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خط خبر 

دستگيرى عامل نشر اكاذيب در 
فضاي سايبري  

عامل  قرمــز:  خط 
انتشــار اكاذيــب در 
شــبكه هاى اجتماعى 
مســئوالن  عليــه 
دانشــگاهى توســط 
پليس فتا شهرســتان 
حيدريــه  تربــت 
شناسايي و دستگير شد.  جانشــين فرمانده انتظامي 
شهرســتان تربت حيدريه گفت: با دريافت مرجوعه 
قضايى مبني بر نشر اكاذيب در فضاي سايبري عليه 
مسئوالن دانشگاهى در شهر تربت حيدريه موضوع 
به صورت ويژه در دســتور كار تيمى از كارشناسان 
پليس فتا اســتان قرار گرفت. ســرهنگ غالمرضا 
خرقاني افزود: در بررسى اظهارات نماينده حقوقي 
دانشگاه مشخص شد، كانالي با هويت نامعلوم مطالب 
با محتوايي نامناسب و نسبت دادن رفتاري ناشايست 
به مسئوالن دانشــگاه قصد تخريب چهره و عملكرد 
مسئوالن دانشگاه ايجاد شده است. وى تصريح كرد: 
درادامه متهم كه يكــى از دانشــجويان اخراجى بود 
شناسايى و با هماهنگى قضايى دستگير شد. متهم 22 
ساله كه با عضو كردن چند تن از دوستان خود به عنوان 
مدير (ادمين) سعي بر مخفي كردن رد پاي خود داشته 
در بازجويى هاى به عمل آمده در مواجهه با مستندات 
ديجيتالى به جامانده به بزه انتسابى اعتراف و انگيزه اش 

را انتقام جويى عنوان كرد.

شورش زندانيان در ونزوئال
 11 كشته برجا گذاشت

ايسنا: مقامات محلى ونزوئال اعالم كردند: در حادثه 
آشوب زندانيان در غرب ايالت «الرا» 9 زندانى و دو نفر 

از نگهبانان زندان كشته شدند.
رســانه هاى داخلى ونزوئال نيز اعالم كردند: شــورش 
زندانيان تحت كنترل درآمده و مقامات قضايى در حال 

بررسى جزئيات بيشتر هستند. 

سقوط هواپيما در كوبا 100 كشته 
برجاى گذاشت

باشگاه خبرنگاران: شب گذشته هواپيماى بويينگ 
737 متعلق به كوبا در نزديكى فــرودگاه بين المللى 
خوزه مارتى هاوانا ســقوط كــرد.  گزارش هاى واصله 
حاكى از كشته شدن بيش از 100 مسافر اين هواپيما 
دارد. در بين كشته شــدگان نام پنج كودك نيز ديده 
مى شــود كه يكى از آن ها كمتر از 2 ســال داشت. از 
تمامى 105 مسافر اين هواپيما تنها سه مسافر نجات 
پيدا كردند. طبق فيلم هاى منتشــر شده از اين واقعه 
مشخص شد، ناگهان انفجارى در جنگل (محل سقوط 
هواپيما) صورت مى گيرد و پــس از آن دود مهيبى به 
آسمان بلند مى شود. مردم محلى با مشاهده اين سانحه 
به محل سقوط مى روند و با الشه ســوزان هواپيماى 

بويينگ 737 روبه رو مى شوند.

روش هاى جديد انتقال مواد از راه رسيد
انتقال مواد با هلى شات!
خط قرمز: عامل انتقال مواد مخدر به 
وسيله هلى شات  از مرز ايران به مناطق 

مرزى تركمنستان، دستگير شد.
فرمانده هنگ مرزى اترك اســتان 
گلســتان گفت: در پى كشــف يك 
دســتگاه هلى شــات و حدود 700 
گرم ترياك در منطقــه مرزى ايران 

و تركمنستان ودر محدوده روســتاى ترشكلى گنبدكاووس كه گوياى 
تالش براى انتقال اين مواد به تركمنســتان با اســتفاده از دســتگاه 
هلى شات بود، شناسايى و دســتگيرى عامل اين اقدام در دستور كار 
ماموران مرزبانى قرار گرفت. سرهنگ سراوانى افزود: با انجام اقدامات 
فنى و اطالعاتى، فردى به هويت «ى - د» ســاكن روستاى ارمى آباد 
گنبدكاووس كه در امر خريد و فروش مواد مخدر فعاليت داشــته و به 
وسيله دستگاه هلى شات اقدام به جابه جايى مواد مخدر از مرز ايران به 
كشور تركمنستان مى كند، شناسايى شــد. وى ادامه داد: با اخذ حكم 
قضايى، منزل متهم مورد بازرسى قرار گرفت و مقدار تقريبى 439 گرم 
ترياك، 30 گرم سوخته ترياك و يك دستگاه هلى شات كشف و ضبط 
شد. هچنين متهم در بازجويى به عمل آمده، به اقدام براى انتقال 700 
گرم ترياك در هفته گذشته با اســتفاده از دستگاه هلى شات به خاك 
تركمنستان اقرار كرده است. وى افزود: كشف يك دستگاه هلى شات 
ديگر به همراه مقادير مود مخدر در منزل وى، گوياى قصد متهم براى 
ادامه اين فعاليت مجرمانه بوده كه با دستگيرى و انتقال وى به دادگاه 

براى سير مراحل قانونى، از تداوم اين فعاليت جلوگيرى شد.

  تعقيب و گريز پليسى براى دستگيرى سه 
سارق خشن 

خط قرمز : عامالن اصلي سرقت گوشي تلفن همراه در مشهد كه بيش از 
40 فقره سرقت در پرونده آن ها ديده مى شود، طى تعقيب و گريز پليسى 

دستگير شدند. 
جانشين فرماندهي انتظامي خراســان رضوي گفت: در پي گزارش چند 
فقره سرقت تلفن همراه از شــهروندان در محدوده بلوار طبرسي مشهد، 
دســتورهاى الزم براي اجراي طرح افزايش مقابله با سرقت هاي خيابانى 

صادر شد.
سرهنگ «ابراهيم قربانزاده» افزود: تيم هاي گشتي كالنتري رسالت مشهد 
در اين ماموريت با كنترل و مراقبت هاي نامحسوس سه تن از عامالن اصلي 
اين سرقت هاي خشــن را چهره زني و مورد شناسايي و تحت تعقيب قرار 

دادند.
وي گفت: ماموران كالنتري رسالت براي دستگيري دو تن از اين سارقان 
خياباني كه سوار بر موتورسيكلت در خيابان المهدي قصد سرقت گوشي 
تلفن همراه يك شهروند را داشتند، وارد عمل شدند اما متهمان به سرعت 
متواري شدند كه در تعقيب و گريز پليســي، دو جوان موتور سوار پس از 
تصادف با يك خودروي سواري پرايد زمينگير شــدند و پليس آنان را به 

دام انداخت.
وى اظهار داشت: از اين متهمان يك قمه كشف و طى بازجويى هاى صورت 
گرفته پرده از بيش از 40 فقره سرقت كه توسط سارقان قمه به دست انجام 

شده بود برداشته شد.
درادامه تيم دايره تجســس كالنتري رسالت مشــهد، سومين متهم اين 
پرونده را نيز پس از دقايقي با كنترل و مراقبت هاي نامحســوس در حال 

سرقت دستگير كرد.
اين متهم نيز در تحقيقات اوليه به 10 فقره سرقت اعتراف كرد.
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عامل انتقال مواد مخدر به 
وسيله هلى شات  از مرز ايران به مناطق 

فرمانده هنگ مرزى اترك اســتان 
گلســتان گفت: در پى كشــف يك 

گرم ترياك در منطقــه مرزى ايران 

خط قرمز: مــادر معتادى كه ضمن شــكنجه 
دختر 10 ســاله اش وى را مجبور به اســتعمال 
كراك مى كرد با دستور قضايى بازداشت و راهى 

زندان شد.
بيست و ششم ارديبهشــت ماه پرونده اى مبنى 
بريك فقره كودك آزارى در محدوده روستاى ده 
رود (جاده ســيمان) به دستگاه قضايى منعكس 
شد. باتوجه به اهميت ماجرا دستورمقام قضايى 
براى بررسى و اقدام مورد نياز به كالنترى مهرگان 

داده شد.
همزمان با حضور مامــوران كالنترى مهرگان در 
محل وقوع جرم از كارشناسان اورژانس اجتماعى 

نيز خواسته شد در محل حضور پيدا كنند. با ورود 
ماموران پليس و اورژانس اجتماعى 123 به منزل 
مســكونى كه كودك آزادى در آن رخ داده بود، 
مشخص شد مادرى كه خود به مواد مخدر كراك 
اعتياد دارد دخترش را مورد شــكنجه و كودك 

آزارى هاى متعدى قرار داده است.
طى بررســى هاى دقيق تر و معاينات انجام شده 
توسط كارشناســان اوژانس اجتماعى روى بدن 
دختر 10 ساله مشخص شد، قسمتى از گوش او به 
وسيله جسمى تيز بريده شده است؛ اين درحالى 
بود كه روى سر دختر 10 ساله آثار عميق پارگى 

پوست سر نيز مشاهده مى شد.

اما اين تمام كار نبود و مادر سنگدل چندين نقطه 
از كتف و بــازوى دخترك را نيز مــورد جراحت 
قرارداده به نحوى كه هنوزآثار زخم ها و پوســت 
كنده شده از بدن وى به وضوح قابل مشاهده بود!

زخم هاى متعدد روى صورت فرزند مادرشكنجه 
گر گوياى اين واقعيت بود كه مادر كراكى بارها به 
ســر و صورت دخترش لطمه زده و او را شكنجه 

كرده است.
درحالى كه پرده ازشــكنجه هاى مادر ســنگدل 
برداشته شــد، مشخص شــد مادر معتاد جداى 
از ضرب و شتم دختر 10 ســاله اش او را مجبور 
مى كرده است تا پاى بساط مواد بنشيند و كراك 

استعمال كند!
به همين واسطه بود كه كارشناسان اورژانس 123 
ماجراى كودك آزارى در جاده ســيمان را مورد 
تأييد قرار دادند؛ موضوع به بازپرس مداح شعبه 
411 دادسراى ناحيه 4 مشهد اطالع داده شد و بر 
همين اساس بود كه دستور بازداشت مادر سنگدل 
صادر شــد. پس از انتقال فرد مذكور به دادسرا و 
رســيدگى به عناوين اتهامى،وى باقرار مناسب و 

قانونى راهى زندان شد.
اين گزارش حاكى اســت كه مادر سنگدل داراى 
دو فرزند ديگر نيز مى باشد كه آن ها پس از انجام 

هماهنگى هاى الزم به بهزيستى منتقل شدند.

خط قرمز-خانى:يكــى از اوباش معروف تهران در 
نزاعى مرگبار مرتكب قتل پسر جوان و مجروح كردن 

سه نفر ديگر شد.
 چهارشنبه گذشته ماموران كالنترى 163 ولنجك 
در تماس با بازپرس كشيك قتل پايتخت اعالم كردند 
در يك نزاع مرگبار در خيابان ولنجك، يكى از اوباش 
معروف تهران دوست 28  ساله اش را با ضربات متعدد 
چاقو به قتل رسانده و ســه خواهرزاده مقتول را نيز 

زخمى كرده است.
دقايقى بعد از اعالم اين خبر قاضى مرادى، بازپرس 
كشــيك قتل پايتخت و تيم جنايى بررسى صحنه 
جرم در محل حاضر شدند و تحقيقات خود را در اين 

باره آغاز كردند.
بررســى اوليه حاكى از آن بود قاتل در پنت هاوس 

يك بــرج (طبقه دهم) 
در جشــن آزادى از 
زنــدان، ميهمان يكى 
از دوســتانش بــوده و 
مشروبات الكلى توسط 
شــركت كنندگان در 
مراسم مصرف شده بود.

در حيــن ميهمانــى 
قاتل(شــرور معروف) و مقتول در اليو اينســتاگرام 
شروع به قدرت نمايى و فحاشــى نسبت به يكديگر 
كرده كه به همين واســطه متهم به قتل با چاقو به 
مقتول و ســه خواهرزاده مقتول حمله ور شــده و 
ضربات متعددى را به بدن آن ها وارد كرده و از محل 

متوارى مى شود.

