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شـنـید ه هـا
مکدونالدبهایرانمیآید؟

شنیده شد که روزنامه لس آنجلس تایمز نوشت؛ از نظر برخی از شهروندان ایرانی، 
مهم ترین س��والی که در ارتباط با توافقنامه هسته ای بین ایران و قدرت های جهانی 
مطرح می ش��ود ارتباطی به موضوع غنی س��ازی اورانیوم یا چشم انداز بهبود شرایط 
اقتصادی این کش��ور ندارد. بلکه آنها می خواهند بدانند آی��ا مک دونالد به ایران باز 
می گردد یا خیر؟ فرارو نوشت؛ روزنامه لس آنجلس تایمز در گزارشی با عنوان »توافق 
هسته ای ایران سواالت وسوسه انگیزی را مطرح می کند که آیا مک دونالد به ایران باز 
می گردد؟«، نوشت: از روز 14 ماه ژوئیه که ایران و قدرت های جهانی اعالم کردند به 
توافق هسته ای دست یافته اند، سوال بازگشت مک دونالد به ایران- در پی برداشته شدن 
تحریم های بین المللی اعمال شده علیه ایران- هر روزه در رسانه های اجتماعی مطرح 
می شود. بسیاری از جوانان ایرانی در ارتباط با چشم انداز احتمال بازگشت مک دونالد 
به ایران هیجان زده هستند. اما دیگر شهروندان این کشور در این باره ناامید هستند که 

نماد برجسته فرهنگ آمریکایی به این زودی ها به ایران بازگردد.

تکذیبفعالیتدوبازیگردرفضایمجازی
شنیده شد که دو نفر از بازیگران کشورمان هرگونه فعالیت  در فضای مجازی را تکذیب 
کردند. مشرق نوشت؛ برنامه خندوانه شب یکشنبه با حضور دو نفر از بازیگران کشورمان 
از شبکه نسیم پخش شد. مهمان اصلی این برنامه ریما رامین فر )بازیگر نقش هما سعادت 
در مجموعه پایتخت( بود. وی در بخشی از گفت وگوی خود هرگونه فعالیت در شبکه های 
اجتماعی را تکذیب کرد. همچنین رامین فر از هواداران خود خواست که به هیچ یک از 
این صفحات مجازی مراجعه نکنند. مهران غفوریان نیز که به عنوان استندآپ کمدی در 
برنامه حضور داشت، از عدم فعالیتش در شبکه های اجتماعی خبرداد. این بازیگر طنز 
کشورمان همچنین از پلیس فتا درخواست کرد که چنین صفحاتی که با سوءاستفاده از 
نام او ساخته شده را مسدود کند. پیش از این احسان علیخانی)مجری برنامه ماه عسل( 

هرگونه فعالیت در صفحات مجازی را تکذیب کرده بود.

تغییرآرایشسیاسيقالیباف
شنیده شد که انتخابات جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسالمي برگزار و طي آن 
اعضاي بخش هاي مختلف مشخص شدند. بر این اساس؛ ناصر اماني، مهدي ذاكري 
و نادر نوروزي به عنوان بازرس، مصطفي منتظرالمهدي، امین یاوري، مهدي عباسعلي، 
منوچهر رشادي، مهدي مسكني، علي دوراني، هادي ذاكري، علي حكمتي پور، محمد 
رضا خوش كیش، احمد تنگسیري، عابد ملكي، مجید رفیعي، علیرضا شریفي، امیر 
چیذري، كمیل قیدر لو، یوسف پورآذري، سید مازیار علوي، كمیل درویش، حسین 
قربانزاده، مرتضي جعفر پور و امیر حسین آل اسحاق به عنوان اعضاي شوراي مركزي 
و مهدي نوروزي، محمد ابویي، قاسم یكله، جعفر كبیري و مویدي به عنوان اعضاي 
علي البدل انتخاب شدند. الزم به ذكر است در انتخابات جمعیت پیشرفت و عدالت 
ایران اس��المي مرتضي طالیي از س��مت دبیركلي این جمعیت كنار گذاش��ته شد و 

شنیده ها از مطرح شدن اسم مظفر و منتظر المهدي براي دبیركلي حكایت دارد. 

