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روزهایــی همچون امروز در  ســالهایی نه چنــدان  دور، در همین رسزمیــن،  مردمانی که پدران و 
مادران ما نیز جزو آنها بودند در صدد بهرت کردن امورات زمینی، هوایی شده و به خیابانها ریختند تا 

بنیان سلطنت ۲۵۰۰ ساله را بر کنند.
 ابر و بادو مه و خورشــید و فلک دســت به دســت ا نقالبیون  داد  تا  ســلطنت طلبان و شاه را از 

مملکت بیرون کنند.
جوانانی که شــور انقالبی داشــتند و می خواستند همه چیز را یکشــبه درست کنند سی و پنج بهار 
آزادی و زمستان سخت را پشت رس گذاشتند تا همچنان درمیان سالی در پی آن مدینه فاضله رسگردان 

باشند. 
امــا اکنــون جوانرتهای این روزها که روزگار  قبل انقالب ایــران را در کتابها و فیلمها می بینند از پا 
به ســن گذاشــته ها مطالبتشان را  به شــکلی دیگر  طلب می کنند. آنها شاید دنبال مقرص نباشند اما 
بدنبال تســلیم شــدن در برابر فضای حاکم در کشور هم  نیستند.  آنها از هر فرصتی برای نشان دادن  
نارضایتی از وضع موجود اســتفاده می کنند تا شــاهد تغییری هر چند کوچک باشند. تابلو تبلوری از 
همین خواســته هاست  که الزاما سیاسی هم نیســتند و ما اهالی تابلو  به این تغییرهای کوچک  دل 

بسته ایم و برایش تالش می کنیم.

شورای رسدبیری مجله تابلو
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صــدای اذان از گلدســته آبی امامــزاده به گوش 
میرسد. یک زمان مردم از هیاهوی شهر به این گوشه 
شــهر پناه میربدند. حاال شــالیرتین جای پایتخت 
آلودهرتین جای آن اســت. میان این همه هیاهوی 
ماشــینها و اتوبوســهای تند رویی که قرار است به 
پاکیزگی شــهر کمک کنند. اما به نظر میرسد فعلن 
که کاری جز تنگرت کردن راه نفس پایتخت نشینان 

را ندارنــد. همه اینجا 
عجلــه دارنــد. حتــی 
آمدهاند  کــه  آنهایی 
تــا دمــی در خلوت 
دعایــی  امامــزاده 
بکنند شــاید گرهای 
از کارشــان باز شود. 
چادرهای  که  زنهایی 
رنگی و مشکی اشان 
را زیر بغل زدهاند و 
خودشــان  رسعت  به 
را به صحــن امامزاده 
آنهایــی  میرســانند. 
کــه به ســمت بــازار 
تند  تند  هــم  میروند 
ســبزیهای  میگذرند، 
و  میبیننــد  را  تــازه 
جدا میکنند و وقتی 

میشــنوند  را  قیمــت 

رسمــا و خشــک و آزار دهنــده اســت. 
بخصوص که آلودگی هوا هم به آن اضافه 
شــود راه نفس را میبندد. کوچک و بزرگ 
ندارد. صبح یک روز رسد زمســتانی است 

که آلودگی شهر 
از اضطرار هم گذشته و آن قدر خطرناک 

شــده که قرار بوده شهر بار دیگر تعطیل شود. اما 
روز کاری است و باید کار کرد. جلوی دهان کوچکش 
یک ماســک کثیف و چند باره استفاده بسته است 
و با یک دستش چند دستال کاغذی رنگی رنگی را 
باال گرفته و با آن یکی دست کیسهای پر از دستال 
و آیینه را نگه داشته و البه الی ماشینها راه میرود. 
به زور هفت ســاله میناید، شــاید با این فکر که 
حتا هفت ساله است خودت را راضی میکنی، اما 
جثهاش کوچکرت نشان میدهد. زیر آن کاپشن قرمز 
کثیف و پاره پاره دخرتکی شش سال شاید هم کمرت 
پنهان شــده اســت. موهای بلند و نامرتبش را زیر 
یک کاله کهنهرت از لباسهایش پنهان کرده و میگوید: 
خاله دستال منیخری. صدایش از رسفههای خشکی 
که چند دقیقه در ماسکرها کرده دو رگه است. در 
این هوای آلوده البه به الی دود ماشــینهای میدان 
میانی شــهر، میان این همه بدبختیهای روزمره چه 
کســی به تو و دســتالهای رنگارنگت فکر میکند 

دخرتک؟ 
۲

بخشــی از آن را رس جایش میگذارند. زنی میگوید: 
کود و خاک و بذر این ســبزی از همین جاســت با 
دالر که وارد نشــده؟ فروشــنده میگوید: خانم آن 
ســبزیجاتی که شا برداشــتید از برزیل آمده. این 
ذرتها از آمریکا و آن کلمها از جای دیگری. ســبزی 
ایرانی اینجــا منیبینید. تازه اگر هــم ببینید ما هم 
زندگی داریم.« راســت میگوید نیمی از میوهها و 
ســبزیهایش وارداتی است. یعنی پول نفت که قرار 
بود رس ســفره بیاید و این روزها در گلوگاه تحریم 
گیر کرده رصف خرید سبزهایی شده که. هنوز ده 
سال نشــده که جشــن خودکفایی گندم گرفتهایم 
و امــروز برای نان شــب محتاج کشــورهای دیگر 
هستیم. خاک حاصلخیز کشور بایر میشود تا همه 
شهر نشــین بشوند و از آب پایتخت که این روزها 
آن هم سامل نیست بخورند. آن طرفرت نشسته است. 

و بــه دقت جلویش یک مشت سبزی ریخته 

دارد با دستگاه کوچکی که دستش هست هویجها 
و سیب زمینیها را شبیه گل در میآورد. به دستهایش 
میخورد که اگر به هوای کار کم دردرستر به شــهر 
نیامده بود خاصیت ســبز کنندگی زمین را داشت. 
اما کار زمین ســخت اســت و رصف منیکند که رس 
از این شــهر و هیاهویش در آورده است. رس و ته 
بســاطش صد هزار تومان منیــازرد. میان این همه 
آلودگی چه کســی به گلهای هویجی تو توجه دارد 

مرد؟ 

۳
کاســبها در مغازهها نشستهاند و یا دارند با تلفن 
حرف میزنند یا با موبایل و کامپیوتر بازی میکنند. 
بعضــی هــم دم در ایســتادهاند و دارنــد درباره 
کاسبی حرف میزنند. در مغازهها جنس کم نیست، 
امــا کو پول که بخواهی بــرای یک پالتو ۳۰۰ هزار 
تومــان هزینه کنی. ۳۰۰ هــزار تومن یعنی یک 
ســوم درآمد یک ماه شــاید هم نیــم درآمد یک 
کارمنــد که تازه باید خــرج خانه و کرایه خانه و 
هزینه خــورد و خوراک یک خانواده ســه نفره 
را بدهــد. اگر چیــزی تهش ماند شــاید به فکر 
باشد تا پس انداز کند شاید پس از هرگز یک 
ماشین لکنتی خرید تا مسافر کشی کند. اما 
با این باال رفنت هــر روز قیمتها اگر پولی به 
نیمه ماه برســد باید خدا را شــکر کرد. زنها و 
دخرتهای جوان هم فقط راه روهای این مرکز 
خرید را پر کردهاند واال کو پولی که بشود حتی 
یــک جفت جوراب خرید؟ البه الی جمیعت دارد 
راه میرود. چادر نیمدار مشــکیاش کمر خاش را 
پنهــان منیکند. دســتش را جلویش نگه داشــته و 
گریه میکند. مریض دارد، شــاید دخرتی یا پرسی 
که باید نان شبشــان را او بدهد. شاید هم مردی 
که از کار افتاده که در خانه مانده دارویی است. 
این داســتان را خوب میشناسی. پیرزن به زبانی 
غریب نالــه میکند. دلت میگیرد اما کســی چه 
میداند مادر شاید از تو محتاجرت هم کسی باشد 

که دستش را جلوی مردم دراز نکند؟ 
عکس از: هاشم جابریان 
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دستکش ســاق دار ۲۰۰۰ تومن. جوراب سه جفت 
۵ هزار تومن. دونات ۵۰۰ تومان. آن یکی جرم گیر 
ساور میفروشد بستهای ۱۰۰۰ تضمینی است. حاال 
چه کســی تضمین میکند معلوم نیســت. آن یکی 
صلوات شار دارد. انگشرتی شبیه ساعت که فقط 
۲۰۰۰ تومن اســت. زن جوان چادری کنار دســتت 
یکی میخرد. مرتو به ایستگاهی تازه میرسد. زنهای 
فروشــنده به طرف در میروند. یکی وارد میشود و 
میگوید: مامور نیست پیاده بشید. قطار راه میافتد 
و بــاز همین صدا تکرار میشــود. انگار این صداها 

متامی ندارد؟ 

۶
خیابان زیــر این پل تاریکرت از خود بلوار اســت. 
حاال که شــب شــده رسدتر شــده و آلودگی هنوز 
آزار میدهد. به ســمت انتهای پل قدم میزنی و به 
موزیک بیکالمی گــوش میدهی که میبینی دارد از 
جایش بلند میشــود. جلویش کیسهای پر از لیف و 
دستگیره روی مقوایی پاره است. یک لیف نیمه کاره 
روی این بساط چشــم را میزند. کنار کیسه شیشه 
شــیر و پوشک کودکی اســت که یک طرفی بغلش 
کرده است. کالهی بافتنی سفید رس بچه است. رس 
بینی کوچکش قرمز شــده. گناهی ندارد جز اینکه 
در فقر این روزهای رسزمین ما بدنیا آمده اســت. 
سعی میکنی صورت سفید و آرام کودک را نبینی تا 
اشــک گونههایت را گرم نکند. از دور صدای آوازی 
آسانی میآید. ششــم ژانویه عشای ربانی کلیسای 
ارامنه اســت. شاید کشــیش دارد برای جهانی آرام 
دعا میکند و ســعی میکنی چهره کودکان خیابانی 
کــه البه الی ماشــینها میچرخند را بــه یاد نیاوری. 
آیا رسنوشــت این کودک هم شبیه آنها رقم خورده 

است؟ موسیقی ربانی بلندتر شده است.

۴
بوی غــذا خیابان و این کوچه را پر کرده اســت. 
پرسی چهارده پانزده ســاله با لباس سفید کارگران 
رستوران برتن ســطلی پر از غذاهای نیم خورده را 
در سطلی پشــت رســتوران میریزد. لحظهای بعد 
پیدایش میشــود. کیسهای کثیف در دستش هست 
به سمت سطل میرود و در آن خم میشود. رسعتت 
را زیــاد میکنی که نبینی او چه میکند، به این فکر 
میکنی که غذایی که تا آخر نخوردی شــاید قسمت 
امروز خانواده این مرد اســت. هر چند لباسهایش 
کثیفرت از آن است که فکر کنی خانهای دارد. برنجها 
را با دســتهای کثیفش در کیسه میریزد. بیاختیار به 
یــاد مردی میافتی که هــر روز صبح میبینی که در 
ســطل آشغال نزدیک خانه خم شــده تکه پارچهها 
را جمع میکند. یکی پی پول اســت و این یکی پول 
غذا. کسی چه میداند شاید این قسمت توست که 

غذای ته مانده آن یکی دیگر را بخوری مرد؟ 

۵
درهــای مــرتو باز میشــود موجــی از دلتنگی بر 
صورتت میپاشــد. رو به رویت روی دیوار نوشــته 
شده با لبخند وارد شــو. عرص یک روز کاری است 
و همه خســته از رس کار و کالس به ســمت خانه 
میآیند. چه کســی حوصله دارد بخنــدد. انگار هر 
کســی در ذهنش دارد حســاب کتاب میکند. تنها 
دخرتان دانشــجو هســتند که انگار اعتنایی به این 
همه خســتگی ندارنــد و با انرژی حــرف میزنند. 
جایــی به میله ای که خالیرت اســت تکیه میدهی و 
ســعی میکنی به تابلوی ایســتگاهها نگاه کنی که 
چند ایســتگاه بــه مقصد مانده اســت. صدایی از 
انتهای واگــن میآید: »خامنها دوناتهــای تاریخ روز 
دارم. لواشک هم هست.« صدایی از این سو: »شال 
رورسی گــرم برای این روزهــای رسد.« صدایش در 
صــدای آنکه میگوید: »جورابهــای نخی دارم.« گم 
میشــود. اینجا واگنها پر از زنانی جوان و میانسال 
است که البه الی خطوط مرتو جنسهای بنجل و کم 
کیفیت برخی تولید کنندگان یا چینی را میفروشند. 

موزون انجام می دادند! البته قبال هم دیده بودم که 

مثال در اتوبان نیایش ماشین ها با رسعت زیاد الیی 

می کشــند و با هم کل می اندازند، اما نه ماشین ها 

به این با کالسی بودند و نه آدمهای تویشان! 

 بعــدا فهمیدم به بــاال و پایین کــردن خیابان با 

ماشین مدل باال توسط جوان ها که صدای آهنگش 

هــم بقیه را بفهمی نفهمی کر کند می گویند »دور 

دور«. البته فاز دادن به طرف )دخرت و پرس( هم جزو 

الینفــک قضیه 

است. 

که  دقیق تــر 

دیدم ای  شــدم 

غافــل!  دل 

از  مــا  انــگار 

مرحله پرت که 

هیــچ، پرتــاب 

این  بوده ایــم! 

موضــوع »دور دور« آنقــدر رس زبان ها افتاده که 

حتــی گاهی مســئوالن پلیس نیــز از همین کلمه 

اســتفاده می کنند. مثال مدتی قبل رسدار حســین 

رحیمی رییــس پلیس راهنایــی و رانندگی تهران 

در یک کنفرانس مطبوعاتــی گفته: »طرح برخورد 

بــا مزاحــان خیابانــی و افرادی کــه بی جهت در 

خیابان ها »دور دور« می کنند، اجرا می شــود«. اما 

به نظر می رســد که زیاد شــدن دوربین های کنرتل 

رسعت و گشــت های متعدد پلیــس هم تاثیری در 

انگیزه این جوانهای پر رش و شور ندارد. 

این دور دور کردن ها در ترانه های شش و هشتی 

و رپ این نســل هم راه پیــدا کرده، مثال عرفان در 

یکی از ترانه های رپش می خواند:... پا می شــیم از 

خواب

می ریم تخت گاز

می ریم دور دور با ماشین سقف باز... »

یا مثال مبین محصولی از ساسی مانکن پروداکشن... 

ساســی مانکن پروداکشــن؟! می گوید:» دور دور 

این هم از شــانس گند ما بــود که مطب 

دکرتی که از ۶ ماه قبل از منشــی اش وقت 

گرفته بودم توی خیابان جردن بود. ساعتش 

هم از این بد تر منی شــد ســاعت ۸ شــب. 

چیزهایی شــنیده بــودم راجع به کورس گذاشــنت 

ماشین ها و کری خواندن دخرت پرس ها، اما اصال توقع 

وضعیتی  چنــان 

نداشــتم.  را 

ینــد  می گو

تعداد  بیشــرتین 

و  ســفارتخانه ها 

در  کنسولگری ها 

این خیابان است. 

خیابان  این  حتی 

با داشنت ۸۹ برج 

بیشرتین برجهای تهران را در خود جای داده است. 

این هــا را که بگذاریم در کنار مراکز متعدد تجاری 

و بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، این خیابان 

بــه جذاب ترین نقطه برای ثرومتنــدان و اصطالحا 

بچه پولدار ها تبدیل می شــود. منی خواهم بیخودی 

موضوع را مهیج کنم؛ از همین اول بگویم که وقت 

دکرتم را از دست دادم! اما یادم هست یک اتومبیل 

سواری دیدم که واقعا هنوز هم اسمش را منی دانم. 

اصال اگر اغراق نکنم ماشین آن رنگی را هم تا حاال 

ندیــده ام. توی آن ترافیک هــر وقت اندک مجالی 

برای حرکت کردن پیدا می شد، معکوس می کشید. 

صدای موسیقی اش هم چنان فضا را پر کرده بود که 

تقریبا هیج صدای دیگری را منی توانســتی بشنوی: 

یه کاری کن رقصمون بیاد...! 

کمــی جلو تر دو  دخرت ســوار ماشــین روباز زرد 

رنگی بودند – فکر کنم پورشه بود! شاید هم نبود! 

-   هــان طور که پکی به سیگار هایشــان می زدند، 

با موسیقی رپ انگلیســی توی ماشین شان حرکات 
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برگشــته ای! که البته این هــم برای خودش نوعی« 

کالس »اســت. نکته دیگر اینکه معمــوال در اینجا 

دخرت ها را در حال دور دور کردن منی بینی چون آن 

وقت دیگر موضوع احتاال ناموسی می شود! 

خالصه اینکه وقتی امکان تفریح مناســب و خالی 

کردن انرژی نباشد هم ترافیک الکی درست می شود 

و هم من به وقت دکرتم منی رســم! و البته فرصت 

یک تحقیق میدانی اجتاعی کوتاه هم به دســت 

می آورم تا برای مجله تابلو بنویسم.

تــو رشیعتی، من می خوام واســش بشــم مهندس 

بــرق صنعتی، خیلی خانم خوشــگله آره مثه گوان 

استفانی، منم همش دنبامل تو ارشفی اصفهانی »

یا خــدا! آدم احســاس می کنــد االن روح ارشفی 

اصفهانی مرحوم در قرب می لرزد از شــنیدن نامش 

در این ترانٔه دمبُل و دیمبُل! 

