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| در کشور  و ه  ر  |  ى د دستت بود ب هر
ما یکى از کارهایى که باعث مى شود شما نه تنها زنده بمانید، 
بلکه به زنده بودن تان افتخار هم بکنید، خریدن و انبارکردن 
اجناسى است که گران شده. فرقى هم نمى کند که چه چیزى 
گران شده. از پوشک و مشــتقاتش تا سنگ آهن و پراید. مثال توى خانواده ما، 
کوچکترین عضو بیست وهشت سال ســن دارد و فعال هم هیچ امیدى نیست 
که بچه اى به خانواده مان اضافه شود، اما به مح گران شدن پوشک ریختیم 
توى فروشــگاه و تا جان در بدن و باقى جاهایمان داشتیم، پوشک خریدیم. یا 
همین پراید. باباى من وقتى مى خواست اسن بگیرد، اگر ماشین طرف پراید 
بود، در جا کنسلش مى کرد اما االن چندتا پراید خریده و صب تا شب دارد قربان 

صدقه شان مى رود. خودم هم چند روز پیش رفتم و لوبیا چیتى خریدم. لوبیا 
چیتى و کال حبوبات گذشته از عوارض بد بوى شان، جزو آن دسته خوراکى ها 
هستند که تا چندوقت دیگر حکم طال را پیدا مى کنند، چون با این طاقچه باالیى 
که مرغ و گوشت گذاشته اند، کم کم باید به سمت این جور چیزها حرکت کنیم. 
ندر بخرد، چون شنیده ایم که جدیدا دانشمندان  برادرم هم فرســتاده ایم چ
ندر خوا غذایى بسیارى دارد و مى تواند جایگزین مناسبى  کشف کرده اند، چ
براى تمام نداشته هاى انسان بشود. مادرم هم زده توى کار لوازم آرایشى و معتقد 
است یک خانم اصیل ایرانى از هرچه بگذرد، از آرایشش نمى گذرد. االن هم اتا 
فکر دارد روى خریدهاى جدید فکر مى کند. خریدوفروش دالر دیگر خز شده. 

احتماال روى غذاى گربه سرمایه گذارى کنیم.

ر بر ب

ا تن تو  قی در روز سین ماست ری

ه                 هر 
ن

shahraam _ shahidi@ y aho o .c o m

امــروز روز ملى سینماســت اما من دلم 
مى خواهد از ماســت و قیمه حــرف بزنم. 
خب این درست نیســت که هرکس از راه 
رسید، همه چیز را با هم قاطى کند. همه از 
قدیم گفته اند؛ چرا ماست ها را مى ریزید تو 
قیمه ها؟ کدام ماســت؟ کدام قیمه؟ نمونه 
سینمایى بدهم یا سیاســى؟ از اتا فرمان 
مى گویند، باالغیرتا یک امروز حرف سیاسى 
نزنید. چشم. نمونه سینمایى مى آورم. خب 
مى چرا باید نقش  عزیزان من، نیوشــا ضی
پیرمرد بــازى کند؟ این مصــدا عینى و 

ملموس ماست تو قیمه ریختن نیست؟
البته برخى دوستان مدافع این سیستم 
معتقدند، اسم این کار ریختن ماست تو قیمه 
نیست، بلکه باید با یک عنوان تجارى با آن 
برخورد کرد. پیشنهادشان هم این است که 
اسم این کار را بگذارند «صادرات هنر». اتفاقا 
به عقیده من هم صادرات، عنوان برازنده اى 
اســت. در همین روز ملى ســینما باید به 
خدمت شــما عرض کنم که ما با چند نوع 
صادرات ســینمایى مواجه هستیم. بله. ما 
در سینما صادرات داریم. منتها صادرات ما 
به شــبکه هاى تلویزیونى خارجى یا گیشه 
سینماهایشان نیست. مثل هرچیز دیگرى 
در این کشور صادرات سینمایى ما هم تومانى 
ببخشــید تازگى ها باید گفت  هفت صنار
دالرى هفت تومان با بقیه جاهاى دنیا فر 
دارد. همان ماســت در قیمه ریختن است، 

منتها اسم و رسمش کمى مدرن تر است.
مثال ما یک گونه صادرات ســینمایى به 
حوزه نقاشــى داریم. یک خانم کارگردانى 
حــس مى کند کــودك درونــش دلش 
مى خواهــد حرف بزنــد. غافــل از اینکه 
کودك درونش یک کپى کار اســت و رفته 
کارت پســتال هاى دیگران را دیده و چون 
کودك بوده، درك نکرده که آدم بزرگ ها 
قبــال از این چیزهــا زیاد دیده انــد. خانم 
کارگــردان که یادش رفــت اول از کودك 
درونش بپرسد دختر اســت یا پسر. گویا 
کودك درون ایشــان پســر بوده و انتقام 
مردان فیلم هاى ایشان را از خانم کارگردان 
گرفتــه و جنجالــى به پا کــرده که خانم 
کارگردان در نمایشــگاه را ببندد و پشت 
دستش را داغ کند که دیگر دست به قلم مو 

