگری از 
تنبیه است. تشویق نكردن در ازای انجام كارهای بد 
هم می تواند یك نوع تنبیه باشد. پس ما می توانیم از 
روش های مختلفی استفاده كنیم. می توانید 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 به عنوان 
تنبیه، از انجام فالن كار مورد عالقه ات، برای یك 
ساعت یا یك روز محروم می شوی. به او بگویید كه 
شما هم از این اتفاق ناراحت شده اید 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 روش های تنبیهی استفاده كنید.

تربیتدیكتهاینیست

باثباتباشید

خشونتممنوع!

تشویقیادتاننرود
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یكی از مهم ترین سؤاالتی كه والدین از كارشناسان و روانشناسان 
می پرسند، درباره تنبیه كودكان است. برای والدین اینكه روش 
تربیتی مناسبی به كار بگیرند تا كودكان متوجه اشتباهات خود شوند و آنها را تكرار نكنند، 
اهمیت زیادی دارد. اما بین بی خیالی، 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 به كار گرفتن تنبیه اصولی و البته تشویق 

به موقع برای تربیت كودكان توضیح می دهد.

بازیگردی

نیلوفرذوالفقاری

بازی »آقای كدو تنبل 2: قدم 
زدن در كاولون« یكی از بهترین 
بازی هــای ســبك معمایی با 
روش اشــاره و كلیك است كه 
روایت های جذاب و معماهای 
چالش برانگیــزی را پیش روی 
كاربرانش قرار می دهد. در این 
بازی شــما به عنوان كاربر در 
نقش شخصی كه سر او شبیه به 
یك كدو تنبل است قرار دارید 
و باید در شهری به نام كاولون 
در حوالی هنگ كنگ چین به 
ماجراجویــی بپردازید. روایت 
بــازی از جایی آغاز می شــود 
كه شما شــاهد هرج و مرج در 
این شهر هستید و باید با حل 
معماهای بازی، مشكالت این 
شــهر را یكی پــس از دیگری 
برطــرف كنیــد. در ایــن راه 
می توانید از اطالعاتی كه افراد 
این شــهر در اختیارتــان قرار 
می دهند اســتفاده كنید و به 
این شهر پر رمز و راز، سر و سامان 

بدهید.

آقایكدوتنبل2

»Anti Pong« هــم یك بازی 
جذاب موبایلی دیگر اســت كه 
ســبكش همه ما را بــه روزگار 
بازی هــای آتاری می بــرد. اگر 
خاطرتان باشــد در نسل اولیه 
بازی های دیجیتــال، یك بازی 
پینگ پنگی وجود داشــت كه 
در آن بــازی بایــد مانــع عبور 
توپ از زمین خود می شــدیم. 
حاال بــه تازگــی بــازی ای به 
نــام »ضد پونــگ« بــه دنیای 
موبایل هایمان راه پیدا كرده كه 
مثل تمام بازی های 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 می شود و به این ترتیب با 
هر بار برخورد توپ به آجرها، به 
شكست نزدیك تر خواهیم شد. 
این بازی دارای 3درجه سختی 
است تا هم بازیكنان حرفه ای و 
هم عالقه مندان آماتور بتوانند از 

بازی كردن آن لذت ببرند.

بازی»ضدپونگ«

تیرسرخ

بازی »Redden« كه در فارسی به 
 نام های »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 به عنوان یك تیر 
ماورایی باید نتیجه جنگ ها 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 كرده اند! در هر كدام 
از مراحل این بــازی، یك هدف 
مشــخص شــده كه باید توسط 
تیری كه هدایتش بــه ما واگذار 
شــده، مورد اصابت قرار بگیرد اما 
كار به همین سادگی ها 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.
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والدینبایددرمقابلرفتارهایاشتباهكودكان
واكنشاصولینشاندهند

تنبیه كنید 
اما بدون خشونت

روانشناسان همیشــه می گویند كه كودكان بیشتر 
از گوش كردن به حرف های شما، رفتارتان را تماشا 
می كنند و یاد می گیرند.اگر می خواهیم 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 می گیرند و 
این نوع یادگیری بسیار مؤثر و قوی است. آنها 
وقتی نظم و انضباط را در عمل ببینند، از آن 
پیروی می كنند و یاد می گیرند كه مقررات 
به معنی تنبیه نیســت.می توانیم 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 نمونه هایی از مقرراتی است كه در 

خانه می تواند برقرار باشد. وقتی  صحبت  از 
قاطع  بودن  به  میان  می آید، برخی  از والدین  
تصور می كنند كه  جــدی  و قاطع  بودن  به  
این  معناست  كه  مثاًل پرخاشگر هم  باشیم  
یا اینكه چنانچــه  فرزندمان  از ما پیروی  
نكرد، با زور و خشــونت  مواردی  را به  او 
تحمیل  كنیم. درحالی كه  در موضوعات 

تربیتی، قاطع  و جدی  بودن  به  این  معناست  
كــه  از اصولی  پیروی  كنیــم  و قوانینی  برای  

فرزندانمان  داشته  باشیم.

به عنوان یك والد روش تربیتی شــما باید باثبات باشــد. هم بین 
والدین و هم رفتار با كودك تان باید ثبات داشــته باشد. اگر امروز 
كاری را انجام دهید و بگویید خوب است اما فردا بگویید بد است، 
بدترین روش ممكن را انتخاب كرده اید. روش های بی ثبات مدام 
تغییر می كند و شــخصیت های بی ثبات را به وجود می آورد. بعد 
از تعیین حد و حــدود، می توانید روش هــای تنبیهی مختلفی 
به كار ببریــد، مثل قهر كردن. اگــر فرزند شــما كاری كرده كه 
قبال از آن منع شــده، به عنــوان تنبیه می توانید بــا او قهر كنید 
و تا زمانی كه عذرخواهی نكرده با او آشــتی نكنیــد. در اینجا او 
یاد می گیرد كه دلیــل این رفتار چیســت و او به دلیل 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.

در به كارگیری روش های تنبیهی، خشــونت به هر شكل ممنوع 
است.خشونت یعنی صدایتان بلند شود. موقع تنبیه نباید رفتارهای 
آسیب زننده داشته باشید. شما می توانید والد خوش اخالق ولی با 
دیسیپلین باشید. كتك و رفتارهایی كه شخصیت بچه را تحقیر 
می كند به كلی ممنوع اســت، چون اثر تحقیــر روی روان بچه 
باقی می ماند. والدین گاهی می گویند شاید ما داد بزنیم ولی پس 
از اینكه حالمان خوب شــد عذرخواهی می كنیم و از دل كودك 
درمی آوریم، درحالی كه این روش برای كودكان مناسب نیست. 
چون كودك در حال رشد است و در سن پایین تفكر انتزاعی ندارد 
و نمی تواند خارج از چیزهایی كه دیده اســت را تفكر كند.یعنی 
براساس دیده ها و شــنیده هایش تصمیم می گیرد و فكر می كند. 
برای مثال می تواند تحلیل كند كه آدم ها وقتی عصبانی می شوند 
ممكن است داد بزنند. كودكان به گذشته خیلی رجوع می كنند 
برای مثال می گویند تو سر من داد زدی یا می خواستی من را بزنی. 
یعنی در ذهنشان رفتار منفی باقی می ماند و این خاطرات برایشان 

آزاردهنده خواهد بود.

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 نپسندیده اید. ولی 
اگر رفتار خوبی نشــان دادند، فورا تشــویق كنیــد. اگر كودك 
كم ســن اســت با خرید چیزهای كوچك و اگر بزرگ تر است با 
صحبت و تأیید كردن و احترام و محبت بــه او بگویید كه امروز 
به این دلیل تو را تشــویق می كنم 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. به دنبــال این رفتار، كودك اســتنباط 
 می كند كه اگر حرف زشــت بزند، والدینش ناراحت می شــوند 

و به او جایزه نمی دهند.

ازنظردادن
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 بی احترامــی و توهین، مهارتی 
 اســت كه باید بــرای یادگیری آن 

تمرین كنید.

   برخی از افراد هســتند كه اضطراب شان 
آنقدر شدید است كه از ترس قضاوت خانواده، 
دوستان یا همساالن خود از بیان نظرشان در 
هر زمینه ای اجتنــاب می كنند. 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 می كنید ارزشی ندارد. یا 
اینكه افكار شــما به هیچ كار مفید یا مهمی 

كمك نمی كند.

   در مــورد دســتاوردها و موفقیت هــای 
شــخصی تان فكر كنید و بــر چیزهایی كه 
به خاطر آن برای خودتان ارزش قائلید تمركز 
كنید. همه از طردشــدن و قضاوت دیگران 
می ترسند، بنابراین شــما تنها نیستید. اگر 
فردی با اطمینان شــما را قضاوت می كند، 
این رفتــار را به عنوان واكنشــی از طرف او 
ببینیــد. فقط همین! ریشــه ترس های تان 
را بررســی كنید. چــه باورهایــی در مورد 
 خودتــان داریــد و چــرا؟ ایــن باورها از 

كجا آمده اند؟

   از احساســات خــود آگاه باشــید. وقتی 
احساسی ناراحت كننده را تجربه می كنید، 
از خودتان بپرســید كه »اولین بــار كه این 
احساس را داشتم، چه اتفاقی در زندگی من 

افتاده بود؟«.

راهنما

آشناییباشخصیتوالدیمیرپوتین،رئیسجمهورروسیه

پوتین؛چهرهمرموزوقدرتمند
دنیایسیاست

سال 2015 میالدی، پوتین از طرف مجله فوربس به عنوان قدرتمندترین مرد جهان معرفی 
شد، اما سال های قبل و بعد از آن هم شخصیت رئیس جمهور روسیه همواره به عنوان چهره 

مرموز و قدرتمند دنیای سیاست، مورد كنجكاوی قرار گرفته است.

ناموفق
قبلاز35سالگی

پوتین تا 35ســالگی مــردی بدون آینــده و بدون 
موفقیتی چشمگیر بوده است. او 35سال نخست زندگی 

خود را بدون هیچ دســتاوردی تنها به عنوان 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 بزرگ تر خود را به دلیل 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 بی نصیبب نمانده بــود. دوران مصیبت بار پس از 
جنگ جهانی دوم و كشوری كه از عوارض هولناك 

آن رنج می برد تمامی ســال های كودكی 
والدیمیر را در برگرفته بود. 

آرمانگراوبدبین
پوتین فردی آرمان گرا و بدبین است و ترجیح می دهد 

هوش و ذكاوت خودش را در یك فضا به كار گیرد. بی شك 
این افراد با كنترل زیاد بر آگاهی اي كه دارند و حوزه ای كه بر آن 

مسلط هستند، حضور پیدا می كنند و ســایر حوزه های دیگر را با 
نهایت مهارت كنترل می كنند. آنچــه از پوتین می دانیم با چنین 
ذهن تحلیل گر و كنترل كننده ای، گرچه ممكن اســت كتاب 
نخواند یا خیلی در محیط اینترنتی فعالیت نداشته باشد، اما 

قدرت ذهنی تحلیل گر و تسلط و توانمندی بر اراده، 
ویژگی  پررنگ شخصیت پوتین است.

فراریازشلوغی
پوتین از ترافیك و شلوغی شهرهای بزرگ بیزار است. به همین 

دلیل سن پترز بورگ را به مسكو ترجیح می دهد. شاید هم به دلیل اینكه  
زاده سن پترزبورگ، یعنی شــهر رقیب مسكو است. او از پایتخت چندان 
خوش اش نمی آید. پوتین بیشــتر وقت خود را در ویالیش در منطقه 

حومه ای »نوواوگاریوو« مســكو می گذراند. او همانجا كار 
می كند و كمتر به كرملین می رود.

ورقبرمیگردد
ســال 1996یكباره با نزدیك شدن وی 

به یلتســین همه  چیز تغییر می كند. در عرض 
3سال به مقام نخســت وزیری روسیه می رسد. رابطه 

پوتین با یلتسین به گونه ای بود كه او را به شدت مجذوب 
خود می كند و پس از استعفای بوریس یلتسین، پوتین 

را به عنوان رئیس جمهور موقت معرفی می كند كه 
راه برای انتخــاب او به عنوان رئیس جمهور 

در سال 2000 باز می شود.

طرفدارورزش
پوتیــن را به عنــوان ورزشــكارترین 

رئیس جمهور دنیا می شناســند، 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 هفته ای یك بار به 
آن می پردازد، اهل كری خوانی نیز هست. با این همه بزرگ ترین 
نگرانی پوتین احتمال مســمومیت غذایی از سوی سرویس های 
امنیتی كشورهای رقیب است. برای همین رئیس جمهور روسیه 

بیشترین ترتیبات امنیتی را درباره غذا و محل های اقامت خود 
دارد. در تمام سفرهای خارجی، تیمی امنیتی او پیش 

از سفر به كشور مقصد می روند و تمام شرایط 
را كنترل می كنند.

بیعالقه
بهكتاب

همانگونه كه بــن جودا، روزنامه نگار -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- رئیس جمهور روسیه با كتاب میانه خوبی ندارد 
و در سال های گذشته تنها 2رمان خوانده است. یكی از این رمان ها كتابی 

تخیلی درباره وقایع سال 2054 از یك نویسنده -مورخ آمریكای التین 
است و دیگری كتابی با عنوان امپراتوری سوم كه درباره احیای 

امپراتوری روسیه به دست خودش است.

غرق
درتاریخوسنت

پوتین به وابســتگی خود به سنت های تاریخی 
روسیه می بالد. او در زندگینامه رسمی، فردی خودساخته 

از پندهای تاریخی ترسیم شده است. به عنوان رئیس جمهور، 
پوتین سرنوشت شخصی خود را به كشورش گره زد است. برای مثال 

پوتین خود را با پیوتر استولیپین، نخست وزیر نیكالی دوم، آخرین سزار 
از سلسله رومانف كه اصالحات اجتماعی و اقتصادی زیادی را انجام داد، 

مقایسه كرده است. قطعا پوتین به طور اتفاقی صدمین سالگرد مرگ 
استولیپین را برای اعالم برنامه های اصالحی خود اعالم نكرده 

است. با این حال تاریخ ابزاری سیاسی و شخصی برای 
پوتین بوده است.

مرموزوناشناخته
پوتین برای سال هاست كه سیاست روسیه را تحت تسلط خود دارد اما تاكنون هیچ 
اطالعات جدیدی درخصوص پیشینه این مرد قدرتمند روسیه جز بیوگرافی هایی 
كه از زمان خدمت نظامی او وجود دارد در دست نیست، حتی در این بیوگرافی ها 
هم اطالعات بسیار كمی درخصوص رئیس جمهور روســیه وجود دارد. برخی از 
ناظران بر این عقیده اند كه پوتین هیچ روح، اصل و ذاتی ندارد. او مردی از ناكجاآباد 

است كه می تواند از هر چیزی به هر شخصی تبدیل شود اما پوتین محصول محیط 
اطرافش است؛ مردی كه تجربیات گذشته اش نمایانگر اكنون او است. پوتین فردی با 
هویت های چندگانه است كه ریشه  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 سن پترزبورگ به رئیس جمهوری قدرتمند 
تبدیل شود.در میان هویت های چندگانه پوتین می توان به 6هویت اصلی وی اشاره 

كرد؛ فردی متخصص، مرد تاریخ، مبارز، ناشناس، طرفدار بازار آزاد و مأمور پرونده.
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براي احيــاي درياچــه اروميه، 
 محيط
دولت هاي يازدهــم و دوازدهم، زيست

پايه گذاران و مجريان اوليه ســتاد 
احياي درياچه اروميه و همچنين دولت سيزدهم 
كه چند ماهي است بر مسند كار آمده  ، متفق القول 
بوده و هستند. در تقريبا 7سالي كه از تاسيس اين 
ســتاد مي گــذرد، ايده هايي كه بــا ناكارآمد 
جلوه دادن برنامه هاي احيــاي درياچه به دنبال 
برگرداندن شرايط به نفع كشاورزي به جاي تامين 
حقابه درياچه است، هرازگاهي مطرح شده است.

 اخيرا نيز مهدي عيسي زاده، نماينده مياندوآب - 
يكي از بخش هاي حوضه آبريز درياچه اروميه - در 
مجلس با اشاره به اينكه مديران ارشد ستاد احياي 
درياچه اروميه بايد دادگاهي شوند، اعالم كرده 
است طرح هاي غلط اجرا شده و اعتبارات هنگفت 
زيادي به هدر رفته اســت. البته از سوي ديگر 
نمايندگاني نيز هستند كه موضوع را كالن ديده و 
نمي خواهند نگاه هاي 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 حوضه ها در كشور، بر اثر 

بدهي انباشته آبي در حال نابودي است.

خرج بيشتر از دخل
در همه حوضه هاي آبريز، چند كميت اصلي وجود دارد 
كه بايد مبناي تصميم گيري هاي خرد و كالن باشــد. 
»آب تجديد پذير« به عنوان متوسط منابع تجديد پذير 
و تكرار شونده ســاالنه بايد در 3بخش عمده 1- شرب 
و بهداشت، 2-محيط زيســت و 3-صنعت و كشاورزي 
صرف شــود. در همه مراجع علمــي دنيا مصرف بيش 
از 40درصد منابع تجديدپذير بــه هيچ عنوان توصيه 
نمي شــود. با وجود اينكه تامين منابع آبي باكيفيت و 
استاندارد براي بخش شرب خط قرمز همه دولت هاست 
با اين حال اسراف در اين بخش اصال پذيرفتني نيست. 
دومين تعهد كشور در مديريت منابع آبي تجديد پذير، 
حقابه محيط زيست در حد پايداري اكوسيستم هاست. 
اين تعهد براي سال هاي پرآب، كم آب و نرمال مي تواند 

متغير باشد.

مســعود باقرزاده كريمي، رئيس حوضه آبريز درياچه 
اروميه در گفت وگو با همشــهري مي گويد: براســاس 
دوره هاي رســمي آماربــرداري آب در وزارت نيرو، در 
دوره اول كه بين ســال هاي1345تا1376 است، آورد 
ساالنه آب تجديدپذير در حوضه آبريز درياچه اروميه 
8876ميليون مترمكعب )8.8ميليارد( بوده است. در 
دوره دوم آماربرداري كه بين ســال هاي 77تا91 بود، 
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 مي شود،  آورد 
ساالنه با كاهش 25درصدي به 5070ميليون مترمكعب 
رسيده است؛ اين درحالي است كه مصارف در 3بخش 

اصلي به 5350ميليون مترمكعب رسيده است.
به گفته اين مقام مسئول، اگر دور دوم آماربرداري آب 
را هم مبنا قرار دهيم، هم اكنــون حدود 75درصد آب 
تجديدپذير در اين حوضه آبريــز را مصرف مي كنيم 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 
باقرزاده كريمــي مي گويد: چنين رويه اي باعث شــده 
كه در 25ســال گذشــته، از 24محدوده مطالعاتي در 
حوضه آبريز اروميه كه 7 تاي آن در مناطق كوهستاني 
و باالدست حوضه آبريز قرار دارد و اساسا آب زيرزميني 
ندارند، 17دشت ممنوعه و 5دشــت ممنوعه بحراني 

اعالم شود.

بدهي 14ميلياردي در اروميه
در اين سال ها كشاورزان، كاهش حقابه كشاورزي را با 
حفر چاه هاي متعدد و غيرقانوني جبران كرده اند و در 
نتيجه آب زيرزميني بيشتري مصرف شده است. به گفته 
باقرزاده كريمي، ســاالنه 60ميليــون مترمكعب بيش 
از تغذيه آب زيرزميني مصرف مي شــود. اين بدهي به 
مخزن آب هاي زيرزميني به صورت تجمعي هم اكنون 
به رقم 1.4ميليارد مترمكعب رســيده است. در مورد 
آب هاي ســطحي حوضه آبريز درياچه اروميه نيز براي 
اينكه سطح درياچه به تراز وعده داده شده توسط دولت 
)14.6ميليارد مترمكعب( براي احيا برســد، هم اكنون 
12.5ميليارد مترمكعب كسري آب وجود دارد. مجموع 
بدهي آب ســطحي و زيرزميني در ايــن حوضه آبريز 

حدود 14ميليارد مترمكعب است. چنين بدهي ای در 
شرايطي بايد پرداخت شود كه پيش  بيني هاي سازمان 
هواشناسي براي اين حوضه آبريز اين است كه بارش ها 
در پاييز 25تا 50درصد زير نرمال و در زمستان صفر تا 
25درصد زير نرمال خواهد بــود. پيش بيني بلندمدت 
تا سال 1430نيز نشان مي دهد كه نه تنها دما كماكان 
افزايش خواهد داشت، بلكه ميزان بارش از نرمال بيشتر 
نخواهد بود. رئيس حوضه آبريز درياچه اروميه در مورد 
اظهارنظرهاي مسئوالني كه به دنبال افزايش كشاورزي 
در اين بخش هســتند، مي گويد: اگر قرار باشــد با اين 
شــكل و ميزان از بهره وري 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 هدف گذاري هاي كالن دولت در هر حوضه آبريز 
بستگي دارد. تضعيف، تعديل و تعطيل كردن هر كدام از 
مصرف كنندگان آب به اولويت هاي دولت بستگي دارد.

