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  باورش کمی دشوار اســت؛ بازار تهران در 
روزهای شیوع کرونا و قرنطینه خانگی مانند شب عید 
شلوغ و پرهمهه اســت، اما در این هیاهوی عجیب و 
غریب مردمی که با سرعت در حال رفت و آمدند، داالن 
تاریخی »اودالجان« انگار در نقطه دیگری از دنیا قرار 
گرفته؛ ساکت، کساد و سوت وکور. به گزارش کائنات 
به نقل از ایسنا، ۱۰مهرماه ســال ۱3۹5 پروژه احیاء 
و مرمت بــازار اودالجان با هدف شــکل گیری محلی 
دایمی برای عرضه صنایع دســتی با واگذاری نزدیک 
به ۲۰ حجره  افتتاح شد. بازارچه ای که وعده افزایش 
حجره هایش به ۱4۰ باب نیز به گوش رسیده بود، حاال 
پس از گذشت چهار سال با تعداد محدودی دکان در 

این سو و آن سوی گذر سرپا مانده است.
نمی توان انــکار کرد بازار صنایع دســتی و به ویژه 
اودالجان پیش از شــیوع ویروس کرونــا هم رونق 
چندانی نداشــت، اما با تعطیلی بازارچه های متعدد 
دائمی و نوروزی و تأثیر آن بر کاهش فروش  آخر سال، 
کاسبی هنرهای دستی بیش از پیش رو به کسادی 
رفته اســت. در این میان برای آنچــه بیش از همه 
می توان نگران بود، وضعیت معیشتی تولیدکنندگان 
این محصوالت در شــهرها و روستاهاست که از قرار 
معلــوم حاال نیز هیچ حمایت مشــخصی از ســوی 

مسئوالن دریافت نمی کنند.
اگر همین روزها ســری بــه بازار تهــران زدید و 
فرصتی گیرتان آمد که از شــلوغی پامنار و هیاهوی 
سبزه میدان و پله نوروزخان دور شوید، شاید گذرتان 
به اودالجان و بــازار کوچک و متفاوتــش بیفتد و 
نگرانی تان از بی خیالی آمدورفــت مردمی که انگار 
ترسشان از کرونا رنگ باخته، جایش را به سکوت و 

سکون این داالن خلوت و آرام دهد.
ممکن است راهتان را کج کنید و برگردید یا شاید 
دلتان بخواهد بیشتر از کنج دنج این گوشه بازار تهران 
سردربیاورید؛ آن وقت بعید نیست بختتان بخواند و 
چشــمتان به جمال چند نفری روشن شود که دم 
برخی حجره ها گلیمی، گیوه ای، گوشواره یا گبه ای 
نظرشــان را جلب کرده و با صاحب مغازه ســرگرم 

چک وچانه زدنند.
کمی که با خودتان فکر کنید، البد نتیجه می گیرید 
کرونا و تبعاتش یقه اودالجان را گرفته و به این روزش 
انداخته؛ اما اگر حوصله داشته باشید و به جای فکر و 
خیال، با نگهبانی که در میانه بازار ایستاده و ماسک 
به صورت بسته، گپی بزنید، به شما می گوید وضعیت 
اودالجان پیش از کرونا هم همین بوده و در این روزها 

فقط کمی نسبت به گذشته »خلوت تر« شده است.
بعید نیست حرف نگهبان را جدی نگیرید و بگذارید 
به حساب خستگی اش از کاری یک نواخت در محیطی 
آرام و بی دردســر، امــا وقتی پای حرف کاســبانی 
بنشینید که اغلب بر ســکوی مجاور دکان هایشان 
جا خــوش کرده اند و سرشــان یا گرم بگــو مگو با 

همکارانشان است یا در گوشی های شان فرورفته اند، 
آن وقت نظرتان عوض می شود.

