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تومان

ر یس جمعیت هال ا مر در نشست خبری صبح دیروز به تشریح خدمات
و اقدامات جمعیت در استانهای درگیر در سیل و دریافت کمکها
و محمولههای بشردوستانه داخلی و خارجی رداخت

ﺟﻨﺠﺎل
ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ!

ریال

مردم رکورد شکستند

گلر ر اشیه جمعهشب
از دست هواداران
ع بانی تراکتور فرار
کرد فروزان باید در
کمیته اخال درباره اتهام
شر بندی اسخگو باشد

هزینهکردن میلیارد تومان از محل اعتبارات داخلی جمعیت هال ا مر در منا
تا به امروز تی یک دالر و یورو کمک نقدی خارجی
به دلیل تحریمها به سا های جمعیت هال ا مر واریز نشده است

صفحه

صفحه

گفتوگو با ساکنان خانهای
دو بقه که در سیال
معموالن کامل فروریخت

ادامهبررسی
تروشیمیگیت
شیخاالسالمیواقعاکیست؟

همکاری هال ا مر
با خانه سینما ،از زبان
همایون اسعدیان
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ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد
درداﺧﻞ و ﺧﺎرج

ﺳﯿﻞ ﺧﺎﻃﺮاﺗﻤﺎن
را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد

يادداشت يک

سیلزده

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪ ﺧﻮدﻣﺎن
ﭘﻮل ﺟﻤﻊ ﻧﮑﻨﯿﻢ

بررسی علت ناکامی
فیلم المر ا تختی در
گفتوگو با منتقدان سینما

ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻧﺨﻨﺪد
را دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ
صفحه

يادداشت ۲

خوزستان! خوزستان!
ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪى
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر

ﺳــﯿﻞدرﻣﻨﻄﻘــﻪﺧﻮزﺳــﺘﺎناﻣــﺮ
ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﻧﯿﺴــﺖ .ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
اﺳﺖ،ﺳــﯿﻞﯾﮏواﻗﻌﯿﺖﺟﺎرىآناﺳﺖ
ﺣﺘﻰ ﻫﺮ ﺳﺎل ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﯾﮏﺑﺎر ﻣﻰآﯾﺪ
وﻟﻰ ﺳــﯿﻞﻫﺎى ﺑﺰرگ ﻃﻰ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﯾﺎ 10ﺳﺎل و ﺑﯿﺸــﺘﺮ رخ ﻣﻰدﻫﻨﺪ .در 50
ﺳﺎلاﺧﯿﺮﺳﻪﺳــﯿﻞﺑﺰرگدرﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﺟﺎرى ﺷﺪه اﺳــﺖ؛ اوﻟﻰ در ﺑﻬﻤﻦ1347
دوﻣﻰ ﻧﯿــﺰ در ﺑﻬﻤﻦ و اﺳــﻔﻨﺪ  1358و
ﺳﻮﻣﻰ در ﻓﺮوردﯾﻦ  .1398ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻮﻣﻰ
ﺑﺎ دو ﻣﻮرد ﻗﺒﻠﻰ ﺧﯿﻠﻰ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑﻮد .ﻋﻠﺖ
ﻧﯿﺰ اﺣﺪاث ﺳــﺪﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔــﻮن ﺑﺮ روى
رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﮐﺎرون ،دز و ﮐﺮﺧﻪ ،ﺳﯿﻤﺮه
و...اﺳــﺖﺑﻪﻫﻤﯿﻦﻋﻠﺖﺳــﯿﻞﺑﺎﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻃﻮﻻﻧﻰروىدادوﻟﻰﺑﻪﻫﻤﯿﻦﻣﯿﺰانﺷﺪت
آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺛﺮات ذﺧﯿﺮهاى
ﺳﺪﻫﺎراﺧﻨﺜﻰﮐﻨﺪ.درواﻗﻊاﮔﺮدرﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺎ 100واﺣﺪ ورودى آب ﺳﯿﻞ راه ﻣﻰاﻓﺘﺎد،
اﯾﻦﺑﺎر 200واﺣﺪآبﺑﺎﯾﺪﺷﮑﻞﻣﻰﮔﺮﻓﺖ
ﺗﺎﻣﻨﺠﺮﺑﻪﺳﯿﻞﺷﻮدوﭼﻮنﺳﺪﻫﺎﻧﯿﺰﺗﻮان
ذﺧﯿﺮهﺳﺎزى اﯾﻦ ﺣﺠﻢ زﯾﺎد را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ،
ﺳﯿﻞﺑﺎﺷﺪتﺑﯿﺸﺘﺮىﺑﻪﺳﻮىﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﺳﺮازﯾﺮﺷﺪ.وﻟﻰﻣﺸﮑﻞازاﯾﻨﺠﺎآﻏﺎزﺷﺪﮐﻪ
ﺑﻪدﻟﯿﻞﭼﻨﺪدﻫﻪآراﻣﺶﻧﺴﺒﻰﺟﺮﯾﺎنآب
در زﯾﺮدﺳﺖ ﺳﺪﻫﺎ و ﮐﻞ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ دﭼﺎر
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷــﺪ .از ﯾﮏ ﺳﻮ ﮐﻒ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻣﺪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ آن ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪ .اﺣﺪاث
ﺑﺮﺧﻰ از ﭘﻞﻫــﺎ روى رودﺧﺎﻧــﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﺒﻮر را ﮐﻢ ﮐــﺮد و ﭘﻞ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ
ﺳﺪﻧﺼﻔﻪوﻧﯿﻤﻪﻋﻤﻞﮐﺮد.ﺗﺠﺎوزﺑﻪﺣﺮﯾﻢ
رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﯿﻠﻰ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮد و درﻣﺠﻤﻮع
ﺳﺪﻫﺎازﯾﮏﺳﻮﺳﯿﻞراﺑﻪﺗﺄﺧﯿﺮاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ

ﯾﺎ ﺣــﺬف ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﻰ ﺷــﺪت آن را ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺑﺮدﻧﺪ و از ﺳﻮى دﯾﮕﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﺒﻮر ﺳﯿﻞ
ازرودﺧﺎﻧﻪو ﺳﯿﻞﻫﺎﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪوﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻮاردﻣﻮﺟﺐاﻓﺰاﯾﺶﺧﺴﺎرتﺷﺪهاﺳﺖ.
ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﮐﻨﻮن در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﻰ ﻗﺮار
دارد .ﺧﻮزﺳــﺘﺎن ﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺮان در ﭼﻨﯿﻦ
وﺿﻌﻰ اﺳــﺖ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻮن ﭘﯿﮑﺮهاى
واﺣﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺠﻮم ﺳــﻬﻤﮕﯿﻦ آب
ﺑﺎﯾﺴــﺘﺪ .ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺪﻧﻰ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه
ﺳﻠﻮلﻫﺎىﯾﮏﻋﻀﻮﻣﺎنﻣﺜﻞﭘﺎﯾﺎدﺳﺖﯾﺎ
ﮔﺮدنﻣﺠﺮوحﯾﺎﻣﺼﺪومﯾﺎﺑﯿﻤﺎرﻣﻰﺷﻮﻧﺪ،
ﻫﻤﻪ ﺳــﻠﻮلﻫﺎى ﺑﺪنﻣــﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ آن
واﮐﻨﺶ ﻧﺸــﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ .ﺧﻮزﺳﺘﺎن در
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻄﯿــﺮى ﻗــﺮار دارد .ﺑﺮﺧﻼف
ﻟﺮﺳــﺘﺎن ﮐﻪ آب و ﺳﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ
ﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺴﺎرات ﺳــﻨﮕﯿﻨﻰ ﺑﻮﯾﮋه در
ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ ﺑﺮ ﺟﺎى ﮔﺬاﺷــﺖ ،در ﺧﻮزﺳﺘﺎن
اﯾﻦاﻣﺮاﺗﻔــﺎقﻧﻤﻰاﻓﺘﺪ.ﻋﺒﻮرﯾﺎﻓﺮورﻓﺘﻦ
آب ﻃﻮل ﻣﻰﮐﺸــﺪ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ زﻣﯿﻦ
اﺷﺒﺎع ﺷﺪه اﺳــﺖ و ﺑﺎﯾﺪ آبﻫﺎ از ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﻰ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ زﻣﺎن
اﺳﺖ.ﺧﻮزﺳﺘﺎنﯾﮏﻋﻀﻮاﯾﺮانﻋﺰﯾﺰاﺳﺖ،
ﭘﺲﻫﻨﮕﺎﻣﻰﮐﻪﺑﺎﻣﺸﮑﻠﻰﻣﻮاﺟﻪﻣﻰﺷﻮد،
ﻫﻤﻪاﯾﺮانواﻋﻀﺎىاﯾﻦﭘﯿﮑﺮﻧﯿﺰدرﺑﺮاﺑﺮاﯾﻦ
وﺿﻊواﮐﻨﺶﻧﺸﺎنﺧﻮاﻫﻨﺪداد.اﯾﻦدردى
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن اﯾﺮان ﻋﺎرض ﺷﺪه
اﺳﺖ.ﻫﻤﻪﭘﺸﺖﻣﺮدمﺧﻮزﺳﺘﺎنﻫﺴﺘﯿﻢ؛
ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ در ﺑﺮاﺑــﺮ درد و رﻧﺠﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﻮدﻣﺎن وارد ﻣﻰﺷــﻮد ،واﮐﻨﺶ ﻧﺸــﺎن
ﻣﻰدﻫﯿﻢ .اﻣﺮوز وﯾﺪﯾﻮﯾﻰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﮐﻮدك ﺣﺪودا ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎﻧﻰ ﺑﺎ
ﻣﺸﺖﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد در ﺣﺎل ﭘﺮﮐﺮدن
ﮐﯿﺴﻪاىﺧﺎكاﺳﺖ.ﺑﻌﯿﺪﺑﻮدزودﺗﺮازﻧﯿﻢ
روز ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﯿﺴﻪاى را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ .اﯾﻨﺠﺎ
وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺑﺮاى ﻧﺠﺎت
ﺧﻮزﺳﺘﺎنﺑﻪﯾﺎرىﻫﻤﻮﻃﻨﺎنﻣﺎنﺑﺸﺘﺎﺑﯿﻢ.