همراهي دولت سيزدهم
در 2دولت پيشين، ايجاد ســتاد احياي درياچه اروميه 
به معناي اولويت دادن حيات درياچه به جاي توســعه 
در بخش هاي كشاورزي و صنعت بوده است، اما نه تنها 
در حوضه آبريز درياچه اروميه كــه در همه حوضه ها، 
سياست هاي كالن آبي با تصميمات ناگهاني شوراهاي 
عالي كه تحت فشارهاي منطقه اي قرار دارند تغيير كرده 
است. مسعود باقرزاده كريمي اما مي گويد: خوشبختانه 
دولت ســيزدهم هم بر تداوم اجراي برنامه هاي ستاد 
احياي درياچــه اروميه تأكيد داشــته و معــاون اول 

رئيس جمهور اخيرا دستور آن را صادر كرده است.
با اين حال عده اي بر ايــن عقيده اند كه هيچ تضميني 
وجود ندارد 600ميليــون مترمكعب آبي كه از منطقه 
زاب قرار اســت فقط براي درياچه اروميه منتقل شود، 
سر از باغ هاي ســيبي درنياورد كه ساالنه محصولشان 
كنار جاده های بي مشتري هدر مي رود. به گفته مسعود 
باقرزاده كريمي اين  مسائل آفت هايي است كه مي تواند 
دامن درياچه و همسايگانش را بگيرد. خبر خوب اينكه 
دولت ســيزدهم هم به دنبال احياي درياچه اســت و 
وزارت نيرو را مكلف كرده تا 15روز برنامه هاي ســتاد 
آسيب شناسي شود. دوشنبه هفته آينده در وزارت نيرو 

اين آسيب شناسي با ارائه راه حل هاي آن برگزار خواهد 
شد. براي حفظ اكوسيستم منطقه بايد چالش هاي بين 
حقابه بران برطرف شــود. نمايندگان به عنوان مدعي 
مردم، بحق دنبال مسائل منطقه اي خود هستند، ولي 
نمي توان براي كل حوضه آبريز درياچه اروميه از طريق 
آنها تصميم گرفت. يكي از آسيب هاي اصلي برنامه هاي 
ســتاد، تعامل ضعيفي اســت كه در بخش اجتماعي و 

فرهنگي با مردم اين حوضه داشته است. 
كارهاي سازه اي زيادي انجام شده اســت، ولي بايد با 
پيوســت هاي اقتصادي و اجتماعــي به دنبال متقاعد 
كردن كشــاورز  مي رفتيم تا او بين كشاورزي و فعاليت 
پرســود اقتصادي ديگر يكي را انتخاب كند. امســال 
از 650ميليــون مترمكعــب حقابه درياچــه اروميه 
230ميليون مترمكعب يعني حدود يك سوم پرداخت 
شده است. اگر 2سال بارندگي خوبي كه در اين حوضه 
آبريز رخ داد، نبود، شايد آب ســطح درياچه به مراتب 
پايين تر از شــرايط كنوني بود. مسعود باقرزاده كريمي 
كه سال ها در سازمان حفاظت محيط زيست، مسئول 
حوزه تاالب ها بوده معتقد است: حيات تاالب ها وابسته 
به سيالب هاست و ممكن اســت مقدار آب موجود در 

تاالب ها در سال هايي كم شود.
 از آنجايي كــه درياچه اروميه آب پايه خوبي داشــت، 
ما نمي ديديم كه هرســاله با آب كمي كه به آن سرازير 
مي شــود، در حال خشك شــدن اســت و معموال با 
سيالب هاي متناوب ساالنه كسري آب درياچه جبران 
مي شد، اما االن نتايج يك سال خشكسالي خود را به طور 
محسوس نشــان مي دهد. 2ســال 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 اختالف نظر 
بين متخصصــان وجود دارد و شــاخص  هايي مثل بروز 
گردوغبار نمكي، ميزان شوري آب و تعداد آرتميا، اتصال 
جزاير درون درياچه به پهنه اصلــي و... براي تعيين آن 
كمك كننده 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 كرده اند و در شرايط خشكسالي به نفع 
اكوسيستم ها، دولت سهم حقابه بران را از آنها مي خرد.
بيش از 5هزار ميليارد تومان براي احياي درياچه اروميه 
هزينه شده است، ولي به اعتقاد  باقرزاده كريمي بيشتر 
از پول، فشارهاي چندجانبه سياسي از سوي مسئوالن 
منطقه اي موضوع احيــاي درياچــه را تحت تأثير قرار 
داده است. او مي گويد: اگر دولت انسجام تصميم گيري 
در سياســتگذاري اش نداشته باشــد، دچار تشتت آرا 
شده و اين به ضرر درياچه است.او با اشاره به نامه اي كه 
اخيرا چند تن از نمايندگان حوضــه آبريز اروميه براي 
احياي درياچه نوشته اند، مي گويد: به دنبال ايجاد مجمع 
نمايندگان حوضه آبريز درياچه اروميه هستم تا جمعي 
از آنها براي اين حوضه تصميم بگيرند نه هر نماينده اي 
براي حوزه انتخابيه اش. در اين مجمع با ديدي كالن تر، 
ديگر كسي مصالح منطقه ای را به مصالح عمومي و كلي 
حوضه آبريز ترجيح نخواهــد داد و تصميمات عاقالنه و 
پايدارتري خواهند گرفت. ما نمي خواهيم كه كشاورزي 
را به نفع درياچه تعطيل كنيم يا برعكس با يك سوم آبي 
كه هم اكنون در اين حوضه هدر مي رود 3برابر محصول 
بيشتر برداشت كنيم. به جاي فشــار سياسي براي آب 

بيشتر، تمركز بايد روي تحول در كشاورزي باشد. 

حرف های تازه در ماجراي احياي درياچه اروميه

حساب و كتاب رتبه بندي معلمان در مجلس

زهرا رفيعي
خبر نگار

خطر سگ برای بهداشت همگانی و طبيعت
اطالعات زيادی در زمينه خطر سگ و گربه و بسياری ديگر  ازحيوان ها كه 
با حمايت انسان به شكل غيرطبيعی افزايش يافته اند، در دسترس است كه 
نشان می دهد بيماری های سختی می تواند از اين حيوان ها به انسان منتقل 
شود. با يك جست وجوی ساده در تارنماهای معتبر می توان به انبوهی از اين 
اطالعات علمی دست يافت. برای نمونه می توان به گفته های دكتر بهزاد 
اميری، رئيس گروه مديريت بيماری های واگير وزارت بهداشت استناد 
كرد كه گفته عالوه بر آسيب های جسمی و روانی ناشی از حمله  و گزش 
سگ، بيماری های گوناگونی مانند عوارض ناشی از باكتری های پاستورال، 
كاپنوسيتوفاژ، سالمونال، كامپيلوباكتر، اشرشيا ُكلی... و بيماری های انگلی 
مانند توكسوكاريازيس، الرو مهاجر پوستی، ژيارديا، لپتوسپيروز و... می تواند 
از طريق بزاق، مدفوع و ادرار سگ به انسان منتقل شود )ايسنا، 99/4/6(. در 
همه  منابع خارجی هم كه با نگهداری سگ و گربه به عنوان حيوان خانگی 
مشكل فرهنگی ندارند نيز آمده است كه انسان ها به ويژه كودكان ممكن 
است گرفتار بيماری هايی شوند كه از تماس غيراصولی يا ناخواسته با حيوان 
ناشی می شود. برای مثال می توان در تارنمای KidsHealth مقاله های 
علمی در زمينه انواع آلودگی های باكتريايی، ويروسی و قارچِی قابل انتقال 
از طريق بزاق، يا فضوالت و موی سگ و حتی از راه عطسه های آن يافت. 
منابع معتبر تأكيد دارند كه حيوان خانگی بايد به  صورت دوره ای و منظم 
معاينه و واكسينه شود. همچنين اظهار می دارند كه بايد مراقب بود تا ذرات 
فضوالت و ادرار و بزاق و موی حيوان وارد دهان و ريه های انسان، به ويژه 

كودكان و سالمندان و افراد دارای بيماری خاص، نشود.
ترديدی نيست كه هيچ سگ و گربه ای نبايد در فضاهای عمومی رها باشد، 
زيرا هرگز نمی توان چنين حيوان هايی را به صورت منظم معاينه و واكسينه 
كرد يا از تماس آنها با محيط هايی كه انسان با آن در تماس است )بوستان های 
شهری، مبلمان شهری، محيط های كوهستانی و ديگر تفرجگاه ها( جلوگيری 
كرد. كسانی كه به سگ و گربه های رهاشده غذا می دهند، به 2دليل در 
اشتباه هستند: نخست اينكه به تكثير اين حيوان ها كمك می كنند، دوم 

اينكه امكان انتقال انواع بيماری را به مردم افزايش می دهند. 
در اين زمينه، كودكان كه بيشتر زمين می خورند و به خاك بازی تمايل دارند 
)و اين كار برای رشد شخصيتی و ايمن سازی شان الزم است( آسيب پذيرتر 
هستند. سگ های رهاشده در محيط های طبيعی مانند كوه  و بيابان ، برای 
حيات وحش هم بسيار خطرناك هســتند. سگ، به ويژه سگ های عقيم 
 شده، تمايل به ايجاد گله دارند و در اين حالت به پديده ای مرگبار برای انواع 
پرندگانی كه روی زمين تخم می گذارند، و برای پستانداران و پرندگان و 
دوزيستان بدل می شوند. سگ همچنين با ايجاد تنش و ترس و با جلوگيری 
از دسترسی به آب، اخالل شديد در زادآوری حيوانات وحشی ايجاد می كند. 
كوهنوردان و ديده بانان حيات وحش، فيلم و عكس ها و تجربه های پرشماری از 
حمله كشنده سگ به حيوانات دارند.  بنابراين وظيفه  سازمان حفاظت محيط 
زيست در منطقه های حفاظت شده و اطراف آن و وظيفه  شهرداری ها در 
شهرها)وفق بند15 ماده55( حكم می كند كه سگ های ولگرد را جمع آوری 
و حذف و غذارسانی به  آنها را ممنوع كنند. هر دوستدار واقعی حيوانات هم 
بايد با خودداری از تغذيه حيوانات رهاشده، چرخه تكثير آنها را متوقف 

كند تا سرگردانی و زجر اين موجودات ادامه نيابد.

  نماينده مياندوآب در مجلس: اجراي طرح هاي غلط احياي درياچه اروميه اعتبارات هنگفت را هدر داد
  رئيس حوضه آبريز درياچه اروميه: به درياچه اروميه 14ميليارد مترمكعب آب بدهكاريم

قضاتعليهمصوبهتسهيلمجوزهايكسبوكار

روز چهارشنبه گذشته طرح تسهيل صدور مجوزهاي 
كسب وكار از سوي نمايندگان مجلس تصويب شد اما قوه قضاييه

بخش هايي از آن كه در مورد سلب امتياز وكالت از قضات 
و نمايندگان مجلس است، اعتراض هايي را برانگيخت؛ حال آنكه اين طرح 
از اساس براي مقابله با رانت در كسب وكارها 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 دون  شــأن آنها ست؛ چنان كه قضات دادگســتري يزد حتي به 
نامه نــگاري روي آوردند و در نامه اي به آيت اهلل  اعرافي، عضو شــوراي 
نگهبان، به بيان اســتدالل خود در مخالفت با اين طــرح پرداخته اند.  
اعتراض ها به اينجا ختم نشد؛ چنان كه 2معاون رئيس دستگاه قضا يعني 
محمد مصدق معاون اول قوه قضاييــه و ذبيح اهلل خداييان ديگر معاون 
رئيس قوه قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور به دفاع از 
استدالل هاي 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 كسب وكار  ضمن دفاع از اين طرح 
تأكيد كرده بود كه تصويب طرح تســهيل صــدور برخي از مجوزهاي 
كسب وكار از هرگونه ايجاد انحصار جلوگيري كرده و يك رقابت جدي را 

در فضاي كسب وكار به وجود مي آورد.

حق ويژه قضات و نمايندگان براي وكالت از كجا آمد؟
طبق قانون وكال مصوب سال1315 قضاتي 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 سال 73 
ماده 8 اليحه استقالل اصالح شــد و نمايندگان مجلس هم با داشتن 

5سال سابقه كارهاي قضايي از آزمون وكالت معاف  شدند. 
از سوي ديگر، كارمندان داراي ليسانس حقوق كه بازنشسته مي شوند  
نيز از نصف دوران كارآمــوزي و آزمون ورودي معاف هســتند. اين 
امتيازها، همواره با انتقاد فارغ التحصيالن جوان رشته حقوق كه پشت 
درهاي آزمون سخت وكالت گير كرده اند، مواجه بوده و آن را اجحاف در 
حق خود مي دانند. اكنون با تغيير قانون در طرح تسهيل، گرچه رضايت 
وكالي جوان جلب شــده، اما اين بار 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 مجوز هاي كســب وكار و عنوان اينكه قضات 
براي اينكه وكيل شوند بايد در آزمون شركت كنند، گفت: ما مي  دانيم 
مجلس سوءنيتي نداشت و نماينده اي كه اين پيشنهاد را براي تصويب 
مطرح كرد نيز ســوءنيتي براي جامعه قضايي نداشت؛ اما از مجلس 

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 بين الملل و 
حقوق بشر« و »اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم« قوه قضاييه  سخن 
مي گفت، تأكيد كرد: موضوع وكالت هم امر قضا ست و بايد در كميسيون 
قضايي و حقوقي مجلس بحث شود. حال آنكه موضوع كسب وكار در 
كميسيون جهش توليد  و به دنبال 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 40 سال خدمت بايد آزمون دهد، بعد كه اگر در 
آزمون قبول شود بايد دوره اي را به عنوان 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 نمي زنم. اينكــه قاضي مي تواند بعد 
از كارش وكيل شــود يا خير؟ بحثي جدا ســت؛ اما از نظر شكلي چه 
پشتوانه اي وجود دارد؟ اين مجلس انقالبي است و بدون شك مجلس 
نيز آن را اصالح مي كند، 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.

همه جوانب امر در طرح جديد ديده نشده است
ذبيح اهلل 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 كسب وكارها، گفت: ممنوع كردن به كارگيري قضات در امر 
وكالت، محروم كردن جامعه از افرادي است كه سال هاي سال تجربه 
كسب كردند و مي توانند خدمات شاياني ارائه دهند. به گزارش ايرنا، 
خداييان كه در حاشيه چهل وششمين شوراي عالي مسئوالن سازمان 
ثبت ســخن مي گفت، افزود: در چنين طرح هايي كه بدون بررســي 
كارشناسي تصويب مي شود، 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 به روز و هم نواقص امر برطرف شود.
خداييان گفت: بخشي از كساني كه مي توانستند به امر وكالت بپردازند 
اگر اين طرح تصويب شود، جامعه از خدمات آنها محروم مي شود. 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 مدت ها 
قبل بحث وكالت مطرح شده و در دستور كار است و لوايح و طرح هايي 
از سوي معاونت حقوقي قوه قضاييه به مجلس تقديم شد و طرح هايي 
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 همه جانبه گرفته شود.

   معاون اول قوه قضاييه: ما مي دانيم مجلس سوءنيتي نداشت و نماينده اي 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: ممنوع كردن به كارگيري قضات در امر وكالت، محروم كردن جامعه از افرادي است كه 
سال هاي سال تجربه كسب كردند و مي توانند خدمات شاياني ارائه دهند
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سازمان هواشناسي اعالم كرده اســت كه از صبح امروز 
12استان كشــور با بارش برف و باران مواجه مي شوند و آب و هوا

پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي نيز براساس 
همين پيش بيني اعالم كرده اســت كه شــرايط خوبي براي ســفر به 
استان هاي 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 استان هاي مازندران، آذربايجان شرقي، اردبيل، 
تهران و البرز و بارش باران در اكثر محورهاي استان هاي خراسان رضوي، 
سمنان، گلستان، خراسان شــمالي، زنجان، قزوين و گيالن پيش بيني 
شده است. سرهنگ احمد شيراني به ايسنا گفته است كه شرايط مناسبي 
در پايان ايــن هفته براي مســافرت در جاده هاي كشــور خصوصا در 
استان هاي شمالي وجود ندارد و چنانچه هموطنان در اين ايام قصد سفر 

ضروري دارند، الزم است مدت زمان بيشتري را براي رسيدن به مقصد 
درنظر بگيرند و با توجه به شــرايط بارندگي و لغزندگي جاده ها رعايت 
احتياط و فاصله طولي بيشــتر با خودروي جلويي به منظور اجتناب از 

تصادفات توصيه مي شود.
رئيس مركز اطالعات و كنترل ترافيك پليس راهور ناجا گفت: اطمينان 
از سالم بودن برف پاك كن 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 تهرانـ  شمال شــروع شده، اين آزادراه 
مســدود بود.  وي گفت: اين انســداد به مدت 6روز ديگر تمديد شده و 
براين اساس اين آزادراه تا تاريخ1400/8/3 كماكان مسدود خواهد بود.

شيراني گفت: هموطنان عزيز درصورت نياز به تردد مي توانند از جاده 
كرج چالوس، جاده هراز و فيروزكوه استفاده كنند.

كارشناس مركز پيش بيني 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 لحظه اي همراه با گردوخاك 

محلي در مناطق شــرق، شــمال و مركز اســتان از امروز تا روز جمعه 
پيش بيني مي شود. وي افزود: با توجه به وزش باد شديد، توفان و خيزش 
گردوخاك محلي، احتمال كاهش ديد افقي، افزايش شاخص آلودگي هوا، 
آسيب به سازه هاي موقت و گلخانه اي، شكسته شدن درختان فرسوده 
و اختالل تردد در محورهاي مواصالتي نيمه شرقي استان دور از انتظار 
نيست. براساس اعالم اداره كل هواشناسي استان تهران همزمان با نفوذ 
سامانه بارشي از ظهر ديروز به آسمان اين استان، به تدريج با افزايش ابر 
و در پاره اي نقاط با وزش باد نسبتا شــديد تا شديد به ويژه در جنوب و 
غرب استان و خيزش موقتي گردوخاك مواجه هستيم.  پيش بيني شده 
تا صبح جمعه در بعضي ساعات، در نيمه شمالي استان تهران بارش باران 
و گاه برف در ارتفاعات و در نيمه جنوبي رگبار پراكنده رخ  دهد. 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 
به طور ميانگين باعث كاهش 5 تا 8درجه اي دمــا و در ارتفاعات باالي 
3هزار متر ايجاد يخبندان شبانه سطح زمين و وزش سوزباد مي شود. از 
عصر امروز تا جمعه شب ارتفاعات استان تهران با احتمال زياد با مه رقيق 

و كاهش ديد مواجه مي شود.

احتماال اشاره حميدرضا حاجي بابايي 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 مي دهد.
الياس نادران در نشست علني روز يكشنبه مجلس 
شــوراي اســالمي در مخالفت با تقاضاي اولويت 
بررســي اليحه رتبه بندي 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 تصميم گيري جامع و با توجه به ابعاد 
اجتماعي، مالي و آثار تورم در اين باره تصميم گيري 
كنند. او گفته بود: دوستان در زمان بررسي اليحه 
بودجه1400 گفتند كه تكليف رتبه بندي 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 
ده ها برابر آن چيزي است كه در بند »و« پيش بيني 
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 

دانشگاه ها خواهد شد.
وي با اشاره به موضوع هيأت علمي دانشگاه ها نيز 

گفت: در اين باره گفتند كه با 3هزار ميليارد تومان 
مشكل حل خواهد شد اما پس از آن اعالم كردند 
كه كســري اين حوزه 10هزار ميليــارد تومان 
اســت بنابراين دولت و مجلس برآوردها را براي 
رتبه بندي معلمان يكسان كنند و ضمن تفاهم و 
مشخص شدن محدوده تصميم گيري به موضوع 
بپردازند. نــادران ادامه داد: اين اليحه ســبب 
مطالبه اي خواهد شــد و چندين ميليون نفر از 
عزيزان و خانواده هاي فرهنگيان را در مقابل نظام 
قرار مي دهد و با يك تصميم موجب خواهيم شد 

كه نظام اقتصادي كشور آسيب ببيند.