و بوم نبرد.
یک گونه ماســت تو قیمه دیگر درحوزه 
سینما، صادرات هنرپیشه ها به ورزش است. 
نمى شود که همیشه فردین و على انصاریان 
و محراب شاهرخى از ورزش به سینما صادر 
شوند. بگذار یک بار هم برعکس باشد. براى 
همین یک هنرپیشــه ارجمندى مى رود در 
مراسم بهترین هاى لیگ فوتبال، جایزه اخال 
یسه فدراسیون  را اهدا مى کند و عضو هیأت ر
زورخانه اى مى شود، بدون اینکه به قول برخى 
ورزشى ها یک عکس با شورت ورزشى داشته 
باشد. شورت ورزشى که هیچ. بگو یک عکس 

کنار کباده و میل یا جلوى تابلوى زورخانه.
اما اصلى ترین عملکرد ماســت در قیمه 
مربو مى شود به هنرپیشه اى که در همه 
حوزه هــا ورود کرده. او اصلى ترین ســتاره 
ماست تو قیمه اســت و مى تواند رهنماى 
خیلى از بانوان باشد. شما وارد ادبیات شوى، 
مى بینى ایشان کتاب نوشته. وارد حوزه مد و 
آرایش شوى، مى بینى ایشان ردپایى برجاى 
گذاشته. وارد سیاســت هم بشوى، ایشان 

حضور دارد.
خب ایــن پرســش اصلى ما اســت که 
ماحصل این ماست تو قیمه بازى ها چیست؟ 
هرکس برایش پاسخى دارد، براى ما بفرستد 

که ما هم بفهمیم کى به کى است.

س و   

ر و 
ن

اگــر نمى دانید، باید بگویم ســیگار براى 
ما فرهیخته ها مثل  گوشــت توى غذا براى 
آدم معمولى هاســت. یعنى هر چه پختى و 
ساختى، بى خاصیت و ننر است اگر گوشت 
تویش نباشد. براى همین است موقعى که 
بخواهیــم در یک تفکر عمیق فــرو برویم، 
باید اول ســیگارمان را روشــن کنیم. این 
نیاز در ما زمانى بیشــتر مى شــود که توى 
جمعى از فرهیختگان هم باشــیم. آن وقت 
دیگر حتما باید فنــدك را بزنیم تا بتوانیم 
با اعتمادبه نفس کافى توى بحث شــرکت 
کنیم. اصال من خــودم امتحان کردم وقتى 
بعد از دادن نظریه اى با چشــم هاى فشرده 
و درگیر به ســیگار پک نزنــى، نظریه ات یا 
جدى گرفته نمى شــود یا قطعا رد مى شود. 
براى همین بود که من هم ســیگارى شدم. 
حرف ها و نقطه نظرات مهمى داشتم که باید 
مطرحشــان مى کردم. چندماه پیش قرار 
بود با جمعى از فرهیختــگان توى کافه اى 
جمع شــویم و دغدغه هایمان از دنیاى هنر 
مثل همین که آیــا لیال حاتمى واقعا از على 
مصفا جدا شده یا چطور صورت ترالن پروانه 

نچرال است. وقتى بچگى اش را دیده ایم  و آیا 
ما ایرج ملکى را مسخره مى کنیم یا او همه ما 
را مسخره خودش کرده، بحث و تبادل نظر 
کنیم. خــب طبیعتــا مى دانید کــه براى 
همچین بحث هاى ســنگین و عمیق باید 
دست کم یک پاکت داشــته باشى تا بتوانى 
توى همه اش شــرکت کنى. قبــل از کافه 
جلوى دکه اى ایستادم و خواستم یک پاکت 
سیگار سناتور شــکالتى بخرم که چشمم 
خورد به ســیگار برگ پشــت شیشه دکه. 
آن قدر پرمالت و پرابهت بود که مى توانستم 
به لحا نفــوذ و کاریزما پاســخگوى همه 
دوستان باشم. ســیگار برگ را خریدم و با 
غرورى دوچندان رفتم کافه. همه نشســته 
بودند و داشت استارت بحث هاى عمیق زده 
مى شد که ســیگار برگ را از کیفم درآوردم 
و روشن کردم. انصافا که باید قیافه هایشان 
را مى دیدید. پــک اول را که زدم، یک نفر از 
آن طرف میز داد زد: «شما نقطه نظر خاصى 
» دود ســیگار را دادم بیرون و همه  ندارید؟
 « ســرفه اى کردند و گفتــم: «در رابطه با؟
گفت: «هرچى فر نداره» سیگار برگ کار 
خودش را کرده بود. گفتم: «اجازه بدید فکر 
کنم» و همه شــان پاکت هاى سیگارشــان 
را باز کردند و یه ن دیگر روشــن کردند تا 
اظهار فضل هایمان بیشتر بچسبد. بهترین 