خانه نیما میرا این شهر است
ﻣﻬﺘﺎب ﺟﻮدﮐﻰ
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر

ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺮﯾﺪن »ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ« ﺧﻮﺷــﺤﺎل ﺑﻮد .ﺻﺤﺒﺖ از ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﻧﯿﺴــﺖ .ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﺮوف ﺧﯿﺎﺑﺎن دزاﺷــﯿﺐ ،روز و
روزﮔﺎرى ﺑﻪ ﻧﻔﺲﻫﺎى ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞ ،ﭘﺪر ﺷﻌﺮ ﻧﻮ زﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن
ﺗﻮده ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺶ ﻣﻰﻧﺸﺴﺖ و ﻣﻰﻧﻮﺷﺖ و ﻣﻰﻧﻮﺷﺖ .ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ
در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ،ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺻﺎدق ﻫﺪاﯾﺖ و ﯾﺎدﮔﺎرﻫﺎى ﻓﺮاﻣﻮش
ﺷﺪه دﯾﮕﺮ ﺗﻬﺮان »ﮐﻮﻣﻪ ﺗﺎرﯾﮏ« ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ دوﺳﺘﺪاران ﺷﺎﻋﺮ
ﻧﻤﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮد .ﮐﺴﻰ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﮐﻪ ﻣﯿﺮاث
ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ،ﻧﺠﺎت ﻣﻰداد .در ﻧﺎﺗﻮاﻧﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ،
اﯾﻦ ﺷﻬﺮدارى ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﻋﺪهاش ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و ﺧﺎﻧﻪ را ﺧﺮﯾﺪ .اﯾﻦ
ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻨﺠﺎلﻫﺎى زﯾﺎدى از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه روز روﺷﻨﺶ
ﺑﺮﺳﺪ :ﻣﺪﺗﻰ ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺧﺎﻧﻢ در ﺳﺎل  ،43ﺷﺮاﮔﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ
ﻓﺮزﻧﺪ او ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ 10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮوﺧﺖ16 /ﺳــﺎل
ﭘﯿﺶ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺨﺮﯾﺒﺶ ﮐﻨﻨﺪ /ﺳﯿﻤﯿﻦ داﻧﺸﻮر
ﺟﻠﻮى ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﻨﺎ را ﮔﺮﻓﺖ /ﺧﺎﻧﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر ﻣﻠﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ/
اﺳﻢ ﮐﻮﭼﻪ »ﻧﯿﻤﺎ« ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد /ﺑﻨﺎى ﻣﺘﺮوﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺗﻮق ﻣﻌﺘﺎدان
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ /ﺑﺎ ﺷــﮑﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﮑﺎن و رأى دادﮔﺎه ،ﺧﺎﻧﻪ از ﻓﻬﺮﺳﺖ
آﺛﺎر ﻣﻠﻰ ﺧﺎرج ﺷﺪ /ﻓﻌﺎﻻن ﻣﯿﺮاث و رﺳﺎﻧﻪ و دوﺳﺘﺪاران ﺷﺎﻋﺮ
ﺑﻪ ﺷﻬﺮدار ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷــﺘﻨﺪ و ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ /ﭘﺎى ﺧﺮﯾﺪاران ﺟﻮر و
واﺟﻮر ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن دزاﺷﯿﺐ ﺑﺎز ﺷﺪ و ﯾﮑﻰﺷﺎن ﮔﻔﺖ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ
ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر ﺷﻌﺮ ﻧﻮ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻔﺮهﺧﺎﻧﻪ ﮐﻨﺪ /ﻣﺎﻟﮑﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮدارى ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ
رﻗﻢﭘﯿﺸﻨﻬﺎدىﺷﻬﺮدارىراﺿﻰﺷﺪﻧﺪ.

و اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دو ﺳﻮال:
شهرداری رابایداینخانهرامیخرید؟
دور از اﺷــﺎره ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎرى ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺸــﺖ ﺑﻪ وﺻﯿﺖ
ﺳﯿﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﮔﺶ ﺧﺎﻧﻪ او و ﺟﻼل و ﺧﺎﻧﻪ
ﻧﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﻰ ﺑﺮاى اﺷــﺎﻋﻪ ادﺑﯿﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .اردﯾﺒﻬﺸﺖ
ﺳــﺎل ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻪ او ﺳﺮوﺳــﺎﻣﺎن ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﺎﻧﻪ
ﻧﯿﻤﺎ ﮔﺮه ﺧﻮرد ﺑﻪ ﺣﺬف ﻧﺎﻣﺶ از ﻓﻬﺮﺳــﺖ آﺛﺎر ﻣﻠﻰ و  ....ﺑﺎ
ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺠﺎلﻫﺎى ﻃﻰ ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ﻣﻨﺰﻟﺖ
ﻧﯿﻤﺎ ،ﭘﺪر ﺷﻌﺮ ﻧﻮ ،ﺑﺮاى زﻧﺪهﺳــﺎزى ﯾﺎد او در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ از
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎىﺳﯿﻤﺎﻧﻰﭘﺮﺷﺪهوﺑﺮاىﺗﻮﺳﻌﻪﻓﻀﺎﻫﺎىﻫﻨﺮى
وﻓﺮﻫﻨﮕﻰﺑﺎﯾﺪﺣﻔﻆﺷﻮد.
را ش هرداری باید ب رای خرید ای ن خانه
میلیاردونیمهزینهکند؟
ردﯾﻒ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻬﺮدارى ﺳﺎل  ،98از ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
و ﺑﺮاى ﺗﺼﻮﯾﺐ رﻗﻤﻰ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﻔﺎﯾﺖ در ﺷﻮرا ﺑﺤﺚ
و ﺟﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳــﺎﯾﺖ  shafaf.irﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﻮدﺟﻪ،
درآﻣﺪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﻮزﯾﻊ اﻋﺘﺒــﺎرات آﻣﺪه و ﻣﻰﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ
درآﻣﺪ ﺷﻬﺮدارى از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه و ﺧﺮج ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﻰ ﻣﻰﺷﻮد.
ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺸــﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ 504ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺷﻬﺮدارى ﺑﺮاى ﺳﺎل
 98اﺳﺖ .ﺷﻬﺮدارى ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﺶ را از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻮارض
و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻮدﺟﻪاى ﮐﻪ از دوﻟــﺖ ﻣﻰﮔﯿﺮد ،ﺟﻮر ﻣﻰﮐﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻼوه ﮐﻪ ﺷﻬﺮدارى ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ،
از درآﻣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮى ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺮور ارﻗﺎم ﻧﺸﺎن
ﻣﻰدﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺮج 13و ﻧﯿﻢﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮاى ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر
ﺷﻌﺮﻧﻮﻓﺎرﺳﻰ،ﭼﻨﺪانرﻗﻢﺑﺎﻻﯾﻰﻧﯿﺴﺖ.

حاشيهنوي
در اشیه انتشار یک مقایسه بین زندانیها و دانشآموزها

اشکهای ری ته ،عر های نری ته

ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ،ﯾﮏ ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺟﺎﻟــﺐ در ﻓﻀﺎى ﻣﺠﺎزى
دﺳﺖﺑﻪدﺳﺖ ﺷــﺪ؛ ﻧﻤﻮدارﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻧﺸــﺎن ﻣﻰداد دوﻟﺖ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮاى داﻧﺶآﻣﻮزان2ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻫﻔﺘﺼﺪﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮج
ﻣﻰﮐﻨﺪ و اﯾﻦ درﺣﺎﻟﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪارى ﻫﺮ زﻧﺪاﻧﻰ
ﺑﺮاى ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﭼﯿﺰى ﻧﺰدﯾﮏ ﺑــﻪ 54ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﻋﻰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ 20داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﻰ ﺧﺮج روى دﺳﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﻰﮔﺬارد؛ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاى
ﺗﺄﻣﻞﺑﺮاﻧﮕﯿﺰوﻗﺎﺑﻞﺑﺤﺚ.
مال ه :اﯾﻦ دادهﻧﻤﺎ اﮔﺮﭼﻪ در رﯾﺸــﻪ آن ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ
دﻟﺴﻮزى و ﻫﺸﺪار ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ارزﺷــﻤﻨﺪ اﺳﺖ وﻟﻰ ﺑﺮاﺳﺎس
اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻧﺎﻗﺺ ﯾﺎ ﻧﻪﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛
از ﺳﻮﯾﻰ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  95وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ
ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺪارس دوﻟﺘﻰ ﺷﺪه و از ﺳﻮﯾﻰ ﺣﺮفﻫﺎى