دور دور فقط محدود به جردن و قلهک و شهرک 

غرب منی شود. در جنوب شهر هم جوان ها با   هان 

ماشــینهای باحالشــان،   هان پیکان های گوجه ای 

مدل ۵۷ که اسپرت هم شده اند، دور دور می کنند و 

جالب اینجاست که در عین حال گاهی مسافرکشی 

هم می کنند. اینجــا یک فرق دیگر هم وجود دارد 

و آن هم تفاوت در نوع موسیقی هاست.« اومدی 

اما دیدم دســت تو رسده، گفتــی اون روز ها دیگه 

بر منی گرده »همین ها هم حال هوای خودشــان را 

دارند فقط گاهی حس می کنی چهل سالی به عقب 



1213

میگه: » می دونی رفیق هر چی در میارم یک بخشــی شــو می ذارم کنار. حتی اگر مجبور 
باشــم چندین وعده غذا نخورم و  مدام عینک آفتابی جدید نخرم و از خیلی چیزا بگذرم اما 
باید سالی یک بارو برم آنتالیا. آخه کجا می تونم اینقدر راحت مل بدم زیر نور آفتاب و آبجو 

مو رس بکشم. المصبا هم که کاری کردند هیچ جا رامون منی دن.«
کامران یکی از همون جوان هایی اســت که دو ســه ماه مانده به تابستان مدام به دوستش 
آرش که در یک آژانس مسافرتی کار می کند زنگ می زند و قیمت می گیرد برای هتل های 
آنتالیا. ســالهای قبل به کیش یا دبی می رفت اما االن ترجیح می دهد فقط و فقط آنتالیا را 

فتح کند.
» آنتالیا یعنی عشــق. حتی هتل هاشــون هم آدم شــدند فهمیدند معده ما هر غذایی رو 
هضــم منی کنه تو منوی غذاهاشــون کلی غذای ایرانی دارنــد. به این می گن آدم چیزفهم و 
باشــعور.حاال اســم آنتالیا رو نذارن. بازهم تابســتون بری اونجا فکر می کنی رفته دریا کنار 

خودمون اما یهو انقالب شده ملت جوگیرشدند.«
برنامه های تفریحی آنتالیا برای همه ســنی درنظر گرفته شــده اســت. کافی است شا به 
یکی از هتل های آنجا پای تان باز شــود بقیه اش ردیف اســت:» اگر عاشق موسیقی هستی 
می تونی اینجا اندشو پیدا کنی. تو اگر عاشق رقصی بیا اینجا برقص. تا دلت بخواد رقاصهای 
خــوب پیــدا می کنی. اگر دلت عرق می خواد رشاب می خواد آب جو می خواد نرو راه دور 

اینجا آخرشه.«
آرش کارمند یکی از آژانس های معروف شهر تهران  می گوید:» از وقتی گفتند که نباید در 
آگهی های تبلیغاتی مان اســمی از آنتالیا بیاوریم اتفاقا مردم مشــتاق تر شدند به این شهر 
سفر کنند. باورتان منیشود چقدر متاس تلفنی داشتیم که می گفتند چطور می شود راه میان 
بــر بــه آنتالیا پیدا کــرد. خب ما هم تور می بریم به آنتالیا اما خب راه هاش عوض شــده و 

مستقیم اسم آنتالیا منیاریم تا به کسی بر نخوره.«
اما این روزها با نواســانات ارز در بازار و تورم باال کمرت کسی را می توان رساغ گرفت که از 
حاال برای تورهای مســافرتی آنتالیا و قربس و ..برنامه ریزی کند. خود آژانس ها هم پرداخت 
ها را به لحظه پرواز منوط می دانند.» درست روز پرواز باید دید قیمت پرواز و دالر چیست 

و اون موقع پول رو گرفت. از حاال رزرو منی کنیم. اینطوری فقط  برای ما رضره.«

گزارش تصویری از آنتالیا را ببینید
عکس ها از: جواد مقیمی 



1415



1617



1819

۱- دربی ۷۶ هم رسید. زمانی رسید که شاید هنوز 
هــم خیلی ها نه اهمیت دربــی رو می دونند و نه 
اهمیت هفتاد و شــش تایــی آن را. هنوز همه از 

اهمیت دربی می گویند و بقیه از عادی بودنش. 
ایــن روز ها هم مثل  بازی های قبل  همه در تب 
و تــاب پیش بینی کــردن نتیجه اش بــازی بودند و 
یادآوری کردن فتوحات و خوار و خفیف شدن رقبا 

هســتند. آبی ها با عکس های فرهاد مجیدی که با 
انگشــتانش عدد چهار را نشان می دهد دل خوشند 

و قرمز ها به شیش تایی ها و ده دقیقه، ده نفره! 
بــرای هم کــری می خوانند و جنجــال می کنند و 
بلوف می زنند. تاکتیک هایشــان را مرور می کنند و 
از اهمیــت مرد دربی بودن داد ســخن می گویند، 
اما هیچ کدامشــان منی دانستند  که این ستاره های  

این روزهــای فوتبال ما، رمقی برای به وجد آوردن 
دل این عاشــقان فوتبال ندارنــد. نه انگیزه ای برای 
موفقیت های بیشــرت دارند و نه احتیاج مالی. سوار 
بر پورشــه و مازراتی و بــی ام  و رس مترین می آیند 
و ســقف آرزو هایشــان از بچگی بازی در قرمز و 
آبی وطنشــان بوده و شــاید گه گاهی هم خواب 
بارســلون و رئال مادرید، آث میالن و بایرن مونیخ 
می دیدند. اما خودشون هم می دانستند که خواب 
می بینند. فوتبالی که دروازه بان ملی پوشش از ترس 
رقیب جدید شب ها خوابش منی برد و از ترس مرگ 

خودکشی می کند، بهرت از این منی شه، می شه؟
 

۲- بگذریم، همه مون بعد از همه این نق زدن ها، 
روز جمعه ساعت ۳ به وقت تهران، پیراهن تیممون 
را پوشــیدیم و حنجره مونو پــاره  کردیم  و هرچه 
دملون خواســت به داور و بازیکن ها گفتیم، با هر 
گلی به هــوا پریدیم و همدیگر را بغل کردیم پس 
دیگه نــق نزنیم و به همین جــادوی فوتبال حتی 

الکی مملکتمون هم دملون خوش کنیم. 

۳- همیشــه برای هــر دربی، هیجــان مخصوص 
خودش هم پیدا می شود. از تیم باثبات و صدرنشین 
امیرخان که تا به حال تو دربی ها نباخته تا تیم تازه 
اوج گرفته یحیی. از وسوســه حضور فرهاد مجیدی 
و پاس های   جباری تا بلوف مصدومیت علی کریمی 
و جرقه غالمرضا رضایی و رضا حقیقی و حتی مبهم 

بودن داور دربی! 

۴- آبی ها امسال با متام مشکالت مالیشان با ثبات 
حیرت انگیزی حرکت  کرده اند کمرت کســی فکر می 
کرد شــوالیه تقلبی این روز ها بــا ژنرال  فوتبال ما 
کنــار بیاد اما قطعاً این روز ها بیشــرت از هر روزی 

هدف وسیله را توجیه می کند. 
آبی ها ســتاره های فصل پیش را با چنگ و دندان 
حفظ کردند، نیم فصل متام نقاط ضعف را پوشاندند 
و بــرای گرفنت بهانه های ســکو ها، به همزیســتی 
مساملت آمیز فرهاد و امیر خان هم رضایت دادند. 

بحران کاپیتانی را حتی به بهای آتش زیر خاکس تر 
مهار کردند و به صدر جدول تکیه زدند. 

هم از لحاظ منطقی، هم روی کاغذ، آبی ها شانس 
بیشرتی برای جمعه داشتنداما همیشه این منطق و 
کاغذ برنده دربی نبوده. روز جمعه ژنرال چشمش 
به ســاق های پژمان منتظــری و جباری و نکونام و 
فرزاد حامتی و دست های مهدی رحمتی بود و نیم 
نگاهی به روحیه برتری طلبانه فرهاد مجیدی روی 
نیمکت اگــر منطق و کاغذ جواب بده، جمعه روز 

آبی هاست. 

۵- قرمز ها بعد از چند فصل کابوس وار، زمانی که 
با هت تریک ایمــون زاید تو دربی هفتادو چهارم 
زنده شــدند، حتی فکرش را منی کردند با ستاره های 
پورشــه ســوار این فصل و مانوئل ژوزه پرتغالی به 
کابــوس چند باره دچار شــوند. نیــم فصل حقارت 
بار قرمز ها بــا آمدن یحیی جان تازه گرفت، ایرانی 
بازی و احساســی بازی جایش را به منطق و کاغذ 
و نرم افــزار و تجربه پیرمرد بدخلــق پرتغالی داد. 
پورشه سوار ها برای مربیشان جان می دادند، حسین 
ماهینــی که فقط نفوذ می کــرد و رقبا هر کاری با 
اتوبان پشــت رسش می کردند، حاال یک دقیقه توی 
محوطه جریمه حریفه و یک دقیقه بعدش توپ را 

از روی خط گل خودشان می کشد بیرون! 
محمــد نــوری که گیــج و منگ وســط زمین راه 
می رفت شــده ژنرال خط میانی و غالمرضا رضایی 
و کریم انصاری فرد هم شدن دوایت یورک و اندی 

کول! 

۶- جمعه روز ستاره های سن باالی این فوتبال بود. 
روز فرهاد مجیدی و علی کریمی. هرچند نتیجه نه 

باب میل استقاللی ها بود ونه پرسپولیسی ها 
این حال و احوال این روزهای فوتبال ماست. این 
جذابیتش است. بازیکنانی سی و چند ساله برایان 
حال و احوالی بخرند تا چند ساعتی دملان را خوش 

کنیم.
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نه سیاســی بودم، نــه هرنی. از شــانس بدم بود 
یا خوش شانســی کــه ۸۷، به محــض دیپلم گرفنت 
دانشگاه قبول شــدم منی دونم. دانشگاه رفنت، اون 
هم دانشــگاه تهران، بین دوستام و در و همسایه 
و فــک و فامیــل خیلی حال مــی داد. اوالش خیلی 
درس می خونــدم. هنــوز تو حال و هــوای کنکور 
بودم و مدرســه. کم کم یاد گرفتم دانشــگاه، همه 
ش خرخونــی نیســت. بعــد از متوم شــدن کالس 
بــا بچه ها بیرون رفــنت و چرخیدن تــو خیابونهای 
اطراف دانشــگاه تهران حس خوبی داشــت. انگار 
می خواســتم بــه آدم ها و درخت هــا و در و دیوار 

شهر بگم من دانشجو هستم! خانم دکرت آینده! 
ســال بعد افتادیــم تو حال و هــوای انتخابات و 
شــور و هیجان شــهر و ترس و امیدی که در مردم 
می دیدیــم و از مردم می گرفتیم و تو هوای شــهر 
منترش می کردیم. بعدش هم اون ماجراهای شصت 
و سه درصدی و کیو کیو بنگ بنگ و بکش بکش و 
بگیر و ببند و کی بود که اولین بار پا گذاشتم توش 

یادم نیست، اما خوب یادمه که رسمای پاییز بود و 
خش خش بــرگ چنارهای تنومند تهران زیر پاهای 
من و پگی و یه عامله خشــم و بغض که تو آرامش 

کافه پراگ فراموشش کردیم. 
بعد ها که بســاط چــای و یه وقت هــا هم قهوه 
خــوری مون پهن پراگ بود کم کــم فهمیدم اولین 
باری که پا گذاشــتم تو پراگ، تازه متولد شده بود. 
چیزی نگذشت که شدم پای ثابت پراگ. رفاقت هام، 
گریه هــا و خنــده هــام، امید هــا و ناامیدی هام، 
تصمیم هــای بــزرگ روزهای خوب و بــدم تو اون 

کافه شکل گرفت. 
از دانشگاه که گرم حرف زدن بیرون می زدیم، هر 
طرف شــهر که می رفتیم و هر کاری که داشــتیم، 
بعدش یهو می دیدیم نشستیم پشت میز همیشگی 
و چقدر گذشته خدا می دونست. پراگ بخشی از ما 

شده بود و ما بخشی از اونجا. 
روزی که رســیدم پراگ و به در بسته خوردم هم 
یــه روز پاییزی بود؛ یه روز خســته و پر از بغض. 

پلمپ؟ آخه چرا؟! 
تو پراگ شعر ها و شــاعر ها رو شناختم. عکس ها 
و عکاسی رو شناختم. پراگ موسیقی رو تو وجودم 
تزریق کرد. ساز دست گرفنت رو اونجا رشوع کردم. 

پشت میزهاش عاشق شدم و عاشقی کردم. 
برامون یه صفحٔه فیس بوک مونده بود که امشب 

دیدم بچه های پراگ توش نوشنت: 
فــردای پس از ســی ام دی ماه، ما بــه رس کارهای 
دیگرمان می رویم، دوستان بی خربمان که با درهای 
بستٔه پراگ، یا درهای باز کافه ای دیگر به جای پراگ، 
مواجه می شــوند، دوباره قهوه ســفارش می دهند، 
دوباره می خندند یا افرسده به میز خیره می شوند، 
و همٔه مــا دلتنگ پراگ، دلتنــگ خاطرات مان در 
پراگ خواهیم شــد، اما دست کم یک چیز می تواند 
تســلی بخش باشــد، اینکه مــا خاطره هایان را در 
معــرض دید دوربین ها قــرار ندادیم، و آن ها را به 

چشــم های شیشه ای برادر 
بزرگ قسمت نکردیم. 

اگر تاوان ســازگار نشدن، 
تاوان  نپذیرفــنت - حکمی 
منی دانیم اش-  درســت  که 
و تــاوان تــن نــدادن بــه 
با  کنرتل، خداحافظی  بازی 
خاطرات ما و رفیق هایان 

در این سه سال است، و اگر تاوان چنین کاری تالش 
بیشــرت ما در ماه ها و سال های در پیش برای تأمین 
معیشــت مان اســت، ما آن را پرداخــت می کنیم، 
مبادا چیزی شویم که منی خواهیم و کاری کنیم که 

درست منی دانیم. 
نه سیاسی بودم، نه هرنی. من فقط یک دانشجوی 
ســاده بودم که بــه یک پاتــوق دل بســته بود و 
می خواســت اون کافه حاال حاال ها پاتوقش مبونه! 
یاد شــعری افتادم از »محمود درویــش« که پاییز 

پارسال رو تخته سیاه پراگ نوشته شده بود: 
 »خانم های محرتم 

آقایان گرامی 
آیا آن گونه که ادعا می کنید

این سیاره متعلق به همٔه انسانهاست؟ 
اگر راست می گویید 

پس آالچیق کوچک من کجاست؟ 
کوچه های کودکی ام

شهرم
میهنم

کجاست؟« 
می فهممــت درویش! آالچیق کوچک من! پاتوقم 

کجاست؟!

عکس ها از: امیر درفشه 
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می پوشــید و بــا رشایط و موقعیت هــای متنوع و 
غیرمنتظــره، با ذهنی قــوی روی صحنه، با حرکات 
جالــب توجه و از قبــل پیش بینی نشــده، بداهه 
گویــی می کرد که با طنــز و بامزگی خاصی همراه 
می شــد. همین امر هم، شــادی و خنــده مردم را 
باعث می شد. یکی دیگر از نکات اصلی این منایش، 
این بود که ســایر بازیگران هــم باید از ذهن قوی 
برخــوردار بودنــد تا بتوانند در کنــار بازیگر نقش 
ســیاه، بدون هیــچ متنی و فقط بــا اطالع از خط 
داســتان، بداهه گویی های خوبی داشــته باشند و 

منایش را با انسجام کامل به انت ها برسانند. 
آن زمان فقط ۵-۴ نفر، بازیگر نقش سیاه بودند که 
هر کدامشان هم سبِک خاِص خود را در سیاه بازی 
داشتند. »مهدی مرصی«، »ســید حسین یوسفی«، 

»ذبیــح ا... ماهری« و »رضــا عرب زاده« 
از ســیاه بازهــای نام آور ایــن منایش در 
تئاترهای الله زار بودند که سعدی افشار 
با آن ها کار کــرد و خیلی چیز ها از آن ها 
یــاد گرفــت. در آن زمان، اللــه زار محل 
رفت و آمد هرنمندان رس شــناس سینا و 
تئا تر بود. افشــار، چند سال کارگر صحنه 
بود تــا اینکه موفق می شــود در یکی از 
تئاترهــای »اســاعیل مهرتــاش« نقــش 

کوچکــی بازی کند. مهدی مرصی و ســید حســین 
یوســفی، قبل از افشار به الله زار رفته بودند و کار 
می کردند. باالخره پس از چند ســال، سعدی افشار 
با دوستانش، توانستند گروهی را تشکیل دهند و تا 

سال ها در تئا تر نرص برنامه اجرا کنند. 
سیاه بازی های سعدی افشار، آنقدر زیاد است که 
حتی خودش هم به ســختی نــام آن ها را به خاطر 
دارد. تعــدادی از ایــن اجرا ها عبارتنــد از: بلورک 
و چشــمه نــوش؛ ۱۳۴۵- بیــژن و منیــژه؛ ۱۳۵۰- 
مسافرخانه؛ ۱۳۶۵- مبارک در ژاپن، ۱۳۷۷- سعدی 
هملت می شــود؛ ۱۳۸۳- پینه دوز شــهر ما؛ ۱۳۸۳ 

و... 
ســعدی افشار؛ آخرین سیاه باِز مانده از بازیگران 
نقش ســیاه در منایش های روحوضی، متاسفانه این 

روز هــا بیار و رشایط 
بسیار نامساعدی دارد. 
خســته و رنجور تــر از 
آن اســت که فکرش را 
او، دیگــر آن  بکنیــد. 
آدم ســابق نیســت و 
چیزهایی کــه دیده و 
شنیده می شود، درخوِر 
پــرآوازه  هرنمنِد  ایــن 

پیشکسوت نیست!

منایش روحوضی یا سیاه بازی، درست شبیه منایش 
خنده آور اروپایی »کمدیا دل آرته« * )تئا تر سنتی 
ایتالیایی در قرن شانزدهم میالدی که شخصیت آن 
»آرکولن«؛ دلقکی بــا لباس های رنگارنگ بود(، در 
ایتالیاست. سعدی افشار با گروه سیاه بازی اش، در 
فرانسه، بلژیک، اسپانیا، برزیل و کشورهای بی شار 
دیگر، برنامه های متنوعی اجرا کرده است. سبک و 
سیاق متفاوت و سادگی و صمیمیت بازی افشار در 
ســیا بازی تا حدی بود که باعث شد »پی تر بروک« 
کارگردان پرآوازه تئا تر، سعدی افشار را ستایش کند! 
لباس های ســیاه بازی سعدی افشــار، برای مصون 
ماندن از پوســیدگی و از بین رفنت، از طرف یکی از 
مراکز فرهنگی فرانسه حفظ و نگهداری می شود!!! 

سعدی افشار متولد ۱۳۱۳، و نامش در شناسنامه، 
ســعدا... زحمت خواه است. تا ششم ابتدایی درس 
خوانده اســت. کاِر خود را از ۱۰ سالگی رشوع کرد 
و زمانی که مورد توجه قرار گرفت، از نام خانوادگی 
مادرش استفاده کرد و با نام مستعار سعدی افشار، 
بیش از ۵۰ سال در عرصه منایش های سنتی فعالیت 
کــرد. خود بار ها بــه این نکته اشــاره کرده که در 
این کار، ســختی فراوانی کشیده، چون هر کسی را 

منی گذاشتند به راحتی، وارد سیاه بازی شود. 
آن زمــان خانه ها، حیاط های حوض دار داشــتند. 
به هنگام عروســی روی حــوِض خانه ها را با تخته 
چوب های مسطح می پوشاندند و آن را مثل صحنه 
منایش درست می کردند. و شاید دلیلش، همین بوده 
کــه به این نوع منایش، تختــه حوضی یا روحوضی 
می گفتند. کســانی که جشــن یا عروسی داشتند از 
طریق بنگاه های شــادمانی، گروه های ســیاه بازی 
مورد عالقه شــان را انتخاب می کردند. اگر موفق به 
این انتخاب منی شــدند، جشــن و عروسیشان را به 
تعویــق می انداختند تا هرنمندان محبوبشــان، رِس 
موقع در مراســم حارض شوند. مردم به سیاه بازی، 
عالقه فراوانی داشــتند. وقتی جایی مراســمی بود، 
مردم هر طور که می توانستند از روی دیوار، پشت 
بــام خانه هــا و الی در، منایش را می دیدند. ســیاه 
بازی از ۱۲ شب رشوع می شد و تا صبح ادامه پیدا 
می کرد. در یکی از همین جشــن ها بود که افشار 
برای اولین بار، این منایش را دید و به آن عالقه مند 
شد. او استادی نداشت و آن قدر برای خودش بازی 

کرد تا به رمز و راز این منایش پی برد. 
ریشه سیاه بازی، بداهه گویی بود. در سیاه بازی 
احتیــاج به منت خاصــی نبود. بازیگر نقش ســیاه، 
صورت اش را با دوده، ســیاه می کرد و لباس قرمزی 

عکس از: دریا روحانی 
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سال ۲۰۰۴ بود که جی میل تعریف تازه ای 
از رسویــس ایمیــل تحــت وب را مطرح 
کرد، رسویســی که ظاهری ساده، سبک و 
دوست داشتنی داشــت و با آن یک گیگا 
بایت فضای مجانی، جواب دندان شــکنی 
به متامی رقبا داده بــود. حال، فضای این 
رسویس ایمیل ده برابر شــده و توانســته 
میلیون ها نفر از رسارس جهان را به سمت 

خود جلب مناید.