برهمين اساس مجروحان 
به بيمارســتان طالقانى 
انتقال يافتنــد، اما يكى 
از آن هــا به علت شــدت 
جراحــات وارده جــان 

باخت.
تحقيقات تكميلى نشان 
داد قاتل مدتى قبل نيز در 
اينستاگرام اقدام به قدرت  نمايى كرده و تحت تعقيب 
پليس امنيت بوده و در عمليات پليس با شليك گلوله 

به ناحيه پا دستگير شده است.
سرانجام با دســتور قاضى مرادى بازپرس ويژه قتل 
پايتخت جسد مقتول براى بررسى بيشتر به پزشكى 
قانونى منتقل و تحقيقات براى بازداشت قاتل آغاز شد  

اين گزارش حاكى است شــرور سابقه دار پس از اين 
درگيرى با برداشتن اسناد و مدارك هويتى به قصد 
فرار از كشور ايران عازم مرزهاى كشور تركيه مى شود 
و در اين اقدامش چند تن از دوستان اوباش و گروهى 
از قاچاقچيان انسان با وى همكارى مى كنند. بررسى 
سرنخ نهايتاً به اين منجر شد، ماموران پليس موفق 
شدند «وحيد.م» را در 500 مترى مرز ايران و تركيه 
و در حالى كه در روستايى دورافتاده و سخت در پشت 
يك تخته سنگ بزرگ در انتظار قاچاقچيان ترك به 

خواب رفته بود در عملياتى ضربتى دستگير كنند.
اين فرد داراى هشــت فقــره ســابقه زندان و 
ده ها دســتگيرى به اتهامات مختلــف از جمله 
مزاحمــت، اوباشــگرى و اقدامــات مخل نظم 

عمومى بوده است.

 خط قرمز: سحرگاه جمعه گذشــته جنازه زن جوانى كه از 
ناحيه سرمورد اصابت جسم سختى قرار گرفته بود در مشهد 
كشف شد. حوالى ساعت 3:30 دقيقه بامداد روز جمعه بود كه 
مأموران پليس آگاه شــدند، جنازه زن جوانى در حوالى بلوار 

شهيد هاشمى نژاد (بلوار فرودگاه) رها شده است.
مأموران به ســرعت به محل عزيمت كردند و همزمان ماجرا 
به بازپرس ويژه قتل مشــهد اطالع داده شــد. در پى اعالم 
اين خبر قاضى ويژه قتل ضمن دستور حفظ صحنه جرم به 

ماموران حاضر در صحنه، لحظاتى بعد در بلوار فرودگاه حاضر 
و تحقيقات قضايى خود را درباره كشف زواياى پنهان جنازه 
كشف شده در سحر گاه آغاز كرد. طى بررسى هايى كه قاضى 
على اكبر احمدى نژاد در اين زمينه انجام داد، مشخص شد 
جنازه كشف شــده متعلق به زن جوانى در حدود 35 ساله 
مى باشد. درادامه بررسى هاى صحنه جرم مشخص شد، پشت 
سر زن جانباخته آثارى از برخورد جسم سخت وجود داشت 

كه باعث خون ريزى شديد در آن ناحيه شده بود.

در حالى كه احتمال مى رفت زن جوان براثر ضربه مذكور جان 
خود را از دســت داده و يا به قتل رسيده باشد، جنازه متوفى 
با دستور قضايى به پزشكى قانون منتقل شد تا بررسى هاى 

دقيق ترى درباره مشخص شدن دليل مرگ صورت پذيرد.
اين گزاش حاكى است باتوجه به اينكه پرونده مذكور در شعبه 
208 دادسرا مفتوح و در حال رسيدگى مى باشد تا اين لحظه 
چندين فرضيه درباره مرگ مشــكوك زن جوان پيش روى 

بازپرس ويژه قتل قرار گرفته است.

 مادرشكنجه گر زندانى شد

جزئيات نزاع مرگبار يكى ازاوباش معروف تهرانى در پنت هاوس ولنجك
قتل به خاطر اليو اينستا گرام!
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مردم

درباره سوژه 

سه رسم فراموش شده رمضان در سه استان کشور
کیسه مراد برای ازدیاد رزق

»كيسه دوزي« زنان و دختران شاهرودی و دامغانی در بيست و هفتم رمضان 
آیينی اســت كه بيش از دو قرن قدمت دارد و همچنان در این دو شــهر 

برگزار می شود.
 در ایــن آیين ســنتي، زنــان و دختران شــاهرودي و دامغانــي، براي

 برآورده شدن حاجات و آرزوهایشان بين دو نماز ظهر و عصر روز بيست و 
هفتم ماه رمضان، كيسه های كوچکی می دوزند و داخل آن پول می اندازند.

این رســم هرساله در بيست و هفتمين روز از ماه مبارک رمضان مصادف 
با كشته شدن قاتل ملعون حضرت علی)ع( كه بر باوری دیگر از ليالی قدر 

است درمسجد جامع برگزار می شود .
زنان و دختران پس از دوخت كيسه با مقداری پارچه و نخ و سوزن، سکه ای 
را به عنوان تبرک در ميان كيسه مي گذارند و آن را تا سال آینده نزد خود 

نگه می دارند.
افرادی كه با انجام این كار در ســال های قبل نذرشــان برآورده شده و به 
حاجت خود رســيده اند، در ســال بعد مقداری پارچه و نخ و سوزن برای 
دوخت كيسه به مسجد آورده و آن را بين سایر نمازگزاران تقسيم می كنند، 
برخی زنان نيز مبلغی پول به نيت تشرف به سفرهای مذهبی در این كيسه 
گذاشته و در طول سال از همين مبلغ برای سفر به اماكن مذهبی و زیارت 
امامان و معصومين )ع( هزینه می كنند. عده  ای دیگر هم این كيســه را به 

نيت باروری، بخت گشایی، بركت مال و دارایی و...كيسه مراد می دوزند. 
این مراســم این قدر برای زنان شــاهرودی مهم است كه اگر فردی بنا به 
دالیلی در مسجد حاضر نشــود، دوخت این كيسه را به دیگر نمازگزاران 

سفارش می دهد.
زنان و دختران معموالً پس از دوخت كيســه و انداختن پول به داخل آن، 
دو ركعت نماز حاجت اقامه می كنند و عقيده دارند دوخت كيسه، حاجات 
معنــوي آنها را برآورده و پول داخل آن نيز تا ســال بعد از بي پولي و بروز 
مشکالت مالي آنها جلوگيري مي كند. آنها معموالً پس از انداختن پول به 
داخل كيسه، تا سال بعد پول را خرج نمي كنند و پس از برگزاري مراسم 

جدید، از پول داخل كيسه استفاده مي كنند.

*آخرین جمعه ماه رمضان مخصوص یتیم هاست
در بين خوزستانی ها این باور وجود دارد كه یتيمان و فقيران كوفه در جمعه 
آخر ماه رمضان به انتظار دست های نوازشگر امام علی)ع( می نشينند و به 
همين مناسبت هم برای شادی روح اموات، انواع خوردنی ها و شيرینی جات 
تهيه كرده ميان فقيران و همســایگان توزیع می كنند. برخی هم اعتقاد 
دارند به این علت به جمعه آخر ماه رمضان جمعه یتيمان )جمعه اليتيمه( 
می گویند كه آخرین جمعه است و دیگر جمعه ای در این ماه باقی نمانده و 

بنابر این تعبير در این جمعه باید سنگ تمام گذاشت. 
خانم ها در بعدازظهر آخرین شب جمعه شروع به درست كردن شيرینی های 
مختلف مثل انواع شــيرینی، كيک خانگی و حلواهای مختلف مثل حلوا 
مســقطی و آش می كنند. گاهی اوقات هم ممکن است یک خانواده یک 
نوع  غذا درست كند. البته محدودیتی برای پخت شيرینی و مخلفات وجود 
ندارد. بعضی خانواده ها بيشتر از یک نوع خوردنی درست می كنند، اما همه 
با هم نزدیک غروب كه می شود هرچه درست كرده اند را به حسينيه روستا 
می برند. نزدیک غروب كه می شــود سفره بلندی در حسينيه برای مردها 

پهن می شود و خيلی ها در مراسم شركت می كنند. 
در این مراسم قرآن ختم و ثوابش به اموات هدیه می شود. این كار بيشتر 
از هر جای دیگری در  برخی روســتاها انجام می شود و دليلش این است 
كه احساس ناخوشایندی در فرد نيازمند یا كودک یتيم ایجاد نشود و طعم 

شيرین محبت را در یک فضای معنوی بچشند. 
پسر بچه ها به همراه پدرهایشان در مراسم جمعه اليتيمه شركت می كنند 
و دختران و زنان در حياط منزل می نشــينند و همراه با صدای بلندگوی 
حســينيه آیات قرآن را زمزمه می كنند و بدون اینکه طعم شيرینی هایی 
كه خودشــان پخته اند را چشيده باشند، شيرینی اش را زیر زبانشان حس 

می كنند.

*در سیستان و بلوچستان ریش سفیدها هنوز هم سحرخوانی می کنند
در روستاهای سيستان و بلوچستان با وجود اینکه امروز انواع و اقسام وسایل 
برای بيدار شدن از خواب اختراع شده باز هم براساس سنتی دیرینه هنگام 
سحر صدای سحرخوانی ریش ســفيدان به گوش می رسد كه با خواندن 

دعاهای ویژه اقدام به بيدار كردن مردم می كنند.
در آیين سحرخوانی، ریش سفيدان و معتمدان روستاهای این خطه پيش از 
آغاز سحر از خواب بيدار شده و با رفتن به پشت بام منازل خود با خواندن 
اشــعار محلی و مذهبی مردم روســتا را از فرا رسيدن وقت سحر با خبر 
می كنند. سحری  خوان ها اشعار مذهبی و سروده های شاعران كشور از جمله 
»خواجه عبداهلل انصاری« و »باباطاهر عریان« را با صدای بلند بر روی پشت 

بام خانه می خوانند.
آیين رمضان خوانی نيز از هشتم تا چهاردهم ماه رمضان در سيستان مرسوم 
است. در این آیين كه شب هنگام اجرا می شود، جمع زیادی از نوجوانان و 
جوانان هر محله در مقابل منازل سایر مردم اجتماع كرده و اشعار محلی را 
با صدای رسا می خوانند. شركت كنندگان در این آیين پس از اجرای برنامه 

رمضان خوانی منتظر دریافت انعام از سوی صاحب خانه می مانند.

درباره آیین های ماه رمضانِی چهارگوشه ایران که کم کم درحال فراموشی هستند

از آش عیدی نوعروسان تا دعا برای پسردار شدن

  خراسان جنوبی؛شوخانی
قدیم  االیام، برای بيدار شــدن در سحرهای ماه 
مبارک رمضان و تشــخيص وقت دقيق سحر و 
انجــام اعمال مخصوص از وســایل و روش های 
گوناگونی اســتفاده می كردند كه بعضی از این 
روش ها امروز منســوخ شده اند و هيچ كاربردی 
ندارند. مثل شناختن ستارگان در آسمان، بانگ 
خروس، روشن كردن چراغ هایی در نقاط مرتفع 
شــهر و گلدسته مساجد، صدای نقاره و طبل و 
شيپور، صدای مناجات از گلدسته های مساجد، 
جار كشــيدن در كوچه ها، صدای بوق حمام ها، 
كوبيدن دیوار همســایه و غيــره از روش های 
پيشــين بوده كه با پيشرفت تکنولوژی دیگر از 

هيچ كدامشان استفاده نمی شود.
بيرجندی ها غير از این روش ها از سنت قدیمی 
خودشــان هم اســتفاده می كردند. مناجات و 
شــب خوانی، كه در زبان محلی به »شــوخانی« 
معروف اســت، از نخستين شــب رمضان آغاز 
می شود، به این  صورت كه هر شب برخی مردان 
خوش صدا پس از نيمه شــب سه نوبت بر باالی 
بام خانــه رفته و با صدای بلند به خواندن ادعيه 
و نيایــش می پردازند كه با ایــن عمل، مردم با 
شــنيدن صدای آنان از خواب بيدار می شوند و 
تدارک ســحری را می بينند. این آیين هنوز در 

روستاهای بيرجند رواج دارد.
یکی دیگر از مراســم های قدیمــی ماه مبارک 
رمضان در بيرجند، خواندن »رمضانی« اســت. 
جمعی از پســران و نوجوانان بعــد از افطار در 
دســته های چهار تــا 6 نفــری در كوچه ها به 
راه می افتنــد و بــه درخانه همســایه ها بویژه 
سرشناسان و توانگران می روند و به قصد گرفتن 
انعام اشعار معروفی با لهجه بيرجندی می خوانند