بازنشستگانصنعتفوالد3ماهبدونحقوق
شنیده شد که نماینده مردم كرمان در مجلس خطاب به رئیس جمهور و وزیر تعاون 
متذكر شد: حدود 3 ماه است كه بازنشستگان صنعت فوالد بیش از 13 استان كشور 
حقوق دریافت نكرده اند. شما چطور با این قشر مستضعف اینگونه رفتار مي كنید؟ اكثر 
آنان از بیماري مزمن تنفسي رنج مي برند و هیچ كس به داد سالمتي آنان نمي رسد و 
حقوق شان هم پرداخت نمي شود. شما بگویید این مردم چگونه زندگي كنند. عصر 
ایران نوش��ت؛ محمد مهدي زاهدي خواس��تار اجرایي شدن نظام واقعي رتبه بندي 
توسط وزارت آموزش و پرورش شد و افزود: چیزي كه تحت عنوان نظام رتبه بندي 
قرار است از ابتداي مهرماه اجرایي شود در حقیقت رتبه بندي واقعي معلمان نیست. 
بازنشستگان فرهنگي از نظر اقتصادي در عسر و حرج هستند و پاسخگوي مخارج 
زندگي شان نیستند. زاهدي در تذكري به وزیر كشور مدعي شد كه برخي فرمانداران و 

بخشداران در استان ها فعالیت هاي سیاسي انتخاباتي را از هم اكنون آغاز كرده اند. 

آگهیفروشویرون5/5میلیاردیدرتهران
ش��نیده شد که به تازگی یک س��ایت فروش خودرو یک دستگاه خودرو بوگاتی 
ویرون را در تهران آگهی کرده است. فروشنده در توضیحات خودرو نوشته: بوگاتی 
ویرون، سریع ترین سوپراسپرت دنیا را به صورت گذر موقت در ایران برانید *چهره، 
امکانات و تکنولوژی ساخت همانند 2015* بدون محدودیت تردد در کشور، قابل 
تردد در همه جا* رنگ س��فید-نقره ای کروم خاص با کیت گرند اسپرت*سرویس 
کامل با ضمانت تامین قطعات و تردد یکسال کامل بدون وقفه* موتور 16/4 قدرتمند* 
تصاویر مربوط به خودرو در امارات اس��ت*تحویل 10 روزه با پیش پرداخت 5% با 
ضمانت ملکی مطمئن*ضمانت بازخرید*خواهشا خواهشا خواهشا خریدار واقعی 

تماس بگیرد* اطالعات فقط جهت خرید، قیمت 5/5میلیارد!

استیضاح»وزیركار«درمجلسكلیدخورد
شنیده شد که عضو كمیسیون اقتصادي مجلس گفت: عملكرد غیرقابل قبول ربیعي 
در جریان رسیدگي به كاركنان بازنشسته صنعت فوالد منجر به كلید خوردن استیضاح 
وي شده اس��ت. باشگاه خبرنگاران جوان نوش��ت؛ محمدرضا پورابراهیمي عضو 
كمیس��یون اقتصادي با بیان اینكه به زودي استیضاح علي ربیعي وزیر كار، تعاون و 
رفاه اجتماعي را در دستور كار خود قرار مي دهیم، افزود: ربیعي توانایي اداره مجموعه 
وزارتخانه به ویژه رفع مشكل كاركنان بازنشسته صنعت فوالد را ندارد. نماینده كرمان 
تاكید كرد: تاكنون منتظر اصالحات از سوي این وزیر بوده ایم اما ظاهراً اصالحات وي 
قابل قبول نیست. وي خاطرنشان كرد: حتمًا به زودي براي ربیعي تعیین تكلیف كرده 

و استیضاح وي را به جریان مي اندازیم. 

تكذیباستعفايدادستانمشهد
ش��نیده شد که سرپرست روابط عمومي و ارتباطات دادگستري خراسان رضوي 
شایعه بركناري دادستان مشهد را تكذیب كرد. آفتاب نوشت؛ علي اردكانیان در این 
خصوص، اظهار كرد: غالمعلي صادقي در سمت خودشان به عنوان دادستان عمومي 
و انقالب مشهد باقي هستند. وي عنوان كرد: با توجه به قانون آیین دادرسي كیفري 
و اجرایي ش��دن آن از یكم تیر ماه، حوزه نظارتي دادس��تان عمومي و انقالب مشهد 
افزایش یافته و عالوه بر مشهد، غالمعلي صادقي به عنوان دادستان عمومي و انقالب 
مركز خراسان رضوي نیز شناخته مي شود. اردكانیان افزود: بر این اساس وي از بعد 

نظارتي بر تمام دادسراهاي تحت نظر استان نیز نظارت دارد. 