 ولــی حتی اگــر هر روز هم از جیمیل اســتفاده 
می کنید باز هم ممکن اســت از همه قابلیت هایی 
کــه این رسویس در اختیار شــا می گــذارد باخرب 
نباشید. وبالگ Gizmodo ده ترفند برای استفاده ای 
حرفه ای تر از جیمیل منترش کرده که ترجمه فارسی 

آن را از گویا آی تی نقل می کنیم:

از فیلرتها کار بکشید
مدیریت صندوق پســت الکرتونیکی کار ساده ای 
نیست، اما جیمیل ابزارهایی در اختیارمان قرارداده 
تــا این کار را با ســهولت بیشــرتی انجــام دهیم. 
می توانید هر یک از مواردی که جســتجو می منایید 
را به یک فیلرت دســتورپذیر بدل کــرده و بعداً نیز 
 from:« از آن اســتفاده کنیــد. بــرای منونه با کــد

Facebook« می توانیــد ایمیل های دریافتی از این 
شــبکه اجتاعی را به خوبی دسته بندی و بایگانی 
منایید. یا اینکــه می توانید فیلرتی را برای نامه های 
دریافتی از یکی از دوستان نزدیکان درست کنید تا 

هیچ یک از آنها را بعداً گم نکنید. 

از جستجو بیشرتین استفاده را بربید
از محصــوالت گــوگل انتظار مــی رود که حداقل 
بویی از این جســتجوگر مهم اینرتنتی برده باشند. 

گرچــه این خصلت همیشــه هم به طــور عیان به 
چشــم منی آید، امــا این نهانی بودنــش نیز مزیتی 
اســت که اهل فن می توانند از آن بهره مند گردند. 
شایان توجه است که کادر جستجوی جیمیل بیشرت 
از آنچه که تصور می کنید قدرمتند اســت؛ برای این 
منظور می توانید برروی فلش کوچک که در سمت 
راست کادر جستجوی جیمیل قرار دارد را فرشده و 
از تنظیات پیرشفته این جســتجوگر منتفع شوید. 
می توانید به دنبال نامه هایی بگردید که دارای فایل 
ضمیمه هســتند، تا با حذف آنهــا قدری فضای تان 
باز شــود. حتی اگر به دنبــال نامه های دریافتی از 
تاریخی خاص، مثال یک سال گذشته هستید نیز این 
امکان برایتان مهیا اســت. البته میزان نامه هایی از 
این دست جستجوها بســته به تعداد دریافتی در 

امســال برای دومین بار اســت که مهندس ایرانی فرخ خامتی 
طراحی و ســاخت جایــگاه رییس جمهور امریــکا را عهده دار 

است.
هــر ۴ ســال یکبــار در روز ۲۱ ژانویه رئیــس جمهور منتخب 
امریکا در مقابل کنگره این کشــور قســم یاد کرده و سپس در 
مراســم رژه ای که برای این روز در نظر گرفته شده حارض می 
شــود. مراسم رژه از مقابل کاخ ســفید و در جایگاهی که برای 

همین منظور ساخته شده آغاز می شود.
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صندوق پستی  تان متغییر خواهد بود.

صندوق پستی تان را طبقه بندی کنید

به زبانه ی Inbox در صفحه تنظیات جیمیل رفته 
و در آنجــا موارد مربوط به ترتیب منایش نامه های 
دریافتی در صندوق پســتی تان را مدیریت منایید. 
از این گذشــته اســتفاده از قابلیت منحرص به فرد 
 )Priority Inbox( »صندوق نامه های اولویت دار«
در جیمیل را فراموش نکنید. اما صرب کنید، امکانات 
بیشرتی وجود دارد. می توانید به زبانهLabs  در بخش 
 Preview( تنظیــات بروید و پیش منایــش نامه ها
Pane(  را فعال کنید. قابلیتی که شــباهت زیادی 
به برنامه مدیریت پست الکرتونیکی outlook دارد. 
البته این قابلیت فقط در صفحه منایشــهای عریض 
جذاب اســت و با مانیتورهای ۱۵ یا ۱۷ اینچ نتیجه 

چندان خوب نخواهد شد.

وارد کردن سایر صندوق های پستی
اگر شا هم جزو کسانی هستید که برای عضویت 
در خربنامه ها ترجیح می دهید از ایمیل های دیگری 
بــه جز رایانامه اصلی تان اســتفاده کنید می توانید 
نامه های دریافتی آنها را به جیمیل نیز منتقل کنید. 
بــرای این منظــور می توانید بــه تنظیات جیمیل 
و بخــش Accounts & Import  آن رسی بزنیــد. 
مراحل کار خیلی ســاده و رس راســت است، حتی 

می توانید موارد دریافتی از سایر حساب ها را فیلرت 
کرده و به عنوان خوانده شده عالمت گذاری منایید 
فقط به خاطر اینکه یک نســخه پشــتیبانی از آنها 
داشــته باشــید و یا بخواهید بعدا در آنها جستجو 

کنید
نکتــه: می توانیــد بــه نــام کاربــری خــود در 
مثــالً  بیافزاییــد  را  دیگــری  هرچیــز  جیمیــل 
از  و   yousername+anything@gmail.com
این نشــانی جدید برای عضویت سایت های دیگر 
بهره بربید. جالب اینکــه متام نامه هایی که به این 
نشانی ارسال شود مســتقیاً رس از صندوق پستی 
خودتان درخواهد آورد! تازه، پس از دریافت اولین 
نامــه از ایــن طریق قــادر خواهید بــود به کمک 
 »to:yourname+anything@gmail.com« فیلرت 

اقدامات الزم را صورت دهید.

نگاهی به ستاره ها!
قابلیت Superstars ابرســتارگان که با مراجعه به 

زبانه General در Setting فعال می شود، به شا 
اجازه می دهد تا ۱۲ ستاره گوناگون را تعریف کرده 
و هــر یک را برای منظــوری خاص به کارگیرید. به 
این ترتیب نه تنها یک ســتاره معمولی دارید بلکه 
ستاره هایی به رنگ ها و شکل های گوناگون خواهید 
داشــت که هر یک تعریفی برای خود دارند! برای 
این منظور هر بار که بر روی نشــانه ی ســتاره در 
کنار هــر نامه دریافتی کلیک کنید، رنگ و شــکل 

ستاره عوض می شود.
اگر کاربر زرنگی باشید می توانید از این ترفند برای 
جداســازی کاربردهای هر نامه کمک بگیرید. مثالً 
ســتاره های ســبز مربوط به امور کاری، ستاره های 
قرمز نامه های عاشــقانه به همرس یا نامزد عزیزتر 

از جانتــان و غیــره. جالب اینکه هر کــدام از این 
ستاره ها را می توان با جستجوی عبارت منحرص به 
خود کاویــد، مثالً عبــارت »has:greenstar« برای 
مواردی است که با ستاره سبز رنگ نشان کرده اید. 
برای دسرتسی به کد جستجوی هر ستاره، موشواره 

خود را مدتی بر روی آن نگه دارید.

به ایمیل های مهم برچسب بزنید
برچسب زنی را می توان یکی از بهرتین قابلیت های 
رسویس پستی گوگل به حساب آورد. به کمک این 
برچسب ها می توان موارد همسان را از بین کوهی 

از نامه های موجود یافته و به کار گرفت.
به خاطر داشــته باشید با برچســب زنی هر نامه 
به طور خودکار آن را فیلــرت کرده اید. جالب اینکه 
می توانید با جســتجوی برچسب هایی خاص آنها را 
در دسته بندی های دقیق تری گردآوری منایید. برای 
 label:newsletter« منونه با جستجوی عبارتی نظیر
before:۰۱/۰۱/۲۰۱۱« می توانیــد به خربنامه های 
دریافتی پیش از تاریخ مربوط دسرتسی پیدا کنید.

گسرتش توامنندی های جیمیل با برنامه های دیگر
برنامه ها و افزونه های ثالث متعددی برای رسویس 
پســت الکرتونیکی گوگل نگارش و منترش شده اند؛ 
که به کمک آنها می تــوان توامنند ی های جیمیل را 

 Rapportive دو چندان کــرد. برای منونه برنامــه
جزئیات بیشــرتی را از فیس بوک، لینکد این و توئیرت 
گردآوری کــرده و در کنار پروفایل مخاطب منایش 

می دهد. ابزاری که برای شناســایی هر چه بیشــرت 
مخاطب خود بسیار کاربردی خواهد بود.

محبــوب  ثالــث  برنامه هــای  از  دیگــر  یکــی 
Boomerang اســت که کاربر را قادر می ســازد تا 
ارســال ایمیل ها را به آینده موکول کرده و آن را به 
طور مشــخص در زمان تعیین شده انجام دهد. از 
این گذشــته این برنامه به ما در یادآوری پیام های 

مهم در بازه های زمانی خاص کمک می کند.

شخصی سازی حجم نامه ها
شاید دوست داشته باشید میزان فاصله ای که بین 
فهرســت نامه های صندوق پستی وجود دارد را کم 
و زیــاد کنید، اما یک صفحــه منایش رصف ندارید 
و در خانــه، محل کار و جاهای دیگری به صندوق 
پستی تان دسرتسی دارید. برای این منظور به بخش 
 Display( تنظیات رفته و بــا تغییر حجم نامه ها

Density( به میزان مورد نظر خود برسید.

یک نامه الکرتونیکی را به ابزار یادآوری بدل کنید
گاهــی پیــش می آید که بنــا به هــر دلیلی قادر 
به ارســال نامه ای خاص نیســتید، اما با این وجود 
منی خواهیــد ایــن کار را فراموش کنیــد. برای این 
منظور کافی است بر روی دکمه More )بیشرت( در 
باالی نامه مزبــور کلیک کرده و آن را به یک ابزار 
یادآوری )add to Tasks( بدل سازید و تاریخ دقیق 

یادآوری را در تقویم ویژه ی آن مشخص کنید.

کارهای ابتدایی را بهرت به انجام برسانید
بــرای تکمیل این کارگاه آموزشــی و تبدیل شــا 
به یک جیمیل باز بالفطره باید آشــنایی تان با امور 
پیش پا افتاده و ابتدایــی را نیز افزایش دهید. مثال 
برای یافنت نامه های دریافتی از سوی شخصی خاص 
کافی است ایمیلش را به این صورت جستجو کنید 

 »from: emailname@gmail.com«
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با توجه به گســرتده شــدن روز به روز شــبکه اجتاعی فیسبوک این مهم اســت که خودتان را با این 
وبســایت به روز نگه دارید و از اطالعات, عکس ها و پســت های خود محافظت کنید. چندین هفته 
پیش فیســبوک از سیســتم جدید جســتجو خود به نام Graph Searchخرب داد. این سیســتم جستجو 
جدید خیلی قویرت از موتور جســتجوی قبلی این ســایت بوده و امکان جستجو بسیار عمیق تری را به 
جســتجوگر میدهد. نحوه کار این سیســتم این گونه است  که شا با تایپ جمله ای مثل “عکس های 
دوســتان من در نیویورک" میتوانید به متامی عکسهایی که توسط دوستان شا در نیویورک گرفته شده 
اســت دســت پیدا کنید.ولی مساله این است که بعضی از عکس های شــا که به هر دلیلی برای دید 
عموم بازگذاشــته شــده اند در این سیستم قابل دسرتسی بوسیله نه تنها دوستانتان بلکه متامی کاربران 

در فیسبوک هستند.

چه کسی میتواند محتوای فیسبوک مرا ببیند؟
با توجه به قویرت شــدن موتور جســتجو فیسبوک در هفته گذشته, مهم اســت که از عکاس هایی که برای 
دید عموم باز هســتند اگاه باشــید. برای اینکار به پروفایل خود رفته و گزینه Activity Log را در گوشــه 

ســمت راســت صفحــه انتخاب 
کنید. به قســمت Photos رفته 
و در منــو Share with گزینــه 
Public را انتخــاب کنید.)عکس 
هایی که مشاهده میکنید عکس 
هایی از شــا هســتند که قابل 
منایش توســط عموم میباشــند( 
حاال ایکون کره زمین, کنار عکس 

هایی که منیخواهید به منایش عموم گذاشته شوند انتخاب کرده و گزینه  Friends و یا Only me  را انتخاب 
کرده. شــا همچنین میتوانید زیر گزینه Custom مشــخص کنید که چه کسانی میتوانند عکس های شارا 

ببینند و چه کسانی منیتوانند.
شــا میتوانید اختیار مشــخص شدن در موتور جســتجوهایی مثل گوگل و بینگ رافعال و غیر فعال کنید . 
برای اینکار به بخش Who can see my stuff در گوش راست صفحه رفته و See More Settings را انتخاب 

کرده و گزینه Turn Offرا در بخش Who can look me up?انتخاب کنید.

شاهمیشه میتوانید خودتان را جای یک فرد غریبه 
که به پروفایل فیســبوک شا نگاه میکند بگذارید و 
ببینیــد که چه پســت ها و اطالعاتی  برای دید عموم 
و بعضی افراد  قابل دیدن میباشــد. برای اینکار روی 
ایکون قفل کنار ایکون Home در صفحه خود کلیک 
کــرده، روی گزینه Who Can See My Stuff کلیک 
 What Do Other People See On کــرده و گزینه

My Timeline را انتخاب کنید.

حاال پروفایل خود را از چشــم یــک کاربری  که در 
بین دوستان شا نیست میتوانید ببینید و اگر عکس, 
پســت و یا اطالعات شخصی دارید که منیخواهید به 
منایــش در میاد را میتوانید عــوض کنید. دقت کنید 
که در باالی صفحه پیغامی ظاهر میشود که " عموم 
صفحه شــا را اینگونه میبینند”. شا حتی میتوانید 
بــا انتخاب گزینه View as Specific Person اســم 
کاربــر خاصی را وارد کرده و ببینید که آنها از صفحه 

شا چه میبینند. 

فیلرت کردن مسیج ها 
شــا همچنین میتوانید اینباکس فیسبوک خودتان 
را فیلــرت کرده و از دریافت مســیج های نامربوط و 
یــا Spam ها خــودداری کنید.برای اینکار شــا دو 

انتخاب دارید: 
Basic Filtering  که توســط فیســبوک پیشــنهاد 
میشــود و باعث میشــود که شا مســیج از طریق 
دوســتان و یــا کســانی که ممکن اســت بشناســید 

دریافت کنید. 
Strict Filtering  باعث میشــود که شــا فقط از 
دوســتان خود مســیج دریافت کرده و از کسانی که 

ممکن است نشناسید چیزی دریافت نکنید. 

تذکر)Notification(  های نامربوط و مزاحم 
اگر از گرفنت Notification  از ســوی  یک برنامه و یا بازی خاصی خســته شده اید, میتوانید با تایپ کردن 

اسم این برنامه دریافت این اطالعات را متوقف کنید.
 شا حتی میتوانید با وارد کرد نام کاربری مزاحم در بخش Block Users  دسرتسی آن فرد را به به فیسبوک  

ترجمه ای از مقاله اخیر روزنامه نیویورک تایمز خود مسدود کنید.       
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زندگی شــخصی دیجیتالی شا یک نقطه ضعف 
بزرگ دارد که می تواند همه ارسارتان را برمال کند: 

رمز عبور

حتی اگر برای هر اکانتی هم یک رمز عبور داشته 
باشید باز هم امنیت شا کامال به کیفیت انتخاب آن 
پســورد بستگی دارد. طبق داده های آماری موجود 
هنوز اغلب مردم از ضعیف ترین پسوردها استفاده 
می کننــد. God ،۱۲۳۴۵۶  یا نام اشــخاص نزدیکی 
چون مادر و برادر یا شــاره تلفن و شناسنامه و... 
حتی استفاده از خود کلمهPassword  بسیار بسیار 
رواج دارد. شاید چون بسیاری از کاربران منی دانند 
که هکرها چطور می توانند با نرم افزارهای ساده ای 
رمز عبورشان را کشف کنند. آنها متام این اطالعات 
شــخصی که هدف گرفته اند را به نرم افزارهایشــان 

در  تــا  می دهنــد 
ثانیــه  از  کــرسی 
ترکیبــی  هــزاران 
که می شــود با این 
اســامی و شاره ها 
ســاخت را برایشان 

آزمایش کند!
نبایــد  رمزعبــور 
با  ارتباطــی  هیــچ 
شــخصی  اطالعات 
باشد.  داشــته  شا 
چیزهایی که ممکن 
بسیار  افراد  اســت 
آن خرب  از  دیگــری 
داشــته باشــند یا پی بردن به آنها برایشان سخت 
نباشد. یک رمز عبور نباید حتی هیچ کدام از لغات 
و عباراتــی باشــد که در یک فرهنــگ لغت وجود 
دارد چه رسد به لغتی که از درون منت یک روزنامه 
انتخاب کرده باشید! چون متام این عبارات در بانک 

اطالعاتی آن نرم افزارهای هک هم هست.
یک رمــز عبور قوی عالوه بر بی معنی بودن برای 
بقیه باید هم طوالنی باشــد هــم پیچیده. دو قرن 
طول می کشــد تا کامپیوتری که قدرت کشــف یک 
رمز عبــور ۷ کاراکــرتی را در عرض دو ســال دارد 
بتوانــد رمزی ۸ کاراکرتی را بشــکند. پیچیده کردن 
رمز عبور با اســتفاده از حروف بــزرگ یا کوچک، 
اعــداد یا عالماتــی مثل اینهــا!@#$%^&*  هم به 

مراتب آن را قوی تر می سازد. 
ولی از همه این مســائل گذشــته اصل بدیهی در 

مــورد یک رمز عبور این اســت کــه خودمان باید 
بتوانیم آن را به خاطر بسپاریم. پس چه کنیم؟

معروفرتین روش برای ســاخت پســوردهای قوی 
که هــم برای بقیه بی معنی باشــند هــم به خاطر 
سپردنشــان برای خودمان سخت نباشد استفاده از 
جمالت معروف است. در واقع ما رمز عبور را حفظ 
منی کنیم تنها الگوی ساخنت آن را به خاطر می سپاریم 

و برای وب ســایتها و 
مختلف  نرم افزارهای 

تکرار میٰ کنیم.
 

