باختهندبالدربدترینموقع

شگفتانگيز؛تمجيدازمشكات

تيم ملی ایران مقابل بحرین باخت و برای
رسيدن به فينال مسابقات قهرمانی آسيا كار
سختی دارد

خستهنباشید

رافائل نادال بعد از مالقات با تنيسور
ایراني حاضر در اوپن استراليا ،از او
تعریف كرده است

20

پخش زنده روز

تيم ملی فوتبال زنان كه برای نخستين بار به جام
ملتهای آسيا رسيده بود با شکست5بر صفر
مقابل چينتایپه مرحله گروهی را به پایان رساند

19

یادداشت
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13:30

چين

لبنان

عكس| سعيدزارعيان|

15:30
کرهجنوبی

ایران

18:00

عراق

18:30

سوریه

امارات

عربستان
20:45

عمان

برنامه بازی
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سهشنبه  12بهمن 1۴00
گروه A

لبنان

15:30

عراق

سوریه

17:30
کرهجنوبی

امارات

ایران

18:00
گروه B

ژاپن

13:40
عربستان
15:30

چين

استراليا

19:30

ویتنام

عمان

بهروز رسايلي

روزنامهنگار

 7و  8مغضوب

داستان رضا اسدي و آرش رضاوند كه فصل
عجيبي را پشت سر ميگذارند

همهميدانندكهبــازيدربزرگترينتيمهاي
ايرانچقدرسختاست.درپرسپوليسواستقالل
اگرخوبباشييكشبهراهصدسالهميرويو
موجتعريفوتحســينهاتورادربرميگيرد،اما
وايبــهروزيكهبهاندازهكافيخوبنباشــي؛
اينجاستكهزيرذرهبينميرويوبههماناندازه
بايدفشاروعذابراتحملكني.اينهاراگفتيمتا
يادآوريكنيماينفصل2بازيكندرپرسپوليسو
استقاللبهشدتازسويرسانههاوافكارعمومي
تحتفشاربودهاند.داريمدرموردشمارههاي7
و8ســرخابيهاحرفميزنيم؛آرشرضاونددر
استقاللورضااسديدرپرسپوليس.
وارث ضعيف فرهاد
دراستقاللآرشرضاوندشرايطعجيبيراتجربه
ميكند.اوكه2فصلپيشبهجمعآبيپوشــان
پيوست،درمجموعموفقنشدهنظرمثبتاغلب
هوادارانراجلبكند.رضاونددرآغازفصلجاري
همعمدتابهعنوانهافبكدفاعيازسويفرهاد
مجيديدرتركيباصليقرارميگرفت.بااينحال
نمايشهاياونهدرفازدفاعيونهدرفازهجومي
براياغلبهوادارانقانعكنندهنبود.كمكمفضا
بهسمتيرفتكهبعدازهربازياستقالل،سيل
واكنشهايمنفينســبتبــهرضاوندبهوجود
ميآمدواوفارغازنتيجهمسابقهموردهجومقرار
ميگرفت.ايناواخــرهمكهزوجزبيرنيكنفس
ومهديمهديپوركنارهمشكلگرفتوهردو
آنقدرخوببودندكهديگركمتربهرضاوندبازي
ميرســد.عجيباينكههــوادارانحتيحضور
چنددقيقهايرضاوندراهــمتحملنميكنند.

قاليباف:
اگر قراردادي
با چين و روسيه
بسته شد ،در مجلس
اعالم ميكنيم

مثالروزيكــهحضوررضاونــددرزمينمقابل
آلومينيومباازكفرفتنبرترياستقاللهمزمان
شد،خيليهانسبتبهاينموضوعحساسيتنشان
دادندوتعويضآرشراغلطخواندند.ازهمهبدتر
اينكهاواينفصلشماره7فرهادمجيديراهمبه
تنكردهواينمسئلهباعثشدهتوقعاتوفشارها
رويرضاوندبيشازپيشباشد.
حيف از شماره 8
درپرسپوليسهمشــرايطرضااسديبههمين
شكلاستوچهبسابدترازرضاوندباشد.اسدي
ابتدايفصلباكليجاروجنجالواحتماالدرازاي
يكقراردادگرانقيمتبهپرسپوليسپيوست،اما
هرگزنتوانستتوقعاترابرآوردهكند.اوهمفصلرا

درتركيباصليسرخپوشانشروعكرد،اماكمكم
بهحاشيهراندهشد.كاربهجاييرسيدكهيحيي
گلمحمديدرمقطعيحتيمحمدشريفيرابه
اوترجيحداد.ايناواخرهمكهحضوراســديدر
زميندردقايقپايانيسوژهشدهاست؛بهخصوص
دربازيبافوالدكهاو2دقيقهبعدازورودبهميدان

ازخستگيرويزمينولوشد.شدتفشارهاروي
اسديغيرقابلتوصيفاستوكاررابهجاييرساند
كهاينبازيكندرفضايمجازيبهمنتقدانواكنش
نشــانداد.اوگفتفقطچهارمــاهازقراردادش
باقيماندهومردمتحملكنندتاايندورانتمام
شود!ازقضااسديهمدرپرسپوليسپيراهنمهم
وعزيزيرابهتنكردهاســت.اوشمارههشتيرا
پوشيدهكهبرتنشماريازبهترينبازيكنانتاريخ
باشگاهبودهاست.اينشمارهازاحمدنوراللهيبه
رضااسديرسيد،اماخريدسرخهافعالموفقنشده
حقمطلبرادراينمورداداكند.
ميمانند يا ميروند؟
نمايشــيكهاســديورضاونددرنيمفصلاول
داشتندطوريبودهكهشــايعاتیقويدرمورد
جدايياحتماليآنهادرپنجرهزمستانيبهوجود

بزن بريم

اللیگا اسپانیا

جمعه  15بهمن 1۴00

لوانته

23:30

ختافه

سوپرجام

دوشنبه  18بهمن 1۴00

فوالد

پرسپوليس
16:00

آوردهاســت.ايــندوبازيكندرمتــنحرفو
حديثهايفراواندرمــورداحتمالجابهجايي
بابازيكنانسايرتيمهاقراردارند.بااينحالگفته
ميشــودحداقليحييگلمحمديباجدايي
اسديموافقنيســت.بعدازفشارهاياخيرهم
يحيييكاســتوريدرحمايــتازاينبازيكن
منتشركرد.بههرحالبايدمنتظرماندوديد7و8
مغضوبسرخابيهانيمفصلدومراهمدرهمين
2تيمسپريميكننديانه.

آخرین خبر

استعفای یحیی؛فشار
به مدیران پرسپولیس

يحيیگلمحمدیتهديدچندروزقبلشراعملی
كردوديروزاســتعفایخودراتقديممسئوالن

تيم
البته مليايرانامشبباعبورازسدعراقبهجامجهانيقطرمي 
رسد
بدونبردناين
بازيهمايرانبهقطرخواهدرسيد؛فقطجشنصعود
كميعقبميافتد

لیگ برتر انگلیس

سهشنبه  19بهمن 1۴00

نيوکسل
23:15

باشگاهپرســپوليسكرد.سرمربیسرخپوشان
بهخاطرمســائلاخيــر،عدمپرداختمطالبات
ومحققنشــدنوعدههایمديــرانجديداين
باشگاهاقدامبهكنارهگيریكردهتاشايدبهاين
ترتيبمديرانباشــگاهرابهواكنشواداركند.
رضادرويشاززمانیكهپستمديرعاملیباشگاه
پرسپوليسراپذيرفتههنوزنتوانستهآرامشرا
دراينتيمحاكمكندووعدههایچندبارهاوبرای
پرداختمطالباتبازيكنانهنوزعملینشــده
است.درويشديروزبعدازاستعفایگلمحمدی
درپاسخبهخبرنگارانگفتهنوزنامهاستعفای
اوبهدستمننرسيدهاست!اوساعتیبعداعالم
كردبااستعفایيحيیمخالفاستوطیيكی
دوروزآيندهبخشــیازمطالباتاعضایتيمرا
پرداختمیكند.

رشد نجومی
اجاره خانه
اورتون

23:30
منچستریونایتد

برنلی
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صفحه2

اجاره مسكن در یک سال گذشته2/5برابر رشد كرده است

صفحه4

یک مرکز ترکاعتیاد دیگربا
ظرفیت 1400نفر درتهران افتتاح شد

ظرفیت برای ترک
معتادان متجاهر داریم.

12مرکز

تخصصی بازپروری
در پایتخت داریم.

ترک معتادان متجاهر
در تهران فعال است.

2

300خانه

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا سياست فشارحداكثري را «انتخابي خيلي بد» دانست
كه از دولت قبلي اياالتمتحده بهجا ماندهاست
صفحه2

رکوردمالقاتهایوزیرانونمایندگان
از زمان تشــكیل دولت ســیزدهم تــا ابتدای دیمــاه بیــش از 1600مورد
مالقات مســتقیم بیــن وزیــران ،اعضــای كابینــه و نماینــدگان مجلس
انجام شــده كه ایــن ركورد طی 4مــاه در ادوار مجلس بیســابقه اســت.
علی بهادریجهرمی ،سخنگوی دولت نیز گفته است :سطح دسترسی
نمایندگان با شخص رئیسجمهور و تكتك وزرا بیش از هر زمانی و بلكه
ش از این بوده است .در این دادهنما به بررسی
شاید بیش از همه ادوار پی 
سطح تعامل مجلس و دولت پرداختهایم:

حضورسیدابراهیمرئیسی ،رئیسجمهور
درمجلسیازدهم

 1بار

حضور حسن روحانی ،رئیسجمهور
اسبق در افتتاحیه مجلس یازدهم

796بار

مالقات اعضای كابینه
با نمایندگان در مجلس شورای
اسالمی و پاسخ به سؤاالت ایشان

مالقات متقابل
وزرا و نمایندگان در
وزارتخانهها ومجلس

دیدار
مستقیم
نمایندگان مجلس
با رئیسجمهور

14

مورد

با مشارکت بخش خصوصی یک خط از شبکه اتوبوسرانی تهران
برای سرمایهگذاری به بخش خصوصی واگذار میشود

۵۷۷بار

پاسخگویی معاونان پارلمانی
و مدیران كل امور مجلس
وزارتخانهها به نمایندگان
در بهارستان

870بار

حضور نمایندگان
در وزارتخانهها
و دستگاههای دولتی
و مالقات با وزرا

«وای اگر خامنهای حکم جهــادم دهد ،ارتش دنیا
نتواند که جوابم دهد» این شعار زیبا و حماسی اغلب
در محضر رهبر انقالب شنیده میشود .با این حال بهنظر میرسد یک فهم ناتمام
از این شعار وجود دارد .مهم شعار نیست .مهم این برداشت ناقص است که فارغ از
شعار در دل و ذهن ماست.ما از این شعار و شعارهای مشابه چه برداشتی داریم؟
یک فرماندهی داریم که باید دستور دهد تا ما اجرا کنیم .البته این درست است؛
اما همین؟ این برداشت خیلی بسیط است.
سؤال اصلی این است که آیا رهبر انقالب تنها فرمانده است؟
رهبر انقالب دعا کردند خداوندا ما را جزو سربازان جهاد تبیین قرار بده .پیشتر نیز
در معرفی امام سجاد(ع) ،حضرت زینب(س) و حضرت زهرا(س) این بزرگواران
را با روشنگری و مجاهده تبیین معرفی کردند .در جای دیگر میفرمایند امامان
معصوم(ع) حتي جنگ نظامیشان نیز برای حذف موانع دشمنی تبیین بوده است.
این یعنی نقشی مهمتر از فرماندهی وجود دارد و آن نیز معلمی است.
فرق معلم و فرمانده چیست؟
فرماندهی برای بحران و میدان جنگ است .دستور میدهد و باید اجرا شود .اما
معلم بهجای دستور ،تربیت میکند .هر دو الزم است اما همان والیتپذیری در
میدان جنگ نیز تربیت میخواهد .لذا اصل اول معلمی است.
ن شأن رهبری انقالب را کمتر توجه میکنیم و ثمرهاش چه میشود؟ ثمرهاش
ای 
این است که ما بهعنوان عالقهمند به امام جامعه ،نقش خود را تنها زمانی میدانیم
که او باید دستور دهد؛ آن هم در میدان قتال و تنها با شمشیر کشیدن .اما اگر نقش
امام جامعه را معلمی ببینیم ،آنگاه نقش ما نیز امتداد همین معلمی است .اینجا
دیگر از جهاد تنها برداشت جنگ نظامی نداریم و به زندگی عادیمان نمیپردازیم
تا وقت قتال .جهاد را در نسبت با آرایش دشمن تعریف میکنیم و نقش خود را در
همین معنا تعیین میکنیم؛ نقشی متناسب با تعمیم مفهوم جهاد.
اگر چنین نقشی پیدا کنیم چه میشود؟
اول اینکــه والیتپذیری میشــود فهمیدن و عمل کــردن .فهمیدن خودش
موضوعیت دارد؛ پس تالش کنیم اول بفهمیم.
دوم فهماندن .مربیگری .با دستور و تحکم ،جامعه رشد نمیکند .اساسا کار انقالب
با ادراک پیش میرود نه الزام .اینجاست که نقش همه میشود تبیینگری.
سوم و از همه مهمتر اینکه در جهاد تبیین تنها سربازها نیستند که میجنگند،
همه مردم باید آگاه و اهل شناخت شوند .اینجاست که از گعده و حلقه مخاطبان
همسو به گستره مخاطبان در ابعاد ملی میرسیم.

صفحه3

خبر آخر

«مرد بازنده» برنده روز اول

محمد حسین مهدویان از پدیده های سینمای ایران در دهه ۹۰
و یکی از پرکارترین کارگردان های این روزها ،در طول  ۷سال
 ۷فیلم بلند سینمایی ،یک مســتند بلند و سریالی پر سر
و صدا کارگردانی کرده است .کارگردانی که گویی با
استراحت بیگانه است تقریب ًا بالفاصله پس از سریال
«زخم کاری» فیلم «مرد بازنده» را کلید زد .فیلمی
که بلیت هایش در همان ساعت اول بلیت فروشی
تمام شد تا برنده روز اول لقب بگیرد.
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ديدار با بهاءالدين خرمشاهی؛ نويسنده و مترجم قرآن كريم

روزنامه«همشهریمترو»بهزودیمنتشرمیشود
روز گذشته در دیدار مدیران عامل شــرکت بهرهبرداری راهآهن شهری تهران و
روزنامه همشهری ،تفاهمنامه همکاری میان این دو سازمان وابسته به شهرداری
تهران امضا شد .محسن مهدیان ،مدیرعامل همشهری و مهدی شایستهاصل مدیرعامل
شرکت مترو ،در این دیدار ضمن بررســی زمینههای همکاریهای مشترک فرهنگی و
رسانهای ،تفاهمنامهای را امضا کردند .از جمله محورهای این تفاهمنامه انتشار روزنامه
همشهری مترو خواهد بود.

پرداختوام ۲۰۰میلیونتومانیمسکنروستایی
اکبر نیکزاد ،رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت :پرداخت  ۲۰۰میلیون تومان
وام به ازای هر واحد مسکن روستایی با ســود 5درصد در چند روز آینده محقق
میشود تا نهضت مقاومسازی در روستاها ادامه پیدا کند .با توجه به اینکه موضوع مقاومسازی
مسکن روستایی در حال متوقف شدن بود ،رئیس جمهور دستور داد سود وام ساخت مسکن
روستایی از  ۱۸درصد به 5درصد کاهش یابد .ســال  ،۸۴هفت درصد از واحدهای مسکن
روستایی مقاوم بود و امروز بهطور میانگین در کشور به  ۵۰درصد رسیده است.

كتاب به متن زندگی مردم بازمیگردد

كتــاب «حافظنامه» بهاءالدين خرمشــاهي بهتازگي به چاپ
بيستوپنجم رسيده است .در اين كتاب معني ابيات ،آرایههاي
ادبي و همه صنايع به شــكل دقيق بررســي شده است.
خرمشاهي با اينكه مترجم قرآن كريم است و ترجمه
او را با بهترين ترجمهها -از حيث اســتحكام زبان-
ازجمله ترجمه شــيوا و روان «عبدالمحمد آيتي»
میتوان مقايســه کرد ،پژوهشگر و مترجمي فروتن
و صميمي است.

حقوق بشر کانادایی؛ کشف گورهای جمعی
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با سعید سهیلی ،کارگردان سری فیلمهای «گشتارشاد»

طنزهایمنازدیگرفیلمهایمجدیترند
هنوز هم فیلم «گشت ارشاد  »3سعید سهیلی در حال
اکران است و در حال نزدیک شدن به فروش 40میلیارد
تومانی؛ فیلمســازی که با «مردی شبیه باران»
شروع کرد و به نظر میرسد که فرمول فروش
در ســینمای ایران را به خوبی یاد گرفته.
فرمولی که آن را خیلی ساده میداند و خالصه
شده در شــناخت مردم و زندگی و نفس
کشیدن آنها.

در ادامه رسوایی کشف گورهای جمعی کودکان بومی کانادا ،سران بومی در استان
بریتیشکلمبیادرغرباینکشورروزسهشنبهگفتندکهمعتقدند ۹۳گوربینشانرا
درنزدیکییکمدرسهشبانهروزیسابقکشفکردهاند«.ویلیسلرز»رئیسبومیانشهر«ولیامز
لیک»ازشهرهایاستانبریتیشکلمبیا،درکنفرانسخبریگفتکهبااستفادهازتکنیکهای
ژئوفیزیکیازجملهرادارهاینفوذیبهزمین،اجساداحتمالیانساندرمحلمدرسهشبانهروزی
«سنت جوزف» سابق که از سال ۱۸۸۶تا ۱۹۸۱فعال بود ،شناسایی شد؛ مدرسهای که توسط
مبلغان کاتولیک اداره میشد .سلرز اضافه کرد که برای تایید این موضوع به حفاری نیاز است.
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مجیدجاللی ازخاطراتچنددههمربیگریدرفوتبالمیگوید

telegram

@hamshahrinews
t w i t t e r

@hamshahrinews
ثبت رأی باالی  200از سوی مجلس
بــه 19گزینــه معرفیشــده رئیســی
بــرای هیأتوزیــران در شــهریورماه

معاون درمان ستاد مقابله با كرونای تهران از افزایش 40درصدی ابتال
و 100درصدی مراجعههای سرپایی خبر میدهد
صفحه5

فروش بلیت فیلمهای جشنواره با اقبال گسترده مواجه شدند

برداشت ناتمام از شعار «وای اگر
خامنهایحکمجهادمدهد»

instagram

hamshahrinewspaper

خوشحالم كه رنگی نشدم

مجید جاللی  45سال در سطح اول فوتبال ایران مربیگری
کرده است و جزو اولین مربیان نوگرایی در ایران بود
که با دانش روز کارش را انجام میداد .شــاید او را
بتوان از جوانترین مربیــان تاریخ فوتبال ایران
هم دانســت؛ مردی که حاال میگوید عالقه به
مربیگری دارد ولی حوصله سکانداری تیمهای
پردردسر را ندارد و ســرگرم نوشتن كتاب
است.
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چگونهنقشهکروناییکشورقرمزشد؟

ی امروز
ویژهها 

محسن مهدیان؛ مدیرعامل

گرافیک :حامد یزدانی

۱۷۲بار

نمایشگاههوایپاکباحملونقلبرقی

یادداشت

دادهنما

۱۶۶۶بار

گزارش خبرنگار اعزامی همشهری از مناطق
سیلزده جازموریان؛  4هفته بعد از سیل ویرانگر

پالک قرمز در تهران
شناسایی شد.
صفحه3

اعترافبهيکشكستخفتبار

 ۷بار

سیل رفت
خرابیها باقی ماند

مـنتشـر مـیکـنـد

هر روز  4صفحه

گفتوگو ،گزارش ،نقد و  یادداشت
همراه با عکسهای اختصاصی از هنرمندان
در رویدادهای جشنوارههای فیلم و تئاتر فجر

 12تا  23بهمن

عكس :همشهري /محمد حسین قنبری

خداحافظی
پایتخت با معتادان
 2مرکز
2000

2

پنجشنبه  7بهمن 1400
شماره 8424

سیامک باقری

دولت

یادداشت

رئیسی در ديداربا وزير دفاع جمهوري آذريايجان:

چرایی محاسبات غلط آمریکاییها

قدرت ايران در منطقه امنيتساز است

مجلس

قاليباف:اگرقرارداديباچينوروسيه
بستهشد،درمجلس اعالمميكنيم
رئيس مجلس در جريان جلسه علني روز گذشته
مجلس در پاســخ به انتقاد نماينده مهريز و بافق
از بياطالعــي نمايندگان مجلــس درخصوص
جزئيات قراردادهــاي ايران با چين و روســيه،
گفت :قراردادي بين ايران و چين بســته نشده،
از نظر حقوقي اگر قراردادي بســته شود ،بايد به
تأييد مجلس برسد .به گزارش فارس ،محمدرضا
صباغيان بافقي ،نماينده مــردم مهريز و بافق در
مجلس شوراي اسالمي در جلســه علني دیروز
مجلس و در تذكري خطاب بــه رئيس مجلس،
گفت :قراردادها و فعاليتهاي ديپلماتيك دولت
جاي تشكر دارد ،اما درخصوص قراردادي كه بين
ايران و چين بسته شد و اخيرا هم با روسيه بسته
شده ،مجلس بيخبر است.
وقتي هم كه مردم در اينباره از ما سؤال ميكنند
كه اين چه نوع قراردادي است و متن آن چيست،
پاسخي براي مردم نداريم .نايبرئيس كميسيون
شوراها و امور داخلي كشــور تصريح كرد :طبق
اصل 77قانون اساسي قراردادهاي بينالمللي بايد
در مجلس تصويب شود و اين ضعف مجلس است
كه از اين موضوعات خبر ندارد .صباغيان خطاب به
قاليباف ،رئيس مجلس تأكيد كرد :حداقل شما در
نباره توضيح دهيد كه محتواي قرارداد چيست
اي 
و اين انتظار از شــما كــه روز اول گفتيد اقتدار
مجلس را حفظ ميكنيد ،هســت كه در اينباره
اطالعرساني كنيد.

اعتراف به يک شكست خفتبار

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا سياست فشارحداكثري را «انتخابي خيلي بد» دانست كه از دولت قبلي اياالتمتحده بهجا ماندهاست
با وجــود اينكه در روزهــاي اخير
برخي رســانهها و مقامهاي غربي
دیپلماسی
تالش كردند با اســتفاده از حربه
«كمبود وقت» ،مذاكــرات وين را
در بنبست نشان دهند ،اما شواهد موجود از مسير
روبهجلوي رايزنيها ،هرچند با سرعت كم ،حكايت
دارد .اين درحالي است كه آمريكاييها نيز همچنان
ميكوشند با طرح موضوعهاي حاشيهاي ،ازجمله
«مذاكره مستقيم» ،از انجام تعهدهاي خود در قبال
جمهورياسالمي ايران طفره بروند.
درچنين شرايطي ،منابع ديپلماتيك حاضر در وين
معتقدند برخالف برخي اخبار اين روزها ،مذاكرات
در هتل كوبورگ به بنبست نرسيدهاست ،اما هنوز
نميتــوان زمان دقيقــي براي به نتيجه رســيدن
گفتوگوها تعيين كرد.
ازسوي ديگر ،كارشناســان معتقدند آنچه بيشاز
پيش درمســير روبهجلوي مذاكــرات مانع ايجاد
كــرده ،تناقضهاي موجــود در گفتــار و عملكرد
آمريكاييهاســت كه ميكوشــند با فضاســازي،
پيشــرفتهاي بهدســت آمــده در گفتوگوهاي
هســتهاي در وين را تحتتأثير قــرار دهند؛ آنها از
يكسو به شكست سياست فشــارحداكثري عليه
جمهورياســامي ايران اعتراف و ازسوي ديگر از
برداشــتن گامهاي عملگرايانه درمسير لغو مؤثر
تحريمها خودداري ميكنند.
شكست يك راهبرد كالن

اعمال فشــار حداكثــري بر جمهورياســامي،
سياستي بود كه دونالد ترامپ ،رئيسجمهور سابق
اياالتمتحده با هدف بهزانــو درآوردن ايران براي
اجراي دقيق آن تالش كــرد .ترامپ در بدو ورود به
كاخ سفيد اعالم كرد براي وادار كردن ايران به تسليم،
راهبرد كالن «فشار حداكثري خردكننده كوتاهمدت

کمتر از ِ
جنگ با هدف تهديد موجوديتي ايران» را
بهكار خواهد گرفت؛ راهبردي كــه پساز خروج از
برجام در ارديبهشــتماه ،1397فشردن كمربند
تحريمها عليه ايران و تغيير برچسبهاي تحريمي
ذيل برجام باهدف ســختتر شــدن احياي توافق
هستهاي 2015جزء مهمي از آن بهحساب ميآمد.
اين درحالياســت كه مقامهاي دولــت آمريكا در
ماههاي اخير بهدفعات نسبت به ناموفق بودن اعمال
سياست فشــارحداكثري عليه جمهورياسالمي
ايران اعتراف كردهاند؛ تا جايي كه سخنگوي وزارت
امورخارجه آمريــكا «كارزار فشــار حداكثري» را
شكست خفتباري براي اين كشور دانست.
ند پرايس در نشســتخبري اخير خود با انتقاد از
سياســتهاي دولت قبلي آمريــكا در قبال توافق
هستهاي ،سياســت فشــارحداكثري را «انتخابي
خيلي بد» دانســت كه از دولت قبلي اياالتمتحده
بهجا ماندهاست.
وي با بيان اينكــه در نتيجه سياســتهاي دولت
قبلي ،برنامه هستهاي ايران پیشرفت زيادي داشته
اســت ،گفت« :ما كه انتخابهايي بســيار دشوار،
چالشبرانگيز و حتي بد برايمان مانده ،مسيري را در
پيش گرفتهايم كه باور داريم در راستاي منافع ملي
ماست و آن بازگشتي دوجانبه به پايبندي به برجام
است.اين راه ،مسيري است كه براساس ارزيابي ما،
تاكنون بهتريــن راه  بازگردانــدن محدوديتهاي
ســخت ،دائمي و قابل راســتيآزمايي بــر برنامه
هستهاي ايران بودهاست».
درخواست دوباره براي مذاكره مستقيم

ي وزارت امورخارجه آمريكا درباره آمادگي
سخنگو 
اين كشور براي مذاكره مســتقيم با ايران پيرامون
موضوع هســتهاي در وين نيز عنوان كرد از زماني
كه مذاكرات احياي توافق هستهاي در سالگذشته

تذكرات اژهای
درباره بازداشتهای موقت
رئیس قوه قضاییه ،قضات و سایر مسئوالن قضایی را
به پرهیز از صدور قرارهای منتهی به بازداشت موقت
قضایی
در موارد غیرضرور توصیه كرد و گفت :چنانچه برای
متهمی بنا به ضرورت قرار بازداشت موقت صادر میشود ،باید نهایت
دقت و احتیاط و سنجش جوانب امر از ســوی قاضی صادركننده
قرار لحاظ شــود .به گزارش خبرگزاری صداوســیما ،غالمحسین
محسنیاژهای تصریح كرد :همچنین شیوه بازرسیها ،بازجوییها و

ميالدي آغاز شده ،آمريكا براي ديدار با ايران آماده
بودهاســت .پرايس همچنين با تكــرار ادعاهاي
گذشــته درباره كمبود زمان براي «نجات برجام»
و «بازگشــت دوجانبه به پايبندي» ،معتقد است
تعامل مســتقيم با ايران در زمين ه برجام يا مسائل
ديگر ،پربارتر خواهد بــود و «ارتباطي كارآمد» را
ميسر ميكند.
سخنان سخنگوي وزارت امورخارجه اياالتمتحده
در شرايطي مطرح ميشود كه آمريكاييها با وجود
اذعان به شكســت سياســتهاي تحريمي و فشار
حداكثري عليه ايران ،همچنــان بر اعمال اين ابزار
نامشروع ادامه ميدهند و با حاشيهسازي پيرامون
روند مذاكرات ،از لغو كامل تحريمها سر باز ميزنند.
برهمين اساس هم هســت كه برخي كارشناسان
معتقدند آمريكاييها با ارائه پيشــنهاد گفتوگوي
مســتقيم به ايــران ،تــاش ميكننــد از زيربار
مسئوليتهاي خود در زمينه بازگشت به برجام شانه
خالي كنند .اين درحالي اســت كه بهنظر ميرسد
موضوع هستهاي ،تنها محور موردنظر آمريكاييها
براي مذاكرات وين نيســت و آنها ميكوشند ديگر
درخواستهاي غيرقانوني خود را نيز در دستوركار
گفتوگوها بگنجاننــد؛ راهبردي كه بــا مقاومت
مذاكرهكنندگان كشورمان با شكست مواجه شده
و جمهورياســامي ايــران بارها اعــام كرد ه در
وين صرفا پيرامون احياي توافق هســتهاي ســال
2015مذاكره خواهد كرد.
استيصال در امتيازگيري از ايران

در اين ميان بررسيها نشــان ميدهد آمريكاييها
پساز آغاز فرايند غنيســازي۶۰درصد در ايران،
درخواســتهاي متعددي را براي انجام مذاكرات
دوجانبه با ايران مطرح کردهاند .براين اســاس در
ماههاي اخير مقامهاي آمريكايــي بارها از راههاي

سایر تمهیدات و ملزومات ناظر بر امر تحقیقات و تكمیل پرونده باید
بهگونهای باشــد كه فرد احضار یا بازداشتشده ،نسبت به برخورد
صورتگرفته با خود و لحاظ جنبههــای مختلف عدالت و دقت در
قبال پروندهاش ،آرامشخاطر داشــته باشد .رئیس قوه قضاییه در
ادامه ،جمعآوری ادلّه و اســناد ناظر بر اتهام انتســابی فرد پس از
مرحله احضار و بازداشت او را اشكال و غلط دانست و همه قضات و
مسئوالن قضایی را از اتخاذ این روش بر حذر داشت.
محســنیاژهای تصریح كرد :من نمیخواهم بگویــم كه اقدامات
ضابطان قضایی دارای اشكال و ایراد است بلكه تأكیدم بر آن است
كه قضات و بازپرسهایی كه اقدام به صدور قرارهای بازداشت موقت
میكنند دارای مسئولیت شرعی و قانونی هستند و باید در مدتی

مختلف ،تقاضاي مذاكره مستقيم را به ايران منتقل
كردهاند.
اين موضوع نشــان ميدهد آمريكاييها اين روزها
بيشاز هرچيز نيازمند انجــام ديدارهاي دوجانبه
هستند تا بتوانند بخشي از فشارهاي داخلي را مهار
كنند .ازسوي ديگر امتناع ايران از مذاكره مستقيم با
آمريكاييها ،از توان راهبردي جمهورياسالمي ايران
براي ناكارآمدسازي «حربههاي آمريكايي» حكايت
دارد .برهمين اساس هم هست كه برخي معتقدند
تغيير در تيم مذاكراتي آمريــكا در وين را هم بايد
نتيجه استيصال آنها براي گرفتن امتياز از جمهوري
اسالمي ايران تلقي كرد.
گزارش برجامي وزيرامورخارجه در مجلس

سخنگوي كميسيون امنيتملي و سياستخارجي
مجلس با اشاره به جلســه ديروز اين كميسيون با
وزير امورخارجــه گفت :حســين اميرعبداللهيان
دراينجلســه با تأكيد بــر اينكه تاكنــون مذاكره
مستقيمي با آمريكاييها صورت نگرفتهاست ،گفت
كه مذاكرات با گروه  4+1بهخوبي پيش ميرود.
محمــود عباسزاده مشــكيني افــزود :همچنين
وزيرامورخارجه تصريح كرد كه دريافت تضمينهاي
عينــي و جامع بــراي ايــران مهم اســت و دراين
ميان بر راســتيآزمايي نيز تأكيــد داريم؛ تاكنون
پيشــرفتهايي در مذاكــرات صــورت گرفته ،اما
همچنان برخي مسائل باقي ماندهاست.
وي اضافهكرد :غرب بهدنبــال امتيازگيري از ايران
است و با پروژههاي نخنما تالش دارند درميان مردم
استرس ايجاد كنند كه به هدفشــان نميرسند.
آنچه مهم است رســيدن به توافق پايدار ،با اصالت،
جامع و برد -برد بوده كه بــا راهنمايي مقام معظم
رهبري انتظارات مردم در چارچوب منافع كشــور
محقق ميشود.

كه فرد متهم در بازداشت بهسر میبرد ،بر مراحل مختلف تحقیقات
از او نظارت داشته باشــند و توجه كنند كه در اختیار بودن متهم
نزد ضابط ،رافع مسئولیتهای شرعی و قانونی قاضی صادركننده
قرار نیست.
رئیس عدلیه با تأكید بر اهمیت نحوه برخورد محترمانه با خانواده
متهمان و حفظ كرامت و حیثیت آنها حین مراحل مختلف تحقیقات
قضایی به ذكر خاطرهای از دوران قضــاوت خود پرداخت و گفت:
حفظ آبرو و حرمت خانــواده متهم و همچنیــن وجهه متهم نزد
خانواده بسیار مهم و مورد تأكید است .محسنیاژهای در پنجمین
سفر استانی خود امروز ،پنجشنبه به همراه جمعی از مسئوالن عالی
قضایی به استان خراسان رضوی سفر میكند.

دعوت از مردم براي تظاهرات حمايتآميز از يمن
شوراي هماهنگي طي اطالعيهاي از مردم براي شــركت در راهپيمايي روز جمعه و در اعتراض به
كشــتار مردم يمن دعوت كرد .در بخشهايي از اين اطالعيه آمده است« :با وجود وخيمترشدن
اوضاع انساني در يمن ،ائتالف «عربي -غربي» به سركردگي عربستان همچنان به بمباران مناطق
مختلف يمن و مراكز عمومي مانند بيمارســتان ،ادارات و مدارس ادامه ميدهد و اين جنايات در
ســكوت كامل محافل خبري آمريكايي -غربي رخ ميدهد و مدعيان حقوق بشر همچنان در برابر
اقدامات جنگافروزانه رژيم سعودي سكوت مرگباري اختيار كردهاند ».در پايان تأكيد شده است:
«شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي ضمن محكوميت شديد اقدامات غيرانساني و كشتار بيرحمانه
مردم مظلوم يمن توسط ائتالف عبري -عربي ،از ملت فهيم و رشيد و استكبارستيز ايران اسالمي
دعوت ميكند تا بعد از اقامه نماز عبادي ـ سياسي جمعه اين هفته(8بهمن) با انجام تظاهرات در
تمام مصليهاي سراسر كشور(كليه مراكز استانها ،شهرستانها و شهرها) ضمن اعالم همدردي
با مردم قهرمان يمن ،خشم و نفرت و انزجار خود را عليه جبهه عبري -عربي -سعودي و آمريكاي
مستكبر و صهيونيستهاي كودككش فرياد كنند.

وزیر خارجه قطر امروز به تهران میآید

 ١۶روز پس از ســفر حســین امیرعبداللهیان
وزیرخارجه کشورمان به قطر و گفتوگو با وزیر
خارجه این کشور  ،امروز محمد بن عبدالرحمن
آل ثاني ،معاون نخست وزير و وزير امور خارجه
قطر میهمــان کشــورمان اســت و در تهران با
امیرعبداللهیان مالقات خواهد کرد  .وزیر خارجه
قطر اخیرا عالوه بر گفتوگوی تلفنی با وزیر امور
خارجه ایران ،با بلینکن ،وزیر امور خارجه آمریکا
به صورت تلفنی گفت وگو کرده بود.

840نفر؛ نيروي رسمي مجلس

عليرضا ســليمي ،عضو كميســيون تدوين
آييننامــه داخلــي مجلــس با اشــاره به
نيازسنجي نيروي كار در بخشهاي مختلف
مجلس ،به فارس گفــت :تعداد 840نيروي
رســمي در بخشهاي مختلف مجلس اعم
از نظــارت ،تقنين ،حراســت ،كتابخانه و...
مشــغول بهكار هســتند كه در نيازسنجي
انجامشــده در كميســيون آييننامــه نياز
مجلس به 1600واندي نفر نيروي كار است.

دیدار باقری با نمایندگان اروپا

چند ماه حاشيه روابط همســايگي جمهوری آذربايجان با ايران
و ســاير كشــورهاي منطقه بهتدريج جاي خود را به مناسبات
ديپلماتيك و بازگشت به شرايط عادي داده است .برخي تحركات
مرزي اين كشــور و بهمريختگي منطقه ،موضــع متقابل ايران
و رزمايش مهرماه ارتش در شــمال غرب كشــور را رقم زده بود.
وزير دفاع جمهوري آذربايجان طــي 2روز حضور خود در ايران
ديدارهايي را در تهران با مقامات سياســي و دفاعي برگزار كرد.
رئيسجمهور روز چهارشــنبه در ديدار با ذاكر حســناف ،وزير
دفاع جمهوري آذربايجان با بيان اينكه روابط تهران و باكو صرفا
روابط مرسوم دوجانبه بين ديگر كشــورها نيست ،گفت :ايران و
آذربايجان نهتنها خويشاوند هســتند ،بلكه روابط موجود ،رابطه
عميق 2ملت اســت كه بر پايه عقيــده و باور مردم 2كشــور به
مباني ديني مشترك شــكل گرفته و در طول تاريخ قوام يافته و
استوار شده است .وزير دفاع آذربايجان با امیر سرتیپ محمدرضا
آشــتیانی همتای ایرانی خود نیز دیدار داشت .براساس گزارش
پايگاه اطالعرســاني رياستجمهوري ،ســيدابراهيم رئيسي در
بخش ديگري از سخنانش با تأكيد بر اينكه قدرت ايران در منطقه
امنيتساز است ،تصريح كرد :حضور نيروهاي تكفيري و داعشي در
هيچ كجا به نفع مردم منطقه نيست .اين گروهكها دستساخته
آمريكاييها و صهيونيستها هستند و در هر كجا كه حضور داشتند
اعمال جنايتكارانه انجام دادهانــد .او همچنين تأكيد كرد :رژيم
صهيونيستي دشمن بشريت است و به هيچ وجه نميتواند دوست
ملتهاي مســلمان باشد و اشــغال و تجاوزگري صهيونيستها
در منطقه و ضدملت فلســطين گواه اين واقعيت است .او اظهار
اميدواري كرد با حضور و نقشآفريني آگاهانه نيروهاي مســلح
آذربايجان جريانهاي تكفيري و كساني كه سر سازش با مسلمانان
ندارند ،نتوانند جاي پايي در منطقه پيدا كنند .وزير دفاع جمهوري
آذربايجان نيز در اين ديدارگفتوگوهاي خود با همتايان ايراني را
بسيار مفيد ،پرثمر و راهگشا براي آينده همكاريها توصيف كرد.

کارشناس مسائل سیاسی

در روزهــای اخیر مقامهــای کاخ ســفید از رئیسجمهور
گرفته تا سخنگوی دولت و وزارت خارجه آمریکا به شکست
سیاســتهای آمریکا در دوره ترامپ اعتــراف میکنند که
بســیار جای تأمل دارد .فارغ از چرایی این اعترافات در زمان
فعلی ،سؤال اساسی این اســت که چگونه سیاستهای فشار
حداکثری شکست خورد و موازنه راهبردی به نفع ایران تمام
شد .قبل از هر چیز ناکامی اســتراتژی آمریکا را باید مرهون
هدایتهای رهبر معظم انقالب دانســت .ایشــان همواره به
دستگاه دیپلماسی متذکر میشدند که دیپلماسی و مذاکره
بدون پشتوانه قدرت ،تأمینکننده منافع ملی نخواهد بود .این
موضع راهبردی در حالی تکرار میشــد که در نحوه مواجهه
با فشــارهای حداکثری دو دیدگاه از ابتدا وجود داشت .یک 
دیدگاه بر ایــن اعتقاد بود کــه باید وارد مذاکرات شــویم و
برجامهای  2و  3را بپذیریم و از فشارهای ترامپ خالص شویم
و درمقابل ،این دیدگاه نیز وجود داشت که راهی بهجز مقاومت
در برابر زیادهخواهیهای آمریکا نیست و الزمه مقاومت ،تغییر
موازنه راهبردی و تبدیل تهدیدهای حداکثری و هیبریدی به
فرصتهاست .درهمین راســتا ،با تأسی از تدابیر مقاممعظم
رهبری ،رویکرد فعالسازی «ســازوکارهای بازتولید موازنه
قدرت» در اولویت نظام قرار گرفت.
 -1نخســتین ســازوکار ،تقویت اجرای مصوبه طرح اقدام
راهبردی برای رفع تحریمهــا بود .قبــل از روی کار آمدن
دولت ســیزدهم ،مجلس شورای اســامی با تصویب طرح
اقدام راهبردی گام بزرگــی را برای ارتقــا و بازتولید موازنه
قدرت برداشــت .توجه به این ظرفیت در دولت ســیزدهم
جدیتری شد.
 -2دومین سازوکار ،افزایش قابلیتهای بازدارندگی است .در
این زمینه تدابیر و اقدامات بسیار مؤثری که سپاه پاسداران
انقالب اسالمی برای ارتقای قدرت جمهوری اسالمی ایران در
حوزههای مختلف انجام داد ،در بازتولید قدرت دیپلماســی
بینظیر بوده است .ارتقای قدرت موشــکی ایران و یا قدرت
دریایی ازجمله این اقدامات بود؛ بهگونهای که ژنرال مکنزی،
فرمانده تروریســتی ســنتکام آمریکا در منطقه ،در آستانه
مذاکرات 8آذرماه اعتراف کرد موشکهای بالستیک ایران در
اصابت به اهداف مورد نظر دقت بسیار باالیی دارند .ترجمان
و پیام این اعتراف ،ناکارآمد شــدن گزینههای روی میز بود
که همواره مقامات آمریکا در مذاکرات برای مرعوبســازی
استفاده میکردند .در واقع توان موشکی سپاه پشتوانه دفاعی
قوی برای هر نوع دیپلماسی است که قابلیت بازدارندگی ایجاد
میکند که طرف مقابل نتواند از اهــرم تهدید برای تحمیل
نظرات خود در مذاکرات استفاده کند .قدرت دریایی ،قدرت
پهپادی و اقدامات مقابلهبهمثل ایران نیز توانست موازنه تهدید
را در عرصه دریا و هوا ایجاد نماید .یکی از برنامههای آمریکا
برای تضعیف ایران در مذاکرات ،جلوگیــری از فروش نفت
ایران بود ،اما اقدامات شجاعانه سپاه از طریق سیاست موازنه
تهدید موفق به خنثیسازی آنها شــد .با فراهمشدن چنین
شرایط امنی ،نفت ایران بهرغم همه تهدیدات آمریکا و رژیم
صهیونیستی به لبنان و ونزوئال و ...صادر شد.
 -3سومین اقدامی که تعادل راهبردی برای مذاکره ایجاد کرد،
جابهجایی اولویتها در دولت سیزدهم و بهویژه خارجکردن
برجام از اولویت اصلی دولت بود .براســاس اصول مذاکرات،
هرچقدر نیاز یک بازیگر یا طرف مذاکره به سرانجام مذاکره
کمتر باشد ،قدرت بیشتری از خود به تصویر میکشد .یعنی
وقتی بازیگری که وارد مذاکرهای میشود نشان دهد ترسی از
شکست در مذاکره ندارد و هر اتفاقی در نتیجه مذاکره بیفتد
از آمادگیهای الزم برخوردار است  ،در مواجهه با طرفهای
دیگر مذاکره قویتر خواهد بود .براساس این اصل دیپلماتیک،
دولت سیزدهم از همان ابتدای ورود به پاستور ،تالش کرد در
سیاستهای اعالمی و اعمالی خود برجام را از اقتصاد کشور
جدا نماید .مهمتــر اینکه دولت اعالم کــرد اگر در مذاکرات
هستهای تمام تحریمها لغو نشــود ،با شکست روبهرو خواهد
شد )1400/9/5( .این رویکرد که کامال با رویکرد دولت قبلی
متفاوت اســت ،به غربیها نشان داد که ســرانجام مذاکرات
هرچه باشد برای جمهوری اســامی ایران علیالسویه است
و ایران تمام تخممرغهای خودش را در ســبد مذاکرات وین
نخواهد گذاشت.
 -4چهارمین اقدام و سازوکار بازتولید موازنه قدرت راهبردی،
ارتقای ظرفیتهای هســتهای ایران بود .روند رو به افزایش
این ظرفیت بهشدت در رفتارســازی آمریکا و اروپا تأثیرگذار
بود .زیرا آنها میدیدند که بهرغم فشــارها ،ایران در ابتدای
خردادماه 1400انباشت اورانیوم 5درصدی خود را به باالی
ی اورانیوم با غنای ۲۰درصد که
5تن رساندهاست .ذخیرهساز 
در ابتدای فروردین۵۵ ،1400کیلوگرم بود ،در خردادماه به
90کیلوگرم رسید ،در مهرماه این رقم به بیش از 120کیلوگرم
رســید و با همین روند این رقم در آبانماه از 210کیلوگرم
عبور کرد .ســرعت افزایش ذخایر اورانیوم 60درصدی نیز از
ابتدای سال 1400بهشــدت توجه آنها را بهخود جلب کرد؛
زیرا آنها میدانســتند که در خردادماه ســالجاری ذخیره
60درصدی اورانیوم غنیشــده 2.5کیلوگرم اســت ،اما این
ذخایر در شــهریورماه به 10کیلوگرم رسید و در آبانماه این
رقم به 25کیلوگرم رسیده است .درحالحاضر نیز در خبرها
شنیده میشود که این رقم به باالی 30کیلوگرم رسیده است.
از ســوی دیگر سرعتبخشــی در راهاندازی و اســتفاده از
سانتریفیوژهای پیشــرفته ،اقدام دیگری بود که در راستای
مصوبه مجلس شورای اسالمی و بازسازی موازنه قدرت برای
مقابله با تداوم تحریمهــای ضدبرجامی غرب و اعمال قدرت
برای بازگشت آنها به تعهدات برجامی صورت گرفت.
از این رو ،ابراز نگرانیهای گســترده و مستمری که مقامات
غربی از این اقدامات ایــران دارند ،نشــان میدهد ایران در
هدفگذاری خود برای بازتولید موازنــه قدرت و تحتتأثیر
قراردادن غربیها برای حل موضوع برجام موفق بودهاســت.
این گامها و فرایندها ،سبب شد تا مهمترین اهرمهای آمریکا
برای مواجهه با ایران تضعیف شود و از بین برود .اکنون آمریکا
در محاسبات راهبردی خود به این نتیجه رسیده که نه اهرم
نظامی قابلیت بازدارندگی دارد ،نه اهرم تحریمها و فشارهای
حداکثری و دیپلماتیک میتواند ایران را به عقبنشــینی و
پذیرش برجامهای  3 ،2و  4وادار کند و نه خرابکاریهایی که
در سایتهای هستهای ایران و ترور دانشمندان هستهای ما
انجام شد قادر به تســلیم ایران است .در این شرایط است که
همه مقامات فعلی کاخ سفید اعالم میکنند کاری که ترامپ
با خروج خود از برجام انجام داد ،بزرگترین و احمقانهترین
سیاستی بود که آمریکا تاکنون انجام داده است.
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اجتماعی

نقلقولخبر

خداحافظی پایتخت با معتادان

وحید عرب
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد
شهرداری تهران
بــرای امســال مبلــغ ۲هــزار میلیــارد
تومــان میبایســت در حــوزه عــوارض
نوسازی کسب شــود که ۲۷۰۰میلیارد
تومان نیز از سنوات قبل معوق مانده و
باید فکری بــرای پرداخت آن خصوصا
بدهکاران دولتی کرد.

سردار حسین رحیمی ،رئیس پلیس پایتخت در افتتاحیه فاز2
مرکزترکاعتیادمهرسروشبهتشکیلقرارگاهاجتماعیتوسط
شهرداری اشاره کرد و به همشهری گفت« :اگر تمام دستگاهها
پای کار بیایند میتوانیم ۲۰هزار معتاد متجاهر را جمع کنیم و
موجب رضایت مردم هم شویم .خوشبختانه مدیریت شهری
جدید درباره این موضوع قرارگاه اجتماعی را تشکیل داده است
و تاکنون با دعوت همه نهادها و دستگاههای مربوطه بیش از
5جلسه را تشکیل داده اســت و دراین قرارگاه از همه دعوت
بهکار جهادی کردهاند .امیدواریم بتوانیم با 12مرکز بازپروری
در محلههای شوش ،هرندی و مولوی آثار اعتیاد را از این محلهها
پاک کنیم و با توجه به تالشهایی که شده بهزودی شاهد نتایج
خوبی پیرو این همافزایی خواهیم بود».
او در ادامه افزود« :باورمان بر این بود جدای از اقدامات در مقابله
با توزیع موادمخدر ،بایــد در بخش مصرف نیز اقداماتی انجام
دهیم و اگر اقدامات در هر  2بخــش بهصورت توأمان صورت
نگیرد ،موفق نخواهیم بود .هرچند درمان و ترک اعتیاد معتادان
وظیفه پلیس نیست اما بهدلیل اینکه روند مقابله با موادمخدر به
درستی انجام شود به موضوع ترک و درمان هم ورود کردهایم.
اقدام دیگری که پیگیر آن هستیم ایده دهکده سالمت است
که آن را به جدیت پیگیری میکنیــم و منتظریم تا از طرف
نهادهای مختلف و خیرین کمک شود تا بتوانیم این دهکده را
راهاندازی کنیم».
رحیمی افزود« :بیــش از ۳۰۰خانه پالک قرمــز را در تهران
شناســایی کردیم ،این خانهها صاحب و مالــک ندارند اما از
معتادانی که آنجا حضور دارند پول و کرایه گرفته میشــود!
هنگامی که آن خانه پلمب میشــود فورا ً صاحــب آن پیدا
میشــود و برای رفع پلمب اقدام میکنند و تمام زحمات ما
به هدر میرود .در واقع وقتی خرده فروشــان بعد از  ۳یا  ۶ماه
آزاد میشوند بالفاصله به شهر برمیگردند و باز هم مشغول به
فروش موادمخدر میشوند ،قانون باید بهنحوی باشد که بشود با
خردهفروشان هم به جدیت برخورد کرد و مجبور نشویم همراه
معتادان آنها را نگهداری کنیم».
طی مراسم افتتاح فاز 2این مرکز از کارگاههای مهارت آموزی
پرورش شــترمرغ ،خیاطی ،پرورش گل و گیــاه ،آهنگری و
صافکاری بازدید شد و دادستان کل کشور با آنها درباره نیازها
و مشکالتشــان صحبت کرد و درنهایت این مراسم با تقدیر از
خیران پیشکسوت به پایان رسید.

شورا

تالش شورا برای احیای برج میالد
سخنگوی شورای شهر تهران درباره نقش همهگیری کرونا در
زیاندهشدن برج میالد توضیحاتی ارائه کرد .علیرضا نادعلی در
این رابطه به مهر گفت« :برج میالد از ظرفیتهایی است که باید
دائماً به آن رسیدگی شود؛ چراکه بعد از مدتی فرسودگیهای
آن ممکن است ایجاد خطر یا مسائل دیگر کند.متأسفانه طی این
دوسال ،نگهداشت درستی از برج میالد نشده؛ اما با این حال با
تالشی که در کمیسیون فرهنگی-اجتماعی و در کمیسیونهای
دیگر صورت میگیرد ،بهدنبال فعالسازی این ظرفیت با کمک
مسئوالن برج هستیم تا آن را از حالت زیاندهبودن خارج کنیم.
برنامههای گوناگون میتواند برای حضور مخاطب ایجاد تقاضا و
مکش کند و جنبه درآمدزایی را باال ببرد».

حجتاالسالم سیدمحمد آقامیری
عضو کمیسیون عمران و حملونقل
شورای شهر تهران
برای رســیدن به هدف استقالل افراد
دارای معلولیــت کمیته ویــژه پیگیری
مناسبســازی فضاهای شــهری برای
معلــوالن تشــکیل شــده و مدیریــت
شهری هم باید موانع را برطرف کند.

با مشارکت بخش خصوصی یک خط از شبکه اتوبوسرانی تهران برای سرمایهگذاری به بخش خصوصی واگذار میشود

نمایشگاه هوای پاک با حمل و نقل برقی

شهردار تهران :یکی از برنامههای مدیریت شهری پشتیبانی از مجموعههایی است که خروجی کارشان به هوای پاک کمک میکند
گزارش

نتایج خوب تشکیل قرارگاه اجتماعی شهرداری تهران در آینده

محمدجواد خسروی
شهردار منطقه۹
در نظــر اســت تــا بــا احــداث پارکینــگ
طبقاتــی در جنــب میــدان میــوه و ترهبار
آزادی کــه در کنــار بزرگــراه آیــتهللا
ســعیدی واقع شــده ،به معضــل کمبود
پارکینگ در محله دستغیب کمک کنیم
که این مهم برای ســال آینده در دســتور
کار است.

عکس :همشهری /عليرضاطهماسبي

صبح روز گذشــته فاز ۲مرکز ترک اعتیاد مهر ســروش با
ظرفیت 2هــزار نفر و با هدف بازپــروری ،آموزش و کاهش
آسیب اجتماعی افتتاح شد .مرکز مهر سروش سال۱۳۹۸
با نگهــداری ۶۰۰معتاد متجاهــر بهمنظور ســمزدایی و
مهارتآموزی به بهرهبرداری رســید و اکنون فاز ۲با حدود
1400نفر افتتاح شد و این مرکز تا ۲هزار نفر نیز گنجایش
پذیرش دارد.
بهگزارش همشــهری ،در این مراسم محمدجعفر منتظری،
دادســتان کل کشــور دربــاره حضــور معتادان در شــهر
گفت«:همانطور که همه شاهدیم حضور معتادان چهره شهر را
زشت میکند و مسئوالن با همه تالشهایی که برای جمعآوری
و اجرای طرحها انجام میدهند متأسفانه با دیدن آنها ناراحت
هستند چون نتیجه خوبی از سعی و اهتمامشان نمیگیرند.
درحالیکه برای رســیدن به نتیجه مطلوب نیاز است تا همه
نهادهایی که در امر موادمخدر مشغول به انجام وظیفه هستند
عزمشان را جزم کنند .اکنون یکی از بزرگترین آسیبهایی که
ما در جهان با آن مواجه هستیم مسئله اعتیاد است و متأسفانه
برخی نگاه منفعتطلبانه از این موضوع دارند و بدون توجه به
آینده جوانان مملکت آنها را به دام اعتیاد میکشانند ».او افزود:
«آمار معتادان و گرفتاران به اعتیاد زیاد است و اگر ما امروز شاهد
این حجم از نابسامانی در جامعه درباره موضع معتادان هستیم
به سایر دستگاهها ربط دارد .یکی از خللهایی که وجود دارد اين
است كه بیش از ۸۰درصد از افرادی که ترک میکنند مجددا به
اعتیاد روی میآورند ،بنابراین الزم است افراد بدانند که میتوانند
با اراده و تصمیم جدی دوباره مســیر زندگی را انتخاب کنند.
همچنین نباید فراموش کنیم که در حوزه درمان باید برنامههای
خوبی برای افرادی که ترک کردهاند داشته باشیم و مولفه دیگر
حضور دلسوزانه خیران اســت كه ميتوانند با ساختوساز و
ایجاد شغل به انسانهای گرفتار به اعتیاد کمک بسزایی کنند».
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محمد سرابی

روزنامهنگار

با ابراز حمایت شــهرداری از تولید وســایل نقلیه
برقی و رویکرد جهانی توســعه خودروهای برقی و
غیرآالینده،نمایشگاه «هوای پاک» امسال بیشتر از
همهچیز به وسایل نقلیه برقی و دوچرخه اختصاص
داشت .بنا به گفته سیدمجتبی شــفیعی ،معاون
حمل و نقل و ترافیک شــهرداری تهــران در این
نمایشــگاه 65 ،اتوبوس جدید تا نزدیک یک هفته
دیگر به شبکه اتوبوسرانی تهران افزوده می شود و
با ایجاد خط اتوبوسرانی برقی و ساخت ایستگاههای
شارژ به توسعه استفاده از وسایل حمل و نقل پاک
کمک خواهد شد .همچنین روند اورهال ا توبوسها
پیگیری میشود تا اتوبوسهای سرحالی در خطوط
به خدماتدهی بپردازند.
شهردار تهران هم در بازدید از این نمایشگاه گفت:
یکی از برنامههای مدیریت شــهری در این حوزه،
پشتیبانی از شــرکتها و مجموعههایی است که
خروجی کارشان به هوای پاک کمک میکند.
به گزارش همشــهری ،علیرضا زاکانی در حاشیه
مراسم افتتاح و بازدید از نمایشگاه حملونقل پاک
در جمع خبرنگاران ،گفت :موجب توفیق است که
از نزدیک تولیدکنندگان عزیز کشــور را در حوزه
دوچرخه ،موتور و محصوالتی که میتوانند به هوای
پاک در کشور کمک کنند ،مشــاهده کنیم و هم
تسهیالتی که ایجاد میکنند و هم خیرات و برکات
آن ،برای ما فرصتساز و مغتنم است.

شهردار تهران افزود :شهرداری باید به سمتوسویی
برود که با توسعه زیرساختها ،به هوای پاک کمک
کند؛ مثال در توسعه مترو ســرمایهگذاری اساسی
انجام شود و در بحث اتوبوسها و تاکسیها مسیری
را طی کند که به هوای پاک کمک کند یا در حوزه
موتورسیکلت و دوچرخه و اسکوتر تسهیالتی داشته
باشــیم که هم برای مردم رفاه ایجاد کند و هم در
حوزه هوای پــاک کمککننده باشــد و هم باعث
ی شود .وی ادامه داد :در بودجه نیز یک
کاهش آلودگ 
سرفصل برای این موضوع گذاشتیم و اهتمام داریم
که کار جدی در این زمینه انجام دهیم.
شــهردار به همراه معاون حملونقــل و ترافیک
شهرداری تهران و برخی از دیگر مدیران شهری از
غرفههای متعدد این نمایشگاه بازدید کرد .برخی از
شرکتهای حاضر تولیدکننده باتری ،الکتروموتور و
قطعات قوای محرکه بودند و تعدادی نیز موتورهای
رایج را برای استفاده از نیروی برق مجهز کرده بودند.
راهاندازی خط اتوبوسرانی برقی

معاون حملونقل و ترافیک شــهرداری تهران در
حاشیه نمایشگاه هوای پاک در گفتوگو با همشهری
از نزدیکبودن زمــان ورود اتوبوسهای جدید به
شبکه حملونقل عمومی تهران خبر داد و افزود که
خط اتوبوسرانی برقی و همینطور ایستگاههای شارژ
خودروهای برقی هم در تهران راهاندازی میشود.
ســیدمجتبی شــفیعی گفت :برای نخستینبار
با مشــارکت بخش خصوصی یک خط از شــبکه
اتوبوسرانی تهران برای سرمایهگذاری طی قراردادی
به بخش خصوصی واگذار شــده و قرار است در فاز

اول 50دستگاه اتوبوس برقی را خریداری و در خط
بهکارگیری کنند .در مقابل درآمد بلیت ،تبلیغات و
برخی ظرفیتها مانند ماده 12را دریافت خواهند
کرد .او افزود :این پروژه قرار است تا شهریور یا مهر
ماه سال آینده به بهرهبرداری برسد .عالوه بر اینکه
این مجموعه ظرفیت تولید صنعتی اتوبوس برقی
در تعداد زیاد را ایجاد میکند ،برای نخســتینبار
از ســرمایه بخش خصوصی در یک خط استفاده
شده اســت و اگر این الگو موفق باشد ،میتوان آن
را به خطوط دیگر هم گسترش داد .شفیعی درباره
تاکسیها نیز گفت :تنها یک مجموعه برای تولید
تاکســی برقی اعالمآمادگی کرده اســت .اکنون
در حال برنامهریزی هســتیم که یا از محل تولید
داخل یا واردات بخش فرسوده ناوگان را که در شهر
تهران شامل بیش از 50هزار تاکسی است ،به شکل
تاکسیهای برقی نوسازی شود.
امسال برای تهران 175دستگاه اتوبوس خریداری
شــد کــه 110دســتگاه آن وارد ناوگان شــده و
65دســتگاه باقیمانده است .شــفیعی دراینباره
گفت :خرید ایــن اتوبوسها یک بخــش نقدی و
یک بخش غیرنقدی دارد .بخــش نقدی پرداخت
شــده و مدل غیرنقدی آن با توجه بــه اینکه برای
نخستینبار انجام میشود ،یک مقدار زمانبر است.
65دستگاه اتوبوس هم آماده تحویل است و تالش
میکنیم در هفت ه پیشرو امور اداری مربوط به آنها
را انجام دهیم.
در نمایشگاه هوای پاک شهردار و همراهان او از زمان
شــارژ موتورهای برقی و میزان پیمایش با یکبار
شارژ سؤال میکردند .معاون حملونقل و ترافیک

شهرداری تهران با اشــاره به انواع توان موتورهای
برقی ،گفت :پیمایش یک موتور عادی در شهر کمتر
از 30کیلومتر اســت که بیشتر موتورسیکلتهای
ارائهشــده در نمایشــگاه هم این میزان پیمایش
را دارند .بعضــی از محصوالت هم تــا 80کیلومتر
پیمایش داشت و اگر کامال بارگیری و در شیب تند
حرکت کنند تا 50کیلومتر کاهش پیدا میکند.
شــفیعی افزود :یکــی از دالیلی که اســتقبال از
موتورهای برقی در جامعــه کند پیش میرود ،این
است که ایستگاههای شارژ توسعه پیدا نکر دهاند .ما
به «گروه مپنا» 10نقطه را معرفی کردهایم که در آن
ایستگاه ،دستگاههای شارژ تولیدشده را نصب کنند
و این کار تا قبل از پایان ســال انجام میشود .این
موتورسیکلتها و دیگر وسایل نقلیه برقی کارآیی
مناسبی دارند اما به شرط اینکه اعتماد مردم جلب
شود و مردم آن را ببینند .شفیعی با اشاره به قیمت
موتورسیکلتهای برقی افزود :قیمت مخصوصا در
حوزه موتو ِر کار خیلی مهم است و عمده آن هزینه
باتری میشود .شــهرداری در بســتهای که برای
استفاده از منابع ماده 12تعریف کردهاست 20هزار
موتور برقی را گنجانده که به تناسب کاهش مصرف
بنزین از منابع مالی مربوطه استفاده کنند.
در این نمایشــگاه که دیروز در بوستان گفتگو آغاز
شد ،شــرکتهای تولید انواع خودروهای شهری،
موتورســیکلت و دوچرخه بــه معرفی محصوالت
خود پرداختند .یک تولیدکننده اتوبوس و چندین
تولیدکننده موتورســیکلت و اســکوتر ،به همراه
شرکتهایی که دوچرخهها را مجهز به موتورهای
برقی کرده بودند ،در این نمایشگاه حضور داشتند.

سالمت

اعالم آمادگی شهرسالم
برای مقابله با اومیکرون
مدیرعامل شرکت شهرسالم ضمن هشدار نسبت
به افزایــش آمار ابتال به بیمــاری کووید ،19-از
آمادگی مراکز بهداشــتی و درمانی شــهرداری
تهــران بــرای خدماتدهی بیشــتر در صورت
اوجگیری شیوع ویروس کرونا خبر داد .به گزارش
همشهری ،امیر نورمحمدی با بیان اینکه سویه
اومیکرون بهتدریج در اکثر مناطق جهان بهسویه
غالب در پاندمی کرونا تبدیل میشود ،گفت« :در
ایران نیز طی روزهای گذشته با جهش در تعداد
مبتالیان مواجه بودهایم که بسیاری از موارد جدید
را مبتالیان ب ه سویه اومیکرون تشکیل میدهند».
او با اشاره به همکاری نزدیک شرکت شهرسالم
با ســتاد مقابله با کرونای تهران از ابتدای شیوع
این بیمــاری تاکنون عنوان کــرد« :ما در طرح
شهیدســلیمانی ،واکسیناسیون عمومی ،تزریق
سرپایی رمدســیور و ...همکاری خوبی با ستاد
مقابله با کرونای اســتان تهران داشتیم .اکنون
هم آماده هستیم تا این همکاریها را ادامه داده
و حتی تقویت کنیم ».همچنین نورمحمدی به
همه شهروندان توصیه کرد که منتظر برند خاصی
از واکسن نمانند و در صورتی که 3ماه از تزریق دوز
دوم آنها گذشته ،دوز ســوم خود را هرچه زودتر
تزریق کنند.

لباس نو بر تن بهشتزهرا

(س)

بزرگترین آرامستان کشور با تعویض دروازهها و ورودیها ،افزایش ظرفیت پارکینگ و تغییرات در مسیرها ،بهسازی میشود
دیگر اقداماتی است که قرار است برای پایان ســال انجام شود .سعید
غضنفری ،مدیرعامل بهشــتزهرا در اینباره گفت« :برای تامین رفاه
مراجعهکنندگان و جلوگیری از ترافیــک30 ،هزار مترمربع پارکینگ
به ظرفیت پارکینگهای بهشــتزهرا در جنب قطعات 330 ،58 ،50
و  331اضافه خواهد شد .اقدام دیگر خطکشی پارک مورب در حاشیه
خیابانهای پرتردد است».
ساماندهی گلفروشــان ،دستفروشان و میوهفروشــان برای کمشدن
ترافیک بزرگراه شهید هاشمی ،عالمه عسگری و جاده قم اقدام دیگری
است که در اینباره پلیس راهور از شهروندان تقاضا دارد تا شهروندان
زیارت اهل قبور را به روزهــای پایانی هفته موکول نکنند تا ترافیک به
حداقل برسد.