مثاًل به ســراغ حجره ظروف مینــاکاری بروید و 
از جــوان خوش پــوش و خوش روی پشــت دخل 
که کاسه بشــقاب های زینتی و تُنــگ و گلدان های 
رنگارنگ دوروبرش را گرفته و می گوید خودش هم 
»تولیدکننده« اســت، وضع بازار را جویا شــوید. او 
پاسختان را با این جمله شــروع می کند: »وضعیت 
بازار در ایــن روزها اصال خوب نیســت«، علتش را 
می پرســید که می گوید: »پیش از اینکه اودالجان 
بازارچه صنایع دستی شــود، پالستیک فروشی بود 
و هنوز هم تعدادی از مغازه های پالستیک فروشــی 
مشغول به کار هستند و تغییر کاربری نداده اند. حاال 
چهار سالی از آن زمان می گذرد اما اینجا هنوز مثل 

دیگر بازارچه های بازار تهران پررونق نشده است.«
حرف هایش را برایتان اینطــور ادامه می دهد که 
»قرار بود این بازارچه قطب صنایع دســتی شود، اما 
وقتی تبلیغات کم باشد، کســی هم از وجود چنین 
چیزی خبردار نمی شــود، حتی تورلیدرها!« بعد با 
بدگمانی اضافه می کند: »شاید هم ترجیح می دهند 
چون اینجا رونقی ندارد، سراغش نیایند. گله اش به 
همین جا ختم نمی شود و ادامه می دهد: »از طرفی 
معاونت صنایع دســتی حمایتی که نمی کند هیچ، 

چوب هم الی چرخ مان می گذارد.«
حرفش به قدرت کــم خرید مردم هم کشــیده 
می شود و می گوید: »دیگر خرید صنایع دستی برای 
مردم در اولویت قرار ندارد و یکی از دالیل کم رونقی 

کسب وکار ما به همین موضوع برمی گردد.«
گشــت وگذارتان را که ادامه دهید، شاید حجره 
فروش صنایع دســتی اصفهــان توجهتان را جلب 
کند و مرد میانســالی را بر آستانه دکان ببینید که 
نگاهش روی عابران، در رفت وآمد اســت و وقتی 
مخاطب قرارش دهید تا پرسشــی که از همکارش 
پرســیدید را برایش تکــرار کنید، اینطور پاســخ 

می دهد »بازارچه صنایع دستی اودالجان همیشه 
همین بود. آن طور که باید به مردم معرفی نشد. در 
این روزهای کرونایی هم شــرایط بدتر شده است. 
در واقع می توان گفت که در این روزها اصال فروش 
نداشته ایم و کارمان شده این که هر روز فروشگاه را 

باز کنیم و ببندیم.«
وقتی ببیند به حرف هایش عالقه نشان می دهید، 
نطقش کوک می شــود و یکی از دالیــل کم رونقی 
بازارچه را نبود تبلیغات مناسب می داند و می گوید: 
»در حالی که بازار قیامت است، در اینجا پرنده هم پر 
نمی زند. بازارچه قدیمی است و پیش از اینکه کاربری 
آن به صنایع دستی تغییر کند، همه نوع فروشگاهی 
در آن وجود داشــت و اتفاقا پررونق هــم بود؛ اما از 
زمانی که به اجبار بازارچه صنایع دستی شد همه ما 
از روی ناچاری تغییر کاربری دادیم، درحالی که هیچ 
دانشی در این حوزه نداشتیم.« قیمت یکی دو ترمه و 
چندتایی ظرف مسی که به نظرتان خواستنی است را 

می پرسید و بعد با او خداحافظی می کنید.
آخرین نفری که به سراغش می روید، جوانی است 
که حجره ای برای فروش کیف های چرمی باز کرده 
و البته پاسخش به پرسش شــما متفاوت از سایران 
است. او رکود بازار را رد نمی کند اما می گوید: »فعاًل 
باید صبر کرد. صنایع دستی بازار خودش را دارد و در 
شرایط فعلی دیرتر از سایر بخش ها رونق پیدا می کند. 
اگر کسی تولیدکننده باشد کارش در بازار اودالجان 

رونق پیدا می کند.«
مخالفت شــما با گفته هایــش و اســتنادتان به 
حرف های دیگر همکارانش را که می شــنود، سری 
به نشانه مخالفت تکان می دهد و تأکید می کند: »ما 
تولیدکننده ایم و پیش از شیوع کرونا وضعیت خوبی 
داشتیم و حتی االن نیز در شرایط بدی قرار نداریم. 
به طور کلی، بازار صنایع دستی شرایط خاص خودش 
را دارد و اگر کســی به آن آشــنایی نداشته باشد، 