مثــال  عنــوان  بــه 
یــک  می خواهیــم 
فیســبوک  در  اکانت 
یک  باید  و  بســازیم 
پســورد قوی انتخاب 
کار  این  بــرای  کنیم. 
ابتــدا جمله معروفی 
را در نظــر می گیریم 
و آن را بــه زبانی که 
معروف  پینگلیش  به 

است می نویسیم:
 Agar Gharar Bashad Beyne Havapeyma 

Va Rahahan Yeki Ra Entekhab Konid
ســپس حروف اول کلات این جملــه را در کنار 
هم قرار می دهیم تا تبدیل به یک ترکیب بی معنی 

شود:
AGBBHVRYREK

در یــک جای ایــن جمله لغــتVa  را داشــتیم 
می توانیــم به جــای آنکه از حــرف اول این لغت 
استفاده کنیم از عالمت & استفاده کنیم که هان 
 E معنــای »و« را در زبان انگلیســی دارد. به جای
هم می توانیم از عدد ۳ انگلیسی استفاده کنیم که 
شکلشان به هم شبیه اســت. اگر حرف S  داشتید 
می توانید به جای آن از $ یا عدد ۵ اســتفاده کنید. 

به جای i  از ! و شــکلهای مشابه دیگر. دقت کنید 
که این جایگزاری ها بسیار متداول هستند ولی باز 
هم خیلی بهرت از این است که از عدد و عالمت در 

پسورد خود استفاده نکنید:
AGBBH&RYR3K

می توانید یک شــاره مثل ســال تولد یا حروفی 
از اســم وب سایتی که می خواهید برایش رمز عبور 

بسازید )مثل دو رقم آخر یا دو حرف مخفف( را به 
ابتدا، انتها یا هرجای دیگر رمز عبورتان اضافه کنید 
تا برای هر وب ســایت یک پســورد منحرص به فرد 
داشــته باشید. مثال برای فیســبوک از FB  استفاده 
کنیــد و اگر بقیه حروف رمز عبور به صورت بزرگ 
در نظــر گرفتید آن قســمت را بــه صورت کوچک 

بنویسید:
fb57AGBBH&RYR3K

برای به یاد آوردن این پسوردهای بی معنی کافی 
اســت الگوی تولید آن را به یاد داشــته باشید ولی 
همه چیز به این ســختی نیســت کــه در نگاه اول 
به نظر می رســد. در شاره بعدی خواهید دید که 
چطــور اســتفاده از نرم افزارهای مدیریت پســورد 

زندگی را شیرین و ایمن می کند.
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توکا فرزند منوچهر نیستانی شاعر درگذشته و برادر مانا نیستانی کاریکاتوریست است. وی 
در ســال ۱۳۶۶ از دانشگاه علم و صنعت ایران در رشتٔه معاری فارغ التحصیل شده است. او 
فعالیت حرفه ای خود را از ســال ۱۳۵۸ با هفته نامه »کتاب جمعه« به رسدبیری احمد شاملو 
آغــاز کرد. توکا ســابقٔه همکاری با بیش از ۵۰ نرشیــه را در کارنامه اش دارد و تابه حال ۲ بار 
به عنوان بهرتین کارتونیســت در جشــنوارٔه مطبوعات ایران انتخاب شده است. توکا در سال 
۱۳۸۹ از ایران رفت و در تورنتو، کانادا ســکنی گزید. توکا قرار اســت با » تابلو« همراه باشد 
و در هر شاره یکی از کارهای خودش را روی این تابلو نصب کند. این بار توکا در ویدیویی 

که ساخته یکی از کارتون هایش را اینگونه رشح می دهد.

صنعــت فیلمســازی هالیــوود از فیلم هایــی که 
دخــرتان ثرومتند را نشــان بدهد کــه روی صندلی 
بسته شــده اند و جوراب در دهانشان فرو شده و 
با شیطان مجسم روبرو هستند، خوشش می آید اما 
خیلی به صحنه های دو خواهر روحانی که در نور 
مهتاب سعی می کنند عادت های هم را کشف کنند، 
خوشــش منی آید. البته عالقه نداشــنت هالیوود به 
معاشقه دو خواهر روحانی هم چیز عجیبی نیست. 
ژانر این نوع فیلم خیلی پیچیده و یا ممکن اســت 
با دیگر ژانر ها تداخل داشــته باشد. تصویر خواهر 
روحانی که لباس خود را کنار می زند، خودش کمی 

داستان را پیچیده 
شاهد  ما  می کند. 
چه چیز قرار است 
باشیم یا چه کسی 
معرفی می شــود؟ 
؟  شیســت فا
ضد  فمینیســت؟ 
متنفر  کاتولیــک؟ 
خــودش  زن؟  از 
است  پرسش  کلی 
مســائل  کلــی  و 
کــه  حاشــیه ای 
انگار منتظر است 
اما  شــود.  رسریز 
به نظر عده کمی 
ببین های  فیلم  از 
شــاید  حرفــه ای، 
باشد.  خوبی  ژانر 

تعریفشــان هم این اســت که تعریفی از وضعیت 
آدمــی می دهد. مثل اینکه بگوییم فارســت گامپ 
هم فیلم خوبی اســت، چــون تعریفی از وضعیت 

آدم می دهد. 
فیلم هایی که در مورد وضعیت راهبه های روحانی 
اســت، در ســال های ۱۹۷۰ در اروپا زیاد ســاخته 
می شــد. مــوج عمــده آن، در فیلم هــای رده دوم 
سینای ایتالیا بود. استودیوهایی با نور سبز و از آن 
به فیلم جنجالی کن راســل با نام شیاطین یا هان 
The Devils می توان رســید. به گفته استیو فنتون 
روزنامه نگار ، آن زمان ۸۰ درصد فیلم ها با رده هایی 
بــه  اروتیســم  از 
زنان راهبه ارتباط 
داشــت. به مانند 
بازار هــا   دیگــر 
ها  فیلم  نوع  این 
هم فــراز و فرود 
داشت  را  خودش 
مدتی  از  بعــد  و 
و  آن خوابید  تب 
بازارش دیگر مثل 

سابق نشد. 
زمانــی  مقطــع 
متامی این فیلم ها 
هم قرون وسطی 
مردانی  و  اســت 
زن آزار را می شود 
زنانــی  یــا  دیــد 
خــواه  متامیــت 



3435

و زورگــو که خواســته های خــود را رس راهبه های 
جــوان خالی می کنند. هرچند بیشــرت آن ها نزدیک 
به پورنوگرافیک هســتند ولی با این حال بعضی از 

آن ها جنبه های فمینیستی را دنبال می کنند. 
از منونه های خوب فیلم های مرتبط با راهب های 
روحانی، می توان به فیلم دومنیکو پائولال در ســال 
 The Story ۱۹۷۳ اشــاره کرد که عنوان آن هست
of a Cloistered Nun: .فیلم هم داســتان یکی از 
محله های زندگی این راهبه ها را نشــان می دهد و 
از نقطه نظر کارمــال، با بازی النورا جیورجی، فیلم 
را دنبال می کند که ارشافزاده ای اســت که عاشــق 
یــک مرد از طبقــه مردم عادی اســت و از ازدواج 
از پیش طراحی شــده با یک شــخص از طبقه خود 
رسباز می زنــد در نتیجه خانــواده اش او را به یک 
دیر می فرســتند. کارمال با لباس مرسوم آن زمان به 
دیر می رســد، مو هایش بافته شده و با روبان بسته 

شده است.
بــه تدریــج به میــان دیگــر خواهــران و عریان 

می شود  داده  نشــان 
در حالــی کــه دیگر 
خواهــران بــا ولع به 
و  رنگ  شیری  پوست 
صاف او خیره شده اند 
و گویــی می خواهند 
مثــل یک ســاندویچ 
در یک فرصت زمانی 
کارمال  ببلعنــد.  را  او 
خــالف خواســت  بر 
خــود به ایــن محیط 
فرســتاده شــده و ما 
از  می توانیم  چطــور 
او رو بگردانیم؟  بدن 
جاســت  همیــن 
کــه مســئله حضــور 
خواهــران روحانی و 
نشان دادن بدن آن ها 

کلید می خورد. 
که  هســت  نگاهی 

البتــه می گوید فیلم پائولــال خیلی هم فیلم خوبی 
نیســت و جریــان آن معمولــی پیــش مــی رود و 
خشــونت الزم را نتوانسته  نشــان دهد. فیلم های 
دیگری چــون راهبه قاتل، دخرتان گناهکار ســنت 
والنتایــن و راهبه ای از مونزا در کل همه فیلم های 
مســخره ای هســتند. اما  باید برای جاعت سخت 
 Behind the گیر، فیلم والریــن بورووزیک به نام
Convent Walls یا پشــت دیوارهای دیر ســاخته 

سال ۱۹۷۸ چیز خوب و مرغوبی باشد. 
این فیلم البته رنگی اســت و دیگر اینکه ســعی 
می کند کمی واقعیت های داســتان را هم پوشــش 
دهــد. مانند یکی از راهبه هایی که مطمنئ اســت 
با مســیح رابطه دارد. به رغم خودارضایی می گوید 
این خواســت خداوندی اســت و دیگــر خواهران 
راهبــه هم کم و بیش همین حال را دارند و راهبه 
رییس بخش فقــط از آن ها می خواهد این قدر در 

طول شبانه روز سکسی نباشند. 
ایــن فیلم ها به دلیل گم بودن و مشــخص نبودن 
حوزه ارتباط وپوشش 
و پیام، دچار مشــکل 
هستند ولی خوب، با 
این نــگاه مگر چقدر 
فیلم هست که بتواند 
ژانر مشخص  یک  در 
تعریــف شــود؟ فرق 
ایــن فضــا بــا فضای 
مــرز  در  فیلم هایــی 
فمینیســم یا خواست 
جنســی این است که 
زن و عریــان بــودن 
او هســت و فقط به 
جای اینکــه یک مرد 
شــود،  صحنــه  وارد 
برداری  فیلم  دوربین 
آنجا ایستاده و هرچه 
هست، ثبت می کند.

با اینکه دو ســال اســت دولت تولید انواع پوسرت 
و منادهــای ولنتاین را »ممنوع« کــرده، اما حوالی 
روز ولنتاین که می شــود دم در مغازه ها پر اســت 
از انواع و اقســام قلب و گل و عروسک. اصال انگار 
وقتی چیزی »ممنوع« می شــود همه دوست دارند 

رساغش بروند. 
راستی یک دفعه 
چطــور شــد کــه 
قدر  این  ولنتایــن 
مهــم شــد؟ یــک 
هــو بــه خودمان 
که آمدیــم دیدیم 
اس  اس ام  داریــم 
می زنیم: »امیدوارم 
زیبایی هــا  خــرس 
غار  تــو  همیشــه 
چشات خونه کنه 
مبارک  ولنتاینــت 

عزیزم« 
ولنتاین کیســت؟ 
ناگهان  و  چیست؟ 

از کجا آمد؟ 
کمی  ولنتاین  نام 
با افسانه و اسطوره 
آمیخته شده است. 
یک  او  می گوینــد 
بــوده  کشــیش 
کــه در قرن ســوم 

میالدی کشــته شده اســت. ویکی پدیا در این باره 
می نویســد: کشــیش والنتاین احتاالً زمانی حدود 
ســال ۲۷۰ میالدی به قتل رسیده است. در حالی که 
برخی روز ولنتاین را سالگرد مرگ یا به خاکسپاری 
ولنتاین می داننــد، گروه دیگر معتقدند کلیســای 
کاتولیک به منظور 
ســازی  مســیحی 
ســنت باســتانی و 
لوپرکالیا  مرشکانــه 
مرسوم  روم  در  که 
بــوده، ایــن تاریخ 
برگزیده اســت.  را 
قــرن  اواخــر  تــا 
در  میــالدی  پنجم 
روم  امپراتــوری 
جشــن لوپرکالیا به 
باروری  مناســبت 
برگزار می شــد. در 
ســال ۴۹۸ میالدی، 
یکم  ژالزیوس  پاپ 
جشــن  برگــزاری 
ممنوع  را  لوپرکالیا 
 ۱۴ روز  وی  کــرد. 
عنوان  به  را  فوریه 
روز ولنتایــن اعالم 
کــرد، تا بــا اعال 
مقابلــه  مرشکانــه 

کند. 
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در سده های میانه اروپا، 
به خصوص در انگلستان 
و فرانســه، ولنتاین یکی 
قدیسان  محبوب ترین  از 

بوده است. به خصوص همزمانی رشوع جفت گیری 
پرندگان با روز ولنتاین، این باور را که روز ولنتاین 

به واقع روز عشاق است، تشدید کرد. 
قدیمی ترین یادبود ولنتاین که امروز در دســرتس 
اســت، مربوط به چارلز، دوک اورلئان اســت. وی 
کــه در پی شکســت در نــربد اجینکــورت در برج 
لنــدن زندانی بــود نامه ای را در ســال ۱۴۱۵ برای 

کــه  نوشــت  ن معشــوقه اش  کنو ا
در مجموعه

دستنویس های 
نــه  بخا کتا
یــی  نیا یتا بر
ی  ر ا نگهــد
می شــود. اما 
عقیده  برخی 

دارنــد کــه در 
کالودیوس  زمان 

به  کشیشــی  دوم 
زندگی  ولنتایــن  نام 

می کــرده کــه برخالف 
نظــر فرمانروا که دســتور 

داده بــود رسبــازان باید مجرد 
مباننــد، رسبــازان رومــی را به عقد 

دخرتان محبوبشان در می آورد. آن ها دلیل 
کشــته شــدن او را همین موضوع می دانند. 

عده ای دیگــر قصه را تا جایی پیــش می برند که 
می گویند ولنتاین عاشق دخرت زندانبانش می شود و 
روی یک کارت که قبل از مرگ خود برای آن دخرت 

می فرستد، می نویسد: »از طرف ولنتاین تو« 
در ایران آنهایی که بر باورهای باستانی تاکید بیشرتی 
دارند روز ۵  اســفند را که »جشــن سپندارمذگان« 
است، به جای ولنتاین پیشنهاد می کنند. سپندارمذ 

لقــب ملی زمین اســت. 
یعنی گسرتاننده، مقدس، 
فروتن. زمین مناد باروری 
اســت چون بــا فروتنی، 
تواضع و گذشت زندگی را به همگان هدیه می کند. 
بــه همین دلیل در فرهنگ باســتان اســفندگان را 
به عنوان مناد متایالت مادرانه و باروری می پنداشتند 

و در این روز زنان را گرامی می داشتند. 
اما آدم این اس ام اس های بامزه و بی مزٔه مناسبتی 
را کــه می خواند همــه بحث هــای تاریخی یادش 
می رود: »واســه روز ولنتاین دو تا ستاره تقدیمت 
می کنم، یه ســتاره پر بوسه که دمل بی تو نپوسه، یه 
ســتاره پر امید واسه 
هــر کی تــو رو 
ولنتاین  دیــد 

مبارک!« 
یا آن یکی 
کــه طــرف 
فروشنده  به 
گفت:»کارتی 
کــه  داری 
نوشــته  روش 
تو  به  تقدیم  باشــه 
تنهــا عشــق زندگیــم؟ 
بله! طرف  گفت  فروشنده 

گفت: ۱۶ تا لطفا! «

حرف عشق و عاشــقی ست؛ همگی 
محکم بنشینید که با این اس ام اس می شه 

پرواز کرد به اوج عشق: 
عزیزم کشتی عشق ما آمادٔه پروازه

پیتیکووو
پیتیکو و و

پیتیکو و و و

چهار ســال اســت که مــردم آذربایجان 
یعنــی همه  کســانی کــه به زبــان ترکی 
صحبــت می  کننــد و عالقــه ای بــه زنده 
مانــدن زبان هــای محلی در ایــران دارند 
بــا صعود تیم محبوب خــود به لیگ بر تر 
فوتبال باشگاه های ایران احساس شادمانی 
می  کنند. تیم تراکتورسازی یا چنان که مردم ترجیح 
می دهند تلفظ کنند »تراختور«، سال ها پیش نیز 
به همراه تیم ماشــین ســازی تربیز هوادارانی 

داشت اما چندان ندرخشیده بود. هم زمان 
با صعــود ایــن تیم به 

لیگ 
بر تــر که مــردم برای 

انتخابــات جنجالــی ســال ۸۸ آمــاده 
می  شــدند، هواداران میرحسین موسوی در یکی از 
میادین بزرگ تربیز با هــواداران تیم تراختور یکی 
شــدند و پوســرتهای تراختور به همراه میرحسین 
و کروبــی باالرفــت و گــروه زیادی با هــم علیه 
احمدی نژاد شــعار دادند. اما شاید بتوان گفت که 
ایــن تنها منونه همبســتگی مردمی در خیابان های 
تربیز بود. بعد از انتخابات و با فشارهای مضاعف 
بر روی ترک زبان ها،  مردم ترجیح دادند از مسایل 

سیاسی فاصله بگیرند و روی خواسته های فرهنگی 
و تاریخی خود پافشاری کنند

چرا تراختور و نه تراکتور؟ 
اینکــه مــردم آذربایجــان بــه تلفــظ »تراختور« 
پافشــاری می  کنند یکی از نکات 
گــی  ند ز

پنهانــی مردم در 
کنار هم و شــکل بخشیدن به یک 

هدف است. از نخســتین روزهای پیوسنت تراکتور 
به لیــگ بر تر، حاکمیــت روی بحث های فرهنگی 
حول محور زبان حساســیت بیشرتی از خود نشان 
داد. با حضور تیم تراکتورسازی به بازی ها،  رسدادن 
شعار »یاشاسین آذربایجان« و یا آوردن پرچم های 
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تیم تراختور سازی یه استادیوم جرم محسوب شد. 
مــردم آذربایجان بــرای مبارزه با این فشــار ها به 
صورت پنهان و ظاهرا هاهنگ بجای کاربرد کلمه 
»تراکتور« از لفظ » تراختور« استفاده کردند. با این 
حال و با وجود نوع مبارزه مثبت و بدون خشونت 
جوانان تــرک زبان خیلی از جوانان و نوجوانان که 
چندان با فلســفه ی این برخورد ها آشنایی نداشتند 
روانه ی بازداشــتگاه ها شــده در هر بازی به طور 
میانگین چهل تا پنجاه نفر توسط نیروهای انتظامی 

و اطالعاتی بازداشت می شوند. 
سکوهای استادیوم یادگار امام که مردم ترجیح 

می  دهند اســتادیوم 
ســهند بگویندمحلی اســت برای زد وخــورد میان 
متاشــا چیان و نیروهایی که مانع شــعار دادن ها و 
هیجان های جوانان می شوند. همه با هم یک صدا 
شــعار می دهند و نشــان بوزقورد که با انگشــتان 
دســت انجام می  شود سمبل مبارزه  جوانان در این 
بازی هاســت با این وضعیت، مردم خود هاهنگ 
کننــده  برنامه ها و شــعارهای خود هســتند و از 

بهرتین راه ها برای آن سود می جویند. 
در چهار ســال گذشــته، که خواســت مردم برای 

تثبیــت حقوق خود ادامه  یافته اســت ، بحث های 
تاریخی، ادبی و مشــاهیر آذربایجان دوباره رونق 
گرفته و روزنامه های محلی و سایت های هواداری 
یکی از محافل گرم آنان شده است. فیس بوک، یکی 
از شــبکه های گسرتده  جهانی که از زمان انتخابات 
ســال  نافرجام 
بیــن  در   ۸۸
ایرانیان  همــه  
یافتــه  رونــق 
محــل  بــود، 
ارایه   و  تجمع 
ایــن بحث ها  
تراختور  بود. 
بهانه ای شــد 
اجــاق  کــه 
بحث ها  این 
دوبــاره گرم 
از  شــود.  
که  زمانــی 
از  یکــی 
لین  مســئو
اســتانی اعالم کرد که شــعار » 
یاشاســین آذربایجان« دیگر جرم نیست بلکه یکی 
از بهرتیــن شــعارهای ماســت و حضور اســتاندار 
تربیــزدر بین هــواداران در ســکوها و حتی رفع و 
رجوع اختالفات باشــگاهی گرفته تا مشکالت مالی 
بحث ها ســمت و ســویی دیگر پیدا کــرد . دیده 
شــد که مردم با حمل پالکاردهایی از خشک شدن 
دریاچه ارومیه یاد کردند و اعرتاض خود را نشــان 

دادند.