زهرا کریمی

گزارش  2روزنامهنگار

ورودیهای آرامستان بهشــتزهرا با هدف تامین زیرساختها برای
مراجعهکنندگان بهسازی میشود .ســالی که آرامستان بهشتزهرا
ساخته شد ،نخستین در آن در ضلع شرقی به نام بابالزهرا نام گرفت ،اما
اکنون با توسعه قطعات آن از سمت شمال ،جنوب ،غرب و شرق حدود
9دروازه ورودی و خروجی دارد و سردرهای موجود ،قدیمی شدهاند و
طراحیهای آنها مخدوش و نورپردازیشان نامناسب است .همچنین
جدا از آنکه به لحاظ بصری نیاز به اقدامات جدی دارد ،معموال در روزهای
پایانی سال بزرگراههای منتهی به دروازههای قطعات جدید و همچنین
بلوارهای داخل قطعهها ترافیک بیداد میکند .بنابراین برای آرامسازی
ترافیک ،ساماندهی دستفروشان در داخل و خارج از آرامستان و افزایش
نمای بصری جلسهای با سازمانها و نهادهای مختلف برگزار شد و در
این جلسه موضوعاتی مطرح شد و برای اجرا به تصویب رسید .بهگفته
سعید غضنفری ،مدیرعامل سازمان بهشــتزهرا ،امید است با اجرای
مصوبهها نمای بصری رونق گیرد و از سوی دیگر تردد مراجعهکنندگان
به آرامستان تسهیل یابد.
اقدامات جدید برای رفاه شهروندان

مدیرعامل بهشتزهرا به یکسری از اقدامات بهمناسبت 22بهمن اشاره
کرد و گفت« :برای تسهیل ترددهای مراجعهکنندگان در روزهای پایانی
هفته و کاهش حجم ترافیک دروازههای جدید در سازمان بهشتزهرا
ساخته شدهو بازگشایی آنها براساس برنامه و زمانبندی است .بهگونهای
که جدا از 5دروازه که در طول ایام هفته از شنبه تا پنجشنبه برای ورود
و خروج فعال است ،در ایام تعطیل 4دروازه دیگر نیز بازگشایی میشود
و همچنین در بابالســام فقط بهعنــوان ورود و درهای بابالمغفر و
بابالندبه برای خروج درنظر گرفته شدهاند و همچنین حدود یکسال
است که یک در دیگر در شمال ساختمان مرکزی برای قطعات جدید در
ایام تعطیل باز شده و قرار است این دروازه در تاریخ 22بهمن نامگذاری

شــود .یکی از معضالت قدیمی سازمان بهشــتزهرا مربوط به جاده
سایت اســت .بهدلیل کمعرضبودن خیابان سایت در قسمت جنوبی
بهشتزهرا اتفاقات ناگواری را شاهد بودیم که در جلسه شورای تامین
کهریزک مقرر شد این جاده تا 22بهمن تعریض و بازگشایی شود و به
این ترتیب دروازههای بابالقرآن و باب الصادقیــن نیز برای تردد در
اختیار مراجعهکنندگان قرار خواهــد گرفت .همچنین انتهای خیابان
شهید چلهدوان مسدود اســت و منجر به ترافیک میشود و قرار است
یک در ورودی باز شود تا مراجعهکنندگان از بزرگراه سردار هاشمی وارد
بلوار عالمه عسگری شوند و از زیرگذر باقرشهر به سمت خیابان شهید
چلهدوان بروند و سپس بدون توقف به قطعات جدید هدایت میشوند .اما
درباره این موضوع شهرداری باقرشهر در اجرای آن مخالفتهایی داشت
که قرار شد جلسه مشترکی با شهرداران و معاونان برای تعیینتکلیف
برگزار شود ».ســعید غضنفری در ادامه به اقدامات عمرانی سال آینده
اشاره کرد و گفت« :قرار است در جدیدی برای مراجعه مستقیم به سالن
عروجیان ،مسیر ارتباطی از گلزار شهدا به حرم امام خمینی و مترو برای
سال 1401درنظر گرفته شود».
افزایش ظرفیت پارکینگها

افزایش ظرفیت پارکینگها در بهشــتزهرا بهصورت ثابت و موقت از

تشکیل کمیته منظر در سازمان بهشتزهرا

ســازمان بهشــتزهرا حدود 15در اصلی برای ورود و خروج دارد که
مهمترین و قدیمیترین در بابالزهراست که معرف خوبی برای سازمان
بهشتزهرا بهشمار میرود و امســال بعد از چندین سال نورپردازی و
آذینبندی روی این در صورت گرفت.
سعید غضنفری ،مدیرعامل سازمان بهشــتزهرا در ادامه به تشکیل
کمیته منظر اشــاره کرد و گفت« :نخســتین اقدام در مدیریت جدید
سازمان بهشتزهرا ،همچنین خبر از تشکیل کمیته منظر داد و در این
کمیته از ظرفیت استادان ،دانشــگاهیان و افراد باتجربه سازمان برای
طراحی درها اســتفاده کردهایم .همچنین برای طراحی درها 2برنامه
داریم و این برنامهها با توجه به محدوده 500هکتاری بهشــتزهرا و
محدوده 700هکتاری ســازمان و حرم امامخمینی نیاز به حفاظت از
اموال قبور و ســایر موارد دارد و برای این موضوع قرار اســت از درهای
باکیفیت باالتری اســتفاده کنیم که بهصورت ریلی باز و بسته شوند.
موضوع دیگر بحث هویت سردرهاست .در واقع این درها با نیازسنجی
هویت بهشتزهرا طراحی شدهو مالکها برای این هویتبخشی با توجه
به 30هزار شهید در گلزار شهداست و از قبل 4طرح و اکنون در معاونت
عمرانی طرحهای جدید در حال کارشناسی است و در هفته جاری به
جمعبندی برای اجرا خواهیم رسید».

مترو

اضافه شدن ۱۰اتاق «مادر و کودک»
در مترو
شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه بهمنظور جلوگیری از
ورود آقایان به واگن بانوان ،از واگن مخصوص بانوان و کودکان با
فضای بصری متفاوت رونمایی کرد .به گزارش همشهری ،دیروز
مراسم رونمایی از «واگن مخصوص بانوان و کودکان با طراحی
جدید» با حضور فاطمه قاسمپور ،رئیس فراکسیون زنانخانواده
مجلس شورای اسالمی ،سمیه رفیعی نماینده مجلس شورای
اســامی ،مریم اردبیلی مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران
و مهدی شایستهاصل مدیرعامل شــرکت بهرهبرداری متروي
تهران و حومه برگزار شد .در این مراسم شایستهاصل ،با اعالم
اینکه هماکنون ۱۲اتاق کودک و مادر در شبکه مترو وجود دارد،
افزود« :قصد داریم که ۱۰اتاق کودک و مــادر دیگر با کاربری
آماده برای مادران به ایستگاههای مترو اضافه کنیم».
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خبر :ســیدحمید حســینی ،رئیس اتحادیه
صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی گفت :اجرای
روش حراج باز در بورس بــرای تعیین قیمت قیر،
به افزایش قیمت 30درصــدی این محصول و ضرر
صادرکنندهها منجر خواهد شد.
نقد :قیر طبق مصوبات جدید بهعنوان ماده خام
شناسایی شده و قرار است قیمت واقعی آن از طریق
مکانیزم عرضه و تقاضا کشف شود .اما همین تصمیم
درست دولت ،به اعتراض برخی ذینفعان منجرشده
اســت .برخی تولیدکنندهها با خرید قیر از دولت و
تبدیل آن به وکیوم باتــوم بهطور خالص 34درصد
رانــت در قالب کارمزد دریافــت میکردند .قیمت
قیر تحویلی به این واحدهای تولیدی بسیار کمتر
از قیمتهای واقعی بود و افرادی که قیر را به وکیوم
باتوم تبدیل میکردند ،از یک طرف با دریافت وکیوم
باتوم ارزانقیمت سودی سرشار بهدست میآورند و
از طرف دیگر با یک تکنولوژی سنتی آن را با هزینهای
اندک به قیر تبدیل میکردند .حاال قرار شده قیمت
قیر از طریق مکانیزمهای رقابتی بورس کاال کشف
شود .اما رانتجویان با سفسطه میگویند که استفاده
از سیستم حراج باز به ضرر مصرفکنندگان میشود،
درحالیکه حراج باز لزوما به معنای افزایش قیمت
نیســت و اتفاقا یکی از اصلیترین روشهای کشف
قیمتهای واقعی در بازار اســت که میتواند نرخ
تعادلی را تعیین و رانت موجــود را که تاکنون بین
عدهای تولیدکننده خاص توزیع میشد از بین ببرد.
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البرز

نقد خبر

دعوا بر سر
رانت قیر

50

کهگیلویه و بویراحمد

مهدی اسالمپناه از شروط جدید تحویل
خودروهای دپوشده به مشتریان خبر داده
و میگوید :خودروهایــی که بیش از 2ماه
در پارکینگ مانــدگاری دارند ،باید قبل
از تحویل به مشتری دوباره بازرسی کیفی شده و تمام قطعات
الستیکی ،پلیمری ،شنزدگی ،فرورفتگی یا آسیبهای عوامل
طبیعی قبل از تحویل به مصرفکننده ترمیم شــوند .بهگفته
رئیس سازمان ملی استاندارد ،خودروسازان مکلف شدهاند برای
اخذ تأییدیههای تطابق و نوع گواهیها بالفاصله سازمان ملی
استاندارد را در جریان تغییرات قرار دهند و مسئولیت این کار
بهعهده شخص مدیران عامل خودروسازیهاست .شروط جدید
سکاندار سازمان استاندارد آدمی را به شگفتی وامیدارد زیرا تا
پیش از این تصور میکردیم همه خودروها ،استاندارد تحویل
داده میشود .با این حساب حاال قرار است خودروسازان خودشان
محصوالت انبارشده را دوباره بررســی کنند تا مطمئن شوند
استانداردها از بین نرفته باشد .با این گفته مهدی اسالمپناه ،این
گمانه تقویت میشود که احتماال انبوه خودروهای انباری قبلی،
که در سالهای اخیر به مشتریان واگذار شده ،با افت استاندارد
مواجه بوده و حتی شاید یکی از رازهای بازنشدن کیسههای هوا
و آتشگرفتن خودروهای وطنی در همین مساله نهفته باشد.
پیشنهاد میشود سکاندار سازمان استاندارد یکبار فرایندهای
حاکم بر تدوین استانداردها و اجرا و کنترل را پاس کند تا بداند
راهکارش بیراهه است ،زیرا وقتی کســی که کاالیی را با نشان
استاندارد میخرد ،به سازمان ملی استاندارد اطمینان کرده و اگر
این سازمان در اجرای ماموریت محوله ناتوان است ،پاککردن
صورت مسئله که همانا آدرس غلطدادن است.
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فشار بیشتر تورم بر ندارها

دادههــای مركز آمــار گویای این
واقعیت است كه در دیماه امسال
تورم
طبقات فقیر ،نسبت به ثروتمندان،
فشــار بیشــتری را از ناحیه تورم تحمل كردهاند.
چنانكه میانگین نرخ تورم ســاالنه در دی امسال
42.4درصد بوده ،اما در ایــن بین دهكهای اول و
دوم ،بهعنوان فقیرترین اقشــار جامعه ایران ،با نرخ
تورم 45.2درصدی مواجــه بودهاند ،در مقابل تورم
وارد آمده بر ســبد هزینههای دهــك دهم ،یعنی
ثروتمندترین اقشار جامعه41.7 ،درصد برآورد شده
است .این آمار از شكافی 3.5درصدی بین تورم سفره
فقرا با ثروتمندان حكایت دارد.
دادههای تكمیلی مركز آمار نشــان میدهد بعد از
طبقه ضعیف ،این طبقه متوسط است كه بیشترین
فشــار تورم را احســاس میكند ،چنانكه دهك
ســوم با تورم 44.4درصدی ،دهك چهارم با تورم
43.8درصدی ،دهك پنجــم با تورم 43.3درصدی
و دهك ششــم هم با تورم 42.7درصــدی مواجه
شده است .نكته مهم در گزارش مركز آمار این است
كه قشر متوســط رو به باال یعنی دهك هفتم با نرخ
تورم ســاالنه 42.4درصدی در دی ماه مواجه بوده
و 2دهك با ســطح درآمد به نسبت باال ،نرخ تورمی
كمتر از میانگین كشوری را شاهد بودهاند بهگونهای
كه نرخ تورم دهك هشــتم 41.8درصد ،دهك نهم
41.6درصد برآورد شده است.
این گزارش نشــان میدهد نرخ تورم در دهكهای

دهكهای هزینه ای
كل كشور
دهك اول
دهك دوم
دهك سوم
دهك چهارم
دهك پنجم
دهك ششم
دهك هفتم
دهك هشتم
دهك نهم
دهك دهم

هزینهای در بــازه 41.6درصد بــرای دهك نهم تا
45.2درصد برای دهك اول و دوم نوســان داشته
اســت ،به این ترتیب ثروتمندان كمتر از فقیرترین
قشر جامعه ،تورم را تحمل كردهاند.
توزیع تورم خوراك بین فقیر و غنی

بهگفته مركز آمار ،محدوده تغییرات تورم 12ماهه
در گروه كاالهای خوراكی و آشــامیدنی و دخانیات
بیــن 55.7درصد بــرای دهك باالنشــین دهم تا
56.5درصد برای دهك پاییننشین جامعه نوسان
داشــته درحالیكه كمترین نرخ تــورم كاالهای
غیرخوراكی و خدمات را دهك اول(فقرا) به میزان
33.7درصد و باالترین را دهك دهم(ثروتمندان) به
میزان 38.4درصد تحمل كردهاند.
میزان احساس تورم در طبقات باالنشین

بررسیهای همشهری از روند تورم نقطهای در بین
دهكهای مختلف هزینهای بــه تفكیك كاالهای
خوراكی و غیرخوراكی نشان میدهد برخالف نرخ
تورم ساالنه كه فشــار بیشــتری را بر فقرا داشته،
در مقایسه ســطح عمومی قیمت كاالها و خدمات
در دیماه امســال نســبت به دیماه سال گذشته
طبقات باالنشین جامعه تورم بیشتری را احساس
كردهاند ،هرچند بهدلیل سهم كاالهای خوراكی و
آشامیدنی در سبد هزینه ماهانه طبقات ثروتمند،
آنها را با مشكالتی در زمینه معیشت مواجه نكرده

نرخ تورم نقطهای بین دهكهای هزینهای به تفكیك گروههای عمده
خوراكیها ،آشامیدنیها و دخانیات كاالهای غیرخوراكی و خدمات
شاخص كل
دی 1400
آذر 1400
دی 1400
آذر 1400
دی 1400
آذر 1400
32.4
31.8
42.6
41.5
35.9
35.2
31.0
31.2
42.5
40.7
37.2
36.3
31.2
31.5
42.1
40.7
36.7
36.2
30.7
30.9
41.9
40.7
36.1
35.6
30.5
30.6
41.9
40.9
35.8
35.4
30.5
30.5
42.2
41.1
35.5
35.1
30.5
30.4
42.2
41.2
35.2
34.8
30.7
30.5
42.4
41.5
35.1
34.7
30.9
30.6
42.8
41.8
35
34.5
31.9
31.1
43.3
42.3
35.3
34.4
34.7
33.2
43.3
42.5
36.4
35.1

اما طبقات پایین جامعه از آنجا كه تامین خوراكیها
و آشامیدنیها بخش زیادی از درآمد ماهانهشان را
میبلعد ،نوسان قیمت خوراكیها و آشامیدنیها آنها
را بیشتر تحتفشار قرار میدهد.
تورم 50درصدی؛ فقط در یك استان

دادههای مركز آمار ایران ،نشــان میدهد سرانجام
پس از 4ماه ،نرخ تورم ساالنه در 30استان ایران به
زیر 50درصد رسیده .در دیماه امسال تنها استان
كهگیلویه و بویراحمد با تورم باالی 50درصد مواجه
بوده است .شكاف نرخ تورم بین این استان با استان
قم به 11.5درصد رســیده اســت .مركز آمار ایران
میگوید 2اســتان قم و تهران نرخ تــورم كمتر از
40درصد را تجربه كردهاند و عالوه بر این استانها،
ساكنان استانهایی چون گیالن ،سمنان ،همدان و
سیستان و بلوچستان نرخ تورم كمتر از تورم ساالنه
42.4درصدی كل كشور را شاهد بودهاند.
تازهترین گــزارش مركز آمار ایران نشــان میدهد
در دیماه امسال بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه
مربوط به اســتان كهگیلویه و بویراحمد به میزان
 ٣ .٤٤درصد و كمترین آن مربوط به استان سیستان
و بلوچســتان به میزان  ٢٨.٩درصد بــوده ،این در
حالی است كه نرخ تورم نقطه به نقطه در كل كشور
35.9درصد اعالم شده است .در همین ماه ساكنان
استان قم با كمترین نرخ تورم به میزان 38.5درصد و
باالترین نرخ را ساكنان استان كهگیلویه و بویراحمد
به میزان 50درصد تجربه كردهاند.
این نهاد آماری نرخ تورم ماهانه دیماه را 2.4درصد
برآورد كرده اما بیشترین نرخ تورم ماهانه را ساكنان
استان تهران با 3.9درصد و كمترین را ساكنان استان
خوزستان با یك دهم درصد شاهد بودهاند كه نشان
از فریز سطح عمومی قیمت سبد كاالها و خدمات در
استان خوزستان نسبت به آذرماه دارد.

همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری
در دیماه 35.8درصد بوده امــا این نرخ در مناطق
شهری اســتان كهگیلویه و بویراحمد ٤٢.٩درصد
(باالترین) و در نقاط شــهری اســتان سیستان و
بلوچستان  ٢٨.٤درصد (كمترین) برآورد شده است.
افزون بر اینكه نرخ تورم ســاالنه یا 12ماهه خانوار
شهری ایران در دیماه 41.8درصد بوده كه بیشترین
نرخ تورم ساالنه را خانوارهای شهری 2استان زنجان
و ایالم با 49درصد و كمترین را شهرنشینان ساكن
استان با  ٣٨.٥درصد تحمل كردهاند.
تورم منفی در روستاهای خوزستان

مركز آمار ایران میگوید میانگین رشد قیمت سبد
كاالها و خدمات مصرفی نقاط روســتایی ایران در
دیماه 1.9درصد بوده كه باالترین نرخ تورم ماهانه
روستایی را ساكنان روستاهای استانهای تهران و
بوشهر با 3.9درصد و كمترین نرخ تورم را روستاییان
خوزستانی با منفی 5دهم درصد تجربه كردهاند.
طبق این گزارش نرخ تورم نقطهای مناطق روستایی
ایران در نخســتین ماه زمستان امسال 36.5درصد
بوده كه باالترین فشــار تورم نقاط روســتایی در
استان كهگیلویه و بویراحمد به میزان 47.1درصد
و كمترین هم در استان همدان به میزان 36.3درصد
مشاهده و محاسبه شده اســت .اما نرخ تورم ساالنه
مناطق روســتایی در دیمــاه 45.8درصد برآورد
شده كه ساكنان روستاهای كهگیلویه و بویراحمد با
53.6درصد بیشترین و ساكنان روستاهای سیستان
وبلوچستان با  ٣٩.٨درصد كمترین تورم 12ماهه را
تجربه كردهاند.

طبق آمارهای رسمی ،تورم وارد آمده

ك جامعه در
بر ســفره فقیرتریــن دهــ 

تورم ماهانه زنجان منفی شد

بهگفته مركز آمار ایران نرخ تورم ماهانه مناطق شهری
استان زنجان در دی ماه امسال به منفی 4دهم درصد
رسیده درحالیكه شهروندان استان تهران در همین
مدت با تــورم ماهانه 3.9درصدی مواجه شــدهاند.

دی ماه بــه 45.2درصد رســیده ،نرخ

تورم دهــك ثروتمنــدان 41.7درصد

انرژی

پایان 45روز ماراتن گازی در بورس

بعد از 45روز تنش برسر تعیین نرخ گاز تحویلی به صنایع
که به افت سنگین بورس منجر شد ،دولت میانداری کرد

بعد از 45روز تنش برسرتعیین نرخ گاز تحویلی به صنایع که به
افت سنگین بورس منجر شــد ،دولت برای سومین بار مداخله
کرد و نرخ گاز تحویلی به صنایع را کاهش داد .این موضوع دیروز
واکنش مثبت بورس را در پی داشــت و به رشد 1.7درصدی
شاخص بورس منجر شد .با این مصوبه 40هزار میلیارد تومان از
درآمدهای شناسایی شده دولت در الیحه بودجه کم خواهد شد،
موضوعی که احتمال تغییر دوباره آن را تقویت میکند.
بهگزارش همشهری ،بهدنبال اختالفهای پیشآمده بر سر نرخ
خوراک و سوخت تحویلی به صنایع ازجمله پتروشیمی ،فوالد
و پاالیشــگاهها درالیحه بودجه ،که به افت 800هزار میلیارد
تومانی بازار سهام ظرف یکماه گذشته منجر شد ،روزسهشنبه
تیم اقتصادی دولت برای ســومینبار در 45روز گذشته برای
حل مشکل جلسه تشــکیل داد .براساس توافق سهشنبه شب
بین دســتگاههای دولتی قرار شــد نرخ گاز تحویلی به صنایع
کاهش یابد.
ماجرا چیست؟

21آذرماه امســال ،پس از ارائه الیحه بودجه 1401به مجلس،
مشخص شــد نرخ خوراک تحویلی به صنایع باالتراز نرخهای
جهانی تعیین شده اســت .این موضوع اعتراض سهامداران و
مالکان عمده صنایع ازجمله شرکتهای تولیدکننده محصوالت
پتروشــیمی را برانگیخت و موجب شــد ،دولت که تحتتأثیر
نزولهای دنبالهدار بورس زیر فشار بود 28آذرماه جلسه تشکیل
دهد و با تصویب یک بسته 10بندی درحمایت از بورس نرخ گاز
تحویلی به صنایع را اصالح کند .براســاس این بسته حمایتی
حداکثر نرخ خوراک گاز صنایع 5هزارتومان و ســوخت 2هزار
تومان درنظرگرفته شــد .قرار بود طبق این مصوبه مفاد الیحه
بودجه 1401نیز اصالح شود .اما ماجرا به همین سادگی نبود
زیرا ســازمان برنامه پیشبینی کرده بود از محل فروش گاز به
صنایع 94هزارمیلیارد تومان درآمد شناسایی کند اما با اصالح
نرخ ،درآمدهای دولــت از این محل 40هــزار میلیارد تومان
کاهش مییافت ،در نتیجه این موضوع به محل اختالف تبدیل
و مصوبه 10بندی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با مخالفت
برخی دســتگاههای دولتی ازجمله مقامات مســئول سازمان
برنامه و بودجه مواجه شــد .بعد از این رویداد دوباره با تشکیل
جلسهای مقرر شد قیمت ســوخت تحویلی به صنایع ،ازجمله
پتروشــیمیها40 ،درصد نرخ خوراک تحویلی به این صنایع
باشد با این شرط که برای قیمتها سقفی تعیین نشود .اما این
مصوبه نیز راهگشا نبود زیرا چند روز بعد از این مصوبه کمیسیون
تلفیق مجلس در جریان بررسی الیحه بودجه مصوب کرد نرخ
خوراک و سوخت گاز تحویلی به صنایع یکسان و حتی برای آن
مالیات تعیین شود .این تصمیم اثر منفی زیادی بر بازارسرمایه
برجای گذاشــت و به افت 333هزار میلیارد تومانی ارزش بازار
سهام ظرف 3روز منجر شد ،زیرا به زعم کارشناسان ،این مصوبه
میتواند درآمد صنایع را بیش از پیــش کاهش دهد .برهمین
اساس روز سهشنبه 5بهمنماه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
دوباره جلسه تشکیل داد و مقرر کرد همان مصوبات 28آذرماه
اجرا شود.
طبق مصوبات جدید قرارشــد نرخ خوراک تحویلی به صنایع
حداکثر با ســقف 5هزار تومان و برای ســوخت 2هزارتومان
درنظرگرفته شود .هنوز مشخص نیست آیا این مصوبه به اصالح
مفاد الیحه بودجه 1401و اصالح نرخ گاز هم منجرخواهد شد
یا همچنان تنش بر ســر آن ادامه خواهد یافت ،اما آنطور که
احسان خاندوزی ،وزیر اقتصاد گفته و محمد مخبر ،معاون اول
رئیسجمهوری برخی مفاد آن را بــه وزارتخانههای اقتصادی
ابالغ کرده ،قرار است این مصوبات بالفاصله اجرایی شود.

برآورد شده است

رشد نجومی اجاره خانه

قیمت اجاره مسكن شهری در دی امسال نسبت به دی سال قبل ،بهاندازه 2/5برابر در این دوره رشد كرده است
رشــد فزاینده قیمت اجارهبها كه از تابستان
امسال شروع شــده بود ،همچنان ادامه دارد.
مسکن
تازهترین اطالعات بانك مركزی از تحوالت بازار
مسكن تهران نشان میدهد در دیماه ،1400تورم نقطهبهنقطه
اجاره مســكن شــهری برای چهارمین متوالی ركورد باالی
50درصد ثبت كرده است.
به گزارش همشهری ،در بازار سنتی اجاره مسكن ایران ،قیمت
اجارهبها همواره بهعنوان تابعی از ارزش واحد مسكونی محاسبه
میشود و به همین واســطه ،هرگونه جهش در قیمت مسكن
با قدری تأخیر در قیمت اجارهبها نیز تخلیه خواهد شــد .این
وضعیت در رفتار قیمتی بازارهای مســكن و اجاره در 10ماه
امسال كامال مشهود است بهگونهای كه هرچند از اوایل امسال
رشد قیمت مسكن نســبت به نرخ تورم مصرفكننده شیب
مالیمتری داشته ،اما شدت تورم بازار اجاره به حوالی 2.5برابر
تورم مسكن رسیده و فشار مضاعفی به مستأجران وارد كرده
است .در نتیجه تخلیه تورم انباشــته مسكن در قیمت اجاره،
در دیماه امسال و در شــرایطی كه تورم نقطهبهنقطه مسكن
از 20.3درصد عبور نكرده ،تورم نقطهبهنقطــه بازار اجاره در
شهر تهران 50.4درصد و در كل نقاط شهری كشور 54درصد
ثبت شده است.
حال و هوای بازار مسكن تهران

گزارش بانك مركزی از تحوالت بازار مســكن شهر تهران در
دیماه  1400نشــان میدهد قیمت مسكن با شتابی كمتر از
تورم مصرفكننده در حال افزایش است و عمال با رسیدن تورم
نقطهبهنقطه آن به 20.3درصد (قیمت دی امسال نسبت به دی
پارسال) همچنان در فاز تخلیه حباب قیمتی قرار دارد .البته
مسكن بهعنوان نیاز اولیه زندگی و بزرگترین سرمایهگذاری
اغلب خانوارها چنان قیمت سرســامآوری دارد كه حتی یك
درصد افزایش در قیمت آن نیز میتوانــد دوره انتظار خانوار
برای خرید مسكن را تا چند سال به تعویق بیندازد؛ اما از منظر
اقتصادی و در تقابل بازار مسكن با سایر بازارها ،وقتی میزان رشد

قیمت مسكن از میانگین رشد قیمت سایر كاالهای مصرفی و
سرمایهای كمتر اســت ،بهناچار باید به آن لقب تخلیه حباب
داد .آمارهای بانك مركزی حاكی اســت در دی امسال ،تعداد
معامالت مسكن شــهر تهران به 9هزار و 816فقره رسیده كه
نسبت به ماه قبل 0.5درصد و نســبت به ماه مشابه سال قبل
179.3درصد افزایش نشــان میدهد .همچنیــن در این ماه
میانگین قیمت خریدوفروش یك مترمربع زیربنای مسكونی
در معامالت شهر تهران 32میلیون و 936هزار تومان ثبت شده
كه نسبت به ماه قبل 1.06درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل
معادل 20.3درصد افزایش دارد.
تضعیف تولید و تقاضای مصرفی

بررسی معامالت دیماه مسكن شــهر تهران به تفكیك عمر
بنا حاكی اســت در این ماه فقط 33.6درصد از كل معامالت
به واحدهای نوساز و تا 5سال ساخت اختصاص داشته كه این
میزان در مقایسه با دیماه پارسال 5.4واحد درصد و نسبت به
اوایل دهه 90حدود 27درصد كاهش نشان میدهد .این مسئله
از یكســو بهدلیل ناتوانی متقاضیان از تأمین مالی واحدهای
نوســاز و گرانقیمت در دوره جهش قیمت مســكن بوده و از
سوی دیگر نشانه كاهش توان سازندگان مسكن برای تولید این
كاالست .بررسی جنس تقاضای مسكن در بازار تهران حاكی
است در دی امسال ،به لحاظ مساحت ،واحدهای مسكونی با
سطح زیربنای كمتر از 80مترمربع ،سهمی معادل 58.5درصد
از معامالت انجامشده را بهخود اختصاص دادهاند ضمن اینكه
62.5درصد از واحدهای مسكونی با قیمتی كمتر از میانگین
قیمت معامله شدهاند .نكته دیگر اینكه 48.9درصد از معامالت
مسكن تهران در دیماه به واحدهای مسكونی با ارزش كمتر از
2میلیارد تومان اختصاص داشته است .به گزارش همشهری،
از منظــر اقتصادی ،بخش عمده متقاضیان مصرفی مســكن
حداقل با یكی از 3شــاخص متراژ كمتــر از  ،80قیمت كمتر
از میانگین یا ارزش كمتر از 2میلیارد تومان مطابقت خواهند
داشت؛ اما كاهش شدید قدرت خرید خانوارها باعث شده بخش

عمده معامالت در این 3شــاخص حداقلی نیز به خریدهای
سرمایهگذاری اختصاص داشته باشد.
نمای معامالت مسكن تهران

بررسی توزیع معامالت مسكن تهران برحسب مناطق مختلف
شهر حاكی است از میان مناطق 22گانه شهر تهران ،همچنان
منطقه 5با سهم 14.8درصدی از كل معامالت ،بیشترین تعداد
قراردادهای مبایعهنامه را بهخود اختصاص داده و عنوان بورس
مسكن تهران را برای خود حفظ كرده است .از نگاهی دیگر ،در
میان مناطق 22گانه شهرداری تهران ،بیشترین متوسط قیمت
یك مترمربع زیربنای مسكونی معادل 70میلیون و 220هزار
تومان به منطقه یك اختصاص داشــته كه 17درصد باالتر از
دیماه سال قبل است و در مقابل پایینترین میانگین قیمت
منطقهای مسكن تهران معادل 15میلیون و 650هزار تومان به
منطقه 18اختصاص پیدا كرده كه 28.8درصد باالتر از مدت
مشابه سال قبل است.
زبانه تورم در بازار اجاره

در شرایطی كه 2ســال از ابالغ ستاد ملی مقابله با كرونا مبنی
بر تمدید خــودكار قراردادهای جاری اجاره بــا افزایش 15تا
25درصدی میگذرد و همچنان این مصوبه الزماالجراســت،
آمارهای رســمی از جهش نرخ تورم بازار اجاره حكایت دارد.
براساس گزارش بانك مركزی ،در دیماه امسال شاخص كرایه
مســكن اجاری در شــهر تهران 50.7درصد و در كل مناطق
شهری 54درصد نسبت به ماه مشــابه سال قبل افزایش پیدا
كرده اســت .ابتدای هفته نیز مركز آمار ایران در گزارش تورم
دیماه ،از رشد شدید تورم بازار اجاره پرده برداشته بود تا جایی
كه در همان روز سران قوا در جلسهای بر ضرورت رسیدگی به
تحوالت بازار اجاره و حمایت از مستأجران تأكید كردند .قاعده
بازار سنتی اجاره ایران كه مبتنی بر تعیین قیمت اجاره براساس
ارزش ملك است ،یكی از اصلیترین عوامل جهشهای مكرر
قیمت اجاره در بازار ایران است.

تصمیمهای تازه دولت

مکث

وزیر اقتصــاد میگوید :تصمیمهــای دولت در
نشست روز سهشنبه به 2بخش تقسیم میشود
که مربوط به اصالح الیحه بودجه و ابالغ مفاد بسته
حمایتی از بورس به وزارتخانههای اقتصادی است.
احسان خاندوزی در تشــریح جزئیات ابالغیه
معاون اول رئیسجمهــوری ،توضیح میدهد:
ابالغیه دولت مشتمل بر سقفگذاری نرخ خوراک
و نرخ سوخت میشــود .در مدت اخیر بهدلیل
اینکه قیمت جهانی گاز تغییــر یافته بود ،این
نرخ برای پتروشیمیها و پاالیشگاههای داخلی
نیز افزایشی بسیار فراتر از حد متعارف داشت.
برهمین اساس دولت ســقف ۵هزار تومانی را
برای نرخ خوراک و ســقف ۲هزارتومان را برای
نرخ ســوخت مصوب کرد .یعنی با حفظ فرمول
ســابق ،در هیچ زمانی قیمتها از سقف ۵هزار
تومان برای خوراک و ۲هزار تومان برای سوخت
فراتر نخواهد رفت .بهگفته خاندوزی این تصمیم
نه فقط از ســال ،۱۴۰۱بلکه از ابتدای بهمنماه
سالجاری الزماالجراست .خاندوزی در تشریح
تصمیم دوم حمایتی دولت از بورس ،درخصوص
نرخ تسعیر اعالمی بانک مرکزی ،برای داراییهای
خارجی و نیز داراییهای ارزی بانکها ،میگوید:
بانک مرکزی مکلف شد نرخ سامانه نیما در  ۶ماه
گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰درصد از آن
را برای نرخ تسعیر درنظر بگیرد .این موضوع هم
کمک خواهد کرد تا گزارش 3ماه پایانی بانکها
و نهادهای مالی و همچنین گزارش سال آینده
آنها به لحاظ نشان دادن ارقام واقعی و سودآوری
تقویت شود .همچنین بانک مرکزی مکلف شود تا
با مداخله فعال ،بهنحوی نرخ سود بازار بین بانکی
را تنظیم کند تا سقف این نرخ ۲۰درصد باشد ،این
رقم فراتر از ۲۰درصد نخواهد بود.
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چگونه نقشه کروناییکشور قرمز شد؟

معاون درمان ستاد مقابله با كرونای تهران از افزایش
40درصدی ابتال و 100درصدی مراجعههای سرپایی
خبر میدهد
پس از 48روز ،رنگ قرمز به نقشه ماسك و محدودیتهای كرونا به
شهرهای نارنجی و قرمز باز گشت .شیب ابتال به كرونا روند صعودی
خود را حفظ كرده و روز گذشــته وزارت بهداشــت از شناسایی
۱۱۸۵۱بیمار جدید خبر داد.
بهگفته نادر توكلی ،معاون درمان ســتاد مقابله با كرونای استان
تهران ،بهطوركلی شیوع كرونا در زمینه ابتال بیش از 40درصد و
برای مراجعات سرپایی100درصد افزایش پیدا كرده است .براساس
آخرین اعالم برنامه ماسك هم ،از روز گذشته وضعیت شهرستان
اردكان یزد قرمز شد و۸شهر كاشان ،فردوس ،تربت حیدریه ،بستك
و ابركوه ،خاتم ،مهریز و میبد هم در وضعیت نارنجی قرار گرفتند.
۱۱۴شهر وضعیت زرد را تجربه میكنند و۳۲۵شهر هم در وضعیت
آبی ماندهاند .در این میان اما در تهران و بسیاری از استانها هشدار
موج جدید بیماری به صدا درآمده چرا كه میزان مراجعه روزانه به
مراكز درمانی بهشدت افزایش پیدا كرده است .همچنین براساس
اعالم تیمور حسینی ،جانشــین پلیس راهور ناجا از روز گذشته
اعمال جریمه برای تردد خودروهای شخصی به/از شهرهای قرمز
و نارنجی بدون تأییدیه واكسن و یا نداشتن پیسیآر منفی در هر
۲۴ساعت مبلغ یك میلیون تومان خواهد بود و در تردد خودروهای
شخصی به شهرهای زرد بدون داشتن پیسیآر منفی (در وضعیت
قرنطینه و بیماری نبودن) مبلغ ۵۰۰هزار تومان در هر ۲۴ساعت
جریمه اعمال میشود.
افزایش 100درصدی مراجعات سرپایی در تهران

براســاس آخرین گزارشها ،شــهرهای پردیس ،پیشوا ،دماوند،
فیروزكوه و ورامین تهران در وضعیت زرد قرار دارند ،اما در همین
نقاط و سایر مناطق استان موارد مراجعات سرپایی و ابتال افزایشی
است .نادر توكلی ،معاون درمان ستاد مقابله با كرونای استان تهران
درباره شروع پیك جدید بیماری به همشهری میگوید« :هماكنون
براساس آخرین آمار  40تا 50درصد موارد ابتال در تهران اومیكرون
است و نسبت به ماه گذشته در بحث سرپایی 100درصد افزایش
داریم .البته در اینباره 2نكته وجود دارد ،اینكه این افزایش آمار،
بیشتر منتهی به مراجعه بیماران سرپایی است و تعداد بستری،
فوتی و ابتالی شدید هنوز افزایشی نیست .از سوی دیگر هر سال
در این فصل شــیوع آنفلوآنزای فصلی هم داریــم و اكنون فصل
بیماریهای ویروسی است».
افزایش موارد بستری با توجه به تغییر رنگبندی در برخی شهرها
شروع شده اســت و توكلی در اینباره توضیح میدهد« :عالوه بر
افزایش بســتری ،موارد تســتهای مثبت هم در اینباره درنظر
گرفته میشود .مثال برخی شهرستانها ازجمله مالرد ،بیمارستان
ندارد كه در چنین شرایطی بستری هم ثبت نمیشود اما با توجه به
افزایش موارد ابتال رنگ آن تعیین میشود ».بهگفته توكلی ،میزان
بستری در كل تهران هماكنون زیر هزار نفر است و بیش از 3هزار
مراجعه سرپایی روزانه به مراكز درمانی گزارش شده است.
موج شدید بیماری در یزد

اوایل این هفته ،شهرســتان اردكان یزد با افزایش موارد بستری،
نخستین شهر نارنجی نقشه ماسك شد و حاال در فاصله كمتر از
یك هفته به رنگ قرمز درآمده ،ابركــوه ،خاتم ،مهریز و میبد هم
نارنجی ش دهاند .مسعود شریفی ،معاون فنی مركز بهداشت استان
یزد درباره موج شدید بیماری در این استان به همشهری میگوید:
«رعایت نشدن پروتكلها و افزایش تجمعات سیر صعودی بیماری
را رقم زده كه قابل پیشبینی بود ».بهگفته شریفی در مواجهه با
موج جدید بیماری ،تزریق دوز سوم ضرورت دارد« :در استان یزد
از میان تمام افراد واجد شرایط (كسانی كه بعد از 3ماه باید برای
تزریق دوز سوم مراجعه كنند) هنوز 55درصد مراجعه نكردهاند
و این یعنی كاهش ایمنی و نگرانی از ابتالی آنها .نكته مهمی در
بررسی وضعیت بیماران بستری در اردكان هم این بود كه برخی از
بیماران یا هیچ واكسنی تزریق نكرده یا واكسیناسیونشان تكمیل
نشده بود ».او در پاسخ به این سؤال كه چرا یزد در افزایش موارد
ابتال و بستری ،از سایر استانها سبقت گرفته ،توضیح میدهد:
«بیشترین سرانه تخت كشور در یزد است و بستری شدن بیماران
در این مناطق بهراحتی صــورت میگیرد ،اما این اقدام ،بهمعنی
كمبودن بیماری نیست و همین حاال نزدیك به 300نفر بستری
در بخشهای كووید 19-مراكز درمانی استان داریم كه 30درصد
بیش از هفته گذشته است».

جدایی دشوار میشود

نقلقول

راهكارهایی برای كاهش آمار طالق ،به نقل از
رئیس انجمن مددكاری اجتماعی ایران
موضــوع طــاق ایــن بــار بــا
صحبتهای سیدابراهیم رئیسی
گزارش
به پیشخوان توجه افكار عمومی
آمده است .آسیبی كه خود نشات گرفته از عوامل
گوناگون اســت و به زعم آسیبشناســان ریشه
بسیاری از آسیبهای اجتماعی به شمار میآید.
كاهش آمار طالق در ســالهای گذشته همیشه
جزء هدفگذاریهای دولتها بوده و البته افزایش
مستمر و تدریجی آن هم مایه نگرانی و هشدار مكرر
مسئوالن .با وجود این ،انواع و اقسام و برنامهریزیها
در این زمینه به گواه آمارهای رسمی ،نتیجهای به
بار نیاورده و منحنی طالق ،روند صعودی خود را
متوقف نكرده است.
سید ابراهیم رئیسی ،رئیسجمهوری ایران گفته
است« :مشاورههای ازدواج باید اصالح شود ،طالق
توافقی باید اصالح شود و به سهولت انجام نشود.
نباید مشاوره به سمت جدایی باشد بلكه مشاوران
باید مشــكل را حل كنند .مشــاوران باید درست
مشــاوره دهند ».كبری خزعلی ،معاون امور زنان
و خانواده نیز در اینباره گفته اســت « :بهمنظور
جلوگیری از آسیب طالق طرحی داریم كه با كمك
مشاوران مجرب در سالهای اول تا چهارم ازدواج
كه بیشترین طالقها اتفاق میافتد ،اجرا میشود.
امید است جوانان ما از پشتیبانیهای مشورتی و
تربیتی بهرهمند شوند و از انتشار برخی آسیبها
جلوگیری و شاهد كاهش آنها باشیم».
چندی پیش مركز آمار ایران طی گزارشی تفصیلی
به بررسی وضعیت شاخصهای كالن اقتصادی و
اجتماعی از ســال  ۱۳۹۰تاكنون پرداخته كه در
سرفصل جمعیت و نیروی انسانی آماری از وضعیت
ازدواج و طالق در كشــور از سال  ۱۳۹۰تا ۱۳۹۹
ارائه شده كه در آن آمده است :در سال ۱۴۲ ،۱۳۹۰
هزار و  ۸۴۱نفر طالق ثبت شــده بود كه در سال
 ۱۳۹۹به  ۱۸۳هزار و  ۱۹۳نفر افزایش یافته است.

نسخه واحد برای مواجهه با طالق نداریم

افزایش طالق در تهران ،فارس و خراسان رضوی

نکته

حسین ساالر آملی
رئیس مرکز همکاریهای علمی
بینالمللی وزارت علوم
در دوره کرونــا بهدلیــل اینکــه دورههــای
غیرحضــوری و نیمــه حضوری گســترش
پیداکردموجبشدکهتعداددانشجویان
بینالمللــی افزایــش پیــدا کنــد .بــرآورد
میشــود بالــغ بــر ۹۳هــزار دانشــجوی
بینالمللیدرکشورداشتهباشیم(.ایلنا)

بر این اساس ،میزان طالق در ایران از سال ۱۳۹۰
تا  ۱۳۹۹حدود  ۲۸درصد افزایش داشته است.
اما چه مســیر و برنامههایی را بایــد طی كرد كه
شیب طالق در كشور كاهش یابد؟ آیا این مسئله
از مسیر طوالنی كردن طالق توافقی میگذرد یا
باید روی سن ازدواج متمركز شد؟ مشاوره قبل از
طالق را باید اصالح كرد یا مشاوره پیش از ازدواج
را باید جدی گرفت؟ اصوال ریشه طالق از آبشخور
معضالت فرهنگی-اجتماعی تغذیه میشود یا با
فقر اقتصادی رابطه مستقیمی دارد؟
سیدحسن موسوی چلك ،رئیس انجمن مددكاری
اجتماعی ایران دربــاره نحوه مواجهه برنامهریزان
و مدیران اجرایی كشــور با آسیبهای اجتماعی
بهویژه پدیده طالق به همشــهری گفت « :اینكه
مسئوالن دولتی از انكار یك مسئله به مطرح كردن
آن رسیدهاند ،پیشرفت خوبی است .چرا كه همواره
شاهد پنهانكاری در حوزه آسیبهای اجتماعی
هستیم و اصوال مدیران ارشد تالش میكنند آن را
از دید برنامهریزان پنهان كنند كه بسیار خطرناك
بهنظر میرسد و میتواند آسیبها را تشدید كند.
نخســتین قدم برای حل آســیبهای اجتماعی
ازجمله طالق ایجاد یك بانك اطالعاتی درست و به
روز از آن است .هماكنون هر نهادی آمار مخصوص
بهخود را دارد كه هیچگاه با آمار و اطالعات موجود
در نهاد دیگر تجمیع نشده و همین باعث میشود
تحلیل آمار و ارائه راهحل با خطا صورت گیرد» .
او افــزود « :در حــوزه طالق ،قــوه قضاییه ،ثبت
احوال ،بهزیســتی ،آموزش و پــرورش و....آمار و
اطالعات گوناگونی دارند كه بایــد با هم تجمیع
شده و دائم به روز شــوند تا بتوان این موضوع را به
دقت ریشهیابی كرد و ســر منشأ آن در مختصات
جغرافیایی مختلف ،شرایط اقتصادی و سیاسی هر

بیشترین طالقهای ثبت شده در سه سال گذشته مربوط به استان تهران ،خراسان رضوی و فارس
بوده است .از مجموع طالقهای ثبت شده استان تهران  ۳۱هزارو  ۲۹۸مورد طالق در بخش شهری
و  ۴۳۵طالق در بخش روستایی رخ داده است .در استان خراسان رضوی نیز  ۱۷هزارو  ۳۵۶مورد
طالق در بخش شهری و یك هزارو  ۲۴مورد طالق در بخش روستایی بوده است .در استان فارس
نیز  ۹هزارو  ۴۰مورد طالق در بخش شهری و یك هزارو  ۳مورد طالق در بخش روستایی به ثبت
رسیده است .البته اینها آمارهای خامی است كه هر سال ثبت احوال ارائه میدهد درحالیكه هیچ
نهاد رسمی دیگری درباره عوامل طالق هر استان اطالعاتی ارائه نمیدهد.
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دوره را شناخت».
موسوی چلك معتقد است كه آسیبی مثل طالق
چند وجهی اســت و نمیتوان آن را با یك نسخه
واحد درمان كرد« ،ریشــه طالق در یك بســتر
مشخصی نیســت و عواملی كه بروز آن را تشدید
میكند نیز متفاوت هستند ،بنابراین هم عواملی كه
باعث افزایش مشكالت خانوادگی و سپس طالق
میشوند را باید بررسی كرد و هم عوامل محافظ آن
را باید شناخت .سپس باید طالق بهعنوان مفهوم
عام را باز كرد و براســاس جزئیــات آن ،اقدامات
مداخلهگرایانه را افزایش داد».
فقراقتصادیواختالالتروانیمهمترینعواملطالق

زهرا عكاشه ،كارشناس جمعیتشناسی و استاد
دانشگاه درباره بیشــترین عوامل طالق در ایران
به همشــهری گفت « :اگرچه اطالعات منسجم و
دقیقی درباره عوامل طــاق در ایران وجود ندارد
اما گزارشهای میدانی از مراكز مشــاوره سازمان
بهزیستی در استانهای مختلف نشان میدهد كه
فقر اقتصادی بیشــترین تأثیر را در افزایش طالق
دارد بهویژه در شــهرهای بزرگی مانند تهران كه
هزینههای زندگی مانند اجــاره خانه ،خوراك و
پوشاك به شكل چشمگیری باال رفته است .دولتها
اگر خواهان حفاظــت از ازدواجها بهخصوص در
سالهای ابتدایی آن هستند ،باید حمایت خود را
بهویژه در بخش مسكن و اشتغال گسترش دهند».
همچنین افزایش اختالالت روانی بهویژه افسردگی
با طالق ارتباط معناداری دارد ،این نكتهای است
كه بســیاری از جمعیتشناســان و كارشناسان
مسائل خانواده بر آن تأكید دارند .عكاشه در اینباره
توضیح داد « :افســردگی یكی از اختالالت شایع

در بین جوانان است و از آنجا كه درمان این دسته
از بیماریها در ایــران جدی گرفته نمیشــود،
پس از ازدواج بعد میان فردی آن شدت بیشتری
میگیرد و عوارض جدیدی از خود نشان میدهد.
پرخاشگری و خشونت ،قطع ارتباط عاطفی یك
طرفه یا دو طرفه ،جایگزینــی زندگی مجازی با
زندگی واقعی باعث طالق حتی تا  2و  3بار میشود.
مســئلهای كه نیاز به مداخلهگری جــدی و دراز
مدت دارد».
ازدواجهای میان فرهنگی بهخصوص در شهرهای
بزرگ و عدمپذیرش فرهنگهای ناشناخته و مقابله
با آن یكی از زمینههای اختالف در زوجین است كه
در چهار دهه گذشته كمی تعدیل شده اما همچنان
جزو پنج عامل اصلی طالق به شمار میرود .عكاشه
در اینباره میگوید« :ما شاهد تنوع سنت و فرهنگ
در اســتانهای مختلف ایران هستیم كه در طول
تاریخ بهدلیل مناســبات جغرافیایی-سیاسی به
آن دامن زده شــده كه تبعات آن را در پدیدههای
اجتماعــی مانند ازدواج هم میبینیــم .در مراكز
مشاوره شاهد حضور زوجینی هستیم كه مسئله
اصلیشان ســنتهای فرهنگ طرف مقابل است
كه خواهان پذیرش آن نیســتند .ما به كودكان و
نوجوانــان خود مواجهه بــا فرهنگهای مختلف
را نمیآموزیم و حتــی در ذهن آنهــا از كودكی
باورهای غلطــی را میپرورانیــم .مثال میگوییم
مردم فالن شهر خســیس هستند یا فالن منطقه
به دروغگویی و الفزنی شــهرت دارنــد و ...این
باورهای غلط در ارتباطات انســانی در ســطوح
مختلف تقویت میشود و وقتی به قرارداد اجتماعی
مانند ازدواج میرسد در قالب بحران خود را نشان
میدهد».

حجتهللا عبدالملکی
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
تمامــی ارکان کشــور بایــد در مســیر
افزایــش جمعیــت حرکــت کننــد تــا
مانــع بســته شــدن پنجــره جمعیتــی
ایران شــوند .سیاســتهای تشویقی
افزایــش جمعیــت ،تســریع و اجرایی
میشود( .ایسنا)

عدد خبر

%9.2
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میلیون

از والدتهــای ثبت شــده در ســال99
یعنی ۱۰۲هــزارو ۵۱۲والدت در فاصله
زمانی یــک ســال و کمتــر از یک ســال
از ازدواج والدیــن رخ داد هانــد و
65.7درصــد یعنــی ۷۰۹هــزارو۹۵۴
والدت از تولدهای ثبتشده با فاصله
زمانی  5سال و بیشــتر از زمان ازدواج
والدین رخ داده است( .ایسنا)
نفــر از جمعیــت ۸۵میلیونــی ایــران از
کشــور مهاجــرت کردهانــد .دبیــر مرکــز
مطالعــات جمعیت توضیــح داد :معنی
این عدد این اســت که حدود  4میلیون
نفــر ،خــارج از ایــران زندگــی میکننــد
کــه حــدود ۴۷درصــد آنهــا در آمریــکای
شمالی۲۹ ،درصد در اروپا۱۴ ،درصد در
کشــورهای آفریقایی و عربی و ۱۰درصد
در کشــورهای آســیا و اقیانوسیه ساکن
شدهاند( .ایسنا)
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پیامک

ارسال پیام كوتاه خوانندگان
تلگرام با مردم @bamardom_hamshahri

برخی آمبوالنسهای اورژانس تهران پالك ندارند

چرا برخی آمبوالنسهــای اورژانس تهران ،پالك ندارند.
اگر حین رانندگی و ماموریت حادثــه ناگواری رخ دهد،
تكلیف چیست؟ ما در روز 27دی آمبوالنسی درخواست
كردیم كه بهجای انتقال بیمار ما به بیمارستان فیروزگر
وی را به بیمارستان فیروزآبادی شهرری رساند .آمبوالنس
مذكور پالك نداشــت ولی بــا این حال از وی شــكایت
كردهایم.
علیاكبر فرقانی از تهران

سرقت در اسالمشهر بیداد میكند

ســرقت از خانه ،منزل ،خودرو ،كیفقاپــی ،موبایلقاپی و
خفتگیری جزو زندگی روزانه مردم اسالمشهر شده است.
درخبرها شنیدیم كه  2باند بزرگ ســرقت در شهرستان
دستگیر شدهاند ولی ســؤال این اســت كه بهرغم چنین
دستگیریهای گســتردهای چرا از میزان سرقتها كاسته
نمیشود؟ اگر مجازات بازدارنده درخصوص سارقان اعمال
شود قطعا باید از میزان سرقتها كاسته شود.
بهمنآبادی از اسالمشهر تهران

تلگرام
بلوار «تاسیسات نفتی ری» نیاز به رسیدگی دارد

بلوار تاسیسات نفتی ری در باقرشهر نه آسفالت مناسبی دارد
نه فضای سبز و نه از لحاظ پاكیزگی دارای وضعیت مطلوبی
اســت.از شــهرداری منطقه تقاضا داریم تا هرچه زودتر به
وضعیت این بلوار رسیدگی كنند.
الهوتی از باقر شهر

پاسخ مسئوالن
ساعت كار مترو بهدلیل كرونا نیمساعت كاهش یافته است

روابطعمومی شركت بهرهبرداری متروی تهران پیرو چاپ پیام
مردمی با عنوان «ساعات كار متروی شهرهای بزرگ افزایش یابد»
در ستون با مردم روز22دیماه پاسخ داده است :احتراما ضمن تشكر
از مسافر گرامی ،به اطالع میرساند قبل از شیوع ویروس كرونا،
پایان ســاعت كار قطارهای مترو در تمامی خطوط10:30 ،شب
بود كه با تصمیم ستاد مقابله با كرونا ،از آن زمان تاكنون نیم ساعت
كاهش یافته است .گفتنی است كه شركت بهرهبرداری مترو پس از
تصمیم و ابالغ جدیدترین دستورالعمل این ستاد ،طبق برنامهریزی
و جدول تنظیمی جدید ،در خدمت مسافران گرامی و میلیونی این
وسیله حمل و نقل عمومی خواهد بود.

تصاویرمتهمانبامجو.زقضاییمنتشرمیشود

شماره تلفن ارتباطی با خوانندگان

2نفرازطعمههایسارقسابقهدارجانباختهاندویك نفربه كمای6ماههرفتهاست

2جنایت در پرونده
دزدان بیهوشی
سارق سابقهدار كه بهعنوان مسافر
سوار اتوبوسهای بینشهری میشد
گزارش
و با فریب مردان عمدتا مسن آنها را
بیهوش و اموالشان را سرقت میكرد برای هجدهمین
بار دســتگیر شــد .تاكنون 2نفر از طعمههای این
مرد و همدســتش بهدلیل خوردن نسكافه مسموم
جان باختهاند و یك ســرباز نیز از 6ماه قبل به كما
رفته است.
به گزارش همشهری ،تحقیقات پلیس برای دستگیری
فردی مشهور به دزد بیهوشــی ،از حدود یك سال
قبل شروع شــد اما بهدلیل اینكه متهم جرایمش را
در شهرهای مختلف كشــور رقم میزد ،سرنخی از
وی وجود نداشت .این مرد كه تاكنون 18بار به اتهام
ارتكاب جرایم مختلف دســتگیر شده ،در شهرهای
مختلف ازجمله تهران ،قم ،اصفهان ،اهواز ،شــیراز،
كرج ،كرمان و ...سوار اتوبوسهای بین شهری میشد
و در بین راه نقشههای شومش را عملی میكرد .او كه
از یك سال قبل سرقتهایش را آغاز كرده بود ،در چند
ماه گذشته و با دادن آموزشهای الزم به مردی جوان
از او بهعنوان همدست اســتفاده میكرد تا راحتتر
بتواند نقشــههایش را عملی و اموال طعمههایش را

سرقت كند .اما شگردی كه او بهكار میبرد ،شگردی
كامال تكراری و نخنما بود.متهم پس از اینكه بهعنوان
مسافر سوار اتوبوسهای بینشهری میشد ،افراد تنها
را كه عمدتا مسن بودند شناسایی میكرد و در صندلی
كنار آنها مینشست .تا زمانی که اتوبوس در بین راه
و برای استراحت توقف میكرد ،بهترین فرصت برای
متهم بود كه سر صحبت را با طعمهاش باز كند و او را
فریب دهد .این مرد معموال خودش را فردی موجه كه
كارهای خیر زیادی انجام داده معرفی میكرد و وقتی
اتوبوس توقف میكرد ،مرحل ه نهایی نقشــهاش را به
اجرا میگذاشت .متهم كه تا آن زمان توانسته بود به
خوبی اعتماد طعمهاش را جلب كند ،از دكهها دو لیوان
نسكافه و نبات میخرید .داخل یكی از آنها قرصهای
بیهوشی كه از قبل تهیه كرده بود میانداخت و آن را
بهدست طعمهاش میداد .نبات باعث میشد كه طعم
داروی بیهوشی حس نشود و همین كه طعم ه او لیوان
نسكافه را سر میكشید 2 ،تا 3سه دقیقه زمان میبرد
كه داروی بیهوشی اثر كند و او از حال میرفت .پس
از آن سارق حرفهای همه اموال طعمهاش ،از گوشی
تلفن همراه گرفته تا پولهای نقدش را سرقت میكرد
و متواری میشد.

كالهبرداری از خانوادهها

ســرقتهای متهم گاهی از این فراتر هم میرفت.
او تالش میكــرد در بین راه و بــا زیرنظر گرفتن
طعمهاش ،رمز گوشی او را بهدست آورد .اگر موفق
میشد ،پس از بیهوش شــدن طعمه ،گوشی او را
برمیداشت و با خانواده وی تماس میگرفت .بعد
با این ادعا كه حال مسافر آنها بد شده و وی او را به
بیمارستان رســانده ،از آنها میخواست رمز كارت
عابربانك وی را بگویند تا بتواند هزینه بیمارستان را
حساب كند .به این ترتیب گاهی موفق میشد رمز
كارت طعمههایش را بهدست آورد و حساب آنها را
نیز خالی كند.
جنایات هولناك

هر چند تمام هدف متهم از این اقدامات ســرقت
اموال طعمههایش بود اما گاهی وقتها قرصهای
بیهوشی كه در لیوان نسكافه میریخت آنقدر زیاد
بود كه جان طعمهها را به خطر میانداخت .طبق
تحقیقات پلیس ،تاكنون  ۲نفر از مالباختگان بر اثر
مسمومیت شدید جانشان را از دست دادهاند و یك
جوان 20ساله كه سرباز بود و در یكی از اتوبوسهای

لكههای خون راز قتل خواننده جوان را برمال كرد

4ماه پس از قتل خواننده افغــان در جنوب تهران،
تحقیقات پلیس با اعالم نتیجــه آزمایش دیانای
جنایی
توسط پزشكی قانونی وارد مرحله تازهای شد .گزارش
پزشکی قانونی فرضیه اینکه همسر مقتول او را به قتل رسانده است
را تقویت میكند.
به گزارش همشــهری ،رســیدگی به این پرونده از روز هشتم مهرماه
امسال با كشف جسد مردی در جنوب تهران آغاز شد .مقتول با ضربات
چاقو به قتل رسیده و جنازهاش در خیابان رها شده بود .با اعالم این خبر
به محمدتقی شعبانی ،بازپرس كشیك دادسرای امور جنایی تهران،
او به كارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی دســتور داد به رازگشــایی از
این جنایت بپردازند .تحقیقات درخصوص مقتول نشان میداد كه او
خوانندهای افغان است كه از مدتی قبل همراه با همسر و 3فرزندش در

تهران زندگی میكرد و خانهاش نیز در نزدیكی محل كشف جسد است.
آنطور كه نزدیكانش میگفتند او رپر بود و در جشــن و عروسیهای
همشــهریانش برنامه اجرا میكرد .وقتی مأموران برای تحقیق سراغ
همسر مقتول رفتند او حرفهای عجیبی زد و مدعی شد شوهرش با
زنی غریبه در ارتباط بوده و بهاحتمال زیاد خانواده این زن شوهرش را
كشتهاند .او گفت :شب قبل از حادثه تلفن شوهرم زنگ خورد و آنطور
كه فهمیدم با زنی صحبت میكرد .او تماس را قطع كرد و از خانه خارج
شد و دیگر برنگشــت و به همین دلیل میگویم ممكن است از طرف
نزدیكان این زن به قتل رسیده باشد .در شرایطی كه تحقیقات در اینباره
همچنان ادامه داشت خانواده مقتول انگشت اتهام را بهسوی عروسشان
نشانه گرفتند و گفتند او با شوهرش اختالف داشته و حرفهایی كه علیه
او میزند برای فریب پلیس است .در این شرایط بود كه همسر مقتول

بین شــهری در دام متهم گرفتار شــده بود بر اثر
خوردن نسكافه مسموم از خردادماه امسال به كما
رفته و هنوز بههوش نیامده اســت .حال آنكه همه
اموالی كه در سرقت از ســرباز جوان نصیب سارق
بیهوشی شده بود ،حدود 170هزار تومان بود.
شاكیان بیایند

بهگفته اسماعیلیان ،بازپرس شــعبه  ۵دادسرای
عمومی و انقالب قم ،متهم كه از یك ســال پیش
تحت تعقیب پلیس بــود در نهایــت مدتی قبل
توسط مأموران پلیس به همراه همدستش كه در
ســرقتهای اخیر با وی همراه بوده ،دستگیر شد.
این در حالی است كه دستكم 40نفر با این شگرد
قربانی او شدهاند و اموالشان به سرقت رفته است .با
این حال احتمال اینكه تعداد شاكیان بیشتر از این
تعداد باشد وجود دارد ،چرا كه متهم در شهرهای
مختلف كشور دست به ســرقت میزد و به همین
دلیل بازپرس پرونده با صــدور مجوز چاپ عكس
متهم و همدستش در رسانهها از شاكیان احتمالی
خواسته است برای طرح شــكایت به دادسرای قم
مراجعه كنند.

به اتهام قتل شوهرش دستگیر شد اما در بازجوییهای مقدماتی دست
داشتن در قتل را انكار كرد .با این حال تحقیقات در اینباره ادامه پیدا
كرد .ماموران در این مرحله به تحقیق از پسر 9ساله مقتول پرداختند.
او درباره روز حادثه گفت :آن روز وقتی به خانه برگشتم مادرم تنها بود و
گفت پدرم از خانه بیرون رفته است .دستانش خونآلود بود و چند لكه
را پاك میكرد .وقتی درباره خونها پرســیدم گفت كه دستم را چاقو
بریده است .در این شرایط مأموران به نمونهبرداری از آثار به جامانده از
لكههای خون پرداختند و این نمونهها برای بررسی به پزشكی قانونی
ارسال شد .با گذشت 4ماه از این جنایت حاال نتایج آزمایش دیانای
در پزشكی قانونی نشان میدهد لكههای خون كشف شده با نمونه خون
مقتول مطابقت دارد و بهاحتمال زیاد او در خانهاش به قتل رسیده و در
ادامه جسد به بیرون منتقل شده است .براساس این گزارش با وجود این
گزارش كه دست داشتن متهم در قتل شوهرش را تقویت میكند اما او
همچنان منكر قتل است .با این حال وی با صدور قرار قانونی در بازداشت
به سر میبرد و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

سیل رفت ،خرابیها باقی ماند

گزارش خبرنگار اعزامی همشهری از مناطق سیلزده جازموریان؛  4هفته بعد از سیل ویرانگر
گزارش

ناصر عالقبندان
روزنامهنگار

 4هفتهای از آن ســیل بیســابقه میگذرد؛ دستکم در
70سال اخیر .اما اینجا ،دردها نهتنها تمام نشده ،که خیلی
بیشتر هم شده .اینجا بغض کردن و خجالت کشیدن و...
دیگر سخت نیست؛ عادی شده اســت .اینجا ،در کرمان و
جازموریان و دیار مرد میدان ،روایتهایی از سیلی که آمد
و زندگیها و امیدها را با خودش برد میبینیم و میشنویم
که کمتر میشود باورشان کرد...
پیغامی برای ستارهها

مریم فلج است؛ اما چه ســخت میتوان بغضی پنهان در
نگاه مادرانه خاتونملک جستوجو کرد .قصهها دارد ،فقط
یکی از غصههایش از این قرار است«:شوهرم ماشینمان را
فروخت تا دو ،سه هکتار هندوانه بکاریم .سیل آمد و همه
را برد؛ مخارج عمل جراحی دختر باهوشم مریم که بماند،
همین امروز برای صبحانه بچهها هم به ســختی چیزی
توی خانه پیدا میشــد ».جمعه ،توی حرف همســرش
میپرد که« :نه که نداریم ،نه که فقط ماشین رفت ،بگو که
طالهای خودت و دخترها را فروختهایم تا دوباره مزرعه را
زنده کنیم».
خاتون حاال رساتر میگوید«:میخواهم بگویم 12دی آن
سیل آمد10 ،روز پیش سیل دوم آمد ،حاال سیل سوم اگر
آمد و طالها را هم برد ،چه کنیم؟» جمعه این بار میگوید
که«:راه دارد» و خاتون رو به جواد بامری ،دهیار روستای
علیآباد ،صدا بلند میکند که«:به خدا راهش بسته غذایی
و دو ،سه کیلو برنج تایلندی و چند تا کنسرو نیست؛ البته

دستشان درد نکند».
بغض خاتون اینچنین میترکد که«:اگر حاج قاسم بود ما
غصه نداشــتیم» .و جمعه راهحل را نشان میدهد«:حاال
که نیست راهش را یافتهام .همین دیشب همینجا توی
تاریکی دشــت ،آن باال به ســتارهها گفتم به حاج قاسم
بگویند دعا کند ما هم برویم پیش خودش و از این فالکت
خالص شویم».
دوار (خانه) مجید

15دقیقه فاصله تا روســتای چهارچاه است .از زهکلوت
با مسلم که دهیار چهارچاه اســت ،راهی جاده میشویم.
پلها را سیل برده .بیشتر از یک ســاعت و نیم در رملها
و راههای انحرافی توی دشــت خیس شــده از این سیل
بیســابقه ،خرابیها را بارها و بارها دور میزنیم تا برویم
چهارچاه و برســیم به دوار (خانه) ویران شده مجید .توی
راه مسلم خواهش و التماس میکند تا مجیدآقا راضی شود
با ما مصاحبه کند ،اما صدای خسته و نالهگون مجید که از
اسپیکر گوشی مسلم شنیده میشــود ،قصه را برایمان
روشــن میکند«:ای بابا! هی از اینجا و آنجا آوردی عکس
بگیرند و وعده بدهند یک ماه گذشت ،مگر چه شد؟»
قهوهخانه بغدادی

قصههای مجیدآقا چهارچاهی ادعاهای یعقوبآقا ،صاحب
قهوهخانهای در خیابان اصلی شهر زهکلوت (مرکز بخش
پهناور جازموریــان) را برای ما ثابــت میکند .یعقوبآقا
میگوید«:کســی که دار و ندارش را ســیل برده ،هر چه
گرســنه و درمانده و بیچیز هم شده باشد ،هرگز خودش
را به وانت نمیرساند که بسته غذایی بگیرد .این مردم اهل
کارند ،الزم باشد شب و روز کار میکنند .خاک اینجا اص ً
ال

برکتها دارد ،به جای چند تا کنسرو و بستههای غذایی،
حتی به جای وام بالعوض و کمک مالی باید کمک کنند
مردم اینجا از برکت خاک و آب خدادادی جازموریان عقب
نمانند؛ همین کافی است .اما کاش همتی بود و مرد میدانی
مثل حاج قاسم جان ».و بعد برای اینکه سند زندهای برای
حرفهایش رو کند ،اشاره میکند که«:این یوسف (و اشاره
میکند بــه جوانکی که کنار پنجره قهوهخانه نشســته و
بیرون را تماشا میکند) که آمده اینجا دارد قهوه میخورد
و هی سیگار میکشــد ،کارگر زبر و زرنگی است اما اگر به
داد کشاورز و دامداری که دار و ندارش را سیل برده ،نرسند
یوسف از پس مخارج قهوه و سیگارش هم برنمیآید .شما به
آنها بگویید جازموریان میتواند آبادترین نقطه ایران باشد،
راه دارد اما آنکه کار دستش است همت ندارد ،اگر هم دارد
دستش کوتاه است و باید از آن باالها دستش را بگیرند».
قصه 90درصد مردم

نام خانوادگی بیشتر افراد در 13روستای بخش جازموریان،
بامری اســت .تعدادی از دهیاران و اعضای شــورای این
روستاها  2شب پیش به بخشداری زهکلوت (جازموریان)
برای شرکت در جلسه ستاد بحران رفته بودند؛ جلسهای
با حضور فرماندار شهرســتان رودبار جنوب .بهگفته آنها
جازموریان نزدیک بــه 7هزار نفر جمعیــت دارد .اینجا

شاید ،وقتی دیگر...

مکث

پایین دست جبال بارز ،واقع در شــمال منطقه است؛ به
آن کوهستان شــاهکوه هم میگویند .حاال فرماندار به ما
میگوید که«:در 4روز 270میلیمتر باران در کوهستان
بارید و شد سیلی با صدایی مهیب و خروشی وحشتناک
که به سمت ما آمد .در بخش جازموریان 90درصد مردم
کشاورز و دامدارند».
قصههای مجیدآقا و زینبخانم

در روستای چهارچاه به دوار (خانه) بهطور کامل ویران شده
مجیدآقا بامری میرسیم .صدایش لبریز از حیرانی است؛
کالمش اما چارهجو .روی پا بند نیست .ولی تا شروع میکند
به حرف زدن ،روی لبه دره مینشــیند؛ همان درهای که
هجوم سیل در آن و از آن ،خانهاش را ویران کرده .مجیدآقا
غصههایش را چنین شروع میکند که 70 ،80«:گوسفند
داشتم60 ،تایش را سیل برد10 ،تایش مانده بود که همین
دیشب از سرما و نبود طویله تلف شدند .با این اوضاع باید
چه کار کرد؟ چــاره این همه دامدار کــه مثل من ویران
شدند ،چیست؟ کسی میداند کار ما به کجا کشیده خواهد
شد؟ همه زمینهایی که کاشته بودم هم رفت ،چه جوری
میتوانم دوباره از جایم بلند شوم؟ کسی میداند؟ راهحل را

مسلم حرفهایش و گزارش ما را چنین به آخر میرساند«:اما راهحل اختصاص  4بولدوزر بهطور دائم
به روستاهاست که در طول فقط چند ماه با احداث سیلبند نهتنها از شهرها كه  از روستاها هم بشود
حفاظت کرد ،بلکه باعث شود از برکت فراوان در منطقه کل کشور بهره ببرد .مگر کشور از نهاده دامی
و علوفه در مضیقه نیست؟ خدا میداند با یک گوشه چشم و یک همت بلند از جنس حاج قاسم و کاری
جهادی ،میشود نیاز علوفه بخش زیادی از کشور را از همینجا تأمین کرد».