رمضانی خوانی با یک مقدمه دعایی كه توســط 
استاد خوانده می شــود، آغاز می شود و با آمين 

شاگردان ادامه پيدا می كند.
 خواندن اشــعاری در مدح حضرت محمد)ص( 
و حضرت علی)ع( و ائمه اطهار)ع( مرسوم ترین 
شــيوه رمضانی خوانی اســت. وقتی گروه انعام 
می گيرند، اشــعاری مبنی بر تشــکر و آرزوی 
توفيق بــرای صاحب خانه می خواننــد و برای 
خوانــدن رمضانــی بــه خانه بعــدی مراجعه 
می كنند. مراســم رمضانی خوانــی در بيرجند 
و برخی روســتاهای اســتان از جمله سيوجان 
 هنوزهم به همان ســبک وسياق قدیمی انجام 

می شود.
معروف ترین مراســم بيرجندی ها مالقه زنی یا 
كفچلزی است. این آیين به روایتی نوعی شادی 
به خاطر كشــته شدن ابن ملجم مرادی در روز 

27 ماه مبارک رمضان است. 
در این مراسم خانم ها صورت خود را می پوشانند 
و سپس با یک مالقه به در خانه مردم می زنند و 
می گویند »بيست وهفتمو هستم« آن ها همچنين 
به همراه خود یک ســينی، شــانه، سرمه دان و 
آیينه نيز دارند، وقتی صاحب خانه بيرون می آید 
به بی بی هفتمو مقداری پول می دهد و او با این 
پول برای خود پارچه می خــرد و این پارچه تا 
قبــل از 27 رمضان باید دوخته و به تن  شــود 
چراكــه این اقدام در حقيقت نوعی شــادی به 

همراه دارد.
در خراســان جنوبــی مثل دیگر نقــاط ایران 
دوره هــای قرآن برگزار می شــود. البته با كمی 
تفاوت. دوره های قرآن در شــب برگزار می شود 
و در ایــن دوره ها یک نفر به نــام »ُماّل« حضور 
دارد كــه در روخوانی قرآن كریــم تبحر دارد. 
در زمانی كه كســی كلمه ای از قرآن را اشتباه 
 بخوانــد فقط او می تواند آن اشــتباه را تصحيح 

كند.
در پایان ماه مبارک رمضان دوره قرآن هم تمام 
می شــود و معموالً كسی كه در این دوره سوره 
»الرحمن« یا »یس« به او رسيده باشد مردم را با 
خرما یا شيرینی پذیرایی می كند و كسی كه به 

او سوره »توحيد« رسيده باشد روز عيد فطر باید 
یک آش درست كند و در بين مردم توزیع كند 

كه به آن آش »قل هواهلل« می گویند.

مازندران؛ سحرخوانی برای پسردار شدن  
یکی از رسوم قدیمی مازندرانی ها در ماه مبارک 
رمضان به استقبال رفتن این ماه مبارک است. 
مردم مازندران عمدتاً ســه روز آخر ماه شعبان 
را به اســتقبال این ماه می رفتند و اگر سه روز 
به علت گرما یا طوالنی بودن روز، مقدور نمی شد؛ 
یک روز را به طور حتم به استقبال می رفتند كه 

این سنت حسنه همچنان ادامه دارد.
 قدیم به علت نبود امکانات مانند برق، روشنایی، 
دستگاه های رسانه ای و خستگی مردم به خاطر 
كار در شــاليزار و فعاليت های كشاورزی ممکن 
بود كه عده ای، ســحر را خواب بمانند؛ بنابراین 
بعضــی از مؤمنان بــا گرفتن حلــب خالی در 
یکدست و چوب در دســت دیگر با چوب روی 
حلب می كوبيدند و با فریاد »سحر برخيز، سحر 
برخيز كه صبح صادق آمد«، مردم را برای خوردن 
سحر و روزه گرفتن از خواب، بيدار می كردند و 
اگر همسایه ای چراغ یا به گفته مازندرانی ها، لمپا 
)چراغ گردســوز( یا فانوس همسایه را خاموش 
می دیــد بالفاصله بر در خانه می كوبيدند و او را 

برای خوردن سحری بيدار می كردند.
 همچنين قدیم در مازندران رســم بود افرادی 
كه فرزند پسر می خواستند نذر می كردند كه در 
طول ماه مبــارک رمضان مردم را برای خوردن 
سحری بيدار كنند، به این صورت كه یک پيت 
حلبی خالی به گردن خود می آویختند و با چوب 
به آن ضربه می زدند تا مردم برای سحری بيدار 
شوند كه البته این رسم ها هم اكنون از بين رفته 

است.
كسانی كه در مازندران برای نخستين بار به سن 
تکليف می رســند و روزه می گيرند تا زمانی كه 
از جانب بزرگ ترها به عنوان روزه سری هدیه ای 
نگيرند، افطار نمی كنند. معموالً این هدایا شامل 
چادرنماز و طالجات برای دختران، پول و انواع 

نقره جات قدیمی برای پسران است..
در مناطق كوهســتانی اســتان مازندران و در 
روســتاهای دوردست شهرستان ســوادكوه و 
كوه هــای دوهزار شهرســتان تنکابن و منطقه 
بندپی شهرســتان بابل و بویژه در چهاردانگه و 
دودانگه و روستاهای اتو، الجيم، ولوپی، پيرنعيم، 
اميركال، ولوكش، سی پی سوادكوه و روستاهای 
دیگر، ســنت ســحرخوانی همچنــان به قوت 

خودش باقی است.

  خوزستان؛ گرگیعان
معروف تریــن آیين مــاه رمضانی در اســتان 
خوزســتان، گرگيعان اســت. در شب پانزدهم 
ماه رمضــان، به مناســبت ميالد امام حســن 
 مجتبی)ع(، پس از نماز مغرب و عشا جشنی برپا 

می شود. 
كودكان لباس های محلی می پوشند، سنگ های 
كوچکــی به دســت می گيرنــد و در حالی كه 
به سمت خانه همسایه ها راه می افتند، سنگ ها را 
به هم می كوبند و با ریتم آن، هم نوایی می كنند 
و ترانه هایی می خوانند.بر در خانه ها می كوبند و 
منتظر گرفتن شــيرینی و هدیه از صاحب خانه 

می شوند. این آیين سنتی »َگرگيعان« نام دارد.
كــودكان و نوجوانــان 3 تا 15ســاله، پس از 
افطار، لباس های محلی می پوشند و با آویختن 
كيسه هایی پارچه ای بر گردنشان و ضربه زدن به 
سنگ هایی كه در دست دارند برای جمع آوری 
عيدی و شيرینی ماه رمضان به سوی كوچه روانه 
می شــوند و با به صدا درآوردن دِر خانه ها اشعار 
»ماجينه یا ماجينه، حل الکيس َوانطينا« )آمدیم 
و آمدیم، در كيســه را بــاز كن و به ما عيدی و 

شيرینی بده( را می خوانند.
اگــر اهالی خانه در پشــت بام باشــند كودكان 

خطاب به آن هــا می گویند: »یا اَهِل ِســطوح، 
تَنطونِه لَو نَروح؟« )ای كسانی كه باالی پشت بام 

ایستاده اید، به ما عيدی می دهيد یا برویم؟(.
معموالً كودكان به دو گروه تقســيم می شوند؛ 
گروهــی می خوانند »َگرگيعــان و َگرگيعان«، و 
گــروه دوم در جواب می گوینــد »اهلل یَعطيُکم 
َرضعان« )خدا به شــما فرزند عطا كند( یا اینکه 
»اهلل اَیخلــی اَوليدُكــم« )خدا پســر كوچکتان 
را حفظ كنــد(. در این هنــگام صاحب خانه ها 

خوراكی هایی به كودكان هدیه می دهند.
قدیمی،  دیگر رســوم  »َگرگيعــان«، هماننــد 
به فراموشی سپرده شــده بود تا اینکه در چند 
ســال اخيــر دوســتداران و فعــاالن فرهنگی 
توانستند برای احيای آن اقدام های مؤثری انجام 

دهند.
و  صنایع دســتی  ميراث فرهنگــی،  اداره كل 
گردشگری خوزستان، در شــهریورماه 1395، 
مراســم آیينِی »َگرگيعان« را در فهرســت آثار 

ناملموس كشور به ثبت رساند.

   چهارمحال و بختیاری؛ آش عیدی
 برای نوعروسان

از آیين های مذهبــی چهارمحال و بختياری كه 
هنوز هــم در برخی مناطق این اســتان رواج 
خاصی دارد، پخت نان ســنتی به  نام »كاكولی« 
در ماه مبارک رمضان توسط بانوان است. در این 
سنت دیرینه زنان و كودكان اقوام و همسایگان 
گردهم جمع  شــده و با همياری و مشــاركت 
یکدیگر مواد الزم بــرای تهيه كاكولی را فراهم 

می كنند.
ایــن نان با خميری متشــکل از آب یا شــير، 
آرد، شــکر و انواع خشــکبار مانند گردو، بادام 
و كشــمش تهيه می شــود و پس از تخمير به 
تکه های كوچک تقسيم  و روی آن ها با مخلوطی 
از كنجد، تخم مرغ، گياهان خشک شده معطر و 
خوش رنگ از قبيل گل رنگ، ماست و آب تزیين 

و داخل تنور داغ قرار داده می شود.
پــس از پخت كاكولــی كــودكان و نوجوانان 
به رســم همســایه نوازی تعدادی از آن ها را در 
بين همســایگان توزیع می كنند. این نان بسيار 
مغذی و متناســب با اقليم كوهســتانی منطقه 
است كه موجب تقویت و تجدید قوای جسمانی 
روزه داران پس از یک ماه  روزه داری می شــود. 
این آیين به صورت مرسوم و براساس اعتقادات 
مــردم منطقه، كاكولی در روزهــای پایانی ماه 
 مبارک رمضان بویــژه در روز 27 این ماه پخت 

می شود.
حنابــران، یکــی دیگــر از ســنت های اهالی 
چهارمحال وبختيــاری اســت كه در گذشــته 
بسيارمرســوم بوده كــه همزمان بــا عصرگاه 
بيســت     وهفتمين روز ماه مبارک رمضان انجام 

می شده است. 
این آیين كه برخاســته از اعتقادات گذشتگان 
اســت با حضور بانــوان در آســتان امامزادگان 
حليمه و حکيمه خاتون شهركرد برگزار می شود، 
در این آیين مردم پــس از اقامه نماز صبح، به 
آســتان امامزاده شرف یاب شده و حنا را تا عصر 

كنار ضریح امامزادگان نگهداری می كنند. 
این آیين نزد بانوان به حنای مراد و حنای اوالد 
تقســيم می شــود و كه ظرف حنا را در صحن 
امامــزاده می چرخانند و هر نفر یک قاشــق از 
محتوای حنای خشک را از ظرفی دیگر در ظرف 
خود می ریزد و از ظرف حنای خود نيز قاشقی به 

زنان دیگر هدیه می دهند.
چهارمحالی ها در ماه رمضان هوای نوعروســان 
را هم دارند. براســاس رسمی قدیمی در تمامی 
اعياد مانند عيد قربان، غدیر، نوروز و... بویژه عيد 
ســعيد فطر برای تازه عروس های فاميل هدیه 
می برند. در این رســم، بزرگان خانواده داماد، با 
خریــد هدایایی به منزل پــدری عروس رفته و 

برای عروس عيدی می برند.

 آشــی نيز همراه این جشــن برده می شود كه 
به »آش عيدی« معروف اســت. ميهمانان عالوه 
بــر كادو مواد مورد نياز برای پخت غذا از جمله 
برنج، گوشــت، ميوه، روغن و... را نيز به همراه 
بــرده و یا غذایی را در منزل طبخ و همراه خود 

به منزل نوعروس می برند.