نمی تواند دوام بیاورد.«

 »طپانچه خانم« به صورت محدود پخش می شود
 شهاب الدین حسین پور با اشاره به پخش محدود فیلم تئاتر »طپانچه خانم« از سوم 
خردادماه از انتشار فیلم تئاتر آثارش به صورت دی وی دی خبر داد و عنوان کرد در حال پژوهش 

روی پدیده تئاتر آنالین است.
شهاب الدین حسین پور کارگردان تئاتر درباره اجرای نمایش »زندگی گالیله« که قرار بود 
بهار سال جاری به صحنه برود گفت: قرار بر این بود که نمایش »زندگی گالیله« نوشته برتولت 
برشــت با دراماتورژی محمد امیریاراحمدی را نیمه اول خرداد ۹۹ در سالن اصلی مجموعه 
تئاترشهر به صحنه ببرم و تا هفته اول اسفند ۹۸ هم تمرین ها و مراحل آماده سازی نمایش 
برقرار بود اما به دلیل بحران پیش آمده ناشی از بیماری کرونا بعد از 4۰ جلسه مجبور به تعطیلی 
تمرینات شدیم. وی ادامه داد: در حال حاضر نیز در حال مذاکره و کسب تکلیف از اداره کل 
هنرهای نمایشی و مدیریت مجموعه تئاتر شهر برای زمان اجرای نمایش هستم اما متاسفانه 
در این دوران نه نسبت به جبران خسارتی که گروه متحمل شده و نه زمان از سرگیری اجرا 
صحبتی با ما نشده است. قطعاً بدون حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نه تنها گروه نمایش 

ما بلکه هیچ اثر نمایشی دیگری نمی تواند دوباره روی پای خود بایستد. 
حسین پور درباره انتشار فیلم تئاتر آثارش بیان کرد: از مدتی قبل تصمیم داشتم نمایش های 
اخیرم را به صورت فیلم تئاتر منتشر کنم که شرایط به وجود آمده به دلیل بحران کرونا باعث 
شد بیشتر از قبل به این کار ترغیب شوم البته مشکالت اقتصادی باعث تاخیر در کار شد اما در 
نهایت نمایش های »طپانچه خانم«، »بیوه های غمگین ساالر جنگ«، »یک زندگی بهتر« و 
»سرآشپز پیشنهاد می کند« قرار است تا کمتر از یک ماه دیگر به صورت DVD وارد بازار شوند. 
این کارگردان تئاتر درباره پخش محدود فیلم تئاتر »طپانچه خانم« در اینترنت نیز عنوان کرد: 
همچنین قرار بر این است که پخش فیلم  اجرای دوم نمایش »طپانچه خانم« که سال ۹۶ در 
تماشاخانه پالیز به صحنه رفت از سوم خرداد ماه به صورت محدود در سامانه عرضه اینترنتی 
محصوالت نمایشی آغاز شــود. همه مجوزهای الزم برای پخش فیلم تئاترهای تهیه شده از 

نمایش هایی که به صحنه برده ام چه به صورت DVD و VOD اخذ شده و مشکلی از بابت پخش 
و نمایش این آثار وجود ندارد.

وی درباره برنامه هایش در دوران پســاکرونا گفت: تالشمان این است که در صورت فراهم 
شدن شرایط یکی از نمایش های قدیمی گروه را بازتولید کنیم که در این شرایط هزینه های 
بازتولید مناسب تر از تولید دوباره یک نمایش خواهد بود. البته این به معنی انصرافم از اجرای 
نمایش »زندگی گالیله« نخواهد بود چون 4 سال است که در نوبت اجرای این نمایش هستم 
اما باید این مساله را در نظر گرفت که در صورت باز شدن تماشاخانه ها چه زمانی را برای اجرا 
به ما اعالم می کنند و در این وضعیت ممکن است تغییراتی در گروه بازیگران به وجود بیاید که 
به معنی این است که تمرینات را باید از ابتدا آغاز کنیم. کارگردان »یک زندگی بهتر« یادآور 
شد: همچنین با همراهی اعضای گروه پارکینگ در حال تاسیس یک مجموعه فرهنگی هنری 
هستم. در همین حین نیز در حال پژوهش درباره اجرای تئاتر آنالین و چگونگی آموزش تئاتر 
به صورت آنالین هستیم و اینکه چه راهکارهایی از لحاظ محتوایی و فنی و با چه فهرست مطالب 