عکس ها از: خلیل پاشا 
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فیلمی کــه طرفداران انگ لی برای مدت 
زمان زیادی انتظارش را می کشیدند باالخره 
بر روی پرده ها رفت. انگ در گذشته ثابت 
کــرده بود کــه کارگردان زبردستیســت و 
از پــس هر فیلمی چه بخواهد بر اســاس 
کمیک باشد یا در رابطه با همجنسگرایان 
بــر می آیــد. او اینبار کتاب معــروف یان 
مارتل را به جلوی دوربین آورده است، کتابی که تا 
قبل از این به نظر می آمد که هیچکس نتواند آن را 

تبدیل به فیلم کند. 
فیلــم بــا مالقات پی بزرگســال )عرفــان خان( و 
یک نویســنده محلی )رف ســپل( رشوع می شود. 
نویسنده قصد نوشنت داستانی بر اساس زندگی پی 
دارد و پــی هانطور که داســتان را رشوع می کند 
بــه او قول می دهــد که این داســتان او را به خدا 
نزدیک تــر خواهد کرد )اتفاقی که برای متاشــاچی 

نخواهد افتاد.( 
پی قصه زندگی خود را با چگونگی انتخاب اسمش 
رشوع می کنــد و اینکه در چگونه خانواده ای بزرگ 
شــده اســت. پدر او )عادل حســین( صاحب یک 
باغ وحش اســت و فردی ســت که بــاور دارد علم 
جایگزین دین شده است و دیگر مردم دنیا به دین 
احتیاجــی ندارند. مادر پــی )تابو( یک زن تحصیل 
کرده ولی برخالف همرسش خداباور اســت و تنها 
رابطه خودش با دنیــای هندیان آن زمان را همین 
دینداریش می داند. پی تا ســن دوازده ســالگی به 
عنوان یک بودایی بزرگ شــده اســت ولی بعد از 
آن با مســیحیت و اسالم هم آشــنا شده و تصمیم 
به ایان داشــنت به متام این دین ها می کند. شــاید 
متاشاگر از خود بپرسد که چگونه یک فرد می تواند 
بــه متام این دین ها در حالــی که همدیگر را نقض 
می کنند ایان داشته باشد؟ متاسفانه این سوالیست 
که فیلم پاسخ منی دهد و به آسانی با لبخند عرفان 

خان از کنار آن رد می شود. 
داســتان زندگی پی ادامه پیــدا می کند و به آنجا 
می رســد که او و خانواده اش سوار بر کشتی درگیر 
طوفــان عظیمی شــده اند. از آن طوفــان تنها پی 
نوجوان )ســوراژ شــارما( و یک برب بــه نام ریچارد 
پارکر نجات پیدا می کنند. از این نقطه به بعد فیلم 

شــا را به ســفری جادویی در میــان دریا می برد، 
سفری باور نکردنی و زیبا. 

بزرگ ترین نقطه قوت این فیلم داستان آن نیست 
بلکــه جلوه های ویژه خارق العاده فیلم اســت که 
متاشاگر را به وجد می آورد. اگر شا بدون اطالعات 
قبلــی این فیلــم را ببینید هرگز متوجــه نخواهید 
شــد که ریچارد پارکر یک برب مجازی و جادوی تیم 
جلوه های ویژه است. انگ لی و تیمش صحنه هایی 
را به منایش می گذارند که تا قبل از این دیدنشــان 
امکان پذیر نبود و هدیه ای ست به چشان شا. 

بازیگری هــا بــه جز بازی ســوراژ شــارما در حد 
معمولی قرار دارند و فیلم حرف زیادی برای گفنت 
در این زمینه ندارد و حتی در بعضی از سکانس ها 
بــازی عرفان خان ضعیف به نظر می رســد. عرفان 
خــان پی را تبدیل به یک پیامــرب می کند و او را از 
کالبد انســانیش درمیاورد و این احســاس به وجود 
می آید که شــاید حتی پی انسان نباشد. رف اسپل 
هم بیشــرت از اینکه شــبیه به یک نویسنده باشد، 
یک مدل لباس بیرون آمده از مجله اســت. به هر 
حال بازی خوب سوراژ شارما متام این نواقص را زیر 
ســایه می برد. احساساتی که او به منایش می گذارد 
واقعیست و هر چه از سفر می گذرد شا می توانید 
پختگی بیشــرتی را در چشــان و رفتارش احساس 

کنید. 
متام این نکات مثبت شــا را برای یک پایان عالی 
و آنچه راوی داســتان وعده می دهد آماده می کند 
ولی با   نهایت تاسف فیلم در دقایق پایانی متاشاگر 
را ناامید می کند. درســت در دقایقی که کارگردان 
باید به شا اجازه بدهد برای آنچه در فیلم دیده اید 
تصمیم گیری کنید او متام زوایای نهفته داســتان را 
در صــورت شــا داد می زند و از آن بد تر به شــا 

اجازه تحلیل منی دهد. 
اگر فیلم به پایان کتاب وفادار می ماند و هانقدر 
که بر پرورش داستان وقت رصف شده بود بر پایان 
بندی هــم وقت رصف می کــرد، آنوقت ما بهرتین 
فیلم چند ســال اخیر را در برابر خــود می دیدیم. 
متاسفانه پایان بندی ضعیف فیلم متام حس فیلم را 
می گیرد و بیننده را با این ســوال مواجه می کند که 
آیا این فیلم چیزی بیشرت از یک طبل تو خالیست؟
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دو نفــر بودند. یک مرد و یک زن جوان 
چند قدمرت آن سوتر ایستاده بودند. انگار 
تازه از آن فروشــگاه برند خارجی با قیمتهای گران 
قیمتش بیرون آمده بودند. شــالگردن ساده بافتنی 
نه چندان مرغوب ۴۵ هزار تومن. یک جوراب زنانه 
۳۵ هزار تومن. رساغ پالتوها منیشــد رفت زیر۵۰۰ 
هزار تومن پالتویی نداشــتند. برای همین منیشــد 

زیاد در فروشــگاه منتظر ماند. خیابان اصلی شهر 
در قســمتهای شالی ترش تقریبا خلوترت از ساعت 
ظهر بود. به جز اینکه روز قبل یک تعطیل رســمی 
بود  یک روز آلوده بود کــه پایتخت را به تعطیلی 
کشــانده بود. مــرد مقصدش را گفــت، هم مقصد 
بودیــم. یک پراید لکنتی ســفید خالی داشــت رد 
میشــد، جلوی پای آن دو ترمز کــرد. آن دو عقب 
نشســتند و من جلو. ضبط ماشین داشت آهنگهای 

قدیمی داریوش را پخش میکرد: »وقتی که دل تنگه 
فایدهاش چیه آزادی، زندگی زندونه وقتی نباشــه 
شــادی…« زن و مرد داشــتند یــواش یواش حرف 
میزدند. با اینکه صدای ضبط ماشین فضای ماشین 
را پر کرده بود اما میشد حرفهایشان را شنید. تازه با 
هم آشــنا شده بودند. این را از سوالهایی که از هم 
میپرسیدند میشد فهمید. مرد میپرسید: سایز پالتوت 

چنده؟« انگار مثل من از قیمتهای عجیب و غریب 
آن فروشــگاه رسشــان سوت کشــیده بود. اما پرس 
منیخواســت جلوی دخرت کم بیاورد. گفت: »بچهها 
اون طرف هستند نصف این قیمت برات میفرسنت.« 
ماشــین به یکی از طوالنیرتیــن چراغ قرمزهای این 
خیابان رســید. چراغ قرمزی که از میان یک اتوبان 
اصلی میگذشــت. اطراف خیابان را پارچههای سیاه 
زده بودند. راننده بیمقدمه پرسید: »فردا طرحه؟« 

منظــورش طــرح ترافیک بود. مــرد جوانی بود که 
انگار بخشــی از زمین اجدادیش را فروخته و آمده 
بود تهران تا از زمین پول پارو کند. این را لهجهاش 
میگفت. اما منیدانســت داســتان پاروی پول تهران 
افســانه ســالهای قبلی بــود که پایتخــت را به ابر 
شهری بیدر کجا تبدیل نشده بود و وارنگی آن را به 
تعطیلی منیکشاند. سهم این جوان هم همین پراید 
قراضه بود که مثل هزاران ماشین دیگر هوای را به 
کام ســاکناش رسبی کردهاند. یک پالستیک تخمه 
هم کنار دستش گذاشــته بود و تخمه میشکست. 
مرد مســافر گفــت: »نه فردا کــه تعطیله. از طرح 
خربی نیســت باید برید ســینه بزنید.« دخرت خنده 
لــوس و ریزی کرد. راننده پرســید: »باز کی مرده؟ 

اینجــا تعطیلیها فقط برای مرگ و میره.« مســافر: 
»اربعینه.«     

راننده: »یعنی کسی مرده دیگه مگه نه؟« 
به قیافهاش میخورد که محرمها زیر علم سنگین را 

هم گرفته است. 
مسافر: نه دیگه چهله امام حسین شده. برای اون 

عزاداری میکنند. 
داریوش حاال داشــت بوی گنــدم مال من هرچی 

که داشتم مال تو رو میخواند با سوز هر چه بیشرت 
میخواند. 

دخــرت بازهان خنده لوس را زد. هر چه میگفتند 
آن خنده را تحویل میداد. خندهاش چند ثانیه هم 
طول منیکشــید اما صدا دار بود. راننده هم خنده 
ریــزی زد و باهــان لهجه اش که نشــان میداد از 
شــهری مرکزی یا جنوب رشقی آمده باشــد گفت: 
»کال ایــن ملت رو تربیت کــردن برای گریه کردن. 
توی عزاهاشونم گریه میکنن توی تولدها هم گریه 
میکنن و ســینه میزنند. آقا اســم حسین میآد ملت 
رشوع میکنن به گریه کردن. اصال منیپرســن حسین 
چیکار کرده. توی رسشون میزنند. بابا شاید حسین 
عروســی کرده باشه.« و هر سه خندیدند. در چند 

دقیقه انگار ســالها بــود همدیگر را میشــناختند. 
برخــالف قبل چراغ قرمز بعد چراغ قرمز ماشــینها 
در هم پیچیده شــده بودند. کمی جلوتر یک خانم 
میانســال همهان مسیر را گفت. حاال مقصد همه 
ما یکی بود. انتهای بلندترین خیابان شــهر که حاال 
مملو از ماشــینهایی بود که نیم آنها تک رسنشــین 
هســتند. راننده که دانست مقصد همه یکی است 
در یکی از فرعیهای خلوت انداخت. بحث مذهب 
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ســینه زنی و کشــور غم و غصه پایان یافته بود و 
بــاز دخرت و پرس عقبی آرام حرف میزدند. داریوش 
همین طور از کشور مرثیه در مرگ و مصیبت زدگی 
میخواند و ماشین خیابانهای پیچ در پیچ را پشت رس 
میگذاشــت. رس یکی از فرعیهای منتهی به خیابان 
اصلی باز ماشــینها پشت رس هم ایســتاده بودند. 
راننده میخواســت راهش را عوض کند. اما به نظر 
منیرسید ادامه کوچه پس کوچهها را بلد باشد، چون 
پرســید: »این خیابون به … راه دارد؟« زن مســن 
نگاهــی به خیابــان کرد و گفــت: »اگر نزدیک … 
باشیم یک طرفه اســت. باید همین راه را بروید.« 
مرد هم گفت: »اون طرف از باال یک طرفه اســت. 
ایــن چراغ قرمزه. زود باز میشــه.« دخرت باز خنده 
لوسش رارها کرد. به ترافیک میخندید یا چراغ قرمز 
معلوم نبود. داریوش حاال داشت از شقایق آخرین 
عاشــق میگفت. زن مســن گفت: »این آهنگها رو 
خودتون پشت رس هم ضبط کردید؟« راننده گفت: 
»نه سی دی اشو همین جوری خریدم. اذیت میکنه 

عوض کنم؟« 
زن: »نــه آهنگهــای قدیمی داریــوش بود. خیلی 
هاش پیدا منیشــه. مدت هاســت که گوش نکرده 
بودم. میخواستم ببینم چطور جمع کردید. ما با اینا 

کلی خاطره داریم. 
مرد: این فول آلبوم داریوش باید باشــه. مادر من 
همه اشــو داره. از … نزدیک میدون خریدم. یک 
جوونکی ایســتاده دم پاساژ از هرکی بخواهید سی 

دی داره. قیمتشم ۱۰۰۰ تومنه. 
زن: ا من میرتسم سی دیاش خالی باشه. 

مرد: نه این همیشه همون جا وایستاده کیفیتشم 
خوبه. 

راننــده چند آهنــگ را رد کرد تا به آهنگ شــاد 
برســه. اما آهنگی که انتخاب کرد دســت کمی از 

بقیه نداشت. 
زن: نــه خوب بــود. اینها آهنگه نــه این جدیدا. 
آقا این دور و زمونه منیشــه به هیچ کس اطمینان 
کرد. آقا کی این جوری بودیم. بیا این وضع شــهره. 

همهاش ترافیک. 
راننده: خانــم خوب هر کســی رو میبینیه آمده 

این تهران یک ماشــین انداختــه زیر پاش. من آدم 
میشناسم گاو فروخته آمده تهران که کار کنه. حاال 
آب تهرون رو خورده بر منیگرده شهرش ما یک کم 

نفس بکشیم. 
اینها را کــه میگفت: لهجه اش بیشــرت خودمنایی 
میکرد. انگار داشــت داســتان خودش را میگفت. 
ماشــین دوباره به خیابــان اصلی رســید. حاال زن 
هــم وارد صحبت شــده بود بحث سیاســی داغی 
در گرفتــه بود. درباره پولهایی که خورده شــده و 
اختــالس و گرونــی و بیکاری و جنســهای چینی و 
پولهایی که به جیب عربها ریخته میشود. زن مسن 
آن چنــان تحلیــل میکرد که انگار چند ســال درس 
اقتصاد خوانده بود. اما تفسیرهایش از تفسیرهای 
ماهوارههای کم کیفیتی آن طرفی بیشــرت منیرفت. 
بحث به خودرویی رسید که گفته میشد مثل سمند 
خودروی ملی است. راننده معتقد بود همین ۲۰۶ 
اســت با اســم رانا. زن گفت: امــا ۲۰۷ هم زدند. 
راننده میگفت: نه این شــبیه ۲۰۶ ســاخته شــده 
اســت. فقط اتاقشــو عوض کردند. یکی از همین 

ماشینها از کنارمان رد شد. 
ماشین البه الی تفســیرهای رسنشینان ماشین به 
مقصــد نزدیک شــد. زن و مرد جوان نرســیده به 
مقصد پیاده شدند. زن مسن اما تا انتها آمد و بعد 
از پمپ بنزین چشمش به جوانکی که با کیف سی 
دیها ایستاده بود افتاد. آنجا پیاده شد. وقتی داشتم 
کرایه را حساب میکردم موبایل راننده زنگ خورد. 
صدای زنگش یــک نوای نوحه خوانــی بود.هان 
طور که پول را به من میداد صدایش را شــنیدم که 
به زبانی دیگر داشــت حرف میزد. از ماشین پیاده 
شــدم و میان جمیعتی کــه در آن میدان بودندرها 
شدم. هرکسی داشت راه خودش را میرفت و دستها 

را در جیب کرده بود.