   فارس؛ کلوخ که بشکند
 اعمال بد نابود می شود

شــيرازی ها آخریــن جمعــه مــاه شــعبان 
)آخریــن جمعه قبل از ماه مبــارک رمضان( را 
»كلوخ انــدازان« یا »كلوک اندازون« می گویند. در 
این روز رســم اســت كه مردم دسته دسته به 
گردشــگاه های اطراف شهر می روند و آن روز را 
با خوشی به شام می رسانند، چون باور دارند كه 
رمضان ماه عبادت اســت و در این ماه فقط باید 

عبادت كرد. 
غروب روز كلوخ انــدازان، تمام مردم، از كوچک 
و بــزرگ، كلوخی در دســت می گيرند و رو به 
قبله می ایســتند و می گوینــد: »خدایا گناهان 
و كارهــای بد گذشــته را شکســتيم و خود را 
برای عبادت و روزه مــاه رمضان آماده كردیم«. 
بعد هــم كلوخ را محکــم به زميــن می زنند 
تا خرد شــود. آن ها عقيده دارند با شکســتن 
 كلوخ، تمام اعمــال بد آن ها شکســته و نابود 

می شود.
رؤیت ماه مبــارک نيز آداب متنوعــی دارد. با 
دیــدن هالل ماه نــو و شــروع ميهمانی خدا، 
حال وهوای هر شــهر و روستا دگرگون می شود 
و مردم بعد از دیدن هالل رمضان، ســه صلوات 
می فرســتند و می گویند: »الهی كه ماه شریف و 
مبــارک و با بركتی برای همه عزیزان و غریبان 

نو شده باشد«.
شيرازی ها همچنين رسم دارند كه پس از افطار، 
به دیدوبازدید بروند و گاهی اوقات تا سحر دور 
هم می نشينند، صحبت می كنند و شب چره ای 
شــامل تنقالتی مانند رنگينک، زولبيا و باميه 
می خورند. این دید وبازدید بين اهالی فارس به 

»ماه رمضانی« معروف است.
در اســتان فارس، زنان خانه دار، چند روز قبل 
از ماه مبــارک رمضان، به فکر تهيــه خواربار، 
انواع ترشــی و ادویه، عرقيات و چاشــنی های 
گوناگــون می افتند. اهالی فارس قبل از رمضان 
به خانه تکانی و نظافت می پردازند و بخصوص در 
روســتاها اغلب برای شستن لباس ها از ماده ای 

به نام »كنگرز« استفاده می كنند.
 آن هایی كه دیوار خانه شان گچی است پارچه ای 
را بر ســر چوب بلنــدی می بندند و گردوخاک 
دیوارها را می گيرنــد. معموالً بانوان خانه دار دو 

نوع ادویه تهيه می كنند.
 ادویه پلو و ادویه ترشی كه هر كدام محتویات 
خاص خــود را دارد. ترشــی هایی كه برای این 
مــاه تهيه می كنند بيشــتر ترشــی بادمجان، 
 موســير، پوســت ليموترش، خيار و جاشــير 
)گياه خودرو و كوهی شــبيه كرفس( اســت. 
ظروفی كه ایــن ترشــی ها را در آن نگهداری 
می كنند تا به اصطالح جا بيفتد، »كلوک« نام دارد. 
 هر كدام از این ترشــی ها را در یک كلوک قرار 
می دهند. عرقيات شــيراز هم بســيار معروف و 
متنوع اســت، اما چيزی كه در رمضان بيشــتر 
مصرف می شود عرق »گل گاوزبان« است كه اغلب 
هنگام افطار نوشيده می شود و معتقدند كه این 
 عرق گرم است و سردی و رطوبت روزه را از بين 
می برد.  در روســتای ُگرُگنــای كازرون، از چند 
روز قبل از فرارسيدن ماه مبارک رمضان، اهالی 
برای گرفتن روزه یک ماهه خود را آماده می كنند 
وعالوه بــر تهيه مایحتاج این مــاه ازجمله قند، 
چای، برنج، روغن، شکر، خرما، كشمش و غيره 
به خانه تکانی می پردازند. اســتحمام همه اهالی 

خانه الزامی است. 
رســم اســت كه عده ای قبل از رؤیت هالل ماه 

به پيشواز ماه مبارک می روند و روزه می گيرند. 
اهالی برای دیدن هالل ماه به پشت بام ها می روند 
و به محض دیدن هالل ماه، به آینه، ظرفی پر از 
آب، درخت ســبز یا به چهره آدم خوش قلب و 

نيت صاف نگاه می كنند.
مردم فارس به ماه شــعبان »ماه بِِجکو« یا »ماه 
ُدوُدَوک« )زودگــذر( می گوینــد. برعکس، ماه 
رمضــان را »درازترین ماه« لقب داده اند. شــاید 
به خاطر اینکه این ماه از نظر كســانی كه روزه 

دارند، كند می گذرد. 
مردم در روستاها عالقه دارند كودكان را از همان 
ابتدا به روزه داری عادت دهند و به كودكانی كه 
روزه گرفتن را شروع می  كنند جوایزی از قبيل 
بز، گوســاله و بزغاله هدیــه می دهند و معتقد 
هستند كودكانی كه به سن تکليف نرسيده اند و 
روزه می گيرند ثوابش برای والدین آن ها خواهد 

بود.
از عقاید شيرازی ها در مورد دیدن ماه نو آن است 
كه به محض رؤیت ماه چشمشان را می بندند و 
ســعی می كنند روی قرآن یا نــام خدا یا ظرف 
آب یا ســبزه و یا روی زیبا بگشــایند و صلوات 
بفرستند. همچنين عقيده دارند در لحظه دیدن 
ماه نو هر حاجتی از خداوند طلب كنند برآورده 

خواهد شد. 
مردم فارس زمانی كه هالل ماه مشــاهده  شد و 
شــروع ماه رمضان نوید داده شد، در آیينه نگاه 
می كننــد و مقداری پول یا آذوقــه را به عنوان 

صدقه این ماه كنار می گذارند. 
در بين خانواده های فارسی مرسوم است كه اگر 
در بين خانواده ای كدورت و مشکلی وجود دارد 
قبــل از ماه مبارک، بــزرگان فاميل اعضای آن 
خانواده را با هم آشتی می دهند تا زنگار كدورت 

و قهر در ماه مبارک از دل آن ها پاک شود.
در صغاد آباد فارس اگر چهار نفر مؤمن موفق به 
دیدن ماه نو شوند به اتفاق همدیگر به در مسجد 
جامع كه وسط صغاد واقع شده است، می روند و 
به مؤذن می گویند »جار بکش. امشب حتماً شب 
نيت است.« مؤذن هم روی بام یا گلدسته مسجد 
می رود و با صــدای بلند می گوید: »مؤمنين ماه 

نو را دیده اند. 
خود را برای سحری خوردن و روزه گرفتن آماده 
كنيد.« اگر هوا ابری باشــد و موفق به دیدن ماه 
نشوند چند نفر را به شــهرهای آباده، قمشه یا 
آبادی های اطراف می فرســتند تــا از دیدن ماه 

مطلع شوند.
در اســتهبانات فارس، به محض دیدن هالل ماه 
مبــارک رمضان چند توپ شــليک می كنند تا 
همه مردم باخبر شــوند. هر كس صدای توپ را 
بشنود این اصطالح را می گوید: »توپ هدر شد، 

ماه دیده شد«.
در كازرون فارس بعد از دیدن هالل ماه رمضان 
سه صلوات می فرستند و می گویند: »خدایا، یک 
ماه قدم دار و مباركی رو همه شــيعيون نو شده 
باشــد«. یا گویند : »الهی ماه شریف و مبارک و 
بابركتی رو همــه عزیزون و غریبون نو شــده 

باشد«.
عــروس و دامادهای نو هم از آیين های رمضانی 
بی بهره نيســتند. پدر و مــادر دختری كه تازه 
عروسی كرده باشد در اولين ماه مبارک رمضان 
بعد از عروسی دخترشان موظف هستند كه یک 
افطاری كامــل تهيه ببينند و همراه با گلی )در 
شيراز هر نوع كادوی عروسی را »ُگل« می گویند( 
مثل گوشواره، انگشتری، سينه ریز، النگو و غيره 
به خانه داماد بفرستند. به این افطاری در شيراز 

»روْزوالون« می گویند.
در استهبانات فارس قبل از ماه رمضان از طرف 
خانواده دامــاد هدایایی برای نامــزد یا عروس 
می فرســتند كه عبارت است از شيرینی، برنج، 
مرغ و یک جفت كفش یا چارقد یا قبا. هدایا را 
در مجمعه ای می گذارند و همراه یکی از نزدیکان 

داماد به خانه عروس می فرستند.
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 مردم - حامد کمالی  ماه رمضان از دیرباز تاکنون در فرهنگ ما ایرانی ها از 
جلوه و جایگاه خاصی برخوردار بوده و هست.

 آداب و رســوم ماه مبارک رمضان یکی از مهم ترین مباحث فرهنگ مردم 
اســت که به واسطه قدمت خود، از قداست ویژه ای برخوردار است. زیرا هر 
شهر و حتی روستایی به سبک و سیاق خودش و با آدابی خاص آماده ورود 

به این ماه عزیز می شده و در بسیاری مواقع این آیین ها شبیه جشن است.
 از آنجا که زندگی ماشینی ما انسان ها همه چیز را به نابودی کشانده است، 
بسیاری از این سنت های زیبا نیز در طول این سال ها یا کمرنگ شده است 
 و یا اینکه کامالً فراموش شــده و فقط در خاطــر پیرمرد و پیرزن ها مانده 

است.

 بعید هم نیست چندسال دیگر همان خاطره هم زیر خروارها خاک دفن شود 
و دیگر اثری از آن باقی نماند.

از آن جا که این رسوم عامل باالبردن همبستگی در جامعه و بویژه در میان 
خانواده هاست، در این نوشتار نگاهی انداخته ایم به مهم ترین این رسوم در 

استان های مختلف ایران.
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قصاراآليات
سيد مصطفى حسينى راد

خبر

آيت اهللا مكارم شيرازى:
 «ماه نزول قرآن»، «ماه 
ميهمانى خداوند»، «ماه 
تقوا» و «ماه طهارت و 
پاكــى» از نام هاى ماه 
رمضان اســت. برخى 
را مطرح  اين پرسش 
مى كنند كه مگر ما در 

ساير ماه ها ميهمان خداوند نيستيم و از نعمت هاى 
ذات اقدس الهى استفاده نمى كنيم كه فقط گفته 
مى شود ماه رمضان، ماه ميهمانى خداوند است؛ در 
پاسخ بايد گفت كه در اين ماه، نعمت هاى ويژه اى 
از سوى پروردگار نازل مى شود كه در ماه هاى ديگر 
وجود ندارد. در ماه مبارك رمضان، نفس كشيدن 
انسان تسبيح خداوند است؛ يك درهم در راه خدا، 
ثواب هفتاد درهم دارد؛ خواندن يك آيه ثواب قرائت 
كل قرآن را دارد؛ درهاى رحمت خداوند گشــوده 
است و توبه از هر زمانى بهتر پذيرفته مى شود. ثواب 
عبادات در ماه مبارك رمضان چند برابر اســت، در 
ماه مبارك رمضان بايد به صله رحم بيشتر اهتمام 
داشت و براى آزادى زندانيان تالش و به يتيمان و 

نيازمندان كمك كرد.
 (حوزه)

چرا «رمضان» ماِه ميهمانى 
خداوند است؟

چهره - خبر

وصيت خداوند به انسان!
ْيَنا الْإِنَْساَن بَِوالَِديِْه ُحْسًنا. «و به انسان سفارش كرديم كه به پدر و مادر  َوَوَصّ
خود نيكى كند»                                   (سوره مباركه عنكبوت / آيه 8)

در قرآن كريم آيات مختلفى با اشارات گوناگون به جايگاه «والدين» و ضرورت 
احســان به آن ها، ديده مى شــود. در احاديث اهل بيت(ع) نيز تأكيدهاى 

بى شمارى نسبت به حفظ حقوق والدين و جايگاه آن ها ديده مى شود.
پرســش مهم اين است كه چرا خداوند متعال به انسان سفارش مى كند يا 
دستور مى دهد كه به والدين خود احسان كند؟ پاسخ اين است كه والدين، 
اولين و اصلى ترين مجراى فيض الهى نســبت به فرزندان هســتند و حق 
«تربيت» به گردن فرزند دارند. تربيت، مهم ترين امرى است كه انسان براى 
آن خلق شــده و به همين دليل هم هســت كه صفت «رّب» يكى از صفات 

پروردگار است كه زياد هم به آن خوانده مى شود.
مســئله ديگر اين است تا وقتى كه فرد نتواند حق والدين را نسبت به خود 
بشناســد و آن را ادا كند، هرگز نمى تواند حق پروردگار خود را - در حدود 
ممكن - بشناسد و ادا نمايد زيرا پدر و مادر اولين و دلسوزترين مربيان انسان 
بعد از ذات اقدس خداوند هستند كه با او ارتباط مستقيم دارند و به همين 
دليل است كه آيه23 سوره اسراء مى فرمايد: «َوَقَضى َربَُّك أََالّ تَْعُبُدوا إَِالّ إِيَّاُه 
ا يَْبُلَغَنّ ِعْنَدَك الِْكَبَر أََحُدُهَما أَْو ِكَالُهَما َفَال تَُقْل لَُهَما أٍُفّ  َوبِالَْوالَِديِْن إِْحَسانًا إَِمّ
َوَال تَْنَهْرُهَما َوُقْل لَُهَما َقْوًال َكِريًما»؛ يعنى «و پروردگار تو مقرر داشته كه جز او 
را نپرستيد و به پدر و مادر احسان كنيد. اگر يكى از آن دو يا هر دو در كنار 
تو به پيرى رســند، [حتى] به آن ها اُف مگو! و آن ها را به خشونت مران و با 