تدریسی برای کاربردی شدن این شیوه از تئاتر مورد نیاز است.

»اودالجان«؛ مرگ تدریجی یک رؤیا!
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بازگشایی سینماها در عیدفطر منتفی شد
 طبق اعالم معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی با مخالفت ستاد 
ملی مقابله با کرونا، بازگشایی سینماها که پیش تر اعالم شده بود همزمان با عید 

فطر خواهد بود، منتفی شد.
محمدمهدی طباطبایی نژاد معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی درباره 
آخرین تصمیمات درباره زمان بازگشایی ســینماها گفت: سینماها در عید فطر 
بازگشایی نمی شوند ســتاد کرونا هم هنوز به ما اجازه بازگشایی را نداده است و 

باید ببینیم موقعیت بعدی چه زمانی فراهم می شود.
وی ادامه داد: البته در میان شهرهایی که وضعیتشان از سوی ستاد ملی مقابله 
با کرونا سفید اعالم شده اســت، آنهایی که سینما دارند یا امکان سینما سیار را 
دارند، می توانند به این امر اقدام کنند ولی مــا پیگیر بودیم بتوانیم در عید فطر 
بازگشــایی کامل ســینماها را با رعایت پروتکل داشته باشــیم که این امر فعاًل 

امکان پذیر نیست و سینماها همچنان بسته خواهند بود.
وی افزود: در حال حاضر ما با احتماالت مختلفی روبه رو هستیم و تالشمان را 
می کنیم در این زمینه به جمع بندی برسیم. دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی هم پیشــنهادات خود را که همان ضوابط ۱5 گانه کارگروه آسیب های 
سینما بود، به ســتاد مقابله با کرونا دادند و آن دوستان هم بررسی کردند البته 
آنطور که من اطالع دارم مجموعه ســتاد مقابله با کرونا خودشان هم مطالعات 

بیشــتری انجام داده اند اما اینکه فعاًل در عید فطر بازگشــایی نخواهیم داشت، 
قطعی اســت. در مرحله بعد اولین احتماالت بازگشــایی بعد از نیمه خرداد و یا 

پایان خرداد خواهد بود.
طباطبایی نژاد بیان کرد: اگر نگاهی به بازگشایی سینماها در کشورهای دیگر هم 
بیندازیم متوجه می شویم که تقریباً همه شرایط ما را دارند. برای مثال در فرانسه 
ماه سپتامبر به این منظور اعالم شده یا استرالیا با شرایط محدودی بازگشایی را 

داشته است یعنی همه کشورها شرایط مشابهی دارند.
وی در پایان گفت: به تازگی ۲ تســت تجمعی انجام شــده که ســتاد مقابله 
با کرونا باید جوابــش را دریافت کند. در این صورت احتمال اینکه ســینماها با 
قید رعایت پروتکل و محدودیت ظرفیت، بازگشــایی شوند، برای نیمه خرداد به 
بعد وجود دارد. در حال حاضر هیچ کدام از ما نمی توانیم خبر قطعی درباره پایان 
تعطیلی سینماها بدهیم چون هیچ کس اطالعی ندارد حتی خود ستاد هم به ما 
خبر قطعی نمی دهد. باید بازخوردهای بیرونی گرفته شود. برای مثال باید تعداد 
مبتالیان مشــخص شــود چون به تازگی تجمعات آزادتر شده و مساجد به طور 
محدود بازگشایی شده اند بنابراین باید بازخورد این اتفاقات گرفته شود، اگر دیدند 
شرایط پرمخاطره نیســت یک گام به جلو می روند و ممکن است در این مرحله 

سینما در اولویت قرار بگیرد.