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ زﻧﺪانﻫﺎى اﺳــﺘﺎن اﯾــﻼم )روزى 150ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﺮاى ﻧﮕﻬﺪارى ﻫﺮ زﻧﺪاﻧﻰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻰﺷــﻮد( ﻣﺒﻨﺎى ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﻋﻼﻣﻰ رﺳــﻤﻰ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺎﯾﺪ
اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎى دﯾﮕﺮى )از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴــﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ( ﻣﺪﻧﻈﺮ
ﺑﻮده .ﺗﻌﺪاد زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﯿﺎن ﻧﺸﺪه و ﺗﻮﺿﯿﺤﻰ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ
داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺧﻼﺻﻪ ،اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ در ﮐﻞ از راه ﯾﮑﺴﺎﻧﻰ
ﺑﻪ دﺳــﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻰاش ،ﺑﺸﺪت ﻗﺎﺑﻞ
ﻧﻘﺪ و ﺗﺸﮑﯿﮏ اﺳــﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ از اﯾﻦ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮى اﺑﺘﺪاﯾﻰ ﻋﺒﻮر
ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﺳﺮاﻧﮕﺸﺘﻰ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ
ﮐﻪ »ﺳﺮاﻧﻪ« ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮاى زﻧﺪاﻧﯿﺎن )ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ اﻋﻼم ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در ﺳﺎل  ،95ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 217ﻫﺰار ﻧﻔﺮ( و ﺑﻮدﺟﻪاى ﮐﻪ
ﺑﺮاىﺳﺎزﻣﺎنزﻧﺪانﻫﺎاﺧﺘﺼﺎصﻣﻰﯾﺎﺑﺪ.
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 :Keyhan_newsﻃﺒﻖ ﺻﺪﻫﺎ
و ﺣﺘﻰ ﻫﺰاران ﺳــﻨﺪ اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،اﯾﻦ
ﺳــﯿﺎهﭼﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﺟﻮرج ﺳــﻮروس
ﻣﺄﻣﻮر ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮔﺮاﻧﺶ ﻗﻮى
ﮐﻪ دارد ﮐﺸــﻮرﻫﺎى اﯾــﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ
را داﺧﻞ ﺧﻮد ﺑﮑﺸــﺪ .ﭘﺮﻓﺴــﻮرﻫﺎﯾﻨﻮ
ﻓﺎﻟﮑــﻪ از داﻧﺸــﮑﺪه رادﺑــﻮد ﻫﻠﻨﺪ و
اﯾﺪهﭘﺮداز اﯾﻦ ﭘﺮو ه و ﻋﻀﻮ اﻧﺪﯾﺸــﮑﺪه
ﺿــﺪ اﯾﺮاﻧﻰ»ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳــﺖ ﻟﻨﺪ« ﮐﻪ
از وى ﺑﻪﻋﻨــﻮان ﻣﻌﻤــﺎر ،آرﻣﺎﺗﻮر ﺑﻨﺪ
و ﻧﻤﺎﮐﺎر ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢﻫــﺎى اﯾﺮان
ﻧﺎم ﺑــﺮده ﻣﻰﺷــﻮد ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳــﺖ»:ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦ ﺳــﯿﺎهﭼﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﺗﺎ
زﻣﯿﻦ 500ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
اﺳــﺖ ،اﻫﺪاف ﻣﺎ در اﯾﺮان ﺑﻬﺘﺮ دﻧﺒﺎل
ﻣﻰﺷﻮد «.ﮔﻔﺘﻨﻰ اﺳﺖ ﻧﺎم ﻧﻬﺎدن اﯾﻦ
ﺳــﯿﺎهﭼﺎﻟﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺳﻨﮕﯿﻦ
وزن ﺳﯿﺎهﭼﺎﻟﻪﻫﺎى »ﮐﯿﻬﺎن« ﻧﯿﺰ ﯾﮑﻰ
از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﭘﺮو ه ﻏﺮب در اﯾﺮان اﺳﺖ.
 :List-Omidدرﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺑﻪ ﺳﯿﺎهﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎ اﺳﺎﺳﺎ اﻋﺘﻘﺎدى ﻧﺪارﯾﻢ
و ﮔﻤﺎن ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ زﻣﯿﻦ ﮔﺮد ﻧﯿﺴــﺖ و
ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺎف اﺳــﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮاى ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﻣﺮدم و ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮدات داﺧﻞ ﺳﯿﺎهﭼﺎﻟﻪ
اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻟﺒــﺎس آدم ﻓﻀﺎﯾﻰﻫﺎ در اﻣﺎﮐﻦ
ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺟﻠﺴﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
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وکیل مرجان شیخ
االسالم :موکلم نهتنها جرمی مرتکب نشده
بلکه خدمات شایستهای هم انجام داده