  چه كساني مشمول رتبه بندي مي شوند
در جلســه علني روز گذشــته، بررســي اليحه 
رتبه بندي معلمان بار ديگر در دستور كار نمايندگان 
مجلس قرار گرفت. در اين جلسه، بنا بر پيشنهاد 
اصالحي حميدرضا حاجي بابايي، اليحه رتبه بندي 
معلمان از صحن علني مجلس به كميسيون آموزش 
ارجاع شد. پس از اين تصميم صحن مجلس، اعضاي 
كميسيون بالفاصله در نشستي فوق العاده و فوري 
اصالحات مدنظر صحن را در اليحه اعمال و مجددا 
اليحه رتبه بندي در صحن مجلس مطرح شــد و 
نمايندگان با 117رأي موافق ماده3 اين اليحه را 

تصويب كردند.
به گزارش ايرنا، براساس اين ماده، معلمان براساس 
شايســتگي هاي عمومي، تخصصــي و حرفه اي، 
تجربيات و عملكــرد رقابتي خــود در رتبه هاي 
پنج گانه »آموزش يار معلم، مربي معلم، استاديار 
معلم، دانشيار معلم و استادمعلم قرار مي گيرند«. 
شرايط كســب، ارتقا، توقف و تنزل در آيين نامه 

رتبه بندي معلمان تعيين مي شود.
در ماده3 اين اليحه كــه با رأي نمايندگان اصالح 
شد، معلمان براساس شايســتگي هاي عمومي، 
تخصصي و حرفه اي، تجربيات و عملكرد رقابتي 
خود در رتبه هاي پنج گانه به ترتيب معلم پايه، معلم 
ارشد، معلم خبره، معلم سرآمد و استاد معلم تعريف 
شده بودند. در تبصره يك ماده3 آمده است: وزارت 
آموزش و پرورش مكلف است ظرف يك ماه پس از 
ابالغ اين قانون، اليحه رتبه بندي معلمان را براساس 

قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.
نمايندگان تاكنون با تصويب مــواد يك و دو اين 
اليحه شرايط ارزشيابي براي رتبه بندي معلمان 
را تعيين كردند كه در آن شايســتگي، صالحيت 
معلمي، شايستگي عمومي، شايستگي تخصصي 
و شايســتگي حرفه اي تعيين شده و تجربه، نظام 

رتبه بندي و رتبه نيز تعريف شده است.
 با اصالح ماده3 اين اليحه، محمدباقر قاليباف كه 
رياست جلسه را بر عهده داشت، مواد4 به بعد اليحه 
را براي اصالح به كميســيون آموزش و تحقيقات 

مجلس ارجاع داد.

   چه كساني مشمول رتبه بندي معلمان مي شوند؟      در جلسه علني ديروز، مجلس سطوح پنج گانه معلمان در رتبه بندي را مشخص كرد

ادامه از 
صفحه اول

هوا برای سفر مناسب نيست
12استان كشور از امروز با بارش برف و باران مواجه مي شوند



  از سكته رياض به ICU اهواز
پرسپوليس فردا در نخستين بازي فصل جديد به مصاف 
فوالد مي رود؛ آيا ضربان قرمزها برمي گردد؟

  عكس يادگاري مي گيرند 
كارت هديه يک ميليونی مي دهند!

  خطايی كه 
پاس گل شد

    شليک كات دار 
طارمي به اسكوچيچ

ميثم دلخاني، قهرمان كشتي جهان از مردمي 
كه براي قهرمان ها سنگ تمام گذاشتند تشكر 
مي كند اما از مسئوالن دلگير است
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استقالل با گل جعفر سلمانی به اولين برد فصل رسيد، تراکتور توسط گل گهر 4تايی شد و منصوريان در خانه باخت

استارت   استقالل، انفجار تراكتور
روز گذشته 3بازی دیگر از هفته اول ليگ برتر فوتبال برگزار شد و 
استقالل هم مثل سپاهان حریفش را شکست داد. برخالف بازی های 
روز اول که نيمی از آنها بدون گل مســاوی تمام شد، همه بازی های 
روز دوم برنده داشت و استقالل، گل گهر و ذوب آهن توانستند مقابل 
رقبای خود پيروز شــوند. در اولين بازی که از ساعت16 آغاز شده 
بود گل گهر و تراکتور در ســيرجان به مصاف هم رفتند که این بازی 
نيمه اول عجيب وغریبی داشت. گل گهر در همان 20دقيقه اول 3بار 
دروازه تراکتور را باز کرد و قبل از پایان نيمه اول تعداد گل هایش را 

به 4 رساند. شاید هيچکس باور نمی کرد در شروع ليگ چنين اتفاقی 
برای تراکتور رخ بدهد. این تيم در تاریخ ليگ برتر هرگز 4گل در یک 
نيمه نخورده بود اما در اولين بازی از فصل جدید این فاجعه را تجربه 
کرد. تراکتور در نيمه دوم دیگر گل نخــورد و یکی از 4گل را هم در 
دقایق پایانی پاسخ داد. فيروز کریمی بعد از بازی این اتفاق عجيب را 
به غيبت مدافعان اصلی اش ربط داد و تاکيد کرد برای دفاع ميانی از 
یک بازیکن غيرتخصصی و یک مدافع 17ساله استفاده کرده است. 
اما از ساعت18 در آبادان تيم صنعت نفت مقابل ذوب آهن قرار گرفت 

و عليرضا منصوریان در اولين تجربه ســرمربيگری برزیلی ها، یک 
شکست خانگی را تجربه کرد. جدال او با مهدی تارتار که او هم اولين 
بازی اش را روی نيمکت ذوب آهن تجربه می کرد تا دقيقه90 بدون گل 
مساوی بود اما عارف رستمی که فصل گذشته در ليگ یک بازی می کرد 
اولين گل فصل ذوب آهن را در دقيقه91 زد و تارتار به 3امتياز باارزش 
رسيد. در سومين بازی هم دو تيم استقالل و هوادار در ورزشگاه آزادی 
به مصاف هم رفتند که این بازی در نهایت با یک گل به سود شاگردان 
مجيدی به پایان رسيد. تيم هوادار با مربيگری رضا عنایتی در نيمه 

اول جدالی پایاپای با استقالل داشــت اما در نيمه دوم شاهد برتری 
آبی پوشان 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 زمينی دروازه 
هوادار را فرو ریخت و زننده اولين گل فصل آبی ها شد. با این نتایج 
استقالل، گل گهر و ذوب آهن نيز مانند سپاهان و نساجی 3امتيازی 
شدند. هفته اول با بازی پرسپوليس و فوالد در روز جمعه 30مهرماه 

به پایان خواهد رسيد.

هوادار تراکتور10استقالل 41گل گهرسيرجان

فردا
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 استقالل پراميد
 پرسپوليس بي اميد

مهدوي كيا فهرست تيم ملي اميد را اعالم 
كرد، فهرستي كه به نظر مي رسد جنجال هاي 

زيادي را به همراه داشته باشد

سرمربي تيم اميد ايران اسامي 25 بازيكن را براي 
حضور در مرحله مقدماتي مسابقات قهرماني آسيا 
كه قرار است در تاجيكســتان برگزار شود، اعالم 
كرد كه براساس آن استقالل با 4 بازيكن بيشترين 
نماينده را در جمع اميد هــا دارد و جالب اينكه از 
پرسپوليس هيچ بازيكني به اردو دعوت نشده است. 
مسابقات مقدماتي آسيا در رده سني زير 23 سال 
تا 10آبان ماه در شهر دوشنبه ادامه خواهد داشت. 
تيم فوتبال زير 23 سال ايران درگروهB با تيم هاي 
تاجيكســتان، نپال و لبنان به رقابت مي پردازد. 
فهرســت تيم ملي كه به نظر مي رسد در روزهاي 
آينده و با توجه به برنامه ليگ، جنجال هاي فراواني 

را به همراه داشته باشد، به اين شرح است:

    دروازه بان ها:
عليرضا رضايي)استقالل(، محمد جواد كيا )پديده 

مشهد( و رضا كاخساز)مس شهربابك(

  مدافعان:
سامان فالح)پيكان(، محمد مهدي احمدي)نفت 
مسجدسليمان(، اميد حامدي فر)نفت آبادان(، 
محمدامين حزباوي )فوالد(، يونس اكبرپور)مس 
رفسنجان(، مهدي هاشم نژاد)ملوان انزلي(، سينا 
عبداللهي)ماشين سازي (، ميالد كر)ذوب آهن( و 

محمد سلطاني مهر)ذوب آهن(

   هافبك ها:
اميرحســين حسين زاده)اســتقالل(، سبحان 
خاقاني)استقالل(، محمد مهدي محبي)پيكان(، 
عليرضــا كوشــكي )پيكان(،محمدحســين 
زواري)نفــت آبــادان(، عليرضــا باويه)فوالد(، 
مهدي ليموچي)فجرسپاسي شــيراز(، حسين 
نخودكار)گل گهر(، محمد خدابنده لو)ذوب آهن( 

و ياسين سلماني)سپاهان( 

   مهاجمان:
اميرعلــي صادقي)اســتقالل(، آريــا برزگــر  

)فجرسپاسي(، فرزان دانا)فجرسپاسي(

فوتبال ايران

در نخستين روز از مســابقات ليگ بيست ويكم 
فوتبال ايران، خيلي ها پاي تلويزيون نشســته 
بودند تا بازي سپاهان و مس رفسنجان را ببينند. 
در غياب پرسپوليس و استقالل، اين مهم ترين 
بازي روز نخســت بود كه به طور زنده از شبكه 
ورزش پخش مي شد. 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 به وجود نيامد. مسئوالن تلويزيون 
قطعي برق ورزشگاه را عامل اين اختالل عنوان 
كردند. اين اتفــاق به دفعات و به شــكل هاي 
مختلف در خيلي از ورزشگاه هاي ايران رخ داده 
است. حاال بعضي مواقع صرفا ارتباط واحد سيار 
قطع مي شــود و پخش تلويزيوني بازي مشكل 
پيدا مي كند. گاهي هم كه كال برق ورزشــگاه 
مي رود و مســابقه مختل مي شــود. اين حادثه 
چندين بار در ورزشــگاه آزادي رخ داده كه مايه 
شرمندگي اســت. حتي همين ورزشگاه نقش 
جهان اصفهان هم جزو سازه هاي مدرن ورزش 
ايران به شــمار مي رود و به واقع زشت است كه 

چنين مشكالتي دارد.
چند سالي هست كه ميزباني مسابقات بين المللي 
به فوتبال ايــران واگذار نمي شــود. اين تحريم 
غيررســمي و نانوشته، گاهي به شــدت رنگ و 

بوي ناعادالنه به خود مي گيرد؛ مثل زماني كه در 
مرحله قبلي انتخابي جام جهاني 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 مي دانيم، اما حقيقت آن اســت 
كه خودمان هم كم گزك دســت كنفدراسيون 
و رقبا نمي دهيم. به هر حــال فوتبال ايران براي 
گرفتن ميزباني هاي مهم چند مشــكل جدي 
ســاختاري دارد اما غيراز اين ما در بخش هاي 
فني و تاسيساتي هم بســيار بد عمل مي كنيم. 
مشكالتي مثل همين قطعي برق، فقدان سيستم 
كمــك داور ويدئويي، نبــود زمين هاي تمرين 
مناســب و كافي، عدم بليت فروشــي اينترنتي 
و... واقعا ســدهاي محكمي براي ميزباني ايران 
به شــمار مي آيند. حاال ديگر بگذريــم از اينكه 
بعضي ورزشگاه هاي ما در اين دوره و زمانه حتي 

روشنايي كافي هم ندارند.
انصافا كاله تان را قاضي كنيد و بگوييد اگر شما 
بوديد، به فوتبالي كه ممكن است در مدرن ترين 
ورزشــگاهش برق برود و پخش تلويزيوني لغو 
شــود، ميزباني مي داديد؟ تبعيض و دشــمني 
حتما وجود دارد، اما اول اين بهانه ها را از دست 

مسئوالن بگيريد تا بعد ببينيم چه مي شود.

  چرا بايد به ما ميزباني بدهند؟
  قطع برق در ورزشگاه نقش جهان و ساير داستان ها

ی|
كبر

ود ا
سع

س|م
  عك

   
نكته بازي

آماربازي

كلكسيوني كه تكميل شد

مبهم ترين مصدوميت تاريخ

هميشه يك بهانه داريم

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 نمي آيد. 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 حرفه اي 
استقالل شده اند، 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!

كمال كاميابي نيا حقيقتا شــرايط 
عجيــب و غريبي دارد و شــايد 
بتوان از آسيب ديدگي او به عنوان 
مبهم ترين مصدوميت تاريخ ياد 
كرد. داستان كمال اين است كه 
هيچ كس نفهميد او كي، كجا، به چه 
شكل، از كدام ناحيه و با چه شدتي مصدوم شد و كي قرار 
است خوب شود! همه فقط مي گويند كاميابي نيا در اردوي 
تيم ملي آسيب ديده، اما اين اتفاق حتي در زمين مسابقه 
هم رخ نداده است كه كسي ببيند. به هر حال گفته مي شود 
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! كاميابي نيا حتي اگر 
رباط صليبي هم پاره كرده بود، تا االن بايد خوب مي شد و به 

ميادين برمي گشت. اين چه مصدوميتي است واقعا؟

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 مهدوي كيا، سرمربي 
تيم ملي اميد كه اين ديدار را از نزديك ديده بود، بعد از پايان 
مســابقه گفت: »به هر حال هفته هاي اول است و تيم ها جا 
نيفتاده اند. اميــدوارم در آينده بازي هــاي بهتري ببينيم.« 
اين بهانه ناهماهنگي در شروع فصل هم جالب است. 5 هفته 
اول دليل بد بودن تيم ها همين است، 5 هفته بعدي به خاطر 
فشردگي مســابقات كيفيت تيم ها افت مي كند، 5 هفته اول 
دور برگشت به دليل رخوت بعد از تعطيالت نيم فصل خراب 
هستيم و 5 هفته آخر هم كه مسابقات حساس و سرنوشت ساز 
است و نبايد انتظار بازي خوب داشته باشيم. به همين راحتي!

متريكا

اولين گل فصل جديد ليگ برتر را كريم 

اسالمي روي ريباند يك ضربه كاشته زد 7/95
اما بهترين بازيكن ميدان بازيكني شد كه 
ضربه كاشته را زده بود. در بازي نساجي و 
فجرسپاســي، ايوب كالنتري در دقيقه23كاشــته اي را كه مسعود 
شجاعي به دست آورده بود با شوتي سنگين روانه دروازه كرد و همين 
ضربه در برگشت توسط اســالمي تبديل به گل شد. در پايان بازي، 
كالنتري از متريكا نمره7/95گرفت و بهترين بازيكِن نخستين بازي 
ليگ21شد. ايوب در اين بازي 11نبرد موفق داشت، 6بار 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.

 در دومين بازي فصل جديد يعني مصاف 

پديده و آلومينيوم، مصطفي احمدي از 7/36
تيم آلومينيوم با نمره 7/36بهترين 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 2 تيم 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 بازي هاي خوبي انجام داد در اين 

بازي هم با نمره7/07بهترين چهره تيمش بود.

سروش رفيعي با گلزني در بازي سپاهان 

و مس رفسنجان، مجموع گل ها و پاس 50
گل هايش 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 اســماعيلي فر به ثمر رســيد و تعداد پاس 
گل هاي دانيال در ليگ برتر را هم به عدد20رساند. گل اول سپاهان 
هم توسط اميد نورافكن زده شد تا تعداد گل هاي اميد در ليگ برتر به 
عدد10برســد. در مســابقه اي كه همه بازيكن ها را بــه اعداد رند و 
سرراست رســاند، مس رفســنجان هم بعد از 30بازي در ليگ برتر 
باالخره در بازي سي ويكم صاحب پنالتي شــد اما اين پنالتي هم از 

دست رفت.

برنامه  بازي ها

۲۰ آبان ۱۴۰۰ 

۲۵ آبان ۱۴۰۰ 

۷ بهمن ۱۴۰۰

۱۲ بهمن ۱۴۰۰ 

۴ فروردین ۱۴۰۱ 

لبنان - ايران

سوريه - ايران

ايران - عراق

ايران - امارات

کره جنوبی - ايران

مقدماتي جام جهاني - مرحله نهایي

جمعه 3۰ مهر

یکشنبه ۲ آبان ۱۴۰۰

دوشنبه 3 آبان

چهارشنبه ۵ آبان

فوالد  - پرسپولیس

نفت مسجدسلیمان - سپاهان

مس رفسنجان - پديده

آلومینیوم - فوالد

هوادار - پیكان

ذوب آهن - استقالل

فجرشهید سپاسی - گل گهر

تراکتور- صنعت نفت

پرسپولیس - نساجی

18:00

16:00

16:00

18:00

18:00

ليگ برتر- هفته دوم

ليگ برتر- هفته اول  از سكته رياض
 به ICU اهواز

 پرسپوليس فردا در نخستين بازي فصل جديد به مصاف فوالد مي رود
آيا ضربان قرمزها برمي گردد؟

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 قائم شهر 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 مي خواهم شجاعي را به تيم ملي برگرداند. مسعود برند تيم 
ملي است و بايد حضور داشته باشد.«درك مي كنيم كه الهامي با اين حرف ها خواسته به شجاعي براي 
حضور مؤثر در نساجي انگيزه و دلگرمي بدهد، اما درخواست براي بازگشت چنين بازيكني به تيم ملي، 
خيلي عجيب تر از آن است كه اصال بشود در موردش صحبت كرد. همين حاال در اين تيم، مهره اي به 
كيفيت سامان قدوس فرصت حضور در زمين را پيدا نمي كند، بعد به نظر 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!

  تغييرات پرسپوليس
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 مي شود و وحيد اميري به جاي خودش 
برمي گردد. اگرچه وحيد بعد از بازي هاي 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 مي كند و در آسيا از سيامك نعمتي. معماي هافبك دفاعي هم 
با مصدوميت كمال كاميابي نيا و نمايش عجيب رضا اســدي مقابل الهالل همچنان باقي خواهد بود. 
پرسپوليس بعد از جدايي 3بازيكن اصلي و آمدن چهره هاي جديد هنوز باالنس نشده و طي هفته هاي 

آينده با بازي هاي مداوم شكل جديدش را پيدا خواهد كرد.

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

است كه نمي توان جذب نشده است. در شروع ليگ بيســت ويكم، 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 جام حذفي 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 روبه رو شده اند و اين 
چهارمين رويارويي آنها در نخستين بازي است. در 3مصاف قبلي هر تيم يك بار پيروز شده و يك بار 
هم نتيجه مساوي رقم خورده است. جالب اينكه پيروزي هر يك از تيم ها 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 قهرماني اش در ليگ برتر رسيد. پرسپوليس هم در نخستين هفته از ليگ هفدهم با گل هاي 
وحيد اميري و شجاع خليل زاده 2بر صفر فوالد را برد و در پايان فصل به قهرماني رسيد. پرسپوليس 
فقط 2 بار 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.

آخرین بازي از نخستين هفته ليگ برتر فوتبال، ساعت۱8فردا )جمعه( در اهواز برگزار مي شود و در این 
مسابقه فوالد خوزستان ميزبان پرسپوليس خواهد بود. قهرمان ۵دوره اخير ليگ برتر، فصل جدید را در 
شرایطي متفاوت از سال هاي دیگر آغاز مي كند. شکست سنگين 6روز قبل مقابل الهالل، سرخپوشان را از 
لحاظ روحي و رواني در وضعيت ویژه اي قرار داده و آنها براي بازگشت به فرم مناسب، نيازمند كسب یکي دو 
نتيجه خوب در هفته هاي ابتدایي فصل هستند. وگرنه ممکن است قهرمان سال هاي اخير وارد بحران شود 
و تا چند هفته نتواند به نتایج دلخواهش در ليگ برسد. با توجه به آمادگي رقبا، عقب افتادن پرسپوليس در 

هفته هاي اول مي تواند در ادامه فصل براي این تيم غيرقابل جبران باشد.