خبر

کتابی که حاج قاسم می خواست در رونمایی اش شرکت کند
 کتاب با خاطره خوابی که همسر شهید در نوجوانی 
دیده آغاز می شود. تعبیر این خواب کمی بعد با خواستگاری 
و وصلت حاج محمد با مریم جمالــی دختردایی اش، تعبیر 
می شود. ســبک روایتی کتاب در کنار قلم ساده و بی تکلف 
نویسنده باعث شده تا خواننده از همان ابتدا جذب داشته های 
کتاب شود و زندگی سردار جمالی را از زبان همسرش دنبال 

کند.
“پاییز پنجاه سالگی” مروری بر زندگی سردار شهید محمد 
جمالی، همان کتابی است که مرتضی سرهنگی می گفت حاج 
قاسم سلیمانی وعده داده بود در مراسم رونمایی آن شرکت 
کند. این کتاب که توسط انتشارات خط مقدم به چاپ رسیده، 
به قلم فاطمه بهبودی و روایتگری مریم جمالی )همسر شهید( 
زوایایی از زندگی شهید مدافع حرمی را روایت می کند که حاج 
قاسم در مراسم تشییع اش به مادر وی گفته بود: “محمد ۲5 
سال پیش شهید شده بود و روح او کنار همرزمان شهیدش در 

دوران دفاع مقدس بود.”
پاییز ۱3۹۲ "حاج محمد جمالی« خزان پنجاهمین سال 
عمرش را در سوریه سپری می کرد. رفته بود تا مدافع حریم 
اهل بیت شود و در همین مسیر نیز دوازدهمین روز از آبان 
۱3۹۲ در دمشق به شهادت رســید. »پاییز پنجاه سالگی« 
برگ هایی از زندگی شــخصی و جهادی این شهید از زبان 
همسرش است. از حضور در جبهه های دفاع مقدس تا مبارزه با 
اشرار در سیرجان و نهایتا شرکت در جبهه دفاع از حرم؛ زندگی 
حاج محمد چکیده ای از تاریخ معاصر کشورمان است که امثال 

شهید جمالی ها نقش فعال و پر رنگی در آن دارند.
کتاب با خاطره خوابی که همسر شهید در نوجوانی دیده 
آغاز می شود. تعبیر این خواب کمی بعد با خواستگاری و وصلت 
حاج محمد با مریم جمالی دختردایی اش، تعبیر می شود. سبک 

روایتی کتاب در کنار قلم ساده و بی تکلف نویسنده باعث شده 
تا خواننده از همان ابتدا جذب داشته های کتاب شود و زندگی 
سردار جمالی را از زبان همسرش دنبال کند. اگرچه کتاب از 
زاویه دید یک زن روایت می شود، اما گره خوردن زندگی شهید 
جمالی با جهاد و حضور در جبهه های مختلف، باعث شده تا 
تقریبا هیچ کدام از فصل های »پاییز پنجاه سالگی« از خاطرات 
رزمندگی این شهید مدافع حرم خالی نماند و از این رهگذر، 
ما با بخش هایی از تاریخ کشورمان آشنا می شویم. در فصل 
اول کتاب می خوانیم: »بعد از مهمانی که سه روز بعد مراسم 
عروسی می گیرند و پاتختی به حساب می آید، محمد گفت: 
باید برگردم جبهه؛ اما قبلش می روم از مادرم خداحافظی کنم...