موضوعى که به ذهنم رســید تا درخور این 
اســتایل گیرا و متفکرم باشــد، بحث داغ 
تعطیلى گالرى نقاشى تهمینه میالنى و آثار 
کپى و حجم اعتمادبه نفسش بود. همین را 
مطرح کردم و همهمه هاى دوســتان بلند 
شد. از انتهاى سالن نظریه ها را داد مى زدند 
به این سر میز و متوجه نمى شدند حرف من 
سوالى نبوده و مى خواستم خودم درباره اش 
اظهار فضل کنم تا شوآفى از تفکراتم را بزنم 
توى صورتشان. سیگار برگم از نصفه هم رد 
کرده بود و هنوز نوبت خودم نشــده بود تا 
کالم خودم منعقد شــود. بحث باال گرفت و 
سیگارم داشــت به آخرش مى رسید که داد 
زدم: «آقایون عزیزان بنده حرف براى گفتن 
زیاد دارم نوبت منه» همه ســاکت شدند و 
نگاهم کردند و تا خواســتم صدایم را صاف 
کنم، آخرین خاکستر سیگارم افتاد روى میز 
و خاموش شد نگاهى به سیگار خاموش شده 
و نگاهى به قیافه منتظر دوستان فرهیخته ام 
کردم و دهانم را باز کــردم تا ادامه حرفم را 
بزنم که یک نفر بلند شد و کیفش را برداشت 
و گفت: «بریم کم کم دیگه یه فرصت دیگه 
حاال» پشت سرش دانه دانه کیف هایشان را 
برداشتند و از کافه بیرون رفتند و من ماندم 
و صندلى هاى خالى و لعنت به سیگارى که 

بى  موقع خاموش شود 

یم ى   ار ن ا ما تو ج سی ی وقت ب ن
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مھمترین ایرانی  
ھالیوود! 

کیانوش، آتش
«قوری قلعه» را مھار کرد!

پس از سه دهه متهمان پرونده هاى بازرس 
اسکارسال یکى یکى تبرئه مى شوند؛ 

 جایزه امى در دستان رامین جوادى 
آهنگساز ایرانى

    تبلیغات یک باشگاه ورزشى منشأ نور 
آزاردهنده براى خلبانان بود

استفاده انسان دوستانه قهرمان 
وزنه بردارى از اینستاگرام

سکه گران شده 
پاداش بی پاداش

وزارت ورزش  نمى تواند وعده اش
به مدال آوران را عملى کند

نگاهى به برگزارى نخستین دوره 
آموزشى جت اسکى براى امدادگران
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چرا نباید  بی گدار 
به آب بزنیم ؟

استفاده انسان دوستانه قهرمان 

نگاهى به برگزارى نخستین دوره 
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مدرسه امداد

نقش طرقی ھا در شب ھای 
ودگاه مشھد لیزری فر

۲۷ سال زندان
برای جرم مرتکب نشده    صفحه11

آتش
ھمیشه در کمین

   صفحه13

   صفحه4

ناگفته هاى علیرضا زینالى توپ جمع کن سابق فوتبال که به عشق فوتبالیست ها وارد این کار شد

ايرانشهر

گزارش «شهروند» از حال وهواي بازار تهران در محرم
از آداب ورسوم و سنت هایی که از قدیم بودند و از بعضى شان ردپایى به جا مانده است