فــرو بردن پا در آبهــای رسد در میان ماهیان گرســنه 
باعث می شــود تا هم توریســت های خســته از پیاده 
روی از ماســاژ ماهیان لذت بربنــد هم ماهیان یک دل 
ســیر از پوســت پاهای توریســتها بخورنــد. این روش 
درمالــزی عالقه مندان بســیاری را به خــود جلب کرده 
اســت. این ماهیان که به دکرت ماهی شــهرت دارند در 
کشورهایی نظیر ترکیه، سوریه و ایران یافت می شوند. 
دکرت ماهی ها پیشــرت عالوه بر درمان بیاریهای پوستی 
، در بهبود کک و مک و برطرف کردن خشــکی پوست 

مورد استفاده قرار می گرفتند.
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اولین بار حدود دو سال پیش بود که یک 
گــروه ۱۵۰ نفره از جوان هــای تهرانی در 
پی یک قرار اینرتنتــی در حوالی پارک وی 
جمع شدند و در حایت از کودکان کار به 
مدت دو ســاعت شیشــٔه ماشین ها را پاک 
کردند و اسفند دود کردند و فال و آدامس 
فروختند. آن ها می خواســتند بدین ترتیب 
ضمن همدردی بــا بچه های قد و نیم قدی که رس 
چهارراههای تهران قد می کشــند، توجه شهروندان 
را بــه رنج بزرگی جلب کنند که کودکان کار تحمل 
می کننــد؛ وقتــی اغلب ملتمســانه آویــزان پنجرٔه 
ماشین ها هستند تا لقمه نانی برای سفرٔه خانواده 
به دســت بیاورند. دخرت ها و پرسهــای تهرانی که 
اغلب حدود ۲۰ ســال داشــتند با لباسهایی آراسته 

و صورتهــای 
بــا  خنــدان 
ن  رسنشــینا

خســتٔه 
شــین ها  ما
خوش و بش 
نــد  می کرد
برایشــان  و 
ضیــح  تو
می دادند که 

کودکان کار جان کندن را به جای بازی های کودکانه 
انتخــاب نکرده اند، آن ها ناگزیرند کار کنند و همٔه 
مــا در قبال آن ها مســئولیم! بعد هــم همٔه پولی 
را که در آن دو ســاعت جمع کــرده بودند رفیقانه 
بین کودکان کار تقســیم کردند. همین جوان هایی 
که وقتــی پای صحبت بزرگرت ها می نشــینی پیکان 
اتهام الابالی گری و بی مسئولیتی به سویشان نشانه 

گرفته می شود. 
تجربٔه دوم خیابانی حایت از کودکان کار حوالِی 
شــب یلدای امســال اتفاق افتاد. باز هم یک قرار 
فیس بوکی و باز هم دخرت پرسهای جوان تهرانی و 

شاد کردن دل کودکان کار. 
بچه ها از دوســت و رفیق های داوطلب خود پول 
جمــع کردند، داخل حدود پانصد پاکت، یک انار و 
کمی آجیل و یک شالگردن و یک کاله و یک مجله 
گذاشــتند و رفتنــد که به کوچولوهــای زود بزرگ 

شــدٔه شهر بگویند »ما در رسد ترین شب سیاه سال 
شــا را تنها منی گذاریم« و به آنها امید بدهند که 
»پایان شب سیه سپید است«. از انقالب و چهارراه 
ولیعــرص تا شــهرک غرب و ونک دو ســه نفری در 
جای جای شــهر پراکنده شدند هر جا که بچه های 
کار  بودند  رفتند  و ســعی کردند یک امشــب به 

بچه ها کمی خوش بگذرد. 
همین قرارهای سادٔه کوچک، همین مهربانی های 
آسان، دل کوچک بچه هایی را که در شبهای زمستانی 
تهــران با دماغهای رسخ از رسما و دســتهای ســیاه 
از دود می لرزنــد و ریال ریال برای سفره شــان نان 
جمع می کنند شــاد می کند و در عین حال تلنگری 
ســت به آدم بزرگ ها. هم رهگذران خیابان و هم 
آن آقا بزرگ هایی که در صندلی های تصمیم گیری 
 . ند نشســته ا
تــا به حال  آیا 
کســی تعــداد 
رس  بچه هــای 
چهارراه هــای 
کشــور را برای 
بزرگ هــا  آقــا 
شمرده اســت؟ 
آن هــا  آیــا 
این  می داننــد 
بچه هــا کجا می خوابند؟ مدرســه می رونــد یا نه؟ 
وضعیــت بهداشتی شــان چطــور اســت؟ خانواده 
دارند؟ خانواده هایشان در چه رشایطی هستند که 

بچه های کوچکشان را می فرستند رس کار؟ 
همین قرارهای سادٔه کوچک، همین مهربانی های 
ســاده یعنی »آی آدم ها که در ساحل نشسته شاد 
و خندانید«! یک نگاهی هــم به این کوچولوهای 

نازنین بیندازید و فکری به حالشان بکنید! 
قرار بعدی جوان ها کی و کجاســت؟ چهارشــنبه 
ســوری؟ شــب عیــد نــوروز؟ می شــود برایشــان 
منایش های خیابانی گذاشــت. می شود به جایشان 
حاجی فیروز شــد، دایره زنگی زد و »ابراب  خودم 
سامبلی بلیکم« خواند و رقصید. مهربانی با کودکان 
کار به تهران محدود خواهد شــد؟ دخرت و پرسهای 
کالن شــهرهای دیگر! قرار شــا بــرای مهربانی با 

کودکان کار شهرتان چیست؟

چهار سال پیش و در پی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ مردم ایران در عکس العمل به 
عدم موضع گیری اوباما در اعرتاض آنها نسبت به نتایج اعالم شده می 

گفتند: اوباما، اوباما، یا  با اونا یا با ما ؟!
این  تصویر به شــکلی کامال نامناســب از آن شعار ، عکس اوباما  و شمر بن ذی الجوشن  در 

کنار هم استفاده کرده است و معلوم نیست واقعا به دنبال چیست.

عکس از: فرخ کاظم زاده
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رایانــه همراه )لپ تاپ، درســت حدس زدید من 
فارســی را پــاس میدارم. نه شــوخی کــردم واقعا 
منیدونــم چرا نوشــتم رایانه همــراه( روی پام بود 
و داشتم فیســبوکم رو چک میکردم که یک دفعه 
یــه چیزی خورد به در، شــپلق! با خودم فکر کردم 
قاعدتا این صدای هــم خونهای نازنینم بود که باز 
مثله همیشه منیتونه خودش رو کنرتل کنه و دم در 
من ولو شده. تنبلی بر من چیره شده بود و مانع از 
این میشــد که من به عامل صدا پی بربم. در جدال 
فکری با خودم و نواحی تحتانی بودم که یه صدای 
ناهنجار اومد، انگار یه نفر داشت ناخون میکشید 
به در، خش خش خش، خش، خش. خب خود فالن 
فالن شــدش بود و تازه احساس با منکیم میکرد. از 
رو تخت پاشــدم و رفتم درو باز کنم که احســاس 
کردم زیر پام لیز شده. یه نگاه به پایین کردم، خون 
از زیر در وارد اتاق شــده بود. نه تنها هم خونهای 
گرام ما مست بود بلکه زمانه عادت ماهانهاش هم 
فرا رســیده بود، منیدونم چگونه یه شــخص مذکر 
عادت ماهانه میشــه ولی دلیل دیگهای برای خون 
زیر در به فکرم منیرســید. میدونــم میدونم بیمزه 
بود ولی من در رشایط مشکل به شوخی پناه میربم 
از رش شــیطان رانده شــده. به هر حــال موقعیت 
خوبی نبود و من چیزهای چســبیدنیم چسبید بود 
زیر گلوم یعنی واقعا ترس برم داشت، رسیع در رو 
قفل کردم، رفتم طرفه کمد و شــوکری که از محله 

چینیا خریده بودم رو برداشتم. 
من مونــده بودم چه کنم چــه نکنم رشوع کردم 
بــه صدا کردن هم خونهای هام، فیالنی، بیســاری، 
فیالنی بیداری؟ هوی فیالنی بیدار شو. یارو مگه با 
تو نیستم پاشو دیگه. هر چی صدا کردم هیچ جوابی 

نیامد. 
بنــا 

در  ایــن  بر 
گرفتنــی  دســت 

دســتم  در  هامــو 
گرفتم و رفتم ســمت 

در. در رو که باز کردم، 
دیدم یــه موجوده کریه 
تو  زامبیهــای  به شــکل 
فیلا پشــته دره. بذارید 
کنم.  روشنگری  مقادیری 
این وســط وقتــی میگم 
زامبــی تو فیلــا منظور 
زامبی فیلــم ۲۸ روز بعد 
نیســت یا زامبیهای زامبی 
لند. منظور اینجا زامبیهای 
طلوع مردگانه آقا رومروه 

قسمت اول: رستاخیز

حتی منظور دوباره ســازی زک اشنایدر ملعون هم 
مورد بحث نیســت؛ دقیقا منظور طلــوع مردگان 
محصول ۱۹۷۸ هســت که زامبی هاش یه مشــت 
آدمند که انگار تو آرد و بلوبری غلط زدند. از همون 
زامبی آروم خســته. از همونا که مادربزرگتون هم 

میتونه از دستشون در بره. 
داشــتم  بگذریــم 

زود  میگفتــم 
شــوکر رو زدم به بدن 
اون زامبی خسته پشت 
در. بعــد بــا رسعت رو 
به  دیــوار رشوع کردم 
راه رفــنت، شمشــیری 
کــه رو دیــوار بود رو 
برداشتم و با یک جهش 
اون موجود رو دو نصف 
کردم. خب باشه هیچ کدوم 
از این کار هارو نکردم به جاش 
در رو بســتم و مثه احمقا نشستم 
رو تخت و رشوع کردم به گریه کردن. یه ســاعتی 
من رو تخت عین کســایی که بایــد یه چیزایی رو 
داشــته باشــند ولی ندارند نشســته بودم .)ببینید 
تقصیر من نیســت که باید اینجوری بنویســم این 
مجله قراره برسه دســت خانواده برای همین باید 
اینطوری بنویســم که بشه پخشــش کرد اونطوری 

هم منو نگاه نکنید.(
 ناگهــان صدا اومد بیــو بیو بیو بیــو آماده باش 
رسارسی بیو بیو بیو بیو کشور زیر حمله موجوداتی 
ناشناخته قرار گرفته است بیو بیو بیو بیو در خانه 
هایتــان مبانید و از خودتان محافظت کنید بیو بیو 

بیو، این آژیر باعث شد که من به خودم بیام و همه 
چی تا حدودی برام روشــن شــه. خودمو انداختم 
پشــت لپ تاپ و رفتم ســایتای خربی رو تند تند 
جستوجو کردم به امید اینکه بتونم چیزی پیدا کنم. 
هنوز خرب فراگیر نشده بود ولی انگار از دو ساعت 
پیش متام کشــورهای جهان زیــر حمله گروهکهای 
تروریســتی قرار گرفته بودن. چی؟ تروریســتی؟ 
یعنــی این موجــود نازنین کــه داره در مال 
بازی میکنه یه تروریســته؟ برید گذاشتنی 
هاتونو رو بذارید بابا! نه اینجوری منیشد 

باید خودم یه کاری میکردم. 

پیامهای بازرگانی مثلــن. برید یه لیوان 
آب بخورید تخمه بیارید که بریم رساغ بقیه ش 

به هر حال االن اجازه دارید اسرتاحت کنید.

ســالم به مادر عزیزم منیدونم میتونی این نامه رو 
بخونی یا نه، اگه جواب نه باشــه که خیلی خوبه، 
اصن امیدوارم تو قبل از من رفته باشــی، اصال دمل 
منیخــواد ببینم بعد مرگم غصــه داری. این منیتونه 
وصیت نامه باشه چون چیزی ندارم که مال خودم 
باشه که بخوام تقسیمش کنم، یه موبایل هست که 
اونم فکر کنم بهرته بهش دست نزنی بذار تو ذهنت 
همون پرسه خوب و معصوم باقی مبونم. لپ تاپم 
داغونه، برید یه نوشــو بخرید. لباسامم که به درد 
منیخو.... چرا دارم من اینو به شــاها نشون میدم 
فکر کنم یه مقدار این شخصی باشه. آهان میپرسید 
چرا اینو نوشــتم؟ فکر میکنیــد میخوام بتمن بازی 
در بیارم قبلش دارم وصیت نامه مینویســم؟ خب 
یه مقدار نزدیک شــدید ولی نه! بتمن بازی رو در 
آوردم بعد االن دارم نامه خداحافظیم رو مینویسم، 
بذارید براتون تعریف کنم چی شد: یادتونه قبل از 
اینکه برید آب بخوریــد بیاید گفتم باید خودم یه 
کاری کنم راجع به موجود مالشگر پشت در؟ خب 
کــردم. یعنی خیلی هم عالی این کارو انجام دادم. 
اومدم پشت در وایســادم الشو باز کردم، زارت یه 
رس اومد بیرون، چیزه ترســناکی نبود، هم خونهایم 
بود فقط یه مقدار دکوره صورتش بهم ریخته بود. 
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یه چش نداشــت، خــون ازش میچکید و مغزشــم 
معلوم بــود. به کمک آدرنالینی که تو بدنم منترش 
شــده بود، زیاد نرتســیدمو تونســتم خودمو رسیع 
جــم و جور کنم. در رو زارت بســتم رو گردنه هم 
خونهای عزیزم. دوباره باز کردم و بستم، باز کردمو 
بستم، باز کردمو بستم، باز … خالصه برای دفعات 
زیــادی این کار رو انجــام دادم. همینجور خون از 
گردن هم خونهایم میپاشــید بیرون، خودمو دیواره 
پشتم یه ست کامل رنگ قرمز خوردیم. رستونو درد 
نیارم آخر رس این گردن رفیقمون قطع شــد، بیچاره 
مثه زمان آدم بودنش یه صدا هم نداد. خیلی شیک 
و بــا کالس مرد. من که خیامل از این حاجیمون )آره 
من از همونام که از لغت حاجی استفاده میکنند( 
راحت شده بود، لشش رو از در دور کردمو و در رو 
باز بستم. یک لحظه سکوت اختیار کردم و به متام 
اتفاقات که در یک ســاعت گذشته افتاده بود فکر 
کردم، به نتیجه خاصی نرسیدم راستش، برای همین 
عزمم رو جذب کردم تا واقعیت رو متوجه شم، من 
از همــون دوران کودکی به دنبال کشــف حقیقت 
بودم همون وقت که ســایتایی که قفل بودند رو با 
مهارت خاصی میگشتم میشد یک شخص حقیقت 

جو رو در من دید. 
 اولیــن قدم بیرون اومدن از اتــاق و چک کردنه 
خونه بود. آره میدونم باید مثل یک کودک انســان 
تو اتاق میموندم و منتظر میشدم تا ارتشی، پلیسی 
چیزی بیاد نجاتم بده ولی خب شــا که تا حاال یه 
موجوده ترسناک نکشتید که بفهمید من چه حسی 
داشــتم. میدونید مثه پوکره وقتی یه دست با قطر 
زیاد کلفت میربی احساس میکنی آخره پوکر بازایی 
برا همین رشطــای بزرگ میبندی و به گاج میری و 
در کنکور موفق میشــی. به هر حال من شوکر رو 
تو یه دســتم گرفتم و موبایلم که چراغ قوه داشت 
رو تو دســته دیگه، از اتاق خارج شدم و به سمت 

آشپزخونه روانه. 
همینجور ترســان و لرزان داشــتم میرفتم سمت 
آشــپزخونه که دیدم یــه چیزی تــو تاریکی تکون 
میخوره. چراغ رو روشن کردم و دیدم که اون یکی 

هم خونهایم افتاده رو زمین و داره باال میآره.

گفتــم هی ختنه چت شــده )اســمش هتنه بود 
ولی من همیشه ختنه صداش میکردم چون انسان 
بامــزم(. یه نگاهی بهم کرد و یــه چیزی گفت که 
نفهمیدم. یعنی در اصل داشت داد میزد ولی صداش 
در منیومد فقط یه زوزٔه خفیف به گوش میرســید. 
یه قدم رفتم جلو ظاهرش که تغییری نکرده بود. از 
همون اولش هم شبیه زامبیها بود من منیدونم این 
دخــرتا از چیه این خوششــون میومد. دوباره گفتم 
ختنه چی شــده؟. آروم دســتش رو بــاال آورد و به 
پشتش اشــاره کرد. رسم رو باالتر بردم و به پشتش 
یه نگاهــی انداختم. ابزار فــرو کردنیم توش همه 
پشــتش پر از خون بود. لباســش پاره شــده بود و 
کمرش جر خورده بود. یه دوثانیه تو شک بودم که 
بــا صدای نعره ختنه به خودم اومدم. مادر به خطا 
یــه دفعه رم کرد و خودشــو پرت کرد روم. شــوکر 
از دســتم افتاد و خودم پرت شــدم به طرفه دیگه 
اتاق. ختنه روم بود و ســعی داشت صورتم رو گاز 
بگیره، یه مشــت حواله صورتش کردم و خودمو از 
زیرش کشــیدم بیرون. متام دسته راستم درد میکرد 
فکر کنم بر اثر شــدت مشــت دســتم مو برداشته 
بود. هر جوری بود خودمو رسوندم به شوکر که یه 
درد شدید متامه وجودم رو برگرفت. دقیقا احساس 
کردم ســلولهای مغزم یکی یکی از شدت درد دارن 
میرتکن. هنوز منیتونســتم درست تشخیص بدم درد 
از کجا رشوع شــده، همینجور داشت مغزم درد رو 
تحلیل میکرد که یه دفعه زیره پام خالی شد. ختنه 
پامو به دندون کشــیده بود و داشت منو میکشید، 
شــوکر رو چند بار به بدنش زدم و خودمو انداختم 
روش. دســتم رو بــا قــدرت فرو کــردم تو زخای 
پشــتش. قشــنگ خرد شــدن اســتخوناش رو روی 
انگشــتام حس میکردم. انگار همشون پوک بودن. 
اون یکی دستم رو هم فرو کردم تو و هر چی بود 

کشیدم بیرون متام اجزای بدنش کشیده شد بیرون. 
حــس عجیبی داشــتم میون حوض خون نشســته 
بودم و میخندیدم، من پیروز شده بودم، به صورت 
رســمی میتونستم بگم در حد تونی مونتانا صورت 
زخمی یا همون اســکارفیس بیرحم ونرتس بودم. از 
درد بدنم لذت میربدم. یــه نگاهی به پام انداختم 
حدودا چیزی به جز اســتخوان از ساقه پام منونده 
بود. لباســم رو در آوردم دوره اســتخوان پیچیدم. 
منیدونستم باید چی کار کنم، یعنی االنم منم یکی 

از اونها میشدم؟ منیدونستم منیدونستم! 

هان؟ نه اسرتاحت کنید برید دم پنجره یه سیگاری 
بکشید. االن زنگ تفریح کاریتون ندارم.