بهروز رسایلي| پرسپوليس در نخستين گام از مسابقات ليگ 
بيست ویکم حرفه اي باید در اهواز برابر فوالد قرار بگيرد. بازي 
در خانه فوالد هميشه براي سرخابي ها سخت بوده و این قاعده 
شامل دیدار روز جمعه هم مي شــود، اما این بار داستان براي 
پرسپوليس جدي تر از این حرف هاست. این مسابقه به دالیل 
مختلف براي شــاگردان یحيي گل محمدي اهميت مضاعف 
دارد. كسب پيروزي در اهواز بيش از 3 امتياز مي ارزد و ناكامي 
احتمالي در این شهر هم دردناك تر از یك توقف فوتبالي معمولي 

خواهد بود.

  جبران ریاض، در اهواز
پرسپوليس در شرايطي در اهواز برابر فوالد قرار مي گيرد كه به تازگي 
يكي از سنگين ترين شكست هاي ساليان اخيرش را تجربه كرده است. 
سرخپوشان در نمايشي بسيار ضعيف و شايد بي سابقه با3 گل مغلوب 
الهالل شــدند. اين نتيجه و كيفيت نمايش قرمزها، ســرآغاز بحث و 
تفسيرهاي بسيار زيادي شده و منتقدان را به صف كرده است. خيلي ساده 

و سرراست، يك عده مي گويند الهالل نشان داد دوران اقتدار پرسپوليس 
به پايان رسيده و حاال پايين كشــيدن اين تيم براي رقباي داخلي هم 
امكان پذير است. گروهي ديگر اما تراژدي رقم خورده در رياض را صرفا 
يك شب بد فوتبالي برابر يك رقيب بسيار قدرتمند به شمار مي آورند 
و معتقدند اين نتيجه قابل تعميم به ليگ نيست، چرا كه در مسابقات 
داخلي تيمي با قدرت الهالل يا حتي نزديك به آن پيدا نمي شود. 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، 
نخستين بازي سرخ ها را برابر تيمي محكم و گردن كلفت رقم زده است.

  شگفتانه هاي تركيب جدید
به جرأت مي توان گفت طي حدود 2 فصل حضور يحيي گل محمدي 
در پرســپوليس، انتخاب تركيب اصلي هرگز تا اين حد براي او دشوار 
نبوده است. سرمربي سرخ ها بايد واكنشي متناسب و معنادار به شكست 
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 
گران قيمت پرسپوليس در نقل وانتقاالت بود و بايد ديد يحيي در مورد اين 
بازيكن چه تصميمي مي گيرد. سيامك نعمتي هم شب تلخي را در رياض 
پشت سر گذاشــت. هر 3 گل 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 گل محمدي بايد در مورد اين دو پست و حتي شايد 
جالل حسيني در قلب خط دفاعي تصميمات مهمي بگيرد. اينجا هنر 
مربيگري او و كادرش محك خواهد خورد. اگر انتخاب هاي يحيي نتيجه 
بدهد، او حتما تحسين خواهد شد، اما در غيراين صورت ترديدها در مورد 

صالحيت فني اين مربي بيش از پيش پررنگ مي شود.

  خط و نشان حریف
فصل گذشته سپاهان تا روز آخر در كورس قهرماني با پرسپوليس باقي 
ماند و به نظر مي رسد آنها اين فصل نيز چنين ســودايي در سر دارند. 
سپاهان در نخستين بازي ليگ 21با 2 گل مس رفسنجان را شكست داد 
و نمايش خوبي هم برابر اين تيم داشت. اگرچه نمي توان با تنها يك بازي 
در مورد هيچ تيمي قضاوت كرد، اما سپاهان ابزار الزم براي موفقيت را 
دارد و شايد تجربه فصل گذشته باعث شود محرم نويدكيا در ليگ امسال 
اشتباهات كمتري انجام بدهد. طبيعتا اين مدل بازي و نتيجه گرفتن 
سپاهان، فشار را روي پرسپوليس افزايش خواهد داد. قهرمان 5 دوره 
اخير ليگ برتر حتما دلش نمي خواهد كه در گام اول از رقيب اصلي اش 

عقب بماند و به اين منظور چاره اي جز پيروزي در اهواز ندارد.

این یك بازي معمولي نيست
چرا مسابقه پرسپوليس با فوالد، براي تيم يحيي اهميت مضاعف دارد؟



19
2 3 0 2 3 6 0 2    پنجشنبه  29  مهر 1400   شماره 8342 

ديروز مهدي طارمي با انتشار يك توييت در صفحات شخصي اش خبرساز شد. چون 
اين توييت اشاره مســتقيمي به گفته هاي اخير دراگان اسكوچيچ داشت و درواقع 
واكنش ستاره فوتبال ايران به سرمربي تيم ملي به شمار مي رفت. اسكوچيچ چند 
روز قبل در مصاحبه با يك رسانه  كروات شركت كرده و در بخشي از صحبت هايش 
پيرامون بازيكنان ايراني گفته بود: »فوتباليســت هاي ايرانــي به لحاظ تكنيكي و 

فيزيكي قدرتمند هستند و در ســطح رشــك برانگيزي قرار دارند. چيزي كه آنها 
فاقدش هستند و من در آن جاي پيشرفت مي بينم، توانايي تاكتيكي است. بازيكنان 
ايران هنوز در توانايي تاكتيكي ضعيف هســتند ولي در بلندمــدت مي توان 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. 
زنده باد ايران.« مهدي طارمي مدت ها بود رفتار پخته تري از خود نشان مي داد و از 

حواشي قبلي فاصله گرفته بود. اما اين اظهارنظر دوباره همه را به ياد مهدي چند سال 
قبل انداخت كه هميشه صحبت هاي تندش يك خيريت هايي داشت. جالب اين است 
كه اسكوچيچ در همان مصاحبه درباره بازيكنان ايراني شاغل در اروپا تقريبا استثنا 
قائل شــده و مي گويد: »اروپايي ها از نظر تاكتيكي منظم هستند و از آنجا كه ايران 
بازيكنان بيشتري در باشگاه هاي اروپايي دارد، اين امر به آرامي در حال تغيير است.« 
با وجود اين، طارمي همچنان صحبت اسكوچيچ درباره تاكتيك پذيري را به خودش 
گرفته و اصرار به پاسخگويي دارد. بايد ديد در روزهاي آينده چه اتفاق جديدي در 

اين باره مي افتد و اين توييت عجيب چه تأثيري بر فضاي تيم ملي خواهد گذاشت.

اخراج بهترين بازيكن

تاريخ سازي فرعون

  شليك كات دار طارمي به اسكوچيچ

بنزماي طاليي

رئال مادريــد كه فصل قبل هــر دو بازي 
رفت و برگشت را به شــاختار باخته بود، 
در زمين اين تيم اوكرايني دســت به كار 
بزرگي زد و توانست با درخشش كريم بنزما 
و وينگرهاي برزيلي اش با 5گل به پيروزي 
برســد. اين دهمين كلين شيت كورتوا در 
بازي هاي اروپايــي درون دروازه رئال بود. 
آنچلوتي توانســت پس از 3 ناكامي پياپي 
در همه رقابت ها در آستانه ال كالسيكوي 
يكشنبه آينده، به يك پيروزي برسد. جدا 
از اين رئال موفق شد بعد از حدود 3 سال در 
يك بازي خارج از خانه 5 گل به ثمر برساند؛ 
آخرين بار اين اتفاق 7نوامبر2018 در مصاف 

با ويكتوريا پلژن رخ داده بود. مادريد حاال 
با كارلتو موفق شــده در 11 بازي اين فصل، 
29 گل بزند و ميانگين هر 2/63 گل در هر 

بازي را به ثبت برساند.

   كريم بنزما كه يكي از گزينه هاي اصلي توپ 
طالي سال2021 به حســاب مي آيد، حاال با 
گلزني در وقت هاي اضافه در كنار ســانتيانا با 
290گل زده، چهارمين گلزن برتر تاريخ رئال 
محسوب مي شــود؛ پس از كريستيانو رونالدو 
)450گل(، رائول )323( و دي استفانو )308(. 

پوشكاش كبير هم 242گله است.
   بنزما بــه ســومين بازيكــن تاريخ ليگ 

قهرمانان تبديل شــد كه موفق مي شــود به 
حداقل 100گل و پــاس گل در اين رقابت ها 
برسد؛ كريســتيانو رونالدو 178، ليونل مسي 

159 و كريم بنزما  101تأثيرگذاري روي گل!
   او امسال در مجموع 16 بازي در رده ملي و 
باشــگاهي انجام داده كه حاصــل آن 13 گل، 
9 پاس گل و كسب يك  جام  قهرماني با تيم ملي 

فرانسه بوده است.
   گل پنجم رئال كه در دقيقه91 توسط بنزما 
شــد،  اوكراينــي  تيــم  دروازه  وارد 
نهصدونودونهمين گل رئــال مادريد در ليگ 
قهرمانان )و جام باشگاه هاي اروپا( بود. ممكن 
اســت در بازي برگشــت با همين شــاختار، 
هزارمين گل تاريخ رئال در اين رقابت ها هم به 

ثبت برسد.
  وينيســيوس هم كه در اين فصل پوســت 
انداخته و به بازيكني عالي تبديل شده، 2گل زد 
و يك پاس گل داد. او در همــه بازي هاي اين 

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

گرفت.
كريم كم كم به ركوردزني عادت مي كند

هالند جديد، هالر است

درحالي كــه بــر ســر خريد 
هالنــد در فصل آينــده بين 
باشــگاه هاي بزرگ اروپايي 
رقابتي شديد در گرفته، از يك 
ماشــين گلزني هم در آژاكس 
رونمايي شــده است. سباســتين هالر 
كه اتفاقا گزينه پر كردن 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 سنگين ترين شكســت تاريخ دورتموند را در ليگ 
قهرمانان رقم بزند. هالر در اين برد 4 بر صفر زننده يك 
گل بود. هالر در 3 بازي اين فصل ليگ قهرمانان براي 
آژاكس 6 گل زده و 2 گل ساخته كه آماري فوق العاده 
به حساب مي آيد. او در فصل 22-2021 براي آژاكس 
و تيم ملي ساحل عاج 15 بازي انجام داده و موفق شده 
آمار 14 گل و 2 پاس گل را ثبت كنــد. او در اين فصل 

به طور ميانگين هر 78 دقيقه يك گل زده است.

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 مي توانست پس از 22سال 
و بعد از علي دايي، فوتبــال ايران را صاحب 
يك گل ديگر مقابل ميــالن كند. روي گل 
پورتو كه در دقيقه64 توسط دياز برزيلي به 
ثمر رسيد، طارمي نقش مهمي داشت. او طبق 
عادت مي خواست از بازيكن حريف خطا بگيرد 
اما خودش روي بن ناصر خطــا و درواقع او را با 
تنه اي محكم سرنگون كرد. جالب اينكه پاس گل 
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 بين المللي گفت: »بن ناصر 

مشخصا به پايين آمدن توپ نگاه مي كرد. طارمي 
به بن ناصر نگاهي انداخت و نگاهش را معطوف او 
كرد. طارمي مهاجم تيم پورتو با بررســي كردن 
موقعيت بن ناصر، وارد آن صحنه شــد. او فقط 
بــراي زدن بازيكن تمايل داشــت، نه توپ. اين 
حركت خطا بود. در اين صحنه VAR بايد به داور 
كمك مي كرد 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 يك بازيكــن حريف تمركز 
كند، آن بازيكن دياز خواهد بود و دقيقا از سمت 
اين بازيكن و البته زرنگــي طارمي ضربه خورد. 
مهاجم ايراني در هر 3 بــازي اروپايي اين فصل 
تيم پرتغالي بهترين بازيكن تيمش بود، حتي در 

باخت 5بريك به ليورپول! او درصورت گلزني در 
اين ديدار مي توانست تعداد گل هايش در ليگ 
قهرمانان را با ركورد 4گل سردار آزمون برابر كند. 
متئو بونتي، خبرنگار ســي بي اس اسپرت برزيل 
در تمجيــد از مهاجم ملي پوش ايراني نوشــت: 
»به نظر مي رســد مهدي طارمي يــك بازيكن 
جهنمي اســت« كه البته اين ترجمه اي اســت 
كه سايت هاي ايراني درباره توييت اين خبرنگار 
منتشــر كرده اند. منظور او اين بــود كه بازيكن 
ايراني، بدجوری خوب است! فرانك هوئك، ناظر 
فني يوفا درباره علت انتخــاب طارمي به عنوان 
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 

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 
به وجود آورد.« خود اين بازيكن ايراني هم درباره 
بازي و عملكردش به مايس فوتبال گفت: »چند 
موقعيت براي گلزني داشتم، اما شانس نداشتم. 
من از بازي هاي تيم ملي آمده بودم، خيلي سخت 
اســت، اما مهم ترين 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 40 سال و 123 روز به مسن ترين بازيكن 
تاريخ ليگ قهرمانان اروپا تبديل شد. ميالن براي 
نخستين بار در تاريخ هر 3 بازي ابتدايي خود در 

ليگ قهرمانان اروپا را با شكست به پايان رساند.

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 اولين باري اســت كه يك  مهاجم فرانسوي در 

ليگ قهرمانان كارت قرمز مي گيرد. او پس از گرفتن كارت 
قرمز مقابل ليورپول با خشــم در رختكن گريه كرد چراكه 
براي شكســت اتلتيكو مادريد احســاس گناه مي كرد. 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 
ســال2021، تأثير گذاري روي 36 گل، 8 گل بين المللي و 

2 جام بوده است.

محمد صــالح، مهاجــم مصري 
ليورپول در اين فصــل به بازيكن 
بهتري تبديل شده است. او با 2گلي 

كه در ديدار مقابــل اتلتيكومادريد 
به ثمر رســاند، به نخستين بازيكن 
تاريخ اين باشگاه تبديل شد كه در 
9بازي پياپي در تمامــي رقابت ها 
براي اين تيم  گل مي زند. صالح تعداد 
گل هاي خود را در ليگ قهرمانان اروپا 
به عدد 31 رســاند تا با عبور از ركورد 

استيون جرارد )30(، به برترين گلزن 
تاريخ ليورپول در اين رقابت ها تبديل شود؛ 

48 بازي، 31 گل و 10 پاس گل. جدا از اين با درخشش 
صالح روند شكست ناپذيري ليورپول به 21 بازي رسيد 
)15 برد و 6 تساوي(، اين بيشترين روند شكست ناپذيري 
قرمزها از سال1989 زيرنظر كني داگليش است كه در 
24مسابقه نباخته بود. فيرمينو هم اين هفته به ركورد 

300 بازي براي ليورپول رسيد.

ليگ اروپا
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جهان

نتيجه پرتكرار پپ

پيروزي 5 بر يك مقابل بروخه 
نوزدهمين ديــداري بود كه 
تيم هاي تحــت هدايت پپ 
گوارديوال موفق مي شدند در 
يك ديدار از ليگ قهرمانان اروپا، 
حداقل 5 بار دروازه رقيب را باز كنند. 
اين جدا از بردهاي پياپي 5گله منچسترسيتي در ليگ 
برتر است. سر الكس فرگوسن و آرسن ونگر در 8 بازي 
از اين رقابت ها چنين آماري را به ثبت رسانده اند و از 
اين حيث نزديك ترين آمار را بــه گوارديوال دارند. از 
زماني كه پپ هدايت منچسترسيتي را برعهده گرفته، 
اين تيم در 40 بازي مختلف )تمامي رقابت ها( حداقل 
5 بار دروازه حريف را باز كرده  است. ليورپول )21 بازي( 
و تاتنهام )19 بازي( نزديك ترين تعقيب كننده هاي 
سيتي در بين تيم هاي انگليسي به شمار مي روند كه 

مجموعا با آمار سيتي برابري مي كنند.

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

خطاي طارمي
 پاس گل شد
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 تنيس ايران به صعود
 اميدوار شد

پيروزي هاي تيم ملي تنيس ايران در مســابقات 
جام ديويس ادامــه دارد. ايران كه در دســته4 
منطقه آسيا-اقيانوســيه بازي مي كنــد، بعد از 
اينكه قرقيزستان را 3 بر 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 6 بر صفر و 6 بر يك حسين 
نور را شكست داد. اميرحسين بادي هم 6 بر 2 و 
6 بر يك حليل ســام را برد. در مسابقات دونفره 
تيم بادي و يزداني به ميــدان رفتند و 6 بر صفر 
و 6 بر 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 دســته3 آسيا 
بايد يكي از 3تيم اول اين گروه شــود. مسابقات 
در 3گروه برگزار مي شــود و از هر گروه 2 تيم به 
مرحله بعد صعود مي كنند. ايران در اين مرحله با 
كامبوج، قرقيزســتان و يمن هم گروه است و با 2 
پيروزي به صعود اميدوار شــده است. روز جمعه 
مســابقات دوباره قرعه كشي و گروه بندي مرحله 

بعد مشخص مي شود.

هندباليست هاي زن در انتظار 
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 نخســتين بار در بين 4تيم اول قرار 
گرفت و براي نخســتين بار ســهميه مسابقات 
قهرماني جهان را به دست آورد. هندباليست هاي 
زن ايران در مسابقات جهاني كار راحتي ندارند. 
طبق قرعه كشي، نروژ، روماني و قزاقستان تيم هاي 
هم گروه ايران هســتند. نروژ قهرمان اروپاست و 
روماني يكي از تيم هاي قوي اين قاره. قزاقستان 
هم كه يكي از 3 تيم اول آسياست. با توجه به اين 
گروه ســخت، انتظار مي رفت فدراسيون هرچه 
زودتر تكليف اردوها را مشخص كند، اما به گفته 
خديجه قانع، مربي تيم ملي، فدراســيون هنوز 
تصميمي براي شــروع اردو نــدارد. البته قانع به 
ايسنا گفته است كه فدراسيون منتظر بازگشت 
عزت اهلل رزمگر، مشــاور تيم ملي اســت. رزمگر 
كه به همراه تيم ملي به اردن رفته بود، در شروع 
مســابقات به دليل 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 مبتا شدند و تيم بدون مربي در مسابقات 
شركت كرد. اين مربيان و صونا بيداد بازيكن تيم 
در حالي كرونا گرفتند كه 2 دوز واكسن دريافت 
كرده بودند. مسابقات قهرماني جهان از 28آذر در 
مادريد آغاز مي شــود و تيم ملي فرصت چنداني 
براي آماده شــدن ندارد. تيم ملي براي مسابقات 
 قهرماني آســيا هم بازي تداركاتــي انجام نداده
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افقي:
آالت  از  فرمانــروا-   -1

موسيقي- ضرورت
2- آهنگســاز فقيــد آلبوم 
»آتشي در نيستان«- ضمير 

اول
3- منبــر خطابــه- محل 

پيدايش- همدم و مونس
4- خرده ســنگ- ماهــي 
اســتخواني خليج فــارس- 

داستاني نوشته جك لندن
5- از بــرادران يوســف 
نبي)ع(- جلوه هاي ظاهري 

از هر چيز
ســبك  هواپيمــاي   -6
بي موتور- واحد بين المللي 

فركانس- مقابل توحيد
7- صاحب- گياه بدون دانه- 

داستان بلند
8- غذايــي از گوشــت ران 
گوساله- پاكيزگي- فراهم 

آوردن
9- از دين برگشته- بلندي- 

طرف
10- آينده- از آثار هوشنگ 
مــرادي كرمانــي- معادل 

فارسي ارگانيسم
11- مردانه نيســــــت- 

شتاب زدگي
12- وسيله اي براي سنجش 
ارتفــاع صــوت- اكنون- 

بي گناه
13- ... التزع قلوبنا- دشوار- 
ملكي كــه بين چنــد نفر 
مشترك بوده و تقسيم نشده 

باشد
14- حرف ندا- فيلمي مشهور 

ساخته ديويد لينچ
15- نظريه علمي ثابت نشده- 

صاحب- ثبات و پايداري
  

عمودي:
1- از فــروع ديــن- عابر- 

چشم پوشي از تصميم
2- دروغي- پست فطرتي- 

معلم مقطع متوسطه
3- حل مشــكل مي كند- 

فراري
4- تــرش و شــــــيرين- 

پيش نويس-  بافندگي
5- يازدهمين  مــاه قمري- 
سوره چهل و چهارم قرآن- 

سوداي ناله
6- داخل- باد و باران- يخ زده

7- مــادر- تماشــا كردن- 
عسل

8- مرتفع- دوره هزار ساله- 
فيلسوفان

9- پاپوش- نكته ســنجي- 
سالن مهماني

10- عالم ماده- از باب هاي 
ثاثي مزيد- وسط

11- ضمير غايب- رخت شــوي- 
نوشته پايان كتاب

12- از شناخته شده ترين ساح هاي 
تــك تيراندازي در جهان اســت- 
فعلي كه به مفعول نياز دارد- مسرور

13- از آثار ويليام شكسپير- ميوه 
اشتهاآور

14- باطن انسان- فلزي ديرگداز 
كه به عنــوان كاتاليزور اســتفاده 

مي شود- زيبا و دلفريب
15- جدا شدن- بي مذهب- نفس

حوصنتافانمداش
سليسرنرادايرد
نهپتشدروتانبت

خوچوياكندوسا
لهالهمامياربم
قاريعيبراريحب
روپاشهقيلشلا
زوابابعوكرقح

قنعققحتگنشوه
والساراناكوهد
ملاعايراتيهام
رفانتيشراناا

ششيهاوخنوخننس
لييتنويايربون
هدردانتسارادج 15
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 زنان هاكي  ايران 
در فينال كاپ امارات

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 كشــتي هاي مطمئني 
 گرفت و تمامي حريفانش را حساب شده شكســت داد. البته خودش معتقد است توانايي 
8 بر صفر بردن حريفانش را دارد ولي ترجيح مي دهد برد مطمئن داشته باشد و ريسك نكند. 