کسی میداند (و رو میکند به مسلم بامری ،دهیار روستای
چهارچاه) ،مسلم تو میدانی راهش چیست؟ میتوانی یک
راهی پیش پای من بگذاری؟»
نالههای آخر بزغالهها

مسلم سکوت کرده .این ســو صدای نالههای  5 ،6بزغاله
هفت هشــت روزه میپیچد .صبح علیالطلوع که از کپر
پســرعموی جواد بامری ،از روستای علیآباد بیرون آمده
بوده ،نالههای بزغالهها با صدای دشت خیس آمیخته بود؛
صدا از توی تنور خانه زینبخانم بود .پیرزن بیسرپرستی
که هنوز بهخاطر خیس بودن کپرش در خانه همســایه
زندگی میکند .زینبخانم میگوید«:این بزغالهها بیشتر
هم بودند .آنها را موقع ســیل توانســته بــودم ببرم روی
بام همســایه تا زنده بمانند ،بزهای مادر را بسته بودم به
درختی اما سیل بردشــان .بزغالههای بیمادر را شبها
توی تنور میگذارم که ســرما نخورند ،اما چون  2 ،3تا از
گاوهای شــیری را هم آب برده بزغالهها گشنه ماندهاند،
برای همین یکی یکی دارند میمیرند ».صدای بزغالهها
ادامه دارد؛ سکوت مسلم بامری هم هنوز ادامه دارد .راستی
چاره چیست؟
20به یک

اما در همهمه جلســه ســتاد بحران در بخشداری چه
گذشــته اســت؟ علی پرورش ،فرماندار
رودبار جنوب به مــا میگوید«:ما از
 2هفته قبل از وقوع سیل تشکیل
جلسات ستاد بحران را شروع

خبر

جزئیات دومین محاکمه سرکرده
گروهک تروریستی حرکه النضال
دومین جلسه محاکمه حبیب فرجاهلل چعب ،معروف به حبیب
اسیود ،سرکرده گروهک تروریستی حرکه النضال(االحوازیه)
صبح دیروز در شعبه 26دادگاه انقالب اسالمی تهران به ریاست
قاضی افشاری برگزار شد.
بهگزارش همشهری ،به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه ،در ابتدای
این جلسه نماینده دادستان به دفاع از کیفرخواست پرداخت و
اتهامات حبیب اسیود را افساد فیاالرض از طریق تشکیل ،اداره
و سرکردگی گروهکی به نام حرکه النضال العربی لتحریراالحواز
و طراحی و اجرای عملیات تروریستی و تخریب اموال عمومی
ت گوناگون اعالم کرد .وزیری سپس به اعترافات
از طریق عملیا 
متهم اشاره کرد و گفت :متهم در جلسات بازجویی به تشکیل
گروهک تروریســتی حرکه النضال که با تالش شبانهروزی و
جذب ۲۵نفر از عناصر تندرو اقدام بــه بمبگذاری و اقدامات
تروریستی میکردند ،اقرار کرده است .آنطور که او اعتراف کرده
در سال ۱۳۸۴اقدامات تروریســتی خود در فرمانداری اهواز و
سازمان برنامه و بودجه را انجام داده که در فاصله زمانی ساعت۱۰
تا  10:30آن روز هر ده دقیقه یک بمب منفج ر و به شهادت تعداد
زیادی از هموطنان منجر شده است .نماینده دادستان ادامه داد:
عناصر این گروهک تروریستی در کشورهای دانمارک و بلژیک
ساکن هستند که از این کشورها میخواهیم بهمنظور تعهدات
مقابله با تروریست و در راستای کنوانسیون ژنو عمل کرده و این
افراد را به جمهوری اســامی تحویل دهند .وی در ادامه گفت:
گروهک تروریستی حرکه النضال با گروهک تروریستی منافقین
که عهد اخوت بسته و با آنها همپیمان بودند و جلساتی را برگزار
کردند .نماینده دادستان ادامه داد :متهم اقرار کرده است که 3
نفر از عناصر این گروهک تروریستی به سوریه متواری شدهاند و با
وصل شدن به گروهکهای تروریست سوری که با دولت سوریه
در جنگ بودهاند اقدامات نظامی را فرا گرفتهاند که از این  3نفر
یک نفر به هالکت رسیده و فردی دیگر نیز در اهواز دستگیر شده
است .همچنین نفر سوم هماکنون به خارج از کشور فرار كرده
است .دومین جلسه محاکمه نیز به بیان کیفرخواست گذشت
و پس از اظهارات نماینده دادســتان ختم جلسه اعالم و ادامه
رسیدگی بهوقت دیگری موکو ل شد.

کرده بودیم و تا االن نزدیک به یک ماه بعد از وقوع سیل
هر  2روز جلسه ستاد بحران داریم .چون اینجا محرومیت
بسیار باالیی دارد و سیل مشــکالت را دوچندان کرده
است ».سپس توضیح مفصلی میدهد که اولویت ستاد
بحران پیشگیری از هجوم سیل به  2شهر رودبار جنوب
و زهکلوت بوده که سبب شــده تلفات جانی و خسارت
را از این  2شــهر دور کند .نمیدانیم چرا در اینجا ،یاد
حرفهای خاتونملــک میافتیم که به مــا گفته بود:
«خوب کاری کردند شهرها را با ســیلبندها حفاظت
کردند ،اما این رودخانه (کمی آنطرفتر را نشان میدهد)
هر سال یکی ،دو روز بعد از سیل آب دارد .ببینید ،االن
یک ماه از سیل رد شــدهایم و هنوز آب دارد چون برای
حفاظت از شهر شاید  20رودخانه را فرستادند به اینجا و
رودخانه ظرفیت نداشت و همه روستاهای پاییندست و
محصول دام و خانه و کاشانه مردم را سیل با خود برد».
راهحل مسلم

دست آخر مسلم ســکوت ســنگینش را میشکند .او
هم روی پا بند نمیشــود ،ولی لبــه دره کنار مجیدآقا
مینشیند؛ میانِ خرابیها و رختخوابها و قابلمه و ظرف
و کاسه و بشقاب و پشتی و فرش و بالشها و یخچال و گاز
پیکنیک و...؛ که خیس و کجوکوله رها شدهاند کنار چادر
نو و سفیدرنگ اهدایی هالل احمر .بچههای قد و نیمقد
مجیدآقا شادمانه و بیخیال بازی میکردند .سر و صدایی
راه انداختهاند .به حرف که میآید ،میگوید«:بعد سیل
سپاه آمد ،ارتش آمد ،با ماشینآالت سیلبند زدند .آبنما
زدند .نزدیک به 14پل و نقطه هجوم سیل به جاده را
تا راه داشــت راه انحرافی زدند و ترمیــم کردند .البته
هنوز هم راه کامل باز نشــده و ارتبــاط جادهای مث ً
ال
15دقیقهای روستاها شــده یک ساعت و نیم ».مسلم
درست میگوید؛ برای رساندن آب آشامیدنی
به روستاها ،تهیه تانکر ثابت
و ســیار هنــوز در
راهها دارند کار
میکنند.
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جهاننما

دلیل آزمایشهای موشکی پیاپی
کرهشمالی چیست؟

این حجم آزمایش موشــکی کرهشــمالی طی مدت زمان کم
در سالهای اخیر بیسابقه بوده اســت .به همین دلیل برخی
تحلیلگران معتقــدد که این آزمایشها پیام ویژهای از ســوی
کیم جونگ اون دارد .روزنامه نیویورک تایمز نوشــت که رهبر
کرهشمالی بهدنبال جلب توجه است .او میخواهد با آزمایشهای
موشکی متعدد ،دیپلماسی خواب آلود آمریکا در شرق آسیار را
بار دیگر بیدار کند .اگرچه تعداد آزمایشهای اخیر زیاد بوده اما
موشکهای آزمایش شده همانهایی هستند که در سالهای
گذشته هم آزمایش شــده بودند .بهعبارت دیگر ،پیونگیانگ
بهدنبال رونمایی از تســلیحات جدید و اعالم توســعه برنامه
موشکی خود نبوده و بیشــتر بهدنبال جلب توجه بوده است.
این مســئله زمانی اهمیت پیدا میکند که بدانیم کرهشمالی
از سال 2017به بعد ،هرگز موشــکهای بالستیک قارهپیما و
هستهای آزمایش نکرده اســت .توقف این آزمایشها بهخاطر
دیدار کیم جونــگ اون و دونالد ترامــپ ،رئیسجمهور وقت
آمریکا بود .هرچند کــه این دیدارها به نتیجه منجر نشــد اما
کرهشمالی نشان داده که تا حدودی هنوز به مسیر دیپلماتیک و
گفتوگوهای سیاسی در سطوح عالی پایبند است .کرهشمالی
در عین حال هفته گذشته اعالم کرد که در پاسخ به تحریمهای
آمریکا ،شروع مجدد همه فعالیتهای معلق شده خود را بررسی
خواهد کرد .بهنظر میرسد رهبر جوان کرهشمالی همانطور که
در سخنرانی ساالنه خود اعالم کرد بهدنبال احیای اقتصاد کشور
و بهبود معیشت مردم است اما در این مسیر ابزاری جز موشک
ندارد .کیم جونگ اون ،تالش میکند با آزمایشهای موشکی
خود ،آمریکا و دیگرانی را که گفتوگوها را ترک کردهاند ،به میز
مذاکره بازگرداند.
فــارغ از اینها ،پیونگیانگ بــرای نمایش قدرت خــود نیز به
آزمایشهای اخیر نیاز دارد .درحالیکه همه از وضعیت اسفناک
معیشــتی مردم این کشــور باخبر هســتند .در این شرایط،
کرهشمالی به جشن ســالگرد تولد پدر کیم جونگاون ،یعنی
گ ایل ،نزدیک میشود .جشن هشتادمین سالگرد تولد
کیم جون 
پدر کیم قرار است در ماه آینده برگزارشود .عالوه بر این3 ،ماه
دیگر نیز جشن تولد 110سالگی کیم ایل سونگ ،رهبر و مؤسس
حکومت کرهشمالی و پدربزرگ رهبر کنونی برگزار خواهد شد.
همزمان با اینتاریخهای مهم ،سران کرهشمالی نمیخواهند از
خود ضعف نشان دهند و تنها راه عرضاندام در سیاست جهانی
برای آنها ،آزمایشهای موشکی است.

نقلقول

برلين ،اميدوار است با اتكا به نقش خود به عنوان واسطه بين روسيه و غرب ،بحران اوكراين را بدون درگيري به پايان برساند

آلمان در اوج بحــران اوكراين و در
روزهايي كه ديگر متحدان غربي اين
گزارش
كشور از بگير و ببند و داغ و درفش
صحبت ميكننــد ،رويكردي مســالمتجويانه و
معقولتری نسبت به روسيه در پيش گرفته و عمال
ميخواهد با روشهــاي ديپلماتيــك ،تنشهاي
فزاينده بحران اوكراين را خنثي كند.
به گزارش دويچهوله ،برلين در روزهايي كه در غرب
از تحريمهاي بيســابقه و واكنش خشــمگينانه به
حمله احتمالي روســيه به اوكراين صحبت ميشد،
وزير خارجهاش را به مســكو فرستاد .برلين گفته كه
نميخواهد به اوكراين ســاح صادر كند ،همچنين
برخالف ديگر كشــورهاي اروپايي گفته كه ســطح
فعاليت ســفارتخانهاش در كييف را كاهش نخواهد
كرد .آنالنــا بائربوك ،وزير خارجه آلمــان در توجيه
اين تصميم گفته اســت كشــورش هيچ اقدامي كه
وضعيت را بيش از اين بيثبات كند انجام نخواهد داد.
صحبتهاي حسابشده بائربوك ،بازتابي از تالشهاي
آلمان در چندسال اخير براي واسطهگري بين ناتو و
روسيه است .از نظر كريســتوفر هويسگن ،ديپلمات
برجسته آلمان كه سالها مشاور سياستهاي امنيتي
آنگال مركل بوده ،شرايط امروز با بحران سال،2014
يعني زماني كه روسيه شبهجزيره كريمه را منضم كرد،
شباهتهايي دارد؛ «خطر حمله دوباره وجود دارد .شما
ميبينيد كه همه فعالیتهای مقدماتي براي اين كار
انجام شده است؛ ازجمله آمادهسازيهاي رسانهاي در
روسيه ،آمادهسازي نظامي و ارائه درخواستها توسط
والديمير پوتين (رئيسجمهور روســيه) .پس بهنظر
ميرسد كه چيزي در حال پختهشدن است».
هويســگن البته اعتقاد دارد كه آلمان باز هم بايد به
واسطهگرياش ادامه دهد؛ «آلمان نقش فعالتري
در سياستهاي جهاني پيدا كرده و مردم هم خواستار
همين نقش هستند .انتظارهاي زيادي وجود دارد كه
آلمان نقش پررنگي داشته باشد و ما هم البته اين كار
را ميكنيم».
راينر شوالب ،وابسته نظامي سابق آلمان در سفارت
اين كشور در مسكو هم معتقد است كه آلمان كليد
به ثمر رسيدن تالشهاي ديپلماتيك است .او گفته
اســت« :از نقطهنظر آمريكا ،برلين نقطه تماس بين
اروپا و آمريكاســت و روابط آلمان-روســيه ثبات
مداومي داشته اســت .تبادل اقتصادي زيادي بين
2كشور برقرار و عالوه بر آن تبادالت فرهنگي و علمي
هم در جريان است .آلمان هميشه در تالش بوده تا با
روسيه ارتباط و تعامل بيشتري داشته باشد ».از نظر
شوالب ،روسها معتقدند كه آلمان هم براي آنها اثرات
مثبتي دارد؛ «آنها سياستهاي آلمان ازجمله تمركز
ما بر حقوق بشر و ارزشها را درك ميكنند و قبول
دارند .تنها چيزي كه ميخواهند اين است كه كسي
در سيستم خودشان دخالت نكند».
رويكرد مثبت آلمان به روسيه اما منتقداني در ميان
متحدانش دارد .يكي از بزرگترين اختالف نظرهاي
آلمان با متحدانش ،بر ســر ميزان تنبيه روسيه در
صورت حمله به اوكراين است .غربيها هفتههاست
ميگويند روسيه ميخواهد به اوكراين حمله كند.
مسكو اين ادعا را رد ميكند و در مقابل ميگويد غرب
و اوكراين رفتارهاي تحريكآميزي دارند .روسيه در
ماههاي اخير ،نزديك به 100هــزار نيروي نظامي
پشت مرزهاي اوكراين مستقر كرده است.
غربيهــا وعــده دادهاند كه واكنشــي شــديد به
حمله احتمالي روســيه خواهند داشــت و گفتهاند
بيسابقهترين تحريمها را عليه مسكو اعمال خواهند

آنیکن هویتفلد
وزیر خارجه نروژ
نــروژ سا لهاســت کــه بــا طالبــان
گفتوگــو میکنــد .گفتوگوهایــی
از ایــن دســت بــه هیچوجــه بــه معنای
مشروعیت بخشیدن به حاکمان فعلی
افغانســتان نيســت .گفتوگوهــای
چند روزه وضعیت افغانستان را تغییر
نمیدهد .آشتی بین افغانها و ایجاد
چارچوبــی بــرای افزایش تعامــل غرب
با طالبــان زمــان میبــرد .میدانیم که
طالبان بــه دنبال مشــروعیت اســت؛
یکی از دالیلی که با آنها مالقات نکردم
همین است.

کنفرانس مطبوعاتی وزرای خارجه روسیه و آلمان در مسکو

برخالف پیشبینیها ،پیونگیانگ سال 2022را با آزمایشهای
موشکی متعدد آغاز کرد؛ 5آزمایش موشکی در 3هفته .این در
حالی است که تصور میشد سال جدید میالدی برای رهبران
کرهشمالی ،سال پرداختن به اقتصاد و مسائل معیشتی باشد؛
این را کیم جونگ اون ،رهبر کرهشــمالی در ابتدای ســال نو
میالدی در ســخنرانی ســاالنهاش وعده داده بود .او برخالف
سالهای قبل ،هیچ اشــارهای به تنشها با کرهجنوبی ،ژاپن و
آمریکا نداشت .همين باعث شد تا بسیاری از تحلیلگران تصور
کنند که کرهشمالی از جدال نظامی با دیگران منصرف شده و
در سال 2022بهدنبال تمرکز بر اقتصاد است .عمر این تحلیلها
اما چند روزی بیشــتر نبود .کرهایها با آزمایش چند موشک
کروز و مافوق صوت نشان دادند که در همچنان بر همان پاشنه
میچرخد.

آلمانها بهدنبال حل بیدردسر بحران اوكراين

كرد .يك تهديد جدي آنها ،اخراج سيســتم بانكي
روسيه از سيستم جهاني سوئيفت است .رسانههاي
غربي گفتهاند كه آلمان درباره آن ترديد دارد و گفته
كه درصورت قطع دسترسي روسيه به اين سيستم،
در پرداخت هزينه گاز وارداتي روسيه به شركتهاي
اين كشور ،دچار مشكل خواهد شد .اين نگراني كه
ناشي از نگراني بزرگتر تامين انرژي در آلمان است،
يكي از بزرگترين اختالفها بين آلمان و متحدانش
است .آلمان بهشــدت به گاز وارداتي از روسيه نياز
دارد و قطع جريان گاز روســيه ،چه بهخاطر جنگ
و چه بهخاطر تحريمهاي بعــدي ،ميتواند عواقب
خطرناكي در آلمان داشته باشد .اين كشور در دوران
صدراعظمي آنگال مركل ،با وجود مخالفتهاي آمريكا
و برخي متحدان ديگر ،پروژه خط لوله انتقال گاز نورد
استريم 2را پيش برد و حاال اين پروژه منتظر دريافت
مجوز از آلمان براي شروع كار است.
نورداستریم ،2پروژه حیاتی آلمان

به گزارش الجزيره ،اين پروژه 11ميليارد دالري كه
2سوي درياي بالتيك را به هم وصل ميكند ،گاز را از
سيبري غربي به آلمان ميرساند و ظرفيت صادارت
گاز روســيه به آلمان را كه همين االن از طريق خط
لوله نورد استريم يك منتقل ميشود ،دوبرابر ميكند.
اين خط لوله ميتواند به 26ميليون خانه در آلمان گاز

ارزانقيمت بدهد و كار ساختوساز آن همين انتهاي
تابستان به پايان رسيد .از نظر آمريكا ،اين خط لوله
سالحي ژئوپلیتيك براي روسيه است كه به وسيله
آن ميتواند امنيت انرژي و ملي اروپا را ناديده بگيرد.
آمريكا ميگويد اين پروژه ،به اهرم فشــار روسيه بر
اروپا ،جايي كه قيمت گاز مدام باال ميرود و خشــم
شهروندان را به همراه داشته ،تبديل خواهد شد.
در خود آلمان هم گروههاي سياســي ،بر سر تعامل
با اين مســئله ،دچار اختالف نظر هســتند .آنگال
مركل يكي از حاميان سفت و سخت اين پروژه بود و
ميگفت كه صرفا بايد به آن نگاهي تجاري داشت .اما
برخي ديگر ،نظراتي نزديك به آمريكا و ديگر متحدان
آلمان مثل اوكراين و لهســتان دارند .اوالف شولتز،
جانشين مركل تالش ميكرد وارد اين بحث نشود اما
هفته گذشته به اين مسئله اشاره كرد كه ممكن است
اين پروژه قرباني حمله روسيه شود؛ «واضح است كه
(حمله روسيه) هزينه بااليي خواهد داد و اگر حمله
نظامي به اوكراين روي دهد ،اين مسئله هم بايد به
بحث گذاشته شود».
با اين حال تغيير نظر در اين پروژه ميتواند عواقب
سياســي وخيمي در داخل آلمان داشــته باشــد.
كارشناســان ميگويند يكي از عوامل گرانشــدن
قيمت انرژي در اروپا ،كمبودن گاز وارداتي از روسيه
اســت .اروپا حدود 40درصد گاز خود را از روســيه
سوئد

فنالند

ويبورگ
اوستلوگا

نروژ

نورد استريم1
استونی

روسيه

لتونی
خط لوله گاز نورد استريم2
طول كلي خط لوله:

نورد استريم2

دانمارك
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گرايفسوالد
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آلمان
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وارد ميكنــد .كاهش انرژي و افزايــش قيمت آن،
بيشترين اثر را روي زندگي كارگران با درآمد پايين
كه بزرگترين حاميان حزب سوسيالدمكرات اوالف
شولتز هســتند ميگذارد .به همينخاطر است كه
برخي چهرههاي شاخص سوسيالدمكرات ،اينطور
اســتدالل كردهاند كه پروژه نورد اســتريم 2ربطي
به اوكراين نــدارد و يك پروژه خصوصي اســت كه
نبايد تحريم شــود .همه اينها باعث احتياط بيشتر
آلمان در مسئله واكنش به حمله روسيه شده است.
اين احتيــاط و رفتار نهچندان افراطــي البته باعث
رنجش متحدان اين كشور شده اســت .به گزارش
نيويوركتايمز ،متحدان آلمان اين ســؤال را از خود
ميپرسند كه آلمان حاضر است چه هزينهاي براي
عقبراندن روســيه بدهد و آيا اصال ميتوان در اين
مســئله بهعنوان يك متحد روي اين كشور حساب
كرد يا نه .دميترو كولبه ،وزير خارجه اوكراين با اشاره
به اين رويكرد آلمان ،تا آنجا پيش رفته كه برلين را به
تحريك روسيه براي حمله به این كشور متهم كرده
است .اين ديدگاه در ميان اعضاي ناتو در شرق اروپا
هم رايج است .در همين راستا ،لوريناس كاسيوناس،
رئيس كميته امنيت ملي پارلمان ليتواني گفته است:
«آلمان اشتباه استراتژيك بزرگي مرتكب ميشود و
اعتبار خود را به خطر مياندازد».
اين نگراني ،بهخصوص بعــد از آنكه فرمانده نيروي
دريايي آلمان در صحبتهايي اعالم كرد كه روسيه
به اوكراين حمله نخواهد كرد ،بيشتر شد .اين دريادار
بهخاطر اين صحبتهاي جنجالي استعفا داد اما موج
شــگفتي از اين رويكرد در ميان مقامات ردهباالي
آلماني ،بيشتر از گذشته اوج گرفت .سفير اوكراين
در آلمان گفت كه مردم در کشورش با شنيدن اين
صحبتها ،ياد اشــغال نازيها افتادهاند .در داخل
آلمان ،برخي به ســابقه تاريخي هزارانساله روابط
روسيه و آلمان اشاره ميكنند و ميگويند رابطه بين
اين دو كشــور ،پيچيدهتر از رابطه كشورهاي ديگر
با مسكو اســت .آنها همچنين به اين مسئله اشاره
ميكنند كه آلمان ،موضعي منطقي برابر روســيه
دارد و اگر الزم باشــد ،مثل ســال 2014كه مركل
پيشتاز اعمال تحريمهاي سنگين عليه مسكو بود،
مواضع سختي برابر اين كشور خواهد گرفت .فعال اما
متحدان آلمان ،چندان اميدي به ديدن اين مواضع
سخت ندارند.

جو بایدن
رئیس جمهور آمریکا
واشــنگتن در صورت حمله روسیه به
اوکرایــن آمــاده اســت تــا تحریمهای
كمرشكنی را علیه شــخص والدیمیر
پوتیــن ،رئیسجمهــور روســیه وضــع
کنــد .ایــن حملــه بزرگتریــن تهاجــم
پس از جنگ جهانــی دوم خواهد بود
و جهان را تغییر ميدهــد .البته قصد
اعزام نظامیان آمریکایی یــا ناتو را به
اوکرایــن نداريم .در نهایــت همه چیز
بــه تصمیــم پوتیــن در مــورد اوکرایــن
بستگی دارد.

خبر

آشتي عربستان و تایلند بعد
از قهر ۳۰ساله
عربستان ســعودی و تایلند پس از 30سال روابط
دیپلماتیک خود را از سر گرفتند .به گزارش رويتر،
تنش بین 2کشور در سال ۱۹۸۹و زمانی آغاز شد
که يك کارگر تایلندی نزدیک به ۹۱کیلو جواهرات
به ارزش 20میلیــون دالر را از قصر امیر فیصلبن
فهد ،پسر پادشاه وقت عربستان سعودی ،به سرقت
برد .در میــان این جواهرات یــک الماس آبی ۵۰
قیراطی کمیاب وجود داشت .پلیس تایلند برخی از
جواهرات را پیدا کرد ،اما مقامهای سعودی گفتند
که بیشــتر جواهراتی که به ریاض فرستاده شده،
تقلبی بودهاند .فارغ از اين« ،المــاس آبی» هرگز
پیدا نشد .در سال ۱۹۹۰عربستان یک بازرگان را
براي تحقيق به تایلند فرستاد اما او ناپدید شد .چند
روز پیش از ناپدید شــدن او3 ،دیپلمات سعودی
در بانکوک به ضرب گلوله کشته شدند .همه اينها
روابط 2طرف را بــه تنش كشــاند .اكنون پس از
30ســال ،پرایوت چان اوچا ،نخستوزیر تايلند به
دعوت محمد بنسلمان ،ولیعهد عربستان ،به ریاض
سفر كرده است .به گفته دولت تایلند ،عربستان به
8میلیون کارگر ماهر نیاز دارد و تايلند امیدوار است
بتواند بخشی از این نیاز را برآورده کند.
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روزنامه اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي

يع:
حضرت امير المؤمنينعل 
اگر مرگ خريدني بود ،هر آينه توانگران آن را
ميخريدند.

تولید؛ پشتیبانیها ،مانعزداییها

حال خونين دالن كه گويد باز
وز فلك خون خم كه جويد باز
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تلفن ،23023000:نمابر22046067:

نگاه

فاطمه عباسي
روزنامهنگار

نقشه كرونايي ايران باز هم در حال تغيير كردن است
و رنگهايش از آبي و زرد به ســمت نارنجي و قرمز
شــدن پيش ميرود .با همه اين تفاســير همچنان
هستند كســاني كه واكســن كرونا نزدهاند و مثل
ويروس متحرك در حال تردد در شــهر هســتند.
مسئوالن هم براي اينكه از مبتال شدن بيشتر افراد
جلوگيري كنند راهكارهايي ارائــه دادهاند كه يك
نمونهاش الزامي شــدن نصب كارت واكســن روي
شيشه خودروي تاكســيرانان پايتخت است .آنطور
كه ســيدامير هنجن ،معاون نظارت و امور مناطق
سازمان تاكسيراني شهر تهران گفته ۵هزار و ۱۷۷
تاكسيران هنوز براي دريافت واكسن اقدام نكردهاند
و با توجه به حساسيت شــغلي و ارتباط بيواسطه و
مستمرشان با شــهروندان ،نميتوان در اين زمينه
اغماض كرد .بنابراين رانندگان تاكسي بايد با مراجعه
به سايت ســامت وزارت بهداشــت ،تصوير كارت

اول آخر

واكسن ديجيتال داراي كيوآر ( )QRكد را دريافت
و آن را روي شيشه جلوي تاكسي ،درقسمت پايين
سمت راست ،نصب كنند .اين كار از نيمه بهمن ماه
براي تمامي تاكســيرانها الزامي است و اگر راننده
تاكسي كارت نداشته باشد ،عوامل نظارتي سازمان
تاكســيراني ،از ادامه فعاليتش جلوگيري ميكنند.
نمونه بعدي راهكارهاي مسئوالن براي كنترل كرونا،
فروش بليت جشنواره فجر تنها به واكسنزدههاست.
محسن فرهادي ،معاون فني مركز سالمت محيط و
كار وزارت بهداشــت گفته با اتصال وزارت ارشاد به
سامانه مديريت هوشمند كروناي «ايران من» ،بليت
تنها به كساني كه واكسينه شده باشند و بدانيم كه
بيمار نيستند فروخته ميشــود .در مورد رانندگان
تاكسي بايد بگوييم كه بسياري از اين رانندگان كه
قرار بود اگر واكسن نزده باشــند از اول بهمن از كار
معلق شوند ،هنوز در خيابانها در حال مسافركشي
هستند و قاعدتا كارت واكسن هم ندارند كه بخواهند
روي شيشه ماشين نصب كنند ،با اين حال به راحتي
در شهر تردد ميكنند .حتي اگر كارت واكسن هم
روي شيشه نصب كنند ،كدام مسافري اين كارت را

حميدرضا محمدي
روزنامهنگار

عدد/خبر
مرگ
تقويم

چك ميكند كه ببيند جعلي است يا واقعي .امكان
اين كار اساسا بسيار دشوار است چون شما در لحظه
تاكســي گرفتن فرصت چنداني براي اين عمليات
چك كردن نخواهيد داشت .فروش بليت جشنواره
فجر به واكسينه شدهها هم اشــکاالت زيادي دارد.
همين حاال كه اين نوشــته را ميخوانيد ،يك روز از
آغاز فروش بليت جشنواره فيلم فجر گذشته بدون
اينكه واكسينه شدن خريداران كنترل شود .ضمن
اينكه وزارت ارشاد هنوز به سامانه مديريت هوشمند
كروناي «ايران من» متصل نشــده و معلوم نيست
اين اتصال كي قرار است رخ دهد و تا آن زمان چقدر
بليت فروخته شده باشد .ضمن اينكه بسياري از اين
بليتها در چند روز آينده احتماال در بازار ســياه به
فروش میرســند كه هيچ قانون و مقرراتي ندارد و
افرادي هم كه واكســن نزدهاند به راحتي ميتوانند
اين بليتها را تهيه كنند .با اينكه مسئوالن از عوامل
نظارتي ميگويند كه قرار اســت جلوي تخلفات را
بگيرند ،اما آنچه مشهود اســت اينكه همچنان اين
تخلفها انجام ميشود و طرحها و راهكارها بهصورت
جدي به اجرا در نميآيد .تا وقتي نهادهاي باالدستي
بهصورت جدي به اين ماجرا ورود نكنند و نظارتها
بيشتر نشود ،بروز موجهاي بعدي كرونا قطعي خواهد
بود و آسيبش يقه همه را خواهد گرفت.

پايان ناتوردشت

عکس :همشهری /منا عادل

درآمد 6هزار دالري

سندپژوه ِفرششناس

سازمان آگهيها و نيازمنديها:

خانه سردار اسعد بختياري در محوطه بانک ملی ایران شعبه مرکزی (خیابان فردوسی(

نيويورك  :ساختمان مشهور به توربوســيل در پاركفناوري
پرديس تهران يكي از ســازههاي مورد عالقه معمارهاي جهان
است .سايت  designboomهم اين هفته با توصيف «سازه اي
رو به آسمان» به معرفي به آن پرداخته اســت .به گزارش اين
سايت ،نماي بيروني شــگفتانگيز ،كنترلدما به وسيله تلفيق
شيشه و آلومينيوم و نوآورانه بودن اين سازه مهارت و خالقيت
معمارهاي آن را به نمايش ميگذارد .در ادامه اين گزارش درباره
بام اين سازه ميخوانيم كه چگونه حجم ساختمان با شيبي 30
درجهاي فضايي مطلوب براي نصب پانلهاي خورشيدي فراهم
آورده اســت .به گفته خود معماران اين ســازه بریدگی تیزی
در سقف شــیب دار وجود دارد که حس امتداد را به بیننده القا
میکند و مسیر همواری از زمین تا سقف به وجود می آورد .این
لبه ،نور طبیعی را به صورت غیرمستقیم به تراس های سطوح
پایینتر می رســاند .تراس باالیی مکانی بــرای گرد هم آمدن
و ارتباطات اجتماعی میان بازدیدکنندگان و کاربرها اســت و
تراسهای پایینی برای استراحت کارکنان در نظر گرفته شده اند.

تلفن48075000 :

سايت روزنامهn e w s p a p e r . h a m s h a h r i o n l i n e . i r :

كارت را چک كن

گرينويچ

«توربوسيل» در سايتهاي معماري

چاپ :همشهري

همشهريw w w . h a m s h a h r i o n l i n e . i r :

توزيع و اشتراك:

باشگاه
نویسندگان

خيابانقائممقام فراهاني ،ميدان شعاع،خيابان شهيد خدري
شماره - 29طبقه اول تلفن88861819 - 84321700 :

موسسهنشرگسترامروزنوين
تلفن61933000:

جروم ديويد سلينجر يا همان جي .دي سلينجر،
نويسنده معروف آمريكايي مردي گوشهگير
و منزوي بود كه در خانه وياليياش را به روي
كســي باز نميكرد و برايش هم مهم نبود كه
ميليونها آدم ،پشت حصارهاي بلند خانهاش
منتظر شكستن سكوت طوالني «نويسنده»
بودند تا از او بيشتر بدانند .سلينجر «هايكو»
ميسرود و زماني بيلياردباز ماهري بوده است.
شــيفتگي او به مذاهب شرقي هم كه معروف
است .ميگويند اوايل ازدواجش هيچ موجود
زندهاي ،حتي حشــرات ،حق كشته شدن در
خانه سلينجر را نداشتند! سلينجر در سال1942
به ارتش پيوست .زمان خدمتش در ارتش ،با
ارنســت همينگوي مالقات كرد .آن دو رابطه
خوبي با هم برقرار كردند و ســلينجر بخش
عمده كتاب ناتور دشت را در همان دوران جنگ
نوشت .سلينجر پس از تالش ناموفقش براي
چاپ رمان ناتور دشت ،به نيويوركر رفت؛ جايي
كه يك داستان كوتاه درباره شخصيت هولدن
كالفيلد فروخته بود .نيويوركر به گزيدهاي از
رمان ناتور دشت جواب رد داد و حرفشان اين
بود كه شخصيت كالفيلد غيرقابل باور است.
اما با چاپ نهايي و موفقيت آميز كتاب ،سلينجر
كم كم مشهور شــد و انتظارها نسبت به چاپ
كتابهاي بيشتري از او باال رفت؛ اما سلينجر
در برابر درخواست خوانندگان و طرفدارانش
مقاومت ميكرد .بسياري او را بهعنوان يك آدم
وسواسي ميشناختند و اتفاقهاي باورنكردني
مربوط به او را دنبــال ميكردند .مثال يكي از
اين اتفاق ها حذف عكس ســلينجر از تمام
نسخههاي شخصي كتاب هايش ،توسط خود او
بود .سلينجر نگذاشت هيچ عكسي از او منتشر
شــود .حتي بعد از چاپ دوم «ناتور دشت» با
اصرار زياد توانست ناشــر را مجبور به حذف
عكسش از جلد كتاب كند .در نهايت جي دي
ســلينجر مرموز در  ۲۷ژانويه  ۲۰۱۰ميالدي
درحاليكه ۹۱سال داشــت ،به مرگ طبيعي و
بهدليل كهولت سن در محل زندگي خود در شهر
كوچك كورنيش در نيوهمپشاير درگذشت.

پنجشنبه

شــايد از خودتان بپرســيد حاال
كه 4طلوع از زادروز 93ســالگي
«سيروس پرهام» گذشته اســت ،نوشتن درباره او ديگر چه
كاران روزگار همهاش
بهرهاي دارد .اما يادكردن از اين نادره
ِ
لطف است .آنهم براي مردي كه هرچه كرد و در هر عرصهاي
كه وارد شد ،تازگي داشت.
هم در روزنامه تهران ژورنال وابســته به مؤسسه اطالعات
روزنامهنگاري كرد و هم در انتشــارات فرانكلين ويراستاري
و در كنار منوچهر انور و فتحاهلل مجتبايي ،ويرايش در ايران
را پايه گذاشت.
او را بايد از نخســتين منتقدان ادبي ايران ،در مفهوم مدرن
قلم قهاري دارد كه
آن دانست .افزون بر اين ،در ترجمه هم ِ
ايران» آرتور
سرپرستي مجموعه 15جلدي «سيري در هنر ِ
پوپ ،ايرانشناس آمريكايي معيار اعالي آن است.
هم بنيانگذار سازمان اســناد ملي ايران است و هم از بانيان
موزه فرش ايران .هم سندپژوه است و هم فرششناس و البته
همچنان دغدغهمند سندها و فرشهاي اين سرزمين است و
اگرچه كهولت سن ،سالب توان پيشين شده است اما دست
از پژوهيدن و بررسيدن برنداشته است.
تازهترين كتابــش« ،فــرش و فرشبافي در ايــران» را در
92ســالگي ،يعني 66ســال پس از نخســتين منشورش،
«رئاليسم و ضدرئاليسم» منتشر كرد بود و دوسهماه بيشتر
نشد كه چاپش تمام شد .اين يعني هنوز بسان جواني قلم بر
كاغذ ميلغزاند ،به كارهاي تازه ميانديشد و لحظهاي از فكر
ايران و فرهنگش بيرون نميآيد و بهدنبال اعتالي آن است.

عیسی محمدی

ميگرن

روزنامهنگار

ّ
مســكن تبــي را زد هام
آمپــول

ادويــه تنــد عربــي را زد هام

معشوق چنان چهارشاخ است ،انگار-

از عمــق يمــن ،ابوظبــي را زدهام

فوالم :برخــي بريتانياييها صاحب شــغل
جديدي شــدهاند كه در واقع بــدون اينكه كار
خاصي انجام دهنــد ماهانه درآمــدي معادل
6هزار و 400دالر كســب ميكنند .به گزارش
آديتيســنترال ،آنها بــه جاي افــراد ثروتمند
يا گرفتاري كــه وقت كافي براي ايســتادن در
صفهاي طوالني ندارند آنجا ميايستند و دقايقي
پيش از فرا رسيدن نوبت فرد او را خبر ميكنند.
اين كار براي آنها ســاعتي  20تا 30دالر درآمد
دارد .فرديبكت 31ســاله يكي از حرفهايترين
شــاغالن اين حرفه جديد است و در شبكههاي
اجتماعــي براي خودش مشــتري دســت و پا
ميكند .او در اين باره ميگويد :يكي از بهترين و
پولسازترين صفهاي روزانهام صف نمايشگاههاي
كريستينديور است.

حبابي كه يك سال نميتركد

قصه شهر

عمارتي با آدرس يگانه

محوطه ساختمان مركزي بانك ملي ايران ،خانه سردار اسعد بختياري
خانه ســردار اســعد
سارا كريمان
بختيــاري در محدوده
باغ ايلخاني احداث شده است .باغ توسطاهلل قليخان
ايلخاني معروف به حاجي ايلخاني بنا نهاده شد و البته
سالهاست كه ســاختمانهاي مربوط به بانك ملي
ايران در اين مجموعه قرار دارد .اين محدوده در دوران
قاجار محل سكونت رجال و درباريان بود .اين باغ كه
در محدوده خيابان فردوســي تا محدوده ســرهنگ
ســخايي امتداد مييابد ،با باغهــاي صنيعالدوله كه
بعدتر عمارت خانه قوام(موزه آبگينه و ســفالينههاي
ايران) ،بــاغ حاجبالدوله ،باغ امينالســلطان(خانه
اتحاديه) ،باغ ايلچي و باغ اتابك(سفارت فعلي روسيه)
همسايه است.
خانه موســوم به ســردار اســعد بختياري توســط
جعفرقليخان بختياري(سردار اسعد سوم) بنا نهاده
شــد و در مالكيت بانك ملي قرار دارد .جعفرقليخان
بختياري معروف به سردار بهادر و سردار اسعد سوم،
از رجال سياســي و نظامي اواخر دوره قاجار و پهلوي
اول بود .او در آخرين سالهاي پادشاهي احمدشاه در
كابينه حسن مستوفيالممالك از  ۱۲۹۶تا  ۱۲۹۷و در

كابينه رضاخان پهلوي از  ۱۳۰۲تا  ۱۳۰۳وزارت پست
و تلگراف را برعهده داشت .او در دوران پهلوي در كابينه
محمدعلي فروغــي از  ۱۳۰۴تــا  ۱۳۰۵و در كابينه
هدايت از  ۱۳۰۶تا  ۱۳۱۳براي  ۲دوره وزير جنگ بود.
جعفرقليخان از رؤساي ايل بختياري ،فرزند عليقلي
خان سردار اسعد و از فاتحان تهران در جريان انقالب
مشــروطه بود .او در دوره پنجم مجلس شوراي ملي
به نمايندگي از منطقه بختيــاري ،در مجلس حضور
داشــت .جعفرقليخان در ســال  ۱۳۱۳درحاليكه
هنوز وزارت جنگ را برعهده داشت ،به دستور رضاشاه
دستگير شــد و چندي بعد توسط پزشك احمدي در
زندان قصر به قتل رســيد .جعفر قليخان در ســال
1291مقارن با ســاخت عمارت قوامالسلطنه دستور
ساخت اين بنا را ميدهد .در ســال 1307دولت اين
باغ را تصرف ميكند و بعد از 5ســال مرمت و ساخت
و ســاز ،بانك ملي را در محوطــه آن احداث ميكند.
در طول ســاليان اين عمارت كاربريهاي گوناگوني
داشته اســت ازجمله دايره فالحت ،باشگاه بانك ملي
و كتابخانه تا اينكــه در ســال 1382بهعنوان موزه
اختصاصي بانك ملي تغييــر كاربري ميدهد در واقع

بخشي از مجموعه آثار هنري متعلق به بانك و هداياي
جشن پنجاه سالگي بانك(شهريور  )57در اين محل به
نمايش درآمد .اين بنا در سال 1355با شماره 1349در
فهرســت آثار ملي ايران ثبت ميشــود و هماكنون
بهعنوان محل برگزاري جلســات و همايشهاي مهم
بانك مورد استفاده قرار ميگيرد.
اين ســاختمان كه به لحاظ معماري و تزئينات بسيار
فاخر و نمونه است توسط علي محمدخان معمارباشي
صانعي طراحي شــده اســت .او فرزند استاد حسين
كاشاني معروف به معمار ديوان است.
اين معمار در آثار خود بهويژه در عمارت سردار اسعد
و قوامالسلطنه الگو و ســبكي از معماري را در اواخر
قاجار -اوايل پهلــوي پايهريزي كرد كــه تلفيقي از
معماري ايراني و اروپايي است در اين سبك تخصيص
فضا و پالن اصلي ســاختمان ملهم از معماري غربي
است كه با تزئينات و ارائههاي معماري ايراني البته در
لحني منطبق با فضا آراسته شده است .ساختمان در
 2طبقه با پلكاني از چوب و تزئينات چوبي در مركز بنا
به شيوه غربي ساخته شده است .در ساير بخشها نيز
آينهكاري و گچبري بهكار رفته است.
اين عمارت زيبا در قلب محوطه ســاختمان مركزي
بانك ملي ايران هرچند فعال بازديد عمومي ندارد اما به
مدد دنياي مجازي ميتوان بازديد آنالين آنرا تجربه
كرد و كيفور شد.

من حمله قلبي شــدهام؛ دم بدهند

يــك زندگــي ِ شــبيه آدم بدهند

كارآمــوزم بــه حلقه رنــدان ،تا-

مانند كف حقــوق ،رشــدم بدهند

قلبي كــه درون جــادهات ميراند

جز دنده شــور ،شــيوهاي ميداند؟

مانند «جوكر» شــده دلم در طلبت

« يُبس» است ،ولي عجيب ميخنداند

من شورشــي جهان تو ميگشــتم

زيتون نــه ،پيازِ خوان تو ميگشــتم

تو «اصغر فرهــادي» من بودي ليك

«مهــران غفوريان» تو ميگشــتم

اي آنكه مقيم گار يام خواهي شــد

يا آلبوم يــادگار يام خواهي شــد

اين رابطه بــا تنش اگــر پيش رود

تحريــم خزانهداريام خواهي شــد

ليل :حبابها معموال نماد شــرايط ناپايدار هستند اما حبابي
كه دانشمندان فرانسوي فرمول ساختش را كشف كردهاند گويا
حاالحاالها خيال تركيدن ندارد .به گزارش يورونيوز ،اين حباب
كه با غلظت باالي ماده گليسرول ساخته شده ميتواند 465روز
دوام آورد .به گفته فيزيكدانهاي دانشگاه ليل فرانسه تبخیر و
گریز آب از پوسته حباب دالیل شناختهشدهای هستند که باعث
ترکیدن حباب میشوند اما استفاده از گلیسرول (که به شدت
جاذب رطوبت است) ،تبخیر را جبران میکند و همزمان مانع
از تخلیه آب از پوسته حباب میشود .لیف ریستروف استاد علم
ریاضی در دانشگاه نیویورک میگوید این دستاورد کاربردهای
عملی بسیاری دارد براي نمونه شماری از محققان در زمینههای
پزشکی و تولید محصوالت مصرفی همیشه به دنبال آن بودهاند
تا راههایی برای مبارزه با تبخیر بیابند .یک نمونه از اهمیت این
امر به معنای واقعی کلمه جلوی چشمان ما قرار دارد؛ الیه اشکی
که سطح چشمها را پوشــانده و هیچوقت تبخیر نمیشود .این
پدیده حاصل عملکرد مولکولهای بزرگی به نام لیپیدهاست که
در صورت نبودآنها ،غشای مرطوب به سرعت ناپدید و چشمها
خشک میشدند .با استفاده از روشهای مقابله با تبخیر ،میتوان
«زرهای» برای محافظت از قطرات ریز مرطوب در اسپریهای
دارویی تنفسی ساخت به نحوی که آنها را در هوا ماندگارتر کند.

احســاس عجیب یا که خاصی بدهی

کوبیده بــه مرد آس و پاســی بدهی

در چشم تو من اگر که چون «طارمی»ام

پرواز قشــنگ اختصاصــی بدهی

آخر مصور

فراخوان
بی تعارف و تکلف  ،مثل همیــن متن کوتاهی که
می بینید .ما منتظریم تا نوشتههایتان درباره مسائل
روزمره ،مشکالت و دغدغه هایتان را برای ما ارسال کنید .اگر اهل طنز

و کاریکاتور و طراحی هم هستید جایتان اینجا محفوظ است .متن یا
طرح تان که آماده شد یک تما 
س با شماره  23023636بگیرید تا برای
رساندنش به ما  ،راهنمایی تان کنیم.
اثر مجید ادیبی

بازیگری
رؤیای كودكی من بود

شادی مختاری بازیگر جوانی است كه با سریال
«جزیره» سیروس مقدم حسابی خبرساز شده

12

خوشحالمكه
رنگینشدم

مجید جاللی ،آقا معلم فوتبال ایران از خاطرات چند
دهه مربیگری در فوتبال میگوید

15

زشت نیستی
زشتمیبینی

یادداشت
چرا تكان

چرا بعضی افراد مدام از ظاهر خود ابراز نارضایتی
میكنند

نخوردهای

10
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آقا ببینید چه عكســی
همایو نخان شــجریان
منتشر كرده است؛ بزنیم
به تخته تنها كســی كه
تكان نخورده خود اوست.
تصور كنید كه این عكس
برای ربع قرن پیش بوده
اســت .فكر كنم دیگر
كمكم داریم پیر میشویم
و «موی سفیدو توی آینه
دیدم» باید بخوانیم و. ...

تولدت مبارك
شاهعباس...

عكس :کورش جوان  /طرح :محمد علی حلیمی

طنزهای من از دیگر فیلمهایم جدیترند
سعید سهیلی ،کارگردان سری فیلمهای «گشتارشاد» آنها را فیلمهای مهمی میداند و دفاع جانانهای از آنها میكند

سعید سهیلی گیشه را بهخوبی میشناســد و معموالً آثار
پرفروشی هم میســازد .او معتقد اســت در آثار طنزی كه
میســازد ،غالب ًا حرفهایی جدی و مهــم مطرح میكند و
میگوید از بازخورد مخاطبان دریافته که آنها نیز این جدیت
پریسا نوری
را تایید میکنند .سهیلی فیلمســازی را از ابتدای دهه 70
شروع و با «مردی شــبیهباران» ،توجهها را بهخودش جلب
كرد .جالب اینكه او در دهه  90با فیلمهایی مثل «چارچنگولی» و «گشتارشاد» مدتی
توانست حتی ركورددار پرفروشترینهای سینمای ایران هم بشود .حاال هم كه «گشت
ارشاد  »3او ،در آستانه 40میلیاردی شدن است .سعید سهیلی برخالف انتقادهای ریز و
درشتی كه به فیلم اخیر او مطرح شده ،تمامقد از آثارش و سبك فیلمسازی خود دفاع
میكند و سینمای نیمهتعطیل ایران بعد از كرونا را ،بهنوعی مدیون این اثرش میداند.
اگر عالقهمند شدهاید كه توضیحات این كارگردان سینمای كشورمان را بخوانید ،پس
مصاحبه روز هفتم با سهیلی را از دست ندهید.
جناب سهیلی ،االن دارید چه كار
میكنید؟
مشغول نگارش 3فیلمنامه با تیمهای مختلفم .در
نهایت هر كدام بهتر از آب دربیاید ،درباره ساخت
آن تصمیم میگیریم.
كار جدی یا طنز؟
یكی از آنهــا كمــدی و دو تا اجتماعیاســت.
2فیلمنامه اجتماعی را یك تیم دارد كار میكند و
دیگری را یك تیم مستقل دیگر.
سعید ســهیلی از پولسازترین
سینماگران ایرانی است .چطور راز
و رمز در اختیار گرفتن نبض گیشه
سینمای ایران را یاد گرفتهاید؟
رازی ندارد؛ خیلی خیلی خیلی ســاده اســت،
بیاندازه ساده .باید مردم را بشناسید ،همین.
این شناخت مردم یعنی چه؟
این مفهوم یك كلمه یا شعار نیست ،بلكه یك مسیر
است كه طی میشود تا به این شناخت برسید .باید
با مردم باشی ،با آنها زندگی كنی ،داخل آنها باشی،
با آنها نفس بكشی ،قدم بزنی ،همسلیقه و همدرد
باشــی ،با آنها سوار اتوبوس شــوی و به مسافرت
بروی و . ...در این صورت میتوانی مدعی شــوی
كه مردم را شناختهای .فیلمسازی كه نه با مردم
زندگی میكند نه قدم میزند و نه سلیقه و درد و
دغدغه آنها را میداند ،در نهایت متوجه نمیشود
كه مردم از سینما و فیلم چه میخواهند و در این
صورت به جاده خاكی میزنــد .در نتیجه فیلمی
میسازد كه دغدغه و ســلیقه مردم نیست .پس،
اصل اول شناخت مردم است و برای شناخت مردم،
باید با مردم بود.
شما به این شناخت رسیدهاید؟
نگفتم به این شناخت رسیدهام .فقط اشاره كردم هر
فیلمساز برای اینكه اثرش مورد استقبال مردم قرار
بگیرد ،باید این مسیر را طی كند؛ من هم سعیام
این بوده تا بین مردم باشــم و با آنها نفس بكشم.
امیدوارم كه به این شناخت برسم.
شــما كه در ســینما موفقاید،
وسوسه نشدهاید كه به شبكه نمایش
خانگی بروید؟
به هیچ وجه .تا وقتی در توانم باشد كه فیلم بسازم
و مردم را به سالن ســینما بكشانم و روی صندلی

سالن بنشــانم و كاری كنم كه تماشاچی تا پایان
فیلم از روی صندلیاش بلند نشود و از سالن خارج
نشود ،به چیز دیگری نمیاندیشم .هرچند كه این
نظر من قطعی و قاطع نیست؛ هر احتمالی در هر
زمانی ممكن است بیفتد و پیشنهادی یا شرایطی
مطرح بشود تا این كار را هم بكنم .ولی فع ً
ال ترجیح
میدهم فیلمام را بســازم و در خانهای كه بلدم،
بازی كنم.
در كارنامه شما فیلمهای مهمی
مثل مردی شــبیه باران وجود دارد
و البته كلی فیلم طنز دیگر .مسیر
فیلمسازی شما از ژانر جدی میگذرد
یا از ژانر طنز؟
فیلمهــای طنز مــن از فیلمهای جــدی من نیز
جدیترند .دلیلی نمیشود چون فیلمی بهصورت
طنز ســاخته شــده ،جدی و مهم هم نباشد .در
بیشتر مواقع با زبان طنز و كنایه و شوخی است كه
مهمترین و جدیترین حرفهایــی كه بهصورت
جدی نمیشــود گفت ،بیان میشود .گشت ارشاد
یك و دو و ســه ،بهخصوص گشــت ارشــاد سه،
فیلمهایی جدی و مهم هســتند كه در قالب طنز
ساخته شــدهاند و تاریخ قضاوت خواهد كرد كه
گشت سه چه اتفاقاتی رقم خورده و چه حرفهایی
زده شده كه كسی جرأت حتی نزدیك شدن به آنها
را نداشته است.
این ،یعنی همین مســیر و ژانر را
ادامه خواهید داد؟
هیچچیز برای یك فیلمســاز مشــخص نیست.
ســینماگری كه تصمیم بگیرد كه مث ً
ال سال بعد
این كارها را میكنم ،فیلمساز موفقی نخواهد بود.
باید در لحظه و حال و ساعت و حتی دقیقه و ثانیه
زندگی كرد و طبق مقتضیات همین لحظهها فیلم
ساخت .من شاید یك ســال دیگر ،اص ً
ال دنیایی
دیگر داشته باشم با دغدغههایی دیگر .همهچیز
بســتگی دارد كه مث ً
ال اگر ســال بعد میخواهم
فیلمی بســازم ،حال خودم خوب باشــد یا نه؛ یا
حال روزگارم خوب باشــد یا نه .ولی میتوانم این
نكته را اشــاره كنم تا وقتی كه مــردم ما مملو از
مشكالت اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و طالق و
فقر و اعتیاد و آسیبهای اجتماعی و اجارهخانه و...
هستند ،قطعاً نیاز بیشتری به طنز و كمدی دارند،

چرا كه حالشان بد است و فیلم كمدی و طنز برای
لحظاتی حالشان را خوب میكند .كسی كه حالش
بد است ،طبیعی است قصه شخصیت و قهرمانی را
كه حال بدتری نسبت بهخودش دارد دنبال نخواهد
كرد .در این صورت اســت كه طنز بیشتر خواهد
فروخت ،چرا كه به حال بد مردم و اینكه میتواند
حالشان را خوب كند ولو برای لحظاتی ،ربط دارد.
شــما نقدهایی كه به ســبك
فیلمسازیتان میشود را هم دنبال
میكنید؟
كسی كه بگوید توجهی به نقد فیلم ،فروش فیلم
و استقبال مخاطب از فیلم ندارم دروغ میگوید.
مگر میشود آدم فیلمی بسازد و آنوقت استقبال
مردم و فروش و نظــرات منتقدین و مردم برایش
مهم نباشــد؟ هر نظری برای فیلمساز مهم است؛
درســت یا غلط ،از طرف فرد بیســواد یا منتقد
حرفهای یــا غیرحرفهای .اینها باعث میشــود از
چنین تجربههایی برای آثار بعدیاش سود ببرد.
ولی اینكه بگویم چون منتقدها فیلمی از من را نقد
كردهاند و این باعث شود تا مسیرم را تغییر بدهم،
اینطور نیست .قطعاً از جنبههای مثبت نگاهشان
سود میبرم و جنبههای منفی را فراموش میكنم.
جایــی اشــاره كــرده بودید
فیلمهایی مثــل «چارچنگولی» و
گشتهای ارشاد فیلمهای راحت و
فیلمهایی مثل «مردی شبیه باران»
و «مردیازجنسبلــور» فیلمهای
سختتان هســتند .این راحت و
سخت بودن فیلمها یتان را چطور

هیچچیزبراییكفیلمساز
مشخصنیست.سینماگریكه
تصمیمبگیردكهمثال ًسالبعد
این كارها را میكنم ،فیلمساز
موفقی نخواهد بود .باید در لحظه
و حال و ساعت و حتی دقیقه و
ثانیهزندگیكردوطبقمقتضیات
همینلحظههافیلمساخت

تقسیمبندی میكنید؟
چارچنگولی و گشت ارشــادها را با هم یككاسه
نكنید ،چرا كــه از دو دنیای كامــ ً
ا متفاوتاند.
چارچنگولی یك فیلم كاریكاتوری و ســهل بود،
ولی گشتهای ارشاد اینطور نبودند .در گشتهای
ارشاد من حتی تماشاگری داشتم كه گله میكرد
چرا سر این فیلمها مردم میخندند! جواب دادم
كمدی است دیگر؛ گفت من گریه كردم و عصبی
شدم و حرفهای مهمی در این آثار زده شده و چرا
مردم باید بخندند؟ بعدها مشخص خواهد شد كه
در این آثار چه تابوهایی را شكستیم و چوب در چه
النه زنبورهایی كردیم .من هیچ وقت معتقد نیستم
كه گشتهای ارشاد فیلمهای سهل و سادهای در
سینمای من هستند.
شما ظاهرا ًبه نقل قصههای جدید و
خاص در آثارتان عالقه زیادی دارید.
نگاهتان به قصه در سینما چیست؟
بهنظر من مثلث قصه ،قهرمــان و رؤیاپردازی در
سینما نقش بســیار مهمی دارد .متأسفانه بعد از
انقالب این مثلث را از سینما گرفتهایم یا خیلی
كمرنگ شده .سینمای هند امروزه از رؤیاپردازی
سود میبرد ،سینمای هالیوود از قهرمانپردازی
و ســینمای اروپا از قصهپــردازی .بعد از انقالب
قهرمان در ســینمای ما خیلی كمرنگ شده؛ ما
باید در ســینمایمان قهرمان ببینیم .بعد این
قهرمانها را در قصههایی حرفــهای وارد كنیم
و مردم را در سالنهای تاریك ســینما ،وادار به
رؤیاپردازی كنیم.
اجازه بدهید كمــی از فرزندتان
ساعد هم بپرسیم .كارگردان بودن
شــما چقدر در دیده شدن ساعد
نقش داشته؟ و اینكه چرا سینا ،دیگر
پسرتان كه تجربه بازیگری دارد مثل
ساعد دیده نشده؟
ســاعد نزدیك 25فیلم و مجموعه نمایشی بازی
كــرده .تنها در  4فیلــم از آثار مــن حاضر بوده؛
گشتهای ارشــاد و «كالشــینكف» .در بیشتر
فیلمهایش بــا كارگردانهــای مطرحی چون
كیمیایی و داوودی و شــهبازی و ...را كار كرده.
بهتر اســت من نظری درباره ســاعد ندهم؛ این
كارگردانها و همچنین منتقدها با انتخابهای
خودشــان ،عم ً
ال در حال نظــر دادن در اینباره
هستند .كاندیدا شدن ساعد در  4دوره فیلم فجر
یك نظر است ،دیگر نیازی بهنظر من نیست .ساعد

حاال مستقل است و از زیر سایه سعید سهیلی خارج
شده؛ و حتی افتخار میكنم كه روی سر من نیز
اسم و اعتبارش سایه انداخته .ولی سینا در آغاز راه
است؛ یك فیلم اكران شده دارد و یك فیلم در حال
اكران كه در فجر امسال نمایش داده میشود .قطعاً
مقایسه او با ساعد كه  25 ،20اثر پخش شده دارد،
شاید منطقی نباشد و باید به او زمان بیشتری داد.
دنبالهسازی در سینمای ایران چه
تاریخچهای دارد؟
قبل از انقالب هم وجود داشته كه بازیگرانی ثابت
در چند فیلم از یك كارگردان بــازی میكردند،
ولی اسم فیلم عوض میشد .بعد از انقالب تعداد
این فیلمها بیشتر شد .گشتهای ارشاد نخستین
سهگانهای در تاریخ سینمای بعد از انقالب بودند
كه در هر سه نسخه خود ،موفق ظاهر شده و فروش
باالیی داشتند .جالب اینكه مابین مخاطبان بابت
اینكه كدام گشــت ارشاد بهتر اســت ،اختالفات
زیادی وجود دارد .این ،یعنی هر كدام از این فیلمها
مخاطب خودش را داشته است.
نگران نبودید كه گشت ارشاد سه
به سرنوشت دیگر دنبالههایی كه در
سینمای ایران ساخته شده و موفق
نشدند ،دچار شود؟
اگر یك درصد نگران بودم كه گشــت ارشاد سه،
بهتر از یك و دو نمیشــود یا بیشتر نمیفروشد،
حتماً نمیساختم .من وقتی به قطعیت برسم كه
این فیلم با مخاطب ارتباط بگیرد ،شروع به ساخت
میكنم .البته نگرانیها برای هر فیلمسازی وجود
دارد .ولی من به بچههای گشــت ارشاد سه گفته
بودم كه این فیلم نزدیك 40میلیارد تومان خواهد
فروخت؛ كه امروزه به این عدد نزدیك شدهایم .من
قبل از ساخت و پخش فیلم ،همهچیز را مطالعه و
برنامهریزی میكنم؛ اینطور نیست كه بگویم فیلم
میسازم تا بعدش ببینم چه میشود.
و حرف آخر یا حرف باقیمانده؟
همه سینمای ایران در دوران كرونا تقسیم بر دو
شد؛ بدبینها و خوشبینها .بدبینها میگفتند
دستكم  5سال طول میكشد سینما سرپا شود
و به بازدهی برسد .خوشبینها میگفتند 2سال
زمان نیاز است .تنها كسی كه معتقد بود اگر فیلمی
خوب در شــرایطی خوب با مردمی كه خسته از
خانه نشستن شدهاند ارتباط بگیرد یك روزه سینما
را سرپا میكند ،من بودم .وقتی گشت ارشاد سه
آمد ،سینماهای تعطیل شده یا نیمهتعطیل جان
تازهای گرفتند .این باعث شده تا دیگر فیلمسازها
كه در نوبت اكران بودند ،امیدوار بشوند كه فیلم
آنها هم خواهد فروخت .بعــد از اكران و موفقیت
گشت ارشاد سه در گیشه ،تهیهكنندههای زیادی
درخواســت اكران دادند ،درحالیكه قبل از آن
بهدلیل ترس از استقبال ســینماروها ،حاضر به
این كار نبودند .گشت ارشاد سه چه فیلم من باشد
یا نه ،سینما را بعد از كرونا مدیون خودش كرده؛
چرا كه چراغش را روشــن كرده و رونق را به آن
برگردانده .انتظار ندارم هیچ سینماگر و تهیهكننده
و سینماداری از سعید سهیلی تشكر كند ،ولی ما
قطعاً در ســینمای ایران ،از گشت سه متشكریم
بابت این چیزهایی كه گفتم.

آقا ما نــه دید هایم و نه
شنیدهایم ،ولی میگویند
تولد شا هعباس بزرگ یا
همان شا هعباس صفوی
هم هست .حیف نیست
به این همــه چهره در
این ســتون توجه كنیم
ولی شــاهعباس را كنار
بگذاریم؟ همین فرداست
كه بعد از جیــران ،یك
چیزی هــم درباره دوره
شاهعباس بسازند.

جمع

خودشیفتهها

حاال ما كه ایــن هفته با
شادی مختاری مصاحبه
كردهایم ،ولی چند وقتی
است مصاحبهای ویدئویی
از او كــه در آن گفته كه
نقش مقابل خودش را كه
امیر مقاره بوده تا آن موقع
نمیشناخته و ...منتشر
شــده و حاال طرفداران
مقاره هم حســابی سر و
صدا كرد هاند كه این چه
وضعاش است! مگر مقاره
مایكل جكسون است؟

یادها و اشكها

یادی هم كنیم از مهرداد
میناونــد عزیــز ،كه
سال گذشــته در چنین
روزهایی به سفر آخرت
شتافت؛ مرگی كه در كنار
درگذشت علی انصاریان،
حسابی جامعه ایرانی و
ورزش را در بهــت فرو
برد .علــی انصاریان نیز
یك هفته بعد بود كه به
رحمت خدا رفت.

وزارت

همسایگان؟

احمــد وحیــدی ،وزیر
كشور در صحبتهایی،
پیشــنهاد داده كه بهتر
است وزارت همسایگان
تشــكیل بدهیم .چرا؟
چون همسایگان ما برای
ما مهم هســتند .واهلل
بهنظر میرسد این همه
وزارتخانــه و ارگان و...
دیگر زیادی است؛ نشود
كه بگویند «آفتابهلگن
هفت دست ،شام و ناهار
هیچی.»...

حال خوب من از تو

پول خوب تو از من...
بله ،در ادامه جريانات
يادداشــت هفتــه
گذشته روز هفتم ،اين
هفته با جناب ســعيد
ســهيلي هــم گپ و
عیسیمحمدی
گفتي داشتهايم .اتفاقا
به نكته جالبي اشــاره
كرده كه موضوع و اساس همان يادداشت قبلي ما
بوده است .دقت كنيد كه اينجا نه قصد نقد فيلمي
از جناب ســهيلي را داريم ،نه چيز ديگري ،صرفا
اصل كالم مدنظر ما هست؛ كه طبيعتا جايگاه نقد
و بررسي و ...جايگاهي ديگر است و شايد بنده يا
امثال بنده سوادمان به آن نرسد و دوستان ديگر
ما در روزنامه هســتند كه توان و وظيفه چنين
كاري را دارند.
اصل كالم سعيد ســهيلي اين است كه امروزه
آثار سينمايي طنز ميفروشــند ،به اين علت
كه حال مردم بد اســت و مردم بــه طرف آثار
طنز ميروند تا براي چند لحظه هم كه شده،
حالشان خوب بشود .بعد هم اشاره كرده كه
بله ،مــردم از فيلمهاي جــدي كمي گريزان
شدهاند چون حال خودشان بد است و در اين
بين ،نميتوانند به تماشــاي وضعيت زندگي
و قصه زندگــي قهرماني بنشــينند كه از آنها
بدبختتر است و. ...
اين حرف ،حرف به غايت درســتي است .مردم
وقتي كه ناراحتند به سمت طنز و شادي گرايش
بيشــتري دارند ،چرا كه ميخواهند براي چند
لحظه هم كه شــده دردهايشــان را فراموش
كنند .تا حاال دقت كردهايــد كه چرا بزرگترين
غزلســرايان ايران بعد از حملــه مغولها ظهور
كردند؟ از اين بابت قابل بررسي است؛ كه مردم
ديگر از وحشيبازيهاي قوم مغول و جبر زمانه
و ...خسته بودند و ميخواستند به سمت تغزل و
غزل و ...بروند تا همهچيز را فراموش كنند.
چند نفري از همكاران عزيز ،در توييتهايي كه
داشتند اشاراتي به تماشاي فيلم «قهرمان» اصغر
فرهادي كرده بودند .البته كــه جناب فرهادي
فخر سينماي ايران هســتند و يكتنه نيمي از
جايزههاي معتبر تاريخ ســينماي ايــران را در
كارنامهشان دارند .اما اين دوستان معتقد بودند
كه فيلم قهرمان زيادي تلخ اســت .حتي يكي از
دوستان از عبارتی استفاده كرده بود كه بهمعناي
چركين بودن داستان و قصه اين فيلم بوده است.
البته كه ســينماي جناب فرهادي قابل احترام
اســت؛ ولي گاهي از منظر جامعهشناسي هنر و
سينما هم بايد به آثاري كه دارند شكل ميگيرند
اشاره كرد .به اين ترتيب كه وضعيت اجتماعي
امروز ما ،شايد مناسب آثاري از اين دست نباشد؛
هرچند كه بهخودي خــود در ماهيت وجودي
چنين آثاري ،نه نقصي هست و نه اشكالي.
از اينجاست كه نقبي به فلسفه هنر و حتي فلسفه
طنز هم ميتوانيم بزنيم و براي اهالي طنز و هنر،
رســالتهايي فراتر از توليد صرف و خلق صرف
آثارشان قائل بشــويم .طبيعي هم هست؛ وقتي
كه هنرمنــدان و طنزپردازان ،خــود را در مقام
و مرتبهاي ميبينند كه بهعنوان يك شــهروند
و هنرمند نســبت به وضعيت امروز كشورشان
بيتفاوت نباشــند ،پس اين مســئوليت را هم
دارند كه با كارهايي كــه ميكنند ،حال مردم را
گاهي عــوض كنند؛ حال هميــن مردمي را كه
همين هنرمندان را حمايت كردهاند و به جايگاه
فعليشان رساندهاند .حقيقت ماجرا اين است كه
اگر اين مردم نبودند ،اساسا چرخه اقتصاد هنر و
طنز اين مملكت هم بهگونــهاي پيش نميرفت
كه ايــن افراد بتوانند در مســيري كه دوســت
دارند ،رؤياپردازي كرده و به جايگاه امروزشــان
برسند .اينطور نيســت؟ در واقع اين هنرمندان
و طنزپردازان ،به نوعي عملي شــدن آرزوهاي
خودشان را مديون همين مردم هستند.
به واقع اجازه بدهيد كمي بحث را جلوتر هم ببريم
و اشــاره كنيم كه اين هنرمندان و طنزپردازان
هستند كه به مردم و مخاطبان نياز دارند ،نه اينكه
آنها تصور كنند اين مردم و مخاطبان هستند كه
به هنرمندان و طنزپــردازان نياز دارند .وقتي كه
نگاه اين عزيزان اينطور تغيير پيــدا كند ،از آن
خودشــيفتگي خاصي كه برخي از اين جماعت
دارند كاسته ميشود و مدام به فكر اين خواهند
بود كه خدمتي براي مردمانشان انجام بدهند.
گاهي اين خدمــت ميتواند ســاخت يك طنز
ناب و خوب باشد يا ســاخت يك فيلم سينمايي
درست و حسابي ،بدون اينكه نيازي باشد در آن از
چركبازيهاي اجتماعي براي توجه گرفتنهاي
داخلي و جهاني سود برده شود.
بله ،امروز مــردم به اندازه كافي دردســر و درد
دارند .در اينجاســت كه مســئوليت هنرمندان
و طنزپردازان به نســبت مقتضيات زمانه تغيير
ميكند .يعني در ابتداي امر ،هنرمندان ما وظيفه
دارند طوري رفتار و گفتار نكنند كه بر دردهاي
اين مردم افزوده شــود؛ چنانكــه برخي از آنها
چنين ميكنند؛ از قبيل نمايشهاي غيرضروري
سطح زندگي و حرفهاي خاصي كه ميزنند و....
در مرتبه دوم نياز هست كه حاال ،بعد از اعتباري
كه از مردم و توجه آنها گرفتهاند ،كاري براي حال
بد همين مردم بكنند؛ از طريق هنري كه دارند
و اثري كه ميتوانند بگذارند .و در مرتبه سوم نيز
خود را جداي از اين مــردم ندانند؛ بلكه به قول
جناب سعيد سهيلي ،با آنها باشند و نفس بكشند
و زندگي كنند و قدم بزنند تا به شناخت بيشتري
از آنها برسند و اين شناخت را به آثارشان سرايت
بدهند .هرچند كه اين كارها صرفا هم نبايد براي
شناخت مردم انجام بشود؛ بلكه با اين فلسفه بايد
صورت بگيرد كه اساسا هنرمندان نيز خود بخشي
از مردماند؛ پس چه نيازي وجود دارد كه حرفي
ديگر بزنند و در برج عاجي ديگر بنشينند و...؟

بستهپیشنهادی
فیلم

كتاب

آیین دوستیابی
پیدا كردن یك دوست خوب برای
همه یك نیاز اساســی است .همه
میخواهند تأثیرگذاریشــان را در
زندگی دوستانشان احساس كنند.
مهمتر از همه این موضوعات ،حق
مسلم همه انسانهاست كه دوست
بدارند و دوست داشته شوند .دیل
كارنگی ،نویســنده كتاب «آیین
دوســتیابی» یكی از نخســتین
نویســندگانی بود كه درباره این
موضوع تحقیق كرد و كتابی قابل
فهم برای همه نوشــت؛ كتابی كه
هنوز هم بعــد از حدود یك قرن از
نوشتهشدن همچنان در فهرست
پرفروشتریــن و پرطرفدارترین
كتا بهــای روانشناســی و
خودشناســی قــرار دارد .دیــل
كارنگی سالهای زیادی را صرف
خواندن كتا بها و بیوگرافیهای
افراد مشهور كرده بود؛ روی روابط
انسانی و رفتارهای آنها دقیق شد و
به این ترتیب بود كه در سال،1936
كتاب آیین دوستیابی را نوشت.