جمع کن ھا توپ  بله! 
در نتیجه بازی

می گذارند تاثیر 

عزاداری به سبک
اصغرشاطررضا و  طیب حاج رضایی

آیا تاکنــون با هجوم مردم بــراي عبور از 
یک درِ کوچک مواجه شــده اید؟ نمونه اش 
در ورزشــگاه هاي جهان رخ می دهد که بنا 
به علل گوناگونی مردِم حاضر در ورزشــگاه 
دچار ترس می شــوند و یا بــه علل دیگر به 
یک باره براي خــروج از آن هجوم می آورند. 
در نتیجه عبور از آنجا غیر ممکن می شــود 
و بســیاري از افراد روي یکدیگر می افتند 
و امواج انســان هاي پشت ســر نیز بی خبر 
از آن چه که در جلو می گذرد، پیاپی فشــار 
می آورنــد و در نتیجه ده ها نفر کشــته و 
صدها نفر مصدوم می شــوند، متاسفانه با 
افتادن افراد روي یکدیگر نه راهی به پیش 
باز می شود و نه کسی مى تواند عقب نشینی 
 کند و به صورت تصاعدي کشته می شوند؛ 
حتما بازي  سال 1384 میان ایران و ژاپن در 
ورزشگاه آزادي را به یاد دارید که بروز چنین 
مشکلی ده ها نفر کشــته و مصدوم بر جاي 
گذاشت. در حالی که اگر همه با صف و بدون 
عجله به سمت در می رفتند، به سهولت، هر 
چند قدري با تأخیر، خارج یا وارد می شدند. 
این قضیه قبال در مســجد ارك هم رخ داده 
بود؛ چند ماه پیش از حادثه ورزشگاه آزادي 
و در زمستان 1383، در مسجد ارك بیش 
از 80 نفر و بیشــتر آنان نیز زیر دست و پا و 
در هنگام خروج از مسجد کشته شدند و راه 

خروج به علت ازدحام به کلی مسدود شد.
مشــابه این نــوع حــوادث را در اقتصاد 
نیز داریــم. همان مردمی که بــراي ترس از 
کشته شــدن به ســوي در هجوم می برند، 
متوجه نیســتند که با این کار فقط شانس 
زنده ماندن خود را کم می کنند. البته شاید در 
آن لحظات گرفتن یک تصمیم عاقالنه سخت 

باشد؛ ولی در عرصه اقتصاد چه باید بگوییم؟ 
فرآیند این ماجرا چگونه اســت؟ کافی است 
که گفته شود فالن کاال در معرض کم شدن 
اســت. اگر ما این حرف را بپذیریم -چه این 
حرف درست باشد و چه نادرست- و بخواهیم 
براي مصون ماندن از کمبود آن در آینده فوري 
به بازار هجوم ببریــم و آن را بخریم، دقیقا با 
این کار خود آن حرف را تحقق بخشیده ایم. 
درواقع حتی اگر این خبر دروغ باشــد، ما با 
رفتار خودمان آن را به واقعیت تبدیل کرده ایم. 
کافی است به رفتارهاي فروشندگان توجه 
کنید. آنان که برخی کاالهایشان اصطالحا 
روي دستانشــان باد کرده، به همین صورت 
آنها را می فروشــند. درواقع این هجوم بردن 
براي خرید کاال به  طور قطع و یقین به ضرر 
ما اســت؛ چه اصل ادعا راســت باشد و چه 
دروغ. حتی اگر راســت هم باشد، با تشدید 
آن به خودمان ضرر می زنیم. کســی که نیاز 
مبرم و چندانی به پوشــک نــدارد و ده ها و 
صدها بســته می خرد و انبار می کند، هیچ 
خدمتی به خــودش و جامعه اش نمی کند. 
او از یک ســو کاال را گران می کند، از ســوي 
دیگر هزینه نگهــداري و اتالف آن را هم باید 
بپردازد و بدتر از همه اینکه فضایی را درست 
می کند کــه پایانی ندارد و اگــر دیگران هم 
مثل او رفتار کنند، همان اتفاقی می افتد که 
هنگام خروج همگان از درِ ورزشگاه یا مسجد 
رخ می دهد. ایــن کار تنش روانی نیز به خود 
فرد و اطرافیانش وارد می کند. به نظر می رسد 
که باید با نگاه هاي خودمان اینگونه رفتارهاي 
غیر مدنی را تخطئه کنیم و اجازه ندهیم که 
فضاي اقتصادي کشــور بیــش از این دچار 

التهاب شود.