چهره طاليي ايران در جهاني2021در اين گفت وگو به سؤاالت همشهري پاسخ داده است.

   مسابقات جهاني نروژ برايت پايان خوبي داشت. از اين مسابقات برايمان بگو.
در وزن 63كيلوگرم كه غيرالمپيكي است تمام مدعيان حضور داشتند و سطح رقابت ها باال بود. خدا 
را شكر توانستم نتيجه خوبي بگيرم و مردم را خوشحال كنم. با اين طا نتيجه زحمت چند سال 

گذشته ام را گرفتم و تاش مي كنم كسب مدالم هايم در رده بزرگساالن ادامه دار باشد.

   در نخستين تجربه مسابقات جهاني در كسب مدال ناكام بودي ولي در دومين 
تجربه ات مدال طال گرفتي. در فاصله اين 2سال چه اتفاقي برايت افتاد؟

در قزاقستان 2019هم مي توانستم مدال بگيرم ولي بدشانس بودم. جو مسابقات باعث شد نتوانم 
توانايي هايم را به نمايش بگذارم ولي خوشحالم كه در نروژ توانستم با خوشرنگ ترين مدال برگردم.

  جايي گفته بودي دنبال زيبا كشتي گرفتن نيستي و ترجيح مي دهي فقط كشتي 
را ببري. منظورت اين است كه از فنون پرتابي كه همراه با ريسك است استفاده نمي كني؟

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

را دارم ولي ترجيحم اين است كه برد اقتصادي و تضميني داشته باشم. من اگر زيبا كشتي بگيرم ولي 
ببازم به نظرم مردم هم ناراضي هستند. مردم و مربيان دوست دارند در آخر دست كشتي گيرشان باال 
برود. فنون پرتابي هم كه گفتيد اگر شرايطش باشد حتما استفاده مي كنم. كشتي گير بايد روي همه 

فنون تبحر داشته باشد ولي زمان استفاده از آن هم خيلي مهم است.

   قصد تغيير وزن داري؟
هم اكنون كشتي گير وزن 63كيلوگرم هستم و در اين وزن بايد كشتي  بگيرم. براي تغيير وزن نياز 
است با كادر فني مشورت كنم و بعد تصميم بگيرم. براي المپيك قطعا تغيير وزن خواهم داشت ولي 

هم اكنون حدود 3سال به المپيك مانده است.
  لقب F14 از كجا آمد؟

)با خنده( دوستان لطف داشتند و اين لقب را به من دادند. آن هم براي اين است كه وقتي پشتك وارو 
مي زنم يك مقدار بيشتر از حد نرمال از زمين ارتفاع مي گيرم. براي همين لقب F14 را به من دادند.

   يك فيلمي پخش شده كه در آن رقص چوب بازي انجام مي دهي. از اين مراسم 
برايمان بگو.

من افتخار مي كنم 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.

  درباره اين تجليل هايي كه برگزار مي شود خيلي  از قهرمانان ناراضي هستند. 
ماجرا چيست؟

دست خيرين و مردم درد نكند، واقعا زحمت مي كشند. ما توقعي از آنها نداريم و اگر چيزي هم 
گفته مي شود خطاب به مسئوالن اســت. خيلي بد است كه مسئوالن مي آيند عكس يادگاري 
مي گيرند و بعد يك كارت هديه يك ميليوني مي دهند! اين رفتارها آدم را دلسرد مي كند. ورزشكار 
دغدغه مالي نداشته باشد، قطعا بهترين نمايش را خواهد داشت. وزارت ورزش، طا را 80امتياز 
حساب مي كند و هر امتياز 2ميليون تومان كه مي شــود 160ميليون. ولي آن را بعد از 2سال 
مي دهند كه ديگر ارزشي ندارد. با اين شــرايط، ورزش حرفه اي كردن سخت است و ما فقط به 

عشق شاد كردن دل مردم ورزش مي كنيم.

   فيلم هايي كه از ســالن گرم مسابقات نروژ مي آمد نشــان مي داد رابطه 
صميمانه اي با رئيس فدراسيون و حميد سوريان داري. خيلي با هم صميمي هستيد؟

حضور آقاي دبير و آقاي سوريان براي ما يك نعمت است. آنها جدا از بحث رئيس و نايب رئيس 
فدراســيون با همه بچه ها رفيق هســتند. نه اينكه فقط با ملي پوشــان رفيق باشند، با همه 
كشــتي گيران اردو رفاقت مي كنند 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 عاوه بر نكات فني صحبت هاي انگيزشــي هم 

براي ما مي كنند.

   قراردادي براي كشتي گرفتن در ليگ نبسته اي. قصد حضور در ليگ را نداري؟
بعد از اردوهاي طوالني مدت تيم ملي با مشورتي كه با كادر فني داشتم تصميم گرفتم استراحت 

كنم. براي همين با تيمي قرارداد نبستم.

تيم ملي اســكيت هاكي زنان ايران امروز در فينال كاپ آزاد امارات بازي 
مي كند. تيم ايران كه در دور رفت، نماينده امارات و روســيه را شكست 
داده بود، در دور برگشــت نيز يك پيروزي و يك شكست به دست آورد. 
ايرانی ها در بازي با روسيه 4 بر 2 نتيجه را از دست دادند اما براي دومين 
بار امارات را بردند. آنها كه در بازي اول امارات را 3 بر صفر شكســت داده 
بودند، در بازي دوم هم 4 بر صفر به پيروزي رسيدند. ايران در بازي اول، 
روسيه را هم 4 بر 2 شكست داده بود اما در بازی برگشت با همين نتيجه 
شكست خورد. ايران و روسيه ســاعت8 امروز در پيست يخي دوبي مال، 
فينال اين مســابقات را برگزار مي كنند. برخاف تيــم زنان، تيم مردان 
ايران در اين مســابقات به نتايج خوبي نرســيده اند. آنها در دور رفت 5 
 بر 2 از نماينده روســيه شكســت خوردند و در مقابل تيم ستارگان هم

 9 بر يك مغلوب شدند. اين تيم ديشــب بازي هاي دور برگشت را انجام 
داده است. تيم هاي ايران اسفندماه امسال در مسابقات قهرماني جهان و 

ارديبهشت ماه سال آينده در مسابقات قهرماني آسيا شركت مي كنند.

عكسيادگاريميگيرند
كارتهديهيکميليونی

ميدهند!
ميثم دلخاني، قهرمان كشتي جهان از مردمي كه براي قهرمان ها 

سنگ تمام گذاشتند تشكر مي كند اما از مسئوالن دلگير است
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  واكسيناسيون دانش آموزان دليل بازگشايي مدارس نشود
انجام واكسيناسيون دانش آموزان دليل نمي شود آنها از آسيب و سرايت 
مصون و محفوظ بمانند. مادامي كه اين ويروس باقي است، هرلحظه 
امكان خطر ابتال و ناقل شدن خارج از محل تحصيل هم وجود دارد. لذا 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي و ضدعفوني كردن بايد هم در مدارسي 
كه بازگشايي شــده اند و هم در جامعه به صورت گسترده ادامه يابد و 

مسئوالن در بازگشايي ها به خصوص در بخش مدارس عجله نكنند.
عسكري از قزوين

  4ضامن براي وام ازدواج، سنگ اندازي است
براي دريافت وام ازدواج در يك مرحله به منطقه سكونت ما گير دادند 
بعد از اينكه متقاعد شدند و موضوع حل شد و به مرحله بعد رسيديم 
تقاضاي 4ضامن كردند كه همگي كارمند باشند يا كاسب جواز دار. آيا 
اين درست اســت كه براي پرداخت وام ازدواج اينگونه سنگ اندازي 
كنند. بانك هايي كه مسئوالن مي گويند با يك يا 2ضامن وام مي دهند 

كجا هستند كه ما با مراجعه به آنها وام بگيريم.
شكوري از تهران

    امكان ثبت نام در سامانه ملي مسكن نيست
سامانه ملي مسكن يا بسيار ضعيف و بدون زيرساخت است يا براساس 
اطالعات غلط برنامه ريزي شــده. از نخستين ســاعاتي كه قرار بود 
ثبت نام براي طرح ملي مسكن آغاز شود امكان ثبت نام در اين سامانه 
فراهم نبود و حتي چند ساعت بعد كه به كافي نت مراجعه كردم نيز 
مسئول كافي نت عنوان كرد حتي يك نفر هم نتوانسته ثبت نام كند. 
اين چه روالي است؟ ديگر اينكه گفته مي شود كساني كه براي دريافت 
وام وديعه مسكن ثبت نام كرده اند نمي توانند ثبت نام كنند. كسي كه 
نيازمند وام وديعه بوده حتما مسكن ندارد، پس بديهي است كه بتواند 

براي دريافت مسكن ثبت نام كند. 
يوسفي از نظرآباد كرج

   درخت خشكيده خيابان بني هاشم ايمن سازي  شود
يك درخت در خيابان خسروآبادي در حدود پالك 49 اين خيابان در 
خيابان بني هاشم، محله كاظم آباد رسالت هست كه كامال خشكيده 
اســت و هر  آن احتمال ســقوط آن مي رود. اگر شــاخه هاي قطور 
اين درخت خشــكيده روي ماشين يا انســاني بيفتد قطعا خسارات 
جبران ناپذيري برجاي خواهد گذاشت. با تماس با شماره 137موضوع 
را اعالم كرده ايم ولي تاكنون نسبت به ايمن سازي  و هرس اين درخت 
اقدام نشده است. از مسئوالن ناحيه 1شهرداري منطقه 4تقاضا داريم 

قبل از وقوع حادثه اي نسبت به هرس يا قطع اين درخت اقدام كنند.
خسروي از كاظم آباد 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 به خصوص 
در صنف پوشاك، كيف و كفش و شال و روســري بسيار آزاردهنده 
است و هر دو قدم يك فروشگاه است كه باعث شده كاسبي ها بسيار 

ضعيف باشد. 
سالمي از همدان 

  فروش ميوه سفارشي در بازار تره بار اختياريه
در بازار ميوه و تره بار اختياريه برخي غرفه داران ميوه ها را سفارشــي 
به فروش مي رســانند و درحالي كه از عرضه آن بــه عموم خريداران 
خودداري مي كنند آن را به مشتريان خاصي مي فروشند و حتي تا دم 
خودروهاي شاسي بلند برايشان حمل مي كنند. در همين زمان اگر 
شهروند ديگري از آن ميوه ها بخواهد عنوان مي كنند فعال براي فروش 

نيست! آيا اين روش عادالنه است؟
فاطمي از تهران

  فروش واكسن آنفلوآنزا؛ گران تر از قيمت اعالم شده
قيمت اعالم شده واكسن آنفلوآنزا در داروخانه بين 156تا 175هزار 
تومان اعالم شــد درحالي كه هيچ داروخانــه اي آن را زير 200هزار 
تومان نمي فروشــد و البته برخالف اعالم صورت گرفته بســياري از 

داروخانه هاي شبانه روزي نيز آن را ندارند.
رضايي از كرج

  گراني اقالم بهداشتي توجيه ندارد
گراني هر چيزي شايد بهانه و توجيهي داشته باشد كه البته هم ندارد 
اما گراني بعضي كاالهاي بهداشــتي به خصوص شــوينده ها و مواد 
ضدعفوني آنهم در اين شــرايط ويژه و خطرناك انتشار ويروس واقعاً 
هيچ توجيهي ندارد و درصورت گراني دولــت بايد با يارانه ها نگذارد 

مردم اين گراني را لمس كنند.
محمود بليغيان از اصفهان

    زندانيان سابقه دار 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 بازمي گردند دست به اعمال پليد گذشته 
خود مي زنند. تقاضا اين است كه زندانيان داراي جرائم خاص حبس ابد 

بگيرند و اجازه ندهند اين افراد آزادانه در اجتماع بگردند.
گودرزي از تهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

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

 آرمان بازهم قصاص نشد
آرمان، پسري كه به اتهام قتل غزاله، دختر مورد 
عالقه اش براي ســومين مرتبه در طول هفته 
گذشته قرار بود قصاص شود در ساعات پاياني 
سه شــنبه بار ديگر از قرنطينه به بند عمومي 
زندان رجايي شهر 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 
مي كنند. پسر جواني كه سال 92و درحالي كه 
كمتر از 18سال داشــت، غزاله، دختر مورد 
عالقه اش را به قتل رســاند. در حالی كه پيكر 
مقتول هيچ وقت كشف نشــد، او 2 مرتبه در 
دادگاه محاكمه و هــر 2بار به قصاص محكوم 
شد. با قطعي شدن حكم قصاص و از آنجا كه  
خانواده غزاله اعالم كرده بودند خواسته شان 
قصاص است، آرمان هفته گذشته به قرنطينه 
زندان منتقل شد. قرار بود، سحرگاه چهارشنبه 
گذشته او قصاص شود. به رغم اعالم قبلي اما او 
عصر روز سه شنبه 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 رايزني ها 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 همه  چيز براي اجراي حكم آماده بود، اما در 
آخرين دقايق شامگاه سه شنبه براي سومين 
مرتبه اجراي حكم متوقف و آرمان از قرنطينه به 
بند زندان منتقل شد. هنوز خبر تازه اي درباره 

اجراي حكم، اعالم نشده است.

  كالهبرداري 6ميلياردي
 سردار قالبي از 20مسئول

مرد سابقه دار كه وانمود مي كرد سردار يكي 
از نهادهاي نظامي است با اين ادعا توانست به 
بهانه خريد سربازي، ملك و خودرو ده ها نفر را 
سركيسه كرده و 6ميليارد تومان به جيب بزند.

به گزارش 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 مي داد كه او با معرفي خود 
به عنوان سردار، به بهانه هاي مختلف شهروندان 
را فريب داده و از آنها كالهبرداري مي كرد. در 
اين شرايط مأموران حفاظت اطالعات با مجوز 
قضايي راهي مخفيگاه متهم شدند. آنها بعد از 
ورود به مخفيگاه متهم با صحنه عجيبي روبه رو 
شدند. پنجره اتاق باز بود و به نظر مي رسيد او 
با اســتفاده از پرده از اتاقش بيرون رفته است 
اما لحظاتي بعد معلوم شد او زير تخت مخفي 
شده و قصد داشته با صحنه سازي  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 دستگاه ها و با 4سابقه 
كيفري از طريق اعمال نفوذ و تطميع برخي از 
مسئوالن، اقدام به كالهبرداري از اشخاص در 

برخي از محاكم و ادارات  كرده است.
شواهد به دست آمده نشان مي داد 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 رياســت جمهوري، با 
حضور در ستاد انتخاباتي يكي از نامزد ها براي 
ارتباط گيري با برخي از مســئوالن و پيشبرد 
اهداف مجرمانه اش فعاليــت مي كرد. عالوه 
بر اين، او در برخــي از پرونده هاي اقتصادي 
با ادعاي اعمال نفــوذ در پرونده هاي قضايي، 
مبالغ كالني از طعمه هايش گرفته بود. هرچه 
تحقيقات ادامه پيدا مي كرد اطالعات بيشتري 
از پشت پرده فعاليت هاي مجرمانه متهم فاش 
مي شــد و تاكنون 20نفر 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 مي شود در راستاي اجراي 
بند »ب« ماده96 قانون 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 15 خــرداد، ضلع غربي ميدان 15 
خرداد، ساختمان دادسراي مركز مراجعه و يا با 
مراجعه به دفاتر خدمات قضايي شكايت خود 

در پرونده 0000272 را ثبت كنند.
براساس اين گزارش هم اكنون متهم با صدور 

قرار قانوني در بازداشت به سر مي برد.

نامه اي كه طناب دار را از گردن قاتل برداشت
همه  چيز آماده بود تا قاتل پســر جوان قصاص شود، اما 

درســت در لحظه اي كه طناب دار بر گردن او بود، نامه داخلي
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 دارد، 4سال 

پيش پسري را در يك درگيري به قتل رساند.
اين حادثه شامگاه 27بهمن ســال 96 رخ داد و آن شب رامين با سر و 
صورتي زخمي، خود را به كانكس پليس در ســه راه آذري رساند و به 
مأموران گفت: »من ناخواسته، يكي از همشهريانم را به قتل رسانده ام.« 
پس از اظهارات اين فرد، مأموران راهي محل جنايت شدند و مشخص 
شد كه درگيري قاتل و مقتول بر ســر كينه  اي قديمي رخ داده است. 
بررسي ها نشان مي داد 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 ســال ها قبل مي شناختم. 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 حرف هاي نامربوط زد. اين 
درگيري ادامه داشت تا اينكه شب حادثه مقتول و دوستش به من زنگ 
زدند و گفتند مقابل خانه  ام هستند. آنها براي دعوا آمده بودند و من هم 
از ترسم يك چاقوي ميوه خوري 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 

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.

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 چند  روزه دادند. به اين ترتيب، قاتل به زندان بازگشت تا 

بار ديگر روز اجراي حكم را به او ابالغ كنند.

نامه نجات
ديروز )چهارشنبه 28مهرماه( تاريخي بود كه براي اجراي حكم قصاص 
به قاتل اعالم شد. او سحرگاه ديروز در زندان رجايي شهر براي بار دوم 
پاي چوبه دار رفت. همه  چيز 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 نامه اي از سوي آنها به دست مسئوالن 
زندان رسيد؛ نامه اي كه نشان مي داد اولياي دم حاضر شده اند قاتل را 
ببخشند و اين نامه زماني به دست 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، 
ريش سفيدان شــهر با پادرمياني از اولياي دم خواسته بودند قاتل را 
ببخشند و رضايت بدهند. در نهايت نيز تالش ريش سفيدان نتيجه داده 
و اولياي دم به خاطر رضاي خدا، قاتل را درست در لحظه اي كه تا مرگ 
فاصله زيادي نداشت، بخشيدند و به اين ترتيب او از مرگ نجات يافت و 

قرار است به زودي از لحاظ جنبه عمومي جرم محاكمه شود.