سریال

فهرست سیاه
در این ســریال ریموند ردینگتون
(جیمز اسپادر) ،افسر سابق نیروی
دریایی ایاالت متحــده تبدیل به
یك جنایتكار برجسته میشود كه
پس از فرار داوطلبانه تسلیم اداره
تحقیقات فدرال میشود .او به اداره
تحقیقات فدرال گفت كه فهرستی
از خطرناكترین جنایتكاران جهان
را كه طی ســالهای گذشته تهیه
كرده است ،در اختیار دارد و مایل
اســت در ازای مصونیت از پیگرد
قانونی ،در مــورد عملیــات آنها
اطالع دهد .با این حــال ،او اصرار
دارد كه فقط با الیزابت كین (مگان
بون) تحلیلگر شخصیتی تازهكار
اداره تحقیقات فــدرال كار كند .با
اینكه سریال ،ماجراهایی مهیج و
جنایی دارد ،اما شخصیت پیچیده
و چندوجهی ردینگتــون و روابط
كاراكترها بــا یكدیگر ،موضوعات
روانشــناختی متعددی را مطرح
میكند.
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ریشه در روان

نیلوفرذوالفقاری شاید شما هم با چنین افرادی مواجه شده باشید ،شاید اصال خودتان جزو این دسته
افراد باشید .میپرســید كدام افراد؟ همانها كه مدام از ظاهر خودشان ایراد میگیرند،
دنبال نقصها و زشتیها در ظاهر خودشان میگردند و اتفاقا زشتیهای زیادی هم به چشمشان میخورد .همان افرادی
كه از این سالن زیبایی راهی آن كلینیك جراحی میشوند و هر راهی را برای از بینبردن زشتیهای ظاهرشان امتحان
میكنند؛ زشتیهایی كه در واقعیت وجود ندارند و تنها در ذهن این افراد وجود دارد .بد نیست بدانید این افراد به نوعی
اختالل در روان مبتال هستند كه ریشه در عوامل مختلفی دارد .آنها در واقع زشت نیستند بلكه زشت میبینند .دكتر
محمدرضا دژكام ،روانشناس و رواندرمانگر درباره این اختالل ،دالیل بروز آن ،تأثیراتش در زندگی فرد و راه درمانش
توضیح میدهد و گفتههایش را در اینباره با هم میخوانیم.

تأثیر منفی اختالل بر زندگی

واقعیت این است كه اگر حساسیت نسبت به ظاهر شكل
وســواسگونه بگیرد و به اختالل تبدیل شــود ،دیگر فرد
متوجه این نیست كه احســاس نارضایتی او از ظاهرش،
ریشه در مشــكالت دیگری دارد و در حقیقت اصال
به ظاهرش ارتباط پیــدا نمیكند .اگر فردی
خود را به آب و آتش میزند كه با وجود
مشكالت مالی هزینه جراحیهای
زیبایی را تقبل كند ،ســختی و
خطر عمل را میپذیــرد و تن
به جراحی میدهــد اما باز هم
از ظاهرش راضی نیست ،واضح
است كه او به جای جسم ،این
بار باید ســراغ روانــش برود.
پیداكردن ریشههای روانی
این احســاس نارضایتی
در جلســات مشــاوره و
رواندرمانی كار سختی
نیست و میتواند فرد را
از توهم زشتبودن
نجات دهد.

زشـتنیــستی

چرا بعضی افراد مدام از ظاهر خود ابراز نارضایتی میكنند؟

زشتمیبینی

شاید فكر كنید كسی كه از ظاهرش ناراضی است ،درگیر یك
مشكل مشــخص اســت و این موضوع فقط به همینجا ختم
میشــود .اما این اختالل در جنبههای مختلف زندگی فردی،
شغلی و اجتماعی تأثیرات خود را میگذارد و باعث نابسامانی و
دردسر در زندگی میشود .اكثر افرادی كه به این اختالل مبتال
هستند ،از تركیب و اجزای صورت و ظاهرشان ناراضی هستند.
از نظر آنها ناهماهنگی درصورتشان وجود دارد .این افراد به طرز
ریزبینانه و عجیبی جزئیات صورت خود را میبینند و بهعنوان
یك نقص ،بزرگ میكنند كه ایــن خود باعث افت عزت نفس
این افراد شده و بهشدت روحیهشان را تحتتأثیر قرار میدهد.
فكركردن بــه ظاهر و توهم زشــتبودن ،به اشــتغال ذهنی
دائمی آنها تبدیل میشود و همه تصمیمات و رفتارهایشان را
تحتتأثیر قرار میدهد .این افراد دست به فاجعهانگاری میزنند
و آنقدر خود را زشت تصور میكنند كه از جنبههای مثبت خود
هم غافل میشوند .به این ترتیب قدرت عملكردشان بهشدت
كاهش پیدا میكنــد ،روزبهروز اضطراب بیشــتری را تجربه
میكنند و افسرده و گوشهگیر میشــوند .در مواردی ممكن
است فرد تصور كند بقیه از ظاهر او بدشان میآید یا او را مسخره
میكنند ،بنابراین این موضوع بر روابط او با اطرافیانش هم تأثیر
منفی میگذارد.

به فكر درمان باشید

خودزشتپنداری چیست؟
وقتی صحبت از ویژگیهای ظاهری میشود ،طبیعی است كه سلیقهها متفاوت باشد و هر كس نسبت به ظاهر
خودش نظری داشته باشد .اما در برخی افراد نارضایتی از ظاهر و بدن ،باعث ناراحتی و رنج زیادی میشود.
این افراد در مورد قسمتی از بدن یا ظاهرشان احساس بدی دارند و نمیتوانند در موردش فكر نكنند .در این
موارد اغلب نقص ظاهری وجود ندارد یا اگر هم وجود دارد بســیار كمتر از چیزی است كه خود فرد تصور
میكند .اما با اینكه نقص بزرگی وجود ندارد ،موضوع در ذهن فرد بزرگ میشود و این نارضایتی میتواند
باعث احساس شرم و خجالت ،اضطراب یا خشم شود .در مراحل بعدی فرد از موقعیتهای اجتماعی بهخاطر
نقصی كه در ظاهرش احساس میكند ،فاصله میگیرد .اینجاست كه نام اختالل خودزشتپنداری مطرح
میشود .این بیماری ،نوعی اختالل روانی است كه در آن ،فرد بهشــدت نگران یك نقص خیالی یا بسیار
كوچك در بدن خود میشــود و مدام به آن فكر میكند .مانند بســیاری از اختالالت روانی ،علت اختالل
بدریختانگاری احتماالً پیچیده و در عین حال زیســتی ،روانی و اجتماعی است و عوامل مختلفی ازجمله
ژنتیك ،رشدی ،روانی ،اجتماعی و فرهنگی دارد.

نشانههای اختالل خودزشتپنداری
نشانههایی وجود دارد كه نشان میدهد فرد مرحله حساسیت طبیعی
نسبت به ظاهرش را رد كرده و دچار اختالل خودزشتپنداری شده
است .برخی از نشانهها اینها هستند:
فرد وقت زیادی را جلوی آینه بگذراند و قسمتی از ظاهرش را كه با
آن مشكل دارد چك كرده یا تالش كند با آرایش بپوشاند.
تالش كند قسمتی از بدن را با آرایش یا مدل خاصی از لباس مخفی
كند.
بارها و بارها از دیگران بپرسد كه آیا خوب بهنظر میرسد؟
پشتســر هم دنبال جراحیهای زیبایی و روشهای جدید برای
تغییر ظاهرش باشد.
مدام فكر كند دیگران به نقص ظاهریاش توجه یا اشاره میكنند.

طرح :بهرام غروی

هفت
در میــان فیلمهایــی كــه تــم
روانشناختی دارند ،فیلم «هفت»
در دورههای مختلــف محبوبیت
زیادی كســب كرده است .در فیلم
جنایی و روانشــناختی هفت اثر
دیوید فینچر ،دو كارآگاه قتلهای
زنجیرهای به نامهــای دیوید میلز
(برد پیــت) و ویلیام سومرســت
(مورگان فریمن) یك قاتل سریالی
اجتماعســتیز اما باهوش را دنبال
میكنند كه قصد دارد با قتلهای
عجیب و معنیدار خود (براســاس
هفت گناه كبیره در كتاب انجیل)،
پیامهای مشخصی را به مردم منتقل
كند .در كنار پیت و فریمن ،بازیگران
مشهور و پرســابقهای نظیر كوین
اسپیسی ،گوئینت پالترو (مرد آهنی،
انتقامجویان ،شــیوع و )...و اندرو
كوین واكر در فیلم سینمایی هفت
حضور دارند .این اثر از دیوید فینچر
پــس از اكران در مراســ م مختلف
ازجمله اسكار ،آكادمی فیلم ژاپن،
و انجمن ملی منتقدان فیلم نامزد
دریافت جایزه شده است.

10

پنجشنبه

مكتب خانه

جرقه در نوجوانی

نوجوانی دوره حساسی در زندگی همه ماست
و میزان حساسیتهایمان نسبت به موضوعات
مختلف در این دوره افزایش پیدا میكند .احتمال
اینكه نوجوان نسبت به ظاهر خود حساس شود زیاد است
و این حساسیت اگر شكل وسواسگونه پیدا كند میتواند
تا سالها او را در دام بیندازد .اگر در خانه فرزند نوجوان
دارید ،بهعنوان والدین هرگز از ظاهر خود نزد نوجوان اظهار نارضایتی نكنید ،مثال
نگویید «من خیلی چاقم» یا «رنگ پوستم خوب نیست» .تحقیقات نشان میدهد
كه عقاید بسیاری از نوجوانان درباره ظاهرشــان تأثیرگرفته از گفتههای والدین
آنهاست .وقتی میخواهید درباره افراد صحبت كنید ،به ویژگیهای ظاهری آنها

توجه بیش از حد نشــان ندهید در
عوض ،بیشتر به تواناییها و ویژگیهای
اخالقی و شــخصیتی آنها اشــاره كنید ،با این كار نوجوان بهصورت غیرمستقیم
به اهمیت مســائل اخالقی پی میبرد .هیچوقت از ظاهر نوجوان انتقاد نكنید ،به
او اطمینان دهید كه به اندازه كافی زیباســت و در تمجید از او بیشتر ویژگیها و
تواناییهای روحی و اخالقی را مورد توجه قرار دهید.

اگر نشانههای ابتال به اختالل خودزشتپنداری را در خودتان
دیدید ،به جای ســرزنش خود و تفكر دائمــی درباره عیب و
ایرادهای ظاهری ،ابتدا با كمك متخصص به درمان روان خود
بپردازید و این مسئله را ریشهای حل كنید .البته پذیرش این
مسئله برایتان سخت است ،اما در نهایت تنها راه چاره همین
است .اغلب افرادی كه به این اختالل دچار هستند یا از بیماری
خود مطلع نیســتند یا اص ً
ال قبول ندارنــد و این عدمآگاهی
یا عدمپذیرش ،باعث عدمپیگیری درســت ایــن افراد برای
درمانشان میشود .متأسفانه این اختالل درصورتی كه درمان
نشود ،باعث افسردگی و اختالالت اضطرابی میشود .واقعیت
این است كه زیباتر دیدهشدن برای همه ما خوشایند است اما
فراموش نكنیم زیبایی یك برداشت و باور شخصی است و به
دیدگاه ما بستگی دارد .باور مثبت ما در مورد خودمان میتواند
تصور ما را از ظاهرمان شكل دهد ،اعتماد به نفس بسازد و در
درمان اختالل به كمكمان بیاید .اگر درمان اختالل را شروع
كردید ،مهم اســت كه انتظار نتیجه فوری از درمان نداشته
باشــید و پیگیری مناسب را در زمان مناســب انجام بدهید.
تكنیكهایی كه در روان درمانی به شما آموزش داده میشود
را تمرین كنید .در مورد این بیماری بیشتر مطالعه و اطالعات
كسب كنید .میتوانید به گروههای خودیاری یا حمایتی كه
در فضای مجــازی وجود دارد بپیوندیــد و تجربه افرادی كه
مشكل مشابه داشتند را بشنوید .با خانواده و اطرافیان در مورد
نگرانیها و فكرهای خود حــرف بزنید و از آنها كمك بگیرید.
از مصرف موادمخدر یا الكل بــرای مقابله با حسهای منفی
اجتناب كنید .فعال بمانید ،روابط اجتماعی خود را حفظ كنید
و خود را منزوی نكنید.

راهنما

تولد رقیب ادیسون
وقتی ادیسون مسخرهاش كرد

در سال 1856میالدی وقتی كه توماس ادیسون كودكی 10ساله بود و در
آزمایشگاه خود در زیرزمین خانهشان به تركیبكردن انواع مواد شیمیایی
مشغول بود ،در دهكدهای در آن سوی دنیا در گوشهای از كشور كرواسی،
كودكی به دنیا آمد كه پنجمین فرزند یك كشیش ارتدكس به نام میلوتین
تسال بود .این كودك كه قرار بود روزی بهعنوان بزرگترین رقیب ادیسون با
او وارد نزاعی بر سر جریان برق شود ،نیكوال نام داشت .مادرش دوكا ماندیك،
استعداد باالیی در بافتن پارچههای ظریف و زیبا با دستگاهی داشت كه
خود ابداع كرده بود و اشعار صربستانی را به راحتی بهخاطر میسپرد .این
استعدادهای مادر بهصورت حافظه تصویری و تخیلی قوی به نیكوال منتقل
شد .او در 8سالگی به عالقه خود به مهندسی و فیزیك پی برد .یكی از نخستین
كاردستیهای تسال در مدرسه ،ساخت یك توربین آبی بود .او از همان زمان
رؤیای استفاده از نیروی یكی از معروفترین آبشارهای جهان را داشت.

تسال در نخستین برخورد با ادیسون ایده خود را با او در میان گذاشت و به او پیشنهاد
كرد كه به جای موتورهای موجود جریان مستقیم از موتورهای جریان متناوب
استفاده كند .ادیسون ایدههای او را مزخرفات خواند و یادآوری كرد كه مدتها از
سیستم جریان مستقیم استفاده كرده و آن را ادامه خواهد داد .ادیسون همان روز
تعمیر روشنایی یك كشتی بخار را به تسال سپرد و او قبل از طلوع آفتاب كار را به
اتمام رساند .ادیسون تحتتأثیر نبوغ فنی و پشتكار او قرار گرفت و پیشنهاد كرد كه
اگر بتواند طراحی ژنراتورها را بهبود دهد ،مبلغ 50هزار دالر به او پرداخت خواهد
كرد .تسال از این پیشنهاد استقبال كرد و نهتنها 24دستگاه ژنراتور را بازطراحی
كرد و بهبود بخشید بلكه حتی كنترلهای خودكار هم روی آنها نصب كرد اما
وقتی كه زمان دریافت دستمزد رسید ،ادیسون بهانهتراشی كرد و به او گفت كه
«تو شوخطبعی آمریكایی را درك نمیكنی ».او در عوض پرداخت 50هزار دالر،
پیشنهاد كرد كه حقوق هفتگی او را كه 18دالر بود به 28دالر افزایش خواهد داد.
تسال كه فهمید فریب خورده با ناامیدی استعفا كرد و از این كشور جدید دلسرد شد.

عشق به الكتریسیته
تسال در دانشگاه ابتدا به مطالعه فیزیك و ریاضیات عالقهمند
شد اما به سرعت مجذوب الكتریسیته شد .او در سال1873به
كاراشتات ،مؤسسه پلیتكنیك گراتس در اتریش و دانشگاه
پراگ رفت .او در سال1881در یك كمپانی تلفن در بوداپست
بهعنوان مهندس الكترونیك مشغول بهكار شد .نیكوال توانست
سیستم برق و تلفن ایستگاه مركزی آن شركت را تا حدود زیادی
بهبود دهد .در جستوجوی كار بهتر ،یك سال بعد توسط
كارفرمای خود برای كار در شعبه پاریس شركت بینالمللی
ادیسون معرفی شد .مدیران شركت در مدت كوتاهی متوجه
استعداد باالی او در امور فنی شدند .به همین دلیل طراحی
دینام و موتورهای پیشرفته و تعمیر تجهیزات شعبههای دیگر را
نیز به او واگذار كردند .مدیر شعبه پاریس شركت ادیسون را در
سال 1884برای اداره كارخانه ادیسون به نیویورك فرا خواند .او
به تسال نیز پیشنهاد مهاجرت به آمریكا داد ،تسال پذیرفت و در
كارخانه بزرگ ادیسون (كه در زمینه ساخت تجهیزات بزرگ
الكتریكی در مقیاس شهری فعالیت میكرد) مشغول شد.

روحیه شكستناپذیر

آشنایی با شخصیت و زندگی نیكوال تسال

بحران عصبی

تســا در همان زمانی كــه در شــركت تلگراف در
بوداپســت كار میكــرد ،دچار بحران عصبی شــد
كه خودش آن را ناشــی از حسهای بهشــدت قوی
خود میدانســت .او ادعا میكرد كه میتواند صدای
تیكتیك ســاعت را از 3اتاق آن طرفتر بشــنود یا
لرزش قطاری كه از فاصلــه 30كیلومتری میگذرد،
باعث دردی غیرقابل تحمل در او میشود .در دوران
نقاهت این بیماری بود كه ایدهای سرنوشتســاز را
كشــف كرد .همچنان كه در پارك قدم میزد ،ایده
یك موتور بهبودیافته به ذهنش رسید .موتور القایی!
موتوری كه برخالف موتور جریان مستقیم تكمداره،
از دو یا چند جریان متناوب بــرای ایجاد یك میدان
مغناطیسی چرخان و تولید برق استفاده میكرد .او
بیدرنگ دریافت كه این موتــور میتواند انقالبی در
جهان صنعت ایجاد كند.

دانشمندی كه
ادیسون فریبش داد
نیكوال تسال ،دانشمندی مبهوتكننده و درخشــان بود كه در زمینه برق ،انقالبی
عظیم ایجاد كرد .او بنیانگذار اصلی تكنولوژیهای بیســیم امروزی است .بدون
كارهای این مهندس و فیزیكدان آمریكایی -صربســتانی ممكن بود خانههای ما
هنوز برق نداشته باشد .تسال بیش از  300اختراع را در طول زندگی 86ساله خود به
ثبت رسانده و اختراعات او سبب شد تا راه برای اختراع جریان متناوب ،موتورهای
الكتریكی ،رادیوها ،چراغهای فلوئورسنت ،لیزرها و كنترل از راه دور هموار شود.
برخی از ایدههای او هماكنون هم عجیب بهنظر میرســد .زندگی و شخصیت این
دانشمند تأثیرگذار ،جالب و خواندنی است.

با وجود سرخوردگی از برخورد ناجوانمردانه ادیسون ،تسال بالفاصله
به پیگیری ایدههای خالقانه خود پرداخت .طولی نكشید كه
ایدههای هوشمندانهاش مورد توجه سرمایهگذاران فناوری قرار
گرفت .به كمك دو سرمایهگذار ،كارخانه ساخت تجهیزات تسال را
راهاندازی كرد .رسانههای فناوری آن دوران ستایشاش كردند ،اما
پس از مدتی ،سرمایهگذاران به این بهانه كه بخش ساخت و تولید
شركت بازدهی كافی ندارد ،این كارخانه را رها كردند و با تأسیس
یك شركت دیگر ،تسال را تنها گذاشتند .این در حالی بود كه تسال
حق اختراعهای خود را به كارخانه واگذار كرده بود و با تعطیلی
آن در سال1886دچار مشكالت فراوان مالی شد و حتی بهعنوان
تعمیركار ،به مشاغل پاره وقت پرداخت .او از آن سال بهعنوان
سختترین دوران زندگیاش یاد كرده است اما او مداومتی عجیب
و روحیهای شكستناپذیر داشت ،دوباره به پاخاست و شركای
جدیدی یافت و موفق شد شركت برق تسال را تأسیس كند.

الهامبخش مخترعان

بســیاری از ایدههای او را دزدیدند و بسیاری ،از قبل
اختراعات او ،ثروتهــای كالنی اندوختند اما روح او،
بزرگتر از آن بود كه به اعمال حقیرانه دیگران مشغول
شود .شاید از دشــمنان و رقبای حقیر و فریبكارش
متنفر بوده باشــد اما معتقد بود كه «اگر نفرت شما
بتواند به الكتریسیته تبدیل شود ،تمام جهان را روشن
خواهد كرد ».او در همهچیــز فرصتهای نوآوری را
جســتوجو میكرد .نیكوال تســا كه تمام ثروتش
را صرف تحقق ایده اختراعاتش كرد ،در 86ســالگی
در فقــر و تنهایی در هتلی در نیویورك درگذشــت.
نبوغ منحصر به فرد ،پشــتكار بیبدیــل ،ایدههای
جسورانه و اشتیاق پرشــور نیكوال تسال برای عملی
ساختن ایدههای عجیب و غریب ،همچنان الهامبخش
مخترعان و دانشمندان است؛ مخترعی كه میخواست
از نفرت انسانها برق تولید كند!

مهربانی
با خود
حتماً شــما هم تا به حال درباره
این توصیه كه با خودتان مهربان
باشید ،شنیدهاید .شاید از خودتان
پرسیده باشید مگر میشود كسی
با خودش نامهربان باشد؟ سرزنش
خود میراثی اســت كــه والدین
نامهربان برای فرزندانشــان بهجا
میگذارنــد .درمانگران به افرادی
كه خــود را ســرزنش میكنند،
توصیه میكنند به جای سرزنش
خود ،با خود مهربان باشــند .اما
مهربانــی با خــود دقیقــاً به چه
معناست؟
همانطــور كــه مهربانی شــامل
حساسبودن به درد و رنج دیگران
و در عین حــال مراقبت و درك
آنها اســت ،مهربانی بــا خود ،به
همان شــیوه شــامل مراقبت از
خود میشــود .مهربانــی با خود
مستلزم آن است كه بتوانیم درد
خود را در قالب تجربیات بشــری
و بهعنوان بخشی از آنها مشاهده
كنیم .الزم است كه با همان عشق
و محبتی با خودتــان رفتار كنید
كه آن را به دیگران ارائه میدهید.
موفقیتها و دستاوردهای خودتان
را هم ببینید و بابت آنها از خودتان
قدردانی كنید .زمانی كه مشغول
انجام كاری هســتید كــه به آن
افتخار میكنیــد ،لحظهای مكث
كنید و به كارتان نگاهی بیندازید.
سپاسگزار خود باشید و پیروزی
خود را مزمزه كنید .هر روز زمانی
را بهخودتان اختصــاص دهید و
در آن به كاری مشغول شوید كه
دوست دارید.

سفارت خانه

شماره 150

فسیل نهنگها

از شگفتیهای صحرای بزرگ آفریقا كه بزرگترین صحرای گرم جهان است چه میدانید؟

صحرایی با یك اقیانوس گمشده

بهنامسلطانی قــاره آفریقــا از روزگار قدیم به
ســرزمین عجایب معروف بوده
است .از كثرت گونههای كمیاب حیوانی و گیاهی گرفته تا
قدمت برخی جاذبههای طبیعی كه به هزاران سال قبل تعلق
دارند ،همواره بهانهای بوده برای سفر به قاره سیاه .صحرای
بزرگ آفریقا كه بزرگترین صحرای گرم جهان است و با
مساحتی معادل ۹میلیونو۲۰۰هزار كیلومترمربع در شمال
این قاره واقع شده ،یكی از همین عجایبی به شمار میرود
كه حدود د وونیمسال قدمت دارد و 50هزار سال قبل ،محل
زیستصحرانشینهایموریتانیومراكشوالجزایربوده.در
مورد عجیب بودن صحرای بزرگ آفریقا كه بهخاطر زیبایی
شگرف و بیمانندش مدام در معرض توجه دانشمندان و
كاوشگران بوده ،همین قدر بدانید كه آثار حكاكی انسانهای
دوره باستان شامل تصویر جانورانی مثل تمساح در این نقطه
جهان یافت شده و كاوشگران ،سنگوارههای دایناسور را هم
در آن یافتهاند .ویژگیهایی از این دست ،صحرای آفریقا
را به یكی از بزرگترین شگفتیهای طبیعت بدل كرده اما
بسیاری از مردم دنیا آنطور كه باید در مورد آن نمیدانند.

زیر سایه استعمار
صحرای بــزرگ آفریقا مملــو از منابع
طبیعــی مثل معــادن طــا و منیزیم
اســت و به همین دلیــل در طول تاریخ
در تیررس قدرتهای اســتعماری بوده.
این نقطه از آفریقا در ســده شــانزدهم
میالدی بهدســت امپراتــوری عثمانی
افتــاد و در ســده هجدهم به تســخیر
اروپاییها بهخصوص فرانسویها درآمد
و بعد از تقسیم آفریقا هم بیشتر گستره
صحرای بزرگ بهدست فرانسویها افتاد.
در قسمت شــرقی یعنی مصر و سودان
هم انگلیسیها حاكم شــدند ،لیبی به
ایتالیاییها رســید و در تقسیم غنائم،
صحرایغربــی به اســپانیاییها واگذار
شد .پس از جنگ جهانی دوم ،بیشتر این
مناطق مستقل شدند و اروپاییها آرامآرام
از جوالنگاهشان عقبنشینی كردند.

آشنایی با بزرگترین بیابانهای جهان
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1,300,000

دشتی كه بیابان شد
از تاریخ پرفرا زونشیب آفریقا كه بگذریم به شگفتیهای این قاره
كهن میرسیم .مردم دنیا ،قاره آفریقا را سرزمینی عموماً با آب
و هوایی گرم و طاقتفرسا میشناسند .این قاعده دستكم در
بیشتر كشورهای این قاره وجود دارد اما صحرای بزرگ آفریقا از
این قاعده پیروی نمیكند .آنطور كه دانشمندان روایت میكنند،
آب و هوای صحرای بزرگ آفریقا طی 20هزار سال گذشته و در
یك چرخه طبیعی و البته عجیب بهطور متناوب تغییر كرده و
دشتهای سرسبز آن به بیابان بدل شدهاند .گفته میشود این
اتفاق نادر به واسطه آنچه دانشــمندان از آن بهعنوان «حركت
تقدیمی محور زمین در جریان گردش زمین به دور خورشید»
نام میبرند رخ میدهد .دانشمندان بر این باورند كه این حركت
بهطور متناوب محل بادهای موسمی آفریقایشمالی را تغییر
میدهد و پیشبینی میكنند كه صحرای بزرگ آفریقا حدود
15هزار سال دیگر یعنی تا سال17000میالدی دوباره سرسبز
شود و هویت از دست رفتهاش را بازمییابد .پس ما با سرزمینی
مواجهیم كه هر چند هزار ســال یكبار به كلی تغییر ماهیت
میدهد و چنین پدیدهای مختص صحرای بزرگ آفریقاست.

كیلومترمربع

این بیابان كه در شرق آسیا واقع شده ،بخشهایی از شمال و شمالغربی چین را پوشش میدهد
و تا جنوب مغولستان ادامه مییابد .گبی ،یك بیابان بهاصطالح «سایه باران» است .سایه باران
به بیابانی گفته میشود كه كوههای اطراف آن اجازه ورود ابرها را نمیدهند و در نتیجه
بیابان
میزان بارندگی در این نقاط بسیار كم اســت .بیابان گبی هم در سمت مخالف كوههای
گبی
هیمالیا قرار دارد و این كوهها جلوی جریان باد را گرفته و اجازه نمیدهند ابرهای بارانزا
از اقیانوس هند به ســمت بیابان گبی بیایند .بخش قابلتوجهی از این بیابان با سنگالخ
پوشانده شده و برخالف سایر بیابانهای بزرگ جهان مملو از شنزارهای وسیع نیست.

640,000

صحــرای بــزرگ آفریقــا بــرای
دانشــمندانی كه شــواهدی درباره
محل زیست انســانهای نخستین
را جســتوجو میكننــد یكــی از
مطلوبترین نقاط دنیا بوده اســت.
آنها همانقدر كه بهدنبال نشانههایی
درباره وجــود آب و زندگی در مریخ
بودهاند از یافتن نشــانههایی مبنی
بر زندگی انســانهای نخستین در
صحرای بــزرگ آفریقا هــم غافل
نبودهاند .تحقیقــات و پژوهشهای
مفصل دانشــمندان نشان میدهد
كه یكی از بزرگترین رودخانههای
جهان به نام «تامان راست» از داخل
صحرای بزرگ عبــور میكرده اما با
گذشت زمان و بهطور تدریجی از بین
رفته اســت .نتیجه تحقیقات هم به
آنجا ختم شده كه عمر این رودخانه
به 5هزار سال قبل برمیگردد .البته
فقط رودخانهها نیستند كه در طبقه
زیرین صحرای بزرگ ناپدید شدهاند.
در منطقه «وادیالحیتان» مصر هم
شــواهدی از یك اقیانوس گمشده
وجــود دارد كه حاال بهعنــوان دره
نهنگ شناخته میشود .این قسمت
از صحرای بزرگ ،یكــی از بهترین
مكانها برای كشف فسیل نهنگها
به شمار میرود و اســكلتهایی به
طول  ۱۵متر در آن یافت شده است.

دانشــمندان بر این باورند كه در این دنیا با قاطعیت نمیتوان درباره
هیچ پدیدهای صحبت كرد اما همیشه استثنا وجود دارد و آن هم این
است كه هرگز در صحرای بزرگ آفریقا برف نمیبارد .البته این فرضیه
هم آرامآرام رنگ باخته؛ چرا كه حدود 6سال قبل در یكی از شهرهای
الجزایر كه در بخش جنوبی صحرای بزرگ واقع شده ،بعد از 37سال
برف بارید و این یك اتفاق غیرعادی و خارقالعاده است .مردم این منطقه
بر این باورند كه وقوع طوفان برف در صحرای بزرگ آفریقا پدیده غریبی
است و عكسها و فیلمهای بسیاری از آن گرفتند .در سال 2017هم
طوفان برف یكبار دیگر صحرای خشك و لمیزرع آفریقا را سفیدپوش
كرد و یك سال بعد اتفاق مشــابهی رخ داد تا بارش برف زمستانی در
صحرای بــزرگ آرامآرام به پدیدهای قابلقبول بدل شــود .حاال كه
بوهوای مخصوص صحرای بزرگ آفریقا به میان آمد بد
صحبت از آ 
نیست بدانید كه دما در این نقطه دنیا ،هنگام روز به۵۷درجه سانتیگراد
میرسد و شب بهدلیل كمبود رطوبت به زیر صفر نزول میكند!

هرم گرما و سوز سرما
صحرای بزرگ آفریقا گاهی تصویری رمانتیك و عاشــقانه دارد و گاه
چهرهای ترسناك بهخود میگیرد .به همین دلیل شانس باید با شما
یار باشد تا در ســفر به صحرای بزرگ ،روی خوش این نقطه از دنیا را
ببینید .در صحرای بزرگ بارش باران گاهی آنقدر ســنگین است كه
برای مسافران و گردشگران خطرساز میشــود و جان آنها را تهدید
میكند .ماجرا از این قرار اســت كه برخی رهگذران ،خشكرودهای
صحرای بزرگ را كه آب از طریق آنها تخلیه میشــوند ،بهعنوان راه و
مسیر استفاده میكنند اما گاهی اوقات نمیتوانند به موقع خشكرود یا
همان مسیل طبیعی را ترك كنند و در بیابان غرق میشود .جابهجایی
تپههای شــنی یكی دیگر از پدیدههای عجیبی است كه در صحرای
بزرگ آفریقا رخ میدهد .حــدود 20درصد صحرای بزرگ با تپههای
شنی پوشیده شده و این تپهها مدام جابهجا میشوند.

روایتهای موثق و گاه نامعتبری درباره صحرای بزرگ
آفریقا وجود دارد؛ بهطور مثال یك روایت این است كه
هر موجود زندهای در دشتهای شنی آن گم شود دیگر
دیده نخواهد شد و خیلیها دشتهای صحرای بزرگ
را با عجایب مثلث رازآلود برمودا مقایسه میكنند .گفته
میشود طی قرون گذشته بسیاری از كشورها به طمع
منابع طبیعیای كه در قاره ثروتمند آفریقا نهفته به این
نقطه از جهان لشكركشی كردهاند اما ارتش این كشورها
در صحرای بزرگ زمینگیر شده و هیچ اثری از آنها باقی
نمانده است .با پیشرفت تكنولوژی این ادعا تا حد زیادی
به واقعیت بدل شــده؛ چرا كه ماهوارهها به كاوشگران
این امكان را میدهند كه در دوردســتها بنشینند و
قلب متروكترین بیابانهای جهان را موردبررسی قرار
دهند .آنها در ســال 2010بقایای بیش از 100قلعه را
در صحرای بزرگ كشف كردند كه اسكلت انسانهای
چندصد سال قبل را در دل خود جا دادهاند.

صحرای بزرگ از غرب به اقیانوس اطلس ،از شمال به دریای مدیترانه ،از
شرق به دریایسرخ و از جنوب به سودان و دره رود نیل منتهی میشود.
چنین موقعیت ممتازی یك تصویر رؤیایی را پیش روی گردشگران
و طبیعتگردها قرار میدهد اما واقعیت ماجرا این اســت كه زندگی
طوالنیمدت در این نقطه از دنیا مصایب خاص خودش را دارد .طبق
آخرین برآوردها بیش از 20رودخانه كوچك و بزرگ در صحرای بزرگ
آفریقا جاری است ،اما فقط یكی از آنها آب قابلشرب دارد و مابقی مملو
از نمك است .دمای هوا در صحرای بزرگ بیش از 100درجه فارنهایت
است .صحرای بزرگ در محاصره «واحه»ها یا همان آبادیهای كوچك
نزدیك به آب قرار دارد .بزرگترین واحههای صحرای بزرگ در كنار
رود نیل واقع شدهاند و ساكنان آن به سنتیترین شكل ممكن زندگی
میكنند .آب شرب ساكنان واحهها از چاه فراهم میشود و از این چاهها
بهطور سنتی با چرخ و دلو آب باال میكشند .واحهنشینها محصولشان
را به چادرنشینها میفروشــند و گاهی محصوالتشان را با هم تهاتر
میكنند .در صحراهای بزرگ ،مردم عموماً با شتر سفر میكنند اما حاال
اتوبوس هم در برخی واحهها رفتوآمد میكند .این هم داستانی است
كه مدرنیته تا مغز استخوان آفریقا هم نفوذ كرده است.

برای زندگی نباشند اما هر كدام از آنها مقصد اصلی بسیاری از گردشگران خارجی است و بهدلیل
ویژگیهای منحصربهفردی كه دارند به قطب گردشگری بدل شدهاند .این بیابانها كه به4دسته
قطبی،نیمهگرمسیری،زمستانیوساحلیدستهبندیمیشوندجاذبههایطبیعیفراوانیدارند
كه معموالً از نگاه عموم پنهان میماند .با هم نگاهی به بزرگترین بیابانهای جهان میاندازیم.

كیلومترمربع

بیابان سوریه یا همان «بادیهالشام» كه به زبان فارسی آن را بیابان شام مینامند ،تركیبی
منحصربهفرد از یك بیابان و یك استپ (منطقه كمآب) است كه در شمال شبهجزیره
عربستان در كشور سوریه واقع شده .این بیابان مسطح اما بسیار سنگالخی است
بیابان
و در پی فعالیتهای آتشفشانی ناحیه جبلالدروز سوریه پدید آمده و به همین
سوریه
دلیل نمای صخرهای دارد .بیابان سوریه مناطقی از كشورهای سوریه ،اردن ،عراق
و عربستانسعودی را دربرگرفته و یكی از بزرگترین صحراهای خاورمیانه بهحساب
میآید .بیابان سوریه همچون ســایر مناطق نزدیك به خلیجفارس با بحران كمآبی
مواجه است اما ذخایر نفت و گاز بسیاری دارد.

13,985,000

كیلومترمربع

و البته اگر با همین دستفرمان بخواهیم جلو برویم ،باید قطبشمال را هم
كه مســاحتی نزدیك به همین قطب جنوب دارد ،جزو بیابانهای بزرگ
دنیا محســوب كنیم؛ و در واقع دومین بیابان بزرگ دنیا .این منطقه
قطب
در شمال كرهزمین قرار داشته و بین كانادا ،دانمارك ،نروژ ،روسیه و
شمال
آمریكا تقسیم شده است .بیشتر بارشهایی كه در این منطقه است
برفی است و درســت مثل قطبجنوب ،با دمای پایین هوا و بادهای
سرد وزنده روبهرو اســت؛ بادهایی كه در این منطقه میوزد ،برفها را
باال میبرد ،بهگونهای كه تصور میكنید همیشه برف در حال باریدن است.

كیلومترمربع

ویكتوریا بــا ویژگیهــای خاصی مثل
داشتن تپههای شنی فراوان ،بزرگترین
بیابان استرالیاســت كه گســتردگی آن از
«دامنه گاولر» در جنوب اســترالیا تا «نواحی
زرخیز» در غرب این كشور است .وقوع طوفان
و آذرخش در بیابان بزرگ ویكتوریا بسیار معمول
اســت؛ بهطوری كه هر ســال بین  ۱۵الی ۲۰
آذرخش در این بیابان رخ میدهد .در طول
بیابان
زمستان ،دمای هوا تا ۲۰درجه سانتیگراد
پایین میآید ،درحالیكــه دمای هوا در
ویكتوریا
تابستان بین  ۳۲الی  ۴۰درجه سانتیگراد
است .بیابان ویكتوریا تركیبی از تپههای شنی
و دریاچههای نمكی و علفهای پراكنده است
و بخشی كه علفهای پراكنده بسیاری
دارد به پرورش دام و طیور اختصاص
دارد.

صحرای بزرگ كاالهاری ،بیابانی نیمهخشك با انبوه زمینهای
شنزار است كه در نیمه خشك ســودان و در جنوب آفریقا واقع
شــده و با همه صحراهای بزرگ دنیا تفاوتهای اساســی دارد.
طبیعت صحرای بزرگ كاالهاری بهگونهای اســت كه پس از هر
بارندگی طوالنی چراگاههای مطلوبی پدید میآید و به محل رویش
گونههای مختلف و كمیاب گیاهی بدل میشود .شاید به همین
دلیل بخشهایی از این صحرای بزرگ را نمیتوان بهمعنای واقعی
صحرا دانســت؛ چرا كه طبیعت آن با مختصات سایر بیابانهای
بزرگ دنیا كه به سختی میتوان در آنها زیست ،همخوانی ندارد.
برخی دانشمندان ،صحرای كاالهاری را قدیمیترین بخش پوسته
زمین با عمر س هونیممیلیارد سال میدانند.

مستند

مرگبارترین حیوانات آفریقا
قاره سرسبز آفریقا از روزگار قدیم،
محل زیســت گونههــای كمیاب
جانوری بوده و هنــوز هم جانورانی
در این نقطه دنیــا زندگی میكنند
كه نسلشــان رو به انقراض است.
به همین دلیل ،آفریقا مقصد اصلی
همه كارگردانهایی به شمار میرود
كه در ساخت مستندهایی با موضوع
حیاتوحش تبحر دارند .مجموعه
مستند مرگبارترین حیوانات آفریقا
هم چنین مشخصاتی دارد .كارگردان
با ســفر به نقاط صعبالعبور آفریقا،
محل زیســت گونههــای كمیاب
جانوری را كشــف كرده و مجموعه
مســتند جذابی درباره درندهترین
و مرگبارتریــن حیوانــات این قاره
تهیه كرده كه تحســین منتقدان را
برانگیخته اســت .اگر میخواهید با
نژاد مرگبارترین حیوانــات آفریقا
آشنا شــوید پیشــنهاد ما به شما
تماشای این مستند 3قسمتی است؛
مستندی كه دانش شــما را در این
زمینه بهشدت باال خواهد برد.

كویر

گریت
باسین

صحرای
عرب

492,000

صحرای

14,245,000

كیلومترمربع

صحرای بزرگ آفریقا بهعنــوان بزرگترین بیابان گرم دنیا شــناخته
میشود اما اگر بخواهیم بزرگترین بیابانهای جهان را براساس مساحت
رتبهبندی كنیم در درجه نخست باید از صحرای قطبی در قطبجنوب
نام ببریم كه بیش از 14میلیون کیلو مترمربع مساحت دارد .قطبجنوب
یا همان جنوبگان مملو از یخهای جامد است بهطوری كه فقط 2درصد
آن در خشكی واقع شده .به همین دلیل قطبجنوب بهعنوان سردترین،
خشكترین و منزویترین قاره جهان هم شــناخته میشود .كمترین
دمای ثبت شده در این نقطه از جهان منفی89درجه سانتیگراد بوده و
سرعت باد در آن به بیش از 200مایل در ساعت میرسد.

كیلومترمربع

كشور آمریكا بهخودی خود ،عجایب طبیعی زیادی دارد .كویر گریت باسین
هم عنوان وسیعترین بیابان آمریكا را یدك میكشد بهطوری كه ایالتهای
زیادی از ایالتهای آمریكا را به هم متصل میكند .این كویر بزرگ توســط
كوههای راكی تا شرق ،سیرا نوادا تا غرب ،سونوران و بیابان موجاوا تا جنوب و
بوهوایی مطلوبی
فالت كلمبیا تا شمال امتداد یافته و به همین دلیل از تنوع آ 
برخوردار است .گریت باسین ،كویری سرد است كه مجموع بارش ساالنه آن
بوهوای تابستانی بسیار گرم و زمستانهای
به بیش از 12اینچ میرســد و آ 
برفی و سرد دارد.

قطب
جنوب
كیلومترمربع

ایستگاه قاهره
سینمای آفریقا در یكی،دو دهه اخیر
آثار ارزشمندی تولید كرده اما كمتر
موردتوجه مردم دنیــا قرارگرفته و
چنین آثاری زیر سایه دستگاههای
تبلیغاتــی هالیوود قــرار گرفتهاند.
ازجملــه فیلــم تحســینبرانگیز
«ایستگاه قاهره» كه شاهكار یوسف
شــاهین ،كارگردان مشهور مصری
است .داســتان این فیلم به زندگی
رمانتیك و عاشقانه یك روزنامهفروش
اختصاص دارد .یوسف شاهین در این
فیلم به خوبی بازیگرانش را رهبری
كرده و خودش هم یكی از نقشهای
اصلی را ایفا كرده اســت .بسیاری از
منتقدان معتقدند فیلم ایستگاه قاهره
ویژگیهای یك تراژدی را هم دارد و
كارگردان در این زمینــه از بزرگان
سینمای ژانر وحشــت مثل آلفرد
هیچكاك و پــاول وارد الهام گرفته
است .به هر حال این فیلم را باید جزو
نمونههای سینمایی كمتر دیده شده
و باكیفیت از سینمای آفریقا دانست.

كتاب

كاالهاری

900,000

برف آمد

بستهپیشنهادی
فیلم

شترسواری در صحرا

قلعههای رازآلود

مطابق تعاریف علمی ،بیابان به مناطقی كه میانگین بارندگی آنها در سال ،كمتر از250میلیلیتر
باشــد گفته میشــود .با این تعریف ،بیابانها بهطور تقریبی یكســوم مساحت زمین را
دربرگرفتهاند .صحرای بزرگ آفریقا هم كه بزرگترین بیابان گرم جهان بهحســاب میآید
همواره با سایر بیابانهای مشهور دنیا رقابت سختی دارد؛ بیابانهایی كه شاید جای مناسبی

520,000
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2,330,000

كیلومترمربع

این بیابان در منطقه آسیای غربی واقع شده و بخش قابلتوجهی از
شبهجزیره عربستان را دربرمیگیرد .صحرای عرب یا همان بیابان
عربی ،كشورهای یمن ،عمان ،اردن و عراق را احاطه كرده و بهعنوان
چهارمین بیابان بزرگ دنیا شناخته میشود .مركز این بیابان یعنی
ربعالخالی هم بزرگترین ســرزمینهای ماســهای دنیا را تشكیل
میدهد .آب وهوای این بیابان بسیار خشك است؛ بهطوری كه دمای
هوا در بخشی از آن بســیار باال میرود و در بخش دیگری یخبندان
است .آهو ،غزال بزرگ آفریقایی ،گربه شــنی و سوسمار خاردم از
معدود گونههای جانوری آن بهحساب میآیند.

صحرای
پاتاگونیا

670,000

كیلومترمربع

كویر پاتاگونیــای آرژانتین را باید بزرگترین بیابــان در آمریكایجنوبی بدانیم كه
بخشهایی از كشور شیلی را هم دربرگرفته و بهعنوان چهارمین بیابان بزرگ دنیا هم
شناخته میشود .پاتاگونیا توســط اقیانوس اطلس به شرق و از سوی رشتهكوههای
آند به غرب امتداد یافته است .این بیابان در زمستان آب وهوای سردی دارد و دمای
آن به ندرت به بیش از ۱۲درجه سانتیگراد میرســد .ساكنان این منطقه عموماً با
شكار حیوانات روزگارشان را سپری میكنند و بیشتر زمینهای صحرای پاتاگونیا به
دامداری اختصاص دارد .دامدارهای صحرای پاتاگونیا بازمانده نســلی هستند كه از
ابتدای قرن 19میالدی از شیلی و آرژانتین و ولز به این منطقه كوچ كردند.

فرهنگ و تمدن در آفریقا
غارت منابع طبیعــی و هدر رفتن
اســتعدادها در آفریقــا محصول
هجوم كشــورهای اســتعمارگر و
كشورگشــاییهای آنهــا در این
قاره بیدفاع بــوده .به همین دلیل
ی معتقدند كشورهای آفریقایی
برخ 
همــواره تحتتأثیر كشــورهای
اروپایی بودهانــد و فرهنگ اصیلی
ندارند .محمدرضــا خاتمی در این
كتــاب آفریقا را بهعنــوان یكی از
خاصترین قارههای جهان معرفی
میكند كــه همــواره مور دظلم
كشورهای سلطهگر قرار داشته اما
حاال در همه زمینهها بهخصوص در
عرصه ورزش هویت خود را بازیافته
است .در فصل نخست این كتاب به
ویژگیها و اهمیت جغرافیایی آفریقا
اشاره شده و ویژگیهای طبیعی آن
موردبررسی قرارگرفته .فصل دوم
هم به تاریخ مبــارزات مردم آفریقا
در برابر اســتعمارگران اختصاص
دارد و در فصل سوم ،تنوع قومیتی
و ســنتهای خاص مــردم آفریقا
موردبررسی قرار گرفته است.

بستهپیشنهادی
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شماره 150

مستند

آقای نویسنده زنده است
مســتند «آقــای نویســنده زنده
اســت» به كارگردانی حامد قصری
و با پرداختن به زندگی و آثار بهرام
صادقی بهصــورت اینترنتی اكران
شــده اســت .بهرام صادقی پس از
صــادق هدایت یكــی از مهمترین
نویسندگان ایران است و نویسندگان
در دورههای بعدی از او بسیار تأثیر
گرفتهاند .او را پایهگذار داستان شک
در ادبیات ایــران میدانند؛ ضمن
اینكــه طنز تلــخ در آثــار او بیداد
میكنــد .بهرام صادقی نویســنده
شناخته شدهای در ادبیات داستانی
ایران است اما حضور و صحبت درباره
او همیشه با تردید روبهرو بوده است.
با اكران فیلم مستند آقای نویسنده
زنده اســت ،جنبههای ناشناخته،
شعرخوانی و بسیاری از تصاویر ناب
و دیده نشده از وی برای نخستینبار
به نمایش درمیآید .اكران در سایت
و پلتفورم «ودیو» در سراسر جهان
و بهصورت اینترنتی در مدت زمان
محدود انجام میشود.

فیلم

گلدنتایم
«گلدنتایــم» ،فیلمــی شــامل
12اپیزود كوتاه است كه هر كدام
به یكی از ماههای ســال منتسب
شــدهاند .این 12اپیــزود از نظر
داستانی هیچ ربطی به هم ندارند؛
نه شاهد شخصیتهای تكرارشونده
هســتیم و نــه در یك اپیــزود به
اپیزودهــای دیگــر ارجــاع داده
میشود .حتی انتســاب هر اپیزود
به یكماه سال هم از نظر دراماتیك
ضرورتی ندارد (مث ً
ال اپیزود خرداد
میتواند در هرماه دیگری از ســال
هم رخ دهد) .در واقع 12فیلم كوتاه
مستقل كنار هم قرار داده شدهاند
تا یــك فیلم بلنــد 110دقیقهای
را تشــكیل دهند .پوریا كاكاوند،
كارگردان گلدن تایم نیز سعی كرده
كه زاویه دید داستانهای خود را در
جایی متفاوتتر از همیشه قرار دهد
و به جای آنكه داستان را مستقیم
روایت كند ،آن را با نگرشی جدید
تعریف میكند.

پادكست

جزیره مجموعه پربازیگری بود و شانس
بزرگی آوردم كه توانستم با طیف زیادی
از بازیگران از دورههای مختلف و با
سبكهای متفاوت بازی كنم .وقتی باخبر
شدم نقش شاهنگ بزرگ را استاد اكبر
زنجانپور بازی میكنند ،واقعا ًذوق كردم

شادی مختاری بازیگر جوانی است كه با سریال «جزیره» سیروس مقدم حسابی خبرساز شده

بازیگری رؤیای كودكی من بود
نام سیروس مقدم برای بیشتر ما ،یادآور سریال محبوب «پایتخت» و ماجراهای
نقی معمولی و خانوادهاش است .این كارگردان باسابقه این بار شانساش را با
ساخت سریال «جزیره» برای شــبكه نمایش خانگی امتحان كرده و تصمیم
گرفته در كنار حضور بازیگران حرفهای و پیشكسوت ،نقشهای اصلی سریال
نیلوفرذوالفقاری را به بازیگرانی بسپارد كه چهره و شناختهشده نیستند .شادی مختاری ،بازیگر
جوانی كه پیش از این چند تجربه كوتاه از بازیگری داشــته ،در این سریال
خوشدرخشیده و طرفداران زیادی پیدا كرده است .با این بازیگر كه خود را در ابتدای مسیر حرفهای
زندگیاش میداند ،درباره این تجربه متفاوت گفتوگو كردهایم.

عالقه به بازیگری چطور در شما شكل گرفت؟
اگر بخواهم كلیشهای جواب دهم باید بگویم از همان كودكی،
اما واقعیت این است كه تمام سرگرمی من در كودكی ،وقتی
همسن و سالهایم مشغول عروسكبازی بودند ،روشن كردن
دوربین كوچكی بود كه پدرم برایم سوغاتی آورده بود .از صبح
جلوی این دوربین نمایش اجرا میكردم و بعد با پدر و مادرم به
تماشای فیلمهای دوربین مینشستیم .بعدها در سفری دیگر،

پدرم یك دوربین عكاسی برایم آورد و باعث شد به این هنر هم
عالقهمند شوم.
اما هنوز تصمیم نگرفته بودید بازیگر شوید؟
نه ،وقتی دبیرســتانی شــدم این تصور نادرست وجود داشت
كه اگر كسی درسش خوب است ،نباید به هنرستان برود .من
هم از این قاعده مستثنی نبودم .به همین دلیل رشته انسانی
را انتخاب كردم و بعد در دانشــگاه علــوم ارتباطات خواندم.

معرفیجدیدترینمجموعههایشبكهنمایشخانگی

سریال خودت را انتخاب كن
خاتون عاشقانه پرستاره

«خاتون» سریالی درام ،تاریخی و عاشقانه با بازی نگار جواهریان ،اشكان خطیبی ،میرسعید مولویان،
شبنم مقدمی ،بابك حمیدیان ،رضا بهبودی ،ستاره پسیانی ،شاهرخ فروتنیان ،بهناز جعفری ،مهدی
قربانی ،مهتاب ثروتی و با حضور مهران غفوریان ،پیام دهكردی و فرخ نعمتی و با حضور افتخاری
عاطفه رضوی ،پژمان بازغی ،غزل شاكری ،قربان نجفی ،سروش صحت و با هنرمندی مهران مدیری و
نویسندگی و كارگردانی تینا پاكروان و تهیهكنندگی علی اسدزاده محصول سال 1400است .خاتون
نخستین سریال تینا پاكروان است و داستان خانوادهای را در بستر تاریخ روایت میكند؛ داستانی كه از
ابتدای شهریور سال 1320و در دوران جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین آغاز میشود و
سرنوشت تحوالت یك خانواده و یك سرزمین را به تصویر میكشد .تاریخ ایران با همه فرازوفرودهایش
در زندگی همه ما جریان دارد و خاتون داستان زنی از زنان این سرزمین است كه روزی روزگاری در
ایران برای زندگی جنگیدهاند .در سریال پرستاره خاتون عالوه بر حضور بازیگران مطرحی چون نگار
جواهریان ،اشكان خطیبی ،بابك حمیدیان و مهران مدیری ،چهرههای نوظهوری نیز معرفی شدهاند.
موسیقیدان برجسته ایرانی كیهان كلهر نیز بهعنوان آهنگساز در سریال خاتون همكاری كرده است.

نوبت لیلی سفر به عجایب

رادیو نیست
یك شــهر متشــكل از مجموعه
مكانهایی است كه در پس ظاهر
سنگی خود زیستهای گوناگونی
در آنها جریان دارد؛ زندگیهایی كه
در طول زمــان ،خاطرات و روایاتی
را میسازند و بدل به بخشی بزرگ
از هویت و خاطره جمعی شهر و ما
میشــوند« .رادیو نیست» روایت
ی اســت كه نقش مؤثری
مكانهای 
در زمانه خود داشته و هماكنون یا
نیستند یا اگر هستند تغییر كاربری
و نقش دادهاند؛ روایت مكانهایی
خاموش كه در عین خاموشی هزار
داستان در خود دارند؛ مث ً
ال در یكی از
قسمتهای این پادكست ،به سینما
متروپل میرویم .سینما متروپل در
ســال1325با ذوق و هنر «وارطان
هوانســیان» بر فراز اللهزار قد علم
كرد .متروپل مجلل در روزهای رونق
دوباره سینما ،درست در روزگار پس
از قحطی و جنگ دوم جهانی ،جایی
شد برای گرهخوردن دلها و ثبت
خاطرههای تلخ و شــیرین در قلب
شانزلیزه ایران.

«نوبت لیلی» سریالی درام ،رازآلود و عاشقانه با بازی حمید فرخنژاد ،مریال زارعی ،پردیس احمدیه،
محمد امین شعرباف ،مهران غفوریان ،گوهر خیراندیش ،نادر فالح ،مسعود كرامتی ،خسرو احمدی،
فرزین محدث و علیرضا جعفری به نویسندگی مهدی شیرزاد و سروش چیتساز است .كارگردانی و
تهیهكنندگی این سریال را كه در سال 1400تولید شده ،روحاهلل حجازی برعهده داشته است .نوبت
لیلی نخستین سریال روحاهلل حجازی است كه داستانی رازآلود و عاشقانه را در بستری تاریخی روایت
میكند .این مجموعه كه آخرین مراحل ساخت را طی میكند ،بهزودی بهصورت اختصاصی از نماوا
پخش میشود .در خالصه داستان این سریال آمده :لیلی كه اتفاقات شوم زمان كودكیاش را ناشی از
نفرینی كهن میداند ،از طریق كتابی مرموز درمییابد كه او و خانوادهاش تاكنون در زمان و مكانهای
موازی بسیاری زیستهاند و اكنون «نوبت لیلی» است تا با رمزگشایی از كتاب و یافتن تابلوی ارزشمند
نیاكانش دست به انتخابی بزند كه به تمام این زندگیهای زیسته معنا بدهد .تجربه نشان داده
سریالهایی كه داستانی عاشقانه و درام دارند در شبكه نمایش خانگی بیشتر از بقیه موردتوجه
مخاطبان قرارمیگیرند و طرفدار پیدا میكنند.

جیران سریال خبرساز

سریال «جیران» به كارگردانی حسن فتحی در سال 1400ساخته شده است .این سریال در ژانر
عاشقانه و خانوادگی ساخته شده است .نام حسن فتحی باعث میشود كنجكاویها درباره این سریال
بیشتر شود و مخاطبان منتظر تازهترین اثر این كارگردان پیشكسوت باشند .حسن فتحی پیش از این
با ساخت سریال پرطرفدار شهرزاد ،نشان داد به خوبی با سلیقه تماشاگران آشنایی دارد ،این بار هم
دست به ساخت سریالی در بستر تاریخی با مضمون عاشقانه زده كه از همین حاال حسابی سر و صدا
به پا كرده است .در این سریال بازیگرانی چون بهرام رادان ،پریناز ایزدیار ،مریال زارعی ،امیرحسین
فتحی ،امیر جعفری ،رؤیا تیموریان ،مهدی پاكدل ،رعنا آزادیور ،كتانه افشارنژاد ،ستاره پسیانی،
غزل شاكری ،مرتضی اسماعیل كاشی و هومن برقنورد جلوی دوربین رفتهاند .در خالصهای كه
سازندگان سریال قبل از انتشار رسمی آن منتشر كردهاند آمده« :ناصرالدینشاه جوان ،به تازگی
فرمان قتل صدراعظم محبوبش امیركبیر را صادر كرده و دربار و حرم و دولت و مملكت دستخوش
تحوالت مهمی شدهاند .در همین زمان و در روستای كوهسار تجریش ،خدیجه دختر محمدعلی
نجار ،عشق شورانگیز جوانی به نام سیاوش را در سینه پنهان كرده است».

آن زمان این رشــته چندان شناختهشده نبود .روزنامهنگاری
تجربه خیلی خوبی برای من شد .استادی داشتیم كه میگفت
در روزنامهنگاری ،فرد تجربه زیســتهای بهدست میآورد كه
شــاید یك فرد عادی در صد ســال هم نتواند كسب كند .در
روزنامهنــگاری جاهایی میروی و افــرادی را میبینی كه در
زندگی عادی امكانش خیلی كم اســت در آن موقعیتها قرار
بگیری .همان روزها دوســتان تئاتری زیادی داشتم و بیشتر
مكالمات ما درباره تئاتر و سینما و فیلمهای روز دنیا بود .به این
ترتیب من با فضای تئاتر مدام در ارتباط بودم .هر نمایشی كه
در هر كدام از ســالنهای تئاتر تهران اجرا میشد ،با دوستانم
تماشا میكردم .بعد باخبر شــدم كه نوید محمودی برای یك
فیلم تست بازیگری میگیرد و من هم برای تست دادن همراه
دوستانم رفتم.
به این ترتیب این نخســتین قدم شما برای
بازیگر شدن بود؟
این تست مسیر مرا عوض كرد .نوید محمودی به من گفت تو به
درد این كار میخوری و حاال كه پتانسیل بازیگری داری ،حیف
است آموزش نبینی .بنابراین من دوره آموزش را شروع كردم.
2سال تمام با بهترین اســتادان بازیگری دورههای آموزشی

داشــتم ،تئاترهای كوچك كارگاهی كار كــردم و فیلم كوتاه
ساختم .این دورهها تجربه ارزشــمندی برایم ساخت .این بار
وقتی نوید محمودی برای فیلم «هفتونیم» مشغول انتخاب
بازیگر بود ،به دفترش رفتم و گفتم این مدت را صرف آموزش
كردهام .از پیگیر بودن من خوشحال شــد و نقش هدیه را در
اپیزود اول فیلمش به من سپرد .سال بعد هم در سریال «دلدار»
ك ه ماهرمضان از تلویزیون پخش شد بازی كردم.
همكاری با سیروس مقدم چطور شروع شد؟
وقتی با خبر شــدم آقای مقدم برای سریالش تست میگیرد،
چندان امیدی نداشتم انتخاب شوم اما برای تست رفتم.
چرا؟
چون بهنظرم در همین تستها هم میتوانستم چیزهایی یاد
بگیرم .بعد از چند هفته تســت دادن ،در كمال ناباوری به من
گفتند كه انتخاب شدهای و نقش ،نقش اول یكسریال شبكه
نمایش خانگی است و قصه درباره نقش صحراست كه تو بازی
خواهی كرد .باورم نمیشد ،احســاس عجیبی داشتم ،حس
میكردم بعد از مدتها خسته نشدن و ادامه دادن ،باالخره به
نتیجه رسیدهام .سیروس مقدم بسیار سختگیر است و از همان
ابتدا به من گفت كه اگر خوب بازی نكنی ،وسط سریال هم كه
باشیم بازیگر را عوض میكنم!
این نقش چه ویژگیهای جذابی برای خودتان
داشت؟
صحرا یك خبرنگار جسور بود .همان قدر كه از من دور بود ،به
من نزدیك بود .من هم در دورهای خبرنــگار بودم و حاال باید
آن دوران را برای خودم یادآوری میكردم اما برخالف من كه
رفتار آرامی دارم ،صحرا رفتارهای تند و تیزی داشــت ،سریع
راه میرفت ،بلند صحبت میكرد و میتوان گفت رفتارهایش
بیشتر پسرانه بود .من سخت تمرین میكردم تا از پس اجرای
این نقش به خوبی بربیایم.
در نخســتین تجربه حرفهای ،با بازیگران
پیشكسوت همبازی شدید .این تجربه برایتان
چه امتیازی داشت؟
جزیره مجموعه پربازیگری بود و شــانس بزرگی آوردم
كه توانستم با طیف زیادی از بازیگران از دورههای
مختلف و با سبكهای متفاوت بازی كنم.
وقتی باخبر شدم نقش شاهنگ بزرگ را
استاد اكبر زنجانپور بازی میكنند ،واقعاً
ذوق كردم .برای هر بازیگری باعث افتخار
است كه در پروژهای با ایشان همراه باشد.
همبازی شدن با محمدرضا فروتن ،هنگامه
قاضیانی ،بیتا فرهی ،حسام منظور ،میترا
حجار و بقیه بازیگران پیشكســوت این

سریال برایم تجربه لذتبخشی بود.
موقع پخش سریال چه بازخوردهایی از اهالی
سینما و تماشاگران گرفتید؟
قبل از پخش نخستین قسمت ســریال ،وقتی بهعنوان بازیگر
نقش صحرا معرفی شدم ،از طرف عدهای هجمههایی وارد شد
كه برایم عجیب بود .با خودم میگفتم مگر چه اتفاقی افتاده؟
وقتی كاری خیلی دیده میشود ،همانقدر نگاهها به سمت تو
میآید و میتواند باعث ایجاد حاشیه شود .باورتان نمیشود اما
برای من شایعه درســت كردند كه پدر من سرمایهگذار فیلم
است! جز یك مغز مریض كســی نمیتواند این صحبتها را
بكند و جز یك انسان بیمار ،كسی نمیتواند این حرفها را باور
كند .من تالش كردم تا جایی كه در توانم هست از این مسائل
دوری كنم .فكر میكنم این موضوعات اهمیت ندارد و محترم
بودن ،بهترین كاری است كه آدمها میتوانند انجام دهند .بعد از
پخش سریال ،واكنشها مختلف بود ،بعضی از انتقادها مثل نوع
لباس یا گریم ،واقعاً ربطی به بازیگر ندارد .یك پروژه محصول
كارگروهی است اما از مردم واقعاً ممنونم ،یك هزارم این حجم
از محبت را هم انتظار نداشــتم و اص ً
ال تصور نمیكردم انقدر
بازخورد مثبت بگیرم.
برای ادامه مســیر در حرفــه بازیگری چه
برنامهای دارید؟
پیشــنهادهایی دارم اما معیارهایم بعد از سریال جزیره عوض
شــده اســت .حاال متن برایم اهمیت زیادی پیدا كرده چون
بهنظرم اگر متن خوب نباشــد ،هرچقدر هم تالش كنی كار
خوب از آب درنمیآید .برای بازی كردن عجله ندارم و ترجیح
میدهم نقشی را انتخاب كنم كه شبیه به صحرا نباشد و مرا به
چالش بیندازد.
اهل كتاب و موسیقی هم هستید؟
كتاب بخش جدانشدنی از زندگی من اســت .خیلی از اوقات
فراغتم با كتاب خواندن میگذرد؛ هم ادبیات جهان میخوانم
و هم ادبیات ایران .در ادبیات ایران ،آثار غالمحسین ساعدی،
صمد بهرنگی ،صادق هدایت ،عبــاس معروفی ،بزرگ علوی
و محمود دولتآبادی را دوســت دارم .فكر میكنم نخواندن
كتابهای این نویسندگان ،لذت زیادی را از ما دریغ میكند.
در ادبیات جهان هم ،هرمان هســه را دوست دارم .خودم را در
مطالعه محدود نمیكنم و فكر میكنم هیــچ كاری به اندازه
مطالعه ،تخیل انسان را تقویت
نمیكند .درباره موســیقی
هم ،سعی كردهام گوشم
را به شنیدن سبكهای
مختلف عــادت دهم و
البته به گوشم احترام
بگذارم.

از آن زمان كه تعداد شبكههای تلویزیونی كمتر از انگشتان یك دست بود و طبیعت ًا انتخابها محدود ،خیلی گذشته است .حاال جز شبكههای رسمی صداوسیما ،امكان تماشای
دنیایی از فیلم و سریال در شبكههای نمایش خانگی وجود دارد .سریالهای شــبكه نمایش خانگی این روزها حسابی طرفدار پیدا كرده است و تماشاگران ترجیح میدهند
خودشان بنا به سلیقه و نیاز ،سریال موردنظرشان را برای تماشا انتخاب كنند .اینجا برخی از تازهترین و پرسروصداترین سریالهایی را كه بهزودی در شبكه نمایش خانگی
منتشر میشوند یا پخش آنها تازه شروع شده ،مرور كردهایم.