دستوردولتبرايتبدیلیكمصوبهاز»سري«بهعادي
شنیده شد که خراسان نوشت؛ بر اساس ابالغیه روزهاي اخیر یك مسئول ارشد اجرایي 
كه به 3 عضو اقتصادي كابینه ابالغ شده، اعالم شده است كه حسب اختیارات دولت بر اساس 
ماده 4 اصالحي آیین نامه طرز نگهداري اسناد سري و محرمانه دولتي مصوب سال 82، با 
توجه به ضرورت نداشتن طبقه بندي مصوبه اواخر مهرماه سال 85 كابینه، طبقه بندي تصمیم 

نامه هیات دولت وقت از نوع »سري « به »عادي« تغییر مي یابد. 

طنـز

عکس نامه

مشكالتيكه
بااستداللداریم!

بنده شخصا اعتراف مي كنم كه مدت هاست درباره 
لغت اس��تدالل دچار سردرگمي ش��ده ام. هر چقدر 
زمان مي گذرد، وضعیت بن��ده بغرنج تر و غمناك تر 
هم مي شود، برای مثال همین امروز آقاي محصولي 
مصاحبه اي استدالل شكن انجام داده و در بخشي از 
آن عنوان كرده اند»ما نیز این سیاس��ت را كه به دنبال 
مجلسي اصولگرا هستیم اما یك نفر از ما نباشد قبول 
داریم« بنده هرچقدر این جمله را بررس��ي كردم، از 
اول به آخر خواندم، از آخر به اول خواندم، از اول به 
اول و از آخر به آخر خواندم متاسفانه متوجه منظور 
ایشان نشدم. مگر مي شود یك نفر از آنها )منظور آقاي 
محصولي و دوستان شان است( در مجلس نباشند اما 
مجلس همچنان اصولگرا باش��د؟ مگر داریم؟ مگر 
مي شود؟ یعني بقیه اصولگرایان تا االن كجا بوده اند؟ 
بنده ابتدا نگران ب��ودم كه با حضور اصالح طلبان و 
اعتدالیون در مجلس آینده باز هم دوستان كم نیاورند 
و بگویند مجلس اصولگراست، اما پس از شنیدن این 
اظهارنظر بی��م آن مي رود كه حتي اگر هیچكس هم 
در ساختمان بهارستان حضور نداشته باشد، بگویند 
مجلس اصولگرا شده، واقعا شما برداشت خودتان 
از ای��ن جمله را براي ما ارس��ال كنید تا یك همزن 
برقي جایزه بگیرید! اگر منظور ایش��ان این بوده كه 
افراد مهم نیستند و جریان اصولگرایي مهم است كه 
ما دقیقا از این سیاست حمایت مي كنیم، همان اتفاقي 
كه در انتخابات ریاس��ت جمهوري رخ داد و ائتالف 
س��ه منهاي یك به ائتالف سه منهاي سه تبدیل شد 
و دوس��تان دورهم و گروهي شكست خوردند و در 
نهایت دكتر روحاني به عنوان رئیس جمهور انتخاب 
شدند! در همین رابطه )در رابطه با استدالل منظورمان 
است( طهماسب مظاهري رئیس اسبق بانك مركزي 
درباره میزان دارایي هاي بلوكه شده اعالم كرده»حدس 
و گمان من این است كه میزان دالرهاي بلوكه شده ما 
20 تا 25 میلیارد دالر است« متاسفانه حدس و گمان 
هركس در این روزها یك عددي اس��ت كه هركدام 
زمی��ن تا مریخ ب��ا یكدیگر تفاوت دارن��د، حتي آقا 
هوشنگ هم در این رابطه حدس و گمان هایي دارد 
و براساس میزان بدهي به طلبكارهایش و اجاره بهاي 
عقب افتاده اش، یك عددي براي خودش س��اخته و 
م��دام آن را از پنجره اتاق فری��اد مي زند، اما جدا از 
بحث استدالل، ایشان در بخش دیگري از اظهارات 
خود اعالم ك��رده »دارایي هاي ما در چین به عنوان 
دارایي هاي بلوكه ش��ده منظور نمي شود و براساس 
قرارداد دولت قبل با چیني ها بخش��ي از دارایي هاي 
ما در اختیار دولت چین است. اگرچه این دارایي ها، 
بلوكه نیس��ت، اما بدتر از بلوكه اس��ت. این قرار و 
مدار هم زمان دكتر احمدي نژاد گذاشته شد؛ قرارداد 
ش��ومي بود. من آن را امض��ا نكردم، اما بعدها امضا 
شد« بر این اساس، الف- اینطور كه دوستان حساب 
مي كنند احتماال یك نماینده در آینده به نزدیكي مرز 
خواهد آمد و از داخل كیف پولش مقداري پول خرد 
و بلی��ت اتوبوس به عنوان دارایي بلوكه ش��ده به ما 
تحویل خواهد داد،! ب- شما ببینید آن پول ها دیگر 
چه هس��تند كه حتي از پول هاي بلوكه شده هم بدتر 
هستند، یعني حق مطلب حتي درباره پول هاي بلوكه 

شده هم ادا شده، وجدانا متشكریم!