عمه دلبسته محمد بود و محمد حرمتش را نگه می داشت... 
یکبار عمه دلواپسی اولین جبهه رفتن محمد را اینطور برایم 
بازگو کرد: کالس یازده بود که جنگ شــد. همکالسیش از 
رفســنجون اومد. گفتم از ممد ما چه خبر؟ گفت او که رفت 
آموزش نظامی ببینه؛ می خواد بره جبهه... .” محمد جمالی به 
عنوان یک رزمنده پاسدار بالفاصله بعد از ازدواج با همسرش 
راهی جبهه می شــود. از همان فصل اول، دوران جدایی های 
این زوج شروع می شود. در فصل دوم، بی قراری های همسر 
شهید از حضور وقت و بی وقت همسرش در جبهه بیشتر نمود 
پیدا می کند. او هم از زمان حال همسرش و عملیاتی که در 
آن حضور می یابد می گوید و هم گریزی به گذشــته و دیگر 
عملیاتی می زند که پیش از ازدواج شان، حاج محمد در آنها 
حضور یافته و مجروح شده بود. مثل عملیات خیبر که کتف 
حاج محمد گلوله می خورد یا در عملیاتی دیگر که دچار موج 
گرفتگی می شود. مریم جمالی، همسر شهید، سال ۶7 مجبور 
می شود به خاطر حضور طوالنی مدت همسرش در جبهه ها، 
به همراه فرزندش به جبهه برود. جنگ که تمام می شود، به 

کرمان برمی گردند. اما این بار حاج محمد ماموریت می گیرد تا 
برای مقابله با اشرار به سیرجان برود و دوباره همسر و فرزندانش 
را با خود به آنجا می برد. ماموریت در سیرجان بیش از سه سال 
طول می کشد. “یک شب بعد از دو شبانه روز ماموریت دیر 
وقت به خانه آمد؛ خســته و با سرو وضع خاکی. چیزی توی 
دستش بود... گفتم چیه؟ پارچه کهنه توی دستش را باز کرد. 
نزدیک یک کیلو طال بود. گفتــم اینها را رو از کجا آورده ای؟ 
گفت چند تا قاچاقچی رو غافلگیر کردیم. پا به فرار گذاشتند. از 
دست شون افتاد. وقتی برگشتم اداره، دیگه کسی توی واحد 
نبود که برم و صورت جلسه کنم... آن شب تا صبح اجیر بود 

که مبادا همین امشب دزدی بیاید و دست به امانتش ببرد”.
نکته بارز در زندگی شــهید جمالی، ارتبــاط نزدیک او با 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است. این دو از دوران دفاع 
مقدس دوســتی دیرینه ای با هم داشتند و رخصت رفتن به 
سوریه را هم شــهید جمالی از حاج قاسم می گیرد و آن روز 
در پوست خودش نمی گنجید :«شب که به خانه آمد گفتم 
چه خبر شده که توی پوســت خودت نیستی؟ گفت: حاج 
قاسم پرســید چی کار می کنی؟ گفتم هیچی بیکارم. گفت 
می خوای بری سوریه. گفتم از خدامه...” شهید جمالی اوایل 
شهریورماه ۱3۹۲ رهسپار دفاع از حرم می شود و دوازدهم 
آبان ماه ۹۲ در دمشق به شهادت می رسد. کتاب »پاییز پنجاه 
سالگی« تا شهادت سردار جمالی و مراسم خاکسپاری شهید 
که خود حاج قاسم، پیکر وی را درون مزار می گذارد، ادامه پیدا 
می کند. سردار سلیمانی پس از شهادت همرزمش، به شخصه 
پیگیر چاپ کتاب وی بود و قول داده بود در مراسم رونمایی 
آن شرکت کند، اما رونمایی از این کتاب در بهمن ماه ۱3۹۸ در 
زمانی رخ می دهد که کمتر از چهل روز از شهادت حاج قاسم 

سلیمانی می گذشت.

خبرنامه

پنجره مجازی

اینستاگرام رسمی باشگاه برایتون آلبیون تصویری از علیرضا 
جهانبخش را منتشر کرده و از مخاطبان خود خواسته تا نام این 

بازیکن را حدس بزنند

سوشا مکانی سنگربان پیشین پرسپولیس در استوری جدید 
اینستاگرامی خود از عالقه خود به نوشتن کتاب و حتی ساخت 

فیلم درباره زندگی شخصی اش گفت

امیرحسین صادقی در الیو اینستاگرامی که با آرش برهانی 
داشت، رضا حقیقی را که گفته بود اکثر بازیکنان استقالل 

پرسپولیسی اند تهدید کرد

 دیوید بکام در سالروز خداحافظی اش از دنیای فوتبال
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 پست جالبی منتشر کرد