ساخت ایران واقعا ساخت وطن است...

«ساخت ایران» نام مجموعهای ویدئویی برای شبكه نمایش خانگی است كه فصل اول آن سال1390
به كارگردانی محمدحسین لطیفی تولید شد .بخشی از فیلم در لبنان فیلمبرداری شده است و ابتدا در
رسانه خانگی و سپس در شبكه آیفیلم و نسیم پخش شد .فصل دوم تولید سال 1395و به كارگردانی
برزو نیكنژاد است كه در ادامه استقبال از فصل اول ساخته شد .این فصل از اردیبهشت 1397از رسانه
خانگی پخش شد .فصل سوم شهریور 1400به كارگردانی بهمن گودرزی با واكسیناسیون عوامل آغاز
شد و زمستان امسال پخش خواهد شد .در خالصه فصل سوم سریال آمده است :غالم (امین حیایی)
در جنوب ایران غواص است .یك روز بهین كه بدهی سنگینی باال آورده ،از او كمك میخواهد .غالم كه
به بهین عالقه دارد تصمیم میگیرد به او كمك كند اما حل مشكل بهین برای غالم دردسرهای زیادی
را بهدنبال دارد .در فصل قبل دیده بودیم كه غالمحسین ،دزد خردهپایی است كه روزی شاهد تصادف
اتومبیل با مردی میانسال میشود .وی كیف مرد مجروح را میرباید و پاسپورتی در كیف پیدا میكند.
او سعی دارد كه كیف را به فروش برساند اما بهدلیل اینكه پلیس دنبالش است تصمیم میگیرد به خارج
برود و از ایران فرار كند.

روز بلوا ماجراهای حاجآقا بدیعی

«روز بلوا» مینیسریالی درام با هنرنمایی بابك حمیدیان ،لیال زارع ،محسن كیایی ،محمد علیمحمدی،
مسعود دلخواه ،زكیه بهبهانی ،پاشا جمالی ،محمد اسكندرفر ،ساغر قناعت و داریوش ارجمند و
نویسندگی مهران كاشانی ،كارگردانی بهروز شعیبی و تهیهكنندگی محمدرضا تختكشیان ،محصول
سال ۱۳۹۸كشور ایران و سازمان هنری و رسانهای اوج است .پیش از این نسخه سینمایی روز بلوا در
یوهشتمین دوره جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمده بود .عماد بدیعی ،روحانی
بخش سودای سیمرغ س 
خوشنام و معروفی است .عماد یك روحانی برجسته و استاد دانشگاه است و در برنامههای تلویزیونی نیز
به اجرای برنامه میپردازد .او همراه با همسرش یك مؤسسه خیریه را مدیریت میكنند .همهچیز خوب
بهنظر میرسد ،تا اینكه اتفاقاتی غیرمنتظره رخ میدهد؛ یكباره در میان اختالس و پولشویی اطرافیانش
خود را تنها میبیند و تالش میكند سروسامانی به اتفاقات پیرامونیاش دهد .عماد روز بلوا خود در بطن
اختالس ،بهعنوان متهم و گناهكار حضور دارد .در نتیجه عماد میبایست بهرغم دلبستگیهایش نسبت به
خانواده و زندگی آرام خود ،علیه خودش شورش و قیام كند ولو آنكه بدنام شود .انتشار مینیسریال تجربه
پرطرفداری در شبكههای معتبر تلویزیونی است كه مخاطبان خاص خود را دارد.

بیگناه همگناه 2هم آمد

سریال نمایش خانگی «بیگناه» (همگناه )2نام یكی از سریالهای جدید شبكه نمایش خانگی به
كارگردانی مهران احمدی و تهیهكنندگی مصطفی كیایی محصول سال 1400است .این سریال در
فضایی اجتماعی با محوریت خانوادگی دنبال میشود .فیلمنامه سریال بیگناه توسط محسن كیایی
جان گرفته است .از هنرپیشههای آن میتوان به تركیبی از بازیگرهای سینمایی و تلویزیونی ازجمله
شبنم مقدمی ،ماهور الوند ،محسن كیایی ،مسعود رایگان ،مهران احمدی و  ...نام برد .ژانر تازهترین اثر
مهران احمدی بهگفته خودش درامی است اجتماعی كه پیشتولید و انتخاب بازیگرانش آغاز شده و
قصد دارد در كنار بازیگران باتجربه از چند چهره جدید هم برای نقشهای اصلی استفاده كند .نخستین
تجربه كارگردان این سریال در ساخت مجموعه برای شبكه نمایش خانگی با موفقیت قابلتوجهی
روبهرو شد .همگناه ساخته قبلی مصطفی كیایی ،راجع به خانوادهای قدیمی در تهران به نام صبوری
است كه سالهاست در كار پرورش گلهای تزئینی و گلهای مختلف هستند .خانواده صبوری
متشكل از 3برادر (مسعود رایگان ،پرویز پرستویی و مهدی پاكدل) و یك خواهر (رؤیا تیموریان) است.
ورود جوانی به این خانواده زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی میكند.
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بستهپیشنهادی

سری زدهایم به مركز آموزشی رعد شرق تهران تا از
دغدغههای معلوالن بیشتر بدانیم

پادكست

خارج از
انزوای خانه

4هزار معلول در یك منطقه
فضــای 200متری انجمن رعد شــرق تهــران ،در
ساختمان شهرداری منطقه ،به كالسهای آموزشی
مختلف اختصاص داده شــده اســت؛ كالس معرق
و كار با چــوب ،كالس درستنویســی ،ورزشهای
مخصوص توانبخشی و هر فعالیت دیگری كه مراجعان
درخواستش را داده باشند و نیرویی برای آموزش آن
وجود داشته باشــد .این روزها حدود 85نفر از افراد
دچار معلولیت در این مؤسســه رفتوآمــد دارند؛
نوجوانان باالی 14ســال تا افراد 40ســاله« .محمد
كاظمی» ،مدیرعامل مجتمع آموزشــی نیكوكاری
رعدشرق میگوید« :اســاس كار ما در این مؤسسه
شناسایی ،جذب و آموزش معلوالن منطقه
بهصورت كام ً
ال رایگان اســت .تالش
برای ایجــاد اشــتغال از مهمترین
اقداماتی اســت كه در ســالهای
فعالیــت در ایــن مركــز انجام
میدهیم .تاكنون بیش از 350نفر
از عزیزان معلــول آموزشهای
مختلفی دیدهانــد كه میتواند
زمینههای اشتغال آنها را فراهم
كند .معرقكاری ،پیكرهتراشی،
كار با چــرم ،مبانــی كامپیوتر،
قصهنویسی ،درستنویسی ،تئاتر،
درســتخوانی و ...ازجمله این دورهها
است».

عكس :احمدسیدپور

مرضیهموسوی مجتمع آموزشی رعد شرق تهران ،بیش از 13سال است كه برای
كمك و ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت راهاندازی شده است؛
آن هم در منطقه 14تهران كه با سكونت بیش از 4هزار معلول ،در صدر جدول مناطق شهر
تهران از نظر جمعیت معلوالن قرار دارد .دعوت معلوالن و توانخواهان برای فعالیتهای
اجتماعی و بیرون آمدن از انزوا ،آموزش مهارتهای مختلف ،كمك به اشتغال و تحصیل
آنها و ...از برنامههایی است كه این مركز ارائه میكند .مركز رعد شرق تهران در سالهای
گذشته مثل اغلب انجمنهای مردمنهاد با كاهش كمكهای خیران روبهرو بوده و روزهای
سختی را پشت سرمیگذارد.

هزینههای سرسامآور

مانعی به نام ایاب و ذهاب

هنرآموزها و مخاطبان مركز رعد از ســاعت 8صبح از راه میرسند .تمام
فعالیتهای این مركز برای افراد دارای معلولیت رایگان است .با این حال
تعداد كمی از 4هزار معلول ساكن منطقه ،به این مركز مراجعه میكنند.
كاظمی میگوید«:هــر فردی از هر نقطه از تهران بــه اینجا مراجعه كند
میتواند از خدمات این مركز بهرهمند شود .اما مهمترین مشكلی كه افراد
معلول و خانوادههایشان با آن روبهرو هستند ،مشكل رفتوآمد
اســت؛ این افراد با هر ســطح معلولیتی ،برای رفتوآمد به
نقاط مختلف شهر و حتی محله خود دچار مشكل هستند.
درحالیكه میتوان این مشــكل را با ســرویسهای ایاب
و ذهاب برطــرف كرد .بیرون آوردن معلــوالن از خانه كف
برنامههای ما در مركز رعد است .با این حال عدممناسبسازی
خیابانها و كوچهها و گذرها ،مهمترین مانع برای حضور این
افراد در جامعه است» .هر روز بچههایی را میبینید كه با
خلقی تنگ از راه میرسند اما بعد از  2ساعت فعالیت
در مركز ،با روی گشاده و لبی خندان آنجا را ترك
میكنند .مدیرعامل مجتمع آموزشی نیكوكاری
رعد شرق میگوید«:این افراد و خانوادههایشان
بهشــدت نیاز دارند كه ســاعاتی در هفته ،از
خانه خارج شوند و فعالیتی برای خود انجام
دهنــد .تأثیر این حضور یكی دو ســاعته را
هم در روحیه بچهها و هم در روحیه اعضای
خانوادهشان میبینیم .با این حال مشكالتی
در سالهای اخیر بهوجود آمده كه حمایتهای
ما از این عزیزان را محدودتر كرده است».

مناسبسازی شهرها و اماكن عمومی ،مهمترین مطالبه افراد دچار
معلولیت است؛ موضوعی كه راههای پیشروی معلوالن برای حفظ
استقالل فردی را هموار میكند و فرصت حضور در جامعه و داشتن یك
زندگی عادی را به آنها باز میگرداند .تا رسیدن به چنین ایدهآلی برای از
بین رفتن مشكالت شهر ،افراد دارای معلولیت در شرایط تبعیضآمیزی
زندگی را سر میكنند؛ درحالیكه برای جلوگیری از پیشرفت بیماری و
معلولیت یا برای درمان آن همواره باید دردسرهای بیشتری را نسبت به
دیگر شهروندان به جان بخرند .اگر بهتر شدن كیفیت زندگی همه اقشار
جامعه و بهخصوص افراد دچار معلولیت دغدغه شماست ،چند پیشنهاد
درباره نحوه كمك داوطلبانه به افراد دارای معلولیت و هموار كردن برخی
از مسیر پر فراز و نشیب پیش روی این افراد را پیشرویتان است؛ حتم ًا
میدانید كه هر كدام از ما بخشی از راهحل هستیم.
هر كداممان بهعنوان یك شهروند

چگونه به معلوالن میتوانیم كمك كنیم؟

ما هم بخشی از
راهحل هستیم

دعوت به همراهی با معلوالن

3خیر بهصورت مســتمر با این مركز همكاری
هماكنون تنها ّ
میكنند و تنها یكچهارم هزینههای جاری مؤسســه ،منبعی
برای تأمین دارد .ســاختمان نونواری كه مؤسســه در آن قرار
دارد ،فضایی است كه شــهرداری در اختیار مؤسسه قرار داده
اما هزینههایی مثــل حقالزحمه مربیان و مدرســان مركز ،با
خیران پرداخت میشود .كاظمی
استفاده از همین كمكهای ّ
میگوید«:یكی از مهمترین مشكالت ما ،كه بعد از كرونا به اوج
خیرین است .بهطوری
خود رسیده ،مشكل در جذب كمكهای ّ
كه ما حتی هزینهای برای پرداخــت حقالزحمه مربیان را هم
نداریم» .اما او كمكهای نقدی را تنهــا راه كمك به این مركز
نمیداند و میگوید«:ما حتی در كارگاههای معرق ،نقاشی و،...
وسایل مورد نیاز را برای بچهها تأمین میكنیم .برای همین اگر
وسایلی مثل چوب ،كاغذ و لوازم التحریر مورد نیاز ،رنگ ،چرم و
مواداولیه دیگر تأمین شود ،بخش مهمی از هزینههای ما كاهش
پیدا میكند .از طرفی برای آموزشها ،نیاز به مربیان تخصصی
داریم .این افراد همین حاال هم با دریافت هزینهای بسیار اندك ما
را همراهی میكنند .اما اگر بتوانیم با نیروهای داوطلب متخصص
این كالسها را اداره كنیم ،باز هم بار بزرگی از دوشــمان برای
تأمین هزینهها برداشته میشود» .او از خانوادههایی یاد میكند
كه عالوه بر تأمین هزینههای درمان فرزندان معلول ،حتی برای
تأمین معیشت و نیازهای اساســیای مثل غذا هم از مؤسسه
كمك میگیرند؛ «افراد و خانوادههایی به سراغمان میآیند كه
به معنی واقعی كلمه به نان شب هم محتاج هستند .گاهی كه
خیری به ما كمك رسانده باشد ،حتی شده با مبلغی اندك ،سعی
ّ
میكنیم این افراد را دست خالی راهی نكنیم».

ساختمان شیك و نوساز شــهرداری كه مؤسسه رعد
خیــران زیادی را به
در بخشــی از آن جاخوش كردهّ ،
اشــتباه انداخته اســت .كاظمی میگوید«:بارها شده
خیرانی برای كمك به ما سر زدهاند و وقتی ساختمان
ّ
را دیدند ،از كمك به ما منصرف شــدهاند .درحالیكه
شــهرداری تنها فضای این مركــز را در اختیار ما قرار
داده است» .تعطیل بودن ساختمان در روزهای پایانی
هفته و مناســبتهای مختلف هم مانع دیگری برای
برگزاری برنامههای مختلف در این مركز است .كاظمی
میگوید«:روزهایی مثل اعیاد و ...كه مؤسســات اغلب
خیران را برای كمك
بازارچه خیریه برگزار میكنند تا ّ
دعوت كنند ،ســاختمان مركز تعطیل است و ما عم ً
ال
فرصتهای زیادی را در این زمینه از دست میدهیم».
این روزها یكی از مهمترین دغدغههای او و دیگر اعضای
مؤسسه رعد ،كمك به آموزش و بهخصوص سوادآموزی

اگر
بنیه مالی خوبی دارید

اگر
مهارتی دارید

هزینههایی مثل كاردرمانی ،تأمین وسایل توانبخشی،
دریافت پروتز و ارتز و ...ازجمله هزینههای تحمیل شده به
خانوادههای دارای معلول است .كم نیست تعداد معلوالنی كه بهدلیل
عدمتوانایی مالی برای پرداخت این هزینهها ،روزبهروز شرایط بدتری را
تجربه و با بیماریهای مختلف دست و پنجه نرم میكنند .كمك به تأمین
هزینههای توانبخشی ،یا خدمات مرتبط با آن میتواند یك فرد معلول
از یك خانواده نیازمند را از انزوای خانه بیرون بكشد و او را وارد چرخه
فعالیتهای اجتماعی كند .اگر فكر انجام چنین كاری به سرتان زد،
میتوانید به نزدیكترین مركز توانبخشی به محل زندگی خود
مراجعه كنید .یا سری به بخش مددكاری بهزیستی بزنید و
كارشناسان را در جریان بگذارید.

حتماً میدانید حتی اگر فردی با هیچگونه معلولیتی
سر و كار نداشته باشد هم ،محدودیتهای زیادی در زمینه
یادگیری ،انجام تمام فعالیتهای فیزیكی و ...دارد .به همین
نسبت ،افراد دارای معلولیت هم با وجود داشتن برخی محدودیتها
در انجام تمام كارها ،تواناییها و مهارتهای مختلفی دارند كه با
تقویت آن میتوانند به یك متخصص تبدیل شوند .اگر مهارتی دارید
كه میتوانید آن را به افراد دارای معلولیت آموزش دهید ،شما را به
مركز نگهداری از افراد دارای معلولیت «باغ فرشته» در شمیران
دعوت میكنیم .در این مركز زنان و دخترانی از گروههای
سنی مختلف ،با شرایط متفاوت نگهداری میشوند كه با
فراگیری مهارتهایی متناسب با معلولیت خود،
میتوانند زندگی هدفمندتری را
تجربه كنند.

اگر اهل سرگرمكردن
هستید

مركز شبانهروزی «كودكان فرشتهاند» در كاووسیه،
مركزی است برای نگهداری از كودكان دارای معلولیتهای
ذهنی و حركتی .یكی از مهمترین نیازهای این كودكان ،بازی و
سرگرمیهایی است كه امكان انجام آن در داخل مركز فراهم باشد؛ چرا
كه اغلب این كودكان امكان حركت بدون كمك مددكار را ندارند .اگر
توانایی و هنر سرگرم كردن بچهها ،بازی با آنها و خوشحال كردنشان
را دارید میتوانید به این مركز یا مراكز دیگری كه كودكان دارای
معلولیت در آن زندگی میكنند سر بزنید .گاهی حتی معاشرت و
دیدار با افراد تازهوارد و كشیدن نقاشی با آنها یا هر كار ساده
دیگری ،زندگی این كودكان را از یكنواختی خارج
كرده و باعث شعف آنها میشود.

اگر میتوانید
مناسبسازی كنید

حتماً تا به حال با مجتمعهای تجاری ،خانهها و
ساختمانهایی مواجه شدهاید كه برای استفاده از آسانسور در
آن باید چند پله كوتاه را طی كنید؛ همین چند پله گاهی سد بزرگی
در برابر حركت افراد دارای معلولیت در آن ساختمان است .با استفاده
از كاشیهای برجسته میتوانید فرصت تردد برای افراد نابینا و كمبینا
را فراهم كنید و با عالئم راهنمایی درست ،افراد ناشنوا را به محل مورد
نظرشان هدایت كنید .استفاده از پریز یا شیر آب در ارتفاع مناسب
و ...همه این اتفاقها تحت عنوان «مناسبسازی» در قوانین
ساختوساز استاندارد پیشبینی شده است .بد نیست در
طراحی فضای كار و خانه خود ،امكان حضور افراد
دارای معلولیت را هم پیشبینی كنید.

اگر یك شهروند هستید

حل مشكالت افراد دارای معلولیت ،نیاز به درك آنها
دارد .برای افزایش آگاهی خود در این زمینه كتابها ،فیلم،
پادكست و ابزارهای متنوعی وجود دارد .ایجاد فرصتهای برابر برای
زندگی همه اقشار با هر ویژگیای ،از نشانههای یك جامعه سالم است.
اگر به داشتن چنین جامعهای در شهر و محله خود فكر میكنید الزم است
بتوانید درك درستی از دنیایی كه دیگران در آن زندگی میكنند هم داشته
باشید .برای این كار میتوانید سری به كانون معلوالن سرای محله خود
بزنید و دوستی و معاشرت با این افراد را بهخود هدیه كنید .افرادی كه
دركی از حقوق شهروندان ،بهخصوص شهروندان دارای معلولیت
دارند ،مشكالتی مثل سدمعبر ،پارك خودروها در جای
نامناسب و بسیاری اقدامات دیگر را برای همنوعان
خود رقم نمیزنند.

اگر با بیماریها آشنا نیستید

برای معلوالن است .برای همین با هر زحمتی كه بوده،
دورههای درستنویسی و درســتخوانی را راهاندازی
كرده و در فكر برگزاری كالسهایی برای قصهنویسی
است .كاظمی میگوید«:بسیاری از معلوالن بهدلیل نبود
مدارس مناسب و همچنین دشواریهای رفتوآمد و ...با
مشكالت یادگیری روبهرو هستند .ما افراد زیادی را سراغ
داریم كه با وجود قرار داشتن در سن نوجوانی ،از خدمات
آموزشی محروم بوده و حتی توانایی خواندن و نوشتن
كلمات را هم ندارند .یا بسیاری از افراد در درستنویسی
دچار مشــكل هســتند .درحالیكه برای اشتغال و هر
نوع فعالیت دیگری به حداقلی از این ســواد نیاز دارند.
همینجا از مربیان و افرادی كه میتوانند مهارتهای
مرتبط با سوادآموزی را به بچههای دارای معلولیت یاد
بدهند دعوت میكنم كه به اینجا بیایند و در این راه ما
را همراهی كنند».

اگر صاحب
كسبوكاری هستید

اگر
اهل ترحم هستید

اغلب افرادی كه با ویلچر یا دیگر وسایل توانبخشی
در اماكن عمومی ظاهر شدهاند خاطره مشتركی از نگاه
ترحمآمیز مردم در جامعه دارند .درحالیكه بسیاری از معلوالن
برای پذیرش معلولیت ،بهدست آوردن مهارت برای كنار زدن آن و
حضور در جامعه تالشی چند برابری نسبت به دیگران انجام دادهاند.
این نگاههای ترحمآمیز نهتنها گرهی از كار افراد دارای معلولیت باز
نمیكند ،بلكه موضوعی آزاردهنده برای آنهاست و ممكن است آنها
را منزوی كند .همانطور كه در خطوط باالتر خواندید ،اگر عدالت
اجتماعی در هر شهر و روستایی به درستی رعایت شود ،این
افراد هم فرصتهای برابری برای استفاده از خدمات
عمومی خواهند داشت و وابستگی آنها به دیگر
اعضای خانواده یا مراقبان از بین
میرود.

اشتغال ،مهمترین دغدغه افراد دارای معلولیت است .اگر
صاحب كسبوكاری هستید میتوانید برای جذب نیروی كار به
سراغ افراد دارای معلولیت بروید؛ برای این كار به مراكز و مؤسساتی
مثل رعد كه شعبههای مختلفی در تهران دارد مراجعه كنید .یا
میتوانید سری به انجمن حمایت از معلوالن بزنید و برای جذب نیروی
كار متخصص از این انجمن هم كمك بگیرید .بد نیست بدانید طبق
قانون حمایت از معلوالن ،مراكز دولتی موظف هستند 2درصد
از جذب نیروی انسانی خود را به جامعه معلوالن اختصاص
دهند .درحالیكه در عمل شاهد عدمرعایت این
قانون در برخی ادارهها و نهادهای وابسته
به دولت هستیم.

مشكالت و بیماریهایی مثل اوتیسم یا برخی سندرومهای دیگر ممكن اســت در نگاه اول قابل تشخیص نباشند .با این حال
رفتارهایی كه افراد مبتال از خود نشــان میدهند برای رهگذران و افراد غریبه ،كمی عجیب بهنظر برســد .یكی از بزرگترین
مشكالتی كه مادران و پدران دارای فرزند اوتیســم با آن مواجه هستند عدمشناخت مردم با این بیماری و نحوه مواجه شدن با
آن است .كمطاقتی مردم در فضاهای عمومی شهر ،خانواده این افراد را دچار اضطرابهای اجتماعی كرده و باعث منزوی شدن
ی كه جامعه برای آنها قائل شده ،آسیب بیشتری
خانوادهها و فرزندانشان میشود .در این میان مادران بهدلیل نقشهای فرهنگ 
میبینند .افسردگی والدین و شدت گرفتن بیماری تنها بخش كوچكی از تبعات عدمشناخت و درك این افراد است.

اگر اهل رانندگی هستید

عالئم راهنمایی و رانندگی مخصوصی برای
افراد دارای معلولیت طراحی شــده تا كمك
كوچكی برای تردد آنها در شــهر باشد .یكی
از این عالئم تابلــوی پاركینگ ویژه معلوالن
است؛ تابلویی كه در نقاط پر ترافیك و پرتردد
به چشم میخورد تا دردســر این افراد برای
پیدا كردن جای پــارك را كمتر كند .محل
اســتقرار ویلچر معلــوالن در اتوبوسهای
بیآرتی ،آسانســورهای اماكن شلوغ كه از
اولویــت معلــوالن میگویــد و همچنین
پالكهای خودروی مخصوص ناشــنوایان و
معلوالن و . ...طراحی بخشــی برای معلوالن
در اپلیكیشنهای خدمات عمومی به مشتری
و خدماتدهنــده این امــكان را میدهد تا
قبل از دریافت خدمات ،از شــرایط یكدیگر
باخبر شوند.معلوالن با استفاده از این امكان
میتوانند برای سوار شدن در تاکسی اینترنتی
و دریافــت هر خدمت دیگری ،درخواســت
كمك و همراهی هم داشته باشند.

صدای معلوالن
قسمت 38پادكست «رادیو مرز»
به موضوع معلوالن جسمی حركتی
اختصاص دارد .در این پادكســت
افرادی كه دچار معلولیت جسمی
حركتی هســتند از دنیایی كه در
آن زندگی میكننــد و فاصلهای
كه معلولیت برای آنها ایجاد كرده
میگویند .با شنیدن صحبتهای
تعدادی از افــراد دارای معلولیت
در این پادكســت با كاستیهایی
مواجه میشویم كه در كالبدهای
شهری و اجتماعی وجود دارند اما
ممكن اســت توجه زیادی به آن
نشــده باشــد؛ موضوعاتی كه گاه
بسیار ســاده بهنظر میرسند اما
عدمرعایت آنها باعث شده تا اقشار
زیادی از جامعــه ازجمله معلوالن
یا سالمندان از بســیاری خدمات
عمومی محروم شوند .معلوالن در
این پادكســت از تجربههای خود
در مواجهه با نگاه دیگران در جامعه
میگویند و تبعیضی كه خواسته یا
ناخواسته آنها را منزوی میكند.

انیمیشن

مری و مكس
انیمیشــن ســینمایی «مــری و
مكس» یك كمــدی درام موفق
اســت كه نامــش در فهرســت
250فیلم برتــر آی.ام.دی .بیهم
به چشم میخورد .در این انیمیشن
كه از یك داستان واقعی الهام گرفته
شده ،ماجرای آشــنایی دختری
بهنام مری با مكــس را میبینیم.
مكس مبتال به ســندروم آسپرگر
اســت و در روند این اثر سینمایی،
با تأثیر این اختالل رشــد عصبی
در زندگی مكس آشــنا میشویم.
افرادی كه دچار سندروم آسپرگر
هســتند با مشــكالت ارتباط با
دیگران در جامعه روبهرو هستند.
برای درك بهتر شــرایط این افراد
میتوانید انیمیشن مری و مكس
را ببینید كه هم فال اســت و هم
تماشا .بد نیســت بدانید برخی از
پژوهشگران این سندروم را شكل
مالیمی از اوتیسم میدانند .البته
در زمینه شبیه دانســتن این دو
اختالل ،اختالف نظرهای زیادی
در جامعه پزشكی وجود دارد.

تكنولوژی

ذهن خوانی هوشمند
كمتر از یكمــاه از اعالم این خبر
میگذرد كه یك فــرد دچار فلج
مغزی توانسته با كمك تراشههای
مغزی ،نخســتین جملههای خود
را توییــت كند .توییــت این مرد
62ســاله اســترالیایی كه به فلج
مغزی مبتالســت امید زیادی به
استقالل هرچه بیشتر افراد دارای
این معلولیت ایجــاد كرده .در این
روش كه برای نخستین بار در دنیا
انجام شده ،با استفاده از رابط مغز و
رایانه و بدون نیاز به حركت دست،
این مرد توانسته آنچه در ذهن دارد
را به دســتوری برای رایانه تبدیل
كند« .كافیاســت به جستوجو
كــردن كلمــهای در موتورهای
جســتوجو فكر كنید تا ذهنتان
به كمك این تراشه آن را به رایانه و
دیگر دستگاههای هوشمند منتقل
كنــد ».این تمام كاری اســت كه
برای استفاده از این تكنولوژی باید
انجام داد.

بستهپیشنهادی
کتاب

سهرنگ؛ غذانوشتهای سفر
ایتالیا
منصور ضابطیــان از هــر کوچه
و خیابان و محله ایتالیــا که از آن
گذر میکند ،برای چشــیدن طعم
غذاهای معروف این کشور استفاده
میكند .ضابطیان نگاهی ریزبینانه
به چند و چون تهیه مواد اولیه غذا
تا نوع طبخ آن و حتی نوع چشیدن
طعمهای مختلف در این کتاب دارد.
از مردم ایتالیا میگوید که فرهنگ
غذایی آنها ،در سالهای اخیر حتی
آنها را نســبت به چند و چون تهیه
مواد اولیه هم حساستر کرده و غذا
خوردن در این کشور را تنها اقدامی
برای رفــع گرســنگی نمیبیند؛
دانشــکدههایی که در کالسهای
درس آن ،پخــت انواع نان تدریس
میشود؛ دورهمیها و مهمانیهایی
که صرفا با هدف پخت یک غذا به
صورت دستهجمعی برگزار میشود
و خالصه هر موضوع دیگری در این
کتاب ،از اهمیت غذا به عنوان یک
فرهنگ در ایتالیا میگوید.

انیمیشن

راتاتویی؛ موش سرآشپز
راتاتویی یا همان موش سرآشــپز
(که در کشــور ما بیشــتر با این
نام شــناخته میشــود) یکی از
خاطرهانگیزترین انیمیشــنهای
پیکســار اســت .این انیمیشــن
دوستداشــتنی موفق شــد در
ســال اکــران خــود مهمتریــن
جوایز ســینمایی ،یعنی اسکار و
گلدنگلــوب را از آن خــود کند.
همانطور که از اسم فارسی این اثر
پیداست ،راتاتویی کامال حول محور
غذاهای لذیذ و هنر زیبای آشپزی
میچرخد .یک موش کوچک بهنام
رمی تصمیم میگیــرد به رؤیای
دیرینه زندگیاش ،آشــپزی روی
آورد؛ اما به نظر میرســد کســی
دوست ندارد یک موش برای او غذا
درست کند .تماشای این انیمیشن
سینمایی را نهتنها به کودکان بلکه
به همه دوستداران آشپزی توصیه
میکنیم .بد نیست بدانید راتاتویی،
غذایی فرانسوی است که شباهت
زیادی به یتیمچه ایرانیها دارد.

سفرنامه

سفرنامه غذا
«مارک وینــز» در این مســتند
134قسمتی به کشورهای مختلف
دنیا ســفر میکند تا بــا غذاهای
بومی آنها آشــنا شــود .از آسیای
میانه گرفته تا اروپــا و آمریکا و...
کشورهای زیادی مقصد این برنامه
مستند هســتند .در این مجموعه
مســتند از طرز تهیه مــواد اولیه
هر غذا در اقلیمهــا و جغرافیاهای
متفاوت صحبت میشود و از اینکه
سیاستها و برنامههای اقتصادی
هــر کشــور چگونــه در فرهنگ
تغذیهای مردم خود نقشآفرینی
کردهاند .و البته تنوع غذایی که در
هر اقلیم ،با توجه به فرهنگ زیستی
مردم آن سرزمین تهیه میشود .نام
انواع غذاها و حتی شباهتهایی که
جزئیات غذاهای بومی یک کشور با
کشوری در قاره دیگر ممکن است
داشته باشد؛ ســوغاتی که اغلب از
طریق جنگها و کشورگشاییها
در سدههای گذشــته از قارهای به
قاره دیگر روانه شده است.
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سرآشپز این هفته ،سه آرزوی
«کمکالریخورها» را برآورده کرده است

خوشمزههای
رژیمی
رژیمهای دورهای ،بــرای اغلب ما
گلنوشامیری
خاطراتی از ناکامی به جا گذاشتهاند؛
آن هم درست وقتی که روی نیروی
ارادهمان ،بیش از اندازه حســاب کرده و تصمیم گرفتهایم
چشممان را روی یکی از لذتبخشترین تجربههای زندگی
یعنی غذاخوردن ببندیم .اگر اسم «غذاهای رژیمی» تصویر
غذاهای بیمــزه و کمتنوع را در ذهنتــان زنده میکند،
وقت آن رسیده که این تصور را کمی تغییر دهید .آشپزی
رژیمی میتواند دستور پختی ساده و در عین حال متنوع
داشــته باشــد؛ راه حلی که بر خالف رژیمهای دورهای و
موقت ،قرار است ســبک زندگی ما را اصالح کند و روندی
ماندگارتر داشته باشد .نرگس افشاری که خط به خط متن
باال را زندگی کرده ،یک روز تصمیم میگیرد به سراغ تهیه
غذاهای رژیمی اما متنوع برود .گرچه رشــته تحصیلی او
مهندسی کامپیوتر بوده و تخصصش برنامهنویسی است اما
تجربههایش را در پیداکردن دستور پختهای جذاب ،در
صفحهای مجازی با دیگران هم در میان میگذارد و کمکم
از دستور پختهای ساده به انتشار
ویدئو از تهیه این غذاها می رسد.
او میگوید« :من عاشق غذاخوردن
هستم .از طرفی به دلیل نوع ژنتیکی
که دارم ،زود چاق میشوم .بارها تالش
کردم که با رژیم ،وزن خودم را
پایین نگه دارم اما هر بار بعد از
پایان رژیم ،دوباره سروکله
اضافهوزن پیدا میشد .تا
اینکه فهمیدم باید سبک
زندگیام را تغییر دهم.
کمکم وقتی اطرافیانم
غذاها ،شیرینیها و
دســرهای خوشمزه
و ســالم من را دیدند
تشــویقم کردند که آنها را
با دیگران هم به اشــتراک
بگذارم» .نرگس افشــاری
در این صفحه ،ما را مهمان 3
دستور غذای سالم ،رژیمی و
خوشطعم کرده است.

شیرهای غیرلبنی
شیر بادام در دسته شیرهای غیرلبنی قرار میگیرد؛ منبعی
سرشار از کلسیم که برای استفاده گروههای مختلف توصیه
میشود .برای اینکه با خواص شیر بادام آشنا شویم ابتدا الزم
است بدانیم شــیر بادام دقیقاً چیست .این محصول در واقع
بادام خیسشدهای است که با مقدار مشخصی آب ،میکس
و به کمک صافی ،به نوشیدنیای مقوی تبدیل میشود .در
حال حاضر دو شرکت تولیدکننده لبنیات در ایران اقدام به
تولید صنعتی شــیر بادام کردهاند که در بستههای تتراپک
عرضه میشود .رد پای تغذیه انسان روی سالمت کره زمین،
مهمترین دلیل روی آوردن مردم در اغلب کشورها به استفاده
از شیرهای گیاهی یا شیرهای غیرلبنی است .کاهش مصرف
مواد غذایی تهیهشــده در صنایع دامی ،از دغدغههای این
روزهای حامیان محیط زیست به شمار میرود.

شیر بادام چگونه تهیه میشود؟
اگر به هر دلیل محدودیتهایی برای مصرف مواد نگهدارنده
دارید ،میتوانید شیر بادام را در خانه تهیه کنید .برای تهیه
یک لیوان شیر بادام کافی است 15عدد بادام را یک روز در
آب بخیسانید .بعد از این زمان ،به راحتی پوست بادام را جدا
کرده ،بادامها را در مخلوطکن ریخته و به همراه یک لیوان
آب ،مخلوط کنید .برای اســتفاده راحتتر از آن ،میتوانید
شیر بادام تهیهشده را از صافی رد کنید تا نوشیدنی یکدستی
داشته باشید .این نوشیدنی ،سرشار از کلسیم و ویتامین ئی
است .شیربادام خانگی در دمای یخچال  4تا  5روز ماندگار
اســت .شــیربادامهای بدون نگهدارنده در بازار غذایی هم
همین ویژگی را دارد با ایــن تفاوت که به
دلیل اســتفاده از دســتگاههای میکسر
صنعتی ،شیربادام از صافی
رد نمیشود.

کیک شکالت فندقی

چیزکیک

کیک شــکالت فندقی یا همان نوتــا ،از میانوعدههــای محبوب بین
ایتالیاییهاست .این کیک میتواند یکی از گزینههای پیش رو برای پذیرایی
از مهمانان هم باشد .در این دستور ،طرز تهیه این کیک را با بافت خامهای و
نرم ،با طعم نوتال میخوانید؛ البته بدون استفاده از خامه ،روغن ،شکر و کره!

چیزکیک از میانوعدههای پرکالری و چربی است
که اغلب افراد دارای رژیم الغری ،از خوردن آن
منع شدهاند؛ اما در این روش ،میتوانید چیزکیک
کمکالریتری را برای خود تهیه کنید و حتی به
عنوان میانوعده در ســاعات ورزش خود ،روی
آن حساب کنید.

مواد الزم

مواد الزم برای تهیه الیه کرم:
فندق ،حداقل ۱۵عدد
خرما3 ،عدد
موز ،یک عدد
پودرکاکائو ،یك قاشق غذاخوری
شیر ،یکسوم لیوان
پودر ژالتین خالص۲ ،قاشــق
چایخوری (با ۳قاشق غذاخوری
آب به روشبنماری حل میشود).

مواد الزم

یک تکه شکالتتلخ آبشده
مواد الزم برای الیه کیک:
تخممرغ ،نصف یک عدد
وانیل ،نصف قاشق چایخوری
ارده ،یک قاشق مربا خوری
شیره ،یک قاشق غذاخوری
آرد جودوسر یا آرد کامل گندم،
یکونیم قاشق غذاخوری

ابتدا فندق و خرما را در غذاساز میریزیم و اجازه میدهیم کام ً
ال
طرز تهیه نرم شوند .سپس بقیه مواد را هم به آن اضافه میکنیم و با کمک
غذاساز به ترکیبی یکدســت و نرم تبدیل میکنیم .برای پایه
کار ،اول مواد الیه کیک را با هم ترکیب میکنیم و سپس برای حدود  1.5تا 2دقیقه
در مایکروویو قرار میدهیم تا پخته شــود .بعد از خنک شدن این الیه ،آن را بهآرامی
از ظرف ،خارج میکنیم .داخل همان ظرف ،کیک را با سلفون یا نایلون میپوشانیم

تا بعد از آمادهشــدن کیک ،بتوانیم آن را بهراحتی از ظرف خارج کنیم .سپس دوباره
کیک را در ظرف خود قرار میدهیم .الیه کرمی که از قبل آماده شــده را روی کیک
میریزیم .ضربههای آرامی با قاشق روی کیک و کرم شکالتی میزنیم تا حبابهای
آن گرفته شود .حاال وقت آن است که کیک ،چند ساعتی در یخچال استراحت کند
و برای خوردن آماده شــود .مقدار انرژی موجود در این کیک در یک ظرف 10×10
حدودا ً  585کالری است.

بیسکوئیت خرمایی
بیسکوئیتها ،خوراکیهای سادهای هســتند که میتوانیم آنها را همراه
خود به محل کار ،دانشگاه یا هر جای دیگری ببریم و به عنوان میانوعدهای
سبک ،همراه با چای یا دیگر نوشیدنیها استفاده کنیم .درستکردن این
بیسکوئیتها به صورت سالم و کمکالری میتواند ارزش این خوراکی محبوب
را بین خانوادهها بیشتر کند.

مواد الزم
خرما۸ ،عدد
آرد جو ۸۰ ،گرم یا حدود ۸قاشق غذاخوری
ارده یا کره مغزها۶۰ ،گرم یا حدود ۶قاشق غذاخوری
بکینگپودر ،نصف تا یک قاشق چایخوری
پودر قهوه یا دارچین یا کاکائو ،حدود یک قاشق چایخوری

مواد الزم پایه چیزکیک:
جو دوسرپرک۲ ،قاشق غذاخوری یا ۲۵گرم
پوره موز ،نصف یک عدد
گردو ،نصف یک عدد
مواد الزم کرم:
ک قوطیکبریت
پنیر لبنه ۳۰ ،گرم یا ی 
ماست ایسلندی
۱۲۰گرم یا حدود  ۳تا  ۴قاشق غذاخوری
عسل به میزان الزم
(حداقل یک قاشق غذاخوری)
لبو پخته و ریزشده ،یك عدد کوچک
پودر ژالتین ،یك قاشق چایخوری
شکالتتلخ۷ ،گرم
عصاره وانیل

تمام مواد پایه چیزکیک را با هم
طرز تهیه مخلوط کرده ،کمی تفت میدهیم
تا حالت خمیری پیــدا کند .بعد
آن را کــف ظرف دلخــواه پهن میکنیم .مــواد کرم را
توسط همزن دستی یا غذاساز به کرم یکدستی تبدیل
میکنیم و آن را روی پایه کیک میریزیم .ســپس آن
را برای حداقل  3ســاعت در یخچال قــرار میدهیم.
بعد از شــکل گرفتن کامل چیزکیک و اصطالحاً بستن
آن ،مقداری شکالت تلخ آبشــده روی آن میریزیم.
میتوانیم چیزکیک را با میوههایی مثــل دانههای انار
تزئین کنیم .این مقدار از مواد اولیه 550کالری و 26گرم
پروتئین دارد.

پوست و هسته خرماها را جدا میکنیم و آن را با کمک چنگال،
طرز تهیه با ارده خوب ترکیب میکنیم .آرد ،بکینگپودر و طعمدهنده را
به آن اضافه میکنیم و با نوک انگشت ،آن را آرام ،ورز میدهیم؛
در حدی که فقط با هم ترکیب شوند و خمیر یکدســتی تشکیل دهند .نیازی به ورز
دادن زیاد این خمیر نیست .خمیر آمادهشده را وسط کیسه فریزری که باز شده قرار
میدهیم و با وردنه یا بطری ،آن را باز میکنیــم؛ بعد آن را به طرحهای دلخواه ،برش
میزنیم .بیسکوئیتها را در ظرف مخصوص فر به مدت 10دقیقه با دمای 180درجه
قرار میدهیم .بعد از پخت ،بیسکوئیتها را در فضای آزاد قرار میدهیم تا خشک و ترد
شوند .ترکیب این مقدار از مواد اولیه حدود 20بیسکوئیت بزرگ به شما تحویل میدهد
که تقریباً هر کدام 40کالری دارد.

برای چه گروههایی توصیه میشود؟
افرادی که به الکتوز حساســیت دارند ،ورزشــکاران ،افرادی که رژیمهای
گیاهخواری را تجربه میکننــد ،بچههایی که اســتخوانهای آنها در حال
شکلگیری است و افرادی که به دلیل بیماریهای گوارشی ،امکان مصرف
شیر لبنی ندارند مهمترین گروههای مصرفکننده شیر غیرلبنی هستند .بد
نیست بدانید در حال حاضر جز شیر بادام ،شیر پسته کوهی ،شیر نارگیل و
شیر جو دوسر هم توسط این کارگاه کارآفرینی تولید میشود .از مهمترین
ویژگیهای شیرهای غیرلبنی ،این است که در کبد رسوب نمیکنند .شیرهای
غیرلبنی بدون نگهدارنده هنوز آنطور که باید و شاید بین عموم مردم شناخته
نشده اســت؛ برای همین ممکن است آن را بهســادگی در هر مغازهای پیدا
نکنید .در حال حاضر این محصول در شــهرهای اصفهان ،مشــهد ،کرمان،
قائمشهر ،بابل و تهران در فروشگاههای زنجیرهای مختلف قابل دسترس است.

بهترین زمان مصرف شیر
در یک فنجان شــیر بادام تقریباً 2درصد کلســیم4 ،درصد آهن2 ،درصد پتاسیم و میزان
قابل توجهی ویتامین ئــی ضروری برای بدن یافت میشــود .میزان کــم پروتئین در این
نوشیدنیها باعث میشــود برای کســانی که نیازمند رژیم کمپروتئین و کمکربوهیدرات
هستند گزینه بسیار مناسبی باشد .برای تقویت اســتخوانها میتوانید روی خاصیت این
شیرها حساب کنید .بهتر است شــیر را یک ســاعت و نیم بعد از وعده غذایی شام یا ناهار
بنوشید .در این صورت تداخلی در جذب آهن و روی و ویتامینهای موجود در غذا با کلسیم
موجود در شــیر رخ نمیدهد .همچنین اگر عادت دارید قبل از خواب شــیر بنوشید بهتر
است نیم ســاعت قبل از اینکه به رختخواب بروید یک لیوان شــیر بنوشید؛ در این صورت
کلسیم فرصت کافی برای جذب شدن دارد و در روند خوابتان نیز تداخلی ایجاد نمیشود.
نکتهای که در باب جذب کلسیم شیر باید در نظر گرفت این است که فرقی نمیکند شیر را
سرد ،گرم یا ولرم بنوشید .دمای شیر هیچ دخل و تصرفی در میزان و مدت جذب کلسیم ندارد.

آشنایی با شیرهای غیرلبنی یا شیرهای گیاهی که قدم بزرگی برای کاهش تولید کربن در جهان به شمار میروند

از شیر بادام تا جان گوسالههای جهان
ماجرا از روزی شروع شد که مژده شــکری برای پیدا کردن
«شیر بادام» سراغ مغازههای همیشگی رفت اما هرچه بیشتر
میجســت ،کمتر پیدا میکرد .برای او که خامگیاهخواری را
به عنوان ســبک زندگی انتخاب کرده ،شیر بادام جایگزین
ایدهآلی برای تأمین کلسیم به شمار میرفت .اما بعد از غیبت
آن در مغازهها ،دستبهکار شــد تا برای خود این محصول را
بهصورت خانگی درست کند .تنها شــیر بادامهای صنعتی
موجود در بازار صنایع غذایی ایران در بستهبندیهای تتراپک
و با تاریخ ماندگاری ششماهه و یكساله عرضه میشد که هیچ

سازگاریای با سبک زندگی او نداشت؛ برای همین هم محصول
خانگی خود را کمکم گســترش داد و با ارائه آن به دانشکده
صنایع غذایی دانشگاه شهید بهشتی ،عنوان کارآفرین برتر را
از آن خود کرد .این کارآفرین 34ساله که کارگاه کوچکش را در
دانشگاه شهید بهشتی راهاندازی کرده ،اولین تولیدکننده شیر
بادام بدون نگهدارنده در ایران است که سال 99مجوز رسمی
تولید این محصول را دریافت کرده اســت .مژده شکری شیر
بادام و خواص آن را بیشتر برایمان معرفی میکند.

کدام شیر غیرلبنی مناسبتر است
بادام ،یکی از پرطرفدارترین شیرهای غیرلبنی را به نام خود سند
زده است .حساسیتزانبودن این ماده غذایی ،ارزشهای غذایی
بادام و غنی بودن آن از ویتامین ئی و کلسیم ،مناسب بودن آن
برای تمام گروههای سنی ،کم بودن نسبت کربوهیدرات کالری
بادام به ویتامینهای موجود در آن و ...از مزایای استفاده از شیر
بادام نسبت به سایر غالت و گیاهان است .شیر بادام صافشده
حتی برای نوزادانی که تازه شــروع به غذا خوردن کردهاند هم
توصیه شده؛ در واقع این همان حریرهبادامی است که به عنوان
اولین مــواد غذایی مجاز به نوزادان داده میشــود .برای اینکه
بدانید کدام گیاه یا غالت ،ماده مناسبی برای تهیه شیرغیرلبنی
برای شماســت ،به رژیم غذایی خود ســری بزنید و با توجه به
محدودیتها و اولویتها ،از دانههــای روغنی گرفته تا غالت و
برنج و حتی میوههایی مثل نارگیل را برای خود انتخاب کنید.

طعمدهندههای طبیعی
شــیرهای گیاهی معموالً طعم اندکی از دانهای که با آن تهیه
شــدهاند را با خود دارند .ممکن اســت در اوایــل مصرف این
نوشــیدنی ،طعم آن به ذائقه افراد ،بهخصوص کودکان خوش
نیاید .برای حل این مشکل میتوانید طعمدهندههای طبیعی
مختلفی را به نوشیدنی خود اضافه کنید یا اگر محدودیتهای
رژیمی ویژهای ندارید ،از انواع شکالتها برای این کار استفاده
کنید .مخلوط میوههایی مثل موز ،کدو حلوایی ،دارچین ،انواع
ادویه از جمله دارچین میتواند طعم متفاوتی به شیرغیرلبنی
شــما بدهد .همچنین میتوانید این نوشــیدنی را با شکالت
آبشده ،یا انواع اسموتی ها طعمدار کنید .به یاد داشته باشید
اگر فردی که قرار است این نوشیدنی را مصرف کند رژیم غذایی
خاصی ،مثل عدم استفاده از مواد غذایی پختهشده ،ممنوعیت
استفاده از شکر یا مواردی از این دست دارد ،برای اضافه کردن
مواد طعمدهنده ،باید ممنوعیتهای
آن رژیم غذایی را رعایت کند.

پنجشنبه

توپ خانه
مجید جاللی ،آقا معلم فوتبال ایران از خاطرات چند دهه
مربیگری در فوتبال میگوید

خوشحالم كه
رنگی نشدم

آنها گفتم ما باید خودمان را در فوتبال مملكت اثبات كنیم.
یكی ،دو سال طول كشــید تا وحدت برای خودش اسم و
رســمی دســت و پا كند و بازیكنان بزرگی مثل مصطفی
عمــادی ،علــی پازوكــی،
ســیدمهدی ابطحی و...
از تیم معرفی شدند كه
همین االن هم در جامعه
صاحبمنصب هستند.
فكر میكنید با كدام

بهنامسلطانی 45سال مربیگری در سطح اول فوتبال ایران ركورد ویژه و منحصربهفردی
است .مجید جاللی از روزی كه در دهه 60با تیم وحدت تهران مقابل تیمهای
بزرگ پایتخت قدعلم كرد بهعنوان یك مربی نوگرا نامش را بر سر زبانها انداخت و در همه این
سالها از شمال و جنوب گرفته تا شرق و غرب ایران مربیگری كرده است .عشق او به مربیگری به
حدی بود كه در یك برههای بهعنوان مربی ورزش در مدارس تهران مشغول بهكار شد و از همان
موقع لقب آقامعلم فوتبال ایران را یدك میكشد .مجید جاللی بهواسطه استفاده از نرمافزارهای
كامپیوتری و تكیه بر تكنولوژی برای تجزیه و تحلیل تیمهــای رقیب به مجید كامپیوتر هم
معروف شد .جاللی چند صباحی میشود كه از لیگ برتر فوتبال ایران دور شده و كمتر در انظار
ظاهر میشود ،اما میگوید در 65سالگی برای ادامه كارش در مربیگری عطش دارد و از فوتبال
جدا نشده است .با او كه این روزها سرگرم نوشتن مجموعه كتاب آموزش فوتبال است ،درباره
خاطراتش و فراز و فرودهای زندگی ورزشیاش گفتوگو كردهایم.
روزهــای دوری از فوتبال برای شــما كه
45سال در سطح اول فوتبال ایران مربیگری
كردهاید چگونه میگذرد؟
به كار كردن در فضای پراسترس و پرفشار اما جذاب فوتبال
عادت كردهام و حاال كه تا حدودی از این فضا دور شــدهام
ســخت میگذرد .البته این روزها بیكار نیستم .االن داریم
روی چند جلد كتاب آموزش فوتبال كار میكنیم و احتماالً تا
قبل از تابستان سال آینده به چاپ خواهد رسید .مضمون این
كتابها درباره اهمیت آموزش در فوتبال پایه است .نوشتن
كتاب را از 10 -12سال قبل شروع كردهام و در این یكی دو
سالی كه كار چندانی نداشــتهام بهطور جدی روی آن كار
كردهام .ما گروهی هستیم كه مشغول نوشتن این كتابها
هستیم و این كار در حال نهایی شدن است.
پس خیلی هم از فوتبال دور نشدهاید؟
عالوه بر نوشتن كتاب ،بیشتر بازیهایی را كه در تهران انجام
میشــود میبینم و حتی برخی روزها به تماشای مسابقات
تیمهای پایه مــیروم .در این فرصت تماشــای بازیهای
ردههای جوانان و نوجوانان و حتی مسابقات لیگ یك را از
دست نمیدهم.
مربیها مثل بازیكنان یك دورهای دارند.
یعنی از یك نقطهای شــروع میكنند و اگر
استعداد داشته باشند اوج میگیرند و دست
آخر به خط پایان میرسند .اگر بخواهیم درباره
نقطه شروع شما در مربیگری صحبت كنیم
باید به چند سال قبل برگردیم؟

اگر بخواهم درباره شروع مربیگریام صحبت كنم
باید به سال 1355برگردم كه در محله عارف یك
تیم محلی داشتیم به نام ولیعصر(عج) .اسم خیابان
ما ولیعصر بود و برای همین اسم تیم را هم گذاشتیم
ولیعصر .ســال1357هم مربی جوانان وحدت شدم و
از ســال 1360توامان مربی تیمهای جوانان و نوجوانان
وحدت بودم تا اینكه در ســال 1365مربی بزرگساالن
این باشگاه شدم.
وحــدت تیمی بود كــه در دهه 60جلوی
تیمهای بزرگ خوب بــازی میكرد و خوب
نتیجه میگرفت .این تیــم بازیكنان بزرگی
مثل سیدمهدی ابطحی را هم به فوتبال ایران
معرفی كرد .آن تیم چگونه سر و شكل گرفت؟
من وقتی در تیمهای جوانان و نوجوانان وحدت كار میكردم
مربیگری را دوست داشتم .برای همین وقتی خدمت سربازی
را پشت سر گذاشــتم خیلی تالش كردم تا بهعنوان معلم
ورزش در مدارس تهران كار كنم .آن قدر در راهروهای اداره
آموزش و پرورش رفتم و آمد كردم كه دست آخر استخدام
شدم .آن موقع وقتی برای حضور در آزمون معلمی ثبتنام
میكردیم یكسری امتحانات عملی و تئوری داشت و بعد از
قبولی در آزمون باید دوره 6ماهه كارآموزی را هم ســپری
میكردیم .بعد از طی كردن این پروسه معلم ورزش شدم و
از همان موقع دوست داشتم در زمینه مربیگری كارهای نو
انجام بدهم .وقتی هم كه مربی وحدت شدم این تیم همیشه
در انتهای جدول بود ،اما با بچهها خیلی صحبت كردم و به

علی پروین سلطان

علی انصاریان آقای بخیه

كمتر پیش میآید كه یك فوتبالیست به تیم رقیب برود اما مورد احترام تماشاگران تیم
قبلیاش باشــد .علی انصاریان از این نظر در فوتبال ایران یك استثنا بود و بین تماشاگران
ســرخابی احترام خاصی داشت .او در طول سالهایی كه برای پرســپولیس به میدان رفت
بارها با مصدومیتهای جدی مواجه شــد و یكبار در اظهارنظری رسمی مدعی شد زمانی
كه برای این تیم بازی میكرد 80بخیه خورده است .علی انصاریان در سال 1385در انتقالی
باورنكردنی به استقالل پیوست و با همان تعصب همیشگی برای این تیم بازی كرد .آنچه علی
انصاریان را از همه فوتبالیستهای زمانه خودش متمایز میكرد جنگندگی بیحد و حصر او
و مصدومیتهای وحشتناكی بود كه از نگاه تماشاگر غافل نمیماند .شاید به همین دلیل
بود كه به او لقب آقای بخیه را دادند .به هر حال علی انصاریان با 80بخیه ركورددار بخیه
در فوتبال ایران است و بعید بهنظر میرسد فوتبالیستی به ركورد او نزدیك شود.

احمدرضا عابدزاده عقاب آسیا

تردیدی وجود ندارد كه احمدرضا عابدزاده با آن چهره كاریزماتیكش یكی از محبوبترین
فوتبالیســتهای تاریخ فوتبال ایران اســت .عالقهمندان بــه فوتبال او را بــا لبخندها و
پشتكهایی كه بعد از مهار هر پنالتی در فینال بازیهای آسیایی 1990بروزداد میشناسند.
عابدزاده بعد از قهرمانی ایران در بازیهای آســیایی پكن و مهار ضربــات پنالتی بازیكنان
كرهشمالی به اوج محبوبیت در فوتبال ایران رسید و از همان موقع لقب عقاب آسیا را برای او
كنار گذاشتند .او در فینال ،سه ضربه پنالتی را مهار كرد تا تیم ملی ایران به شكل دراماتیكی
قهرمان بازیهای آسیایی شود .محبوبیت عابدزاده به حدی است كه یكبار درنظرسنجی
پیامكی برنامه  90در سال 1388بهعنوان محبوبترین بازیكن 3دهه اخیر فوتبال ایران
انتخاب شــد و جای هیچ تردیدی باقی نماند كه او با وجود پوشــیدن پیراهن 2تیم
استقالل و پرسپولیس تا چه حد نزد تماشاگران  2تیم محبوب است.

تیم به اوج دوره مربیگری رسیدید؟
اگر بخواهیم صرفاً نتیجهگیری را مــاك قرار بدهیم دوره
اوج مربیگری مــن در تیم پاس بود كه بــا این تیم قهرمان
لیگ برتر شدم اما معتقدم در تیمهای فوالد ،سایپا و پیكان
كارهای ماندگاری انجام دادم و با این تیمها به فوتبال ایران
خدمت كردم .همیشه به كارهایی كه در این سه باشگاه انجام
دادهام افتخار میكنم وگرنه پاس قبل از من هم تیمی بزرگ
با بازیكنان معروف بود و یك فصل قبــل از حضورم در این
باشگاه با دنیزلی نایب قهرمان لیگ برتر شده بود.
40ســال مربیگری در فوتبال ایران هم
خودش یك ركورد است .چطور در همه این
سالها خودتان را به روز نگهداشتید؟
من همیشه به این اصل اعتقاد داشتهام كه همهچیز در حال
تغییر اســت و اگر خودم را به روز نگهندارم موج تغییرات از
روی من رد میشود .همین االن هم چنین دیدگاهی دارم و
فكر میكنم باید یاد بگیرم و تغییر كنم .عشق وصفناپذیری
كه به فوتبال دارم به من انگیزه میدهد كه همواره به سمت
یاد گرفتن و بهتر شــدن بروم .همین االن در 65سالگی در
كالسهــای دو روزه مربیگری كه در اســتانهای مختلف
برگزار میشود حضور پیدا میكنم.
شــما در دورهای مربیگــری كردید كه
مربیگری در فوتبال ایران اساســ ًا به شكل
ســنتی بود اما در همین دوره از ســرعت
پیشرفت تكنولوژی عقب نماندید؛ تا جایی
كه به شما لقب مجید كامپیوتر را دادند .اص ً
ال
چطور شد كه این لقب بر سر زبانها افتاد؟
نخستین باری كه به فكر استفاده از تكنولوژی افتادم به سال
1375برمیگردد .آن موقع در تیم پیام مقاومت خراسان كار
میكردم و رئیس هیأت مدیره ما سردار یعقوبی بود .وقتی
با ســردار یعقوبی صحبت میكردم دیــدگاه خودم درباره
ورود تكنولوژی به فوتبال ایران را با او در میانگذاشــتم و
این ایدهها از همانجا شــكل گرفت .وقتی مربی پاس شدم
این ایدهها را اجرا كردم .البته قبل از این ماجراها دورههای

اضافه شده و هنوز عشق و

عالقه و انگیزه برای كار كردن

دارم اما مربیگری در تیمهای

پردردسر از حوصله من خارج
است .اگر تیمی باشد كه

مطمئن باشم میتوانم در
آرامش به فوتبال ایران

خدمت كنم به مربیگری
عكس :زینبمهدوی

در همه كشورهای صاحب دنیا باب است كه نام فوتبالیستهای بزرگ را با القاب دهان پر كن بر سر زبانها میاندازند .لقب ساختن
برای فوتبالیستهای محبوب یكی از تفریحات سرگرمكننده تماشاگران دو آتشه فوتبال است اما دوز آن در فوتبال ایران خیلی
باال است .از دهه 40كه فوتبال بهعنوان یك پدیده مهم اجتماعی در ایران شناخته شده تا امروز كه كریخوانی بین تماشاگران
به اوج رسیده ،در استادیومهای فوتبال نام فوتبالیستهای بزرگ را با القابشان صدا میزنند و این یك رویه معمول است .علی
پروین یكی از فوتبالیستهای ایرانی بود كه لقب سلطان را از سوی تماشاگران دو آتشه پرسپولیس دریافت كرد یا قبل از او که
حمید شیرزادگان و همایون بهزادی پا طالیی و سرطالیی لقب گرفتند .این سنت با گذشت دهههای طوالنی پا برجا مانده و خیلی
از فوتبالیستهای كه از دنیا رفتهاند هنوز با لقبهایشان شناخته میشوند.

بازیكنی كه با پیراهن شماره 7پرسپولیس 18سال در فوتبال ایران حضور داشت باید هم مورد
احترام هواداران این تیم باشد .علی پروین در پرسپولیس محصولی جز موفقیت درو نكرد و به
همین دلیل تماشاگران دو آتشه سرخها لقب سلطان را به او پیشكش كردند .البته اینكه نخستین
سلطان فوتبال ایران چه بازیكنی بوده محل بحث و مناقشــه هواداران آبی و قرمز است .هواداران
استقالل بر این باورند كه قبل از علی پروین به علی جباری لقب سلطان داده بودند اما بعد از آنكه
رایكوف ،مربی وقت تاج ،بازوبند كاپیتانی را از جباری گرفت لقب سلطان هم آرام آرام از نام او فاصله
پیدا كرد .نكته قابل توجه درباره لقب علی پروین این است كه او همیشه با لیدرها و تماشاگران
بهاصطالح تیفوسی پرسپولیس رابطه تنگاتنگی داشت و لقب سلطان هم از روی سكوها به او
پیشكش شد ،اما لقب بیمسمایی نیست .بازیكن افسانهای پرسپولیس 76بارهم برای تیم
ملی ایران به میدان رفت و با این تیم قهرمان آسیا شد.
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حرفهای مربیگری را در هلند ،انگلیس ،ژاپن و مالزی پشت
سر گذاشته بودم و همان دورههای مربیگری در شكلگیری
چنین دیدگاهی بــه من كمك كرد .ماجــرای لقب مجید
كامپیوتر هم به موقعی مربوط میشود كه دیگر به استفاده
از نرمافزارهای پیشــرفته اعتقاد پیدا كرده بودم و با لپتاپ
در برنامههای تلویزیونی ظاهر میشدم .همان موقع یكی از
مربیان لیگ در حضور خبرنگاران و به قصد سخره گرفتن از
این لفظ استفاده كرد و همین لقب روی من ماند.
فكر میكنید بعد از 45سال به پایان دوره
مربیگری نزدیك شــدهاید یا هنوز برای كار
كردن در فوتبال ایران اشتیاق دارید؟
احســاس میكنم به تجربیاتم اضافه شــده و هنوز عشق و
عالقه و انگیزه برای كار كردن دارم اما مربیگری در تیمهای
پردردســر از حوصله من خارج اســت .اگر تیمی باشد كه
مطمئن باشــم میتوانم در آرامش به فوتبال ایران خدمت
كنم به مربیگری برمیگردم .طی 7-8سال گذشته با هزینه
شــخصی به كشــورهای مختلف رفتهام و در مورد فوتبال
كارهای پژوهشــی انجام دادهام .فكر میكنم با دانشی كه
پیدا كردهام تا چند ســال دیگر میتوانــم در كار مربیگری
دوام بیاورم.
در دوران اوج مربیگریتان گفته بودید كه
یك روز مربی لیورپول انگلیس خواهید شد.
اص ً
ال چرا لیورپول؟ چرا آرزوی مربیگری در
منچستریونایتد را نداشتید؟
برای اینكه حدود 10روز در باشگاه لیورپول حضور داشتم.
در سال 1380كه ژرارد هولیه فرانسوی مربی لیورپول بود
به این باشگاه رفتم و بهمدت 10روز از صبح تا غروب در این
باشگاه بودم .صبح و بعد از ظهر سر تمرین لیورپول میرفتم و
چند بازی این تیم در لیگ برتر انگلیس را هم از نزدیك تماشا
كردم .همین مسائل مرا به باشگاه لیورپول عالقهمند كرد و
مربیگری در این تیم از رؤیاهای من بود اما برای یك مربی
آسیایی دست نیافتنی است.
مربی لیورپول نشدید اما شانس نشستن
روی نیمكت پرسپولیس را كه پرطرفدارترین
تیم ایران است داشتید...
همینطور اســت ،دو بار در آستانه سرمربیگری پرسپولیس
بودم و كار تمامشــده بود اما بنا به دالیلی این اتفاق نیفتاد.
یكبار در دوره مدیریت مرحوم حجتاهلل خطیب كه آقای
پروین همه كاره باشگاه بود و با ایشان صحبت كرده بودم و
یكبار هم در دوره مدیریت مرحوم عباس انصاریفرد مذاكره
كردیم كه به توافق نهایی نرسیدیم .یكبار هم وقتی مهندس
واعظآشتیانی مدیرعامل استقالل بود با این باشگاه مذاكره
كردم اما باز هم نتیجه نهایی حاصل نشد.
شاید هم خطر از بیخ گوش شما گذشت كه
مربی یكی از دو تیم بزرگ پایتخت نشدید؟
در سالهای جوانی كه فوتبال بازی میكردم از استقالل و
پرسپولیس پیشنهاد داشــتم اما ترجیح دادم به این دو تیم
نروم چرا كه همیشه یكسری دیدگاههایی داشتهام و سعی
كردهام در یك مدار مشخص حركت كنم .بهطور كلی از اینكه
یك آدم رنگی نشدم خوشــحالم و در عین حال نمیگویم
عضویت در این دو تیم بد است .به هر حال در فوتبال ایران،
رنگ رانتهای بزرگی با خودش میآورد و خوشحالم كه هیچ
موقع از رانت استفاده نكردم.

همایون بهزادی سرطالیی

اما ماجرای لقب ســرطالیی برای همایون بهزادی از كجا آمد؟ یك مجله تركیهای در دهه
1980میالدی فهرستی از 5سرزن برتر جهان منتشر كرد كه نام همایون بهزادی هم در این
فهرست دیده میشد .او مهاجمی بود كه بیش از 90درصد ضربات سری كه در داخل محوطه
جریمه حریف میزد به گل تبدیل میشد و به همین دلیل او را بهعنوان بهترین مهاجم سر زن
آسیا میشناختند .سر طالیی فوتبال ایران با پرشهای بلند و قدرت سرزنی فوقالعاده در فوتبال
ایران شناخته میشد و با استفاده از همین شگرد 11بار برای تیم ملی ایران هم گل زد .او در دهه
40بهترین مهاجم ایران بود و با حمید شیرزادگان یكی از خطرناكترین خطوط حمله تاریخ
فوتبال ایران را تشكیل دادند .همایون بهزادی در دوران حرفهای بازیاش بیش از 250گل
به ثمر رساند و همواره بهعنوان یكی از بهترین مهاجمان تاریخ فوتبال از او یاد میشود.

حمید شیرزادگان پا طالیی

انگار همه تواناییهای همایون بهزادی در بازی هوایی را حمیدشیرزادگان در بازی روی زمین
داشت .او یك گلزن بالفطره بود و بهقدری با مهاجمان زمانه خودش فاصله داشت كه گاهی بهخاطر
تحصیل به آمریكا سفر میكرد و بالفاصله بعد از بازگشت از سفر به بازیكن ثابت و فیكس تیم ملی
بدل میشد .حمید شیرزادگان شوتزن قهاری بود و به همین دلیل به نخستین پا طالیی فوتبال
ایران معروف شد .آن موقع شایعهای بر سر زبانها افتاده بود مبنی بر اینكه پاهای پله ،اسطوره برزیل
یا اوزه بیو ،گلزن پرتغالی بیمه شده است .در ایران هم گفته میشد پای حمید شیرزادگان بیمه شده
و حتی روی آن قیمت میگذاشتند .حمید شیرزادگان از مكتب شاهین برخاسته بود و یكی از
فوتبالیستهای تحصیلكرده و با اخالق پرسپولیس و تیم ملی در دهه 40به شمار میرفت .پا
طالیی فوتبال ایران در سال 1386بر اثر ابتال به سرطان ریه درگذشت.
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روزی روزگاری فوتبال
این كتــاب بیــن اهالــی فوتبال
محبوبیت زیادی دارد و یكی از آثار
ماندگار مرحــوم حمیدرضا صدر
است كه نخســتین بار در زمستان
 ۱۳۷۹توسط نشر آویژ منتشر شد.
كتاب «روزی روزگاریفوتبال» نگاه
جامعهشناسانهای به فوتبال دارد و
فوتبال كشــورهایی مثل انگلیس،
ایتالیا ،آلمان ،اســپانیا و ...را از این
منظر مورد بررسی قرار داده است.
نویســنده در این كتاب ،فوتبال،
مردم و سیاســت در فرهنگهای
مختلف را بررســی كرده و دست
آخر به این نتیجه رســیده كه این
ورزش تحول شگرفی در ارتباطات
اجتماعــی ایجــاد كــرده و حتی
فرهنگ برخی كشورهای صاحب
فوتبــال را دســتخوش تغییرات
اساسی كرده است .چاپ جدید این
كتاب با بازبینی سال  ۱۳۹۳در نشر
چشمه عرضه شــد و به چاپ نهم
رسیده است.