تـــون کارا درآمد40میلیون دالری داعش از فروش نفت 

مسعود میرجلیلی

فریور  خراباتی ی��دا... موقن در مقدمه اي كه بر ترجمه اش از 
»فلسفه روش��نگري« ارنست كاسیرر نوشته، در 
ریش��ه یابي وجه تسمیه روشنگري قرن هجدهم 
مي رسد به عصر روشنگري یونان باستان و شباهت 
اساسي رویكرد فلسفي و هستي شناسانه این دو 
دوره تاریخي را -كه باعث شباهت نام گذاري شان 
شده- »بینش علمي و عقلي« حاكم بر آنها معرفي 
مي كند. همان جاهاست كه گریزي هم مي زند به 
دستاورد مهم و تاثیرگذار بقراط. تا پیش از بقراط، 
مردم یونان اعتقاد داشتند كه بیماري )صرفًا( نتیجه 
حلول ارواح خبیثه در كالبد انس��ان و تسخیر آن 
اس��ت. آنها بر بیمار اوراد مي خواندند، تا ارواح 
خبیثه دس��ت از س��رش بردارند و از جس��مش 
بیرون بروند و به طلس��م هایي كه زیر بس��ترش 
پنهان مي كردند، منتقل ش��وند. طلسم ها را هم یا 
به دری��ا مي انداختند یا جایي دور از ش��هر زیر 
خاك دفن مي كردند. بقراط بر این تصورات خط 
بطالن كشید و این ایده را مطرح كرد كه بیماري 
پدیده اي است طبیعي و درمانش نه از راه ورد و 
طلسم كه با شیوه هاي علمي و عقالني امكان پذیر 
است. كافي است نگاهي به پشت سر -به تاریخ- 
بیندازیم و فراوان برهه ها و موقعیت هاي مشابهي 
را ببینی��م ك��ه در آنها مقوله هاي ام��روز بدیهي، 
تابوهایي بوده اند كه گاه شكس��ته شدن ش��ان به 
قیمت جان آدم ها تمام ش��ده است. مثالي بزنم. 
براي خوانن��ده اي كه چندان نزدیك و آش��نا به 
فضاي ادبیات داستاني ایران نیست، شاید عجیب 

باشد -اما حقیقت دارد- كه عده اي از نویسندگان 
و منتقدان ایراني وج��ود دارند -»هنوز« وجود 
دارند- كه آموزش »فن نویسندگي«را نه تنها امري 
غیرمفید كه در شكلي رادیكال تر پدیده اي مخرب 
و زهري مهلك مي دانند كه اندیش��ه نویسنده و 
حساسیت سنسورهاي عاطفي اش را مخدوش و 
مس��موم مي كند. این رفقا به همان شیوه یونانیان 
پیش��ابقراطي اعتقاد دارند كه خلق ادبي )صرفًا( 
نتیجه جوشش هاي دروني است. البته من منكر 
جوش��ش دروني نویسنده نیستم و معتقدم یكي 
از زیبایي هاي خلق ادبي همین جوشش درونی 
اس��ت. اما انكار آم��وزش -دروغ چ��را- از آن 
چیزهایي اس��ت كه هیچ وقت نتوانسته ام دركش 
كنم. مگر مي شود بدون آموزش )چه آكادمیك، چه 
تجربي( وارد حرفه اي شد؟ این درست كه تاریخ 
ادبیات مدرن چند نمونه معدود را پیش روي مان 
مي گذارد اما این نمونه ها چنان انگشت شمارند 
كه آشكارا استثنایي اند و نمي شود وجودشان را 
حمل بر قاعده كرد... شاید این پرسش پیش بیاید 
كه وجود هنوِز این پیش��ابقراطیان را در ادبیات 
داس��تاني ایران چطور مي شود توجیه كرد؟ فوكو 
سیر تاریخ را سیري گسسته و روندي غیرخطي 
مي دان��د. در ی��ك چنی��ن چارچوب نظ��ري اي 
سلسله مراتب و توالي زماني واژه هاي »پیش« و 
»پس«از مفاهیم سنتي شان تهي مي شوند. و بله، 
مي شود بیست وپنج قرن پس از بقراط زندگي كرد 

و كماكان پیشابقراطي بود. 