خب بایــد بگم من حدودا تــا ۱۰ دقیقه دیگه با 
خونه میســوزم برای همین فکر نکنم بتونم منت رو 
دوبــاره بخونــم و مرتبش کنم، پــس هر چی غلط 
دســتوری بود به بزرگــی خودتون ببخشــید. چرا 
قراره تا ۱۰ دقیقه دیگه بســوزم؟ آهان یادتونه هم 
خونهایم پامو جوید بعدم من منیدونستم آیا زامبی 
خواهم شــد یا نه؟ خب جوابــش اینه که من دارم 
زامبی میشــم. من دمل منیخواد به عنوان یک زامبی 
بــه زندگی ادامه بــدم برای همیــن تصمیم گرفتم 
کل ایــن خونه رو با زامبیهایی که توش هســت رو 
به آتیش بکشــم. گاز رو روشن کردم و اونجور که 
حساب کردم تا ۱۰ دقیقه باید یخچال استارت بزنه 
که باعث ایجاد جرقه شــه و بعد بــوم. آره اینو از 
فایت کالب یاد گرفتــم که چی؟ هان که چی؟ من 

دارم میمیرم بعد شا از من مچ گیری میکنید؟. 
کثافت بیشعور خر و چند فحش کودکانه دیگر به 
این دردی که دارم میکشم، رسا مورد عنایت قرارم 
داده. چی جلو زبونم رو بگیرم؟ خوشــحال میشــم 
یک بار زامبی شــارو گاز بگیره و بعد ببینم چقد 
با ادب حــرف میزنید. حاال که میبینــم امروز باید 
شــارم رو به دخرته میــدادم، ولی خب فکر کردم 
چیزی که زیاده دخرت این نشد فردا یکی دیگه! کی 
فکرشو میکرد فردایی برام وجود نداشته باشه. من 
مادرم رو دوست دارم. تنها کسی بود که من رو تو 

هر رشایطی دوست داشت. البته داداشم هم رفیق 
خوبــی بود ولی بــه هر حال بعضی وقتــا اونم از 
من بدش میومد. االن پر از حرستم کاشکی حداقل 
کمــرت فیلمهای غیر اخالقی میدیدم و وقتم رو بهرت 

تلف میکردم. 
داره کم کم خوابــم میگیره گاز داره کاره خودش 
رو میکنه. خوبیش اینه که قبل از ســوخنت احتاال 
بــا گاز آرام تــو خــواب میمیرم. من همیشــه دمل 
میخواست تو خواب مبیرم آرام و بیدردرس. من آدم 
ترسویی هســتم از درد کشیدن خیلی میرتسم ولی 
االن ترســی احســاس منیکنم چون داره متوم میشه 
واسه همیشه البته میتونه اثر آدرنالین هم باشه به 
هر حال. حیف که ســیگاری نیســتم و گرنه سیگار 
االن میچســبید. دارم داریــوش گــوش میکنم باید 
بگم زیادم انتخاب خوبی برای مردن نیســت، برای 
خودکشــی خوبه ولی برای مــردن نه. فکر کنم آقا 
موتســارت انتخاب بهرتی باشــه، شادتره کسی هم 
توش زر زر منیکنه. دمل میخواست قبل از مرگ همه 
فیلای کوبریک رو ببینم ولی خب نشــد االنم که 
دیگه وقت ندارم. کاشکی اونقدر زنده میموندم که 
فیلم آخر تارانتینو رو ببینم ولی خب انگار شــانس 
باهام یار نیســت. اگه داداشم زنده بود بهش بگید 
انتقامم رو بگیره، بهش بگید تا میتونه زامبی بکشه 
خیلی زیاد، بهش بگید مدیومنه اگه نکشتشــون. به 
عمهام هم بگید با اینکه ندیدمش ولی منو ببخشه 

خیلی به خاطره من فحش خورده هه هه هه. 
خب همین برم مبیرم دیگه، به معنی واقعی کلمه 
منظورمــه. االن میتونم واقعا بگــم دارم میرم کپه 
مرگــم رو میذارم یا که واقعا دارم میرم گورم رو گم 
کنم. خیلی غانگیزه ولی خب خندهدارم هســت. 
دیگه واقعاخدافط من برم رو تخت دراز بکشــم و 
همراه با آقا موتســارت منتظر مرگ شم، فکر کنم 
یک کتاب هم بخونم، رابینسون کروزئه نصفه موند 
برم ببینم تا کجــا میتونم پیش برم. بوس بوس بای 

بای.
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عنوان  این گزارش شــاید کمی طنزآمیز و سورئال 
به نظر آید اما میتوان با اندکی ایده آل گرایی، کمی 
خیالپردازی و رس ســوزنی حافظٔه تاریخی تهران را 

به عنوان گزارش گره زد. 
فارغ از قضاوت، نوســتالژی بخشــی جدانشدنی 
از تاریخ برش اســت. نوســتالژی را میتوان به طور 
خالصه نوعی احساس درونی تلخ و شیرین به اشیا، 
اشــخاص و موقعیتهای گذشــته معنا کرد  . حسی 
کــه در این گزارش بــه کودکی، خانٔه مــادر بزرگ، 
کوچههای باصفــا و گرم، خیابــان گردیهای روزگار 
گذشــته و شــاید فیلم مادر اثر علــی حامتی ختم 
میشود. به مســیر خانه تا مدرســه. مسیر آشنایی 
که امروز بســایر غریب است. حسی که شاید برای 
یک فرانسوی سالن تیاتری در انتهای کوچه ایست 
و بــرای تو چیزی دیگر، بن بســتی دیگر و حال و 

هوایی دیگر.      
 از تخریب باغها، هوای آلوده، ترافیک و شلوغی، 
ازدیاد جمعیت ســاکن، عدم نظم پذیری اصولی و 
عدم مدیریت صحیح شــهری  این ســالها و اکنون 
تهــران کــه بگذریــم )که کاش میشــد گذشــت!(  
میتوانیم به مشــکل جا دادن این خیل عظیم آدمی 
در شــهری که روزگاری شــهری نحیــف و  لطیف 
تعریف میشــد اشــاره کنیم. مشکلی که حل کردن 
آن با افزودن چنــد واژه و تعریف نابجا به ادبیات 
شــهری، انگار برای همیشــه به گرهای کور تبدیل 
شــده و چهرٔه شــهر را دگرگون کرده اســت. بافت 
سنتی که به ذات هویت هر شهری را شکل میدهد 
با افزودن واژه کلنگی به چیزی بیارزش تبدیل شــد 

کــه باید خراب میشــد تا خانهای نوســاز جایش را 
بگیــرد، که این خــود احمقانهرتین و اشــتباهرتین 
برداشــت از تجددگرایی شــهری در تهران به شار 
میرود. و یا واژٔه بساز بفروش که شاید بعد از شغل 
آزاد، معروفرتین شــغل دورانــی بود!   جالب اینکه 
غالبــا از خراب کردن خانههای خودشــان رشوع به 
ایــن کار کردند. و طنز آمیز واژٔه * بســاز، بنداز * 
کــه از بطن جامعه رس بــر آورد. جامعهای که وارد 
خانههای رسی دوزی شده با قوارههایی زشت شدند 

و کم کم فهمیدند چه کالهی رسشان رفته.      
آگاهی به دست آمده از گذشت زمان، در و دیوار 

را هم درگیر نوستالژی میکند.  
جایــی خواندم بعد از درختهای تهــران که از ترب 
واهمه داشــتند، دیوارهای شــهر ماندهاند و ترس 
از کلنگ ها. بافتهای شــهری حافظه و تاریخ شــهر 
هســتند، شهر بیحافظه، خود و ساکنین ش را دچار 

رسدرگمی و بیهویتی خواهد کرد. 
پنــچ عکس ضمیمٔه گزارش نتیجــٔه پیاده روی در 
کوچــه ای قدیمی  و نــگاه انداخنت به خانه  هایی 
ست که تقریبا رو به روی هم قرار دارند. نویسنده 
اضافــه میکند که بــا مدرنیته و رونــد آگاهانه به 
سمت عرص جدید هم کالم است. همینطور امیدی 
به اصالح سیاســت حاکم بر بافتهای ســنتی شهری 
و ملــی نــدارد. و در مورد تهران نیز معتقد ســت 
که تنها خراب کردن بخش عمده ای از شــهر و باز 
ساخنت اصولی میتواند تهران را نجات دهد، که فکر 

کردن به این امر هم تراز با این گزارش نیست.
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انسان همیشه برای ثبت، نگهداری، انتقال و محافظت از افکار، خاطرات، 

حرف ها و باور هایش، نیازمند جایی بوده است تا آن ها را با کمرتین آسیب 

دیدگی ثبت کند. از دیواره غار ها گرفته تا پوســت حیوانات انســان تالش 

کرده اســت خود را با متام باور ها و ایده هایش جاودانه کند. از آســوریان 

گرفته که با مهر زدن بر روی گل رس به ثبت نوشته های خود می پرداختند 

تا چینی ها که بر روی ورق های نازک چوب به چاپ می پرداختند، انســان 

همیشه به دنبال بجای گذشنت رد پایی از خود بوده است. 

شیوه نوین چاپ به نام کره ای ها ثبت شده است. هرچند در میان افواه 

عمومی این گوتنربگ اســت که خالق نخســتین دســتگاه چاپ بوده است 

.اما ۶۴ ســال قبل از او در ســال ۱۲۴۱ میالدی کره ایها نخستین بار وزارت 

چاپ را تاســیس کردندکه موظف بود حروف چاپــی فلزی را ریخته گری 

کنــد. در ۱۴۵۲، گوتنربگ آملانی به اید ٔه چاپ متحرک تحقق بخشــید. وی 

در کارگاهش فن آوری ســاخت ورق، جوهر با پایٔه روغنی و پرس را برای 

چاپ یک کتاب گرد هم آورد و دستگاه چاپ را اخرتاع کرد. در ایران اولین 

چاپ خانه سنگی در شهر تربیز در حوالی سال ۱۸۲۱ میالدی  پا گرفت و 

از آن پس  با رسعت زاید الوصفی در رسارس کشــور منترش شــد به طوری 

اختصاص داده است.  که امروزه ایران مقام بیســت و نهم را در صنعت چاپ در جهان به خود 

چاپخانه گلبهار درست وسط بازار یزد است و هانطور که از تابلو آن مشخص 

است سال ۱۳۱۲ تاسیس شده، اوایل دوره رضا شاه و چیزی حدود ۸۰ سال قبل. 

جذابیت این چاپخانه در این اســت که هنوز به هان روش قدیمی مشــغول به 

کار اســت و همچنان از هان حرف رسبی ســابق استفاده می کند. در حالی که 

برای چاپخانه های امروزی یک فضای کوچک نیز کافی ست گلبهار فضای وسیعی 

کار دارد که زندگی پنج شش نفری را بچرخاند. را در منطقه باستانی یزد به خود اختصاص داده است. و هنوز آن قدری سفارش 

اگر سفارشــی داشتید به شــاره تلفنی که بر تابلو آن نوشته شده توجه نکنید. 
هوتن سالمتاین شاره مربوط به زمانی می شود که هنوز تلفن ها پنج رقمی بوده. 

عکس ها از: هوتن سالمت
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آنا کارنینا براســاس رمان درخشــانی به همین نام 
از لئو تولســتوی نویسنده شهیر روس ساخته شده، 
هرچند که به اندازه آن کتاب، درخشــان از آب در 
نیامده. ماجرای فیلم حول محور چهار شــخصیت 
اصلی می گردد. آنا کارنینا با بازی کیرا نایتلی همرس 
آلکســی کارنین یک مقام بلندپایــه دولتی با بازی 
جود الو است. او در سفری که برای دیدن برادرش 
به مســکو می رود با آلکســی ورونســکی با بازی 
آرون جانســون که یک ارشافزاده روسی است آشنا 
می شــود. رسانجام این آشنایی جدایی آنا از شوهر 
و کودکش و رســوایی اخالقی بزرگی اســت که در 
انت ها با خودکشی آنا زیر چرخ های قطار به پایان 
می رسد. در میانه های داستان ماجرای فردی به نام 

لوین نیز روایت می شود که برای تولستوی منادی از 
عشق به خوبی ها و درستکاری است. 

رمــان آنــا کارنینا تاکنــون چندین و چنــد بار در 
دســت فیلمســازان مختلف تبدیل با آثار تصویری 
شده است. نخستین اقتباس سینایی این کتاب به 
دوران سینای صامت و ســال های ۱۹۱۰ و ۱۹۱۱ 
بازمــی گردد و در این ســال ها آنقدر آثار مختلف 
براســاس این شاهکار ادبی ســاخته شده که شاید 

نتوان همه آن ها را فهرست کرد. 
کارگــردان این نســخه تازه ســینایی هم کســی 
نیســت جز جو رایت که تاکنون چند اقتباس ادبی 
خوب داشته است. از جمله فیلم درخشان غرور و 
تعصــب با بازی همین کیرا نایتلی که شــاید بتوان 

از آن به عنوان بهرتین اقتباس ســینایی آثار جین 
اسنت نام برد. 

فیلمنامه این فیلم را یکی از بزرگ ترین منایشنامه 
نویســان و فیلمنامه نویســان زنده دنیا به نام رس 
جان اســتوپارد نوشته است. از جمله فیلمنامه های 
معروف اســتوپارد می توان از فیلمنامه شکســپیر 
عاشــق نام برد که در سال ۱۹۹۹ تقریبا متام جوایز 
ســینایی دنیا را درو کرد. در   هان سال استوپارد 
بــرای آن فیلمنامه خرس طالیی برلین، گلدن گلوب 

و اسکار را به دست آورد. 

در فیلم چه می بینیم؟ 
آنا کارنینا رمانی اســت بسیار حجیم که با مرتهای 
این روزهای داستان نویسی، طوالنی، خسته کننده 
و با اضافات زیاد به نظر می رســد. هرن استوپارد و 
جو رایت در این فیلم همین اســت که توانسته اند 
از این رمــان پر صفحه فیلمی جذاب بســازند که 
در زمان ۱۳۰ دقیقه ای اش متاشــاگر را خیلی خسته 
و دلــزده نکند. برای اینکه این جذابیت به دســت 
بیایــد، بیش از همه باید به فیلمنامه شســته رفته 

استوپارد اشــاره کرد که توانسته متام نکات مهم را 
در این فیلم فرشده سازی کند و در حالی که بیننده 
چیزی از داستان اصلی را از دست منی دهد، شیره و 
خالصه کالم و جهان بینی تولستوی را هم به دست 
می آورد. خود استوپارد درباره این اقتباس می گوید: 
»در ایــن کتاب عشــق وجــود دارد: عشــق مادر، 
عشق فرزند، عشق برادر و خواهر، عشق شهوانی، 
عشق به روسیه و همه این ها. عشق نقطه مرکزی 
و اصلــی کتاب اســت. در فیلم همین طور اســت. 
برای همین تصمیم گرفتــم در اقتباس از کتاب آن 
قسمت هایی را که شاید درباره چیزهای دیگر باشد 

کنار بگذارم.«
از دیگــر عنــارص مهم جذابیت فیلم ســاختار آن 
اســت. جو رایــت در یک ایده بکر ســینایی متام 
فیلم را به صــورت صحنه ای از یک منایش و درون 
یک ســالن تئا تر مجلل روســی تصویر کرده است. 
گویا که برای متاشــاگر متام این اتفاقات فیلم نه در 
زندگــی واقعی که در صحنه می افتــد. بازیگران با 
آن لباس های ارشافی روســی، در اقتباس ســینایی 
جو رایت بازیگرانی از یک منایش بزرگ هستند که 
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هرکدام به نوبت برای اجرای نقش خود می آیند و 
می روند. این دید تئاتــری بیش از هر چیز موجب 
شــده که میزانســن ها شــکل های تئاتری به خود 
بگیرند و کارگردان کشــیده با استفاده از فضاهای 

مرده سالن های منایش مانند پشت صحنه، باالبر ها، 
ســتون های نور پــردازی و غیره به القای برداشــت 

جدیدی از آنا کارنینا برسد. 

و بازیگران
تقریبا متام بار فیلم روی دوش کیرا نایتلی است و 
می شود گفت تا حد بسیار زیادی از پس در آوردن 
کاراک تر پیچیده و چند وجهــی آنا کارنینا برآمده. 
اما از آنطرف آرون جانسون که قرار است نقش از 
راه بدر برنده آنا را بازی کند، کاراک تر ورونسکی را 
تبدیل کرده به یک جوان لوس و تک بعدی که هیچ 
چیزی برای اینکه بفهمیم چطور شــد که توانست 
دل آنا را بربد از خود نشان منی دهد. عالوه بر اینکه 

گریم این شــخصیت با آن سیبیل های باریک رو به 
بــاال او را بیــش از حد بی هویت کــرده، بازی تک 
خطی و بدون پیچیدگی او هم شخصیت ورونسکی 
را به کلی نابود کرده اســت. در بین بازیگران جود 

الو هــم از پس نقشــش خوب بر آمــده و در کل 
می توان گفت به جز آرون جانســون بقیه بازیگران 

کیفیتی باال تر از حد متوسط دارند. 

چه چیزی بیننده را آزار می دهد؟ 
ایده بکر تئاتری کردن هرچه در صحنه اســت به 
نظر من هانقدر که به جذابیت فیلم کمک کرده، 
از جذابیــت آن هم می کاهد. اما این یعنی چه که 
هــم جذاب اســت و هم جذابیــت را کم می کند؟ 
دلیلش ساده است. نیم ساعت اول فیلم آنقدر این 
میزانسن های پیچیده تئاتری جدید و نو هستند که 
متاشاگر احساس می کند در یک دنیای کامال جدید 
ســینایی قــرار گرفته و برای همین به رس شــوق 

می آیــد، اما کم کم که همه چیز عادی می شــود و 
ایــن رفت و آمدهای نامتعارف تبدیل به همه چیز 
فیلم می شود، متاشاگر کالفه شده زیر لب می گوید: 
»آقای کارگردان می شــه لطفا بسه؟ می زاری فیلمو 

ببینیم؟« بسنت فیلم در چارچب های تئاتری موجب 
این شــده که متاشــاگر مداوما تصاویــری ببیند که 
شــبیه هم هســتند. هرچند که طراحــی صحنه و 
لباس این فیلم بســیار درخشان است، اما این همه 
خالقیت در میزانسن و طراحی های هرنی نتوانسته 

موجب تنوع تصویری کاملی شود. 
یک نکته دیگر ارصار کارگردان در زمینی کردن و 
از نفس انداخنت عشق میان آنا و ورونسکی است. 
در حالی که به نظر می رسد در عشق های پنهانی و 
خیانت های خانوادگی آنچه بیش از همه به چشم 
می آید مخفی کاری است، در این فیلم کارگردان با 
ساجت متام و به هر بهانه ای سکانس های مفصل 
هم آغوشــی کیرا نایتلی و آرون جانسون را تصویر 

کرده. شــاید بشود گفت در ساختار داستان و فیلم 
بیش از نیمی از این ســکانس ها بی دلیل هستند و 
کار را به جایی می رسانند که مخاطب از خود سوال 

می کند: »حاال که چی؟«.

و اما... 
آنا کارنینا از بیشرت منتقدان سه ستاره بیشرت نگرفته. 
بنابراین یک فیلم متوسط است. هرچند که از زمان 
اکران در اروپا و آمریکا حسابی موج و رسوصدا به 
راه انداخته که البته بیشرت این رسوصدا ها به دلیل 
جمع شدن تعداد زیادی آدم کاربلد مثل جو رایت، 
تام اســتوپارد، کیرا نایتلی و جود الو بوده اســت. 
امــا آنا کارنینا با وجود همــه خوبی هایی که دارد، 
می توانســت اقتباسی خیلی دیدنی تر و عمیق تری 
از آب در بیاید. اتفاقی که البته در این ســاختار پر 

طمطراق و بیش از حد تصنعی نیفتاده است.
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دومین دریاچه شور جهان. ۵۲۰۰ کیلومرت 
مربــع، جایی برای درمان بیاری ها، جایی 
برای تفریح، معتــدل کننده هوای منطقه 
آذربایجان رشقی و غربــی، مرکزگونه های 
مختلــف وحش ســواحلی زیبــا،  جزایری 
کنارهم، مرکــز تجارتی منطقه، جایی برای 
تفریح مردم …. یک رسزمین قدیمی و یک دریاچه 
…. این هــا همه عناوینی اســت کــه روزگاری به 
اورمیه می دانند اما اینک و با کال ناباوری اورمیه 

آخرین دقایق زندگی خود را به نظاره نشسته و بر 
بسرت این محترض تنها  هیچ کس نیست.