آن ها كريمانه [ و مهربانانه] سخن بگوى».
در اين آيه، خداوند متعال بالفاصله پس از امر به پرستش خود، امر به نيكى 
به والدين مى كند و همين موضوع نشان مى دهد كه احسان به پدر و مادر در 
جايگاه و رتبه اى واال و پس از توحيد قرار دارد. در ادامه آيه هم بر مهربانى و 
پرهيز از تندگويى حتى در حد گفتن «اُف» به پدر و مادر و به نيكى سخن 

گفتن با آن ها تأكيد فراوان مى شود.
اســتاد قرائتى در بيانى زيبا در جايى مى گويد كه «حرف «ب» در «و بالوالدين 
احســانا»، «باى الصاق» است؛ دو تا نامه را كه سنجاق مى كنند، به نامه  پشتى 
مى گويند الصاق، الحاق، پيوست؛ يعنى احسانت پيوست به خودت باشد، يعنى 
خودت مادرت را ببر دكتر؛ نگو پول مى دهم تاكسى تلفنى ببرد... لّقمه بيديك؛ 
با دست خودت لقمه دهان مادرت بگذار، نگو برنج بپز بخور، نگفته «بالوالدين 

انفاقاً»، پدر و مادر خيلى وقت ها پول نمى خواهند، محّبت مى خواهند».
در آيه14 ســوره لقمان نيز مى فرمايد: «و ما به انسان در حق پدر و مادرش 
ســفارش كرديم. مــادرش او را با ضعــف روزافزون حمل كــرد و دوران 
شيرخوارگى او در دو سال است. [سفارش كرديم ] كه شكرگزار من و پدر و 
مادرت باش كه سرانجاِم [همه ] به سوى من است». در قرآن از زبان حضرت 
ا بَِوالَِدتى» يعنى خداوند مرا به نيكى به  عيســى(ع) هم مى خوانيم كه « َوبًَرّ
مادرم ســفارش كرده و اين سفارش درباره حضرت يحيى(ع) نيز با عبارت 

ا بَِوالَِديِْه» ديده مى شود. «َوبًَرّ
پيامبر اكرم(ص) و در بيانى مشابه، امام صادق(ع) مى فرمايند: «محبوب ترين 
كار نزد خداوند اقامه نماز در اول وقت است و پس از آن نيكى به پدر و مادر 

و بعد از آن جهاد در راه خدا». 
اميرالمؤمنين(ع) نيز مى فرمايند: «بزرگ ترين و مهم ترين تكليف الهى نيكى 

به پدر و مادر است».
 امام صادق(ع) در بيانى ديگر تأكيد مى كنند: « نيكى به پدر و مادر نشــانه 
شناخت شايسته بنده خداست زيرا هيچ عبادتى زودتر از رعايت حرمت پدر و 

مادرِ مسلمان به خاطر خدا، انسان را به رضايت خدا نمى رساند».

دكتر مجيد ابهرى:
روزه ناهنجارى هاى رفتارى را كاهش مى دهد

نازلى مروت: يك آســيب شناس و 
رفتار شناس اجتماعى گفت: عواملى 
مانند مكان و زمان تأثير مستقيمى بر رفتار 

انسان ها دارد. 
دكتــر مجيد ابهرى بــا بيان اينكــه در ماه 
مبارك رمضان به دليل حاكميت معنويت بر 
فضاى زندگى، آســيب هاى اجتماعى كاهش 
چشــمگيرى مى يابــد، افــزود: روزه موجب 

مى شود ناهنجارى هاى رفتارى از قبيل ناســزاگويى و بدزبانى كاهش يابد. 
همچنين شــاهد كاهش جرايمى همچون ُشرب خمر، انحرافات جنسى و 

فسادهاى اخالقى هستيم.
اين استاد دانشگاه با تأكيد بر اينكه در ماه مبارك رمضان بر اثر روزه دارى و 
ديگر عبادات، آسيب هاى رفتارى و جرايم اخالقى كاهش مى يابد، گفت: بايد 
تمرينات معنوى اخالقِى ماه ميهمانى خدا به ديگر ماه ها نيز تسرى داده شود.
 وى افزود: اين تمرين معنوى بايد تداوم و استمرار داشته باشد چرا كه روزه 
دارى صرفاً به نخوردن و نياشاميدن نيست بلكه فرد روزه دار بايد همه اعضا 
و جوارحــش را از گناه باز دارد وگرنه زحمات جســميش به هدر مى رود و 
برايش فايده اى نخواهد داشت؛ از اين رو، روزه خود سد و مانعى بزرگ براى 

انسان در مسير گناه و بزه است.
دكتر مجيد ابهرى با اشاره به چرايى بازگشت افراد به دامان گناه پس از ماه 
رمضــان، اظهار كرد: اين اتفاق براى ايــن رخ مى دهد كه معنويت در رفتار 
آن ها نهادينه نشده است يعنى آن ها يك ماه در كالسى حضور مى يابند اما 

به محض خوردن زنگ كالس هر آنچه را فرا گرفته اند، فراموش مى كنند.
وى با تأكيد براينكه به همين دليل اســت كه اصول و باورهاى دينى كمتر 
در افراد نهادينه مى شــود، گفت: بايد به جاى آموزش دينى، تربيت دينى را 
مورد توجه قرار دهيم و به جاى پُركارى فرهنگِى بيرونى، پُركارى فرهنگى 

درونى را حاكم كنيم.

بيست و ششمين نمايشگاه بين المللى قرآن 
آغاز به كار كرد

  معارف: بيســت و ششــمين نمايشــگاه قــرآن كريــم ديروز بــا پيام 
آيت اهللا سبحانى و حضور سيد عباس صالحى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى در 
مصالى تهران افتتاح شد.   اين نمايشگاه قرآن با شعار «قرآن؛ چلچراغ هدايت» 
بــا همكارى 29كميته تخصصى در  زمينه هــاى گوناگون علمى، محتوايى، 
هنرى، كودكان، زنان و بخش بين الملل فعاليت دارد و حضور32مؤسســه 
مردمى، 16مركز دانشگاهى و 15حوزه علمى، 20مؤسسه بين المللى قرآنى 
از 7 كشــور از وجود يك هم افزايى ملى و بين المللى در  برپايى اين رويداد 
بزرگ قرآنى حكايت دارد.   بيست و ششمين نمايشگاه بين المللى قرآن كريم 

تا 14خرداد در مصالى بزرگ امام خمينى(ره) برپاست.

راد   حسينى  مصطفى  سيد   / معارف   
 انس با قرآن كريم آثار بى شمارى در زندگى انسان 
دارد. احاديث زيادى بر اين واقعيت تأكيد دارند و 
خود قرآن كريم نيز در آيات زيادى به اين موضوع 

اشاره مى كند.
خداوند متعال در آيه 9 ســوره اِســراء مى فرمايد: 
ُر الُْمْؤِمِنيَن  «إِنَّ َهَذا الُْقْرآَن يْهِدى لِلَِّتى ِهى أَْقَوُم َو يَبشِّ
الَِحــاِت أَنَّ لَُهْم أَْجــًرا َكِبيًرا»؛  َِّذيــَن يْعَمُلوَن الصَّ ال
قطعاً اين قرآن به [آيينى] كه خود پايدارتر اســت 
راه مى نمايد و به آن مؤمنانى كه كارهاى شايســته 
مى كنند مژده مى دهد كه پاداشى بزرگ برايشان 

خواهد بود.
رســول اكرم(ص) مى فرمايند: «خداوند از شنونده 
قرآن ســختى هاى دنيا را بر مى دارد و از قارى آن 
گرفتارى هاى آخرت را». بانوى بانوان عالم حضرت 
فاطمه زهــرا(س) نيز در دعايى بــا مضامين ناب 
مى فرمايند: «بارالها! نيرومندى در بندگى ات و بينش 
روشــن در كتابت و فهــم و درك احكامت را از تو 

خواستارم. 
خدايا بر محمد و آل محمد درود فرســت و قرآن را 
دور از دسترس ما و پل صراط را لغزشگاه ما و محمد 

(صلى اهللا عليه و آله) را رويگردان از ما قرار مده».

 امتى كه قرآن را به كنارى نهادند!
البته اين تمام ماجرا نيســت بلكه مــا در قرآن از 
زبان حضرت رســول(ص) در روز حشر و در محضر 
خداوند، گاليه تندى هم نسبت به كسانى داريم كه 
قرآن را كنار گذاشته اند؛ نه آن را مى خوانند و نه به 

آن عمل مى كنند. 
نتيجه چنين نقيصه بزرگى در عالم اسالم، مى شود 
بسيارى از مشكالتى كه امروز جوامع مختلف با آن 

دست به گريبان هستند. 
قــرآن كريم از زبان پيامبر نور و مهربانى در آيه 30 
ســوره مباركه فرقان با لحنى گاليه آميز و صدايى 
كه طنين آن در درازناى تاريخ شــنيده مى شــود، 
مى فرمايد: «َوَقاَل الرَُّسوُل يَا َربِّ إِنَّ َقْوِمي اتََّخُذوا َهَذا 
الُْقْرآَن َمْهُجوًرا»؛ و پيامبر [خدا] گفت پروردگارا قوم 

من اين قرآن را ترك كردند.
اين در حالى است كه قرآن كريم در چندين آيه به 
مهربانى بى حد و حصر و اخالق حسنه پيامبر(ص) 
اشاره و از آن به «انّك لَعلَى ُخُلٍق عظيٍم» ياد مى كند، 
اما كنار نهادن قرآن از ســوى امت، چيزى نيست 
كه پيامبر رحمت بتواند از آن چشــم بپوشــد زيرا 
تمام زحمات او و فلســفه رسالتش، به بار نشستن 

آموزه هاى قرآن است.
اين همان قرآنى اســت كه داروى دردهاى به ظاهر 
بى درمان بشــر ديروز و امروز و كيمياى ســعادت 
جوامعى است كه در هجوم امواج مدرنيسم، كشتى 

آرامششان در خطر شكست و نابودى است.
قرآن، شــفاى دردهاى بى درمان سينه ها و رحمت 
بى پايان الهى براى انســان سرگشــته اى است كه 
راه هدايــت را گــم كرده و در شــب هاى ظلمانِى 
آخرالزمانى، گرفتار انواع اهريمن ها و طاغوت هاست.

 آثار وضعى انس با قرآن
در ايــن زمينه حجت االســالم مجيــد اصغرزاده 
كارشناس مسائل دينى و تربيتى با دسته بندى آثار 
تربيت قرآنى به دو حوزه مختلف مى گويد: قرآن نور 
است و همان طور كه در احاديث زيادى اشاره شده، 
كســى كه با قرآن انس داشته باشد از آثار معنوى 
قرائت قــرآن بهره مند مى شــود و در اين موضوع 

ترديدى نيست.