اپلیكیشن

سفا اسكور
عالقهمنــدان بــه ورزش معموالً
زمان قابل توجهــی را برای آگاهی
از زمان پخش مســابقات ورزشی
صرف میكنند .بــه همین دلیل
اپلیكیشــنهای مختلفی طراحی
شــده تا با ســهولت ،زمان پخش
مسابقات ورزشــی را در دسترس
این افراد قرار بدهد .سفا اسكور یكی
از همین اپلیكیشنهایی است كه با
نصب آن ،عالوه بر فوتبال ،به زمان
برگزاری سایر مسابقات ورزشی مثل
تنیس ،بسكتبال ،والیبال ،راگبی
و هر ورزش دیگــری كه فكرش را
بكنید دسترسی پیدا خواهید كرد.
سفا اســكور كاملترین برنامهای
است كه برای پوشــش زمانبندی
رشتههای مختلف ورزشی طراحی
شده اما در این اپلیكیشن خبری از
خبررسانی لحظهای یا گزارش زنده
مسابقات ورزشی نیست .بنابراین
اگر مســابقات ورزشــی را بهطور
حرفهای دنبال میكنید بهتر است
دنبال اپلیكیشن دیگری باشید ،چرا
كه سفا اسكور فقط زمان پخش و
نتیجه مسابقات را در دسترس شما
قرار خواهد داد.

مستند

عزت جانملكی سیم خاردار

مهاجمان فوتبال ایران در دهه50گواهی میدهند كه عبور از مدافعی به نام عزت جانملكی تقریباً
غیرممكن بود .او بازیكن تاج سابق بود و در كارهای دفاعی به حدی قوی عمل میكرد كه مهاجمان
رقیب نقاط دیگر زمین را برای نفوذ و گلزنی انتخاب میكردند .عزت جانملكی برای تیمش با تمام
وجود بازی میكرد و هواداران فوتبال در آن زمان بهدلیل همین ویژگیهای تدافعی به او لقب سیم
خاردار دادند .او یكی از بهترین مدافعان ایران در دهه 50بود و با تیم تاج دو بار قهرمان ایران شد .مدافع
سابق استقالل و تیم ملی همه افتخارات ممكن از جمله قهرمانی در جام باشگاههای آسیا و قهرمانی
در جام ملتهای آسیا را لمس كرد و پس از خداحافظی از فوتبال سراغ مربیگری نرفت .او بعدها
به بیماریاماس مبتال شد و در سال 78وداع زودهنگامی با فوتبال ایران داشت؛ تا فوتبال ما با
یكی از بهترین مدافعان خودش برای همیشه خداحافظی كند.

پرویز دهداری معلم اخالق

مرحوم دهداری از مكتب شاهین برخاسته بود كه با شعار درس ،اخالق ،فوتبال بازیكنان بااخالقی را به
فوتبال ایران معرفی كرد .در تاریخ باشگاه شاهین ابتدا دكتر اكرامی ،بنیانگذار این باشگاه را بهعنوان مرد
با اخالق میشناختند و پس از او پرویز دهداری زبانزد اخالق بود .زمانی كه مرحوم دهداری سرمربیگری
تیم ملی را برعهده داشت  ۱۴ملیپوش بهدلیل سختگیری او از عضویت در تیم ملی كنارهگیری كردند
اما دهداری به سرعت نســلی طالیی مثل مجتبی محرمی ،صمد مرفاوی ،احمدرضا عابدزاده و ...را به
فوتبال ایران معرفی كرد و در سال1998تیم ملی ایران را به مقام سومی جام ملتها آسیا رساند .در مورد
خصوصیات اخالقی پرویز دهداری روایتهای مختلفی نقل میشود .مث ً
ال اینكه بهرغم داشتن یك كلیه
و برای گرم كردن خوابگاه بازیكنان تیم ملی ،موتورسیكلت مسئول تداركات را میگیرد تا شخصاً
نفت تهیه كند و چند روز بعد بهدلیل سرماخوردگی و وخامت حال عمومیاش در بیمارستان
بستری میشود.

ما را به خانه ببر
این مســتند كه در ســال ۲۰۱۹
اكران شــد ،دوران حضور آندرهآ
رادریتزانــی ،مدیرعامــل جدید
باشگاه لیدزیونایتد از سال ۲۰۱۷
را نشان میدهد كه چگونه بیوقفه
برای بازگشت لیدزیونایتد به لیگ
برتر انگلستان تالش میكند .او در
طول مسیر بازگرداندن لیدزیونایتد
به لیگ برتر بــا ماجراهای عجیب
و جذابــی مواجه میشــود و در
پایان هم بــه شــكل دراماتیكی
تالشهایش بر باد میرود .شــاید
این مســتند پایان خوشی نداشته
باشــد اما اتفاقات پیرامون باشگاه
لیدزیونایتد به حدی هیجانانگیز
اســت كه هر بینندهای را به وجد
میآورد .جالب اینكه درست یك
سال بعد از ساخت مستند ما را به
خانه ببر ،لیدزیوناتید با مربیگری
مارچلو بیلسا به لیگ برتر انگلیس
برگشت و نتایج درخشانی گرفت.
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درباره غار هرمز

فیلم

خلوتگاه
در فیلمهایی كه شــخصیتهای
داستان در موقعیتهای حساس
قرار دارنــد و هیجان زیــادی به
مخاطب وارد میشود ،كارگردان و
شخصیت اول فیلم مهمترین نقش
را برای آن ایفــا میكنند .در فیلم
«خلوتگاه» كه محصول سال2011
است ،یك حادثه باعث بروز شرایط
خــاص و خطرناكی میشــود كه
كارگــردان ایــن فیلم الیســتر
گریرسون ســعی دارد تا با كمك
بازیگران با این مشكل مقابله كند.
داستان خلوتگاه حكایت گروهی
از غارنوردان است كه برای كشف
و ماجراجویی وارد یك غار شــده
و براساس مدل ذهنیای كه دارند
مسیر را ادامه میدهند و از همه جا
بیخبر اتفاقات غیرقابل پیشبینی
زیادی برای آنهــا رخ میدهد .این
فیلــم بهتازگی با عنوان «مســیر
مخفی» از شــبكه نمایش خانگی
پخش شده است.

كتاب

رنگینكمان در اعماق زمین
یكی از لحظههای زیبایی كه دیدن آن را به
هیچ عنوان نباید از دست بدهید تماشای
رنگینكمان است .درست در لحظهای كه
بارش باران متوقف میشود و تراكم ابرها رو
به كاهش است و همچنین جهت تابش نور
مجتبییارزمان
خورشید در زاویهای مناسب قرار داشته
باشد ،شاید خو ششانس باشید و كمان
هفترنگی را كه از رطوبت بهجا مانده از قطرات باران در مقابل نور
خورشید تشكیل شده را ببینید .پس با این توضیحات متوجه شدید
كه باید ابر و باد و خورشید و باران دستبهدست هم بدهند تا شاید
بتوانیم برای دقایقی یك صحنه ماندگار را تماشا كنیم و از آن لذت
ببریم .اما داستان این كمان رنگارنگ به همین جا ختم نمیشود و یك
نمونه دیگر اما بسیار متفاوتتر از آن هم وجود دارد كه هر ببینندهای
را مدهوش خود كرده است .در دل زمین و جایی كه نه نور خورشید
میتابد ،نه بادی میوزد ،نه ابری تشكیل میشود و نه هرگز بارانی
باریده ،رنگینكمانی تشكیل شده كه سالهای قدمت آن از هزار هم
گذشته است .این رنگینكمان زیبا اشكال بیبدیلی را بهوجود آورده
كه تا از نزدیك و با چشم خود نبینید ،پی به عظمت آن نخواهید برد.
این كمان رنگارنگ جایی نیست جز غار رنگینكمانی «هرمز» كه در
جزیرهای به همین نام و در نزدیكی خلیجفارس جای گرفته است.

غار رنگارنگ

تصویری كه از غار در ذهن همه ما وجود دارد ،مكانهایی ســنگی در دل كوه
هستند كه عموماً دهانهای باریك اما داالنهایی طوالنی دارند .بیشتر غارهایی
كه تا به حال كشف شده یا انسان توانسته پای در آنها بگذارد ،بافتی كام ً
ال سنگی
دارند و تنها جنس سنگهای هر كدام باعث تفاوت و وجه تمایزآنها از همدیگر
میشود .اما در جنوب كشور و استان هرمزگان غاری وجود دارد كه قانون اولیه
و ماهیت وجودی غارهای جهان را تغییر داده و این تفاوت چیزی نیست جز
وجود رگههای رنگی در تمام بدنه و سقف غار كه آن را به تنها غار رنگی جهان
تبدیل كرده است .غار هرمز كه در جزیره هرمز وجود دارد یك نمونه بینظیر
در دنیا محسوب میشود و بهدلیل جنس خاك و سنگ این جزیره ،كه تماماً
رنگی هستند ،شبیه رنگینكمان شده و هر بینندهای را مدهوش خود میكند.

غارنوردی
اول از همه به این نكته توجه كنید كه جزیره هرمز بهدلیل موقعیت جغرافیایی كه دارد و آبوهوای گرم و
مرطوبی كه بر آن حاكم است ،در فصلهای گرم سال سفر و گردش به آن برای افراد غیربومی كمی مشكل
است و بهتر است برای استفاده حداكثری از شــرایط و موقعیت این جزیره ،حتماً در روزهای سرد سال به
آنجا سفر كنید .غار هرمز در بخش جنوب شرقی جزیره قرار گرفته و تردد به آن سمت و بهصورت انفرادی
اص ً
ال توصیه نمیشود .برای رفتن و تماشای این غار حتماً از افراد بومی كمك بگیرید تا گم نشوید .همچنین
این نكته را هم درنظر بگیرید كه نور غار بهصورت طبیعی و از تابش مستقیم خورشید تأمین میشود ،پس
زمان مناسب و حتیالمقدور صبح را برای بازدید از غار رنگینكمانی انتخاب كنید .در مسیر رسیدن به غار
و همچنین بخشهایی از آن صخرهای و سنگی است ،پس حتماً از كفش مناسب و راحت برای تردد در این
مكان استفاده كنید .در آخر هم دقت داشته باشید كه مسیر داخل غار یكنواخت نیست و پستی و بلندیهای
زیادی دارد و گاهی ممكن است مجبور باشید نشسته حركت كنید .برای این منظور از آمادگی جسمانی
افرادی كه همراهتان هستند مطمئن شوید و سعی كنید در تمام طول مسیر داخل غار از بلند صحبت كردن
و دست زدن به بدنه سنگها خودداری كنید .بدنه غار از جنس نمك است كه با ارتعاشات صدا ممكن است
باعث ریختن بخشهایی از آن شود و همچنین تركیبات رنگهای روی دیوارهها شیمیایی هستند كه عالوه
بر آسیب رسیدن به غار ممكن است باعث بروز مشكالت پوستی شود.

جاذبههای كویر حلوان

با چند غار جذاب و عجیب كشورمان بیشتر آشنا شویم

قدم زدن در كالبد سیاره

تا به حال با خودتان فكر كردهاید كه كاركرد غارها چیست و چرا این همه غار در ایران و جهان داریم؟ طبیعتا چیزی در جهان بیدلیل خلق نشده و دنیا
از نظم و منطقی بسیار دقیق برخوردار است .قطعا غارها نیز مانند كوههای آتشفشانی و ...كاركردهایی دارند كه برخی از زمینشناسها این كاركردها
را مربوط به فعل و انفعاالت درون زمین دانستهاند .به هر حال هر چه كه هست ،غارهای زیادی در ایران و جهان هستند كه میشود از آنها بازدید كرد.
با هم4 ،غار عجیب و خاص ایران را بررسی كردهایم.

اگر بخواهیم یكی از خشنترین و مرگبارترین غارهای ایران را معرفی كنیم باید بگوییم غار «چال
پراو» است .غارها در دنیا عموماً به 3شكل عمودی ،افقی و تركیبی پدیدار شدهاند و این غار تركیبی
غار
از هر دو آنهاست .در زمان كشف این غار و بهدلیل شكل عجیب و متفاوتش بهعنوان تنها غار عمودی
چال پراو
و طوالنی در جهان نام گرفت كه بعدها با كشف نمونههای متعدد از این دست غارها در دیگر كشورهای
دنیا لقب تنهاترین را از دست داد .اما این غار در جهان از یك جهت دیگر همچنان مقام اول را دارد و آن
هم ارتفاع آن از سطح دریاســت .دهانه ورودی غار در ارتفاعات زاگرس و در 3هزار متری از سطح دریا قرار دارد و در دنیا مشابه
ندارد .این غار بهدلیل كشته شدن چندین ماجراجو كه برای كشف ابعاد آن به داخل غار رفته بودند بهعنوان خشنترین غار
ایران هم شناخته میشود و تا سالها پس از كشف آن كسی نتوانسته بود پای به داخل آن بگذارد .غار چال پراو برای نخستین
بار توسط تیمهای خارجی بهطور كامل كشف شد و پس از آن تیمهای زیادی برای تماشای زوایای پنهان آن پای در دل
این چاله مرگبار گذاشتند.
از این غار بهعنوان دومین غار وحشتناك و خطرناك ایران یاد میشود كه نباید تنهایی واردش شد.
حتی افرادی كه تجربه صخرهنوردی و كوهنوردی حرفهای هم دارند رفتن به این غار برای آنها ممكن
غار سم
است با خطر همراه باشد .برای رسیدن به دهانه ورودی غار حدود 2ساعت پیادهروی نیاز دارید و پس از
آن تازه ماجراجویی آغاز میشود .ورودی اصلی این غار در یك محوطه باستانی قرار دارد و بقایای اجساد
زیادی در این محوطه و داخل غار پیدا شده است .جاذبههای پنهان و طبیعی این غار برای عالقهمندان به
كوهنوردی و غارنوردی بسیار است و آدمهای زیادی همه روزه برای دیدن این غار زیبا و بكر به سمت آن در رفتوآمد هستند .هنوز
تمام محیط و ابعاد مختلف غار «سم» كشف نشده و بهدلیل صعبالعبور بودن مســیر و وجود آب در آن قابل دسترسی نیست.
در این غار تا به حال 21چاه كشف شده كه تنها 17چاه از آنها توسط غارنوردان مســیریابی شده كه مجموع عمق آنها حدود
375متر است .همچنین بیشتر مسیرهای غار سم به حدی باریك است كه به سختی و یكطرفه باید از میان دیوارهها عبور كرد
و همچنین كاهش سطح اكسیژن در بعضی از چاههای عمیقتر این غار ،نیاز به تجهیزات تنفسی را الزم و ضروری میكند.
منابع طبیعی در كشور ما بهقدری زیاد است كه هر كدام میتواند یك جاذبه گردشگری جذاب
باشد و به تنهایی ســهم زیادی در جذب توریست داشته باشــد .غار «نمكدان» قشم یكی از این
غار
جاذبههای بینظیر در دنیاست كه در هر كشوری اگر بود شاید به یكی از مهمترین موارد مهم جذب
نمك قشم
توریست تبدیل میشد .این غار تا همین چند سال قبل طوالنیترین و تنها غار نمكی تنفس طبیعی
در جهان بود كه هماكنون دومین غار طوالنی نمكی در جهان محسوب میشود .غار نمكدان خاصیت
درمانگری دارد و بهدلیل وجود هوای طبیعی در آن و گردش هوا در داخل غار و همچنین بخاری كه از نمك موجود در آن ساطع
میشود ،بهعنوان یك منبع طبیعی برای درمان مشكالت تنفسی شناخته میشود .این غار از دو بخش تشكیل شده كه بخش
اصلی و تاالر بزرگ آن بهراحتی در دسترس است و بازدید از آن برای عموم آزاد است اما قسمت دوم غار كه از طریق یك سطح
بسیار باریك و با ارتفاع كمتر از 50ســانت از تاالر اصلی جدا میشود ،بهدلیل سختی مسیر عبوری قابل دسترس نیست و
عموماً افراد بومی یا عالقهمند از این مسیر سخت بهصورت سینهخیز عبور میكنند و از قسمت دوم آن بازدید میكنند.

پناهگاه باستانی

در گذشتههای دور و باستانی انســانها برای در امان ماندن از خطرات طبیعی و حیوانی ،غارها را
بهعنوان سرپناه برای خود انتخاب میكردند و هر دسته از افرادی كه در این غارها سكونت داشتند از
خود یادگاریهایی نیز به جای گذاشتهاند كه حاال برای ما از دو جهت اهمیت پیدا كرده است .یكی از
كرفتو
غارهایی كه در دوران باستان و قدیمی محل سكونت انسانهای اولیه بوده غار «كرفتو» در استان كرمانشاه
است .این غار در گروه غارهای آهكی و طبیعی قرار دارد و در اثر فرسایش زمین و تغییرات آب و هوایی پدید
آمده است .مسیر رسیدن به دهانه غار بسیار صعبالعبور است و در سالهای گذشته با اضافه كردن امكانات رفاهی و بهداشتی ،این
مكان بهراحتی برای عموم در دسترس قرار گرفته و قابل بازدید است .پس از آنكه در سال 1318محوطه این غار بهعنوان یكی از آثار
ملی به ثبت رسید ،باستانشناسان بقایای زیادی از دوران باستان را از داخل این غار كشف كردند و سپس در 1379با اضافه كردن
امكانات رفاهی شرایط را برای بازدید عموم از محوطه داخلی آن فراهم كردند .پاركینگ ،مناسبساز 
ی مسیر ،پلههای ورودی،
سیستم روشنایی و سرویس بهداشتی ازجمله امكاناتی است كه برای عالقهمندان به تماشای غار كرفتو فراهم شده است.

دانستنیهای
سفر

در این ســتون قصد داریــم هر هفتــه اطالعات
كوتــاه و مختصــری از برخــی نــكات كلیــدی و

كاربــردی كــه ممكــن اســت در ســفرها كاربــرد
داشــته باشــد ارائه بدهیم؛ پس اگر اهل ســفر
هستید دیدن این ستون را از دست ندهید.

وسایل گرمایشی
شخصی

شرایط و موقعیتهای حساس زیادی
برای همه ما پیش آمــده كه عموم ًا
ناخواســته بوده و هیچ پیشبینی
و ذهنیت قبلی نســبت بــه آنها
نداشتهایم و باعث بروز سختیهای
زیادی شــده اســت .یكی از این
موقعیتها كه بســیار شایع است و
شاید برای تعداد زیادی اتفاق افتاده
باشــد ،گیر افتادن در یك شرایط
سرد و زمستانی در جادهای طوالنی
است كه مجبورید ساعتهای زیادی
را سر كنید تا شرایط ادامه مسیر و
رسیدن به مقصر فراهم شود .در ادامه
چند راهكار ساده برای گرم شدن و
جلوگیری از سرماخوردگی در این
شرایط را برای شما آوردهایم.

پتو مسافرتی

در هر فصلی از ســال كه قصد سفر دارید
و مطمئن هستید شب در منزل خودتان
نیستید ،از پتوی ســفری عالوه بر همه
وســایلی كه همراه دارید غافل نشــوید.
این پتوها در فصول گرم سال و در مواقع
ضروری مانند زیرانداز عمل میكنند و در
روزهای سرد پوششــی برای جلوگیری
از نفوذ سرماســت .همچنین سعی كنید
داخل خودروی شــخصیتان همیشه و
ثابت پتوی سفری داشته باشید.

اینورتر

یكی از راههــای كاربردی برای اســتفاده
از وســایل گرمایشی در سفر اســتفاده از
اینورترهای خودرویی اســت .اینورترهای
خودرویی معموالً بــا قیمتهای اقتصادی
برای همین منظور طراحی و ساخته شدهاند
و با متصل كردن آنها به فندكی خودرو ،برق
مورد نیاز وسایل ضروری را در اختیار قرار
میدهند .اینورترها معمــوالً برق 12ولت
خودرو را به 220ولت تبدیل میكنند.

هیتر

محروم در جزیره

سازمان ثبت و امالك
پس از آنكه رضاشــاه قانون ثبت
امالك را در سال  ۱۳۰۲خورشیدی
تصویــب كرد ،دســتور ســاخت
ساختمانی مستقل برای مدیریت
ایــن مجموعــه صادر شــد و این
مجموعه را در نزدیكی میدان مشق
بنا كردند .معماری این بنا تلفیقی
از معماری نئوكالسیك و معماری
ســنتی ایران اســت و المانهای
معماری دوره اســامی در نمای
این ساختمان به چشم میخورد.
كاشیكاریهای آبی بدنهها ،ردیف
كتیبههــای آجربــری و تزئینات
قطاربندی آجری حكایت از بنای
ساخته شــده در اواخر دوره قاجار
دارد .همچنین از مهمترین موارد در
این بنا میتوان به قاببندی دوتایی
پنجرههــا و بهكارگیری ســتون
نماهای سنگی در بیرون ساختمان
هم اشــاره كرد؛ چیزی كه مشابه
آن در كاخ شهربانی و موزه پست و
تلگراف هم دیده میشود.

دیدار با تنها غار رنگینكمانی دنیا در جزیره هرمز كه در نوع خود بینظیر است

ماجراجویی در طبیعت

تهرانگردی

بدنه رنگینكمان

جنس بدنه سنگهای غار آهكی و نمكی است و وجود الیههایی كه از رسوب آهك و نمك روی
هم انباشت شده باعث بهوجود آمدن این رگهها شده است .تفاوت اصلی جنس بدنه این غار با دیگر
غارهایی كه از رسوب آهك و نمك بهوجود آمده است وجود تركیبات معدنی مختلف در میان رگهها
و بافت اصلی كل این جزیره است .تركیب شدن سنگهای فلزی با دیگر كانیهای رنگی و بهوجود
آوردن یك تركیب شیمیایی و همچنین نفوذ نمك و سولفاتآهك این غار و الیههای موجود روی
دیوارههای آن را از هر نمونه دیگری در جهان متمایز كرده و نمایی شبیه به رنگینكمان سنگی را
بهوجود آورده است .نكته جالب توجه و بسیار جذاب این غار وجود 70نوع طیف رنگی متفاوت در
بدنه آن است كه در نوع خود یك ویژگی منحصربهفرد محسوب میشود .اما اگر بخواهیم مهمترین
اتفاق عجیب درباره غار رنگینكمانی را بیان كنیم باید به تغییر طیفهای رنگی بدنه آن اشاره كنیم
كه هر سال اتفاق میافتد .هر سال در فصل گرم سال و بهدلیل باال رفتن رطوبت هوا و تركیب شدن
نمك با مواد كانی بدنه غار ،طیف رنگی دیوارهها و خطوط آن تغییر میكند و به سمت براقتر شدن
حركت میكند كه این اتفاق باعث پویایی و خود ترمیمی آن میشود.

خشن و مرگبار

كوهنوردی و غارنوردی
كتاب «تاریخ عمومی كوهنوردی
و غارنوردی ایران» روایتی است از
كوهپیمایان آریایی تا هیمالیانوردان
ایران و به قلــم داوود محمدیفر
تحریر شده است .در این كتاب ابتدا
با 70سال با فدراسیون كوهنوردی،
تولد فدراســیون كوهنــوردی در
كشور ،روسای ابتدایی فدراسیون
آشنا میشوید و سپس از كنگرههای
كوهنوردی و مصاحبــه با مربی و
راهنمــای كوه و گــزارش كمیته
مالی انجمن كوهنــوردان ایران،
گردهمایــی بــزرگ كوهنوردان
دانشكده فنی ،غار آرمالدو ،گزارش
گاهنامه انجمن كوهنوردان ایران و
مدرسه یخنوردی میگون ،اطالعات
زیادی گردآوری و نوشــته شــده
است .همچنین نویسنده به سراغ
هزینههــای انجمــن كوهنوردان
ایــران ،روزشــمار صعــود به قله
موســتاگ آتا ،اورست زیرگامهای
زنان و مردان ایران و خالصه تاریخ
همیالیانوردی در ایــران را بهطور
كامل برای خوانندگان شرح داده
است.

عمق غار هرمز زیاد نیســت و مقدار كمی از آن
قابل بازدید است و به همین دلیل هیچ امكاناتی
در این غار وجود ندارد .بهدلیل اینكه این جزیره
و تمام اجزای آن دست نخورده باقی بماند حتی
برای قســمتهای داخلی آن چراغ هم تعبیه
نشــده و تنها در طول روز و با اســتفاده از نور
طبیعی خورشید كه قسمتهای زیادی از سالن
اصلی را روشن میكند ،امكان بازدید وجود دارد.
همچنین در طول مسیری كه داخل غار هستید
ارتفاع سقف آن یكنواخت نیست و در بعضی از
قسمتها مجبورید تا خم شوید و عبور كنید .در
این غار داالنهایی هم وجود دارد كه قابل بازدید
نیست و بهدلیل سختی مسیر عبور ،امكان حضور گردشــگران وجود ندارد ،هرچند كه طول این داالنها
هم بسیار كوتاه بوده و تفاوت ویژهای با قسمتهای عمودی غار ندارد .البته در نزدیكی غار رنگینكمانی
هرمز یك دره رنگینكمانی هم وجود دارد كه بســیاری از افراد آن را با این غار اشتباه میگیرند .هر چند
كه دیوارههای این دره هم بسیار زیبا و از الیههای رنگی تشكیل شده و همانند غار رنگینكمانی و طیف
گستردهای رنگ در آن وجود دارد.

اگر مسیری كه میروید كوهستانی است،
شك نكنید كه برای احتیاط و جلوگیری از
اتفاقات بعدی یك هیتر كاربردی كوچك
همراه داشته باشــید .هیترهای كوچك
خانگی عموماً بسیار سبك و كم جا هستند
و با یك اینورتر بــه فندكی خودرو وصل
میشوند و بهراحتی گرمای مورد نیاز برای
شرایط اضطرار را فراهم میكنند.

دمای خودرو

غار

بخاری خودروها عمومــاً از گرمای موتور و
رادیاتور برای گرم شدن فضای كابین استفاده
میكنند و وقتی در شرایط بسیار سخت دمای
آب و موتور پایین باشد ،توان تولید گرمای
الزم را ندارند .برای باال رفتن دمای موتور یك
تكه پالســتیك معمولی به ابعاد جلوپنجره
خودرو بــرش بزنیــد و روی آن مهار كنید،
بهتدریج سرمای كمتری وارد موتور میشود
و دمای خودرو و بخاری باالتر میرود.

باختهندبالدربدترینموقع

شگفتانگيز؛تمجيدازمشكات

خستهنباشید

20

19

20

تیم ملی ایران مقابل بحرین باخت و برای
رسیدن به فینال مسابقات قهرمانی آسیا کار
سختی دارد

رافائل نادال بعد از مالقات با تنيسور
ايراني حاضر در اوپن استراليا ،از او
تعريف كرده است

پخش زنده روز

تیم ملی فوتبال زنان که برای نخستین بار به جام
ملتهای آسیا رسیده بود با شکست5بر صفر
مقابل چینتایپه مرحله گروهی را به پایان رساند

یادداشت
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12:40

ویتنام

ژاپن

13:30
چین
لبنان

15:30
کرهجنوبی
     عكس| سعید زارعیان |

ایران

18:00
عراق
امارات
سوریه

18:30
عربستان
20:45

عمان
برنامه بازی
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سهشنبه  12بهمن 1۴00
گروه A

لبنان

15:30

عراق

17:30
کرهجنوبی

امارات

سوریه

ایران

18:00
گروه B

ژاپن

13:40
عربستان
15:30

چین

استرالیا

ویتنام

عمان

19:30

اللیگا اسپانیا

جمعه  15بهمن 1۴00

بزن بريم

تيم ملي ايران امشب با عبور از سد عراق به جامجهاني قطر مي 
رسد
البته بدون بردن اين بازي هم ايران به قطر خواهد رسيد؛  فقط جشن صعود
كمي عقب ميافتد

لوانته

23:30

ختافه

سوپرجام

دوشنبه  18بهمن 1۴00

پرسپوليس
16:00

فوالد

لیگ برتر انگلیس

سهشنبه  19بهمن 1۴00

اورتون

نیوکسل
23:15

23:30
منچستریونایتد

برنلی

بهروز رسايلي

روزنامهنگار

 7و  8مغضوب

داستان رضا اسدي و آرش رضاوند كه فصل
عجيبي را پشت سر ميگذارند

همه ميدانند كه بــازي در بزرگترين تيمهاي
ايران چقدر سخت است .در پرسپوليس و استقالل
اگر خوب باشي يكشبه راه صد ساله ميروي و
موج تعريف و تحســينها تو را در برميگيرد ،اما
واي بــه روزي كه به اندازه كافي خوب نباشــي؛
اينجاست كه زير ذرهبين ميروي و به همان اندازه
بايد فشار و عذاب را تحمل كني .اينها را گفتيم تا
يادآوري كنيم اين فصل  2بازيكن در پرسپوليس و
استقالل بهشدت از سوي رسانهها و افكار عمومي
تحت فشار بودهاند .داريم در مورد شمارههاي 7
و 8ســرخابيها حرف ميزنيم؛ آرش رضاوند در
استقالل و رضا اسدي در پرسپوليس.
وارث ضعيف فرهاد
در استقالل آرش رضاوند شرايط عجيبي را تجربه
ميكند .او كه 2فصل پيش به جمع آبيپوشــان
پيوست ،در مجموع موفق نشده نظر مثبت اغلب
هواداران را جلب كند .رضاوند در آغاز فصل جاري
هم عمدتا بهعنوان هافبك دفاعي از سوي فرهاد
مجيدي در تركيب اصلي قرار ميگرفت .با اين حال
نمايشهاي او نه در فاز دفاعي و نه در فاز هجومي
براي اغلب هواداران قانعكننده نبود .كمكم فضا
به سمتي رفت كه بعد از هر بازي استقالل ،سيل
واكنشهاي منفي نســبت بــه رضاوند بهوجود
ميآمد و او فارغ از نتيجه مسابقه مورد هجوم قرار
ميگرفت .اين اواخــر هم كه زوج زبير نيكنفس
و مهدي مهديپور كنار هم شكل گرفت و هردو
آنقدر خوب بودند كه ديگر كمتر به رضاوند بازي
ميرســد .عجيب اينكه هــواداران حتي حضور
چند دقيقهاي رضاوند را هــم تحمل نميكنند.
مثال روزي كــه حضور رضاونــد در زمين مقابل
آلومينيوم با از كف رفتن برتري استقالل همزمان
شد،خيليهانسبتبهاينموضوعحساسيتنشان
دادند و تعويض آرش را غلط خواندند .از همه بدتر
اينكه او اين فصل شماره 7فرهاد مجيدي را هم به
تن كرده و اين مسئله باعث شده توقعات و فشارها
روي رضاوند بيش از پيش باشد.
حيف از شماره 8
در پرسپوليس هم شــرايط رضا اسدي به همين
شكل است و چهبسا بدتر از رضاوند باشد .اسدي
ابتداي فصل با كلي جار و جنجال و احتماال در ازاي
يك قرارداد گرانقيمت به پرسپوليس پيوست ،اما
هرگز نتوانست توقعات را برآورده كند .او هم فصل را
در تركيب اصلي سرخپوشان شروع كرد ،اما كمكم
به حاشيه رانده شد .كار به جايي رسيد كه يحيي
گلمحمدي در مقطعي حتي محمد شريفي را به
او ترجيح داد .اين اواخر هم كه حضور اســدي در
زمين در دقايق پاياني سوژه شده است؛ بهخصوص
در بازي با فوالد كه او 2دقيقه بعد از ورود به ميدان
از خستگي روي زمين ولو شد .شدت فشارها روي
اسدي غيرقابل توصيف است و كار را به جايي رساند
كه اين بازيكن در فضاي مجازي به منتقدان واكنش
نشــان داد .او گفت فقط چهارمــاه از قراردادش
باقيمانده و مردم تحمل كنند تا اين دوران تمام
شود! از قضا اسدي هم در پرسپوليس پيراهن مهم
و عزيزي را به تن كرده اســت .او شماره هشتي را
پوشيده كه بر تن شماري از بهترين بازيكنان تاريخ
باشگاه بوده است .اين شماره از احمد نوراللهي به
رضا اسدي رسيد ،اما خريد سرخها فعال موفق نشده
حق مطلب را در اين مورد ادا كند.
ميمانند يا ميروند؟
نمايشــي كه اســدي و رضاوند در نيمفصل اول
داشتند طوري بوده كه شــايعاتی قوي در مورد
جدايي احتمالي آنها در پنجره زمستاني بهوجود
آورده اســت .ايــن دو بازيكن در متــن حرف و
حديثهاي فراوان در مــورد احتمال جابهجايي
با بازيكنان ساير تيمها قرار دارند .با اين حال گفته
ميشــود حداقل يحيي گلمحمدي با جدايي
اسدي موافق نيســت .بعد از فشارهاي اخير هم
يحيي يك اســتوري در حمايــت از اين بازيكن
منتشر كرد .به هر حال بايد منتظر ماند و ديد  7و 8
مغضوب سرخابيها نيمفصل دوم را هم در همين
2تيم سپري ميكنند يا نه.

آخرین خبر

استعفای یحیی؛فشار
به مدیران پرسپولیس
یحیی گلمحمدی تهدید چند روز قبلش را عملی
کرد و دیروز اســتعفای خود را تقدیم مسئوالن
باشگاه پرســپولیس کرد .سرمربی سرخپوشان
بهخاطر مســائل اخیــر ،عدمپرداخت مطالبات
و محقق نشــدن وعدههای مدیــران جدید این
باشگاه اقدام به کنارهگیری کرده تا شاید به این
ترتیب مدیران باشــگاه را به واکنش وادار کند.
رضا درویش از زمانی که پست مدیرعاملی باشگاه
پرسپولیس را پذیرفته هنوز نتوانسته آرامش را
در این تیم حاکم کند و وعدههای چندباره او برای
پرداخت مطالبات بازیکنان هنوز عملی نشــده
است .درویش دیروز بعد از استعفای گلمحمدی
در پاسخ به خبرنگاران گفت هنوز نامه استعفای
او بهدست من نرسیده است! او ساعتی بعد اعالم
کرد با استعفای یحیی مخالف است و طی یکی
دو روز آینده بخشــی از مطالبات اعضای تیم را
پرداخت میکند.
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از آن زیدان تا این زیدان

یكی از خبرهــای پربازدید این چند
روز در سایتهای مختلف ،خبری
با این تیتر بود« :زیدان وارد تهران
شد ».طبیعتا این خبر بسیار جذاب
است و شما حتی اگر بدانید در مورد
چیســت ،باز هم آن را بــاز میكنید و
میخوانید .داستان این است كه زیدان اقبال ،بازیكن عراقی و
18ساله منچستریونایتد برای بازی با ایران وارد كشورمان شده
است .آدم این خبر را كه میشنود ،یاد وعدههای مازیار ناظمی
بعد از خروج كارلوس كیروش از تیم ملی میافتد .یادش به خیر؛
آن زمان هم قرار بود زینالدین زیدان به ایران بیاید و همه در كنار
هم طلوع كنیم ،اما مارك ویلموتس آمد و نزدیك بود همه كنار
هم غروب كنیم! حاال این زیدان و آن زیدان ندارد كه؛ مهم این
است كه باالخره چنین نامی وارد ایران شد.
خودشان 11میلیارد خریدند

باشگاه پرسپولیس تحركاتش را برای
تقویت تیم در پنجره زمستانی آغاز
كرده اســت .در همین راستا گویا
مدیران این باشــگاه بــه گلگهر
سیرجان نامه زدهاند و خواهان جذب
مهدی تیكدری شدهاند .تیكدری دفاع
راست سیرجانیهاست؛ یعنی دقیقا همان جایی بازی میكند كه
سالهایگذشتهبهنقطهضعفپرسپولیستبدیلشده.اینوسط
فقط یك اشكال كوچك وجود دارد؛ اینكه خود گلگهر ابتدای
فصل بهخاطر جذب تیكدری ناچار شد 11میلیارد تومان پول
رضایتنامه به تراكتور بدهد! آنها این مبلغ سنگین و باورنكردنی را
برای دریافت رضایتنامه یك بازیكن غیرملیپوش پرداختند .حاال
شما فكر میكنید اگر قرار به فروش تیكدری باشد ،گلگهر با چه
شرایطی حاضر است با انتقال این بازیكن موافقت كند؟ فراموش
نكنید پرسپولیس همین حاال در پرداخت دستمزد بازیكنانش
وامانده؛ بعد پول چنین خریدی را دارد؟
كدام فرجی؟ فرشاد؟

یكی از شــگفتانگیزترین اتفاقات
اردوی جاری تیم ملی ،بدون شك
دعوت از فرشــاد فرجی بود .تیم
ملی برای بازی با عــراق و امارات
شرایط خاصی پیدا كرده و تعدادی
از نفراتش بهدلیل شیوع كرونا حضور
در این دو مسابقه را از دست دادهاند .در چنین شرایطی دست
اسكوچیچ بسته شده و او مدام مجبور است تغییراتی در لیست
اعمال كند .كار در این مورد به جایی رسید كه فرشاد فرجی از
پرسپولیس هم به اردوی تیم ملی دعوت شد .بعد از انتشار این
خبر اما ،همه داشتند هاج و واج به هم نگاه میكردند .خیلیها
میپرسیدند فرجی؟ كدام فرجی؟ همین فرشاد؟ احتماال آنها
امیدوار بودند منظور اسكوچیچ یك فرجی دیگر بوده باشد اما
این امیدواری واهی بود .باور كنید فرشاد فرجی با همین سطح
كیفی به تیم ملی دعوت شده است.

آماربازی

متریكا

شجاع خلیلزاده با 1125دقیقه حضور در
میدان ،پركارترین بازیكن تیم ملی در دوره
مربیگری دراگان اسكوچیچ بوده است .این
مدافع تا قبل از آمدن اسكوچیچ به تیم ملی
دعوت نمیشد اما با ورود دراگان او هم ملیپوش شد و در هر 13مسابقه
تیم ملی تحت هدایت این سرمربی در تركیب اصلی قرار گرفت .شجاع
فقط در بازی با كامبــوج بین دو نیمه تعویض شــد و در 12بازی دیگر
90دقیقه كامل بازی كرد .احمد نوراللهی هم دومین بازیكن پركار تیم
ملی در دوره اسكوچیچ بوده و فقط 33دقیقه كمتر از خلیلزاده در زمین
حضور داشته است .نوراللهی و شجاع تنها بازیكنهایی هستند كه در هر
13بازی تحت هدایت اسكوچیچ بازی كردهاند.

1125

در 13مســابقهای كه دراگان اسكوچیچ
ســرمربی تیمملــی بــوده ،مجموعا از
31بازیكن استفاده كرده كه 25نفر از آنها
در لیست دعوتشــدههای بازی با عراق
حضور دارند11 .بازیكنی كه بیشترین دقایق بازی را در دوره اسكوچیچ
دارند بهترتیب شــجاع خلیلزاده ،نوراللهی ،كنعانــیزادگان ،صادق
محرمی ،وحید امیری ،قلیزاده ،آزمــون ،طارمی ،بیرانوند ،عزتاللهی
و علیرضا جهانبخش هســتند .میانگین حضور این نفرات در بازیهای
ایران 897دقیقه یعنی تقریبا 10بازی كامل از 13بازی تیمملی است .از
این جمع احمد نوراللهی امروز بهخاطر ابتال به كرونا غایب است و سردار
آزمون هم با وجود منفی شدن تستش وضعیت نامشخصی دارد .مهدی
طارمی هم در آخرین ساعات به اردوی تیمملی رسیده است.

897

و اما بازیكنانی كه كمترین دقایق بازیملی
را در دوره اسكوچیچ داشتهاند؛  2بازیكن
با 25دقیقــه بازی ملــی در دوره دراگان
كمترین فرصت را از این سرمربی دریافت
كردهاند كه سابقه ملی آنها كامال با هم متفاوت است .امید ابراهیمی كه از
بازیكنان مورد اعتماد كیروش و ویلموتس بود با آمدن اسكوچیچ فقط
در یك بازی و آن هم 25دقیقه بازی كرد و كال از لیست ملیپوشان كنار
گذاشته شد .دومین بازیكن 25دقیقهای هم ابوالفضل جاللی است كه
در دوره اســكوچیچ بهعنوان یك چهره جوان و جدید به تیم ملی آمد
اما بهخاطر مصدومیت خیلی زود از جمع ملیپوشــان خارج شد .علی
كریمی ،سیامك نعمتی و جعفر ســلمانی هم دیگر بازیكنانی هستند
كه زیرنظر اسكوچیچ در تیمملی بازی كردند اما حاال دیگر مدنظر این
سرمربی نیستند.
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نكته بازی

بزن بريم

تيم ملي ايران امشب با عبور از سد عراق به جامجهاني قطر ميرسد؛ البته بدون بردن اين بازي هم
ايران به قطر خواهد رسيد فقط جشن صعود كمي عقب ميافتد
کرد .برای جلوگیری از صعــود ایران ،یکی از 4تیم امارات،
لبنان ،عراق و سوریه باید 17امتیازی شود؛ در حالی که االن
مجموع امتیاز این 4تیم 17امتیاز است.

از ساعت 18امروز تیمملی فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی
به مصاف تیم عراق میرود تا کار صعود به جامجهانی قطر
را در فاصله 3بازی تا پایان رقابتهای مقدماتی تمام کند.
ایران در مرحله قبلی این رقابتهــا هم در آخرین بازی به
مصاف عراق رفت ،اما حساسیت و استرس آن مسابقه ابدا
با بازی امروز قابل مقایسه نیست .در مرحله قبلی مسابقات
مقدماتی ،کار صعود ایران در رقابت با بحرین و عراق کامال
گره خورده بود و ایران در آخرین بازی ،برای ســرگروهی
محتاج پیروزی مقابل عراقیها بود .حتی تســاوی در آن
مسابقه و دومشدن ایران در گروهش هم امکان داشت منجر
به حذف از رقابتهای جامجهانی شود .درنهایت ایران آن
مسابقه را با تکگل سردار آزمون برد تا تیم اسکوچیچ از آن
میدان هم مثل بازی حیاتی مقابل بحرین ،سربلند خارج
شود .اسکوچیچ در ادامه حضورش روی نیمکت تیمملی
به قدری خوب نتیجه گرفت که حاال تیم ملی برای صعود
هیچ احتیاجی به امتیازات 4بازی آخر ندارد .برد امروز مقابل
عراق هم فقط برای قطعیکردن صعود زودهنگام روی کاغذ
ضروری است ،وگرنه کیست که نداند ایران حتی با همین
16امتیازی که تا االن جمع کرده هم به قطر صعود خواهد

یکسوم تیم غایبند

مهمترین مسئله تیم ملی در بازی امروز ،غیبت چندنفر از
ستارههای اصلی است .احمد نوراللهی به کرونا مبتال شده
و به بازی امروز نرسیده است .اسکوچیچ در هر 13مسابق ه
رسمی و دوستانهای که ســرمربی ایران بوده ،نوراللهی را
از ابتدا در ترکیــب اصلی به زمین فرســتاده و امروز برای
نخستینبار او را در خدمت ندارد .مجید حسینی ،حاجصفی
و سردار آزمون هم به کرونا مبتال شده بودند اما االن شرایط
متفاوتی دارند .حسینی هنوز از شر کرونا رها نشده اما 2نفر
دیگر با وجود اینکه تستشان منفی شــده در بازی امروز
حضور ندارند .حاجصفی بهخاطر مثبتشدن تست کرونا
به اردو نیامده بود و تازه بعد از منفیشدن تست ،برای سفر
به ایران اقدام کرده است .سردار هم در گیرودار قرنطینه و
قوانین خاص باشگاهش زنیت است و با وجود رهایی از بند
کرونا هنوز نتوانسته به اردوی تیمملی برسد .به اینها اضافه

کنید غیبت مهدی طارمی را که در راه رســیدن از پرتغال
به ایران ،پشــت برفهای زمســتان گیر کرد و از شهری
دوردست در ترکیه سر درآورد! طبق آخرین اخبار ،طارمی
بعد از کشوقوسهای فراوان قرار بود صبح امروز از آنتالیا
به تهران برسد و با این حساب بعید است برای بازی امروز
کامال در خدمت تیم ملی باشد؛ الاقل حضور او در ترکیب
اولیه بهخاطر خستگی سفر غیرممکن بهنظر میرسد .با این
اوصاف ،ایران امروز حداقل 3بازیکن از ترکیب اصلیاش را در
اختیار ندارد؛ بهعالوه حاجصفی که در تیم اسکوچیچ معموال
فیکس نیست اما دقایقی از نیمه دوم به میدان میرود.
عراق؛ تیم بدون برد

از غایبان پرتعداد ایران گفتیم اما شــرایط عراق هم خیلی
بهتر از ما نیست .یاســر قاســم ،مناف یونس ،علی فائز و
امجد عطوان۴ ،بازیکن عراق هســتند کــه بهخاطر ابتال
به ویروس کرونا نمیتوانند برابر ایــران به میدان بروند .از
این جمع 2نفر در بازی رفت مقابل ایران در ترکیب اصلی
عراق بودند و مسئوالن این تیم خیلی سعی کردند موافقت
برگزارکنندگان مســابقه را برای تست مجدد و استفاده از

مهدی طارمی در راه
رسیدن از پرتغال به
ایران پشت برفهای
زمستان گیر كرد و
از شهری دوردست
در تركیه سر در
آورد! طبق آخرین
اخبار ،طارمی بعد
از كشوقوسهای
فراوان قرار بود صبح
امروز از آنتالیا به
تهران برسد و با این
حساب بعید است
برای بازی امروز
كامال در خدمت تیم
ملی باشد

ماهعسل تمام شد؟

بهروز رسایلی| محرم نویدكیا را
باید نماد سپاهان دانســت؛ كاپیتان
وفادار طالییپوشــان كــه بهعنوان
بازیكن در هر 5عنوان قهرمانی این تیم
در لیگ برتر حاضر بوده است .بنابراین
عجیب نیست كه نویدكیا از محبوبیتی
خارقالعاده بین هواداران ســپاهان
برخوردار باشد .در ســالهای بعد از
بازنشستگی ،همیشــه اسم او بهصورت
غیررسمی بهعنوان گزینه سرمربیگری
سپاهان به گوش میرســید .با این حال
خیلیها فكر میكردند شاید محرم از جای
دیگری كارش را شــروع كند و ابتدا سراغ
تیمهای كوچكتر یا حتی دســتیاری در
همین سپاهان برود .با این حال هیچكدام
از این اتفاقات رخ نداد و نویدكیا از آغاز لیگ
بیســتم بهعنوان نفر اول كادرفنی سپاهان
وارد جرگه مربیان شد .ورود او به این عرصه،

شما توقعات را برآورده كردی؟
در مورد مهدی تارتار و فصل بدی كه پشت سر میگذارد

ذوبآهن فصل گذشته به ســختی در لیگ برتر ماندگار شد و
بهنظر میرسید كه مدیران این باشــگاه با درس گرفتن از آن
شرایط ،امسال كار را سفت و سختتر بگیرند .در همین راستا
با یكی از آن ابتكارات خاص فوتبال ایران ،ســرمربیان دو تیم
ذوبآهن و پیكان با هم عوض شــدند؛ یعنی مجتبی حسینی
از ذوب راهی پیكان شــد و مهدی تارتار از پیكان به ذوب آمد.
حاال اما 16هفته از فصل جدید سپری شده و ذوبآهن با تارتار
در جایگاهی بهتر از رتبه یازدهمی قرار نگرفته است .این تیم
از 11بازی گذشــته تنها موفق به كســب 2پیروزی شده و با
18امتیاز بهطور متوســط از هر بازی 1.12امتیاز كسب كرده
است.
این از قصــه لیگ بود .جام حذفی هم كه آن شــكلی شــد و
ذوبآهن به فجیعترین شكل ممكن برابر پرسپولیس شكست
خورد .باخت سهگله ذوبآهن برابر پرسپولیس در جامحذفی،

یكی از بدترین نمایشهای سالیان اخیر تیم اصفهانی بود؛
تا جایی كه خــود بازیكنان هم معترف بودند تیمشــان
هیچ حرفــی برای گفتن نداشــته .حاال مهــدی تارتار
گفته«:برخی بازیكنان توقعاتم را بــرآورده نكردند».
در این شرایط باید از ســرمربی محترم ذوب پرسید:
آیا خود شما توقعات را برآورده كردید؟ خب اگر
قرار بود تیم اصفهانی همین نتایج را كسب كند
كه دیگر نیازی نبود جابهجاییهای بزرگ بین
تهران و اصفهان صورت بگیرد! احتماال كادر فنی
قبلی هم میتوانســت همینطوری نتیجه بگیرد و
كجدار و مریز پیش برود .مهدی تارتار فصل گذشته
با پیكان عملكرد نسبتا خوبی داشت و موردتأیید
كارشناسان بود ،اما نتایجی كه امسال با ذوبآهن
میگیرد ،به برند این مربی هیچ كمكی نخواهد كرد.

جشن 10هزار نفری

بازگشت تماشاگران به ورزشــگاه آن هم برای یک بازی
ملی ،از اتفاقات مهم و جالب این مســابقه اســت .اینطور
که از مدتها قبل اعالم شده10 ،هزار تماشاگر زن و مرد
میتوانند با رعایت پروتکلهای بهداشتی این مسابقه را از
نزدیک تماشا کنند .البته تا24ساعت قبل از بازی هنوز نحوه
فروش بلیت برای این بازی اعالم نشده بود و عالقهمندان
فوتبال نمیدانستند بلیت تماشــای این مسابقه را از چه
طریقی باید تهیه کنند .اما به هر حال ورود تماشــاگر به
ورزشگاه آزادی و بازی تیمملی پیش چشم عالقهمندانش
از اتفاقات مثبت امروز خواهد بود؛ بهخصوص که درصورت
پیروزی تیم ملی ،جشن صعود ایران برگزار خواهد شد و
حضور تماشاگران میتواند شکوه و هیجان بیشتری به این
جشن ببخشد.

تعلل جایز نیست

چرا كمیته استیناف هر چه زودتر باید رأی پرونده
گلگهر را صادر كند؟

دنیای مربیگری بیرحم است آقای نویدكیا...
محبوبیت منطقهای نویدكیا را تبدیل به مقبولیتی
ملی كرد .لحن آرام و رفتار باوقار و سنجیده نویدكیا
باعث شد همه به او احترام بگذارند .به هر حال اینها
در فوتبال ایران متاع كمیابی هستند .در عین حال
محرم فصل اول كارش نتایج خوبی هم كسب كرد و
خیلیها نایبقهرمانی طالییپوشان را بهعنوان یك
موفقیت از او پذیرفتند اما حكایت فصل دوم فعال
چیز دیگری بوده است.
سپاهان امســال اگرچه گاهی نمایشهای جذابی
داشته است اما بهطور كلی در شمایل یك تیم سر به
هوا و سهلانگار ظاهر شده؛ تیمی كه زیاد موقعیت
خراب میكند و آســان امتیاز از كــف میدهد .با
احتســاب شكســت فنی برابر گلگهر سیرجان،
سپاهان در 16مسابقه این فصل 6بار شكست خورده
و باخت در جامحذفی برابر آلومینیوم اراك هم فصل
را برای طالییپوشــان تلختر كرد .همین مسائل
باعث شده حرف و حدیثهای زیادی در مورد تغییر
یا تقویت كادرفنی سپاهان بهوجود بیاید .برخی از

آنها جلب کنند اما این اتفاق رخ نداد .مسئوالن  AFCاجازه
تست دوباره را صادر نکردند و البته در صورت منفیشدن
تســت ،باز هم طبق قانون بازیکنان باید چند روزی را در
قرنطینه بمانند.
عراق در حالی به مصاف ایران آمده که بعد از 6بازی هنوز
موفق به کسب پیروزی نشده و فقط 4امتیاز دارد .این تیم
در مرحله قبلی شرایط بهتری داشت اما در آخرین مرحله
مقدماتی با هدایت دیک ادووکات اصال شــرایط مناسبی
نداشــته و حاال در گروه 6تیمی رتبه پنجــم را دارد .هر
دو باخت عراق با نتیجه  3بر صفر بــوده که مقابل ایران و
کرهجنوبی اتفاق افتاده و در 4مسابقه دیگر هم 4تساوی
نصیب شاگردان ادووکات شده است .البته عراقیها با رتبه
سوم گروه فقط 2امتیاز فاصله دارند اما تیم سوم این گروه
هم در بازی پلیآف شانس چندانی مقابل تیم سوم گروه
مقابل نخواهد داشت.

در شــرایطی كــه گفته میشــد روز
سهشنبهبعدازبرگزاریجلسهدركمیته
استیناف ،رأی حیاتی این نهاد در مورد
پرونده گلگهر سیرجان صادر خواهد
شــد ،چنین اتفاقی رخ نداد .بعضیها
كه میگفتند سهشنبه اصال جلسهای
برگزار نشــده ،اما مهدی دادرس عضو
این كمیته با رد شایعات اعالم كرد یك
جلسه سهساعتونیمه برگزار شده كه به
نتیجه خاصی نرسیده است .دادرس از
ادامه یافتن تحقیقات سخن گفته و به
این ترتیب روشن نیست حكم پرونده
چه زمانی صادر خواهد شــد .همه این
اتفاقات در حالــی رخ میدهد كه اگر
كمیته استیناف دســت نجنباند ،این
تأخیر بــا تركشهــای فراوانی همراه
خواهد شد.توصیه این مطلب هرگز این
نیست كه قاضیان محترم دقت را فدای

احتمال جدایی محرم حرف میزنند و عدهای هم
میگویند او تحتفشــار قرار گرفته تا یك دستیار
ترجیحا خارجی به كادر فنیاش اضافه كند.
شاید اصال هیچكدام از این اتفاقات نیفتد اما فشار
این روزها روی نویدكیا یك واقعیت تلخ را بیش از
پیش اثبات میكند؛ اینكه فوتبال بیرحم است و
مخصوصا مربیگری در آن ،ممكن است تمام تصاویر
به جا مانده از بازیكنــان محبوب را مخدوش كند.
هوادار از تیمش نتیجه میخواهد و اگر این نتیجه
بهدســت نیاید ،او خیلی مدارا نخواهد كرد .همین
رونالد كومان كه اینطور از بارسلونا رانده شد ،زننده
گل نخســتین قهرمانی این تیم در لیگ قهرمانان
اروپا بود .او تیم ملی هلنــد را در اوج رها كرد و به
بارســا آمد ،اما هیچكدام از این فداكاریها باعث
نشد هواداران بارسا نتایج ضعیف این مربی را تحمل
كنند .فوتبال همین اســت؛ حــاال باید دید محرم
میتواند كشــتی خودش را از این رود پرتالطم به
سالمت بیرون بكشد یا نه.

سرعت كنند ،اما بهتر است روند تحقیق
و تصمیمگیری كمی پرشتابتر شود.
تعطیالت بین  2نیمفصل زمانی است
كه تیمها نسبت به اهدافشان اقدام به
جذب بازیكن میكنند .برای باشگاهی
مثل گلگهر یا سپاهان خیلی مهم است
كه بدانند االن دقیقا چند امتیاز دارند،
كجای جدول هستند و برای چه هدفی
باید برنامهریزی كنند .بنابراین صدور
سریعتر حكم میتواند تكلیف باشگاهها
را روشن كند .میترسیم دوستان آنقدر
معطل كنند كه رقابتهــای لیگ در
همین بالتكلیفی از سر گرفته شود .در
این صورت هر چه جلوتر برویم و به پایان
فصل نزدیكتر شویم ،صدور حكم این
پرونده با واكنشهــای تندتری مواجه
خواهد شــد .بنابراین كاش زودتر آب
پاكی را روی دست همه بریزید.

لیگ برتر ایران(جام خلیج فارس) -فصل بیست ویکم
رتبه

تیم

بازیها

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

1

استقالل

15

10

5

-

24

5

19

2

پرسپولیس

16

10

5

1

22

10

12

35

3

سپاهان

16

9

2

5

20

9

11

29

تفاضل گل امتیاز
35

4

مس رفسنجان

16

7

5

4

24

15

9

26

5

آلومینیوم اراک

16

5

10

1

15

9

6

25

6

پیکان

16

6

7

3

18

15

3

25

7

گل گهرسیرجان

16

5

7

4

14

16

-2

22

8

صنعت نفت آبادان

16

6

4

6

12

14

-2

22

9

نساجی مازندران

16

4

9

3

15

15

-

21

10

فوالد

16

5

6

5

12

14

-2

21

11

ذوب آهن

16

5

3

8

8

14

-6

18

12
13

هوادار
تراکتور

15
16

3
3

5
5

7
8

7
13

11
18

-4
-5

14
14

14

فجر سپاسی

16

2

7

7

7

14

-7

13

15

نفت مسجدسلیمان

16

2

5

9

7

20

-13

11

16

پدیده مشهد

16

-

5

11

6

25

-19

5

19
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شگفتانگيز؛ تمجيد نادال از مشكات

کوتاه از جهان

يك تهديد ،يك افشاگري

رافائل نادال يكي از پرافتخارترين تنيسورهاي جهان بعد از مالقات با
تنيسور ايراني حاضر در اوپن استراليا ،از او تعريف كرده است
اگر 2دهه قبل بازيكني به نام ارغوان رضايي با شكس 
ت
دادن بزرگانــي مثل ماريا شــاراپوا و ونوس ويليامز
نام ايران و تنيــس را در جهان مطــرح كرد ،امروز
مشــكاتالزهرا صفي مهمترين چهره ايراني تنيس
جهان است؛ اولين تنيسور زن ايراني كه به گرنداسلم
راه پيدا كرده است و رافائل نادال اسطوره تنيس جهان
درباره او صحبت كرده« :مشكات شگفتانگيز است».
ارغوان رضايي تنيس را در فرانسه شروع كرده بود و
بيشتر يك بازيكن ايراني-فرانسوي بود .او خودش را
تا رنك 15جهان رساند ،در 4گرنداسلم اوپن استراليا،
فرانسه ،ويمبلدون و آمريكا بازي كرد2 .مدال طال هم
در بازيهاي اسالمي زنان براي تيمملي ايران گرفت
اما تفاوت مشــكات با رضايي در اين است كه او در
ايران بزرگ شده و از زمينهاي كرج خودش را به اوپن
استراليا رسانده است .البته ارغوان در مسابقات اصلي
بازي كرده بود ولي مشكات با جوانان مسابقه داد.
مشكات صفي مثل خيلي از ورزشكاران ديگر خودش
استعدادش را كشف كرد .مشكات به خبرنگار مصري
كه در استراليا بازياش را ديده ،گفته كه با ديدن نادال
به تنيس عالق ه پيدا كرده است« :در کشورم اگر بپرسید
به چه ورزشی عالقه دارند همه میگویند فوتبال .یک
روز که مســابقه نادال را به همراه مادرم از تلویزیون

نگاه میکردم نســبت به این رشته کنجکاو شدیم و
میخواستیم بدانیم آيا در ایران زمین تنیس وجود
دارد که در آنجا بازی کنیم ».نادال در كنار كريستيانو
رونالدو ،قهرمانان ورزشي مشكات هستند .چند روز
پيش مشكات عكسي از خودش و نادال به اشتراك
گذاشت و حاال نادال است كه درباره او صحبت كرده.
نادال كه با حضور در نيمهنهايي اوپن اســتراليا فقط
2پيروزي تا رسيدن به عنوان پرافتخارترين تنيسور
تاريخ جهان فاصله دارد « :براي من اين اتفاق خاصي
است كه بتوانم كســي را تشويق كنم .همچنين به او
كمك كنم تا در مــورد زندگي خود تصميمات مثبت
بگيرد و به اين مسئله خيلي افتخار ميكنم .اگر مسابقه
من به او كمك كرده است تا بتواند تنيس بازي كند و
اكنون در گرنداسلم استراليا باشد ،از اين بابت بسيار
خوشحالم ».او همچنين گفته است« :براي من بسيار
لذتبخش بود كه درباره او بيشتر بدانم .فكر ميكنم
داستان او شگفتانگيز است .ديدن بازيكناني از نقاط
مختلف جهان بهويژ ه كشورهايي كه در تاريخ خودشان
بازيكني در اين مســابقات نداشــتهاند ،فوقالعاده
است ».نادال و مشكات همديگر را اتفاقي ديدهاند .او
داستان مالقاتشان را تعريف كرده است« :در راهروي
محل برگزاري بازيها بودم كه يكي از افراد حاضر در

سوت وكور!
برويم به استقبال سردترين فيفادي قرن

آفريقا

آفريقاييها فعال ســرگرم جام ملتها هســتند و بــه مقدماتي
جامجهاني كاري ندارند .جام ملتها حاشيههاي زيادي داشته؛
6نفر در ازدحام ورزشــگاه درگذشــته و 40نفر زخمي شدهاند،
چند تا سوپرگل ردوبدل شــده؛ تيم كومور با 12غايب كرونايي
مجبور شد از مدافع 172سانتيمترياش درون دروازه استفاده
كند؛ ســاديو مانه تقريبا ضربهمغزي شد؛ داور يكي از ديدارهاي
مرحله گروهي در دقيقه85سوت پايان بازي را زد و ...مسابقات
پليآف انتخابــي جامجهاني در اين منطقــه در فيفادي بعدي
يعني سوم تا نهم فروردين1401برگزار ميشود؛ بين اين تيمها:
مصر  -سنگال ،كامرون  -الجزاير ،غنا  -نيجريه ،كنگو -مراكش،
مالي  -تونس.

اروپا

در اروپا فعال همهچيز ســوت و كور اســت!
مســابقات مقدماتي جامجهاني در فيفادي
گذشته به پايان رســيد و 12تيم به مرحله
پليآف راه يافتند كه قرار اســت در فيفادي
آينده در فروردينمــاه در 3گروه با هم بازي
كننــد و برندههاي 2بازي اول هــر گروه در
فينال با هم بازي كنند و در نهايت يك تيم از
هر گروه به جامجهاني برود؛ گروه :Aاسكاتلند
 اوكراين ،ولــز  -اتريش؛ گروه :Bروســيه لهســتان ،ســوئد  -جمهوري چك؛ گروه:Cايتاليا  -مقدونيه شمالي ،پرتغال  -تركيه.

تورنمنتبهسمتمن
آمد و مرا به او معرفي كرد و كمي هم درباره داستان او به
من گفت ...فكر ميكنم شگفتانگيز است كه بازيكني
از ايران ببينيم كه در رده جوانان حضور دارد و
يك بازي را هم در اين گرنداســلم برده است.
واقعا داستان او شگفتانگيز است و مالقات با او
لذتبخش بود ».همچنين صفحه اينستاگرام
آكادمي رافانادال ،نقلقول صفي را كه گفته
بود با ديدن بازيهاي نادال به تنيس عالقهمند
شده است ،منتشر كرد.

مدتي از مزاحمت فيفادي براي فوتبالدوستان خبري نبود و مسابقات باشگاهي روال عادياش
را طي ميكرد .فعال تا شنبه اين هفته نه ،شنبه بعد از آن مسابقه باشگاهي نداريم و بايد با همين
بازيهاي ملي كه تكوتوك بين آنها مسابقه قابلتوجهي پيدا ميشود بسوزيم و بسازيم .تاكنون
سرنوشت صعود تيمهايي مثل برزيل ،آرژانتين ،ســوئيس ،انگليس ،آلمان ،فرانسه ،دانمارك،
صربستان ،اسپانيا ،كرواسي ،هلند ،بلژيك و قطر ميزبان به جامجهاني قطر قطعي شده و برخي
بازيهاي اين فيفادي تشريفاتي است يا جنبه آمادهسازي تيمها را دارد .ببينيم چه اتفاقاتي قرار
است در اين دو فيفادي ژانويه رخ دهد.

كونكاكاف

در منطقه كونكاكاف يعني آمريكايشمالي و
مركزي هنوز خيلي مانده تا تكليف مسابقات
روشن شود .كانادا با 16و آمريكا با 15امتياز
از 8بازي در صــدر قرار دارنــد و مكزيك و
پانامــا با 14امتيــاز در تعقيــب .اين هفته
ديدار حساسي در پيش نيســت اما ساعت
23:15يكشنبه آينده آمريكا با هجوميترين
تيم ســال2021جهان يعني كانادا بر ســر
صدرنشيني بازي دارد .در فاصله 6بازي مانده
تا پايان اين رقابتها نميتوان انتظار داشت
صعود هيچ تيمي در اين  10روز قطعي شود.

قرعهكشي

قرعهكشي بيستودومين دوره مسابقات جام جهاني درماه آوريل (2022فروردين  )1401و درست پس
از آخرين پنجره بازيهاي ملي درماه مارس (2022آخرين بازي در تاريخ 30مارس 10 /2022فروردين
1401خواهد بود) برگزار خواهد شد .مسابقات جامجهاني قطر برخالف دورههاي گذشته كه در فصل
تابستان برگزار ميشد ،اين بار بهدليل گرماي هواي كشور ميزبان در فصل زمستان برگزار خواهد شد.
مرحله گروهيجامجهاني��������� 21نوامبر (30آبان  )1401تا 2دسامبر 11(2022آذر )1401
مرحله يكهشتم نهايي ��������������������������������������� 3تا 6دسامبر 12(2022تا 15آذر )1401
مرحله يكچهارمنهايي �������������������������������������� 9و 10دسامبر 18(2022و 19آذر )1401
مرحله نيمهنهايي���������������������������������������������� 13و 14دسامبر 13(2022و 14آذر )1401
ديدار ردهبندي ��������������������������������������������������������������� 17دسامبر 26(2022آذر )1401
فينال ��������������������������������������������������������������������������������������� 18دسامبر (27آذر )1401

اسكوچيچ برعكس كيروش مربي بيآزاري است

پرويز مظلومي با وجود تعريف و تمجيد از اسكوچيچ و نتايجش معتقد است كادر فني تيم ملي نياز به تقويت دارد
اميرحسين اعظمي| استقالل برخالف سالهاي گذشته
نتايج خوبي در ليگ برتر گرفته و يكي از شانسهاي اصلي
قهرماني در ليگ امسال محسوب ميشود .پرويز مظلومي
عضــو هيأتمديره اســتقالل هم كه تا چند ســال پيش
بهعنوان سرمربي در اين تيم فعاليت داشت ،با اطمينان از
قهرماني تيمش در ليگ امسال حرف ميزند.
شرايط استقالل چطور است؟
همهچيز خوب است و تيم هم نتايج خوبي گرفته كه اين

در ايتاليا يك بمب نقلوانتقاالتي در حال تركيدن اســت .احتماال
شنبه از خريد جديد يوونتوس كه 75ميليون يورو براي اين باشگاه
آب خورده ،رونمايي ميشــود .والهوويچ يا مثل پيونتك و يوويچ
مدتي ميدرخشد و خاموش ميشود يا مثل هالند و لواندوفسكي
تا قله ميرود .اين انتقال هواداران فيورنتينا را عصباني كرده .آنها
پالكاردي تهيه و در آن مهاجم تيمشان را به مرگ تهدید كردهاند.
جمله روي پالكارد كه نوشــته بود« :نگهبانهاي تو نميتوانند از
جان تو حفاظت كنند كولي ،همهچيز براي تو به پايان رســيده»،
پليس فلورانس را وارد عمل كرد تا حفاظــت از جان او را بهعهده
بگيرد .هواداران اين باشگاه درجه 2انتظار داشتند عقد بين آنها و
اين بازيكن 99ساله باشد؛ آنهم با يكســوم حقوق .از اين انتقال
75ميليون با آپشنهاي قرارداد گير فيورنتينا خواهد آمد.