 تاریخچه دریاچه ارومیه 
نام این دریاچه داســتان های متفاوتی را در خود 
دارد. اسرتابن مورخ یونانی قرن اول میالدی نام این 
دریاچه را کپوتا می داند که به معنای دریاچه کبود 
است. مورخان اسالمی نیز این دریاچه را کبودان یا 
کبوذان معرفی کرده اند. بطلمیوس اما این دریاچه 
را » مارگیانه« ذکر کرده اســت که به احتال قریب 

به یقین    هان مراغه است. 
 یکــی دیگــر از نامهای این دریاچه را چیچســت 

می داننــد. دریاچه ای کــه بســیاری از وقایع مهم 
تاریخی ایران در آن رخ داده اســت. نربدهای مهم 
کیخرسو اساطیری و شکســنت دژ بهمن در حوالی 
این دریاچه رخ داده است. بسیاری از مورخان، بر 

پایه متون دوران ساســانی، پیامرب ایرانی، زرتشــت 
را، متولد حوالی همیــن دریاچه می دانند. این نام 
به شــکلی دیگر »خنخست«  در متون تاریخی ذکر 

شده است. 
اصطخری مورخ ســده های نخستین بعد از اسالم 
ایــن دریاچه را » بحیره الــرشاه« به معنای دریاچه 
خــوارج نامیده اســت که به دلیل ســنگر گرفنت و 
حضــور مردمــی در جزیره اش بوده کــه به والیان 

اسالمی آذربایجان یاغی شده بودند. 
 نام دیگر این دریاچه » ارومیه« است. زبان شناسان 
ایــن کلمــه را یک کلمه آرامــی می دانند که از دو 
بخش؛ »اور«   به معنای شــهر و »می اه« به معنای 
آب تشــکیل شده اســت. در دوران افشــاریه این 
دریاچه را » دریاچه شــاهی«   عنوان می کردند. در 
دوران رضا شــاه پهلوی، ارومیه به دریاچه رضاییه 
تغییر نام داد و تا دوران جمهوری اسالمی همچنان 
به ایــن نام صدا می شــد. بعد از انقــالب از میان 
نامهای تاریخی آن نام شــهر اورمیــه دوباره به او 
برگردانده شد و دریاچه ای که بار ها تغییر نام داده 

بود این بار اورمیه لقب گرفت. 
 ژاک دومــرگان یکی از اعضــای هیات مطالعات 
باستان شناســی فرانسوی در ایران در حوالی ۱۸۹۸ 

در ایران می نویسد:   
 »ســابقاً در عهدی که کوه های اطراف پوشیده از 
جنــگل بوده اند، دریاچه ارومیه خیلی وســیع تر از 
روزگار ما بوده اســت. این دریاچه احتاالً تا تربیز 
پیش می رفته است. در ارومیه، مراغه و می اندوآب 
آثار و بقایایش هنوز بــر روی دامنه و تهیگاه های 
کوهســتان ها وجود دارند. اما به علت از بین رفنت 
جنگل هــا، چشــمه ها خشــکیده و دریاچه بخش 
مهمی از عظمت خود را از دست داده است. هنوز 
در شیروانشاهلی )ســولدوز( نزدیک قادرچای یک 
دریاچه کوچک منکی یافت می شــود، که ســابقاً با 
دریاچه بزرگ در ارتباط بوده و امروزه از آن خیلی 

دور است.«

 چرا دریاچه خشک شد؟ 
 اختصــاص ۹۰% منابــع آبــی منطقــه بــه بخش 
کشــاورزی، تبخیــر زیــاد در پی گرم شــدن هوا و 
برداشت غیرمجاز از آب های زیرزمینی در پی حفر 
چاه از دالیل خشــک شــدن این دریاچه هســتند. 
کار شناســان ابراز داشته اند در صورت خشک شدن 
این دریاچه هــوای معتدل منطقه تبدیل به هوای 
گرمســیری با بادهای منکی خواهد شــد و زیست 
محیط منطقــه را تغییر خواهد داد. طی دهه های 
گذشــته روی ۲۱ روداخانه ای که آب را به دریاچه 
ارومیه می رســانند ۳۵ سد ســاخته و به زودی ۱۰ 
ســد دیگر نیز ساخته خواهد شد. به این ترتیب به 
قــدری از آبهایی که به دریاچه می ریزد برداشــت 
می شــود که آبی وجــود ندارد تا به خــود دریاچه 
برســد. ســاخت بزرگراه شــهید کالنرتی و گذر این 
بزرگراه از وســط دریاچه ارومیــه نیز تبخیر آب را 

افزایش داده است. 

اعرتاض ها - نتایج 
جریــان  در  پراکنــده ای  اعرتاض هــای  هرچنــد 
خشکســالی این دریاچه صورت گرفت اما دولت با 
بازداشــت معرتضین و ساکت کردن آن ها رسپوشی 
ناکارآمد بر داستان تلخ این دریاچه گذاشت و هنوز 
نگرانی ها ادامــه دارد و هر روز اورمیه بی آب تر و 

خشک تر می شود. 
از ســال ۱۳۸۹ تا کنون بار هــا و بار ها گروه های 
مدنی، فعالین محیط زیســت و حتی سیاسی برای 
حفظ رسنوشت ارومیه کمپین هایی به راه انداختند. 
ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز در بسیاری از موارد 
به این کمپین ها پیوستند. برای مثال در کشورهایی 
مثل آملان و فرانســه ایرانیان بــرای حایت از این 
دریاچه تجمع کردند. جوانان ارومیه ای نیســت در 
اول خرداد ۱۳۹۱ دســت بــه تجمع و اعرتاض زدند 
کــه با دخالت پلیس تجمع نامتــام ماند و از ادامه 
آن با دستگیری بسیاری از جوانان و فعالین محیط 

زیست مانعت شد.
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ســال ۲۰۱۲ دیگر کسی فکر منی کرد   بشود آلبوم 
موســیقی با گیتار بیرون داد و طرفدار خاصی  هم 
بــرای آن پیدا کرد. اما جک وایت، به شــکل کامال 
متفاوتــی، قالب را به هــم ریخت و آلبومی بیرون 
داد کــه نه تنها هرنمندانه اســت کــه  با مخاطب 
هــم راحت  ارتباط برقرار می کنــد و رسگرم کننده 
هــم هســت و در کل، متام کاراکرتهــای یک آلبوم 
خوب را دارد. آلبوم جــک وایت با نام بالندرباس، 
Blunderbuss کــه نوعــی تفنــگ قدیمی اســت 
توســط مجله موجو، به عنوان آلبوم ســال انتخاب  

شده است. 
موجو: از بالندرباس که بگذریم، سال ۲۰۱۲ هیچ 
آلبــوم گیتار خوبی در بازار نبــود که بتواند ارتباط 

خوبی برقرار کند. 
جک وایت: خوب شــد گفتید، راســتش وقتی این 
آلبوم را آماده کردیم، همه می گفنت اینکه یک آلبوم 
بر اساس پیانو است! ولی خوب کاری که کردم این 

بود که هر بخش از موســیقی را به اشکال مختلف 
جــدا کرده و ســعی کردم حتا روح و شــخصیت 
خودش را داشــته باشــد که بتواند بــه عنوان یک 

کلیت، مطرح شود. 
موجو: راســتش را بگو، بعد از این همه مدت کار 
گروهی و کار با دیگران، چه حســی داشتی که این 
بار یک آلبوم را می خواستی تنهایی بیرون بدهی؟ 
جک وایت: مدت ها من زیر   هان حسی بودم که 
در آن موسیقی را کار کرده بودم، موسیقی گاراژ و 
نوعی رفتار که به کســی منی گویی چه کار بکن یا 
نکــن. اما خوب من برای مدت طوالنی بچه مثبتی 
بــودم و حــاال وقتش بود که دیکتاتــوری را تجربه 
کنم! در نتیجه گفتم جک، وقتش اســت که هرکار 
را می توانی به آن شــکل که دلت می خواهد پیاده 

کنی. 
موجو: جاهایی هم در آلبوم هســت که تکنوازی 
گیتار و گیتار ســولوی جک وایت را می شنویم. چه 
حســی داشــت؟ فکر می کردی گیر افتادی یا آزاد 

شدی یا آسیب پذیر؟ 
 Raconteurs جک وایــت: وقتی بــا راکونتــورز
رشوع کرده بودیم، من هنوز هم در وایت اسرتایپز
White Stripes بــودم. در نتیجــه تا رشوع به کار 
می کردیم، همه می گفتند: اینکه شــد کنرست جک 
وایت که! البته راســت هم می گفتند، من همیشه 
ایــن طور کار کرده بــودم و کار دیگری بلد نبودم. 

اما به تدریج به جایی رسیدیم که بشود گفت شش 
نفر هست، جک وایت هم هست در نتیجه کار ها 
را تقسیم کردیم. به همین دلیل وقتی نوبت سولو 

برسد، دیگر من هم سولو می زنم. 
موجو: تجربه ات از سفر و برگزاری تور و کنرست 
بــا گروه هایی کــه متام آن ها مرد و متــام آن ها زن 

هستند، چیست؟ 
جــک وایت: گروهــی که با آن ها هســتیم خیلی 
استعداد دارند و خیلی هم رقابت میان آن ها شدید 
اســت، جاهایی من هــم باید بگویم ایــن رقابت 
نیســت و ما با هم قرار است یک کار اجرا کنیم و 

سعی هم این اســت که هر شب یک گروه برنامه 
داشــته باشــد ولی خوب هی مدام کار به مقایسه 
کشیده می شود. تجربه خوب این است که می شود 

هرشب با یک گروه، یک برنامه خوب اجرا کرد. 
خوب، االن دیگر ۲۰۱۳ اســت، امسال آلبومی از 

جک وایت خواهیم داشت؟ 
امیــدارم. آهنگ های زیادی آماده کرده و روی آن 
کار می کنــم که فکر کنم هشــت تــا از ۱۰ تا االن 
آماده اســت. منی شود گفت دقیقا کی و چه زمانی 

ولی خوب، وقتی متام شود، بیرون هم می آید!
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تیرت »شاه رفت« یکی از مهم ترین تیرتهای انقالب 

۱۳۵۷ اســت که در ۲۲ دی ماه در صفحه نخست 

روزنامه اطالعات نقش بست. 

مرحوم غالمحسین صالحیار، رسدبیر وقت روزنامه 

اطالعات که از مدتی قبل، مسئله تیرت اول روزنامه 

در روز رفنت شــاه، فکرش را به شدت مشغول کرده 

بود، در خاطرات خود از آن روزهای حساس آورده 

اســت: رفنت شــاه قطعی بود. ما توانستیم تاریخ و 

حتی ســاعت پرواز را هم به دســت بیاوریم. زمان 

کم بود و مــن باید پیش بینی کار هــا را می کردم. 

می دانســتم در ســاعتی که پرواز انجام می شــود، 

رســاندن عکس بــه روزنامه و چــاپ جزییات این 

اتفاق مهم، امکان پذیر نیست. 

بــه دنبــال راه حلی بودم، تا اینکــه »عباس مژده 

بخش« رئیس شــعبه صفحه بندی و مسئول آرایش 

صفحه را به طور اتفاقی دیدم. او را به گوشه دنجی 

بردم و موضوع را با او در میان گذاشتم. 

هان دو کلمه »شاه رفت« را روی کاغذ کوچکی 

نوشــتم و به مســئول فنی دادم و از او خواستم تا 

با دســتگاه »آگران« آن را طوری بزرگ کند تا متام 

عرض باالی صفحه را بپوشاند. او از کار من، تعجب 

کرد. از او  فقط خواستم که این قضیه بین خودمان 

مباند!! 

ســپس از او خواســتم در آرشــیو عکس روزنامه، 

عکســی از شاه و فرح در فرودگاه مهرآباد که لباس 

زمســتانی بر تــن دارند را پیدا کنــد؛ به رشطی که 

پشتشــان، بــه دوربین و نزدیک بــه درب هواپیا 

باشــند، یعنی در حال رفنت به مســافرت تفریحِی 

زمســتانی هستند. ســپس خواســتم این عکس را 

هم در ســه ســتون بســازد. من در ایــن چند روز 

کوتاه، فقط نگران ایــن بودم که کاری را که انجام 

می دهیم، بین خودمان مباند تا شاه و فرح از کشور 

خارج شوند!

بعد از دو ســاعت، عباس مژده بخــش؛ مرا صدا 

کرد تا منونه کار را نشانم دهد، و این درست   هان 

چیزی بود که می خواســتم. و بعد با صدای بلند از 

خوشحالی خندیدم... 

۲۶ دی ماه از   هان اولین ســاعات صبح، خربهای 

رسیده از دربار، نخســت وزیری و... نشان می داد 

که امــروز، خروج شــاه حتمی هســت. مهم ترین 

بخــِش کاِر امروز را قبال انجام داده بودم. عکاس و 

خربنگار را در فرودگاه مستقر کردم... هنوز دقایقی 

نگذشته بود که به یک باره، از فرودگاه با من متاس 

گرفتنــد و صدای خربنگار مســتقر در فــرودگاه را 

شنیدم که می گفت: هواپیای بوئینگ ۷۲۷ شهباز 

حامل شــاه و فرح در ساعت ۱۲/۳۰، از زمین بلند 

شد و من اکنون، اوج گرفنت آن را می بینم. 

بالفاصله از جایم بلند شدم و عین جمله ای را که 

نوشــته بودم، در گوشــی تلفنی که به دانشجویان 

ایرانــی وصل بــود را با صدای بلند، بــرای آن ها و 

همچنیــن همکارانــی کــه احاطه ام کــرده بودند؛ 

خوانــدم. صدای مناینــده دانشــجویان خطاب به 

دوستانش با فریاد بلند شد: »بچه ها خرب رسمی؛شاه 

رفت!« 

در ایــن میان چهره مژده بخش دیدنی بود که که 

با حرکات دست، مرا متوجه خود می کرد که کارمان 

را با موفقیت انجام دادیم... 

عکس از: دریا روحانی 
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اجرای حرکات منایشی برخی رانندگان بودند. گزارش اختصاصی تابلو را ببینید.تهران در دی ماه ۱۳۹۱ برگزار شــد، در این منایشــگاه، رشکت کنندگان شــاهد منایش اتومبیلهای تیونینگ، اســپورت و کالســیک در پیســت استادیوم آزادی 

عکس ها از: هاشم جابریان
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بام تهران، مکانی اســت کــه می توان به 
دور از فاصله های طبقاتی و فرهنگی در هر زمان 
از شــبانه روز به آن جــا بروید و از آرامش و حتی 

ویژه این نقطه از شهر استفاده کنید. 
کمــرت فضایی در تهران هســت که بتوانی در این 
مکان  فــارغ از ایدئولوژی های  مرســوم اجتاعی 
- فرهنگــی راه بــروی و فضا را مال خود کنی. یک 
فیلسوف فرانسوی به اســم لفور - له فور- اعتقاد 
دارد که فضا چیزی نیســت کــه همین طور وجود 
داشــته باشــد. منظور لفور در واقع این است که 
انســان ها فضاهای  خود را تولید می کنند حاال در 
هر جا که می خواهد باشــد. فضایی تولید می کنند 

که متعلق به خود   هاست. 
بام تهران هم یکی از این فضاهاســت. یعنی شا 
وقتی به بام می روید می بینید یک نفر دارد می دود. 
یکی دارد آرام راه می رود. یکی بلند آواز می خواند. 
دیگــری بلند می خندد. در بــام تهران، این فرصت 
به دســت می آید که شــهروند فضایی را متعلق به 
خود کرده و خودش باشــد. حاال این شاید به دلیِل 
موقعیت جغرافیایی و طبیعی بام تهران هم باشــد 

ولی به هر حال این طوری است. 
ر  ن طــو ها
هم  لفــور  که 
یک  می گوید، 

فضای شــهری جایگاهی دارد که توســط فعالیت 
های اجتاعــی در طول یک دوره تاریخی شــکل 
گرفته، تولید و باز تولید می شــود. پس جایی مثِل 
بــاِم تهــران هم هر بار و اصال هر یک شــبانه روز 
به نوعی تولید می شــود و معنــاِی خودش را پیدا 
می کند. از این حیث شاید بتوان گفت که بام تهران 
یکی از آزادترین فضاهاِی شهرِی تهران ممکن است 

باشد.
بــام تهران از ارتفاع ۱۸۳۰ مرتی در انتهای خیابان 
ولنجک تهران آغاز و در ارتفاع ۱۹۱۰ مرتی از سطح 
دریا در ایستگاه یک تله کابین توچال به پایان می 

رسد.
راهی به تله کابین

تــردد اشــخاصی که قصــد باال رفــنت از کوه های 
منطقــه توچال را دارند و یا قصد اســتفاده از تله 
کابین را داراند باعث اهمیت بیشــرت مجموعه بام 

تهران شده است.
از ابتدای مســیر بام که پارکینگ خودرو ها است 
تا ایستگاه اول تله کابین توچال و فضای اصلی بام 
تهران برای راحتی در رفت و آمد مردم آســفالت 

شده است ، این 

عکس از: هاشم جابریان 

مســیرهم برای مراجعه کنندگان و هم برای وسایل 
نقلیه مورد اســتفاده قرار مــی گیرد.اتوبوس هایی 
کــه مراجعان را تا ایســتگاه اول انتقال می دهند، 
استفاده کنندگان مجموعه های ورزشی مجموعه و 
کارکنان مجموعه ازجمله وســایل نقلیه ای هستند 
که مجازبه ورود به مجموعه هستند و از این مسیر 
جهت رسیدن به ایستگاه اول استفاده می کنند، که 
این امر موجب نارضایتی شاری از مراجعان شده 

است.
بانجی جامپینگ ۴۰ مرتی

یکی دیگر از جاذبه های تفریحی بام تهران عالوه 
منطقــه زیبا و منظره منحرص به فردش نســبت به 
تهران ، بانجی جامپینگ اســت کــه هر روزه افراد 
زیادی را برای اســتفاده از ایــن تجربۀ متفاوت به 

این نقطه از شهر می کشاند.
اولین بانجی جامپینگ ایران با ارتفاعی در حدود 
۴۰ مرت باعث شده که دوستداران افزایش آدرنالین 
در خونشان بعد از طی کردن ۱۹۵ پله دکل خود را 

با پرشی رویایی روبرو می کنند.
هــر پــرش قیمتــی در حدود 
۵۰ هزار تومــان دارد که 
قبل از پرش با پرســیدن 
پزشکی  ســاده  سواالت 
و گرفــنت وزن و فشــار 

ن  و خــو

رضبــان قلب برای اطمینان پیدا کردن از ســالمتی 
متقاضی پرش، فرد را به سمت نقطه پرش هدایت 

می کنند.
توصیه می شــود کــه اگر قصد پــرش دارید تا ۵ 
ســاعت قبل از پرش غذایی مرصف نکنید و همین 
طور قبل از پرش دستشویی بروید چون اگر احیانا 
بعد از طی کردن ۱۹۵ پله و رسیدن به روی دکل با 
اسرتس مواجه شدید و اگه مجبور به رفنت به توالت 
باشــید باید ۱۹۵ پله ای که باال رفتــه اید را دوباره 

برگردید.
و البته چشم دوخنت به ستاره ها

ایــن منطقه به خاطر موقعیت مناســبی که برای 
دیدن آسان و ستاره هایش در شب دارد ، همواره 
ســتاره شناسان و عالقه مندان به رصد آسان را به 
این جا می کشــاند تا بتوانند صورت های فلکی را 

با خیال راحت برفراز تهران مشاهد کنند.
 همچنین مراسم مختلفی برای رصد کردن آسان 
از ســمت گروه های مختلف در بــام تهران برگزار 
می شــود که می توان به برنامۀ ســالگرد پنجاه و 
یکمین ســالگرد نخستین  سفر انســان به فضا در 
۲۳ فروردین امســال اشاره کرد که با حضور برخی 
کارشناســان ستاره شناســی و با اجرای برنامه های 
مختلفی مثل پخش فیلم ســفر نخستین انسان به 
فضا ، رصد سیاره ها و جرم های  آسان با تلسکوپ 
و همچنیــن برپایــی غرفه های محصوالت ســتاره 
شناســی و فیلم هــا و کتاب های فضایــی، علمی - 

تخیلی اشاره کرد.
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