در روزﻫﺎى ﭘﺎﯾﺎﻧﻰ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺘﺸﺎر
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﯿﺎهﭼﺎﻟﻪاى ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 40ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﻰ از ﺳﺮاﺳﺮ
دﻧﯿﺎ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳــﺮ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .روﯾﺪادى ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
ﺗﻤﺎم اﺧﺒﺎر دﻧﯿﺎ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى ﻣﺠﺎزى را
ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺳــﯿﺎهﭼﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺳﻨﮕﯿﻦ
وزن ﺳﯿﺎهﭼﺎﻟﻪﻫﺎى ﮐﯿﻬﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪ،
در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى ﻣﺠﺎزى و اﺧﺒﺎر
را ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد.
ﺑﻪ ﻃﻮرى ﮐــﻪ ﻣﺮدم و ﺗﻤﺎم رﺳــﺎﻧﻪﻫﺎ
ﻫﻤ ﻮن ﻫﻤﯿﺸــﻪ در ﺻﺤﻨــﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﺪه و ﮔﺮاﻧﻰ ﭘﯿﺎز و ﮔﻮﺷﺖ و ﻫﻤ ﻨﯿﻦ
ﺳﯿﻞ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم و
ﺗﺄﺛﯿﺮات آن در ﺳــﻔﺮه ﻣﺮدم ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑــﻪ ﺑﺮﺧﻰ از اﯾــﻦ واﮐﻨﺶﻫﺎ
در رﺳــﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺷــﺒﮑﻪﻫﺎى ﻣﺠــﺎزى
ﻣﻰﭘﺮدازﯾﻢ:
:IRIB_IRNNﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳــﺎن
ﺑﺮاى ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻋﮑﺴﻰ از ﺳﯿﺎهﭼﺎﻟﻪ
ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﺳﯿﺎهﭼﺎﻟﻪ
ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ ﺗﻮﺳــﻂ ﻫﺸــﺖ ﺗﻠﺴﮑﻮ
ﺑﺰرگ ﺛﺒﺖ ﺷــﺪﻧﺪ .ﺛﺒﺖ اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﮐﻪ
ﺑﺴــﯿﺎر ﺑﻰﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﺎر اﺳﺖ درﺣﺎﻟﻰ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴــﯿﺎر ﻫﻨﮕﻔﺘﻰ داﺷــﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﺸــﻮرﻫﺎى رو ﺑﻪ اﺿﻤﺤﻼل ﻏﺮﺑﻰ
ﺧﺼﻮﺻــﺎ آﻣﺮﯾــﮑﺎ در ﻓﻘﺮ دﺳــﺖ و ﭘﺎ
ﻣﻰزﻧﻨــﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿــﻞ ﻣﺮدم ﺗﻤﺎم
ﮐﺸــﻮرﻫﺎى ﻏﺮﺑﻰ در اﻋﺘــﺮاض ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻗﺪام و اﻧﺘﺸــﺎر ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳــﯿﺎهﭼﺎﻟﻪ ﺑﻪ
ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎرى
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮرى ﻓﺮاﻧﺴــﻪ ﺷــﺪﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺗﺠﻤﻌﺎت از ﻃﺮف ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺧﺸــﻮﻧﺖ
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ و ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﮐﺸﺘﻪ
و زﺧﻤﻰ ﺷﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨﻰ اﺳﺖ؛ در اﯾﺮان
اﯾﻦ ﺳــﯿﺎهﭼﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن ﺑﻮد
و ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر
ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻃﺒﯿﻌﻰ در ﺷــﺒﮑﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺳﺮوش ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
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پ را گفتم :به ما شد عرصه تنگ
جز

شكيبــا چه باشد راهــكار؟

instagram.com/shahrvang1

تـوی دنيـــای پر از اندوه و جنـــگ
خنده كرد و داد پاسخ» :شهرونگ«
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صفحه آخر
تماشاخانه

فرهنگستان لغت:
دیگه اجازه بدید این
خدمتگزاری رو با
«ظ» بنویسم!

حضور سیاهچاله
در سفره مردم
ﻧ

دبیرسرویس

معاونسردبیر

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟
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صفحهروزانهطنز

صفحه

سردبیر

مدیرمسئول

#بدایع_المعانی
#ببخشید_فکر_بد_کردیم#شهرونگ

عکسپروفایل!

عکســی شــده چاپ با مقاله
کیفیــت عکس هســت پایین
یک عکــس قشــنگتر بینداز

انتشارنخستینعکسازیکسیاهچاله

دربــاره یــک ســیاه چاله
یک ســایه مبهم اســت و هاله

این هم بــرود ســطل زباله!