مستند نيمار

آمريكاي جنوبي

صعود برزيل و آرژانتين قطعي شــده .تازه ،اين دو تيم يك بازي
كمتر از ديگــران انجام دادهاند .نزديكتريــن تعقيبكننده آنها
در صدر جدول تيم اكوادور اســت كه با توجه به فاصله 6امتيازي
با كلمبيا و پرو اميدوار اســت در همين فيفادي صعودش مسجل
شود .اكوادور ساعت 00:30بامداد امشب در زمين خودش با برزيل
بازي دارد .برزيليها بدون نيمار اما با تمام قوا پا به اين مســابقه
تشريفاتي گذاشــتهاند و حتي حاضر نشــدهاند براي بازي دوم با
پاراگوئــه  4بازيكن رئالمادريدي خــود را آزاد كنند تا آنها براي
بازي پنجشنبه هفته آينده در جام حذفي اسپانيا مقابل بيلبائو در
دسترس باشــند .بازي بعدي اكوادور با پرو خواهد بود كه حريف
مستقيم براي صعود اســت .اوضاع اروگوئه كه معموال از منطقه
كونمبول سهميه ميگرفت خراب است .نتايج بهقدري بد بود كه
تاوارس پس از سالها از هدايت اين تيم بركنار شد .ياران سوارس
و كاواني و والورده براي جاي گرفتن در ميان 5تيم صعودكننده كار
سختي دارند .باخت در ديدار ساعت 2:30پنجشنبه مقابل پاراگوئه
ميتواند آنها را به رده يكي مانــده به آخر هل بدهد اما برد معناي
زيادي دارد .اگر پرو و كلمبيا با هم مساوي كنند و اروگوئه بتواند
پاراگوئه را ببرد ،اين تيم تا رده چهارم باال ميرود .هفته آينده يك
ديدار نسبتا ساده با تيم ته جدولي ونزوئال ميتواند تضمينكننده
صعود اروگوئه باشد .كلمبيا هفته بعد بايد به مصاف آرژانتين بدون
مسي برود و پرو با اكوادور بازي كند .بهنظر ميرسد صعود يك تيم
ديگر در همين فيفادي مشخص شود؛ اكوادور.

23023602

موضوع باعث خوشحالي ما و هواداران است .اميدوارم اين
روند تداوم داشته باشد.
استقالل قهرمان میشود؟
شما شك نكنيد كه استقالل امسال قهرمان خواهد شد.
مجيدي بدون استرس و حاشيه كارش را به خوبي انجام
ميدهد و نتايج استقالل نشان ميدهد كه او چگونه كار
كرده اســت .باشــگاه هم در اين مدت تالش كرده تا به
بازيكنــان و كادر فني آرامش بدهــد .وقتي تيم آرامش

نيمار در مستندش كه بهتازگي به بازار
آمده ،نشان داد كه از كودكي رئالي بوده.
تصاويري از نيمار 14ساله با پيراهن رئال
و فاشكردن اين خبر كه او همزمان با
كارواخال در سال 2006در كاستيا و تيم
دوم رئال مادريد بازي كرده و آن زمان
27گل هم در بازيهاي تمريني اين
تيم زده بود .اين دقيقا يكماه پس
از پايان دوره اول رياست
فلورنتينو پرس در رئال
مادريد بود وگرنه اتفاق
ديگري رخ ميداد .همزمان
با انتشار اين مستند ،مسي در تولد ژاوي
گفت كه هنوز درك نكرده چرا نيمار بايد
بارسا را به مقصد پاريس ترك ميكرده.
در جشن تولد سرمربي بارسا ،پيكه غايب
بود چون با مسي مشكل دارد.

جانشين آگوئرو
گوارديوال كه بعد از رفتن آگوئرو
نتوانسته بود مهاجم نوك بخرد
و در خريد رونالدو و هري كين
ناكام مانده بود ،حاال يك بازيكن
در اين پست خريده ،اما خريد تازه
در تابستان به سيتيزنها ملحق
ميشود .خولين آلوارس ،پديده
آرژانتيني كه در 46بازي اين
فصل 24گل و 15پاسگل
براي تيم ريورپالت ثبت
كرده ،با قراردادي به ارزش
18.5ميليون يورو از فصل
آينده راهي منچستر خواهد شد.
منيونايتد هم او را ميخواست.

احتماالت صعود در آسيا

گروه A
در گروه  Aممكن اســت همين امروز تكليف صعود ايران روشن

شــود .پيروزي امروز ايران بر عراق ميتواند صعود را قطعي كند.
امارات كه تيم ســوم گروه اســت 10امتياز با مــا اختالف دارد.
اماراتيها امروز با سوريه بازي دارند كه حتي اگر ببرند باز هم در
فاصله 3بازي مانده تا پايان اين رقابتها قادر به پر كردن فاصله با
ايران نخواهند بود و تيم ملي ما ميتواند هر  3بازي بعدي را ببازد
و صعود كند .اما براي كرهجنوبي هنوز خطر حذف يا ســقوط به
پليآف وجود دارد .كره  2بازي در زمين ناهموار لبنان و ســوريه
در پيش دارد و يــك بازي باقيمانده با ايــران .پيروزي احتمالي
امارات در بازي امروز و هفته آينده مقابل ايران معادله گروه را بر
هم خواهد زد .امارات 6امتيازي و كره 14امتيازي هماكنون براي
كسب رتبه دوم تالش ميكنند اما اين احتمال هم هست كه كره
از ايران باالتر بايستد .عراق هم هنوز روي كاغذ شانس دارد .فاصله
امتياز اين تيم با كرهجنوبي 10امتياز اســت و اين آخرين فرصت
براي جستن اميدي براي صعود است.
گروه B
در گروه  3 Bتيم عربستان (16امتياز) ،ژاپن ( ،)12استراليا ()11
و كمي پايينتر تيم عمان با برانكو كــه 7امتياز دارد ،براي صعود
ميجنگند .عربســتان تنها يك مساوي به اســتراليا داده و همه
بازيهاي خود را مثل ايران برده است .بازي رودرروي هفته آينده
ســعوديها در ژاپن كه يك ديدار انتقامي براي ساموراييهاست
اهميت بااليي دارد اما تا پيش از آن ممكن است بازي امشب اين
تيم مقابل عمان تا حدودي سرنوشت گروه را مشخص كرده باشد.
چين و ويتنام نميتوانند براي ژاپن و استراليا در بازيهاي خانگي
ظهر امروز دردسري درســت كنند .اگر برانكو بتواند از عربستان
به تالفي رفتاري كه با او در االتحاد شد امتيازي بگيرد ،تعليق در
باالي جدول اين گروه بيشتر خواهد شد .در اين صورت نفس ژاپن
و استراليا را عربستان در پس گردن خود حس خواهد كرد .استراليا
هفته آينده با عمان روبهرو ميشود تا معلوم شود آيا ارادهاي براي
صعود دارد يا طبق معمول ميخواهد به پليآف برود .حتي امكان
حذف اين تيم هم وجود دارد .شايد بهتر بود آنها در همان مسابقات
انتخابي منطقه اقيانوســيه ادامه ميدادند و هوس قاطي شدن با
آســياييها را از ســر دور ميكردند و در هر دوره جواز حضور در
پليآف و رقابت با نمايندگان آســيا ،آمريكاي شمالي يا جنوبي يا
اروپا را بهدست ميآوردند.

داشته باشد همهچيز خوب پيش ميرود.
براي نيمفصل دوم تیم تقويت میشود؟
قطعا تقويت ميشــود مجيدي هم ليست مورد نظرش
را به باشگاه داده و اميدوارم بازيكنان مورد نظر او جذب
شوند.
در مورد بازي ايران و عراق صحبتي داريد؟
اين بازي كه ديگر حرف زدن ندارد! از حاال صعود ايران را
به جامجهاني تبريك ميگويم و اميدوارم بچهها با انجام
يك بازي خوب عراق را شكست دهند .اگر هواداران هم به
ورزشگاه بيايند كه عالي خواهد شد.
شما فكر ميكنيد صعود به جامجهاني
همچنان دستاورد بزرگي براي فوتبال ماست؟

نه ،ما بايد با يك برنامهريزي درســت بــه فكر صعود به
مرحله حذفي جام جهاني باشيم .ما بايد خودمان را قويتر
كنيم چون در دورههاي قبلي دست خالي از جامجهاني
برگشتيم و ديگر نبايد اين اتفاق رخ دهد.
در دوران بازيگريتان خاطره خاصي از
بازي با عراق داريد؟
من با تيم ملي مقابل عراق بازي نكردم .فقط يكبار قبل
از انقالب با تيم تاج در يك بازي دوستانه برابر عراق قرار
گرفتيم.
در مورد عملكرد اسكوچيچ در تيم ملي
چه صحبتي داريد؟
او نتايج خوبي گرفته و تا االن هم شكست نخورده است.

گوزنس
باشگاه اينتر ميالن خواستار
جذب آنجلينو مدافع چپ
25ساله و اسپانيايي اليپزيش
است .براي همين پست
گوزنس آلماني هم كه در
آتاالنتا و در يورو2020
درخشيد مورد توجه
باشگاه اينتر است.
گوزنس 22ميليون يورو
براي اينتر آب ميخورد.

فاندبيك
هافبك 50ميليون يورويي
منچستريونايتد در دوره
هيچ مربياي نتوانست جايي
براي خودش در تركيب ثابت
تيم پيدا كند .او بهزودي
قرضي راهي تيمي ديگر
ميشود .فعال مذاكرات براي
انتقال اين بازيكن به
كريستالپاالس در
مرحله پيشرفتهاي
قرار دارد.

اســكوچيچ برعكس كيروش مربي بيآزاري است و تيم
را هم به خوبي هدايت كرده ولي اعتقاد من اين است كه
كادر فني تيم ملي نياز به تقويت دارد.
يعني مربي ديگري جاي اسكوچيچ بيايد؟
ما وقتــي ميخواهيم مربي بــزرگ خارجــي بیاوريم،
بازنشستهها را جزو گزينهها قرار ميدهيم .اگر قرار است
مربي بزرگ بياوريم ،آيا شــرايط اين كار را داريم؟ البته
يكسري از دوستان با افتخار ميگويند قرارداد اسكوچيچ
ريالي است ولي اين چيزها از نظر من مالك نيست .فكر
ميكنم همين كادر تقويت شــود بهتر است ،به هر حال
اسكوچيچ براي تيم ملي زحمت كشيده و به مربيان ايراني
هم بها داده است.
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يزداني به آمريكا ميرود

ديدار دوســتانه كشــتيگيران ايران و آمريكا قرار است
23بهمنماه در ايالت تگزاس برگزار شود .تيم كشتي آزاد
آمريكا تركيب خودش را براي اين رقابتها اعالم كرده كه
نامي از ديويد تيلور ،قهرمان جهان و المپيك در آن ديده
نميشود .تيلور در 3ديدار از 4مسابقهاي كه با حسن يزداني
برگزار كرده ،پيروز بوده است .اما يزداني در آخرين مبارزه
خود در جهاني نروژ توانست يكي از شكستهايش را مقابل
اين كشــتيگير جبران كند .از همين رو بسياري از اهالي
كشتي منتظر ديدار پنجم اين دو كشتيگير بودند اما بهنظر
بايد تا جهاني صربســتان 2022براي تماشاي رويارويي
مجدد تيلور و يزدانــي صبر كنند .خبرهــا حاكي از اين
است كه با وجود عدمحضور تيلور در ديدار دوستانه ايران
و آمريكا ،يزداني در اين رقابتها كشــتي خواهد گرفت.
زاهيد والنسيا ،نماينده آمريكاييها در وزن 86كيلوگرم
خواهد بود و در غياب تيلور با حسن يزداني كشتي خواهد
گرفت.

تیم ملی فوتبال زنان که برای نخستین بار به جام ملتهای آسیا رسیده بود
با شکست 5بر صفر مقابل چینتایپه مرحله گروهی را به پایان رساند

مریم ایراندوســت قبل از رفتن تیم به هند و آغاز جام
ملتهای آســیا گفته بود که تنها ابــزار تیمش برای
مقابله با حریفان ،انگیزه است .او با اتکا به همین انگیزه،
پیشبینی میکرد تیمش به مرحله یکچهارم نهایی
برسد اما تیم او بعد از 2شکست سنگین ،امروز فقط با
معجزه میتواند به مرحله بعد برسد.
تیم ملــی فوتبال زنان کــه برای نخســتین بار جام
ملتهای آســیا را تجربه میکرد در نخستین بازی با
هند مســاوی کرد اما بعد از حذف میزبان مسابقات
بهخاطر داشتن 13بازیکن کرونایی ،یک امتیاز ایران
هم از دست رفت .بعد از باخت 7بر صفر به چین ،ایران
عصر دیروز به چینتایپه هم 5بر صفر باخت و مرحله
گروهی را با 12گل خورده به پایان رساند .قبل از بازی
دیروز ،ایران با مشکل دیگری هم روبهرو شد؛ 4بازیکن
اصلی تیم به کرونا مبتال شــدند و به قرنطینه رفتند.
ســمانه چهکندی یکی از این بازیکنــان در یک نامه
انگیزشی برای دوستانش نوشــته بود« :نهتنها چشم
همه ملت ایران به شماســت بلکه من ،ثنا ،مرضیه و
نگین هم چشمانتظار برد شــماییم .ما 19شیردختر
داریم که با جونو دل مــیرن میترکونن و میان .من
به شماها ایمان دارم ،شما هم بهخودتون ایمان داشته
باشین .شــما هیچچیزی کم ندارین .من مطمئنم با
غیرت ایرانیتون بازی و دوباره تاریخسازی میکنید.
قوی باشید مثل همیشه ».اما برای موفقیت این تیم
فقط انگیزه کافی نبود2 .بازی آخر تیمملی زنان نشان
داد که آنها از نظر فنی در سطح ابتدایی هستند و برای
قد علم کردن در سطح آسیا راه درازی در پیش دارند.

رقابت هيأت تهران و البرز در بينظمي

بعد از اينكه فيلم درگيري در مســابقات جوانان توابع
تهران در پاكدشت خبرساز شــد ،اين بار نوبت به هيأت
كشتي البرز رسيد تا با يك برنامهريزي عجيب و غريب
مسابقاتش تا 3بامداد طول بكشد .رقابتهاي نوجوانان
اســتان البرز صبح روز جمعه در روســتاي هيو از توابع
نظرآباد اســتان البرز آغاز شــد كه 400كشتيگير در
اين رقابتها حاضر بودند .مســابقات از ساعت11صبح
رسما شروع شــده و تا ســاعت 14ادامه پيدا ميكند.
در نوبــت بعدازظهر مســابقات از ســاعت14:30آغاز
ميشــود و بعد از چند كشتي مراســم تجليل را درنظر
ميگيرند كه طوالنيشــدن اين مراسم ،گاليه بسياري
از افراد را بهدنبال دارد .عبــداهلل عزيزي ،رئيس هيأت
كشــتي تهران در واكنش به فيلم درگيــري در جريان
مســابقات پاكدشــت عنوان كــرده بود يــك مربي با
ســوءنيت فيلم را منتشــر كرده اســت! حاال بايد ديد
حميد ياري رئيس هيأت كشتي البرز در واكنش به اين
برنامهريزي عجيبوغريب اعتقاد به سوءنيت چهكسي
دارد.

انتظار از ایراندوست این بود که مثل بازی با هند تیم را
تدافعی به زمین بفرستد تا حداقل بتواند یک مساوی
بگیرد اما این اتفــاق رخ نداد .غیبــت چند بازیکن و
کیفیت پایین یکی دو بازیکن دیگر باعث شــد ایران
در دقیقه 4گل بخورد .این گل زودهنــگام تیم را به
هم ریخت و ایراندوست را مجبور کرد تا دوباره از کنار
زمین با فریادهایش تیم را به بازی بهتر وادار کند .اما
گلهای پیدرپی چینتایپه اجازه نــداد ایران نفس
بگیرد و خودش را در زمین پیــدا کند .الی لی چین،
کاپیتان چین تایپه در این بازی هتتریک کرد .او در
دقایق31 ،4و  64دروازه ایران را باز کرد و  2گل دیگر
هم توســط چین ین پینگ در دقیقــه 40و ونگ در
دقیقه  78زده شد.
ایران اگر بازی با چینتایپه را میبرد یا مساوی میکرد،
صعودش به مرحلــه بعد قطعی بــود اما با این
شکست ســنگین ،ایران فقط در حالتی
میتوانــد صعــود کند که اســترالیا
12برصفر تایلند را شکســت بدهد.
این نتیجه شاید عجیب و غیرممکن
بهنظر برســد اما در همین رقابتها
استرالیا توانسته اندونزی را 18برصفر
ببرد و تایلند همین اندونزی را با 4گل
برده اســت .البته صعود احتمالی ایران
با 12گل خــورده و بدون حتی یــک گل زده،
افتخاری برای این تیم محســوب نمیشود و چیزی
هم به تیم ما اضافه نخواهد کرد .بــرای این تیم نوپا،
همین حضور تاریخســاز در جام ملتهای آســیا و

تیم ملی هندبال ایران نخستین شکست خود در مسابقات قهرمانی آسیا 2022عربستان را
مقابل بحرین تجربه کرد .ایران که از شروع تورنمنت در 5بازی به پیروزی رسیده بود ،دیروز
 26-36شکست خورد.
ایران و بحرین هر  2به نیمهنهایی مسابقات قهرمانی آســیا صعود کرده و سهمیه مسابقات
جهانی سوئد -لهســتان را گرفته بودند و شاید تصور میشــد برد و باخت در این بازی برای
هیچیک از 2تیم مهم نباشد .اما بحرینیها برای اینکه با قطر روبهرو نشوند میخواستند پیروز
از زمین بیرون بیایند.بعد از قرعهکشی مرحله دوم مسابقات ،گفته میشد که از بین تیمهای
عراق ،کویت و بحرین ،همین بحرین ســختترین حریف ایران است .ایران نه عراق را راحت
شکســت داد و نه کویت را .با این حال پیشبینی نمیشد که ملیپوشان مقابل بحرین بازی
ضعیفی به نمایش بگذارند .برای بحرین و ایران مهم بود که صدرنشــین گروه شوند .قطر و
عربستان 2تیمی بودند که از گروهمقابل به نیمهنهایی رسیده بودند و ترجیح ایران و بحرین این
بود که در مرحل ه نیمهنهایی با قطر روبهرو نشوند .بههرحال قطر هم تجربه قهرمانی در آسیا را
دارد و هم نایبقهرمان جهان شده است .ایران که در مرحله گروهی با عربستان بازی کرد و این
تیم را شکست داد ،امیدوار بود که بتواند در نیمهنهایی هم با این تیم روبهرو شود .بهترین مقام

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.
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ایران در مسابقات آسیایی ،مقام سوم سال 2014است .بعد از شکست دادن کویت و قطعی
شدن حضور تیم در مرحله نیمهنهایی ،بازیکنان امیدوار شدند که این بار مدال خوشرنگتری
بگیرند؛ شاید طال .چون بیشتر تمرکز تیمها روی گرفتن سهمیه جهانی بود ،بهنظر میرسید
بازیکنان ایران دیروز باآرامش بیشــتری بازی کنند .اما ایران از همان دقایق اول بازی را بد
شروع کرد و  4بر یک عقب افتاد .این فاصله لحظهبه لحظه بیشتر شد .در حدی که نیمه اول را
 19بر 10به رختکن رفت .با شروع نیمه دوم هم اتفاق خاصی نیفتاد .بحرین با برتری بازی را
در دست داشت و فاصله را حفظ کرد و با اختالف 10امتیاز به پیروزی رسید .این برتری بحرین
ل پیشبینی بود .آنها در بازیهای المپیک توکیو نماینده آســیا بودند و توانستند در رده
قاب 
هشتم قرار بگیرند .ایران در بازیهای قبلی با سیوهای مطمئن محمد سیاوشی به پیروزی
رسیده بود اما دیروز ،روز خوب او نبود .امیدرضا سرپوشــی در نیمه دوم جایگزین او شد اما
بازیکنان نتوانستند فاصله را کم کنند.تیمها امروز و فردا استراحت میکنند و شنبه در مرحله
نیمهنهایی مقابل هم قرار میگیرند .فینال و ردهبندی هم روز یکشنبه برگزار میشود .ایران که
بهعنوان تیم دوم به مرحله نیمهنهایی رسیده است بهاحتمال زیاد باید با قطر بازی کند .این
شرایط ،صعود ایران به فینال را سخت کرده است.
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ایران اگر بازی با چینتایپه
را میبرد یا مساوی میكرد،
صعودش به مرحله بعد
قطعی بود اما با این
شكست سنگین ،ایران
فقط در حالتی میتواند
صعود كند كه استرالیا
 12بر صفر تایلند را
شكست بدهد .این نتیجه
شاید عجیب و غیرممكن
به نظر برسد اما در همین
رقابتها استرالیا توانسته
اندونزی را  18بر صفر ببرد و
تایلند همین اندونزی را با
4گل برده است

تیم ملی ایران مقابل بحرین باخت و برای رسیدن به فینال مسابقات قهرمانی آسیا کار سختی دارد

قبل از پايان اردوي كشتيگيران آزادكار ،مأموران مبارزه با
دوپينگ بهصورت سرزده در خانه كشتي حاضر شدند و از
برخي كشتيگيران تست دوپينگ گرفتهاند .نمونهگيري
بيشــتر از نفراتي انجام شده كه در مســابقات قهرماني
كشوري توانســتند عنوان قهرماني را كسب كنند .طبق
چرخه انتخابي تيم ملي ،نفرات اول مســابقات قهرماني
كشور به مسابقات قهرماني آسيا مغولستان اعزام خواهند
شد .فدراسيون كشتي درنظر داشــت با اين نمونهگيري
خيال خودش را از حضور نفراتي كه در مسابقات قهرماني
آســيا روي تشــك ميروند ،راحت كند .رضا مومني در
57كيلوگرم ،داريــوش حضرتقليزاده در 61كيلوگرم،
مهدي يگانه جعفري در 70كيلوگرم و محسن مصطفوي
در وزن 86كيلوگرم در عين ناباوري در مسابقات قهرماني
كشور كه در شهر گرگان برگزار شد ،توانستند مدال طال
بگيرند.

ساده

تیمی که بزرگتر از خودش شد

دیروز بعد از بازی ضعیف تیم ملی زنان،
دوباره بحثهایی در انتقــاد از تبلیغات
اغراقآمیز پیرامون این تیم به راه افتاد.
منتقدان میگوینــد تبلیغاتی که برای
تیم ملــی زنان شــده بــا واقعیت این
تیم فاصله داشته اســت .آنها صعود
به جام ملتهــا را حاصل یک
اتفاق میداننــد و معتقدند
فدراســیون بیــش از حد
روی این اتفاق مانور داده
و انتظارات از این تیم را باال
برده است .اما اعتقاد برخی هم
بر این است که زنان نیاز به دیده شدن دارند
و این تبلیغات برای آنها الزم بوده است .اما به
هر حال مسئلهای که هر دو طرف روی آن اتفاق نظر
دارند ،ضعف فنی تیم است .اینکه فوتبال زنان به توجه
اساسی نیاز دارد؛ از مربی خارجی گرفته تا بازیهای
دوستانه و. ...

باخت هندبال در بدترین موقع

تست سرزده

جدولاعداد | 4133

انجام 3بازی ســنگین کافی است .این
بازیها تجربه گرانقیمتی برای دختران
فوتبالیســت ایران خواهد بود .دخترانی
که بدون حتی یک بازی تدارکاتی به این
رقابتها پا گذاشتند و حاال تجربه حضور
در 3بازی بزرگ و یک تورنمنت سنگین
را دارند.
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سر سرباز هخامنشی
در مخزن موزه ملی ایران

كتاب به متن زندگی مردم
بازمیگردد

داستان علمی-تخيلی نگاه
جهانشمول دارد

22

23

24

ديدار با بهاءالدين خرمشاهی؛ نويسنده،
حافظپژوه و مترجم قرآن كريم

رئيس
صداوسيما در
پشت صحنه
سلمان

گفتوگو با ضحي كاظمي،درباره موقعيت و
چشمانداز اين ژانر ادبي در ايران
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اختصاصی همشهری /جواد عزتی در نمایی از فیلم «مرد بازنده»  /عکس :سمیه جعفری

«مرد بازنده» برنده روز اول

گزارش

مسعود پویا
روزنامهنگار

همانطور كه انتظار میرفت ،بلیت فیلمهای كارگردانان
شاخص حاضر در جشنواره فجر ،در همان ساعات اولیه
باز شدن سایت ،به اتمام رســید .در این میان بلیتهای
فیلمهای «خائنكشــی» (مســعود كیمیایی) و «مرد
بازنــده» (محمدحســین مهدویان) زودتــر به فروش
رفت .فیلم «مالقات خصوصی» (امید شــمس) از دیگر
آثار حاضر در جشــنواره امسال اســت كه مردم از آن
اســتقبال كردند؛ بهطــوری كه بیشــتر بلیتهای این
فیلم به سرعت فروش رفت .در جشــنوارهای كه تعداد
فیلمسازان شاخص و شناختهشده كم است ،مخاطبان
خیلی زود بلیتهای فیلمهایی را كه كنجكاویبرانگیزتر
از بقیه بودند ،خریداری كردنــد .فروش بلیت فیلمهای
جشنواره بهصورت آنالین از طریق سامانه بلیتفروشی
سینماتیكت برای عموم مردم در سراسر كشور امكانپذیر

است .امسال بلیتهای جشنواره فقط بهصورت آنالین
عرضه خواهد شــد و خبری از عرضه بلیت در گیشــه
نخواهد بود .با مراجعه به ســایت فروش آنالین میتوان
دریافت كه به فیلم مرد بازنده ســاخته محمدحســین
مهدویان ۶ســالن ســینمایی اختصاص پیدا كرده كه
تمام صندلیهای این ۶ســالن تا روز آخر جشــنواره پر
و خالی از ظرفیت اســت .همچنان كــه تمام بلیتهای
۶ســالن درنظر گرفتهشــده برای فیلم خائنكشی هم
به ســرعت تمام شد؛ نشانهای از اشــتیاق عمومی برای
تماشای آخرین ساخته مســعود كیمیایی .درحالیكه
تا آخرین لحظــات نگارش این گزارش خبری رســمی
از دفتر جشــنواره در مورد جزئیات اســتقبال مردم از
فیلمهای جشنواره منتشر نشــده ،خبرهای غیررسمی
حكایت از آن دارد كه فیلمهای «نگهبان شــب» (رضا
میركریمی)« ،علفزار»(كاظم دانشی)« ،بدون قرار قبلی»
(بهروز شــعیبی) و «بیرویا» (آرین وزیردفتری) هم در
بلیتفروشی با اســتقبال قابل توجهی مواجه شدهاند و
شاید حاال كه این گزارش را میخوانید ،تمام بلیتهای

تركیب مبهم هیأت داوران

در شرایطی كه مســعود نقاشزاده ،دبیر جشنواره بهعلت
مبتالشدن به بیماری كرونا خانهنشین شده ،هنوز خبری از
معرفی هیأت داوران جشنواره نیست .معموال تركیب هیأت
داوران جشنواره نهایتا تا روزهای ابتدایی بهمنماه معرفی
میشدند ،امسال هنوز هیچ خبری از اعضای هیأت داوران
جشنواره چهلم نیست؛ موضوعی كه باعث شد دیروز برخی
رسانهها با كنایه به آن بپردازند و لزوم تحرك بیشتر دفتر
جشنواره را یادآور شوند .در سالهای اخیر معموال تا ۶بهمن
تركیب هیأت داوران مشخص میشد؛ اتفاقی كه تا آخرین
ساعات روز گذشته رخ نداد تا بازار شایعات
درباره رایزنیهای ناموفق با سینماگران
برای پذیرش داوری جشنواره داغ شود.

مکث

پيشبيني سانسهاي فوقالعاده
براي وضعيت قرمز

درحاليكه آمار مبتاليان به اوميكرون ،سويه
جديد كرونا ،بهصورت تصاعدي گســترش
مييابد ،براي ۷۰درصد ظرفيت ســالنهاي
نمايشدهنــده فيلمهاي جشــنواره بليت
فروخته ميشود و شايد تا ميانههاي بهمن هم
اوضاع ابتال به كرونا دوباره بحراني شود .بهگفته
مدير روابطعمومي جشــنواره در اين صورت
از ظرفيت سانسهاي فو قالعاده بهره گرفته
خواهد شد .يزدان عشــيري درباره وضعيت
بليتهاي مردمي فروختهشده در صورت قرمز
شدن وضعيت كرونايي به مهر گفت« :در اين
صورت سراغ سانسهاي فوقالعاده ميرويم
تا پاســخگوي عالقهمنداني كــه بهصورت
پيشخريد بليت تهيه كرده بودند ،باشــيم و
مكانيزمي را تعريــف ميكنيم تا ميزبان همه
عالقهمندان باشــيم ».البته بهنظر ميرسد
اختصاص ســانس فوقالعاده براي مخاطباني
كه بليت خريدهاند بهلحاظ اجرايي كار چندان
سادهاي نباشد.

جيك جيلنگهال
در ببر و فرار كن

ميزباني 10سالن براي اجراهاي جشنواره

آغاز اجراهاي جديد در تماشاخانههاي خصوصي
تئاتر

فهيمه پناهآذر
روزنامهنگار

بازخواني آقاي چرچيل

در کنار اجراي نمايشها ،برنامه نمايشنامهخواني آثار هم
در بعضي از سالنها برگزار ميشــود .خوانش «ماموريت
جدي آقاي چرچيل» ازجمله نمايشــنامههايي است که
اجرايش را 16بهمن در شهرزاد دارد .ديوار چهارم هم نهم
بهمن نمايشنامه «هتل پناهجويان» را بازخواني ميکند.
«جان سوخته» مهتا محدث هم دوم بهمنماه در شهرزاد
خوانش ميشود.
ژپتو در ايرانشهر

تماشاخانه اهورا از 17بهمن ميزبان «روز اعتراف» سميه
قاسمي ميشــود .اوشــان محمودي هم از اول اسفندماه
نمايش «ژپتو» را در سالن ناظرزاده ايرانشهر روي صحنه
ن ماه سال افسانه ماهيان هم اجراي «بچه»
ميبرد .در آخري 

را در ايرانشهر دارد .تماشاخانه ســنگلج از دهم بهمنماه
ميزبان «لباس جديد پادشــاه» به کارگرداني الدن نازي
ميشود .در تماشــاخانه اهورا هم نمايش «چمدان» آريو
راغبکياني 17بهمن اجرايش را شروع ميکند.
پزشک نازنين اشکان خطيبي

نمایش پزشک نازنين کار تازه اشکان خطيبي

شمارش معکوس براي برگزاري چهلمين جشنواره تئاتر
فجر در حالي آغاز شده که ســالنهاي نمايشي همچنان
اجراهاي خود را دارند و هر شــب بيش از 80نمايش روي
صحنه ميرود .در اين ميان برخي از سالنها هم در هفته
دوم بهمن ميزبان اجراهاي جديد ميشــوند .در اين دوره
از جشنواره 10سالن ميزبان نمايشهاي فجر است و ديگر
سالنها اجراي عادي نمايشهاي خود را دارند.

سالن شــمارهيک پرديس ســپند هم از 14بهمن ميزبان
«پزشک نازنين» اشــکان خطيبي ميشود .در هيالج هم
«پشت کالنتري» نيما صمدي اجرايش را شروع ميکند.
شــاهين زارع هم نمايش «اســم» را به خانه نمايش آبان
مــيآورد« .الموزيکا» هم از نيمــه دوم بهمنماه در خانه
نمايش دا اجرا ميشود.
ميزباني 10سالن در جشنواره تئاتر فجر

نمايشهاي چهلمين جشنواره تئاتر فجر در ۱۰سالن روي
صحنه ميرود9 .ســالن به اجراي نمايشها در بخشهاي
رقابتي ،غيررقابتي و مهمــان اختصاص خواهد يافت و در
سالن اســتاد انتظامي هم نمايشهاي بخش راديوتئاتر به
اجرا درميآيند .تاالر وحدت ،مجموعه تئاتر شهر(ســالن
اصلي ،چارسو ،سايه ،قشقايي) ،تماشاخانه ايرانشهر(سالن
استاد سمندريان و سالن اســتاد ناظرزادهکرماني) ،سالن
اصلي تئاتر مولوي و تاالر حافظ از مراکزي هســتند که به
اجراي نمايشهاي جشنواره اختصاص پيدا کردند.

معرفي نمايشهاي راديوتئاتر

از ۲۰بهمنماه اجراي 12اثر در بخش راديوتئاتر جشنواره

نظر فرهادی
درباره نامزدی
در اسكار2022

اصغــر فرهــادي در
گفتوگويــي بــا ورايتي
از نامزدي«قهرمــان» در
فهرست اوليه رشته بهترين
فيلمبينالمللياسكار2022
و چالشهايي كه در مسير
تبليغ اين فيلم براي حضور
در معتبرتريــن مراســم
سينمايي سال با آن روبهرو
بوده،سخنگفت.
فرهادي دربــاره حضور
در فهرســت نامزدهاي
اوليه رشــته بهترين فيلم
بينالمللي اســكار گفت:
زماني كه فيلمــي به اين
مرحله ميرسد ،مخاطبان
سينما كنجكاو ميشوند
بدانند موضوع داســتان
فيلمي كه تــا اين مرحله
صعود كرده چيســت؟ و
همين مسئله سبب افزايش
تماشــاگران اين فيلم در
سراسردنياميشود.

در اولین روز بلیتفروشی فیلمهای جشنواره ،آثار مسعود كیمیایی و محمدحسین مهدویان
با اقبال گسترده مخاطبان مواجه شدند
این فیلمها پیشفروش شــده باشــد .امسال برخالف
سالهای گذشته بهای بلیت جشنواره افزایش نیافته و
بلیتهای چهلمین جشنواره فیلم فجر با قیمت ۳۰هزار
تومان به مخاطبان عرضه میشود.

پيمانجبلي،رئيسسازمان
صداوسيما در دومين بازديد
خود از پشت صحنه سريال
«سلمان فارســي» كه به
كارگرداني داوود ميرباقري،
در شهرك غزالي در حال
تصويربرداري اســت ،در
جريانمراحلمختلفتوليد
اين سريال فاخر قرار گرفت.
درابتداياينبازديدجبليبا
حضوردرصحنهفيلمبرداري
درجريانضبطسكانسشفا
يافتن گداي معبد «سليمان
اورشليم» قرار گرفت .اين
سكانس در 2نوبت با حضور
بازيگران و هنــروران از
زواياي مختلف ضبط شد.
رئيس رسانه ملي در جمع
عوامل ،با اشاره به اهميت
مجموعههــاي تلويزيوني
تأثيرگذار گفت :ســريال
«سلمانفارسي»اثريعظيم
و تأثيرگذار است و اميدوارم
فرايند توليد اين ســريال
بدونمانعادامهداشتهباشد.
داوود ميرباقري نيز با تشكر
از حضور رئيس سازمان و
هيأت همراه گفت :حضور
شما تأثيرگذار بوده و باعث
ميشود ما با انرژي و قوت
قلببيشترپيشبرويم.

در تاالر استادعزتاهلل انتظامي خانه هنرمندان ايران آغاز
ميشــود و تا شــنبه ۲۳بهمن ادامه پيدا ميکند .هر روز
3راديوتئاتر در ســاعات ۱۸:۱۵ ،۱۶و  ۲۰در اين تاالر به
اجرا درخواهد آمد.
نمايشهاي «معماي شــام» به کارگرداني محمدرادمهر
ســاعت« ،۱۵راهحل» بــه کارگردانــی پيام نــوروزي
ســاعت« ،۱۸:۱۵قاصد روزان ابري» به کارگردانی ميثم
کريمي ساعت ۲۰در نخستين روز اجرا ميشوند.
پنجشــنبه 21بهمــن نمايشهــاي «زخمه ربــاب» به
کارگرداني محمدعلي ياري ساعت« ،۱۵حديث بيقراري
ليــا» بــه کارگرداني مبيــن بويافراز ســاعت،۱۸:۱۵

«کمديکافه» بــه کارگرداني پيمان قريبپنــاه و بهرام
سرورينژاد ساعت ۲۰اجرا خواهد شد.
جمعه بيســتودوم بهمــن نمايشهاي «ســاندي» به
کارگرداني هانيه پيرامي ســاعت« ،۱۵سووشــون» به
کارگرداني آرش جمالالديني ساعت« ،۱۸:۱۵راهبندان»
به کارگرداني ســولماز ملکي ســاعت ۲۰اجرا ميشوند.
23بهمــن نمايشهاي «مافگــه» بــه کارگرداني زهرا
اسماعيلي ساعت« ،۱۵يواشتر شليک کن» به کارگرداني
مجيــد حمزانلويي ســاعت ۱۸:۱۵و «ضيافــت مرغان
مهاجر» به کارگرداني شيرين سپهراد ساعت ۲۰به اجرا
درخواهند آمد.

جيك جيلنگهال قرار است
در فيلم ترسناك با موضوع
سرقت «ببر و فرار كن» به
تهيهكنندگي بريان اوليور
و برادلي فيشــر از كمپاني
«نيوريپاليــك پيكچرز»
بازي كنــد .او همچنين
يكي از تهيهكنندگان اين
فيلم خواهد بود .به گزارش
هاليوودريپورتر ،جان گلن
فيلمنامهنويسي كه نگارش
فيلمنامههــاي فيلمهاي
«چشم عقاب» و «شهروند
تابع قانــون» را در كارنامه
خود دارد ،نگارش فيلمنامه
اين فيلم را عهدهدار خواهد
بود .داستان اين فيلم درباره
دزداني است كه با استفاده
از قايقهاي موتوري سريع
از قايقها و كشــتيهاي
تفريحي خصوصي سرقت
ميكنند؛ اينبار اما دزدان
داستان اين فيلم در زمان
سرقت ،شيء اشتباهي را
از يك گروه از خالفكاران
ميربايند و همين مسئله
حوادث ترسناكي را براي
آنان رقم ميزند.

ایستگاه خبر

اعتراض ساراندون
به سكوت رسانهای
عليه مردم يمن
سوزان ســاراندون ،بازيگر نامدار آمريكايي كه
تاكنون 4بار نامزد جايزه اسكار شده و در سال
 ۱۹۹۵براي فيلم «راه رفتن مرد مرده» موفق شد
جايزه اسكار نقش اول زن را از آن خود كند ،در
صفحه شخصياش در توييتر ،به حمله عربستان
ســعودي به يمن اعتراض كرد و از بيتوجهي
رسانههاي جهان به اين مسئله نوشت.
ساراندون با بازنشــر يك توييت در توييترش از
شيرين العديمي ،دانشيار يمنياالصل دانشگاه
ميشيگان ،به سكوت و سانســور خبري در برابر
كشــتار مردم يمن اعتراض كرد .در اين توييت
آمده است« :هنوز دارم تالش ميكنم تا بفهمم
چطور  24ساعت پيش عربستان سعودي ،آمريكا
و امــارات ،همه اينترنت يمن را بســتند تا انواع
كشتار را در يمن انجام دهند و اين موضوع در هيچ
جا به خبر اول تبديل نشــد» .اين نوشته سوزان
ساراندون بيش از ۴هزار بار ريتوييت شده و بيش
از  ۴هزار نفر آن را اليك كردهاند.
بسياري از فعاالن حقوق بشر از اين حركت خانم
ســاراندون قدرداني كردهاند ،ازجمله كميته
وحدت يمنيها كه از وي تشكر كرده كه با انتشار
اين توييت ،به ديده شدن اين مسئله كمك كرده
است .برخي ديگر نيز نوشتهاند؛ رسانهها فقط
درباره اين ميگويند كه عربســتان چند پهپاد
حوثيها را سرنگون كرده و از واقعيتهاي اين
جنگ نابرابر حرفي نميزنند .همچنين تعدادي
از كاربران فضاي مجازي هم بر اين تأكيد كردهاند
كه براي رسانهها كشته شدن آدمها در يمن به
منزله كشته شدن چند نفر است نه كشته شدن
مردم بيگناه.
اين نخستين باری نيست كه ساراندون به مسائل
اجتماعي و سياســي واكنش نشان ميدهد .او
پيش تر در تظاهرات ضدجنگ و حقوق بشــر
شركت كرده و از جمله معترضان به سياستهاي
دونالد ترامپ بوده اســت .ســاراندون ،توييت
ديگري را باز نشر كرده اســت كه در آن آمده:
«لطفا ،لطفاً ،لطفاً هشــتگ يمن را ترند كنيد!
اينجا قيامتي به پا شــده اســت .مردم بيگناه
غيرنظامي دارند در كمال خونسردي بمباران
ميشوند؛ درحاليكه اينترنت قطع شده است.
نميدانم چه ميشود گفت .در  ۲۴ساعت اخير
حداقل  ۳۰۰نفر كشته يا مجروح شدهاند .زبانم
قاصر است»...

«متری ششونيم»
در سزار فرانسه
درحاليكه تا پيش از اين ،گمانهزنيها از شانس
نامزدي 2فيلم «قهرمان» به كارگرداني اصغر
فرهادي و «متري شــشونيم» ساخته سعيد
روستايي در رشته بهترين فيلم خارجي جايزه
سزار فرانســه حكايت داشت ،آكادمي فنون و
هنرهاي سينمايي فرانسه گزارش داده است
كه فيلم «متري ششونيم» در نهايت بهعنوان
نامزد ســينماي ايران براي حضور در رشــته
بهترين فيلم خارجي چهلوششــمين دوره
جوايز سزار ،كه به اســكار فرانسه نيز معروف
است ،انتخاب شده است« .متري ششونيم» در
كنار فيلمهاي «كوپه شماره »۶ساخته «يوهو
كاسمانن» از فنالند« ،ماشين من را بران» به
كارگرداني «ريوســوكه هاماگوچي» از ژاپن،
«اولين گاو» ساخته «كليريچارد» از آمريكا،
«بدترين آدم دنيا» بــه كارگرداني «يوآخيم
ترير» از نروژ« ،مادران موازي» ساخته «پدرو
آلمودوار» از اســپانيا و «پدر» به كارگرداني
«فلورين زلر» از بريتانيا و فرانسه ،براي كسب
جايزه بهترين فيلم خارجي جوايز سزار۲۰۲۲
رقابت ميكند.
«متري شــشونيم» بــه كارگرداني ســعيد
روستايي از ســوي كمپاني «وايلد بانچ» و از
تاريخ21ژوئيه 2021در فرانســه اكران شد و
با اســتقبال خوب مخاطبان فرانسوي در اين
كشور 1.3ميليون دالر فروش كرد .سينماي
ايران پيش از اين يكبار در سال 2012با فيلم
«جدايي نادر از سيمين» موفق به كسب جايزه
سزار در رشته بهترين فيلم خارجي شده است؛
همچنين داريــوش خنجي براي فيلمبرداري
«شهر كودكان گمشده» ساخته «ژانپير ژونه»
و «مارك راكو» در سال 1996و فيلمبرداري
فيلم «عشق» ســاخته «ميشــل هانكه» در
سال 2013نامزد دريافت جايزه سزار شده بود.
به گــزارش ورايتــي ،در اين دوره از مراســم
جايزه سزار ،فيلمهاي «تصورات گمشده» به
كارگرداني « ِژاويه جيانولي»« ،آلين» ساخته
«والري المرســيه» كه فيلمي زندگينامهاي
درباره ســلن ديون اســت ،فيلــم «آنت» به
كارگردانــي «لئو كاراكس» و بــا بازي «آدام
درايور» و «ماريون كوتيار» ،ازجمله شانسهاي
اصلي دريافت جايزه سزار در رشته بهترين فيلم
هســتند .فيلمهاي «باكنورد» به كارگرداني
«ســدريك خيمنس» كه يــك فيلم مهيج و
پليسي است ،فيلم اجتماعي «شكاف» ساخته
«كاترين كورســيني» ،فيلم ترسناك «بوات
نوار» بــه كارگردانــي «يان گــزالن» ،فيلم
عاشقانه «پاريس بخش ســيزدهم» ساخته
«ژاك اوديــار» و فيلم «اوندا10 :هزار شــب
در جنگل» به كارگرداني «آتــور هاراري» ،با
موضوع جنگ جهانــي دوم ،نيز ازجمله ديگر
نامزدهاي رشــته بهترين فيلم جوايز سزار در
سال 2022هستند.
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نیاز محوطه باستانی میرك
به پایگاه پژوهشی

محمدعلی محسنی بندپی
نایبرئیس فراکسیون گردشگری مجلس
آثــــــــار محــــوطههـــــای باستـــــــانی از
جندیشاپور تا بیســتون ،شهر سوخته
و جیرفت،دهههابــه غــارت رفتــه و
برخیشــان در موزههــای خارجــی و
تعــدادی بــه واســطه قاچاقچیــان و
دالالن در انتظار خروج از کشــور است/
خانهملت
فتحهللا توسلی
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ
میــراثفرهنگــی ،غــاری را کــه ســاالنه
حــدود ۳۰میلیــارد تومــان درآمــد دارد به
۸۰۰میلیون تومــان اجاره داده و شــرکت
ســیاحتی علیصــدر ،ســال ۹۸از ایــن غار
۲۴میلیارد تومان درآمد مستقیم داشت
امــاحتــی اجارهبهــا را تاکنــون بــه وزارت
میراث پرداخت نکرده است /خانه ملت
سارا عطارچی
عضو هیأت علمی دانشکده
جغرافیای دانشگاه تهران
ســامانه جامع نقشــه باستانشناســی
کشــور پیاد هســازی شــده و محققــان
بهویژه در پژوهشگاه میراث و گردشگری
میتواننــد اطالعات مکانــی و توصیفی
مربوط به یــک پــروژه ،پایگاه و اســتان و
کشور را مشاهده کنند /مهر

خبر

افزایش 30درصدی بودجه
وزارت میراث در الیحه دولت
معاون امور مجلس ،حقوقی و اســتانهای وزیر
ی
میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســت 
گفت :دولت ســیزدهم در الیحه بودجه۱۴۰۱
افزایش ۳۰درصدی اعتبارات برای این  3بخش را
مدنظر قرار داد .به گزارش ایرنا ،جواد واحدی در
حاشیه معرفی امیر كریمزاده بهعنوان مدیركل
جدید میراثفرهنگی اســتان ســمنان گفت:
كمیســیون تلفیق مجلس پس از بررسی حوزه
درآمدی وزارت میراث اكنون در حال بررســی
ســرفصلهای هزینهای بودجه است .وی افزود:
وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
از افزایش و توجه ویژه به اعتبارات این بخشها
دفاع میكنــد و مطالبه جــدی در این حوزهها
وجود دارد .واحدی با اشاره به تالش برای كمك
به فعاالن آسیبدیده حوزههای میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایعدســتی بهدلیل كرونا تأكید
كرد :تسهیالت از محل تبصره ۱۸حدود یكهزار
و ۵۰۰میلیارد تومان برای جبران خسارت كرونا
به فعاالن صنایعدســتی ،گردشــگری مدنظر
قرار گرفت ،اســتانها اكنون در حال جذب این
تسهیالت هستند و برآورد میشود حوزه میراث
فرهنگی در رتبه باالی جذب این اعتبارات قرار
بگیرد.

عدد خبر

12

اثر تاریخی کردســتان ثبت ملی شــد.
ایــن آثــار شــامل ۹خانــه تاریخــیخان
احمدی ،کســوتآرا ،برنجــی ،معتمد
وزیری ،نصرت نوری ،شــهناز خالدی،
ســبحانی ،بهمن ســلطانی و منصوب
عباسی ،به همراه 3اثر شامل مجسمه
مستوره اردالن ،سنگ قبر محمدامین
خان گروس و شمشیر مانایی است.

930

شــیء تاریخــی 3هــزار ســاله از
قاچاقچیــان اشــیای تاریخــی کشــف
شــد و ســردار حســن مهــری ،فرمانده
یگان حفاظــت میراثفرهنگی گفت:
قاچاقچیان قصد داشــتند این اشــیاء
عتیقه را از کشور خارج کنند که ناکام
ماندنــد .او افزود :آنها میخواســتند
یک مجسمه ارزشــمند 3هزار ساله را
۴میلیارد تومان بفروشند.

32

اثــر هنــری دوره قاجــار در یازدهمیــن
مزایــده گالــری آرتیبیشــن در کانــال
تلگرامــی ایــن گالری حــراج میشــود.
آثــار بــه حــراج گذاشــته شــده
شــامل نســخ خطــی ،قطعههــای
خوشنویســی بــا تنــوع بــاال از لحــاظ
نــوع قلــم ،فرمانهــای شــاهی قاجار،
منســوجات و فرش ،قلمــدان و جعبه
منبتکاریشدهاست.

سرسرباز هخامنشی در مخزن موزه ملی ایران
میراث
فرهنگی
دبیر گروه زیستبوم
محمد باریكانی

سر سرباز هخامنشی كه در سفر رئیسجمهور سابق
ایران به نیویورك برای بازگشت به ایران تحویل حسن
روحانی شــد ،حاال حاشیهساز شــده و كار به جایی
رسیده اســت كه نایبرئیس فراكسیون گردشگری
مجلس احتمال سرقت این اثر تاریخی متعلق به پلكان
شرقی تختجمشید را مطرح كرده است.
محمدعلی محســنی بندپی،نماینــده مجلس به
خبرگزاری خانه ملت گفته است كه آثار محوطههای
باستانی و تاریخی از جندیشاپور گرفته تا بیستون،
شهر سوخته و تمدن جیرفت ،همگی طی دهههای
طوالنی به غارت رفته اســت .بهگفتــه نایبرئیس
فراكسیون گردشگری مجلس ،برخی از این آثار در
آنسوی مرزها در موزه كشورهای خارجی و تعدادی
نیز به واسطه قاچاقچیان و دالالن داخلی در مرزها در
انتظار خروج از كشور است و مسئوالن نظارهگر این
وضعیت هستند .محمدعلی محسنیبندپی گفت :سر
سرباز هخامنشی كه پس از سالها به ایران برگردانده
شد و قرار بود پس از نمایش در استانهای مختلف در
تختجمشید نصب شــود ،هنوز بعد از 2سال به این
سایت برنگشته و ماجرای ســرقت آثار باستانی طی
سالهای اخیر بهكرات تكرار شده است.
چنــد روز قبل نیــز حمید فدایــی ،مدیــر پایگاه
میراثجهانی تختجمشید به خبرگزاری مهر گفته
بود :براساس برنامهریزیها قرار بود نقش برجسته سر
سرباز هخامنشــی در نقاط مختلف كشور به نمایش
گذاشته شود و این اتفاق در برخی استانها افتاد اما

بعد از گسترش و شیوع این ویروس ،تمام برنامهها با
مشكل مواجه شد و هماكنون نمیدانم نقش برجسته
سر سرباز هخامنشی كجاست؟
داستان یك سفر

نقش برجسته سر سرباز هخامنشی 64سال قبل از
پلكان شــماره 19شرقی تخت جمشــید جدا شد و
16سال بعد در سال 1974مصادف با 1352شمسی
ســر از حراجی ســاتبی در نیویورك درآورد و یك
خانم مجموعهدار به نام برنت این اثر باستانی ربوده
شــده از مجموعه میراث جهانی تختجمشــید را
خریداری كرد .او سر سرباز هخامنشی را 31سال نزد
خود نگاه داشت و ســرانجام در سال 1383شمسی
و 2005میالدی تصمیم به فــروش این اثر تاریخی
در حراجی كریستی لندن گرفت .درست در همین
ســال بود كه ایران متوجه حراج این اثر تاریخی شد
و اقدامات قضایی را برای استرداد اثر به سرقترفته
متعلق به مــردم ایران آغــاز كرد .ســازمان میراث
فرهنگی ،صنایعدســتی و گردشــگری وقت اما در
بازگرداندن این اثر در دادگاه انگلستان شكست خورد
و دادگاه لندن در سال 2007میالدی و 1385شمسی
به نفع خریدار اولیه سر سرباز هخامنشی كه آنزمان
ساكن فرانســه بود ،رأی داد12 .سال بعد سر سرباز
هخامنشی به آمریكا منتقل شد تا در یك حراجی به
فروش گذاشته شود ،اما یك دانشجوی ایرانی ساكن
نیویورك بهطور اتفاقی متوجه شد كه كاتالوگ این
حراج خصوصی با سر سرباز هخامنشی منتشرشده
و موضوع را از طریق شــبكههای اجتماعی رسانهای
كرد .این زمان بود كه دولت وقت ایران متوجه شــد
سر سرباز هخامنشی اینبار ســر از حراجی آمریكا

درآوردهو اقدامات حقوقی خود را برای توقیف اثر به
سرعت انجام داد و سرانجام در همان سال یك قاضی
در دادگاه نیویورك حكم به توقیف اثر و استرداد آن
به ایران داد .بدینترتیب سر سرباز هخامنشی تحویل
نمایندگی ایران در ســازمان ملل متحد شد و بهان ه
خوبی برای همراهی وزیر ســابق میــراث فرهنگی،
گردشگری و صنایعدســتی با رئیسجمهور وقت به
نیویورك شد تا حســن روحانی از سفر به نیویورك
دست خالی بازنگردد و سر ســرباز هخامنشی را هم
همراه خود به ایران بیاورد .وزیر وقت میراثفرهنگی
اما چنان از این رویداد خرسند بود كه اعالم كرد سر
سرباز هخامنشی پس از نمایش در شهرها و موزههای
كشور به تختجمشید بازمیگردد تا در همان محلی
كه از آن سرقت شده است ،بار دیگر نصب شود.
سر سرباز هخامنشی حاال كجاست؟

تور ایرانگردی سرباز هخامنشی بالفاصله آغاز شد تا
آنكه كرونا وارد كشور شد و سرباز هخامنشی ناپدید
شد2 .سال از پنهانماندن سر سرباز هخامنشی ایران
میگذرد و حاال رئیس فراكسیون گردشگری مجلس
با ظرافت گفته است این اثر نهتنها در تختجمشید
نصب نشده ،كه نشــانی از آن نیســت و سرقت آثار
تاریخی كشور كماكان ادامه دارد .علی دارابی ،معاون
میراث فرهنگی وزارت میراثفرهنگی پاسخگو نبود
اما محمدرضا كارگر ،مدیركل امــور موزهها و اموال
منقول وزارت میــراث فرهنگی ســرنخ اصلی را به
همشهری داده است .او در پاسخ به تماس همشهری
كه جویای سر سرباز هخامنشی است ،گفت :اثر تحویل
موزه ملی ایران بود .از همانها پیگیری كنید .همین
تماس ما را به موزه ملی ایران و دفتر جبرئیل نوكنده،

رئیس موزه ملــی ایران رســاند .از جبرئیل نوكنده
پرسیدیم سر سرباز هخامنشی كجاست؟چون مدیر
پایگاه میراث جهانی تختجمشید نمیداند این اثر
كجاست .و نایبرئیس فراكسیون گردشگری مجلس
هم گفته است سرقت آثار تاریخی كماكان ادامه دارد؛
آیا سردیس سرباز هخامنشــی كه از آمریكا به ایران
بازگردانده شد ،سرقت شده است؟
جبرئیل نوكنده میگوید :این اثر نه تحویل نماینده
مجلس شده است كه از آن خبر داشته باشد و نه امكان
نصبشدن بر پلكان شرقی تخت جمشید را دارد .چون
بیش از نیمقرن پیش از این پلكان جدا شده و به سرقت
رفته است و بنابراین امکان نصب مجدد آن بر جایگاه
قبلی با توجه به فرسایشهای مداوم و ...وجود ندارد.
پس تنها ارزش موزهای دارد و باید در موزههای ایران
و جهان به نمایش گذاشته شود.
جبرئیل نوكنده میگوید :این اثر از همان ابتدا تحویل
موزه ملی ایران بود و اینكه گفته شود به سرقت رفته
یا كسی از آن خبر ندارد ،واقعا عجیب است .سر سرباز
هخامنشی هماكنون در مخزن بخش تاریخی موزه
ملی ایران و در سالمت كامل نگهداری میشود .رئیس
موزه ملی ایران میگوید :سر سرباز هخامنشی پس
از تحویل به موزه ملی ایران در سال 97ابتدا بهمدت
یك ماه در موزه ملی ایران به نمایش گذاشــته شد و
پس از آن در استانهای خراسان رضوی ،سیستان و
بلوچستان ،فارس ،زنجان و مدتی در برج میالد تهران
به نمایش عمومی گذاشته شد .اما با شیوع كرونا تور
نمایشگاه تك اثر نقش برجســته سرباز هخامنشی
متوقف شــد و این اثر به موزه ملی ایران بازگشت و
هماكنون در مخزن موزه ملی ایران در سالمت كامل
نگهداری میشود.

نقشجهان؛ بازگشایی مسجد امام و یافتن آبراه عالی قاپو

ک بناهای تاریخی قدیمیتر از طرح موضوع فرونشستهای اصفهان است
فریبا خطا بخش ،مدیر پایگاه میراث جهانی نقش جهان :تر 
میدان نقشجهان اصفهان با برخورداری از  5اثر
تاریخی دیگر در دل خود شامل مسجد امام ،سردر
گپ
قیصریه ،عمارت عالیقاپو و مسجد شیخ لطفاهلل
سال 1313به شماره 102در فهرســت آثار ملی ایران ثبت شد و
نزدیك به نیمقرن بعد ،یعنی در سال 1358با شماره 115در ردیف
نخستین آثار تاریخی ایران قرار گرفت كه به ثبت در فهرست میراث
جهانی یونسكو رسید .میدان نقشجهان اما عالوه بر آن شهرت
جهانی كه در تمامی كتابهای گردشگری جهان از آن بهعنوان یك
مقصد دیدنی گردشگری یاد میكنند و آنرا شكوه معماری عصر
صفوی در ایران میخوانند ،هرازگاهی حاشیهساز میشود .از ساخت
برج جهاننما كه به نقض حریم این میدان ثبت جهانی شده و خروج
این اثر از فهرست یونسكو منجر میشد تا رسیدن فرونشستهای
اخیر به این میدان یا حتی قبلتــر ،تخریب خانههای تاریخی در
حریم درجه یك این میدان ثبت جهانی شده برای كشیدن گذر
آقانجفی و بعدتر مرمت گنبد مسجد شیخ لطفاهلل ،همگی میدان
نقشجهان را برای مدتها در فهرست نخست اخبار میراث فرهنگی
جای داده است .اینبار مرحله دوم مرمت گنبد مسجد شیخ لطفاهلل
آغاز شــده و باز هم حواشــی زیادی بهخود دیده است .روزنامه
همشهری حاال در گفتوگو با فریبا خطابخش ،مدیر پایگاه میراث
جهانی نقشجهان از وضعیت مرمتی آثار و بناهای تاریخی موجود
در این میدان ثبت جهانی شده ،تأثیر فرونشستهای اصفهان بر
این میدان تاریخی و وضعیت مرمتی ترك دوم گنبد مسجد شیخ
لطفاهلل پرسیده است.
خانم خطابخش ،آیا فرونشستهای اصفهان واقعا به
میدان ثبت جهانی شده نقشجهان رسیده است؟

صحبت درباره موضوع فرونشســت نیازمند یك تخصص اســت و در
تخصص بنده نیســت كه در موردش صحبت كنم .اما به شما میگویم
این مواردی كه در مورد تركهای موجود در برخی قسمتهای میدان
یوســهپل در فضای مجازی و رسانهها
نقشجهان اصفهان یا حتی س 
دست بهدست میشــود ،موضوعات جدیدی نیست و از گذشته وجود
داشته اســت .در مورد میدان نقشجهان هم این تركها از قبل وجود
داشته كه میتواند بهدلیل فرسودگی مصالح بهكار رفته در بناها باشد.
مثال در مسجد امام در میدان نقشجهان تركهایی بهمراتب شدیدتر
از آنچیزی كه در تصاویر موجود در فضای مجازی با عنوان تركهای
قسمتهایی از میدان وجود دارد ،دیده میشود .این تركها از قبل وجود
داشته و حتی بررســی آنها تاریخگذاری دارد .تا مشخص شود حركت
تركها بیشتر شده است یا خیر؟ بنابراین تركهای موجود در میدان
نقشجهان مربوط به االن نیست كه بگوییم چون آب در اصفهان وجود

4میلیارد تومان اســت .مرمت ترك دوم هم باید تا آخرین روز تیرماه
سال 1401كه سال مالی 1400تمام میشود ،انجام شود .اما اگر پروژه
زمانبر باشد و وضعیت اقلیمی اجازه ندهد ،هیچ عجلهای برای اتمام سریع
مرمت نداریم ،چون نمیتوانیم كیفیت مرمت را فدای سرعت كنیم.
وضعیت مرمتهای مسجد امام اصفهان چگونه است؟

ندارد ،این تركها ایجاد شده است .اما نمیتوان منكر وجود فرونشست
در میدان نقشجهان هم شد ،چون یك تیم تخصصی باید این موضوع
را بررســی كند و اگر فرونشســت در میدان نقشجهان وجود داشته
باشــد ،خطر بزرگی برای بناهای تاریخی اصفهان و میدان نقشجهان
ایجاد میكند .البته كمیتهای برای بررســی موضوع فرونشستها در
اصفهان تشكیل شده كه مدیریت هماهنگیها برعهده مدیریت بحران
استانداری اصفهان است و این دســتگاه باید یك تیم تخصصی برای
بررسی فرونشستهای میدان نقشجهان به این میراث جهانی اعزام كند.
من فقط میتوانم بگویم تركهایی كه تصویر آنها گاه در فضای مجازی
یوســهپل یا میدان نقشجهان منتسب
منتشر میشــود و آنرا به س 
میدانند ،همان زمان هم كه زایندهرود پرآب بود یا بارندگیها نیز خوب
بود ،در این آثار وجود داشت و چیز جدیدی نیست.
شما مرمت ترك دوم گنبد مسجد شیخ لطفاهلل اصفهان
را آغاز كردهاید و در جایی دیدم كه نوشته شده ترك گنبد را در
حالی برداشتهاید كه بارندگی میتواند به سازه گنبد نفوذ کند و
باعث تخریب و فروریختن گنبد مسجد شود .درست است؟

ببینید ،االن فصل سرد سال است و ما هم چون نمیتوانیم پیشبینی
كنیم در زمستان میزان و نوع بارشها چه اندازه است ،معموال كار مرمت
انجام نمیدهیم .در مورد مرمت ترك دوم گنبد به شما میگویم كه تنها
كاشیهای این ترك جمعآوری شده و بقایای زیر گنبد باقی است تا اگر
بارندگی هم صورت گرفت ،به سازه گنبد نفوذ نكند و گنبد از بین نرود.
االن نیمترك سوم و چهارم یعنی ترك دوم گنبد را برداشتهایم تا مرمت
آنرا انجام دهیم.

هزینه مرمت ترك دوم گنبد مســجد شیخ لطفاهلل
اصفهان چقدر است؟

تا االن برآورد ما برای مرمت ترك اول و تــرك دوم گنبد یك میلیارد
تومان بوده كه تنها 500میلیون تومان برای مرمت این گنبد تا به حال
تخصیص داده شده اســت .برآورد ما برای مرمت تمامی گنبدحدود

مرمت گنبد مسجد امام اصفهان از سال 90شروع شد و تركهای گنبد
یك به یك مرمت شد و اكنون نیز ترك  15و  16گنبد در حال پایان كار
مرمت است كه فقط حدود یك متر از مرمت رأس گنبد این مسجد باقی
مانده است .بنابراین اگر شرایط آب و هوایی به ما اجازه دهد ،تا یكماه
دیگر میتوانیم داربست گنبد مسجد امام اصفهان را بهطور كامل بازكنیم
و عید سال آینده این مسجد برای بازدید عموم باز شود .البته تنها مرمت
گنبد به پایان میرسد و مرمت ساق گنبد باقی است .مرمتهای داخل
مسجد هم انجام شدهو مرمت كاشیهای بدنه شمالی و جنوبی مسجد
هم بهطور كامل انجام شده است .اما موضوع این است كه كاشیهای بدنه
مسجد در برخی نقاط در حال ریزش است كه باید مرمت بدنه هم انجام
شود اما تمام اعتبار امسال برای مرمت گنبد گذاشته شد و اعتبار جدیدی
هم گرفته شد كه بهدلیل ریختن سردر بازار مسجد شیخ لطفاهلل صرف
مرمت آن میشود .برای مرمت گنبد مسجد شیخ لطفاهلل نیز از ابتدای
كار تا همین حاال حدود 5میلیارد تومان هزینه شده است.
وضعیت مرمتی عمارت عالیقاپو چگونه پیش میرود و
هزینههای صورتگرفته چقدر است؟

در عمارت عالیقاپو در حال مرمت تزئینات مسیر راهشاهی هستیم كه
2فاز آن انجام شده و در حال انجام فاز سوم هستیم .تعدادی نقاشیهای
پردهسازی جداشده از بنا وجود داشت كه زمان استحكامبخشی عالیقاپو
این نقاشیها از دیوارهها جدا شده بود و در طبقه چهارم عمارت نگهداری
میشد .در فاز اول و دوم براساس تشــخیص كارشناسی كه نقاشیها
مربوط به راهشاهی عمارت هستند 5تكه از نقاشیها مرمت و سرجای
خودش نصب شد .اكنون در حال انجام فاز سوم مرمت نقاشیهای مسیر
شاهی هستیم و یك نقاشی دیگر هســت كهمربوط به ایوان عالیقاپو
است كه پس از مرمت در جای خود نصب میشــود .این مرمتها نیز
300میلیون هزینه برداشته است .موضوع دیگری كه مربوط به عمارت
عالیقاپوست ،مرمت مسیر آب عمارت است كه از پایین به طرف حوض
طبقه سوم جاری میشــد.كارهای مرمتی آنرا هم انجام دادهایم .این
مسیر متأسفانه وضعیت خوبی نداشت و نیازمند فعالیت باستانشناسی
بودیم تا مسیر آب مشخص شود .در فعالیتهای قبلی مرمتی در عمارت
عالیقاپو بخشی از مسیر انتقال آب زیر پوشــش كاهگل رفته بود و با
همكاری دانشگاه هنر اصفهان مطالعات مربوط به این مسیر انجام شد و
فعالیت باستانشناسی مسیر نیز به پایان رسیده است كه برآورد ما برای
مرمت مسیر آب عمارت یكمیلیاردو800میلیون تومان است.

معاون پروژه کاوش تپههای میرک ســمنان گفت :محوطه
باســتانی میرک به عنوان کهنترین محوطه میراثی ایران
و نخستین محوطه روباز پارینهســنگی در کشور به پایگاه
پژوهشــی نیاز دارد .بهگزارش ایرنا ،ســید میالد هاشمی،
افزود :راهاندازی پایگاه پژوهشی برای تپههای تاریخی میرک
سمنان در افزایش سطح مطالعات این محوطه نقش مهمی
دارد .وی گفت :محوطه میرک در سطح جهانی شناختهشده
و تاکنون مقاالت متعددی در رابطه با آن در نشــریات فاخر
انگلیسیزبان منتشر شده است .معاون پروژه کاوش تپههای
میرک سمنان با تأکید بر اهمیت جهانی این محوطه باستانی
گفت :در استان سمنان باید این محوطه توسط تمام نهادها
مورد توجه جدی قرار گیرد.
تپههای میرک در  8کیلومتری جنوب سمنان واقع شدهاند.
میرک سمنان ،کهنترین محوطه میراثی ایران و نخستین
محوطه روباز پارینهسنگی در کشور است که تاکنون مورد
کاوش قرار گرفته اســت .این اثر در تاریــخ  ۱۰مهر ۱۳۸۰
با شــماره ثبت  ۴۱۴۸بهعنوان یکی از آثار ملــی ایران به
ثبت رسید.

«داریان» پاوه آماده ثبت
در فهرست آثار ملی
سرپرست فرمانداری پاوه با اشاره به ظرفیتها و فرصتهای
گردشگری بسیار مناسب در این شهرستان و روستای داریان،
گفت :این ظرفیتها مسیر ثبت ملی شدن داریان به عنوان
روستای ملی صنایع دستی را هموار میکند« .جلیل باالیی»
به ایرنا گفت :ارغوان بافی از مهمترین و بارزترین صنایع دستی
پاوه و روستای داریان است که اقدامات الزم برای ثبت شدن
آن در فهرست آثار ملی انجام شده اســت .وی تصریح کرد:
وجود صنعتگران سبدباف  ،جاذبههای گردشگری طبیعی،
معماری و بافت روســتا ،قرار گرفتن در میراث جهانی منظر
فرهنگی اورامان ،مهماننوازی مردم ،ویژگیهای فرهنگی،
مرزی بودن و دسترسی به بازار داخل و خارج ،درآمدزا بودن،
قدمت و تاریخچه ارغوان بافی در این دیار بخشــی از دالیلی
است که راه ثبت ملی روســتای داریان را به عنوان روستای
ملی صنایع دستی در حوزه ارغوانبافی هموار کرده است .او
تصریح کرد :وجود میراث جهانی منظر فرهنگی اورامان۲۵ ،
اثر ثبت شده ملی و شهر ملی گیوه نودشه ،میتواند پاوه را به
مقصد گردشگران داخل و خارج تبدیل کند.