 اگر دقت كنيد كمتر كسى را مى يابيد كه از دوران 
كودكى با قرآن و جلســات قرآنى ارتباط داشته و 
از اين نور حضور در جلســات قرآنى و تالوت قرآن 
بهره مند نشده است. بنابراين خواندن قرآن اصطالحاً 
يكسرى آثار وضعى دارد كه مستقيماً روى افراد اثر 
مى گذارد. پيامبر اكرم(ص) در اين باره مى فرمايند: 
«خانه اى كه در آن قرآن فراوان خوانده شــود، خير 
آن بسيار گردد و به اهل آن وسعت داده شود و براى 
آسمانيان بدرخشد چنان كه ستارگان آسمان براى 

زمينيان مى درخشند». 
اصغرزاده با اشاره به حوزه دوم آثار قرآن بر شخصيت 
افراد مى گويد: بخش دوم آثارى است كه شامل حال 
افرادى مى شــود كه عالوه بر تالوت و قرائت قرآن در 
معانى آن نيز «تدبر» مى كنند و با توجه به اينكه قرآن 
كريم، خود واالترين كتاب اخالق اســت و مهم ترين 
درس هاى اخالقى را در محتواى خود دارد، اين افراد با 
درس هاى اخالقى قرآن آشنا مى شوند و آن را بتدريج 

در زندگى خود به كار مى برند و نهادينه مى كنند.
 مثالً قــرآن مى گويد: « وال يغتب بعضكم بعضاً»؛ يا 
مى فرمايد: «اّن اهللا ال يَهدى َمن هو ُمسرٌف كّذاب»؛ 
انســان قرآنى با خواندن اين آيات، ســعى مى كند 
غيبت را از زندگــى خود خارج كند، دروغ نگويد و 
اسراف نكند. يا در موارد فراوانى كه قرآن دستور به 
اقامه نماز و دادن زكات و كمك به فقرا و ايتام يا صله 

رحم و احسان به والدين مى كند.
 اين ها مستقيماً دستورات اخالقى است و كسى كه 
با قرآن انس دارد طبيعى است كه سعى مى كند اين 

دستورات را در زندگى خود اجرا كند.
 تربيت هم دقيقاً همين است و غير از اين چيزى نيست.
فقط نكته مهم اين اســت كه قرآن براى خواننده 
خود شــعاعى از نور و پوششــى از معنويت ايجاد 

مى كند كه شخص قرآنى، سريع تر و آسان تر موفق 
بــه انجام دســتورات تربيتى مى شــود و به بركت 
اجراى توصيه هــاى قرآنى، هم زندگى شــخصى 
خود را پاك و نورانــى مى كند و هم به عنوان يك 
واحــد اجتماعى، اين نور تربيتــى را در جامعه نيز 
منتشــر مى كند و موجب مى شــود ديگران نيز از 
آثــار تربيت قرآنى برخوردار شــوند و بدين ترتيب 
يك انسان قرآنى نقش ســازنده خود در جامعه را 
در راستاى كاهش آسيب هاى اجتماعى بخوبى ايفا 

مى كند.

 قرآن؛ بيمه عمر انسان
حجت االســالم اصغرزاده خاطرنشــان مى كند: به 
همين دليل اســت كه در اســالم تأكيد زيادى بر 
آمــوزش قرآن به فرزندان داريم زيرا قرآن بيمه نامه 
عمر اســت و فرزندى كه قرآنى شد از آسيب هاى 
بزرگ آينده در امان خواهد بود و به عبارتى در پناه 

قرآن قرار مى گيرد.  وى مى افزايد: پيامبر اكرم در اين 
باره مى فرمايند: «هر كس فرزندش را ببوسد، خداوند 
عّزوجّل براى او ثواب مى نويسد و هر كسى كه او را 
شــاد كند، خداوند روز قيامت او را شاد خواهد كرد 
و هر كس قرآن به او بياموزد، پدر و مادرش دعوت 
مى شوند و دو لباس بر آنان پوشانده مى شود كه از 
نور آن ها، چهره هاى بهشتيان نورانى مى گردد». پس 
اگر مى خواهيم خانواده سالم و جامعه سالم داشته 
باشــيم، بايد تالش كنيم تربيت قرآنى را در خانه و 
مدرســه و در سطح جامعه جدى بگيريم زيرا قرآن 

داروى تمام دردها و مشكالت ماست.

 تنها شعارهاى قرآنى ندهيم
استاد سيد حميد هروى، قارى ممتاز و مدرس قرآن 
كريــم درباره زندگى قرآنى به خبرنگار ما مى گويد: 
متأسفانه در سال هاى اخير شعارهاى ما و عملمان با 
هم فاصله زيادى پيدا كرده است. حرف هاى زيباى 
قرآنى مى زنيم اما عمل ما قرآنى نيســت. به همين 
دليل است كه نسل نوجوان امروز نسبت به نوجوانان 

دهه 60 با قرآن فاصله بيشترى پيدا كرده اند. 
مقصر كســانى هســتند كه بر خالف قرآن عمل 
مى كنند و تا روال جامعه ما به اين ترتيب باشــد، 
نمى توانيم به آســانى براى كودكان و نوجوانانمان 
قرآن را تبليغ كنيم. ســخن گفتــن درباره اخالق 
قرآنى شايد چندان دشوار نباشد اما عمل كردن به 
اخالق قرآنى است كه مهم و دشوار است.  شما در 
بيشتر آيات قرآن، بصورت مستقيم و غيرمستقيم 
دستورهاى اخالقى را مى بينيد؛ دروغ نگفتن، غيبت 
نكردن، حســد نورزيدن، مال يتيم را غارت نكردن، 
كم فروشــى و گرانفروشــى نكردن، ربا نگرفتن و 

بسيارى دستورات ديگر. 

اگر ما به اين دستورات انسان ساز عمل كنيم و بعد 
دم از قرآن بزنيم، فرزندان ما نيز به قرآن گرايش پيدا 
مى كنند، وگرنه مصداق همان آيه شريفه هستيم كه 
پيامبر اكرم(ص) در آن از امت خود گاليه مى كنند 

كه اين امت قرآن را رها كردند و كنار گذاشتند.

 روح قرآن، اخالق اسالمى است
اين مدرس باسابقه و رتبه نخست قرائت مسابقات 
بين المللى قرآن ايران در ســال 1370 با تأكيد بر 
اينكه افرادى كه با رفتار خود آموزه هاى قرآنى را زير 
پا مى گذارند، فاقد تربيت قرآنى هستند، مى گويد: 
بســيارى از ما قرآن را به ســليقه خود و بر اساس 
منافع خود مى خواهيم و «نُؤِمن بَِبعض و نَكُفُر بَِبعض» 
هستيم در حالى كه اصول دين وضع شده است تا ما 

به مكارم اخالقى برسيم.
 پيامبر اكرم(ص) مى فرمايند من مبعوث شدم تا مكارم 
اخالقى را به كمال برسانم و اين همان چيزى است كه 

در جامعه امروز ما در حال فراموش شدن است.
 روح قرآن همان اخالق اســالمى است و خواندن 
قرآن وقتى ارزش بيشتر و عميق ترى پيدا مى كند 

كه همراه با تدبر و عمل به مفاهيم آن باشد.
هروى با اشاره به اينكه اگر فرزندان خود را به جلسات 
قرآن ببريم يا آن ها را به خواندن قرآن سفارش كنيم 
اما خودمان دروغ بگوييم و غيبت كنيم و مسئوالنمان 
هم اختالس كنند و به شعارها و وعده هاى خود عمل 
نكنند، به قرآن صدمه زده ايم، تأكيد مى كند: اولين 
چيزى كه قرآن درباره آن به ما تأكيد مى كند كرامت 
انسان هاست. مى فرمايد: اقرأ و ربك األكرم، مى گوييم 
رســول «اكرم»، قرآن «كريم»، اما كرامت انسان ها در 
جامعه ما به انواع روش ها پايمال مى شود و اين خالف 

تربيت و رفتار قرآنى است.

برش

قرآن براى خواننده خود شــعاعى 
از نــور و پوششــى از معنويــت 
ايجاد مى كند كه شــخص قرآنى، 
سريعتر و آسان تر موفق به انجام 
دســتورات تربيتى مى شود و به 
بركت اجــراى توصيه هاى قرآنى، 
هم زندگى شخصى خود را پاك و 
نورانى مى كند و هم به عنوان يك 
واحد اجتماعى، اين نور تربيتى را 

در جامعه نيز منتشر مى كند

معارف

كارشناسان از آثار تربيت قرآنى در كاهش آسيب هاى فردى و اجتماعى مى گويند

قرآن؛ معلم مهربان اخالق

آيت اهللا مصباح يزدى:
گرايــش  انســان ها 
فطرى به خوب بودن 
و انجــام كار خــوب 
دارند، اين ميل فطرى 
حتى براى كسانى كه 
ندارند  خدا  به  اعتقاد 

وجود دارد.
امروز هنوز يكى از مباحث ريشــه اى در دانشگاه ها 
و محافل علمى مفهوم و مالك تشــخيص خوب 
و بد اســت، بايــد ديد كه مالك ارزشــمند بودن 
چيست، در هر مقطعى از مقاطع علمى و فلسفى، 
بــزرگان و صاحب نظرانى درباره اين موضوع بحث 

كرده اند.
برخى مى گويند كار خوب اين است كه عقل آن را 
تأييد كند يا سبب آرامش براى انسان شود، بعدها 
برخى فالســفه بيان كردند كــه نيت فاعل نيز در 
خوبى و بدى كار دخالت دارد و مالك تشــخيص 
آن عقل است، اما نظر اسالم براى مالك خوبى كار 
اين است كه سبب ســعادت حقيقى انسان شود، 
مالك ارزش؛ كارى اســت كه انسان را به سعادت 

نزديك كند.
(رسا)

حجت االسالم لطف اهللا دژكام 
(نماينده جديد ولى فقيه 

در استان فارس):
در  ذهنيت هايــى 
مســائل  خصــوص 
تربيتى، آموزشى، نقش 
مسجد و نقش آموزش 
امثال اين  و پرورش و 

كه كار اصلى روحانيت اســت، دارم و با همكارى 
روحانيت بايد برنامه اى قوى و جدى را تدوين كنيم 
تا سواى از مسائل سياسى، اقتصادى و اجتماعى، 
در حوزه ترويج انديشــه و عمــل انقالبى به جايى 

برسانيم.
اميدوار هســتم كه بــا اين اعتمــاد رهبر معظم 
انقالب اســالمى به بنــده و ظرفيت هايى كه در 
اســتان فارس وجود دارد و اينكه اين استان يكى 
از مراكز مهم دانشگاهى و حوزوى كشور است و از 
نظر كارشناسان در رده بسيار بااليى در اين حوزه 
هستيم با ايجاد همفكرى و فرصت چندماهه برسيم 
به اينكه به رسانه ها و همه كسانى كه متوقع فعاليت 
هستند، بگوييم وضعيت موجود اين است و تا سه 
يا چهار سال آينده قرار است به چه نقطه اى برسيم.
 (حوزه)

االســالم  حجــت 
والمســلمين محمد 
ابوالقاســم  حــاج 
دوالبى (عضو مجلس 

خبرگان رهبرى):
اگر انسان بخواهد قرآن 
بر او اثرگذار باشد ابتدا 
بايد بــه قيامت يقين 

داشته باشد سپس با قرآن كريم انس بگيرد تا آثار اين 
انس در او متجلى شود. اهل دوزخ كسانى هستند كه 
در دنيا آيات الهى را انكار مى كردند و همه آيات را از 
قوانين طبيعت مى دانستند. امكانات و رفاهيات آخرت 
در دنيا مهيا مى شود اما كافران با بازيچه گرفتن دين 
گز اره هاى دينى را در دنيا به سخره مى گيرند. گناه و 
معصيت زمينه ساز تكذيب آيات الهى است، كسانى 
كه در دنيا اهل گناه هستند در دنيا آرام آرام به جايى 
مى رسند كه آيات الهى را تكذيب مى كنند و بعد كم 
كم به درد تمســخر كردن مبتال مى شوند. در قرآن 
مى خوانيم اگر كسى يك گناه انجام دهد و توبه نكند 
آن گناه در وجود او ريشه مى كند و گاهى براى جدا 
نشدن از آن گناه حق را انكار مى كند از اين رو خداوند 

او را از نور هدايت دور مى كند.
 (شبستان)

برنامه  اى قوى در حوزه انديشه مالك خوبى كار از نظر اسالم
و عمل انقالبى تدوين مى شود

گناه و معصيت زمينه ساز 
تكذيب آيات الهى است

از خطبــه اى  معارف:خطبــه  شــعبانيه؛ 
پيامبر اكــرم(ص) درباره فضيلت مــاه رمضان و 
آمادگى ورود به آن اســت. از آنجا كه اين خطبه 
در آخرين جمعه ماه شعبان ايراد شده، به خطبه 

شعبانيه معروف شده است. 
اين خطبه عــالوه بر بيان عظمت مــاه رمضان، 
مســلمانان را به رعايت دقيق تــر نكاتى چون ياد 
قيامت، رعايت حال زيردستان و نيازمندان، كنترل 
چشم و گوش و زبان، تالوت قرآن و صلوات بسيار 

در آن دعوت كرده است.
تعبيــر معــروف «مــاه ميهمانى خــدا»، و اينكه 
«خــواب روزه دار عبادت اســت» در اين خطبه به 
كار رفته اســت. پيامبــر(ص) در انتهاى خطبه، 

در پاســخ به پرســش امــام علــى(ع)، دورى از 
گنــاه را برترين عمــل در ماه رمضــان معرفى 
كرده اند و از شــهادت ايشــان در ايــن ماه خبر 

دادند. 
اين خطبه را امام رضا(ع) با سلســله سندى كه از 
طريق امامان قبلى به امام على(ع) مى رســد، نقل 

كرده است.
 متن اين ســخنان عالوه بر نقــل در كتاب هاى 

حديثى مثل عيون اخبار الرضا به صورت مجزا نيز 
با ترجمه و شرح منتشر شده است.