جدال خونين زن جوان با مسافركش اينترنتي

 اعتراف دروغين
به قتل 26زن در تهران

با انجام تحقيقــات درباره ادعاي 
مردي كه مي گفت طي ســال ها جنايی

جنايت 26زن را در نقاط مختلف 
تهران به قتل رســانده و اجسادشان را سوزانده، 
معلوم شــد كه اين مــرد بيمار رواني اســت و 
تحت تأثير توهمات شيشه چنين ادعايي را مطرح 

كرده است.
به گزارش همشهري، حدود 6 ماه قبل مأموران 
پليس در خياباني در حوالي غرب تهران به مردي 

كه حدودا 43سال داشت مشكوك شدند.
ظاهر او نشان مي داد 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 زنجيره اي است.
وي كه كارتن خواب بــود در ادامه توضيح داد: از 
مدتي قبل تصميم به قتل زناني گرفتم كه ظاهر 
مناسبي نداشتند. طعمه هايم را به عنوان مسافر 
سوار ماشينم مي كردم و بعد آنها را به منطقه اي 
خلوت در اطراف تهران مي كشاندم. پس از تجاوز، 
آنها را به قتل مي رساندم و اجسادشان را در بيابان 

مي ســوزاندم. 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 به نظر مي رسيد 
كه او دروغ مي گويد اما احتمال داشت كه وي يك 

قاتل بوده و جان كسي را گرفته باشد.
جست و جوي مأموران براي يافتن هويت مقتوالن 
آغاز شــد و تيم جنايي در گام نخست به سراغ 
پرونده زنان گمشــده رفت و بعد به همراه متهم 
راهي بيابان هاي اطراف تهران شد تا شايد آثاري 

از اجساد سوخته به دست آورد.
اما هيچ ردي وجود نداشــت و هربار كارآگاهان 
به بن بست مي رسيدند. با اين حال تحقيقات در 
اين باره ادامه داشت و مأموران بار ديگر به بازجويي 
از متهم پرداختند تا به حقايق بيشــتري دست 
يابند. اين بار متهم ادعاي عجيبي مطرح كرد. او 

گفت 2 نفر به او دستور جنايت مي دادند.
وي ادامه داد: مدتي قبل با 2 نفر آشــنا شــدم. 
هروقت شيشه مي كشــيدم آن دو نفر به سراغم 
مي آمدند و تمام كارهايم را مديريت مي كردند. 
مطمئنم كه آنها موجــودات خيالي نبودند، آنها 
انسان هاي واقعي بودند كه دستور قتل ها را صادر 
مي كردند. من در حضور آن 2 نفر نقشــه شوم 
خود را اجرا كرده و پس از قتل، اجساد قربانيان 

را مي سوزاندم.

من قاتل زنجيره اي نيستم
روايت تازه متهم نشان مي داد 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 بررسي هاي تخصصي معلوم شد كه اين مرد 

اختالالت خلقي و روانپريشي دارد. پزشكي قانوني 
اعالم كرد كه او مجنون نيست اما به دليل بيماري 
روحي و توهمات ناشــي از مصرف شيشه دچار 
هذيان گويي و بيماري روحي و رواني شده است 
تا حدي كه براي بزرگ نمايي مي تواند خودش را 
قاتل زنجيره اي جا بزند. با اعالم اين نظريه تحقيق 
از متهم بار ديگر از سر گرفته شد. وي در تازه ترين 
تحقيقات همه ادعاهاي قبلي خود را پس گرفت 
و گفت: تمام اعترافاتم تحت تأثير توهمات شيشه 
بود. من نه ماشــين دارم و نه تا بــه حال زني را 
ربوده ام كه او را به قتل برســانم. همه گفته هايم 
دروغ بود و حقيقت نداشت. واقعيت همين است 
كه مي گويم؛ من قاتل زنجيره اي نيستم.گرچه 
ظاهر مناسبي ندارم، معتاد و كارتن خوابم اما تا به 

حال خالفي مرتكب نشده ام.
با اظهــارات جديد اين مرد، تحقيقــات در اين 

پرونده ادامه دارد.

بيمار رواني تيم جنايي 
را به دردسر انداخت

مشكل اتوبوس خط 395 با ذكر مشخصات اتوبوس مطرح شود
روابط عمومي ســازمان اتوبوســراني تهران و حومه پيرو چاپ پيام 
مردمي با عنوان »اتوبوس هاي خط 395تهويه، كولر و پنجره ندارد« 
در ستون با مردم روز 12مهرماه پاسخ داده است:» به رغم فرسودگي 
و كمبود اتوبوس در ناوگان اتوبوســراني پايتخت اين شركت از هيچ 
تالشي براي خدمت رساني مطلوب به شــهروندان محترم فروگذار 
نمي كند. در همين راستا بازسازي اتوبو س هاي فرسوده در دستور كار 
اين شــركت قرار دارد و به صورت مستمر اقدامات فني جهت اورهال 
كردن آنها صورت مي گيرد. با اين حال به عوامل خط مورد نظر شهروند 
گرامي درخصوص نظارت بيشتر بر ارائه خدمات مطلوب و همچنين 
به كارگيري سيستم گرمايشي و سرمايشــي توجه الزم داده شد. از 
شهروند گرامي تقاضا مي شود، جهت بررسي دقيق تر مراتب را با ذكر 
اطالعات شامل شماره اتوبوس و زمان سفر به سامانه 1818اعالم كند 

تا پيگيري الزم صورت پذيرد.«

وقتي زن جوان مقابل چشــمان پليس از 
خــودروي در حال حركت بيــرون پريد، 
مأموران راننده را به اتهام آدم ربايي دستگير 
كردند، اما او در دادســرا اظهار بي گناهي 
كرد و گفت هرگز قصد ربودن مســافرش 

را نداشته است.
به گزارش همشــهري، شامگاه 24مهرماه 
مأموران پليس در يكي از اتوبان هاي شرق 
تهران در حال گشت زني 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 
مي كرد 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 به دليل پريدن از 
ماشين در حال حركت زخمي شده بود و از 
ترس مي لرزيد. او كمي  كه آرام تر شــد به 
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 راننده اي 
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 ماده اي داخل يك 
ليوان چاي حل كرد و آن را نوشيد. به نظر 
مي رسيد معتاد به مواد مخدر است و قصد 
ربودن مرا دارد. ترسيدم و اين بار خواستم 

توقف كند اما جوابم را نمي داد. همين باعث 
شد كه با او درگير شــوم اما راننده به هيچ 
عنوان حاضر به توقف نمي شد. مي خواستم 
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.

روايت راننده
راننده جوان اما منكر آدم ربايي 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 
نمي شــناختم 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 آدم ربايي دارم. اما اينطور نبود و فقط 
به خاطر خراب شــدن برنامه مســيريابم 
تغيير مسير دادم. اگرچه متهم خودش را 
بي گناه مي دانســت اما قاضي محمدرضا 
صاحب جمعي، بازپرس شــعبه ششــم 
دادسراي جنايي تهران براي او قرار قانوني 

صادر كرد و تحقيقات از وي ادامه دارد.

  همكاري سلبريتي ها با دادسراي جنايي
 براي صلح و سازش در پرونده هاي قتل 

گروهي از چهره هاي مشهور با حضور در دادسراي امور جنايي تهران براي مشاركت در 
پرونده هاي قتل و تالش براي صلح و سازش اعالم آمادگي كردند.

به گزارش 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 خويش وند، 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 پرونده هايي 
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، مي خواهيم كه در جهت 
ترويج فرهنگ بخشش و كنترل خشونت و خشم نيز اقدام كنند. وي ادامه داد: زماني 
كه فردي به قتل مي رســد، هم خانواده مقتول و هم خانواده متهم درگير مي شوند و 
گرچه به رضايت ختم شود اما با اين حال 2 زندگي به سمت نابودي مي رود. اما با ترويج 
و گسترش فرهنگ كنترل خشم، از تمام اين موارد پيشگيري مي شود و از دولت ها و 
نهادهاي ديگر نيز مي خواهيم 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 نامه اي 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 نهاد هاي 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 مي شود كه بتواند از توانايي ها و 
محبوبيت خود در راستاي امور خير كمك بگيرد و قطعا در اين راستا با دادسراي جنايي 
همكاري خواهد كرد. در پايان نيز مازيار خيش وند 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 جامعه اي آرام تر و بهتر استفاده كنند.
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كنسرت هاي جزيره كيش
اينروزهاازنگاهتهيهكنندگان
جزيرهكيشبهتريــنجابراي
برگزاريكنسرتهايموسيقي
اســت.دراينروزهــايآخر
مهرماهنزديكبه10كنســرت
موســيقيدركيــشبرگزار
ميشود؛كنسرتهاييكهتاريخ
اجرايشانگاهیتمديدميشود؛
كنسرتهاييكهبليتشانحداقل
300هزارتومانيبهفروشميرود
وســقففروشاينبليتهابه
500هزارتومانهمرسيدهاست.
البتــهبرگزاريكنســرتهاي
موسيقيدركيشهمبارعايت
پروتكلهايبهداشــتيتوسط
مخاطبانبرگزارميشودوداشتن
كارتواكسيناسيونبرايرفتنبه
كنسرتالزامياست.درروزهاي
آيندهكيشميزبانخوانندگاني
چونعليرضاطليســچي،گروه
ماكانبند،اميدحاجيلي،بهنام

بانيوجهانبخشخواهدبود

ث
مك

اين روزها سالن هاي سينما و تئاتر 
فعاليت خود را با اكران فيلم هاي گزارش

جديد و نمايش هاي در صف اجرا، از 
سر گرفته اند. گالري ها و نگارخانه هاي پايتخت هم 
درهايشان به روي مراجعه كنندگان باز است، اما 
انگار كســي كه بخواهد كنسرت موسيقي برود، 
جايي را براي رفتن نمي يابد و تنها چاره اش اين 
است كه ســفري به كيش داشته باشــد. دفتر 
موسيقي وزارت ارشاد كه اين روزها همچنان با 
مديريت محمد  اللهياري اداره مي شود  )مديري 
كه حكمش براي مديريت كل دفتر توسعه كتاب 
توسط وزير ارشاد زده شده است( در برنامه خود 
برگزاري جشــنواره هايي چون موسيقي جوان و 
نواحي را دارد. به نظر هيــچ تهيه كننده اي براي 
گرفتن مجوز اجراي كنســرت در پايتخت اقدام 
نمي كند؛ موضوعــي كه جوابــش در وضعيت 
اقتصادي مردم و درآمدزايي كنسرت ها خالصه 
مي شود. درست اســت كه سالن هاي نمايش باز 
شده اند و اكران در سينماها با فيلم هاي 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 به 2سال منتظر تماشاي تئاتر و ديدن فيلم  
و حتي رفتن به كنسرت هاي موسيقي هستند. 
هم اكنون، اقتصاد هنر و درآمد شخصي هنرمندان 

از عوامل تأثيرگذار بر موسيقي پاپ است.
در ماه هاي گذشــته بيشــتر مجوز هــاي صادر 
شــده براي انتشــار تك آهنگ هــا و آلبوم هاي 
موســيقي بوده و هست. براســاس آخرين آمار 
در سال گذشــته به 4هزارو500 تك آهنگ تنها 
به صورت رسمي از طرف وزارت ارشاد مجوز داده 
شــده كه فراهم كننده حدود 377 آلبوم رسمي 
اســت. عدم رغبت تهيه كنندگان بــراي اجراي 
كنســرت ها در پايتخت جنبه اقتصــادي دارد. 
كنسرت هايي كه بايد با رعايت پروتكل ها برگزار 
شود، بليت هاي گراني كه ممكن است خريداري 
نشوند و... باعث شده ريسك برگزاري كنسرت در 
پايتخت زياد باشد. با اين اوصاف تهيه كنندگان 
و برگزار كنندگان موســيقي نمي توانند درآمد 
الزم يا دلخواه خود را داشــته باشند و به همين 
جهت عطاي برگزاري كنســرت در تهران را به 
لقايش مي بخشند. به نظر مي رسد حتي برگزاري 
كنســرت هاي آنالين هم با توجــه به وضعيت 
زيرســاختي پلتفرم ها باصرفه نباشد؛ چراكه در 

طول 2سال گذشته تاالر وحدت اقدام به برگزاري 
كنســرت ها مي كرد كه اين موضوع هم ادامه دار 
نبود. در اين ميان برخي از خوانندگان هم ترجيح 
مي دهند در كشــورهاي ديگر كنســرت داشته 
باشند. در همين شــهريور ماه خوانندگاني چون 
عليرضا قرباني، رضا صادقي و برادران آرش و مسيح 
عدل پرور تصميم به برگزاري كنسرت در قونيه و 

كانادا و... داشتند.

درخواستي براي اجراي كنسرت هاي موسيقي در تهران نمي شود

براي كنسرت به جزيره برو
فهيمهپناهآذر

روزنامه نگار

محمدناصراحدي
روزنامه نگار

خبر

انتصابمديرجديدفارابي
محمد خزاعی، رئيس سازمان سينمايي 
كشور طي حكمي سيدمهدي جوادي را 
به سمت مديرعامل بنياد سينمايي فارابي 
منصوب كرد. به گزارش همشــهري، روز 
گذشته روابط عمومي معاونت سينمايي 
با انتشــار حكم اين انتصاب، پايان دوره 
مديريت عليرضا تابش بر بنياد سينمايي فارابي را به طور رسمي اعالم 
كرد. در بخشي از اين حكم از مدير جديد فارابي خواسته شده كه نسبت 
به »برنامه ريزي براي تقويت و بازســازي ســينماي انقالبي، ديني و 
اجتماعي با رويكرد خانواده، اخالق و اميد با بهره گيري از همه ظرفيت ها 
و مبتني بر نقشــه راه بيانيه گام دوم انقــالب« و همچنين »توجه به 
كادرسازي و بهره گيري از ظرفيت جوانان به ويژه، نسل نوظهور سينما در 
جهت ايجاد سرمايه انساني انقالبي براي سينماي ايران« اهتمام داشته 
باشد. سيدمهدي جوادي متولد1366 مدرس دانشگاه و داراي دكتري 
حقوق بين الملل است. در كارنامه حرفه اي او عضويت در جامعه صنفي 
تهيه كنندگان فيلم سينمايي، مدير برنامه ريزي جشنواره هاي مقاومت 
و سينماي دفاع مقدس، مشاور معاون فرهنگي وزير كار و امور اجتماعي، 
رئيس كارگروه هنر و رسانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، قائم مقامي 
شبكه كودك و نوجوان صدا و سيما، مديرعامل و عضو هيأت مديره مركز 
نوآوري رايمون، دبير كميسيون خدمات محتوايي سازمان نظام صنفي 
رايانه اي استان تهران و تهيه كنندگي آثار تلويزيوني، مستند، سينمايي 

و انيميشن ديده مي شود.

آوازرفاقتدر»قابعكسكهنه«
آلبوم قاب عكس كهنه با آهنگســازي بهنام ارجمندي و خوانندگي 
عليرضا وكيلي منش روانه بازار شــد.بهنام ارجمندي درباره اين اثر به  
همشهري  گفت: اين مجموعه حاوي 9قطعه  در سبك موسيقي سنتي 
ايراني است. وي درباره اشعاري كه در اين آلبوم از آنها استفاده شده است، 
افزود: در اين آلبوم از سروده هاي هوشنگ ابتهاج و مصطفي طالبي بهره 
گرفته شده است. فرهاد اصالني، بازيگر سينما نيز در مراسم رونمايي 
از اين آلبوم از زنده ياد مصطفي طالبي، شاعر 6قطعه اين اثر ياد كرد و 
گفت:4سال پيش مصطفي را به شكل ناگهاني از دست داديم. او انساني 
تأثيرگذار و  شــاعري جســور بود. به گفته او مصطفي طالبي در زمان 
حياتش هيچ وقت حاضر به چاپ اشعارش نشد.با توجه به صحبت هاي 
آهنگساز اين آلبوم و فرهاد اصالني مي توان گفت اين اثر به نوعي اداي 
دين اين هنرمندان به مصطفي طالبي، شــاعر بيجاري اســت.  بهنام 
ارجمندي )عود و سه تار(، عليرضا دريايي )كمانچه و ويوال(، آتنا اشتياقي 
)ويولن سل( و حميد قنبري )تنبك و بندير( نوازندگان اين اثر را تشكيل 
مي دهند.  آلبوم قاب عكس كهنه محصول مؤسسه ساز و آواز كوير است و 
تهيه كنندگي آن را محمدباقر فرحي به عهده داشته است.  هنر دوستان 
مي توانند آن را از فروشگاه هاي معتبر آثار هنري تهيه كنند. افزون براين  
نسخه ديجيتال و قانوني اين آلبوم نيز از طريق فروشگاه اينترنتي بيب 

تونز در دسترس است.

گپي با سياوش چراغي پور، درباره حضورش در فيلم كوتاه و جشنواره فيلم كوتاه تهران

جشنواره به نگاه بازتر مديران نياز دارد
تماشاگرانفيلمهایسينماييبلند،ســياوشچراغيپوررابرايبازيدرفيلمهاييمثل
»جهانبامنبرقص«)ســروشصحت،1397(،»آبجي«)مرجاناشــرفيزاده،1394(،
»ماهيوگربه«)شــهراممكري،1392(و»ورودآقايانممنوع«)رامبدجوان،1390(بهيادميآورند.چراغيپورازاين
تواناييبرخورداراستكهنقشهايفرعيوحضورهايكوتاهشرادرفيلمهادرذهنمخاطبحككند.اوباوجوداينكه
سالهاستدرفيلمهايبلندبازيميكندوبهعنوانهنرپيشهحرفهايسينماشناختهميشود،اماهمچنانمثليكبازيگر
تازهنفسدرفيلمهايكوتاهجلويدوربينجوانانميرودكهاينروحيهنشانازنوجوييوماجراجويياودارد.چراغيپور
امسالهمبابازيدر2فيلمدرسيوهشتمينجشنوارهفيلمكوتاهحاضراست.اوبرخالفبسياريازهمكارانشكهمعموال
بهجشنوارهفيلمكوتاهسرنميزنند،درهمانروزاولبهجشنوارهآمدهبود.بااودربارهحضورشدرفيلمهايكوتاهو

جشنوارهامسالگپيزديم.

درجاييخواندمكهگفتهبوديدپدربزرگ
فيلمكوتاههستيد.

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

بازيميكنيد،چرا؟
واقعا از بودن در كنار بچه هاي فيلم كوتاه كيف مي كنم. 
از آنها ياد مي گيرم و تجربه هاي جديد به دست مي آورم. 
اتفاقاتي كه در فيلم بلند ممكن اســت براي من نيفتد، 
پيشنهادهايي كه ممكن است در فيلم بلند به من نشود، در 
فيلم كوتاه تجربه مي كنم. در كل، حال وهواي فيلم كوتاه 

را خيلي دوست دارم.
حضورشمادرفيلمهايكوتاهدرنقشهايي
كهدربرخيفيلمهايبلندغيرتجاريومتفاوتبه

شماپيشنهادميشود،اثردارد؟
صددرصد همينطور اســت. من بخشي از بركت حضورم 
در فيلم بلند و كارهاي بلندم را از فيلم كوتاه وام گرفته ام. 
اين قطعا اتفاقي اســت كه من خيلي به آن هم اميدوارم 
و هم خيلي دلخوشــم و هم اينكه حالم را خوب مي كند. 
كارگردانان فيلم بلند اگر شــناختي از بازي و  توانايي من 
نداشته باشند، وقتي من را در فيلم كوتاه مي بينند، اعتماد 

مي كنند و اين يكي از بركات فيلم كوتاه براي من است.
امسالدرجشنوارهچهفيلميداريد؟

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

به كارگرداني محمد وحداني.
راهيافتنجشنوارهفيلمكوتاهبهفهرست
جشنوارههايموردتأييداسكارراچطورميبينيد؟

به نظرم بازي در فيلمي كه شــانس رفتن به اسكار دارد 
مي تواند 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 

ايجاد مي شود. من اميدوارم بعضي از اين كج سليقگي هاي 
مديريتي فيلم كوتاه را كنار بگذاريم تا بيشــتر مطابق با 
استانداردهاي اسكار يا جشنواره هاي جهاني قرار بگيريم. 
يعني نگاه مان 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.
شمافيلميداشتيدكهازجشنوارهبيرون

بماند؟
نه، نداشتم.

تاحاالدرچندفيلمكوتاهبازيكردهايد؟
فكر مي كنم نزديك 30تايي باشد.

پسواقعاپدربزرگفيلمكوتاهايد.
)با قهقهه چراغي پور اين گفت وگو به آخر رسيد.(
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   خط ترور در دمشق
  آذر 1388: انفجــار در اثر بمب گذاری 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 ناآرامی های داخلی این 

کشور بوده است.
  آذر 1390: اولین انفجارها پــس از آغاز جنگ داخلی 
سوریه که به وسیله 2خودروی بمب گذاری شده در نزدیکی 
یکی از پایگاه های سازمان اطالعات ارتش در جنوب غرب 
دمشق صورت گرفت. این حادثه 44کشته به دنبال داشت. 