محمدمهدی كالنتری

یادداشت

پژوهشگر دكتری مرمت بناها
و بافتهای تاریخی

تخریب سازمانیافته بافت تاریخی
پیرامون مسجد جامع عتیق
اواخر سال ،97چندین خانه تاریخی ارزشمند در بافت شمالی
مســجد جامع عتیق اصفهان و در حریم این اثر ثبت جهانی
تخریب شــد كه هیچ ارگان و نهادی مسئولیت تخریب آن را
نپذیرفت و ابهامات بهوجود آمده در مورد نهاد تخریبكننده
و علت تخریب باعث نگارش نامــهای در تاریخ 1398/2/31
به معاون وقت میراث فرهنگی كشور شد ،كه از طرف وزارت
میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری هم پیگیری و
اقدامی صورت نپذیرفت .در مرداد ماه ســال بعد با توجه به
بازدید وزیر وقت راهوشهرسازی از این بافت و صحبت از توسعه
توسازهای جدید در این بافت ،مجددا نامه و
و موافقت با ساخ 
گزارش مفصلی در تاریخ  1399/5/29به وزارت راهوشهرسازی
و وزارت میراث فرهنگی و معاونین این دو وزارتخانه ارسال شد
و با پیگیریهای انجامگرفته مشخص شد یكی از دستگاهها،
جهت ساخت یك مجتمع عظیم آموزشــی ،اقدام به تملك
3هكتار (30هزار مترمربع) از این بافت تاریخی كرده اســت
و با تملك این بناها بهعنوان بافت فرســوده شهری و اخراج
ســاكنان اصیل و رهاكردن بناها و در نتیجه تجمع معتادان
و بیخانمانها ،در نهایت اقدام به تخریب پنهانی یا آشــكار
خانههای ارزشــمند این بافت تاریخی میكند .این دستگاه
با آنكه هیچ طرح مصوبی در كمیســیون ماده 5استان برای
اقدامات خود ندارد ،تاكنون صرفا با تملك و تخریب بهدنبال
آزادسازی محدوده طرح است تا زمانی كه موفق به تخریب تمام
پالكهای واجد ارزش تاریخی شد ،طرح خود را در كمیسیون
ماده 5مطرح كند و با توجه به نبود پالك ارزشمند و به نوعی
نبود مزاحم اقدام به دریافت مجوز برای طرح خود كند .این نوع
تخریبهای سازمانیافته قبل از تصویب طرح در نمونههای
مشابه ازجمله در مورد احداث گذر آقانجفی در جوار میدان
ثبت جهانی شــده نقشجهان اصفهان نیز عینا انجام شد ،تا
جایی كه در زمان تصویب طرح گذر در كمیسیون ماده 5در
سال 94حدود 60درصد مسیر خیابان ،حدفاصل سالهای 90
تا  94تملك ،تخریب و آزادسازی شده بود.
اما در ادامه روند تخریبهای این بافت ارزشمند تاریخی ،در
آبان 1400خبر تخریب بخشی از خانه ثبت ملی و ارزشمند
«امام جمعه» در جوار مسجد جامع عتیق رسانهای شد كه
این اقدام هم تكمیلكننده پازل تخریبهای سازمانیافته
در چند ســال اخیر برای مداخلهای بزرگمقیاس در حریم
بالفصل و درجه یك مسجد ثبت جهانی شده عتیق اصفهان
و بافت ارزشمند پیرامونی آن است .حال سؤال اینجاست كه
وزارت میراث فرهنگی ،وزارت راهوشهرسازی و شورایعالی
معماری و شهرسازی كشــور تا کی قرار است چشم خود را
روی زیادهخواهیها و اقدامات تخریبگرایانه در بافت تاریخی
اصفهان ببندند و شاهد تخریب بناها و بافت ارزشمند واقع در
جوار مســجد جامع عتیق اصفهان كه نگین بیهمتا و موزه
تاریخ معماری ایران است ،باشند؟!

پنجشنبه  7بهمن 1400
شماره 8424
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مرجان آقبالغي
مترجم

معماي توسعه

چگونه فرهنگ مطالعه
در خانوادهها زنده ميشود

عکس :همشهری /امیر ادهم

اگر كتابخوان خوبي باشيم ميتوانيم از كتابهاي مناسبي كه در
اطرافمان هستند ،لذت ببريم .عادت به مطالعه كمي دشوار است،
اما با اندكي تالش ميتوانيم ايــن فرهنگ خوب را در خود زنده
كنيم .براي زندهكردن فرهنگ مطالعه و كتابخواني بايد اول از
خودمان شروع كنيم .اگر توقع داريم فرزندانمان بيآنكه ما كتاب
بخوانيم ،كتابخوانهايي حرفهاي شوند ،انتظاري باطل داشتهايم.
عالوه بر اين بدانيم كه كتاب خواندن از هر كار به ظاهر فرهنگياي
دشوارتر است؛ سختتر از كنسرت رفتن ،فيلم و سريال و نمايش
ديدن و كارهايي از اين دست .بنابراين باید خودمان را وادار كنيم
به خواندن و تنبلي را كنار بگذاريم .عادت به مطالعه بايد در وجود
هر فرد نهادينه شود؛ در غير اين صورت تنها به مطالعه ميتوان
به شكل يك گذران وقت نگاه كرد .اين چند پيشنهاد به ما كمك
ميكند تا نهتنها پس از مدتي كوتاه كتابخواني حرفهاي شويم،
بلكه مطالعه تبديل به يكي از مفرحترين سرگرميهاي ما شود:
انتخابكتابدرزمينهايكهبهآنعالقهمندهستيد

 1اگر شما به رشته يا زمينه خاصي عالقهمنديد و از آن
لذت ميبريد بهدنبال انتخاب كتابهايي باشــيد كه در زمينه
آن رشــتهها هســتند .با اين كار عادت مطالعه در شما كمكم
نهادينه ميشود و پس از مدتي از هر كتابي در هر زمينهاي و با
هر محتوايي لذت ميبريد .اما درباره ديگر اعضاي خانواده ،اجازه
بدهيد آنها خودشان طبق سليقههايشان كتاب انتخاب كنند؛
بهويژه درخصوص فرزندان كودك و نوجوانتان سليقه شخصيتان
را به آنها تحميل نكنيد.
ادبيات داستاني يا غيرداستاني

 2تعدادي از كتابها كامال ســاخته و پرداخته تخيالت
نويسنده و تلفيقي از حقيقت و تخيل نويسنده هستند .به اين
آثار كتابهاي داستاني ميگويند .رمانها ،داستانهاي كوتاه
و افسانهها نمونه خوبي از اين دسته هستند .اينگونه كتابها
ميتوانند شــما را به جاهاي ديگر ببرند و به قدرت تخيل شما
كمك كنند .اين دسته از كتابها براي عالقهمند شدن به مطالعه
و لذت بردن از كتاب بسيار مناسبند .اما كتابهاي غيرداستاني
مبناي حقيقي دارند؛ مانند كتابهاي تاريخي و علمي ،اما اين به
آن معنا نيست كه اين دسته از كتابها خسته كننده هستند ،بلكه
براي آغاز كار مناسب نيستند ،اما با خو گرفتن به عادت پسنديده
مطالعه ميتوان پس از مدتي كوتاه از آنها هم لذت برد.
از ساير اعضاي خانواده كمك بگيريد

 3از فرزندان و همســرتان و كساني كه به آنها عالقهمند
هستيد يا خصوصيات مشتركي با آنها داريد ،بخواهيد كتابهايي
را كه خواندهاند و از آن لذت بردهاند به شما معرفي كنند .با اين كار
شما هم شايد از كتابي كه آنها خواندهاند ،لذت ببريد و همين امر
نقطهاي براي لذت بردن از مطالعه باشد .عالوه بر اين به بچهها
در محيط خانه اهميت دادهايد و آنها حس خوبي خواهند داشت
از اينكه جدي گرفته شدهاند و بر آينده مسير كتابخواني آنها هم
تأثيرگذار است.
از متخصصان مشورت بگيريد

 4كتابخانه مكان خوبي است تا شما بتوانيد كتابهايي را
كه دوست داريد پيدا كنيد و مجبور نباشيد خودتان درباره آنها
تحقيق كنيد؛ بنابراين درباره عاليقتان با كتابداران صحبت كنيد
تا آنها در اين زمينه شما را ياري كنند.
برپايي جلسه كتابخواني

 5با دوستانتان قرار بگذاريد تا هر كسي كتابي مشخص
را بخواند و پس از مطالعه درباره آن كتابها با هم صحبت كنيد.
اين كار شما را تشويق ميكند تا هم يك جلسه دوستانه داشته
باشــيد و هم پيشزمينهاي از كتابي را كه نخواندهايد در ذهن
داشته باشيد تا تصميم بگيريد كه اين كتاب را بخوانيد يا نه .اين
كار را به بچههايتان هم توصيه كنيد كه چنين جلســههايي با
دوستانشان بگذارند.
به مطالعه تنها بهعنوان سرگرمي نگاه نكنيد

 6همه افراد به مطالعه بهعنوان نوعي سرگرمي نگاه و فكر
ميكنند كه اگر آن را انجام ندهند ،كار اشتباهي مرتكب نشدهاند،
اما اگر به مطالعه بهعنوان يكي از نيازهاي ضروري زندگي نگاه كنيم
ياد ميگيريم تا مثل غــذا خوردن مطالعه
را هرگــز فراموش نكنيــم .با چنين
گامهاي مؤثري شايد در كمتر از يك
ماه بتوان عادت خوب مطالعه را در
خود پرورش داد.
منبع:كيد هلت
نويسنده:ماري ال گاوين
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سيمرغ شعر
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جلد پنجم «ســیمرغ شــعر»
برگزید ه اشعار شاعراني از سراسر
کشور است که بعد از کارشناسی
و بررســی از بین صدها شــعر
انتخاب و در  128صفحه از سوي
نشر بيد به بهاي  65هزار تومان
منتشر شده اســت .در جلدهاي
قبلي نيز در هر مجلد  20شــاعر
و آثارشــان معرفي شــده بود.
حامد احمــدزاده ،مریم صفــری ،پدیده احمــدی ،همایون
رحیمیان ،محمدباقر آزاد ،آرزو حاجی خانی ،رحيمه احمدپور،
زیبا غفاری ،بهاره کیانی قلعه سردی ،فاطمه کریمی ،ریحانه
وطن خواه ،زینب فخاری ،هاجر جعفرزاده ،پریســا هادی پور
(گیلدا) ،خاقان کرمی ،على لوان آرانی ،علیرضا داودی مقدم،
داود نادعلی ،علی سلطانی نژاد و شهربانو قادريآبادي شاعراني
هستند كه سرودههايي از آنها در اين دفتر منتشر شده است.
اين كتاب به همت کانون شاعران معاصر و با گردآوری عبداهلل
محمدزاده به انتشارات بيد ارائه شده است.

ديدار با بهاءالدين خرمشاهی؛ نويسنده ،حافظپژوه و مترجم قرآن كريم

كتاببهمتنزندگیمردمبازمیگردد
فرشاد شيرزادي

گفتوگو روزنامهنگار

كتاب «حافظنامه» بهاءالدين خرمشاهي بهتازگي
به چاپ بيستوپنجم رسيده است .در اين كتاب
معني ابيات ،آرایههاي ادبي و همه صنايع به شكل
دقيق بررسي شده اســت .خرمشاهي با اينكه
مترجم قرآن كريم است و ترجمه او را با بهترين
ترجمهها -از حيث اســتحكام زبان -ازجمله
ترجمه شيوا و روان «عبدالمحمد آيتي» میتوان
مقايسه کرد ،پژوهشــگر و مترجمي فروتن و
صميمي اســت .با او گپي درباره وضع كتاب و
كتابخواني در ايران زديم و اوضاع امروز كتاب را
در كشورمان با كشورهاي توسعهيافته مقايسه
كرديم .به بحث درازدامن كاغذ و چندرسانهاي
شــدن جهان و انقالب ديجيتال و تأثيرش بر
كتاب و كتابخواني پرداختيم .غوري در مباحث
زبانشناسي و غناي زبان فارســي كرديم و به
انقالب ديجيتال و كتاب و كتابخواني بازگشتيم.
اين گفتوگو را تا پايان بخوانيد و از دست ندهيد.
به خاطر دارم كه يكبار گفتيد كتاب،
كاالي سرد محسوب ميشود .تعبير شما عالوه بر
اينكه تازگي داشت ،در جاي خودش بهاصطالح
خوب نشست .چرا تيراژ اين كاالي سرد امروز به
300نسخه رسيده است؟ در دهه 60كه جمعيت
ما بهمراتب كمتر از امروز بود ،كتاب شمارگاني
بيشتر از امروز داشت.

مسئله دوســويه اســت و دو معضل جهاني مقابل
كتاب قد علم كرده اســت .فقط هم مختص ايران
نيست؛ اين موضوع بومي و ملي محسوب نميشود
و سراسر جهان را فراگرفته است .يكي چندرسانهاي
شدن جامعه بشري است .مث ً
ال صدسال پيش حتي
راديو هم نبود .بعدها به تلويزيون رسيديم و سپس
ماهوارهها و فضاي مجازي جهــان را درنورديدند.
انقالب ديجيتال ،انقالب عظيمي است .از انقالبهاي
صنعتي و انواع ديگر به گمانم هيچ كم ندارد .انقالب
فرانسه يك انقالب كشوري بود يا انقالب خودمان،
اما انقالب ديجيتال يك انقالب جهاني اســت .اين
انقالب جاهاي بســياري از جهان را دگرگون كرده
است .چطور بايد انتظار داشته باشيم كه بتوان كتاب
را دانلود كرد و با وجود اين مترجم كتابي را از خارج
كشور سفارش دهد كه قيمت پُستش هم سه برابر
قيمت خودش ميشود!
من كتابي را چند ســال پيش و قبل از شيوع كرونا
ســفارش دادم .گفتند اين كتاب 20هــزار تومان
قيمت دارد .پرسيدم چقدر براي من تمام ميشود
تا به دستم برسد؟ گفتند 90هزار تومان هم قيمت
پست كتاب است .اين مربوط به 3سال پيش بود و
ميخواستم كتابي را از شهر كتابي در مشهد بخرم.
امروز بهمراتب قيمتها باالتر رفته و وضع با آن 3سال
پيش هم متفاوت است .معضل دوم ،بحران كمشدن
درخت براي كاغذ است .بحران كاغذسازي جهاني
باعث شده جهان به اين فكر بيفتد كه كاغذ و كتاب
را از درخت نســازد .مادهاي پيدا كنند يا از زبالهها و
بازيافت و نظاير آنها كتاب توليد شود .امروز هم دانش
شيمي و بيولوژي جهان پيشرفت كرده و از همين
رو اميد است كه جهان بتواند مادهاي جانشين براي
مواداوليه كاغذ بسازد .كشــورهاي توسعهيافته در
دانشگاههايي مانند كلمبيا و آكسفورد كتابهايي را
در 50نسخه منتشر ميكردند و آن را به اطالع همه
سايتها و رسانهها ميرساندند ،اما بهدليل پيشرفت
فناوري امروز حتي به 2نســخه هم ميتوان اكتفا
كرد .به گمانم آن روزها ديگر گذشته است كه نياز
به ماشينهاي بزرگ چاپ باشد .سرمايهگذاريها
نســبت به آن زمان هم تغيير كرده است .قبال اصال
صرف نميكرد كه مث ً
ال زير 200نسخه كتاب چاپ
شود .اكنون وقتي بستر يك پروســه فراهم است،
حتي ميتوان يك نســخه كتاب چاپ كرد! بعضي

جاها تقاضاهاي يكهفته يا يكماه را جمع ميكنند
و وقتي به تعداد قابل مالحظهاي براي مخاطبان انبوه
رسيد ،مث ً
ال به  150يا 200نسخه ،كتاب مورد نظر را
چاپ ميكنند .از اين دست كارها هم ميتوان براي
صرفهجويي كاغذ انجام داد؛ چنانچه برخي كشورها
هم چنين كردهاند .اين شــمارگان البته براي ايران
امروز يك تيراژ به شمار ميرود .يكي از كتابهايم
13بار چاپ شــده .پس از كتاب «حافظههاي من»
دو كتاب ديگر نوشتم كه منتشر شد .يكي از آنها با
عنوان «حافظ حافظه ماســت» به چاپ رسيد .اين
كتاب دوم بهرغم اينكه 13بار چاپ شده ،هر چاپي
كه من در خاطر دارم حدود 200نسخهاي بوده .من
با اين وضع موجود از خودم و نه حتي از خوانندگان
خجالت ميكشم .باور كنيد كه نزد خودم هم موضوع
لوس ميشود .اين پرسش در ذهنم جان ميگيرد كه
اصال چرا چنين كتابي نوشتهام كه فقط200مخاطب
داشته باشــد!؟ اين كار را با دســتگاه كپي هم كه
ميتوانستم انجام دهم!
باري ...البته ناشران هم مشكالت خودشان را دارند
و موضوع را نميتوان به گردن آنها انداخت .چنانچه
عرض كردم بحران كاغذ و موضوع چندرســانهاي
شدن جهان و انقالب ديجيتال ،عمدهترين مسائلي
است كه ما با آنها سر و كار داريم .حال شما از جناب
آذرنگ ،فاني و دوســتان صاحبنظــر ديگر كه در
انتشــاراتيهاي بزرگ كار ميكننــد ،مانند خانم
رضايي در انتشارات علمي و فرهنگي پرسش كنيد
تا موضوع براي مخاطبانتان در شــمارههاي ديگر
روزنامه روشــنتر شود .همين انتشــارات علمي و
فرهنگي كتاب «تخت جمشيد» را منتشر كرده كه
شاهكاري در نوع خود محسوب ميشود و قريب به
56سال از چاپ نخستش ميگذرد .اين كتاب سراسر
طرح و نقشونگارهاي معماري است .نه اينكه براي
نشاندادن زيباييهاي تختجمشيد باشد بلكه براي
نشاندادن آنچه تخت جمشــيد قبال بوده به چاپ
رسيده اســت .يعني مردم بدانند كه در اصل تخت
جمشيد چه بوده .اين تصاوير و طرحها توضيحاتي
هم دارد كه در آنها به وصف و معرفي تاالرها و پلكانها
ميپردازد اما اين دو معضل نميگذارد كه مثال همين
كتاب جان بگيرد .به گمانم اين دو موضوع باعث شده
كه كتاب با بحران روبهرو باشد.
هيچ علت ديگري در اين بين وجود
ندارد؟ مث ً
ال غفلت مردم از كتاب و كتابخواني؟

علت ســوم ديگر را اگر بخواهيم بررسي كنيم بايد
بگويم كه مردم ديگر وقت ندارند .درســت است كه
در دوران كرونــا آنها حبس خانگي شــدهاند اما در
عين حال باز وقت ندارند .ســاعت كار آنها با ساعت
غيركارشان مرز واضح و روشــني را درنمينوردد و
تكليف ما بهنوعي با اين زمان آشــكار نيست .مردم
دچار نوعي ندانمكاري شــدهاند .تا ســاعت را نگاه
ميكنند ميبينند كه به 9شب رسيدهاند و بايد دو
ساعت بعدش هم اســتراحت كنند .من كه خودم
نويسندهام در اين بين وقت كم ميآورم .بنابراين در
اين فرصت كوتاه سعي ميكنم چند مقاله بخوانم و
روزنامهها را مرور كنم و مجلهها را ورق بزنم .بهدليل
اينكه در دوران كرونا دلبستگيام به رباعي زيادشده،
چند رباعي هم ميگويم.
قصد داريد اين رباعيها را چاپ كنيد؟

بله .اتفاقا يك مجموعه شعر ميشود كه انتشارات نگاه
آن را منتشر خواهد كرد .عنوان احتمالي اين مجموعه
«چقدر آسمان دارم» است و سرودههاي 60سال مرا
دربرميگيرد .يعني از سال 1340تا .1400
قالبشان همه رباعي است؟

خير .شــعر قديم ،جديد ،رباعي ،غــزل ،قصيده و
حتي شعر نيمايي و ســپيد هم ميانشان به چشم
ميخورد .به نوعي همه ژانرها يا قالبها در اين كتاب
وجود دارد.
ميخواهم بدانم كــه در عهد كرونا
چقدر سعي كردهايد آدمي مكتوب باقي بمانيد؟

مثالي ميزنم تا موضوع برايتان روشــن شود .اين
موضوع فراتر از كتاب و كتابخواني است .شايد باورتان

نشود اما من حتي برخي مواقع هنوز نامه مينويسم!
اگر بخواهم پاسخ كسي را بدهم كه از طريق تلفن در
دسترس نيست ،به هيچ وجه خودم را بيهوده ناراحت
نميكنم و برايش نامه مينويســم .نامه ،امروز گويا
كال از جامعه بشري خارج شده و ديگر در دسترس
نيست! گويي نامه متعلق به جهانهاي توسعهنيافته
است؛ اما من چنين نميانديشم.
گفتيد بحران كاغذ ،جهاني است .آيا
كشورهاي توســعهيافته جهان هم كتاب را به
محاق بحران بردهاند؟

نهتنها كتاب در آنجاها هم تأثيرش كمرنگ شــده،
بلكه شمارگان روزنامهها هم فروكاسته شده .چنانچه
اطالع دارم بســياري از روزنامهها در كشــورهاي
توسعهيافته جهان تعطيل شدهاند .تيراژ يكميليوني
هماكنون براي آنها و البتــه در برخي نقاط تبديل
به رؤيا شده اســت .البته در خود ايران هم پيش از
ايام كرونا و اگــر بخواهيم خيلــي دور نرويم ،يكی
دو دهه پيش ،مطبوعات چندصدهزار نســخهاي
داشتهايم و آن را تجربه كردهايم .در عرصه كتاب هم
چنين تجربياتي را از پس سر گذراندهايم .نام عادل
فردوسيپور به هيچ وجه تابو نيست .در همين دوره
كتابي كه ايشــان ترجمه كرد ،چندصدهزار نسخه
تيراژ خورد.
مردم در مترو و وســايل حملونقل
عمومي با گوشــيهاي لمسي بازي ميكنند اما
كتاب نميخوانند .چرا؟

ايــن معضلي اســت كه بايــد جامعهشناســان و
روانشناسان اجتماعي به آن رسيدگي كنند و اقدامي
انجام دهند تا گردنها با وســيلهاي باال نگه داشته
شــود! بچهها و نوجوانها اگر بازيچهاي ديدند بايد
خوشحال شــوند اما متأســفانه نميبينند و گويي
چشمشــان را بــه روي همهچيز بســتهاند و فقط
گوشيهاي لمسيشــان را ميبينند! بچه 10ساله
و 9ساله هم گوشــي همراه دست گرفته .خب ،اين
فاجعه است!

امــروز گویا نامــه نوشــتن كال از جامعه

بشــری خارج شــده و دیگر در دسترس
نیست! گویی نامه متعلق به جهانهای

توســعهنیافته اســت ،امــا مــن چنیــن
نمیاندیشم و اگر بخواهم پاسخ كسی
را بدهم كه از طریق تلفن در دســترس
نیست ،برایش نامه مینویسم

حتي مرد 50ساله هم با گوشي لمسي
بازي ميكند اما هيچ به اين نميانديشــد كه از
وقت هدررفتهاش بهره ببرد.

پيش از انقالبهاي اجتماعي كه در شــرق و غرب
جهان پيش رفتهاند و حتي در كشورهاي مسلمان
تأثير و نفوذ داشــتهاند ،نهضت كتابخواني جمعي و
ملي از سر گذرانده شده است .اين را يادگاري از من
داشته باشيد(با لبخند) كه اساساً سرانه فرهنگ در
ايران پايين است .از كسي كه حسابدار يك شركت
است ،وقتي ميخواهيم نام 5شاعر ايراني را بگويد،
درميماند .رودكي به ذهن او خطــور نميكند .به
يادآوردن نام سنايي براي او دشوار است تا چه رسد
به اينكه ديوان سنايي را دست بگيرد و بخواند .گويي
بين جهان او و جهان سنايي هزارسال فاصله است.
اين حسابدار ساده گويي نميتواند واژگاني را كه در
ديوان سنايي يا رودكي است درك كند.
زبان فارسي كه از 1200سال پيش تا به
امروز هنوز قابل فهم است .چنين نيست؟

نميدانم بگويم از معجزات زبان فارســي است يا از

بليههايش .همانطور كه بهدرستي و تا حدودي اشاره
كرديد ميگويند ما امروز زبان شاهنامه را ميخوانيم
و ميفهميم .اين امر هم نه البتــه بهطور مطلق اما
بهطور نسبي درست است .اما زبانشناسان معتقدند
كه اين نشانه تحولپذيري و تكامل اندك زبان است.

در دورههاي اخير بهنظر شــما زبان
فارســي تغييرات عديده به خود نديده است؟
همين االن اشاره كرديد كه به فرض یک حسابدار
دركي از همه واژگان ديوان سنايي ندارد.

البته زبان امروز ما با زبان متون كالسيكمان تغيير
كرده و نميتوان منكر اين امر شــد .از قاجار به بعد
زبان فارسي تغييرات عمده بهخود ديد .سير تغيير دو
زبان پهلوي اشكاني و ساساني هم قابل بررسي است
و عمده بهشــمار ميرود .امروز بنگريد و ببينيد كه
چقدر اصطالح در زبان مردم امروز وارد شده .معتقدم
از اين اصطالحات ميتوان فرهنگ جديدي نوشت.
نمونه آن سريال آقاي فتحي است كه زبان محاورهاش
شگفتآور بود و يكي از منتقدان و پژوهندگان خوب
زبان فارسي ،يعني خانم ســايه اقتصادينيا كه در
زمينههاي مختلــف زباني و ادبــي صاحبنظرند،
نقدي نوشــتند و اعالم كردند كه 50-60اصطالح
اين ســريال كه تاريخ روايتش به 70ســال پيش
بازميگردد ،نبوده و مربوط به دوره آن سريال نيست
و جديد است.
تحول زباني ما بهدليل انقالب و تحوالت همهجانبه
جهاني ،سرعت گرفته و تغييرات عمده بهخود ديده.
واژهگيري و واژهدهي و تحول فارسي بهويژه در چند
دهه اخير شتاب قابل توجهي دارد و تأثير اين مهم را
روي كتب مختلف و زبان محاوره مردم هم ميتوان
مشــاهده كرد .ما امروز البته ديگر از زبان عربي كم
لغت ميگيريم 50 .تا 60درصد مفردات و تركيبات
زبان فارسي قديم و جديد عربي است .از سالم عليكم
گرفته تا خداحافظ .اولي كه كامل عربي است و دومي
مركب« .خدا» همانطور كه ميدانيم واژه فارسي و
«حافظ» واژه عربي است .امروز برخالف گذشته ورود
واژههاي انگليسي و به تعبيري بينالمللي در زبان
فارسي زياد شده؛ واژههايي مانند سلبريتي ،الكچري
و غيره .به جاي الكچري راحت ميتوانيم واژه لوكس
را بهكار ببريم كه البته آن هم فرانسه است اما قدمت و
كاربرد بيشتري دارد .ما كه اينها را داشتيم ،پس چرا
دوباره وارد زبانشان ميكنيم؟
ورود اين لغات به زبان به چه شــكل
است؟ يعني واقعا از كجا ميآيند؟

معموال مهاجران مختلف كه به خارج از ايران سفر
ميكنند و به كشور بازميگردند اين واژگان بيگانه را
وارد زبان ميكنند .تأثير اين طيف از مهاجران بر زبان
فارسي كم نيست و بايد توسط زبانشناسان بهطور
دقيق بررسي شود .آنها اين واژگان را بدون خجالت
بهكار ميبرند .حتــي واژه «واكســن» هم معادل
«مايهكوبي» داشت.
آيا در انقالب ديجيتــال ،كتاب كال
فراموش ميشود؟ پس از اين دوره چه؟

نه.

پس جايگاه كتاب پــس از انقالب
ديجيتال كجاست؟

مردم پس از اينكه ديوانهوار به ديجيتالیسم جهاني
روي آوردند ،آرامتر ميشوند .مثال كوتاهي ميزنم
تا موضوع برايتان روشن شود .امروز راديو رسانهاي
نيست كه مردم برايش سر و دست بشكنند .در عين
حال رسانه معقول و دلپذيري است كه شايد بگويند
پيرمردپسند است ،اما تا حد قابل تأملي معقول است.
ما 82سال اســت كه راديو داريم يا كمتر از 60سال
اســت كه تلويزيون وجود دارد اما امروز مردم ديگر
براي راديو و تلويزيون بهاصطــاح هول نميزنند.
روزي اينترنت و تحوالت ديجيتال هم جزو عادات
زندگي مردم ميشود .من در اين عرصه صاحبنظر
نيستم اما نظر صاحبنظران را جويا شدهام كه اگر
آن را محدودســازي كنيم ،بين  50تا 100سال در
تحوالت جهاني از مردم كشــورهاي توســعهيافته
عقب خواهيم افتاد.

كتاب«معماي توسعه» با زير عنوان تجربه ماهاتير و مالزي
را علياشرف افخمي به فارسي برگردانده و به تازگي از سوي
انتشارات نيستان منتشر شده است.
افخمي در بخشــي از مقدمه خود بر كتاب تــازهاش كه با
موضوع نگاهي به زندگي و ايدههاي اقتصادي و حاكميتي
ماهاتير محمــد از بنيانگذاران دوران نــو اقتصادي مالزي،
نوشته شده است با اشاره به سفر ســال 2016خود به اين
كشور بهمنظور شركت در كنفرانســي با موضوع بانكداري
اسالمي و ديدار با ماهاتير محمد ،درباره ريشههاي نگارش
اين كتاب به موضوعات جالبي اشــاره كرده اســت .او بيان
ميكند كه ماهاتير محمــد ،مهمترين كارش حركت دادن
مالزي به سمت توسعه و ايجاد فهم و فرهنگ «اعتمادسازي»
در اين كشور بوده است؛ بهطوري كه مردم اين كشور بتوانند
با تكيه بر آن ،سيستمي تازه از ارزشها ،اخالقيات و ديدگاهها
را براي رسيدن به توسعه و مدل شدن به كشور توسعه يافته
طي كنند كه اين موضوع به اذعــان افخمي و البته ماهاتير
محمد محقق شده اســت.كتاب «معماي توسعه» روايتي
است از مسير پر فراز و نشيبي كه مالزي ،رهبر و مردمان آن
طي كردهاند تا بتوانند به توسعه مدنظر خود طي سالهاي
اخير دســت پيدا كنند .این كتاب با مــروري بر زندگينامه
ماهاتير محمد آغاز و در ادامه ،ريشههاي انديشه و تفكر وي را
براي بازسازي اقتصادي كشورش مورد توجه و كنكاش قرار
ميدهد و در ادامه نيز سعي ميكند متني عبرتآموز بر پايه
مستندات تاريخي از آنچه در مالزي براي رسيدن به توسعه
طي شده را ترســيم كند .اين كتاب همچنين ديدگاههاي
ماهاتيــر محمد درباره جهاني شــدن و مواجهــه جهان با
مسلمانان و پيشرفت جوامع آنها را نيز مدنظر قرار داده است.
انتشارات نيستان اين كتاب 208صفحهاي را به بهاي 55هزار
تومان منتشر کرده است.

تازههاي نشر
نمايشنامه

منهستمگيلگمش
«مــن هســتم گيلگمــش» مجموعهاي اســت از
نمايشــنامههاي ســعيد تشــكري كه در سالهاي
نهچندان دور با عنوان نمايشنامهنويس و در سالهاي
اخير با عنوان نويســنده و داستاننويس ،نام آشنایی
برای مخاطبان خود شده است .تشــكري در اين اثر
مجموعه هفت نمايشنامه كوچك را گرد هم آورده كه
همه آنها با نخ تســبيح «روايت و نوشتن» به يكديگر
متصل شده است .تشكري در نوشــتن ،وامدار زبان
فخيم خراساني در سنت ادبيات فارسي است .زباني
كه عبارات و كلمات را شكوهمند انتخاب کرده و در
فضاسازيها به خوبي از عهده ترسيم اساطيري خير
و شــر بر ميآيد .او در اين نمايشنامهها نيز بهويژه در
بخشهايي كه شخصيتپردازي آنها متأثر از ادبيات
و شخصيتهاي تاريخي ايران است ،اين موضوع را به
اوج خود رسانده است.
ســنت روايي تشــكري در نمايشنامهنويسي چه در
متنهاي تاريخي و چه در متنهــاي امروزي دوري
گزيدن از موقعيتسازي فيزيكال و حركت به سمت
فضاسازي زباني است .بهعبارت سادهتر؛ ادبيات ،كلمه
و روايت براي او دســتمايهاي اســت كه به كمك آن
تمامي آنچه را که درصدد بيان آن است ،بازگو ميكند
و به همينخاطر در متنهاي او كمتر ميتوان سراغ
از خلق موقعيتهــاي خاص بــراي چينش صحنه
نمايش گرفت.
انتشارات نيستان اين كتاب 188صفحهاي را به بهاي
51هزار تومان منتشر كرده است.

تازههاي نشر
تاریخ

ايرانيان باستان
كتاب «ايرانيان باستان» اثر ماريا بروسيوس ،شرح فشردهاي
است از تاريخ و فرهنگ  3سلســله پادشاهي ايران ،پيش از
ورود اسالم به بين النهرين و ايران .ماريا بروسيوس ،دانشيار
تاريخ باستان در دانشگاه نيوكاسل ،در اين كتاب با در نظر
گرفتن جديدترين پژوهشها ،سلســلههاي هخامنشــي،
اشكاني و ساساني را مرور كرده و كوشيده خوانندگان عادي و
دانشجويان تاريخ و تمدنهاي باستان و عالقهمندان به تاريخ
را بهتر با جامعه ،فرهنگ ،دستگاه اداري ،اقتصاد و مذاهب
ايران باستان آشنا كند .بروســيوس در اين كتاب از نظرگاه
تازهاي ،تاريخ ايران را بررســي كرده كه به دور از نگاه قالبي
ساختگي است كه يك سويش غرب است و سوي ديگرش
شرق .در واقع در تاريخ نگاري اروپايي ،ايرانيان باستان عمدتا
براســاس منابع يوناني و رومي توصيف شدهاند ،منابعي كه
ايرانيان را از نظر سياســي ،فرهنگي و اجتماعي فرودست
انگاشــته اســت .بهرغم چنين رويكردي ،ايــن پژوهش با
روشني تمام ،به واقعيت تاريخ ايران باستان ميپردازد و حق
مطلب را درباره فرهنگ ،هنر ،اقتصاد و قدرت نظامي ســه
سلسله هخامنشيان ،اشكانيان و ساسانيان ادا ميكند .ماريا
بروسيوس ،دانشيار تاريخ باستان در دانشگاه نيوكاسل است
كه به ايران نيز ســفر كرده و آثار متعددي هم درباره تاريخ
ايران نوشته است.
نشــر ماهي ،اين كتاب 280صفحهاي را با ترجمه عيســي
عبدي به بهاي 28هزار تومان منتشر كرده است.
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اميرعباس ميثمي

معرفی
یک نویسنده

نگاه از درون

سیارهای به نام ترا

معرفی
یک نویسنده

سفر به آینده
محمد قصاع ،متولد سال
1343تهران و كارشناس
مخابرات دریایی اســت.
او كار ترجمــه را از ســال
1367با ترجمه كتابهای
علمی -تخیلی شــروع كــرده اســت .مجموعههای
«اســپایدرویك»« ،نبرد هیوالهــا»« ،خانه درختی
ســحرآمیز» و كتابهای «سرنوشتســازان»« ،مرد
عنكبوتی» و «درخت چوب آهنی» از آثار این مترجم
فعال در سالهای اخیر هستند .البته محمد قصاع یك
كتاب تألیفی هم در بخش ادبیات علمی -تخیلی دارد كه
او را بهعنوان نویسنده این ژانر ادبی هم معرفی میكند.
ماجراهای رمان «جهش ،خاطرات روز بعد» محمد قصاع
صبح یكی از روزهای ســال 1545شمسی خورشیدی
آغاز میشــود .زمانی كه محمد پســر نوجوان حسین
علوی ،رئیس انجمن علوم كشــور ملل متحد اسالمی،
روی رایانهاش نقاشی سفینهای را كه بهتازگی كشیده به
پدرش نشان میدهد .سفینه شكلی عجیب و غریب دارد
و علوی بدون آنكه بخواهد پسرش را ناامید كند در دل
میداند كه چنین سفینهای ممكن نیست از زمین بلند
شود .چند ساعت قبل از آن سفینهای ناشناس ناگهان در
محدوده پایگاه فضایی آلفا ظاهر شده است و پس از نادیده
گرفتن پیامهای هشــدار ،با قطع تمامی سیستمهای
ارتباطی و دفاعی پایــگاه آلفا ،بزرگترین مركز فضایی
جمهوری آرومیكا را به گروگان گرفته است.

معرفی
یک نویسنده

رمان«حصار»؛ روایتی نو
از داستان علمی-تخیلی
گرایش نویســندگان جوان ایران
به ژانر علمی -تخیلی در سالهای
اخیر بیش از هر زمان دیگری شده
و تقریبا بیشتر ناشــران آثاری در
این زمینه منتشــر میكنند .یكی
از این نویســندگان جــوان ،محمدعلی میقانی ،نویســنده
كتاب«حصار» اســت كه اثری در ژانر علمی -تخیلی نوشته
شده است .با داستانی كه در ایران میگذرد و حوادث متفاوتی
را در جهان داســتانی روایت میكند .در داستان این كتاب،
محسن كهن ،دانشمند اســت و زمانی كه ساخت اختراعش
تمام شــود میتواند دكترایش را بگیرد و ثروتمند شود ،در
همین زمان با همسرش بیتا به مشكل میخورد و همسرش
تركش میكند .چیزی نمیگذرد كه حصاری عجیب دورتادور
شــهرش را میگیرد .حاال مردم با كمبود مواد غذایی و نبود
مدیر و رهبر روبهرو هستند و نیاز به كسی دارند كه دنیایشان
را نجات دهد .محســن كه توان اداره خانهاش را هم نداشته
حاال باید دنیا را نجات دهد .البته رمان حصار به شــكل چند
جلدی قرار است منتشر شــود و فعال جلد اول آن با عنوان
«ایجاد» منتشر شده است .این اثر داستانی با بهرهگیری از
عناصر ژانر علمی-تخیلی كوشیده است بیانی نو از داستان
ایرانی با مضامین دینی واعتقادی را روایت كند .محمدعلی
میقانی درباره این رمان گفته اســت؛« من وقتی شــروع به
نوشــتن كردم به ژانر فكر نمیكردم ،بهدنبال این بودم كه
داستان خودم را تعریف كنم».

مسئله اصلي آثار علمي-تخيلي انسان
و ماهيت و زندگي اجتماعي اوست

داستان علمی-تخيلی نگاه جهانشمول دارد
گفتوگو با ضحي كاظمي ،نويسنده داستانهاي علمي  -تخيلي ،درباره موقعيت و چشمانداز اين ژانر ادبي در ايران

شما بهعنوان يكي از نويسندگان فعال
در زمينه ادبيات علمي-تخيلي در كشورمان،
سابقه اين ژانر ادبي در بين نويسندگان ايراني
را چقدر ميدانيد و نمونههــاي اوليه متعلق به
كداميك از نويسندگان است؟

داستاننويسي در كل ،پديدهاي نو در ادبيات ايران
است .قدمت داستاننويسي مدرن هنوز به صد سال
در ايران نرسيده اســت .در آثار نويسندگان پيش از
انقالب ،به نمونههاي انگشتشماري ميتوان اشاره
تودوم»
كرد ازجمله كتاب «رســتم در قرن بيســ 
به قلم آقــاي صنعتــيزاده .اما در دهــه ،90من و
نويسندگان ديگر ،بهصورت جدي شروع كرديم به
نوشتن داســتانهاي گمانهزن(فرا طبیعی) ،هم در
ژانر علمي-تخيلي و هم فانتزي و وحشت.
سال 1395نخســتين رمان علمي-
تخيلي شما با عنوان كاجزدگي منتشر شد ،چطور
شد تصميم گرفتید به سراغ اين ژانر ادبي برويد؟

من از كودكي عاشــق ژانر علمي-تخيلي بودم؛ چه
در كتاب ،چه در فيلم و ســريال .بــراي پاياننامه
كارشناسيارشد هم موضوع را مرتبط با گونه علمي-
تخيلي انتخاب كردم و همين باعث شد مباني نظري
اين ژانر را عميقتر مطالعه كنــم .اما در ايران نمونه
رمان علمي-تخيلي نداشــتيم و رفتن به سمت اين
ژانر مثل راهرفتن در تاريكي بود .با اينحال وقتي ايده
كاجزدگي به ذهنم آمد ،اول يك داستان كوتاه نوشتم
و بعد آن را به طرح رمان تغيير دادم .طرح را براي چند
نفر خواندم و نهايتاً تصميم گرفتم داستان را بنويسم و
قدم در اين راه مبهم بگذارم.
انتشــار رمان كاجزدگــي بهعنوان
نخســتين اثر شــما در ژانري متفــاوت ،چه
واكنشهايي بين مخاطبان آثارتان و نويسندگان
ايراني داشت و رويكرد شــما در مواجهه با اين
اظهارنظرها چه بود؟

ضحي كاظمي ،از داستاننويسان فعال در سالهاي
اخير اســت كه اين روزها رويكــرد اصلي او در
آراسته سليمي توپقراء
گفتوگو روزنامهنگار
نويسندگي ،داســتانهاي علمي-تخيلي است.
داستاننويســي را بهصورت حرفهاي از سال ۸۷
آغاز كرد .نخستين رمان او «آغاز فصل سرد» سال  ۹۱منتشر و نامزد نهايي جايزه واو (رمان متفاوت سال)
شد .بعد از آن مجموعه داستانك «كفشهاتو جفت كن» را از سوي انتشارات همشهري منتشر كرد .رمان
«سينشين» او سال  ۹۳منتشر شد .همان سال رمان ديگري از او با نام«سال درخت» منتشر و به زبان
انگليسي ترجمه شد .رمان بعدي كاظمي« ،اينجا كسي مرده؟» بود كه در سال 94منتشر شد .از آن به بعد
كاظمي كه بهعنوان نويسندهاي فرمگرا و تجربهگرا شناخته شده بود به نوشتن آثار ژانر فانتزي و علمي-
تخيلي روآورد .رمان علمي-تخيلي «كاجزدگي» ،رمان فانتزي-تاريخي «خاك آدمپوش» و مجموعه
علمي-تخيلينوجوان«دنيايآدمنباتيها»(نشرهوپا)حاصلسالهامطالعه،تحقيقوتالشايننويسنده
در اين ژانرهاست .رمان علمي -تخيلي «آدمنما» اين نويسنده هم مورد توجه عالقهمندان اين ژانر در ايران
قرار گرفت .رمان ديگر او با عنوان «بارانزاد»برند ه جايزه ادبي نوفه ۹۸شد .كاظمي همچنين در سال۹۹هم
 2رمان پادآرمانشهري با عناوين «سندروم ژوليت» و «رنسانس مرگ» را منتشر كرده است .با ضحي كاظمي
درباره داستانهاي علمي -تخيلي گفتوگو كردهايم.

جامع ه مدرن اســت .ما هنوز در جامع ه مدرن به سر
نميبريم و هنوز كشمكش بين ســنت و مدرنيته،
مسئل ه اصلي ماست .بديهي است كه به جاي پرداختن
به موضوعاتي كه در آينده ميگذرند و جهانسازي
برخاســته از علوم و تكنولوژيهــاي جديد دارند،
داســتان ايراني بيشتر معطوف باشــد به گذشته و
مشــكالت اجتماعي و اقتصادي زمــان حال .براي
اينكه ادبيات ژانري در جامعه پيشتاز شود ،به نوعي
دغدغ ه زندگي شهري مدرن نيازمنديم كه هماكنون
با توجه به مسائل اصلي جامعه بهخصوص فرهنگي،
ايدئولوژيك و اقتصادي ،هنوز سطح نيازهاي رواني ما
به آن نرسيده است.

موقعيت فعلي ژانــر ادبيات علمي-
تخيلي در كشورمان را ،با توجه به غلبه ترجمه
بر تأليف در اين زمينه چطور ارزيابي ميكنيد؟

از نظر حجــم آثار توليــدي خيلي عقبيــم .تعداد
نويسندگان اين ژانر در ايران به تعداد انگشتان دست
هم نميرسد و تعداد كتابهاي تأليفي هنوز خيلي
كم اســت .اما ما هر روز بهترين آثار علمي-تخيلي
جهان را بدون پرداخت هيــچ كپيرايتي ،ترجمه و
منتشر ميكنيم .نويســندگان ژانر علمي-تخيلي
در ايران ،نهتنها مســير مشــخصي جلوي رويشان
نيست و بايد خودشان راه را بسازند و علمي-تخيلي
را بوميســازي كنند ،بلكه در كنار اين كار ســخت
بايد با بهترين آثار دنيا كــه از فيلتر جوايز و فروش و
اقتباسهاي موفق ســينمايي و سريالي گذشتهاند،
رقابت كنند .اين قضيه ،كار را ســخت ميكند .اما تا
همينجا هم بهنظر من ميانگين كيفيت آثار تأليفي
منتشر شده قابلقبول و قابل دفاع است.

تفاوتهاي زيادي با نســلهاي قبلي دارند .با وجود
شبكههاي اجتماعي ،اينترنت و دسترسي به فيلمها و
سريالها و كتابها در سطح جهاني ،آشنايي بيشتري
با داستان ژانري دارند و نسبت به آن نهتنها دافعه ندارند
بلکه رغبت زيادي نشان ميدهند .در واقع مخاطب
بالقوهاي وجود دارد كه اتفاقا عالقه دارد داستان ژانري
ايراني بخواند كه با مختصات زيستي خودش همخواني
داشته باشد و بتواند با آن همذاتپنداري كند .همين
نياز بازار و موفقيت نسبي آثار ژانري كه تاكنون منتشر
شدهاند ،نويسندگان بيشتري را به قلمزدن در ادبيات
ژانري تشويق كرده است .همينطور ناشران بيشتري
هماكنون از داستان ژانري تأليفي حمايت ميكنند
و كمكم دارد مسير مناســبي باز ميشود .تنها حلق ه
مفقود هماكنون همچنان اقتباس سينمايي است كه
اميدواريم در سالهاي آينده ،فيلمسازان ايراني هم با
استقبال از آثار خوب ژانري تأليفي ،تحولي در سينماي
ايران بهوجود آورند.

پيشرفتهاي علمي در دهههاي اخير
چه كمكي به ادبيات علمي-تخيلي كرده و اصوال
آيا ارتباط مستقيمي بين پيشرفتهاي علمي با
كيفيت آثار ادبي در اين زمينه وجود دارد؟

بهنظر شما يك اثر ادبي موفق در بخش
علمي-تخيلي بايد چه ويژگيهايي داشته باشد
كه بتواند در جذب مخاطب موفق باشد؟

علمي-تخيلي تعاريف مختلفــي دارد اما در كل چند
شاخص ه مهم دارد ازجمله دنياسازي ،پالت و مضموني
كه معموالً به انسان و رابط ه انسان با جهان پيرامونش
ميپردازد .با اين نگاه ،داســتان علمي-تخيلي موفق،
داســتاني اســت كه ايد ه جديد و خالقانــهاي براي
دنياسازي داشته باشد ،پالت داســتاني آن جذاب و
هيجانانگيز و داستان از نظر مضموني ،عميق و تاحدي
فلسفي باشد .براي علمي-تخيلي ايراني ،بوميسازي هم
المان مهمي است .بوميسازي ميتواند در دنياسازي،
داستان ،مضمون و استفاده از نثر و زبان فارسي ،اتفاق
بيفتد و از همه مهمتر اينكه دغدغههاي خواننده ايراني
را دستمايه اصلي موضوع و مضمون كند.

به كارنامه نويسندگان ايراني در بخش
داستانهاي علمي -تخيلي چه نمرهاي ميدهيد
و آيا نمونههاي موفق و ايدهآل در اين ســالها
منتشر شده يا بايد منتظر ماند تا نتيجه دلخواه در
سالهاي آينده حاصل شود؟

تا اينجا هنوز داريم ســعي و خطا ميكنيم و كمكم
مسير باز خواهد شد اما همانطور كه گفتم متوسط
كيفي آثار ايراني نمر ه قابلقبولي ميگيرد .بايد صبر
كرد تا تعداد نويسندگان و آثار علمي-تخيلي ايران
بيشتر شود تا بتوانيم با متر و معيار مناسبي كه زمان
در اختيارمان قرار ميدهد ،آنها را محك بزنيم.
استقبال ناشران از آثار علمي-تخيلي
چگونه است و آيا ناشر تخصصي در اين زمينه در
ايران داريم يا ناشران مختلف به شكل مقطعي و
پراكنده كار ميكنند؟

تا شش ،هفت سال پيش اثر خاصي در ادبيات ژانري
توليد نشــده بود .خود من كتاب كاجزدگي را با نشر
چشمه منتشر كردم كه اتفاقاً بين مخاطبان ادبيات
گمانهزن بازخورد خوبي نداشــت ،چــون معموال
مخاطب نشر چشــمه نيســتند .بعد از آن تالشي
كرديم براي انتشــار آثار ژانري در قالب مجموعهاي
تخصصيتر .سال 96انتشارات ققنوس مجموعه رمان
ژانر هيال را راهاندازي كرد و من هم 2رمان «آدمنما» و
«خاك آدمپوش» را در اين مجموعه منتشر كردم .اما
ناشرهاي تخصصي ادبيات گمانهزن مثل كتابسراي
تنديس ،نشر ويدا ،نشــر باژ ،هوپا و ...كه پيش از اين
فقط ترجمه منتشر ميكردند و مخاطبان وفادار براي
آثار ژانري داشتند ،شروع كردند به انتشار كتابهاي
تأليفي و اين حركت باعث شده تا حدي پراكندگي
از بين برود و نويسنده و مخاطب بدانند براي انتشار
و خريد كتاب ،ســراغ چه نشــري بروند .بهنظر من
اين تمركز نســبي ،تأثير خوبي داشته است .فروش
كتابهايي كه با ناشــرهاي تخصصي ژانري منتشر
كردم ،مثل «بارانزاد»« ،رنسانس مرگ»« ،سندروم
ژوليت» و آخرين كتابم «زمانســوار» بهتر بوده و
مخاطب هدف درستي به سمت اين كتابها آمدند.

كتاب كاجزدگي اســفند 95منتشر شــد .در ابتدا،
واكنش خاصي نداشت و حلقه ادبي نسبت به كتاب
سكوت كردند .اما كمكم مخاطبان و عالقهمندان ژانر
علمي-تخيلي ،كتاب را خواندند و استقبال آنها خوب
بود .سال 96بهعنوان رمان برتر در مجله دانستنيها
انتخاب شد و سال بعد در نخستين دوره جايزه نوفه
از كتاب تقدير شد .به مرور خوانندگان علمي-تخيلي
بيشتري به ســمت كتاب آمدند و با اينكه بهعنوان
نخستين كتاب ايراني در اين ژانر ،انتقاداتي به كتاب
داشتند ،در كل نظرات مثبتي گرفتم و همين باعث
شــد با اطمينان خاطر بيشتري به ســمت اين ژانر
حركت كنم .موضــوع كاجزدگي دربار ه ويروســي
مشــابه كروناســت كه پاندمي مرگباري در جهان
بهوجود ميآورد .بعد از شيوع كرونا ،پيامهاي زيادي
از مخاطبان كاجزدگي گرفتم مبني بر تشابه فضا و
موضوع داستان با اتفاقي كه در حال افتادن بود و در
واقع كرونا باعث شد كاجزدگي دوباره مطرح شود و
مخاطبان تازهاي جلب كند .با اينكه بعد از كاجزدگي،
6كتاب ديگر در اين ژانر منتشــر كــردم ،هنوز مزه
نخستين كتاب علمي-تخيلي ايراني براي مخاطبان
باقي مانده و بعضي از خوانندگان آثار من هســتند
كه همچنان اين كتاب را بيشــتر از باقي كتابهايم
دوست دارند.

هماكنون رماني براي گروه سني جوان (يانگ ادالت)
نوشتهام در ژانر تريلر-فانتزي شهري .بهتازگي با ناشر
قرارداد بستهام و فكر میكنم سال ديگر منتشر شود.

همانطور كه گفتم داستاننويســي در ايران سابق ه
طوالني ندارد و طبيعي است كه نسبت به كشورهاي
غربي ،در اين زمينه عقب باشــيم ،در واقع هنوز راه
زيادي داريم تا اين تأخير را پر كنيم .از طرفي داستان،
واكنشــي به جامعه اســت و رمان مدرن برآمده از

اميدوارم روزي برسد كه ادبيات گمانهزن ايراني ،نهتنها
مخاطب پرتعداد داخلي داشته باشد بلكه در سطح
جهاني مطرح شود و اقتباسهاي موفق سينمايي و
ســريالي از آثار خوب ادبيات ژانري ما صورت بگيرد.
براي هم ه نويســندگاني كه در اين راه ســخت وارد
ميشوند آرزوي موفقيت دارم و توصيه ميكنم صبور
باشند و زود دلسرد نشوند تا در آينده همه با هم شاهد
ميوه دادن درختي باشيم كه امروز نهالش را ميكاريم.

با توجه به نوپا بودن اين ژانر در ايران
و شناخت نســبتا كم مخاطبان از داستانهاي
علمي-تخيلي بهويژه در حوزه تأليف ،چشمانداز
اين ژانر در سالهاي آينده را چگونه ميبينيد؟

به دورهاي رســيدهايم كه متولدان دهههای 70و80
عمده مخاطبان آثار داستاني را تشكيل ميدهند .اين
نسل ،با توجه به حركت جامعه به سمت مدرنشدن،

در واقع پيشــرفتهاي علمي ممكن اســت كار را
ســختتر كرده باشــد! به هرحال بخش مهمي از
داســتان علمي-تخيلي ،جهانســازي است كه بر
پايه علم يا تكنولوژي محتمل صورت ميگيرد .هر
چه پيشرفت بيشــتري داريم ،گمانهزني و خالقيت
بيشتري الزم داريم تا بتوانيم موضوع جديدي براي
جهانسازي بيابيم .اما در كل داستان علمي-تخيلي
با اينكه به علم و تكنولوژي در دنياسازي وابسته است،
از نظر مضموني ،نگاهي جهانشمول دارد .براي مثال
آثار نويسندگاني مثل آسيموف ،اچجيولز يا حتي
ژولورن ،با اينكه از نظر علمي تاريخ مصرفشــان
گذشته اســت ،از نظر داستاني و مضموني همچنان
خواندني هســتند و مخاطبــان دورههاي مختلف
ميتوانند با آنها ارتباط برقرار كنند و داستان و پيام
آنها همچنان تازه است.

در كشــور ما ادبيات علمي-تخيلي
ســابقه چنداني ندارد و در سالهاي اخير است
كه برخي نويسندگان از جمله شما وارد اين حوزه
نوشتاري شدهايد .دليل اين پيشينه ضعيف را در
چه مواردي ميدانيد؟

به تصويركشيدن واقعيت محتمل

مکث

ژانر علمي -تخيلي در ميان فارسيزبانها طرفداران زيادي در
ميان جوانان دارد و يكي از نويســندگان جوان ،آرمينا سالمي
است كه سال قبل نخستين كتابش« ،فراخوان رنگها» به چاپ
رسيد .جلد دوم مجموعه بهزودي و مجموع ه جديد اين نويسنده،
مجددا ً در ژانر علمي-تخيلي ،سال آينده به چاپ خواهد رسید.
داستان كتاب دوجلدي سالمي در جهان كنوني ما رخ ميدهد كه
برخي انســانها با مديريت ميدان الكترومغناطيسي بدنشان
به قدرتهاي خاصي دست يافتهاند ،هرچند همه از وجود اين
قدرتها خبر ندارند .داستان هم با دختري بهنام رها آغاز ميشود
كه از قدرت خود بيخبر است و جنگ دو سازمان پرورشدهنده
اين قدرتها بر ســر او .جلد اول اين مجموعه به چاپ رسيده
و جلد دوم هم بهزودي چاپ خواهد شــد .آرمينا ســالمي در

درباره آثار در دست ترجمه و همچنين
آثار زيرچاپ بگوييد.

چشمانداز ادبيات علمي -تخيلي بين
نويسندگان و مخاطبان ايراني را چگونه ميبينيد؟

تعريف خود از داستانهاي علمي -تخيلي و اينكه كداميك از
جاذبههاي آن باعث شد به طرف اين ژانر ادبي برود ،ميگويد«:
فارغ از تعريفهاي رسمي و معمول اين ژانر ،شخص ًا داستاني را
علمي-تخيلي ميدانم كه نه هماكنون و نه با پيشرفتهاي علمي
كنوني ،ولي نهايت ًا امكانپذير باشد .دقيق ًا به همين دليل هم به
اين ژانر عالقه دارم؛ داستانهاي علمي-تخيلي چه نويدبخش
و چه اخطاردهنده ،به واقعيت نزديك هســتند .اصوالً وظيفه
علمي -تخيلي همين اســت كه واقعيتي محتمل را به تصوير
بكشد» .او درباره تأثير جوايز ادبي بر گسترش و فراگير شدن ژانر
علمي -تخيلي بين كتابخوانها هم معتقد است«:متأسفانه جامعه
ادبي ايران نسبت به ادبيات ژانري بهطور كلي كملطف هستند و
در جوايز ادبي هم داستانهاي علمي-تخيلي معموالً با بيمهري

مواجه ميشوند .اصوالً اين گروه داستانها را در دسته ادبيات
كودك و نوجوان جاي ميدهند .اگر جوايز ادبي بيشــتر به اين
ژانرها توجه كنند ،مخاطب درمييابد اين پيشفرض غلط است
و اميدوارم باعث آشتي مخاطبين با ژانر و ژانرنويسي شود» .اين
نويسنده جوان يادآوري ميكند؛«پاي ادبيات علمي-تخيلي در
 3دهه گذشته تازه به ايران باز شده و پيشرفت كند اما پيوسته و
اميدبخشي دارد .بهترين اتفاق در حال وقوع ،شروع چندصدايي
در ادبيات علمي-تخيلي اســت كه باعث ميشود اشخاص با
سليقههاي مختلف به اين ژانر جذب شوند ».سالمي به برخورد
ناشران با اين ژانر ادبي هم اشــاره ميكند و ميگويد«:بهنظر
ميرســد كه ناشــران تازه در اين اواخر دارند با مفهوم ژانر و
ژانرنويسي آشنا ميشوند.

عکس :همشهری /امیر پناهپور

نویســندگان آثار علمــی -تخیلی در
ایران هنوز به شــكل رسمی انجمن یا
تشكلهای صنفی مســتقل ندارند و
بیشتر براســاس ذوق و سلیقه خود و
برداشتهای شــخصی كه از ادبیات
علمی -تخیلی دارند آثاری را خلق میكنند و اتفاقا مخاطبان قابل
توجهی هم در بازاركتاب ایران دارند .یكی از این نویسندگان ،ایرج
فاضل بخششی ،متولد 30فروردین 1344در شهر مشهد است .وی
تحصیالت ابتدایی ،راهنمایی و دبیرستان را در همین شهر گذرانده
و فارغالتحصیل رشته مهندســی استخراج معدن از دانشكده فنی
دانشگاه تهران است .داستانهای او در شاخه ادبیات علمی -تخیلی
قرار میگیرد و با رویكرد به مســائل انسانی تقسیمبندی میشود.
ازجمله آثار او میتوان به كتابهای «انسانها و ابربرجها»« ،پیامی
از فراسوی زمان»« ،فرشته نگهبان»« ،بیمار اتاق « ،»320فرزندان
خورشید»« ،معدن رود زرد»« ،سفر به ســیاره ترا» و «آقای نسل
چهار» اشاره كرد .فاضل بخششی درباره فعالیتهای نویسندگی
خود در بخش ادبیات علمی -تخیلی گفته است؛«روزی فكر كردم
در مملكت نوشتن اثر تخیلی كم است و شروع به نوشتن كردم كه
نتیجه آن شامل 9كتاب و 100داستان كوتاه است .معتقدم تخیل
نخستین قدم برای هر كاری است و متأســفانه در ایران زیاد روی
تخیل كار نمیشود و به همین دلیل نوآوریها كم شده است .كتاب
«فرشته نگهبان» من در زمانی منتشر شد كه فیلم ضدایرانی 300به
نمایش درآمده بود تا با تمدن ایران برخورد شود و این نوشته پاسخی
به این اقدام بود ».آثار ایرج فاضل بخششی حوزههای گوناگون در
عرصههای علمی را در برمیگیرد و با تخیل نویسنده به این عرصهها
رویكرد داستانی داده است.

نويسنده رمان
عملي-تخيلي«آريزونا»

اميرعباس ميثمي ،امســال با انتشار
نخستين رمان خود با عنوان«آريزونا»
كه اثري علمي -تخيلي است ،به جمع
نويســندگان اين ژانر ادبي پيوسته
است .آريزونا در اصل فقط يك كتاب
علمي-تخيلي نيست ،بلكه به يكي از
زيرشاخههاي ادبيات ژانري تعلق دارد
به نام «ادبيات نوعجيب» (يا نوغريب برگرفته از واژه انگليسي
 .)New Weird Fictionدر اين زيرژانر معموال شاهد دنيايي
هستيم همانند جهان امروزي كه بهواسطه المانهاي فانتزي
يا علمي-تخيلي دچار دگرگوني شده است .آريزونا هم درباره
جهاني است شبيه به همين دنياي كنوني ،اما با اين تفاوت كه
بهصورت يك زندان بزرگ درآمده و تمام انسانهاي كره زمين
هم نقش زندانــي را بهخود گرفتهاند .انســانها در اين زندان
متولد ميشــوند ،زندگي ميكنند و در نهايــت با مرگ از آن
بيرون ميروند ،بدون آنكه مزه آزادي را بچشند .زيرا هيچوقت
تجربهاي از آن نداشتهاند و براي همين ،آزادي براي آنها معنايي
ندارد .البته در اين زندان فرايندي به نام هواخوري وجود دارد
كه هر زندانــي حداقل يكبار در نوجوانــي تجربه انجام آن را
داشته است ،اما از آنجا كه تجربهاي ترسناك محسوب ميشود،
زندانيها از آن گريزان هستند .آراد ،شخصيت اصلي داستان
هم يك زنداني است همانند ديگران ،با اين تفاوت كه نخستين
هواخوري او در كودكي انجام شده و همين باعث شده تا تجربه
تلخي داشته باشد ،اما سالها بعد از آن ،با زنداني ديگري آشنا
ميشود كه به او ميگويد آن تجربه تلخ ،در اصل فرصتي براي
آزادي بوده و آراد در موقعيتي قرار ميگيرد كه بايد ميان اسارت
و آزادي دست به انتخاب بزند و اين انتخاب ماجراهاي زيادي را
براي او به همراه دارد.
اميرعبــاس ميثمي دربــاره تعريــف خود از داســتانهاي
علمي -تخيلي ميگويد«:معموال در افــكار عموم مخاطبان،
داستانهاي علمي-تخيلي بيانگر وضعيت انسان در آينده (دور
يا نزديك) همراه با دستيابي به فناوريهاي پيچيده است .براي
مثال ،ســفرهاي فضايي ،تكنولوژيهاي خاص و خارقالعاده،
پيشــرفتهاي ژنتيك و موارد ديگر ،اما داستانهاي علمي-
تخيلي بهعنوان يك ژانر بسيار گستردهتر از اين مسائل هستند
(درســت شــبيه كلمات علم و تخيل كه بهنوعي بيحدومرز
تلقي ميشوند) .اما از نظر بســياري از صاحبنظران ،مسئله
اصلي داستانهاي علمي-تخيلي انســان و ماهيت و زندگي
اجتماعي اوست و در اين امر سعي ميكند توجه مخاطب را نه
به روبناي واقعيت ،بلكه به زيربناي آن جلب كند .در حقيقت
در داستانهاي علمي-تخيلي ،نويسنده از گزارههاي علمي (نه
لزوما گزارههاي علمي اثباتشده و نه فقط در بحث تكنولوژي)
و تخيل خود استفاده ميكند تا با طرح و با قرار دادن مخاطب
در موقعيتهاي داستاني و طرح پرســش ،او را به تفكر درباره
خود بهعنوان يك موجود داراي تفكــر و آگاهي ،وادار كند».
ميثمي معتقد است برگزاري جشــنوارههاي ادبي ميتواند به
رشد ادبيات علمي -تخيلي در ايران كمك كند؛« قطعا برگزاري
جشنوارهها ،مسابقات و رويدادهاي مشابه يكي از اموري است
كه ميتواند در رشد و گسترش ادبيات داستاني (چه در جريان
اصلي و چه در ادبيات ژانر) تأثيرگذار باشد .براي مثال در بخش
ادبيات ژانري ،بهواسطه برگزاري جايزه نوفه يا جايزه افسانهها،
بسياري از عالقهمندان به داستاننويسي در حوزه ژانر ،فرصتي
پيدا كردهاند تا هم تواناييهاي خودشان را محك بزنند و هم
با آثار ديگر افراد عالقهمند آشنا شوند و هم اينكه باعث ايجاد
جمعهايي ميشود كه افراد حاضر در آنها ميتوانند به تعامل
و تبادل نظر بپردازند و در كنار هم ايــن جامعه نوپاي ادبيات
ژانري در ايران را رشد دهند .ازجمله خروجيهاي اين جوايز
هم ميتوان به آثاري اشاره كرد كه در فرايند برگزاري و انتخاب
ديده شدند و بعد توسط ناشــران به چاپ رسيده و در اختيار
خوانندگان قرار گرفتهاند ».وي به پيشــينه اين ژانر در ايران
هم اشاره ميكند و ميگويد «:كال ادبيات ژانر در ايران سابقه
زيادي ندارد و تا مدتها ،بيشتر كتابهاي منتشر شده در اين
حوزه ،شامل ترجمه آثار نويسندگان خارج از كشور (و بهويژه
بهترين و پرفروشترين آثار آنها) بود .اما چندســالي است كه
به همت افراد مختلف ،توجه به آثار ژانري تأليفي (بهخصوص
علمي-تخيلي و فانتزي) جلب شده و خوانندگان ايراني نسبت
به خواندن كتابهاي تأليفي ژانري عالقهمند هستند .مخصوصا
كه نويسندگان ايراني ســعي كردهاند المانهاي اين آثار را با
المانهاي بومي پيوند بزننــد و باعث جذابيت خاصي در روند
داستانگويي شــوند .از نمونههاي موفق اين آثار ميتوانم به
كتابهاي خانم ضحي كاظمي (كه اكثرا در ژانر علمي-تخيلي
قرار دارند و برنده جوايزي همچون جايزه نوفه شدهاند) اشاره
كنم كه هم توسط منتقدين و هم توسط خوانندگان اين حوزه
مورد استقبال قرار گرفته و راه خود را به بازارهاي نشر در خارج
از كشور هم باز كردهاند .البته بايد توجه داشت كه طبيعتا قدمت
ادبيات ژانري در داخل كشور ،كمتر از خارج از آن است و هنگام
قياس بايد به آن واقعبينانه نگاه شود تا بتواند مراحل رشد خود
را طي كرده و ارتقا پيدا كند.
ميثمي به رويكرد ناشــران ايراني با ادبيات علمي -تخيلي هم
اشاره ميكند و ميگويد«:خوشــبختانه ،با توجه به استقبال
مخاطبان از ادبيــات ژانر (بهخصوص در ميان نســل جوان)،
ناشران توجه ويژهاي به اين بخش دارند و همين حاال تعدادي
از ناشرين ،بهصورت تخصصي به انتشار آثار ژانري ميپردازند.
نكته مهم اين اســت كه با توجه به پرســش قبل ،ناشران هم
تمايل خوبي نسبت به چاپ كتابهاي تأليفي دارند و اگر آثاري
استانداردهاي يك اثر خوب در اين حوزه را داشته باشد ،قطعا
توسط ناشر قبول و وارد فرايند چاپ و انتشار ميشود .همين
حاال هم ناشريني هستند كه در صفحات اجتماعي خود ،براي
جذب آثار ژانري ،فراخوان گذاشــته و از نويســندگان جوان
حمايت ميكنند ».اميرعباس ميثمي درباره آثار در دســت
تأليف و زير چاپ خود هم ميگويد«:آريزونا نخستين كتاب من
و نخستين كتاب از يك مجموعه  ۳جلدي به نام بينهايت بود و
حاال من سرگرم نگارش جلد دوم اين مجموعه هستم .اميدوارم
بتوانم در زمانبندي مقرر شــده نوشتن جلد دوم را تمام كرده
و در اختيار ناشر قرار بدهم تا انشاءاهلل ســال آينده در اختيار
خوانندگان عالقهمند قرار بگيرد».