پیشابقراطیاِنداستانونقد

تـــأمــالت

بی توجهی به مرمت بافت تاریخی یزد

كاوه فوالدي نسب

چراپایتختموفقترینسریالماهرمضانبود؟!

سـکــو

آخرینوضعیتتاجنیاپسازتصادف
ناهید تاج نیا - گوینده باسابقه خبر در رادیو - كه اواسط 
هفته گذش��ته دچار سانحه  رانندگي شده بود، جمعه - دوم 
مرداد ماه - جراحي ش��د و حال عمومي اش را نس��بت به 
چند روز اخیر خوب توصیف كرد. این گوینده باسابقه رادیو 
كه به سختي مي توانست صحبت كند، به ایسنا گفت: خدا 
هیچ وقت به بنده هایش بد نمي دهد ولي این سرعت  باالي 
رانندگي جوانان است كه همیشه دردسر درست مي كند. خدا 
را شكر حالم نسبت به روز اول خیلي بهتر است اما در ناحیه 
قفسه س��ینه ام خیلي درد دارم كه امیدوارم بهتر شوم. الهام 
صفوي زاده - مجري تلویزی��ون و رادیو - هم كه به همراه 
مادرش در سانحه رانندگي دچار آسیب  شده بود گفت: خدا 
را شكر من حالم بهبود پیدا كرده است و دیروز از بیمارستان 
مرخص ش��دم اما مادرم كه شنبه تحت عمل جراحي قرار 
گرفت هنوز دنده هایش كمي مش��كل دارد و هنوز پزشك 
معالجش به طور قطعي نگفته است كه مادر، چه زمان مرخص 
مي شود. وي اظهار كرد: براي مادرم دعا كنید كه هر چه زودتر 
حالش بهبود پیدا كند. صفوي زاده همچنین این نكته را یادآور 
شد كه خانواده فردي كه در این تصادف نقش داشته است، 
هر روز با حضور در بیمارستان از نزدیك در جریان درمان 
ناهید تاج نیا قرار گرفته اند. ناهید تاج نیا - گوینده باسابقه خبر 
در رادیو - كه اكنون 74 سال دارد از سال 1342 وارد رادیو 
شد و تا سال 1390 فعالیتش را در رادیو ادامه داد اما حدود 
چهار سال اس��ت كه دیگر در رادیو فعالیت ندارد و بیشتر 
اس��تراحت مي كند. وي شامگاه دوشنبه )29 تیرماه( در یك 
سانحه رانندگي از ناحیه دنده  دچار شكستگي شد و در حال 
حاضر در بیمارستان بستري است. الهام صفوي زاده - دختر 
ناهید تاج نیا - هم در این سانحه از ناحیه كتف دچار مشكل 
شده بود كه پس از چند روز مراقبت در بیمارستان دیروز - 

چهارم مرداد ماه - از بیمارستان مرخص شد. 

خوابهااصالتندارند

ویـــه زا

تلـخ چـای 
مردانهفتهزارساله

سال هاس��ت این بیت خی��ام را براي خود 
مرورمي كنم و هر بار به آن مش��غول مي ش��وم. 
معن��اي نهفت��ه در آن هیچگاه برای��م تكراري 
نمي شود: »فردا كه از این خاك به هم درگذریم/

با هفت هزارسالگان سر به سریم«بیت عجیبي 
اس��ت. از آنها كه گفته اند دنیایي معنا نهفته در 
كوچك ترین فضا. ش��عر فقط منتقل كننده معنا 
نیس��ت. به آدم تلنگر مي زند. شانه هاي آدم را 
مي گیرد و تكان مي دهد. با انگش��ت دورنماي 
موس��ع و نادیده اي رانش��ان مي دهد كه گرچه 
در منظ��ر ما ب��وده اما تاكنون ندی��ده بودیم. به 
هم��ان اندازه كه هولناك و تكان دهنده اس��ت 
نوعي آزادي و آزاداندیش��ي را آدرس مي دهد. 
ب��ه یاد آن تكه از بیگانه كامو مي افتم )به لطف 
فراخواني آن در مقاله اي از نادر صدقي با عنوان 
ش��كل هاي زندگي(. مورسو، قهرمان بیگانه در 
ساعت هاي آخر زندگي  اش با وجود آگاهي از 
واقعه مرگ از خوشبختي و حال  خوش سخن 
مي گوید: »در برابر این شب مملو از ستاره ها و 
نشانه ها انگار این خشم عظیم مرا از بدي منزه 
و از امید تهي كرده بود. براي نخستین بار خودم 