ارمغان زمان فشمی #شهرونگ

ﻬ

ﺎ

ﺎ ﻣ

شاوال ،خندهای با پایان تلخ


یحیــیتـــدین|

شاوال ســال
در شــهر «بــوردو
 »xuedroBفرانســه
به دنیا آمــد .نام اصلــی او «ایوان
فرانســیس لولوران» بــود ،اما در
همه جهان به «شاوال »lavahC
معروف شــد .شــاوال تحصیات
خود را در مدرســه هنرهای زیبای
«بوردون» به اتمام رســاند و مدتی
هم به صفحهآرایی مجات گذراند.
طنزهای شــاوال مانند فیلمهای
«باسترکیتون» فضاهای سرد و تا
حدودی غمانگیــز دارد .او در طول
فعالیتهــای خود با بســیاری از
مجات معتبر مثــل «پاریماچ»
و «فیــگارو» همــکاری داشــت.
طرحهایاینهنرمنداغلبباخطوطینسبتا
ضخیم ودرکمالاقتدارشکلمیگیردکهحتی
تقلید از کارهایش را مشکل میکند .شــاوال
در یکی از آثارش خودروی آتشنشانی را نشان
میدهد که به همراه همه مامورانش در حال
سوختن است؛ این نمونهای از هنر شاوال است؛
درگیریبینندهباپرسوناژهاییكهمعموالراهی
برايخاصیخودازمخمصهایكهدرآنقرار
گرفتهاند ،نمییابند .در مجموع دنیای شاوال
آکنده از حماقتهایی است که انسانها بهطور
غریزی یا از روی اشتباه انجام میدهند و نهایتا
حاصلی جز تاســف به همراه ندارد .شاوال در
خود
با شــلیک گلوله به زندگی پایان
داد و به این تصور غلط که گویا هر که دیگران را
بخنداندآدمخوشبختی
استوعمردرازیخواهدداشت،خاتمهبخشید.

روزی ﮐﻪ »ﯾﺬاب«
زﯾﺮآب رﻓﺖ
صفحه

شهروند از و ع
زندگی ،نیازها و درمان
بیماران صعبالعال
در استانهای سیلزده
گزار میدهد

ﺷﺮاﯾﻂ »ﺧﺎص«

س یل ویرانگر ،زندگیها را
با خود برد م ردم منا
س یلزده اس تانهای
گلس تان ،لرس تان و
خوزس تان ،از یکی دو روز
مانده به به ار ،خزانترین
روزهای زندگی را از س ر
گ راندند و هنوز هم در ا
گ راندنشاند
صفحه

مردم :کلکها ،اسمش رو عوض کردید؟!
خانواده
متهم :راستمیگه،بهماخیلیخدمت کرده!
جامعهزنان:همینکهما
روواردباشگاهاختالسگرانکرده،کافیه!
یک اختالسگر :خدمتگزار ،با
سابقه کار در سطح کالن ،آمادهشروع به کار!
مومیایی:قبالاسمشخیانتنبود؟!
*

گفتوگوبا محمد
کرمال عب امدادگری
کهوقتیخانوادها
گرفتار سیل شدند در ا
کمکرسانیبهسیلزدگان
شهرهایخوزستانبود