رسول بهروش
روزنامه نگار

طی چند روز اخیر، انتشار ویدیوکلیپی از 
یک هنرمند ایرانی غیر مقیم بازتاب بســیار 
زیادي در فضاي مجازي داشته است. در این 
ویدیو، خواننده سرشناس اقدام به سورپرایز 
تعــدادي از هوادارانش می کنــد؛ چنان که 
اشک بســیاري از آنها درمی آید و قاب هایی 
عجیب و سرشــار از محبت به ثبت می رسد. 
به این ترتیــب، یک طرح ســاده با کمترین 
هزینه ممکن بشدت مورد توجه قرار گرفته و 
نظر بسیاري از ایرانیان را به خود جلب کرده 
اســت. کارى به فاعل ماجرا و اینکه کجاست 
و چه مى کند نداریم، اما اینکه چرا جاي این 
«ایده» در ایران خالی است، قصه اي غم انگیز 
دارد. به فرض که این آدم ها در مرزهاي قانون 
و عرف جامعه ما نمى گنجند، اما آیا نمی شود 
حداقل روي الگوبــرداري از چنین مدل هاي 
ساده اي تمرکز کرد و شادي ارزان را به مردم 

هدیه داد؟ چند ماه قبــل از اینکه «ابراهیم» 
در آن سوى آب ها هوادارانش را غافلگیر کند، 
دوستان یک آقاي «ابراهیم» دیگر در تهران 
دست به چنین کاري زدند. در روزهاي اکران 
فیلم سینمایی به وقت شــام، به کارگردانی 
ابراهیم حاتمی کیا بــود که گروهی از عوامل 
فیلم با گریم داعشــی در یکی از مراکز خرید 
بزرگ تهران حضور یافتند و به بهانه تبلیغ این 
اثر سینمایی، فضاي رعب و وحشت به وجود 
آوردند. این رفتار آنها که عده اي از شهروندان 
عادي را بشدت ترسانده بود، انتقادات فراوانی 
را در پى داشــت و نهایتا عذرخواهی رسمی 
حاتمی کیا را به دنبال آورد. هدف این نوشته 
ابداً مقایسه دو آدم یا دو اثر هنري نیست که 
هر کدام از آنها فرسنگ ها دور از هم در جاي 
خود نشسته اند و چنین قیاسی اصال نمی تواند 
درست باشد؛ مسأله اینجاست که چطور یک 
اراده مشــترك براي ایجاد غافلگیري، به دو 
نتیجه کامال متفاوت می انجامد؛ یکی باعث 
ایجاد انرژي مثبت عظیم بیــن حاضران در 
ویدیو و مردم تماشاچی آن در سراسر جهان 

می شود و دیگري تنها ترس، شوك و خسران 
مادي و معنوي به جا می گذارد؟ سوال مهمتر 
اما کماکان این اســت که آیا ما زندگی کردن 
بلدیم؟ آیا آن چه االن انجام می دهیم، اسمش 

زندگی است؟
روزها سخت مى گذرد، اما همه چیز هم دالر 
و یورو و گوشت و روغن و پوشک بچه نیست 
که قیمت شان سر به فلک کشیده و کمر مردم 
را شکسته است. زندگی در کنار همه مصایب 
بزرگش کــه نفس را تنــگ می کند، گاهی 
می تواند دلخوشی هایی هم داشته باشد که 
اگرچه کوچک و مختصر به نظر می رسند، اما 
می توانند آدم ها را ســر پا نگه دارند. مهم این 
است که «سرمایه اجتماعی» را بشناسیم و 
راه هاي مختلف سودبردن از آن را بلد باشیم. 
زندگی کردن فقط بد و بیراه گفتن نیســت؛ 
قلــق دارد؛ آن را به ما نیاموخته انــد. اما اگر 
بناست زنده باشیم و کاري جز تحمل کردن 
انجام بدهیم، باید این فرمول ها را یاد بگیریم. 
افســوس اما که توى چشــم هیچ کدام از ما 

«نگاه» نیست. 
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انواع سوختگى و راه هاى پیشگیرى و درمان اولیه آنها

وزیر امور خارجه کشــورمان به مناســبت هفدمین سالگرد 
حمله تروریستى 11 ســپتامبر توییتى را منتشر کرد. ظریف 
در توییتر خود نوشــت: 17 ســال پس از واقعه 11 سپتامبر، 
ایران به عنوان اولین کشور مسلمان که این تراژدى را محکوم 
و براى قربانیان آن سوگوارى کرد و اقدامات واقعى علیه القاعده 

و اذنابش از جمله داعش و جبهه النصره انجام داد، 11 میلیارد 
دالر جریمه شد و شهروندانش از ورود به آمریکا منع شدند. این 
همه در حالى است که کاخ سفید سیاست خارجى خود را براى 
حامیان تروریســم که شهروندان شــان فاجعه 11 سپتامبر را 

خلق کردند، به حراج گذاشته است.

توییت ظریف در سالگرد 11سپتامبر:

 آمریکا سیاست خارجى اش را در اختیار حامیان ترور قرار داده
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ناگفته هاى علیرضا زینالى توپ جمع کن سابق فوتبال که به عشق فوتبالیست ها وارد این کار شد

جمع کن ھا توپ 
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ازسی امین تولید کننده!
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