را به دس��ت بي تفاوتي پرمهر دنیا سپردم. آن را 
بسیار شبیه خودم و بسیار برادرانه دیدم. حس 
كردم خوش��بخت بوده ام و هنوز خوشبختم«. 
خیلي خیام گونه است. رهایي از توهم معنایي 
و پذیرفت��ن بي تفاوتي جهان به ج��زع و فزع 
آدم��ي- در حالي كه آدمي بي صبرانه در انتظار 
پاس��خ جهان است- اس��م رمزي است براي 
غلبه بر ه��راس مرگ و هم صدایي با طبیعت. 
بخش��ي ازاین هراس نامعقول هم ناشي ازاین 
یكي اس��ت: دلتنگ��ي براي آین��ده اي كه ما در 
آن نخواهی��م بود. مرحوم اخ��وان ثالث دو ماه 
پیش از مرگ در باغي دس��تي به لطف وگالیه 
بر س��ر نهال درخت بیدي مي كشد و مي گوید 
ما دو روز دیگر مي رویم و تو ناقال مي خواهي 
دویست سال عمركني! حاالاین كه مطایبه بود 
اما واقعا چه دلتنگي اي؟مگركس��ي تا به حال 
براي گذش��ته اي كه او در آن نبوده دلتنگ شده 
است كه براي آینده  بي او باشد؟ سال عمر ما در 
مقابل سال هاي نبودمان شوخي اي بیش نیست. 
ما هم مي گذریم. چاي تلخ امروز بیش از اندازه 

تلخ شد!

سهراب پورناظري گفت: این قدر به هم فحش 
هنري ندهیم، موسیقي فضا ندارد و به اندازه كافي 
بیچاره  هست. به گزارش ایسنا ، سهراب پورناظري 
كه به تازگي آلبوم »شبگرد كولي باد« را منتشر كرده 
اس��ت ، اظهار كرد: مي خواهم درباره مس��ائل روز 
موس��یقي صحبت كنم؛ همه مي دانند ك��ه اوضاع 
نهادهاي صنفي در كشور به چه شكلي است. قطعا 
این نهادها در حوزه فرهنگي ضعیف تر مي شوند و 
ضعیف ترین آنها حوزه موسیقي است. من به عنوان 
عضو شوراي مشورتي، با خانه موسیقي همكاري 
داشته ام. در واقع این هایي كه مي خواهم بگویم همه 
به هم وصل است، هم انتشار آلبوم هم حضور من در 

خانه موسیقي . او ادامه داد: فكر مي كنم خرد جمعي به 
ما مي گوید اگر ضعفي در صنف موسیقي وجود دارد ، 
آن ضعف را در میان اعضاي خانواده حل كنید. توقع 
من این است كه این مشكالت كه در حوزه موسیقي 
وجود دارد، در خانه موسیقي حق شود. این آهنگساز 
و نوازن��ده تنبور اظه��ار كرد: جریاني در راس��تاي 
انتقادات از خانه موس��یقي به راه افت��اد كه افرادي 
كه هیچ وقت از موسیقي حمایت نكردند، دست به 
كار ش��دند و كاس��ه داغ تر از آش شدند، افرادي كه 
هیچ وقت دل شان براي فرهنگ این مملكت نسوخته 
است. این اختالف ها نباید به اینجا كشیده مي شد و 

باید در همان خانه موسیقي حل مي شد. 

سهراب پورناظري: 

موسیقيبیچارهاست

موسیــقی

محمدعلی خلجی

خبـر   آخـر

در این سال ها صدا و سیما تالش كرده در 
تعطیالت نوروز و ماه مب��ارك رمضان اوقات 
فراغ��ت مخاطب��ان را پ��ر كند و آنه��ا را پاي 
برنامه هاي تولیدي داخل كش��ور بنشاند، حال 
تا چه حد توانس��ته در این امر موفق باش��د را 
باید از مخاطبان و مردم سوال كرد، هرچند بنده 
اطالعي از صحت و سقم آمار و ارقامي كه اعالم 
مي شود، ندارم اما طبق آماري كه خود سازمان 
اعالم كرده، امس��ال نیز همانند سالیان گذشته 
م��ردم از برنامه هاي رادیو و تلویزیون رضایت 
داشته اند. ماه مبارك رمضان در موضوع تولید 
برنامه از آن نظر مهم است كه در این ماه، مردم 
سر س��فره افطار نشسته اند و تمایلي به بیرون 
رفتن ندارند و ترجیح مي دهند اوقات فراغت 
خود را با تلویزیون سپري كنند. به همین دلیل 
ماه مبارك رمضان طالیي ترین دوره براي تولید 
سریال و برنامه هاي تلویزیوني است. در سالیان 
گذشته س��ریال هاي مختلفي در این ماه پخش 
ش��ده كه هركدام در ژانره��اي مختلفي مانند 
تراژدي، كمدي، مل��ودرام و... بوده اند و برخي 
از آنها توانستند بس��یار موفق بوده و مخاطب 
بسیاري جذب كنند اما امروز دیگر نمي توانیم 
تنها به آماري كه صدا و سیما مي دهد اكتفا كنیم، 
چون با وجود رس��انه هاي جمعي مردم خیلي 
سریع تر و زودتر از مدیران سازمان صدا و سیما 
به كیفیت سریال ها واكنش نشان مي دهند و با 
دقت تمام مس��ائل مربوط را زیرنظر دارند. به 