در خطبه شعبانيه برخى از وظايف روزه دار چنين 
بيان شده است:

 روزه؛ ياد قيامت 
و اْذكُروا بُِجوِعكْم َو َعَطِشكْم فِيِه ُجوَع يْوِم الِْقياَمِة 

َو َعَطَشُه
و به گرسنگى و تشنگى خود در اين ماه، گرسنگى 

و تشنگى روز قيامت را ياد كنيد.
 رمضان؛ ماه فقرا 

ُقوا َعلَى ُفَقَرائِكْم َو َمَساكيِنكْم و تََصَدّ
و بر فقيران و مسكينان خود صدقه دهيد.

 رعايت ادب و اخالق 
و َوقُِّروا كَباَركْم َو اْرَحُموا ِصَغاَركْم َو ِصُلوا أَْرَحاَمكْم

ســالمندان را احترام نماييد، بر ُخردساالن رحم 
كنيد و صله ارحام نماييد.

 روزه گوش و چشم و زبان
و احَفُظوا ألِســَنَتكم، وَغّضوا َعّما اليِحّل الَنّظُر إليه 
أبصاَركم، و عّما اليحّل اســِتماُع إليه أســماَعكم. 
و زبان هاى خود را و چشم هاى خود را از آن چه نبايد 
ديد و گوش هايتان را از آن چه نبايد شنيد، حفظ 

كنيد.
 توجه به ايتام 

ُنوا َعلَى أَيَتاِم الَنّاِس كَما يَتَحَنُّن َعلَى أَيَتاِمكْم و تََحَنّ
و با يتيمان مردم مهربانى كنيد، تا با يتيمان شما 

مهربانى شود.
 رمضان ماه توبه و بازگشت

و تُوبُوا إِلَى اَهللاِّ ِمْن ُذنُوبِكْم
و از گناهان خود به سوى خدا توبه كنيد.

وظايف روزه دار در خطبه شعبانيه پيامبر اكرم
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به دليل نداشتن مدرك A آسيا

«كريمى»  تا ليگ نوزدهم سرمربى نمى شود
 فوتبال  سينا حسينى  سرمربى سپيدرود رشــت پس از آنكه با انتشار پست هاى 
كنايه آميز عليه جواد تن زاده ،مالك باشگاه به شدت موضع گرفت و او را فرد غير فوتبالى 
توصيف كرد اســتارت بركنارى خود را زد تا جايى كه در مالقات با مالك باشگاه پس از 
چند ســاعت جدال كالمى على كريمى موافقت كرد با انجام تسويه حساب مالى تا پايان 

فصل هفدهم آماده است قطع همكارى خود را با سپيدرود بپذيرد و در قبال دو سال 
باقيمانده از قراردادش ديگر ادعايى نداشته باشد.

با دستيابى به اين توافق همه منتظر جدايى صلح آميز كريمى و مديران سپيدرود 
بودند اما برخالف انتظار اين اتفاق رخ نداد. على كريمى مدعى شــد پس از اين 
جلسه زمانى كه براى تسويه حساب به باشگاه رفته است هيچ كسى جواب او را 

نداده است به همين دليل از هفته نخست خردادماه تمرينات سپيدرود را 
آغاز خواهد كرد، اما مالك باشگاه در شرايطى كه مديرعامل جديد خود 
را انتخاب كرده بود مدعى شــد كريمى به هيچ وجه به باشگاه مراجعه 

نكرده است!
* جادوگر دستيارى مى كند؟

در همين اوصاف مديرعامل جديد،سرمربى سابق ملوان 
را به عنوان سرمربى جديد سپيدرود معرفى كرد تا نادر 

دست نشان هدايت سرخپوشان شهر باران را برعهده 
گيرد، اما على كريمــى در قبال اين انتخاب موضع 
تندى گرفت و مدعى شد اين انتخاب را قبول ندارد 
و همچنان او به عنوان ليدر اصلى كادر فنى در اين 

باشگاه فعاليت خواهد كرد!
اما از باشــگاه سپيدرود خبر مى رســد آنها از همان 

فرمولى كه مالك پيشين نفت تهران براى حذف على 
كريمى استفاده كرده ، بهره بردند تا بتوانند بدون دردسر 
على كريمى را از مجموعه فنى تيــم خارج كنند. ظاهرا 
مديرعامل باشــگاه با ارســال نامه اى به كميته تعيين 
وضعيت اعالم كردند ما با عليرضا امامى فر كه به عنوان 
سرمربى تيم فوتبال سپيدرود رشت در فصل هفدهم 
قطع همكارى كرده ايم و نادر دست نشان به عنوان 

سرمربى از اين فصل با ما همكارى خواهد داشت.
اما چالــش اصلى در ايــن ميان موضــوع ادامه 
همكارى با على كريمى بود. مديران سپيدرود براى 
آنكه كريمى را آچمز كنند بــه وى اعالم كردند 
ما مخالف ادامه فعاليــت وى در كادر فنى تيم 
نيستيم به همين دليل وى مى تواند به عنوان 
دستيار نادر دست نشان در سپيدرود فعاليت 
كند! اتفاقى كه پيش از اين هم براى جادوگر 

رخ داده بود و به همين ترتيب سناريوى بركنارى وى از باشگاه نفت تهران رقم خورد.
هرچند على كريمى اين مسئله را نپذيرفته اما سپيدرودى ها با مشاوره گرفتن از وكالى 
قانونى خود اين موضوع را به عنوان برگ برنده انتخاب كردند تا بدون هزينه على كريمى را 

به سمت در خروجى هدايت كنند.
* دست نشان: كريمى برگردد تيم را تحويل مى دهم!

اما واكنش نادر دست نشان در خصوص اظهارات اخير كريمى جالب توجه بود، دست 
نشان كه به خوبى مى داند هواداران على كريمى مى توانند در ادامه كار براى او چالش 
جدى درست كنند، در اين باره گفت: واقعيت اين است كه من تصور مى كردم كارهاى 
تسويه حساب باشگاه سپيدرود با كريمى انجام شده و جدايى اين مربى قطعى است. 
كريمى فصل گذشته براى سپيدرود زحمات زيادى كشيد و اگر براى فصل آينده 
هم با اين باشگاه قرارداد دارد، مى تواند در اين زمينه اقدام كند. من هرگز به 

خودم اجازه نمى دهم كه براى همكارم مشكلى ايجاد كنم.
وى در مورد اينكه با اين شرايط چه تصميمى خواهد گرفت، 
تأكيد كرد: اگر كريمى همكارى اش را با باشــگاه ادامه 
داد كه ديگر مســئله اى باقى نمى ماند، اگر هم اين 
همكارى به پايان رســيد آن وقت مى توانم در 
سپيدرود مربيگرى كنم. از هواداران سپيدرود 
و كريمى عذرخواهى مى كنم و بهتر است كه 
در مورد قرارداد كريمى و تسويه حساب با كادر 
فنى ســال گذشــته، همه چيز به صورت رسمى 

مشخص شود.
*موانع سر راه كريمى

اما نكته اى كه ذهن عالقمندان به فوتبال را به خود معطوف 
ساخته اينســت كه چرا على كريمى همچنان به عنوان مربى با 
باشــگاه هاى فوتبال قرارداد امضا مى كند و قادر نيست به عنوان 
سرمربى در ليگ برتر فعاليت كند. على كريمى تالش بسيار زيادى 
داشت تا دوره مربيگرى A آســيا كه به تازگى در مشهد برگزار شد 
شركت كند تا مشكل قانونى وى براى عقد قرارداد رسمى با باشگاه 
ها به عنوان سرمربى ديگر تكرار نشــود اما از آنجا كه وى از مدت 
قانونى يكســال از دريافت مدرك مربيگرى B آســيايى اش نمى 
 A گذرد قانونا نمى تواند تا پايان ليگ هجدهم مدرك مربيگرى
را دريافت كند به همين دليل بايد دست به دامن عليرضا امامى 
فر يا يك مربى با مدرك  A  آســيا شــود تا منع قانونى نداشته 
باشد تا شــايد در فصل نوزدهم پس از سپرى كردن اين دوره به 
صورت رسمى بتواند با عنوان سرمربى خودش با باشگاهى قرار 

داد امضا كند.

پرسپوليس منتظر بازگشت پيروانى
تسنيم: در شرايطى در روز هاى اخير از چند پيشكسوت پرسپوليس به عنوان 
گزينه سرپرستى اين تيم نام برده شده كه مديريت باشگاه پرسپوليس قصد 
ندارد تا اعالم حكم نهايى كميته استيناف در مورد پرونده افشين پيروانى، 
اقدامى انجام دهد. باشگاه پرسپوليس به احترام پيروانى تا اعالم حكم صبر 
خواهد كرد و چه بسا اگر محروميت پنج ساله او لغو شود همچنان به عنوان 
مدير تيم فوتبال اين تيم به كارش ادامــه دهد. در صورت ادامه محروميت 
پيروانى آن وقت از بين گزينه هايى چون محسن خليلى، محمد پنجعلى، 
محمد خاكپور، حســين خبيرى و بهنام ابوالقاســم پور يك نفر به عنوان 

سرپرست تيم پرسپوليس معرفى خواهد شد.

حجازى:مربيگرى  برخى ها در فوتبال   
تعجب آور است

تسنيم: مربى و بازيكن پيشــين اســتقالل درباره عدم دعوت باشگاه 
استقالل از خانواده مرحوم ناصر حجازى براى حضور در جشن قهرمانى 
جام حذفى اظهار داشــت: نه من و نه خانواده ام در جريان نبوديم و چيز 
مهمى هم نيست. اين مسائل نشان مى دهد كه باشگاه برنامه ريزى درستى 
ندارد. قلبا استقاللى هســتيم و كارى به اين مسائل نداريم. حتما آقايان 
سرشان شلوغ بوده و حواس شــان نبوده است. آتيال حجازى در پاسخ به 
اين سؤال كه براى مربيگرى پيشنهادى دارد يا نه، خاطرنشان كرد: چه 
پيشنهادى؟ حتما كارمان را بلد نيستيم كه به ما پيشنهادى نمى دهند. 
واقعيت امر اين اســت كه در فوتبال ايران بايد ارتباط داشته باشيد. اگر 
ارتباط نباشد، نمى توانيد كار كنيد. در ليگ دسته اول كسانى را مى بينم 
كه نمى دانم چطور انتخاب شده اند و جاى سؤال است چه مسائلى وجود 

دارد كه اين ها مربيگرى مى كنند.

فرصت دو هفته اى پرسپوليس براى 
پرداخت طلب گولچ

ورزش: آنتونى گولچ دو فصل پيش به پرسپوليس پيوست اما بعد از سپرى 
شــدن 7 هفته از ليگ و بدون انجام يك بازى اين تيم را ترك كرد. وى به 
دليل عدم دريافت مطالباتش اين باشــگاه را محكوم كرد كه تمام حق و 
حقوقش را بدهند. مسئوالن فعلى باشگاه پرسپوليس توانستند درصدى 
از اين بازيكن تخفيف بگيرند اما با اين حال باشگاه پرسپوليس محكوم به 
پرداخت 250 هزار دالر به اين بازيكن و 25 هزار دالر به وكيلش شده است. 
رأى نهايى اين پرونده صادر شده و باشگاه پرسپوليس دو هفته ديگر وقت 
دارد تا مبالغ اشاره شده را پرداخت كند. با توجه به همين قضيه مسئوالن 

اين باشگاه به دنبال ارز دولتى هستند تا حداقل كمتر متضرر شوند.

23 خرداد آغاز اعالم زمان 
فصل نقل و انتقاالت

ورزش:  به نقل از سايت سازمان ليگ فوتبال فريبرز محمودزاده درباره 
فصل نقل و انتقاالت تابستانى گفت: با توجه به جلساتى كه با رياست محترم 
سازمان  ليگ و اعضاى كميته هاى مختلف داشتيم زمان نقل و انتقاالت 
تابستانى فصل 98-97 از تاريخ 23خرداد 1397 آغاز مى شود و  در روز 

سه شنبه 13 شهريور 1397 به پايان مى رسد. 