ورژن ایرانی

ﺪ
ﺎ
سرسی« :ای خدااااا  ...چقدر باید بکشم از
ﻧ
دست شما؟ اون دنریس که اژدها داره ،جان
اســنو هم که هر وقت بمیره ملیساندرا میاد
Game Of
زندهش میکنه ،من و داداش سیاه بختمونیم
متاسفانه خبردار شــدیم در فاصله یک روز
Thrones
که بیکسیم[ ».سرسی شــروع میکند به
مانده به پخش ســریال بــازی تاج و تخت
زدن روی پایش] ای رابرت خوب شد مردی
مدیران شــبکه اچبیاو اعــام کردهاند که
دیدی؟ دیدی چی گفت؟ شیطونه میگه به
و این روزا رو ندیدی .این بنزین من کجاست؟
فصل هشتم و آخر سریال به دلیل مشکات
دکتر بگم یه گالن بنزیــن دیگه هم اینجا
داداش آخه تو یه چیزی بگو!
مالی اصا ساخته نشده و امتیاز این مجموعه
خالیکنه».
مارجری تایرل که با فشارهای شخصی به
به تنی چند از تهیهکنندگان ایرانی رسیده
عنایــت بخشــی (جیمــی لنیســتر)
نام سیارسریع بر ملیساندرا زنده شده است،
اســت .این تهیهکنندگان نوشــتن فصل
درحالیکه رو به پنجره به افقهای دوردست
درحالیکه آبقند هم میزند به سرســی
هشتم را به دلیل توفیقات ارزنده بنده حقیر
مینگرد ،ناگهان
برمی
گردد
و
کتش
را
روی
نزدیک
می
شود.
در فیلم مارموز (از جمله فتح گیشه از آخر)
دوششجابهجامیکند.
مارجری« :حــرص نخورین براتون خوب
به اینجانب ســپردهاند که یک سکانس از
جیمی لنیستر« :بر دل ســیاه شیطون
نیست».
قســمت آخر آن بدینوســیله منتشــر
لعنت .بدی این روزگار اینه که تا وقتی غالبی
میگردد.
سرســی آبقند را میگیرد و الجرعه سر
همه کنارتن ولی وای بــه حال مغلوب که
میکشد.
حاکمان و سران وســتروس با دیدن یک
همیشهتنهاست».
جیمی لنیســتر که در این مدت کســی
وایت واکر ،بهطور کامل اپیاسیون شدهاند
جان اسنو« :من خواهشم از جمع اینه که
متوجه غیبتش نشده بود همراه با یک وایت
و با حضور در دراگون استون تصمیم دارند
قضیه رو جدی بگیرین .وایت واکرها پشت
واکر وارد اتاق میشــود .همه بــا دیدن این
درباره آینده وستروس تصمیمگیری کنند.
درن .وینتر هم ایز کامینگ».
بازیگران و نقشها به ترتیب زیر است.
صحنه فریاد میزنند و زیر میز قایم میشوند.
سر داووس [با بازی
مهران
رجبی]:
«پشت
جیمی
لنیستر«:نترسید!بیاییدبیرون!من
دنریس تارگریــن (مادر اژدهــا) با بازی
درن چیه پسر؟ منظورت دیواره دیگه؟»
باهاشون صحبت کردم .گفتم بودجه سریال
مرجانه گلچین– سرســی لنیستر با بازی
جان اســنو« :واال چی بگم آقا داوود .دیدم
کمه .دست حاجی خالیه .خوبیتم نداره جلو
مریــم امیرجالــی– جیمی لنیســتر با
هیچکی خطر رو
جدی
نمی
گیره،
گفتم
چند
در
و
همســایه و قلمروهای دیگه سر حطام
هنرنمایی عنایت بخشی– جان اسنو با بازی
تاشون رو با خودم بیارم دراگون استون .االنم
دنیا با هم بجنگیم .حرمت موی سفید منو
شاهرخ استخری– لرد واریس با بازی صفر
پشت درن».
نگه داشــتن و قبول کردن یه اژدها غنیمت
کشکولی– تیریون لنیستر با بازی اسداهلل
سر داووس روی دستش میزند و لبش را
بردارن به اضافه این کوتوله و برن سی زندگی
یکتا و مهران رجبی در نقش سر داووس.
میگزد« :اِ اِ اِ! ورداشتی وایت واکر با خودت
خودشون».
روز – داخلی – دراگون استون
آوردی اینجا؟»
تیریــون لنیســتر« :بابا من خیر ســرم
جان اسنو [رو به دنریس]« :عمه خانم اگه
لرد واریس [رو به مادر اژدها]« :ســرورم
اجازه میدین من بحث رو شروع کنم».
شخصیت عاقل و فرزانه ســریال بودم .منو
اجازه بدین برم ایکی ثانیه حسابشونو بذارم
ندید به اینا».
دنریسُ :
«خبه ُخبه  ...هی عمه خانم عمه
کفدستشون».
صدای تیریون لنیســتر در بین هیاهوی
خانم .حاال هر کی ندونــه فکر میکنه من
دنریس تارگرین« :بشین سرجات توام که
چندسالمه».
جمع که داشتند بلندش میکردند تا به وایت
مصداق بارز کستینگ اشتباهی .خیر سرت
واکرها تحویل بدهند ،گم میشود .وایت واکر
سرســی ریز میخنــدد« :شــما خون
جاســوس زیرک اطاعاتی هستی ،تا ولت
نگاهی مســتاصل میاندازد همراه با تیریون
خودتونو کثیف نکنیــن .به هرحال مادر دو
میکنن
میخوای
بری
دعوا».
لنیســتر و یکی از اژدهایان از دراگون استون
تا اژدهای غول تشنین .دیگه حداقل پنجاه
سرسی [جیغ میکشــد]« :عجب گیری
رو دارین».
خارج میشود .سریال با دیالوگ مهران رجبی
کردیم به خدا .ببینم این «کوه» بادیگارد من
(سر داووس) که با اشــاره به دنریس و جان
دنریس« :شما دیگه تیکه بار ما نکن با اون
کجاست؟»
روابطت».
میگوید «خب مبارکــه! پس یه کاری کنیم
جان اسنو« :با تهیهکننده دعواش شد ،به
این دو تــا جوون هم برن ســر خونه زندگی
سرسی [رو به جیمی]« :خاااان داداااااش!
جاش خواهرزاده شو آورد».
شون» با خوبی و خوشی به پایان میرسد.

صفحه

اﯾﻦ ﺑﺎزی
ﺑﺮﻧﺪه ﻧﺪارد!

مقایسه عاد و می ا به
روایت روزنامهنگاری که
سا ها با هر دو کار کرده است
صفحه