نظرم نخس��تین فاكتوري كه باید در ساخت 
برنامه هاي مناسبتي مدنظر قرار گیرد، سلیقه 
مخاطب است، یعني برنامه ساز به صورت 
واقع گرایانه به مس��ائل نگاه كند و ببیند 
هم اكنون كدام قشر از جامعه برنامه هاي 
تلویزیون را تماشا مي كنند تا بتواند بنابر 

سلیقه آنها سریال بس��ازد. آن مواقعي كه 
سریال هاي ما موفق نبوده اند اغلب همین 

اص��ل اول را فرام��وش كرده یا 
نادی��ده گرفته اند. دومین عاملي 
كه باید برنامه سازان لحاظ كنند 
بررسي پیشینه جذب مخاطب 

اس��ت. برای مث��ال چیزي 
كه اغلب مردم را جذب 

یك سریال  تماش��اي 
است.  قصه  مي كند، 

سریال هاي ما باید 
راوي ی��ك قصه 
باش��ند و مردم 
و  قصه پردازي 

قصه گویي را دوست دارند و هرچه این قصه 
غني تر و زیباتر روایت شده باشد، مردم بیشتري 
جذب خواهند شد. متاسفانه به دلیل كمبود زمان 
اغلب سریال هاي و فیلم هاي ما داراي قصه هاي 
چندان پرمحتوایی نیست و مخاطب در چنین 
آثاري شاهد اتفاقاتي است كه ربط چندانی به 
فضاي جامعه و خودش ندارد و این امر باعث 
مي ش��ود كه تماشاچي بالفاصله موضع بگیرد 
و دیگر تمایلي نداش��ته باش��د تا آن سریال را 
دنبال كند. دقیقا برعكس اتفاقي كه در س��ریال 
پایتخت رخ داده و این س��ریال راوي قصه اي 
است كه مردم را جذب مي كند. هرچند به نظر 
بنده سري هاي قبلي این مجموعه به دلیل اینكه 
قصه هاي جذاب تري داش��تند از آخرین سری 
آن موفق تر بودند اما به هرحال یكي از عواملي 
كه مردم را مي تواند جذب سریال هاي مناسبتي 
كند، ش��ناخت مخاطب و پرداخ��ت به قصه 
غني اي است كه بر اساس شرایط روز جامعه 
نوشته شده و این نتیجه توجه به فیلمنامه است 
كه متاس��فانه اغلب اوقات فراموش مي شود و 
فیلم س��ازان تنها روي توانایي بازیگران تكیه 
مي كنند و فراموش مي كنند كه مهم ترین اصل 
و ستون فیلمس��ازي، فیلمنامه است كه باعث 
مي شود مخاطب از شنیدن و دیدن یك سریال 