  تیر 1391: انفجار بزرگ در مقر سازمان امنیت ملی سوریه 
که منجر به جان باختن شخصیت های 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 به شمار 
می رفت، ضربه بزرگی به ساختار امنیتی دولت اسد وارد کرد. 
   بهمن 1391: بمب گذاری در مقر حزب بعث در شــمال 
دمشق. این حمله توسط گروه های مخالف دولت اسد اجرا 

شد و در اثر آن، بیش از 83نفر جان باختند. 
  شــهریور 1395: حمله انتحاری توسط یک خودروی 
بمب گذاری شده در یکی از ایســت های بازرسی واقع در 
مرکز شهر دمشق که 7کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت.
  اسفند 1395: گروه تروریستی جبهه النصره با اجرای 
3عملیات انتحاری همزمان در 3نقطه از دمشق )از جمله 
روبه روی کاخ دادگســتری(، باعث کشته شدن بیش از 
115شــهروند و نیروی امنیتي شد. این حمالت در واکنش 
به پیشروی های ارتش سوریه در جبهه های مختلف صورت 

گرفت.

كيوسك

صبح روز گذشته صدای انفجاری بزرگ در 
قلب دمشــق، بار دیگر خاطره ناامنی های خاورمیانه

سال های گذشته را برای شهروندان ساكن 
پایتخت سوریه زنده كرد؛ ناامنی هایي كه همزمان با بحران 
سوریه در سال2011 شــدت گرفته بود اما به تدریج طی 
سال های بعد با پيروزی های ارتش سوریه مقابل گروه های 

تروریستی كاهش یافت. 
به گزارش سانا، خبرگزاری دولتی ســوریه، در اثر انفجار 
2بمب كار گذاشته شده در اتوبوس حامل نيروهای نظامی 
در مركز شهر دمشق، دست كم 15ســرباز جان باخته و 
5تن دیگر نيز به شدت مجروح شدند. پس از حضور فوری 
نيروهــای امنيتی و یگان های نظامــی در صحنه حادثه، 
روشن شــد تروریســت ها 3بمب را در خودروی حامل 
نظاميان كار گذاشــته بودند اما بمب سوم منفجر نشده 
اســت. این انفجار عالوه بر تخریب كامل اتوبوس حامل 
نظاميان، خسارت های گسترده ای را به خودروها و اماكن 

تجاری واقع در محل حادثه وارد كرده است.  
شبکه الميادین با اشــاره به جزئيات مرتبط با این حادثه 
به نقــل از منابع آگاه گزارش داد: نقــل و انتقال نظاميان 
توسط اتوبوس های وابسته به وزارت دفاع، امری معمول 
و روزانه در سطح شهر دمشق به حساب می آید. نيروهای 
ارتش سوریه كه موظف به تامين امنيت مناطق حساس در 
داخل پایتخت و یا مبادی این شهر هستند، هر روز صبح از 
پایگاه های خود به مقاصد تعيين شده منتقل می شوند. بر 
این اساس می توان گفت نيروهای تروریستی كه مسئوليت 
حمله اخير دمشق را بر عهده دارند، ضمن شناخت دقيق از 
محل اجرای عمليات، حركت روزانه اتوبوس های وابسته به 

ارتش را برای مدت قابل توجهی زیر نظر داشته اند. 
ژنرال محمد الرحمون، وزیر كشور سوریه، در اولين واكنش 
رسمی نسبت به این حادثه تروریستی گفت: »تروریست ها 
با طراحی جزئيــات مکانی و زمانی ایــن عمليات تالش 
داشتند بيشترین خســارت جانی و مالی ممکن را ایجاد 
كنند.« او همچنين تاكيد كرد: »این حمالت برای انتقام از 
ارتش و مردمی است كه تروریسم را در بيشتر نقاط سوریه 

شکست داده اند.« 
طی سال های گذشته و مخصوصا پس از پيروزی های قاطع 
ارتش سوریه بر گروه های تروریستی نظير جيش االسالم و 
جبهه النصره در منطقه ریف دمشق، تحركات ضدامنيتی 
در مناطق مختلف پایتخت به طور چشــمگيری كاهش 
یافته بود. این پيروزی های نظامی تا انــدازه ای مهم بود 
كه رسانه هایی همچون شبکه الميادین از عمليات آزادی 
»ریف دمشــق« به عنوان تکميل آخریــن حلقه ها برای 
حفظ امنيت پایتخت یاد می كردند. حاال اما با گذشــت 
حدود 3ســال، بار دیگر رد پای تروریست ها در امن ترین 
بخش از خاک سوریه پيدا شده است؛ آن هم در حالی كه 
زمزمه هایی مبنی بر برنامه جدید ارتش تركيه برای تجاوز 

به خاک سوریه و آغاز درگيری های نظامی جدید در شمال 
این كشور به گوش می رسد.  

غائله جدید ترکیه علیه کردها
رسانه های منطقه ای طی هفته های اخير بارها نسبت به 
شروع مجدد درگيری های نظامی از سوی تركيه در شمال 
سوریه هشدار داده اند. مرجع تمامی این رسانه ها، عالوه بر 
مشاهدات ميداني تجمع گسترده نيروهای نظامی و زرهی 
تركيه در مرز سوریه، اظهارات رجب طيب اردوغان، رئيس 

جمهور و خلوصی آكار، وزیر دفاع این كشور است. 
بر اساس مواضع اخير این شــخصيت ها، تركيه نسبت به 
فعاليت  گروه های مســلح كرد در نزدیکی مرزهای خود 
ناراضی است. اردوغان، هفته گذشــته در این باره گفت: 
آمریکا و روســيه در قبال تعهدات امنيتی كه نسبت به ما 
داشتند بی توجهی می كنند. او تاكيد كرد: در صورت تداوم 
این وضعيت ناچاریم برای تاميــن امنيت مرزهای تركيه 

مستقيما وارد عمل شویم. 

آنکارا از ســال2017 تاكنون، در پوشــش دو عمليات 
نظامی )چشمه صلح و شاخه زیتون(، بخش قابل توجهی 
از مناطق شــمالی ســوریه را تحت عنــوان »مبارزه با 
گروه های تجزیه طلب كرد« اشغال كرده است. در جریان 
این دو عمليات ، بخشی از گروه های تروریستی مخالف 
دولت سوریه نيز در كنار ارتش تركيه عليه شبه نظاميان 
كرد می جنگيدند. البته در این ميان باید توجه داشــت 
كه بخش مهمی از پيشروی های نظامی تركيه در سایه 
انفعال دولت ترامپ نســبت به پرونده ســوریه رخ داد. 
این در حالی اســت كه جو بایدن روابط بسيار گرمی با 
گروه های مســلح كرد نظير حزب كارگران كردســتان 
داشــته و ازقضا مواضع منفی نســبت به سياست های 
منطقه ای تركيه طی ســال های اخير دارد. با این حال 
نمی توان از احتمال توقــف عمليات های نظامی تركيه 
در سوریه به دليل فشــارهاي دولت بایدن سخن گفت؛ 
آن هم در شرایطی كه بسياری از نيروهای نظامی تركيه 
در مرزهای این كشور با سوریه به حالت آماده باش كامل 

درآمده اند.
روزنامه العربی الجدید با بازخوانی تحوالت اخير شــمال 
ســوریه در این باره می نویسد: شــبه نظاميان موسوم به 
»نيروهای دموكراتيك ســوریه« طی 2ماه گذشته بيش 
از 5عمليات نظامی عليه ایست های بازرسی ارتش تركيه 
و همچنين شبه نظاميان سوریه ای متحد این كشور انجام 
داده اند. بخش عمده این عمليات ها در حاشيه شهر عفرین 
رخ داده و در اثر آن تاكنون دســت كم 5نظامی تركيه به 
قتل رسيده اند. بر این اساس شاید بتوان حادثه روز گذشته 
را زنگ خطری از ســوی گروه های تروریستی مستقر در 
استان ادلب، برای آغاز فشارهای نظامی در شمال سوریه 
به حساب آورد؛ گروه هایی كه طی سال های گذشته همراه 
با ارتش تركيه عليه شبه نظاميان كرد پيشروی های نظامی 

داشته اند. 
بسياری از تحليلگران طی ســال های گذشته پيش بينی 
می كردند با جدی شــدن فرایند خروج آمریکا از منطقه 
خاورميانه و مخصوصا ســوریه و عراق، تحركات نظامی 
تركيــه در این كشــورها به بهانــه مقابله بــا گروه های 
تجزیه طلب كرد افزایش یابد. عبدالباری عطوان، سردبير 
روزنامه رأی اليوم در این باره می نویسد: تركيه با استفاده از 
ضعف دولت های مركزی در سوریه و عراق، به دنبال احياي 
مرزهای عثمانی است؛ مرزهایی كه بيش از صدسال پيش 
با شکســت متحدین در جنگ جهانی توســط انگليس و 
فرانسه به مثابه غنائم تقسيم شدند. اگرچه تمركز آمریکا 
بر شــرق آســيا و خروج این قدرت از منطقــه به اجرای 
سياست های تركيه كمك می كند اما در عين حال نباید 
فراموش كرد كــه هيچ گونه تغيير اساســی در موقعيت 
نيروهای نظامی مستقر در سوریه، بدون چراغ سبز روسيه 

و ایران ممکن نيست.  

شماري از مردم هائیتي با تظاهرات در پایتخت 
خواستار آزادي گروگان هاي آمریکایي شدند. 
افراد گروگان گرفته شده تعدادي مبلغ مسیحي 
آمریکایي هستند که توسط یک گروه تبهکار 
ربوده شده اند. این گروه خواستار دریافت مبلغ 

17میلیون دالر باج شده است. 

روزنامه فایننشال تایمز ]انگلیس[

روزنامه گاردین ]انگلیس[

روزنامه وال استریت ژورنال ]آمریکا[

خط و نشان براي لهستان

جزئیات جدید از قتل نماینده

آمریکایي ها گروگان در هائیتي

در پي بروز اختالفات جدي میان دولت لهستان و 
اتحادیه اروپا، مقام هاي این سازمان در بروکسل 
اعالم کردند که به زودي اقدامات تنبیهي علیه 
لهستان اعمال خواهند کرد. این اقدامات ممکن 
است شامل تحریم هاي اقتصادي نیز باشد. این 
نخستین بار است که اتحادیه اروپا قصد دارد علیه 
یکي از اعضاي خود چنین تنبیه سختي در نظر 
بگیرد. دولت راست گراي لهستان، اخیرا قوانین 
اتحادیه اروپا را به چالش کشید و اعالم کرد که 

قوانین کشوري مقدم بر قوانین اتحادیه است.

تحقیق پلیس انگلیس درباره قتل نماینده مجلس
گاردین گزارش داده که تحقیقات پلیس انگلیس 
در مورد قتل یکي از نمایندگان مجلس این کشور 
همچنان ادامه دارد. تا به اینجا مشخص شده که 
نیروهاي امنیتي فرد قاتل را که دستگیر شده، 
از سال2014 زیر نظر داشته اند. 4روز قبل، دیوید 
امس نماینده ۶9ساله مجلس انگلیس در حین 
مالقات با اهالی حوزه انتخابیه اش مورد سوءقصد 

قرار گرفت و به ضرب چاقو کشته شد.

یک گروه تحقیق و تفحص در 
ســناي برزیل به ایــن نتیجه گزارش

رسیده  که ژائر بولسونارو، رئیس 
جمهور این کشور، باید به خاطر »جنایت علیه 
بشــریت« محاکمه شــود، چون او با هدف 
دستیابي به ایمني گله اي، عامدانه باعث مرگ 

صدهاهزار نفر شده است.
به گزارش نیویورك تایمز، در گزارش این گروه 
همچنین توصیه شده که اتهاماتي علیه ۶9نفر 
دیگر، ازجمله پسران بولسونارو و چند نفر از 

مقامات فعلي و پیشین دولتي مطرح شود.
این گروه در ابتــدا توصیه کــرده بود که 
بولسونارو به اتهام قتل و نسل کشي بومیان 
برزیل در منطقه آمــازون، جایي که ماه ها 
به خاطر کمبود اکسیژن در بیمارستان ها تعداد 
تلفات بسیار باال بود، محاکمه شود. با این حال، 
بعد از آنکه برخي رسانه ها در داخل و خارج از 
برزیل گزارش هایي درباره توصیه این گروه 
تحقیق و تفحص نوشتند، برخي سناتورهاي 
برزیلي گفتند که این گــروه در اتهام زني به 

رئیس جمهور کشور زیاده روي کرده است.
در آســتانه انتشــار این گزارش در شب 
سه شــنبه، این گــروه اتهام هــاي قتل و 

نسل کشي را حذف کرد.
هنوز مشخص نیست که آیا گزارش این گروه 
11نفره - که 7نفر آنها از قانونگذاران مخالف 
بولسونارو هستند- باعث اتهام قضایي شود یا 
نه، اما انتشار آن، مخالفان بولسونارو را بیش از 

پیش خشمگین خواهد کرد.
بولســونارو پیش از این هم به خاطر اینکه 
همه گیري کرونا را هرگز جدي نگرفت، مورد 
خشــم فراواني بود. در چنین شرایطي، این 
گزارش شاید آینده سیاسي بولسونارو را که 
در سال2019 کارش را به عنوان رهبر برزیل 
شــروع کرد، به خطر بیندازد؛ او برنامه دارد 
که در انتخابات ســال آینده براي انتخاب 
مجدد شرکت کند اما محبوبیت او مدام پایین 
مي آید و این گزارش مي تواند شرایط را براي 

او بدتر نیز کند.
این اتهام هــاي غیرقابل باور در گزارشــي 
1200صفحه اي که مشــخصا سیاست هاي 
بولسونارو را در مرگ بیش از 300هزار برزیلي 
مقصر مي داند، آمده اند. حدود ۶00هزار نفر 
در برزیل به خاطر کرونا جان خود را از دست 
داده اند. تهیه کنندگان گزارش توصیه کرده اند 
که مقامات قضایي برزیل، رئیس جمهور این 

کشور را زنداني و به اتهام او رسیدگي کنند.
رنان کالیریوس، ســناتور میانه روي قدیمي 
برزیل و رئیس سابق ســنا که مسئول ارشد 
تهیه این گزارش بوده، گفته است: »بسیاري 
از این مرگ  ومیرها قابل پیشگیري بودند. من 
شخصا متقاعد شده ام که او به خاطر تشدید 

کشتار مردم مسئول است.«
بولسونارو، از همان مراحل اولیه همه گیري 
کرونا هر کاري مي کرد تا خطر آن را کوچک 
جلوه بدهد. همزمان بــا وضع قرنطینه هاي 
سراسري در کشورهاي مختلف دنیا و افزایش 
تعداد بســتري ها در بیمارستان هاي کشور 

خودش، بولسونارو مردم را تشویق مي کرد که 
گردهمایي هاي بزرگ تشکیل بدهند و ماسک 
نزنند. بولسونارو که یکي از سرشناس ترین 
شخصیت  هاي ضدواکسن دنیاست، با هرگونه 
انتقاد از نحوه مدیریت همه گیري در دولتش 

به شدت برخورد مي کند.
دفتر ریاست جمهوري برزیل واکنش رسمي 
به گزارش نداشته اســت اما خود بولسونارو 
بعد از انتشــار گزارش گفته اســت که این 
گروه، با انگیزه هاي سیاسي تشکیل شده و 
تحقیقاتشان هم بر همین مبناست. او بعد از 
اعالم گزارش به کنایه از هوادارانش پرسیده 
است: »آیا خبر دارید که من امروز به قتل متهم 
شده ام؟« او در ادامه صحبت هایش کالیریوس 

را »کثیف« خوانده است.
این گزارش بعد از ۶ ماه تحقیق توسط کمیته 
ویژه کرونا در سنا تهیه شــده  و براي تهیه 
آن، بیش از 50جلسه اســتماع برگزار شده 
است. این جلســات به برنامه هاي پربیننده 
تلویزیوني شبانه تبدیل شدند و بسیاري از 
مردم شهادت هاي افرادي را دیدند که درباره 
رشوه هاي ســنگین و عملیات انتشار اخبار 
جعلي صحبت مي کردند. در یک برنامه، یک 
نماینده مجلس جلیقه ضدگلوله پوشــیده 
بود و درباره ارتشــا در برنامه خرید واکسن 

شهادت داد.
در این گزارش آمده است که رئیس جمهور 
براي خرید داروهاي تأیید نشده براي درمان 
کرونا فشار آورده اســت،  آن هم وقتي که 
ناکارآمدي آنها ثابت شده بود. همچنین به 
این مسئله اشاره شده که دولت بولسونارو، 
براي بیــش از یک ماه حــدود 100اي میل 
شرکت تولید کننده واکسن فایزر را نادیده 
گرفته و به این ترتیب، توزیع واکســن را 
4هفته عقب انداخته اســت. به جاي آن، 
دولت براي خرید یک واکسن تأییدنشده از 
هند پول بیشتري پرداخت  کرده است، اما 
همین قرارداد بعداً به خاطر شائبه اختالس 

در آن ملغي شد.
کرمو ده ســوزا، تحلیلگر سیاسي مستقل 
در برازیلیا، در یک گفت وگو گفته اســت که 
جلسات اســتماع، ناکارآمدي دولت را ثابت 
مي کند، با این حــال، هیچ دلیل محکمي که 
ثابت کند بولسونارو باید به خاطر نسل کشي 

محاکمه شود، ارائه نشده است.
قرار اســت این گزارش اول در کمیته به رأي 
گذاشته شود و بعدا،  در سنا درباره آن تصمیم 
گرفته خواهد شد. درصورتي که این گزارش 
تأیید شود، دادســتاني 30روز وقت دارد تا 
تصمیم بگیرد که اتهامات علیه بولسونارو را 
پیگیري کند یا نه. عالوه بر سنا، مجلس سفلي 
پارلمان برزیل هم بایــد این گزارش را تأیید 
کند. بعید به نظر مي رسد هیچ کدام از این دو 
حالت پیش بیاید، چون نه تنها اکثریت مجلس 
سفلي در اختیار حامیان بولسونارو ست که 
دادســتان کلي که اخیرا بولسونارو منصوب 
کرده،  از حامیان سرســخت رئیس جمهور 

برزیل است.

كرونا؛ اتهام قتل عام براي بولسونارو
گروه تحقيق و تفحص سناي برزیل، سوءمدیریت دولت براي مقابله با كرونا را اقدام 

عليه بشریت دانسته و خواستار محاكمه رئيس جمهور شده است

پایتخت سوریه كه طی سال های اخير با پاكسازی مناطق حاشيه ای از گروه های تروریستی امن شده بود، صبح 
دیروز بار دیگر شاهد عمليات بمب گذاری عليه نيروهای ارتش بود

بازگشت ترور به دمشق
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سفر با هواپيما از گذشته تا همين امروز، جزو  سفرهای گران محسوب مى شود.  هنوز هم فاطمه عباسی
مسافرت  با اين وسيله نقليه، نسبت به قطار و اتوبوس خرج بيشتری دارد. اما 
امســال به خاطر محدوديت های كرونايى و اينكه افراد نمى توانســتند با 
خودروی شخصى سفر كنند و مجبور بودند برای رفتن به برخى از شهرها 
بليت هواپيما تهيه كنند، ايرالين ها بــدون نظارت و مصوبه خاصى قيمت 
بليت ها را تا 30درصد در مسيرهای مختلف افزايش دادند. حاال بعد از گذشت 
فقط چند ماه از گران شــدن بليت هواپيما، به نظر مى رســد شركت های 
هواپيمايى باز هم قيمت ها را باال برده اند. ولــى همچنان خبری از رعايت 
پروتكل ها و البته برخورد با نقض آنها در هواپيماها نيست. ضمن اينكه اين 
شركت ها نه تنها هيچ مجوزی برای اين كار ندارند، بلكه حاضر به پاسخگويى 

و توضيح در باره دليل اين اقدام شــان هم نيســتند. برای مثــال اگر اين 
شركت های هواپيمايى تا ديروز قيمت بليت هواپيما در مسير تهران-مشهد 
را يك ميليون و78هزار تومان مى فروختند، حاال برخى از آنها به راحتى قيمت 
را دوباره تا بيش از يك ميليون و200هزار تومان بــاال برده اند، اما خبری از 
برخورد با آنها نيست.  اخيراً سازمان هواپيمايى كشوری اعالم كرده كه هرگونه 
تخطى از اجرای مصوبات، ابالغيه ها و دستورالعمل ها و سهل انگاری در اين 
زمينه تخلف محسوب مى شود. همچنين اعالم كرده كه هيچ تصميمى برای 
افزايش قيمت بليت هواپيما در دستور كار خود ندارد. شركت های هواپيمايى 
نيز موظفند درخصوص نرخ بليت هواپيما، براســاس تصميمات جلســه 
شورای عالى هواپيمايى عمل كنند و فروش باالتر از سقف نرخ تعيين شده 
تخلف محسوب مى شود، اما معلوم نيست چرا همچنان قيمت بليت هواپيما 

روزبه روز افزايش پيدا مى كند. كسى هم پاسخگو نيست. جالب اينجاست كه 
شركت های هواپيمايى پروتكل های بهداشتى و فاصله گذاری اجتماعى مانند 
محدوديت پذيرش 60درصدی مسافر را رعايت نمى كنند. تهويه ها در داخل 
هواپيما مناسب سازی  نشده و ســرعت هواپيما برای اينكه مسافران زمان 
كمتری در محيطى بسته باشند، برخالف بسياری از خطوط هوايى معتبر دنيا 
افزايش پيدا نكرده اســت. اما در عوض دم دستى ترين چيزها مثل خدمات 
كترينگ و پذيرايى داخل هواپيما را حذف كرده اند. سهم هر مسافر تنها يك 
بطری آب معدنى است. اين در حالى است كه قيمت اين خدمات روی بليت 
هواپيما محاسبه مى شود كه يا بايد از بهای بليت كم كنند، يا مانند پروازهای 
خارجى وعده غذايى يا ميان وعده  را با بسته بندی در اختيار مسافران  قرار 

دهند.