لذت ببرد. 
* بازيگر تئاتر و تلويزيون

رویا میرعلمي*

ایمان احمدزاده خلیفه

احسان حسیني نسب

در تاریخ خیابان »ش��هباز جنوبي« موتورها 
ثبت ش��ده اند؛ خیلي ها ش��هباز جنوب��ي را از 
موتورسوارانش كه تك چرخ مي زدند مي شناسند. 
ظهرهاي پنجشنبه، سال هاي هفتاد و پنج، هفتاد 
و شش، همیش��ه پاتوق موتورسوارهای انتهاي 
خیابان شهباز جنوبي بود. عصر روزهاي پنجشنبه 
صد تا موتورسوار با همه جور موتورسیكلت، از 
»سي جي« و »وسپا« گرفته تا موتورهاي كت و 
كلف��ت و یغور كه جا مانده از چگالي تاریخ در 
دهه هاي قبل تر بود، جمع مي ش��دند و به نوبت 
تك چرخ مي زدند و جسارت ش��ان را توي بلند 
ك��ردن چرخ جلوي موتور به رخ مي كش��یدند. 
هم��ه وقتي كل��ه موتورش��ان را مي گرفتند باال، 
یك جورهای��ي رجز ه��م مي خواندند گویا هر 
چقدر كله موت��ور باالتر مي رف��ت، »مردي« و 
»مردانگي« موتورس��وار بیش��تر ب��ود. تمام آن 
س��ال ها من نوجوان، عصرهاي پنجشنبه ناظر 
خاموش این اتفاقات در خیابان شهباز جنوبي 
بودم؛ توي ایس��تگاه اتوبوس مي نشس��تم و به 
صداي زوزه موتورها گوش مي دادم. موتورهایي 
را كه چرخ جلوش��ان باال مي رفت مي ش��مردم 
و در نگاهم، آنها كه جسارتش��ان در بلند كردن 
چرخ  جلوي موتور خیلي بود و طول مدتي كه 
تك چرخ مي  زدند بیشتر از بقیه، تحسین مي كردم. 
چهره هاش��ان را به یاد مي سپردم تا فردا كه مثال 
در صف نانوایي یا توي میوه فروشي دیدم شان، 
بهشان سالم كنم. مرتضي، بچه محل و همكالسي 
دوران دبستانم كه آن سال ها در مدرسه راهنمایي 
فیاض بخش، سال هاي پایاني تحصیلش را ادامه 
م��ي داد، پاي ثابت همین مراس��م بود. تا قبل از 
اینكه این برنامه به خاطر مرگ سه موتورسوار در 
سه هفته متوالي تعطیل شود، مرتضي پنجشنبه به 
پنجشنبه كنار من مي ایستاد و با دهان باز، آن طور 
كه آب از دهانش سرازیر شود، به تك چرخ هاي 
بلند موتورس��واراِن دهه پنجاه��ي نگاه مي كرد 
و قهرمان های��ش را مي س��تود. بچه های تخِس 
محل كه گاهي توي كوچه، ش��ر به پا مي كردند. 

مرتضي سه سال پیش مرد. پشت موتور هنداي 
قراضه اش كه نه بیمه داشت، نه كارت سوخت 
و نه حتي بوق و چراغ و ترمز درست و حسابي. 
مرتضي پاي ثابت مراس��م روزهاي پنجش��نبه 
بود، اما موتوري نداش��ت از خودش، با چهارده 
– پانزده س��ال س��ن گاهي موتورگازي علي آقا، 
پدرش را مخفیانه برمي داش��ت و مي خواست 
از قافل��ه موتورس��واران مح��ل عق��ب نماند. 
هیچ وق��ت هم یادم نمي رود كه مرتضي در تمام 
آن سال ها نتوانس��ت چرخ  جلوي موتورگازي 
پ��درش را بلند كند و تك چرخ بزند، اصال مگر 
موتورگازي ها چقدر سرعت و شتاب دارند كه 
بشود با آن سرعت تك چرخ هم زد. مرتضي تنها 
كس��ي بود كه از سر خیابان شهباز گاز مي داد تا 
جلوي ایستگاه اتوبوس ته شهباز و بعد هم دور 
مي زد، خیلي ساده، خیلي بي ادعا، برخالف تمام 
موتورسواران دیگري كه هرچه در چنته داشتند 
رو مي كردند. آن برنامه سال هاست كه تمام شده 
و مدت هاس��ت كه مرتضي هم، خوابیده سینه 
قبرس��تان. از ته شهباز و آن موتورسوارها، فقط 
تصویري بي رمق مانده در این خیابان و ایستگاه 
اتوبوس ته ش��هباز كه هنوز هم همانجا لمیده، 
با همان س��ایبان ها و همان باجه بلیت فروشي 
كنارش؛ اما امروز صبح عكسي دیدم كه اتفاقي 
یكي از بچه هاي موتورس��وار همان س��ال ها با 
دوربین »زنیت« گرفته، ت��وي این عكس توي 
همان ایستگاه نشسته بودم. اتوبوسي در كار نبود، 
موتورس��وارها مي آمدند، ویراژ مي دادند، چرخ 
موتورشان را مي گرفتند باال و بعد دور مي زدند، 
پشت س��ر همه آنها مرتضي با موهاي فرفري، 
آرام آرام روي موتور گازي علي آقا كه قِ��ر- قِ���ر 
هم صدا مي داد آمد، همانطور بي ادعا، مثل قبل 
اما این بار توي آن عكس، دور نزد، رفت، پشت 
سرهمه آمد اما دور نزد تا با موتورسوارها برگردد 
اول خط موتورس��واري. گم  شد توي هیاهوي 
ته ش��هباز جنوبي، ناپدید شد و دیگر هم كسي 

مرتضي را ندید.