پرواز دوباره قیمت بلیت

خشونت پنهان انسانى يا شايد درباره اختالف طبقاتى و محمد سرابی شايد سريال »بازی مركب« درباره حاكميت پول باشد يا 
برابری. »شايد« درباره همه اينها هم باشد، اما »حتما« درباره بقاست، ولى نه بقا در جامعه 
انسانى، بلكه در رقابت وحشيانه درون »صنعت سرگرمى«؛ برای بقا در سريال سازی ؛ جايى 
كه شركت های توليد و پخش آمازون پرايم و ديزنى پالس، اچ بى او و اپل تى وی  اگر از هم 

عقب بيفتند، كشته خواهند شد و اگر برنده شوند، باران اسكناس بر سرشان مى بارد.
اينكه ما خودمان را در حال بازی و انتخاب ميان انسانيت و پول مى بينيم به دليل همان 
فرمولى اســت كه مى گويد معموال بيننده با قهرمان گرفتار، احساس همذات پنداری 
مى كند، ولى در بازی مركب ما مهمانان ويژه هستيم كه صحنه بازی را مى بينيم. در عوض 
نگهبان های قرمزپوش و شركت كننده های سبزپوش، توليد كنندگان سريال هستند. 
سريال سازی  يك رقابت برای رسيدن به چشم كسى است كه روی مبل نشسته و كنترل 
تلويزيون را به دست گرفته است؛ مخصوصا در 2سال گذشته كه كرونا خانه نشينى را بيشتر 
كرد، اوقات بسياری صرف تماشای »سيزن  ها« شد. از يكى، دو دهه قبل، كارگردان ها و 
بازيگران موفق راهى تلويزيون شدند و حاال بازار آنقدر رونق پيدا كرده كه بازی ويدئويى 
»ويچر« هم سريال شده است )البته خيلى موفق نبود(، مجموعه »بنياد« آيزاك آسيموف 
سريال شد )تازه منتشر شــده( و »ارباب حلقه ها« هم با وجود موفقيت 6فيلم بلندش، 
سريال مى شود )هنوز توليد نشده است(. سريال ساز ها رتبه محصوالت خود را مى شمارند، 
اما اين امتياز ها در كف بازار چقدر دوام دارد؟ چند سال قبل كه تماشاگران جهان قسمت 
آخر بازی تاج و تخت را تمام كردند، مينى سريالى تمام خاكستری با بازيگر های عادی و 
داستان تاريخى، تماشاگرا نى كه 8فصل شمشير و اژدها ديده بودند و از قسمت آخر و از 
دست دادن شخصيت های محبوبشان دلخور بودند، دسته جمعى روانه تماشای انفجار 

چرنوبيل شدند. غبار های چرنوبيل باال رفت و بعد به همان سرعت پايين آمد.
تفسير عميق و هستى شناختى عناصر دايره، مربع، مثلث در بازی مركب نتيجه قطعى 
ندارد. در سريال، فيلم و كنسرت كه نمى شود دنبال چشمه حكمت و معرفت گشت. جواب  
سؤاالت بنيادی انسان، بين كتاب های ضخيم هم پيدا نمى شود؛ چه برسد محصوالتى كه 

برای »سرگرمى« ساخته شده اند.
همانطور كه بازيكن های بدهكار خودشــان به جزيره برمى گردند، نتفليكس هم آماده 
ساختن فصل دوم مى شود. آمار ها نشان مى دهد كه اين سريال آمريكايى - كره ای نزديك 
به ميلياردی شدن است؛ پس تا فراموش نشده بايد از اين فرصت استفاده كرد. آيا ما كه 
مجانى دانلود مى كنيم و نمى خريم و در آمار های جهان نيستيم هم جزو اين بازار حساب 

مى شويم؟ 

 سیاست مرکب

خیراتمان را نوسازی و مدرن كنیم

اگر با امثال »مامان زهره« از نزديك آشنا باشيد 
كه برای خــود وظيفه نگهــداری و حمايت از 
كودكان بدسرپرست و بى سرپرست را تعريف 
كرده اند، با دنيايى از مهر و محبت های مردم آشنا 
مى شويد. مهر و َمحبت با هر نيتى. گاهى صرفاً 
برای آنكه حال خودشان را بهبود دهند و گاهى 
دقيقاً برای آنكه حال ديگــری را بهتر كنند. در 
اين ميان چه بسيار كسانى كه با خدای خود نذر 
و نيازی كرده اند و حال مى خواهند آن نذر را ادا 
كنند. به ويژه در ميان ما شيعيان كه حكايت نذر 
رويه پررنگ و وسيعى دارد. قيمه امام حسين)ع( 
تنها نمادی از يك غذای پخته شده برای توزيع 
ميان عزاداران حسينى نيست؛ فرهنگى است 
از آنچه مردم برای ادای نذر خــود در دهه اول 
محرم بــه آن عمل مى كنند. چند ســال قبل 
طى بازديدی از آسايشــگاه خيريه سالمندان 
كهريزك موضوعى مطرح شــد. اينكه در دهه 
اول محرم و به ويژه دو روز عاشــورا و تاسوعا و 
همچنين در روز عيدقربان سيل عظيم نذری ها 
روانه اين آسايشگاه مى شــود. گوشت قربانى 
هديه شده به اين مركز در روز عيدقربان چنان 
زياد است كه همان روز كاميون های يخچال دار 
آماده هستند تا گوشت را به ديگر مراكزی كه كار 
خير مى كنند منتقل كنند. اما بعد در طول سال 
كمتر از آن همه وفور گوشت و مراجعه خيران يا 
ادای نذری خبری هست. امسال در موعد عيد 
قربان كه همزمان شده بود با اوج شيوع بيماری 
كوويد-19 در چابهار و به طور كلى سيستان و 
بلوچستان، برای تأمين كپسول اكسيژن خيران 
دست به كار شدند وگرنه مشكل آن قدر وسيع 
بود كه اقدام های رســمى كاری از پيش نبرد. 
در اين ميان خيرانى بودند كه بــه اندازه بهای 
گوسفند قربانى كمك كردند تا كپسول اكسيژن 
خريداری شود. واقعيت اين است كه نذر و ادای 
نذر رابطه ای ميان فرد و خدای اوست. طبيعى 
است كه ادای نذر چيزی تغييرناپذير نيست كه 
بگوييم چون نذركرده حتماً قيمه  امام حسين)ع( 
طبخ كند پس اين ديگر تا ابد بايد همان باشد. 
آنچه در نذر و خيرات مهم اســت اينكه ما برای 
دل خودمان سعى مى كنيم چيزی را به دست 

نيازمندی برســانيم. در اين سال ها خيران 
به ويژه آنها كه مؤسسه و سازمان غيردولتى 

برای حمايت از نيازمنــدان راه اندازی كرده اند 
يا وظيفه نگهداری از كودكان بدسرپرســت و 
بى سرپرســت را برای خود تعريف كرده اند به 
تجربه توانسته اند راه های تأمين مواداوليه خورد 
و خوراك را به بهترين نحو بيابند. چه به صورت 
عمده خريدن و چه ارتباط با كسانى كه مى توانند 
اين اقالم را تأمين كنند يا هديه دهند. اما نيازهای 
ديگری دارند كه شايد به سادگى خورد و خوراك 
نتــوان آن را برآورده كرد. دنيــای مدرن امروز 
پيچيدگى های زيادی به ما تحميل كرده  است. 
مثاًل نياز به مشاور و روانشناس در زندگى عادی 
ما ازجمله اين نيازهاســت و در مراكزی كه از 
افراد در معرض آسيب يا آسيب ديده نگهداری 
مى كنند رفع اين نياز حياتى است. تأمين اين 
نياز هزينه بر است، چه از طريق به خدمت گرفتن 
مشاور و روانشــناس مســتقر و چه به صورت 
ساعتى. چه بســا ما بتوانيم نذرمان را با تبديل 
آن به تأمين هزينه های مشاوره ادا كنيم. يا شايد 
بتوانيم هزينه بيمه و دستمزد يكى از كاركنان 
غيرداوطلب مؤسسه های خيريه را تقبل كنيم. 
شايد در اين روزها نياز به وسايل كمك آموزشى 
مدرن نظير تبلت و گوشى هوشمند بسيار اولويت 
داشته باشــد و تأمين آن مؤثرتر و ماندگارتر از 
خريد يك بســته خرما و طلب حمد و سوره ای 
در شب جمعه باشــد. ممكن است بگوييد يك 
بســته خرما نهايتاً 60هزارتومــان پايمان آب 
مى خورد، ولى همين 60هزارتومان ها كنار هم 
جمع مى شود و مى توان برای دانش آموزی در 
نقطه ای كم برخوردار يا خانواده ای كم برخوردار 
تبلت يا گوشى هوشمند خريد. خيرات هايمان 
را مى توانيم بازتعريف كنيــم و قطعاً هربار كه 
آن دانش آموز از تبلت و گوشــى هوشمند در 
تحصيلش اســتفاده كند دعای خيرش به آن 
مرحوم و عزيز سفركرده ما خواهد رسيد. زندگى 
در دنيای جديد مولفه های تازه ای يافته و خوب 

است ما هم برخى سنت هايمان را به روز كنيم.

يك فنجان مهر 

امروز روز ملی کوهنوردی است. روز آنهايی که به ارتفاِع خواستن صعود می کنند.  پناهگاه توچال عکس : همشهری / محمد عباس نژاد اول آخر

سینا قنبرپور

جزء از کل 
احساس مى كنم يك جای زندگى ام راه رو غلط رفتم  ولى آنقدر جلو رفتم كه ديگه انرژی برای برگشت استیو تولتز
ندارم. خواهش مى كنم اين يادت بمونه مارتين، اگر فهميدی مسيررو اشتباه رفتى 
هيچ وقت برای برگشتن دير نيست. حتى اگه برگشتن 10سال طول بكشه، بايد 
برگردی... نگو راه برگشت طوالنى و تاريكه، نترس از اينكه هيچى به دست نياری.

بوك مارك

يك عاشقانه ساده 
خيلى لوس و بى نمك مى شد!سامان مقدم – على: اگه قرار بود همه مثل هم باشيم كه زندگى 
آقاجونم مى گه ترس و نگرانى نمك فلفل زندگيه. گاهى وقتا سخت رسيدن مزه 
ديگه ای داره… حكايت من و تو هم همينه، به هم مى رســيم اما يه كم سخت، 

يه كم دير، ولى مى رسيم.

ديالوگ

2
میلیون

تعداد دانش آموزان ایرانی 
در ۲۰ سال گذشته تاكنون 

بیش از ۲میلیون نفر كاهش 
یافته و به حدود 15/6میلیون 

نفر رسیده است.

15
میلیون

به گزارش مركز آمار ایران، 
 در سال تحصیلی 

1۳۸1 - 1۳۸۰ مجموع 
دانش آموزان 

1۷ میلیون و۸۸۲ هزار و515 
نفر بوده است 
كه از این تعداد 

۹ میلیون و۳5۹ هزار و۹5۲ 
پسر و 

۸میلیون و5۲۲ هزار و56۳ 
دختر بودند اما در سال 
تحصیلی 1۴۰۰ - 1۳۹۹ 

مجموع دانش آموزان به 
15 میلیون و666هزار و5۸۷ 

نفر رسیده است كه در 
مقایسه با ابتدای دوره 
حدود ۲/۲میلیون نفر 

كاهش دارد.

13.3
میلیون

در فاصله سال1۳۸۰ 
تاكنون و در این دوره 
۲۰ساله نوسان تعداد 

دانش آموزان به گونه ای 
بوده كه در سال ۸6 - 1۳۸5 

نسبت به ابتدای دوره، 
تعداد با كاهش حدود 

۳میلیونی به 1۴/۹میلیون 
نفر می رسد و 5سال بعد 

این آمار به 1۳/۳میلیون نفر 
كاهش می یابد.

عدد خبر

حافظ

 هر صبح و شام قافله ای از دعای خير
در صحبت شمال و صبا می فرستمت

البد اين شيوه از طراحى سايت ها  را ديده ايد كه آيتم ها آن باال در صابر محمدی
ِهِدر چيده شده اند و شما پيش از كليك اگر روی هر كدام نگه داريد 
رنگشان عوض مى شود؛ به عبارت بهتر، در اين صورت، وقتى باقى 
گزينه ها خاموشــند، آن گزينه كه هدف گرفته ايد، كمى جلوتر 
مى ايستد و روشن مى شود. در ســال های دهه 60و 70شمسى 
مجموعه ای كتاب در شهرستان بابل منتشر مى شد كه طراحى روی 
جلدهای شان مشابه همين نوع از طراحى ســايت ها بود؛ در آن 
مجموعه كتاب ها كه »درباره هنر و ادبيات« نام داشــتند، ناصر 
حريری، پژوهشگر و شــاهنامه پژوه با شاعران و داستان نويسان و 
محققان ادبى به گفت وگو مى نشست و در هر جلد دو مصاحبه را 
مى گنجاند. همه اسامى گفت وگوشونده های آن مجموعه به رنگ 
خاكستری با خوشنويسى بيژن بيژنى روی همه جلدها مى آمدند. 
تنها دو نفری كه در همان جلد گفت وگويشان منتشر شده بود، به 
رنگ سفيد بر جلد مى نشست تا شما حتى اگر فقط همان يك جلد 
را از مجموعه مى بينيد، در عين حال كــه مى دانيد در اين جلد، 
گفت وگو با كدام دو نفر را خواهيد خواند، از همه گفت وگوهای ديگر 
مجلدهای مجموعه هم باخبر شويد. شايد نكته به خصوص و مهمى 
هم نباشد اما برای من در نوجوانى اين شيوه از تقويت برندينگ يك 
مجموعه بسيار تازه و جذاب به نظر مى رسيد؛ ماجرايى كه چندان به 
داخل كتاب ها تسری نيافته بود البته! گفت وگوها در عين حال كه 
در بخش هايى ســودمند به نظر مى رســيدند امــا اغلب درگير 
كليشــه های گفت وگو با فعاالن ادبى مى ماندند. نمى شود منكر 
زحمات ناصر حريری در اين گفت وگوها شد؛ پژوهشگری كه نابينا 
به دنيا آمده و همه اين سال ها را به سختى مطالعه كرده و حاال هم 
مدير نشر آويشن بابل است و هم مديرعامل انجمن امداد به بيماران 

سرطانى ايران.
يكى از جلدها مربوط به گفت وگوی حريری با مهدی اخوان ثالث 
و على موسوی گرمارودی بود. كتاب، در بهار 1368، اندكى پيش 
از درگذشت اخوان، در بابل منتشر شــد. بخش مربوط به اخوان، 
بسيار خواندنى اســت؛ از آن رو كه ظاهرا شاعر خراسانى خواسته 

گفت وگوكننده را حسابى سر كار بگذارد.
جايى از گفت وگو، حريری آن پرســش كليشه ای را مى پرسد كه 
كداميك از كتاب هايتان را بيش از باقى مى پســنديد، اخوان هم 
نخ نماتر پاسخ مى دهد كه »خيلى فرق نمى كند، به قول معروف مثل 

بچه های آدم هستند«. در ادامه وقتى با اصرار حريری برای پاسخ 
مواجه مى شود، اضافه مى كند كه »همه فرزندانم بودند و هستند، 
حتى آن دو پسر دوقلو سعيد و ابوالفضل كه از شوهر زن اولم بودند و 
از سه سالگى بزرگشان كردم و بعد در اين جنگ همان اوايل جنگ 
شهيد شدند و يك پسر ديگر كه از همان زن عرب از خودم داشتم 
سهى، و او هم در همين جنگ تحميلى به اصطالح مفقوداالثر شد 

و هنوز هم چشم به راهش هستم و همه مرا پدر، بابا مى خواندند.«
بعد ظاهرا اخوان به گريه مى افتد كه حريری مى گويد: »خواهش 

مى كنم گريه نكنيد از مردی چون شما بعيد است«.
»گريه نمى كنم، گاهى اشك از چشمم بيرون مى زند.«

خب، مى دانيم كه چنين روايت عجيبى درســت نيست و اخوان 
جز ايران خانم همســری نداشــته اســت. ظاهرا همان موقع ها، 
محمدرضا شفيعى كدكنى، شاعر و دوست اخوان در همين باره 
مى گويد: »وقتى اين مصاحبه انتشــار يافت گفتم: مهدی جان! 
اين چه حرف هايى بود؟ گفت: راست اســت و بعد شروع كرد به 
ذكر جزئيات قضيه با تفصيلى صدبرابــر آنچه در مصاحبه  گفته 
بود. چندين ســاعت وقت مجلس ما را آن روز، همان جزئيات و 
دقايق احوال آن زن موهوم و بچه های موهوم گرفت؛ ولى به قدری 
جدی و با جزئيات توصيف مى كرد كه من هم باورم شد و اين را در 
شعرش هم آورده است«. اين روايت را كدكنى در كتاب »حاالت و 
مقامات م. اميد« آورده و منظور او از شعری كه طى آن به ماجرای 
اين همسر و فرزندان خيالى پرداخته شده، شعر »قصيده نخل نور 
و نخل ناز« است كه اخوان در نخستين پى نوشت آن گفته است: 
»پر جدی مگيريد؛ كمد هزل را مى آزمودم«. مهدی فيروزيان در 
كتاب »شعر سايه در موسيقى ايرانى« كه اخيرا به چاپ دوم هم 
رســيده، در رابطه با ارزش خاطرات روشنفكران، به مقوله صدق 
و كذب ها اشاره مى كند و اين كار اخوان را مصداق كذب آگاهانه و 

خودخواهانه مى داند.
انگيزه اخوان از اين داستان پردازی و البته از اصرار بر واقعى بودن آن 
مشخص نيست، اما دست كم در رابطه با اتفاقى كه در گفت وگو با 
ناصر حريری افتاده، من نوعى از شيطنت را مى توانم رصد كنم. انگار 
كه اخوان از برخى پرسش ها كالفه است اما به جای از كوره  دررفتن، 
روشى ديگر اتخاذ مى كند و به سؤال هايى كه بيهوده مى پندارد، 
رندانه پاسخ هايى جعلى مى دهد. گويى كه بخواهد با اين كار، اساس 
كار پرسشگری بر مبنای مباحث بى فايده را به تمسخر گرفته باشد.

این روایت امروز به چه درد ما می خورد؟

اخوان، رابطه مصاحبه کننده و مصاحبه شونده را به بازی گرفته است؛ او دروغی گفته که البته در رابطه با انگيزه اش صرفا می توان 
به گمانه زنی پرداخت. اين روايت به ما می گويد خاطره های ادبی را يکسره باور نکنيم. اصال برويم سراغ خود ادبيات، به چه درد ما 

می خورد فالنی چندبار ازدواج کرده و زنانش چند فرزند داشته اند؟

این چه دروغی بود 
كه اخوان گفت؟!

طرفين برخورد:   ناصر حريریـ  مهدی اخوان ثالث
نوع برخورد:  مصاحبه     محل برخورد:    تهران، خيابان دکتر 
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