تيام جانشين مهاجم ونزوئاليى الهالل 
مى شود؟

ورزش:  باشگاه الهالل عربستان قصد ادامه همكارى با «جلمين ريواس» 
مهاجم ونزوئاليى خود را ندارد و اين بازيكن در ليست فروش الهالل قرار 
گرفته است. ريواس يكســال ديگر با الهالل قرارداد دارد ولى اين باشگاه 
عربستانى قصد دارد اين بازيكن را به يكى از كشورهاى عربى منتقل كند. 
جدايى ريواس از الهالل مى تواند به شايعات حضور «مامه تيام» مهاجم 
سنگالى استقالل در الهالل رنگ واقعيت ببخشــد. تيام باوجود اينكه با 
استقالل قرارداد دارد اما بندى در اين قرارداد گنجانده كه با پرداخت 200 

هزار دالر مى تواند از جمع آبى پوشان جدا شود.

حربه باشگاه استقالل براى شايعات 
نقل و انتقاالتى

فارس: طى روزهاى اخير نام هاى مختلفى در رســانه ها و شــبكه هاى 
اجتماعى به صورت ليست مازاد استقالل در ليگ هجدهم منتشر شده اما 
باشگاه استقالل تصميم ندارد تا زمان جذب بازيكنان اسامى را به صورت 
رســمى اعالم كند. مديران باشگاه اســتقالل و در راس آن ها افتخارى 
تصميم دارند تا زمانى كه بازيكنان مد نظر شفر براى فصل جديد را جذب 
نكرده اند بازيكنى را در ليســت مازاد قرار ندهند. اين درخواست شفر از 
باشگاه استقالل بوده و قرار اســت بعد از نهايى شدن مذاكرات باشگاه با 
نفرات جديد با بازيكنى كه شــفر در آن پست روى وى نظر ندارد تماس 

گرفته شود و از وى بخواهند تا تيم جديد خود را معرفى كند. 

ضد حمله

برانكو:
محرمى 10 ميليون يورو مى ارزد

ورزش: به نقل از ســايت اســپورت كرواســى، برانكو ايوانكوويچ سرمربى تيم 
پرســپوليس  درباره حضور در اين تيم گفت: من اخيرا قراردادم را براى دوسال 

تمديد كردم.
 سرمربى ســرخ هاى پايتخت درباره حضور صادق محرمى در ديناموزاگرب 
براى فصل آينــده گفت: صادق محرمــى را به خوبى مى شناســم و مطمئن 
هستم خيلى به كار دينامو خواهد آمد. او بازيكن بسيار خوبى است و مطمئن 
باشــيد ظرف چند ســال آينده دينامو با فروش او 10 ميليون يورو به دست 

خواهد آورد.

كى روش: 
ميراث من براى فوتبال ايران فقط تاكتيكى نيست

ورزش: سرمربى تيم ملى فوتبال در گفت و گو با فاكس اسپورت برزيل در پاسخ به 
اين سوال كه شما مدت ها ست كه هدايت تيم   ملى فوتبال ايران را بر عهده داريد. 
در اين مدت حتما ميراثى از خود براى فوتبال ايران بر جاى گذاشــته ايد، گفت: 
ميراثى كه من براى فوتبال ايران بر جاى گذاشتم. تنها مربوط به مسائل تكنيكى 
نمى شود بلكه در باره مباحث ساختارى و از اين قبيل توانسته ام ميراثى بر جاى 
بگذارم و تغييرات عمده و گسترده اى را در اين زمينه ها ايجاد كردم. من معتقدم 
كه اين تغييرات در تيم   ملى فوتبال ايران بسيار روشن بوده است. جايى كه مى توان 
فوتبال ايران را به دوران قبل از اين تغييرات و بعد از آن تقسيم كرد. در 6 يا 8 سال 

آينده اين تغييرات مى تواند به بهترين شكل ايجاد شود.  12
يكشنبه  30 ارديبهشت 1397
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ورزشـــى

ورزش: تيم ملــى فوتبال كشــورمان كه خــود را براى 
رقابت هاى جام جهانى 2018 روسيه آماده مى كند، پس از 
برگزارى ديدار دوستانه مقابل ازبكستان بايد آماده سفر به 
روسيه شود. برنامه تيم ملى پيش از سفر به روسيه و تا پايان 

مرحله گروهى مشخص شده است.
اعضاى تيم ملى بعد از ظهر امروز به ديدار رئيس جمهور 
حســن روحانى خواهند رفت و ســپس در رونمايى از 
سرود تيم ملى در جام جهانى و مراسم بدرقه كه در تاالر 
رودكى انجام مى شود، شركت مى كنند. ملى پوشان پس 
از برگزارى اين مراسم ها فردا راهى تركيه خواهند شد تا 
اردوى خود را در اين كشور برگزار كرده و سپس ديدارى 
دوســتانه را در تاريخ 7 خرداد مقابل تيم ملى اين كشور 

در استانبول برگزار كنند.
شاگردان كارلوس كى روش پس از پايان اردوى يك هفته اى 
در تركيه راهى يونان مى شوند و يك هفته نيز در اين كشور 
اردو برپا خواهند كرد و 12 خرداد ديدار دوستانه اى مقابل 

تيم ملى يونان در آتن خواهند داشت.
پس از اين اردو تيم ملى ايران به عنوان نخستين تيم حاضر 
در جام جهانى در تاريخ 15 خرداد وارد مسكو خواهد شد تا 

اردوى نهايى خود را پيش از شروع رقابت هاى جام جهانى 
در اين كشور برگزار كند. تيم ملى در كمپ لوكوموتيو مسكو 
استقرار خواهد داشت و 19 خردادماه نيز ديدارى دوستانه را 

مقابل ليتوانى برگزار مى كند.
اولين ديدار تيــم ملى در گروه B جــام جهانى 2018 
مقابل مراكش در تاريخ 25 خردادماه در سن پترزبورگ 
برگزار مى شــود. تيم ملى از 23 خرداد راهى اين شــهر 
شــده و بالفاصله پس از بازى به مسكو بازخواهد گشت. 
تيم ملى دوباره 28 خرداد از مســكو راهى كازان خواهد 
شد تا براى ديدار 30 خرداد مقابل اســپانيا آماده شود. 
شاگردان كى روش تمرينات خود را پيش از آخرين ديدار 
مرحله گروهى مقابل پرتغال از 31 خرداد تا 2 تيرماه در 
كمپ مسكو برگزار خواهند كرد و سپس راهى سارانسك 
مى شــوند تا براى برگزارى اين ديدار در تاريخ 4 تيرماه 

آماده شوند.
تيم ملى پس از ديدار مقابل پرتغال به مســكو باز مى گردد 
و در صورت صعود به مرحله يك هشتم نهايى تمرينات در 
مسكو ادامه خواهد داشت و در صورت حذف، ملى پوشان به 

ايران بازخواهند گشت.

برنامه تيم ملى فوتبال تا پايان مرحله گروهى جام جهانى 2018
 از ديدار با روحانى تا حضور در كمپ مسكو

ورزش: سامان قدوس مثل زمستان يكى از سوژه هاى نقل و 
انتقاالت تابســتان ميان چند تيم انگليسى و البته اسپانيايى 

است.
 ســايت تريبال  فوتبال ســوئد از عزيمت نمايندگان 
باشــگاه ســلتاويگو به اين كشــور جهت مذاكره با 
باشگاه اوسترسوند جهت انتقال سامان قدوس خبر 
داده است. البته باشگاه ســلتاويگو ابتدا مى خواهد 
شرايط كادر فنى خود را براى فصل آينده مشخص 

كند و ســپس براى جذب قدوس وارد عمل 
شــود. خــوان كارلوس، ســرمربى 

فعلــى ســلتاويگو از ســوى اين 
باشگاه تحت  فشار اســت اما به 
نظر مى رســد او يك فصل ديگر 
روى نيمكت اين تيم بنشــيند 
و فعاليتــش را در الليــگا ادامه 
بدهد. ســامان قدوس به  صورت 
مستقيم جايگزين پيونه سيستو 

در خط حمله ســلتاويگو خواهد 
شد. 

دانيــل كيندبــرخ، رئيس باشــگاه 

اوسترسوند اعالم كرده بود پيشــنهادهاى سامان قدوس را 
پس از جام جهانى 2018 روسيه مورد بررسى قرار مى دهند: 
«در پنجره نقل  و انتقاالتى ژانويه از سلتاويگو پيشنهاد 
داشتيم اما پس از آن ارتباطى ميان ما نبود. سامان 
قدوس بازيكن جام جهانى 2018 روسيه است كه 
ارزش او را به طرز فوق العاده اى افزايش خواهد 
داد. هر پنجره نقل  و انتقاالتى نيز باعث افزايش 
قيمت قدوس مى شود، بنابراين دليل روشنى 
وجود دارد كه منتظر جام جهانى 2018 روسيه 
بمانيم. انتقال قدوس در شــرايط فعلى 

ايده درستى نيست.»
حضور در الليگا و باشــگاهى 
با قدمت ســلتا يــك اتفاق 
ويژه براى قدوس محســوب 
مى شود. مهاجمى كه آخرين 
بازى خود را براى اوسترسوند، 
ديروز در ورزشگاه نورپورتن 
آره نا مقابل ساندسوال - تيم 
سابق عليرضا حقيقى- برگزار 

كرد.

 مشتريان مهاجم تيم ملى قبل از جام جهانى دست به كار شدند

ماتادورها به دنبال «سامان قدوس» 

 ســايت تريبال  فوتبال ســوئد از عزيمت نمايندگان 
باشــگاه ســلتاويگو به اين كشــور جهت مذاكره با 
باشگاه اوسترسوند جهت انتقال سامان قدوس خبر 
داده است. البته باشگاه ســلتاويگو ابتدا مى خواهد 
شرايط كادر فنى خود را براى فصل آينده مشخص 

كند و ســپس براى جذب قدوس وارد عمل 
شــود. خــوان كارلوس، ســرمربى 

دانيــل كيندبــرخ، رئيس باشــگاه 

«در پنجره نقل  و انتقاالتى ژانويه از سلتاويگو پيشنهاد 
داشتيم اما پس از آن ارتباطى ميان ما نبود. سامان 

قدوس بازيكن جام جهانى 
ارزش او را به طرز فوق العاده اى افزايش خواهد 
داد. هر پنجره نقل  و انتقاالتى نيز باعث افزايش 
قيمت قدوس مى شود، بنابراين دليل روشنى 

وجود دارد كه منتظر جام جهانى 
بمانيم. انتقال قدوس در شــرايط فعلى 

ايده درستى نيست.»

توصيف كرد اســتارت بركنارى خود را زد تا جايى كه در مالقات با مالك باشگاه پس از 
چند ســاعت جدال كالمى على كريمى موافقت كرد با انجام تسويه حساب مالى تا پايان 

فصل هفدهم آماده است قطع همكارى خود را با سپيدرود بپذيرد و در قبال دو سال 
باقيمانده از قراردادش ديگر ادعايى نداشته باشد.

با دستيابى به اين توافق همه منتظر جدايى صلح آميز كريمى و مديران سپيدرود 
بودند اما برخالف انتظار اين اتفاق رخ نداد. على كريمى مدعى شــد پس از اين 
جلسه زمانى كه براى تسويه حساب به باشگاه رفته است هيچ كسى جواب او را 

نداده است به همين دليل از هفته نخست خردادماه تمرينات سپيدرود را 
آغاز خواهد كرد، اما مالك باشگاه در شرايطى كه مديرعامل جديد خود 
را انتخاب كرده بود مدعى شــد كريمى به هيچ وجه به باشگاه مراجعه 

در همين اوصاف مديرعامل جديد،سرمربى سابق ملوان 
را به عنوان سرمربى جديد سپيدرود معرفى كرد تا نادر 

دست نشان هدايت سرخپوشان شهر باران را برعهده 
گيرد، اما على كريمــى در قبال اين انتخاب موضع 
تندى گرفت و مدعى شد اين انتخاب را قبول ندارد 
و همچنان او به عنوان ليدر اصلى كادر فنى در اين 

اما از باشــگاه سپيدرود خبر مى رســد آنها از همان 
فرمولى كه مالك پيشين نفت تهران براى حذف على 

كريمى استفاده كرده ، بهره بردند تا بتوانند بدون دردسر 
على كريمى را از مجموعه فنى تيــم خارج كنند. ظاهرا 
مديرعامل باشــگاه با ارســال نامه اى به كميته تعيين 
وضعيت اعالم كردند ما با عليرضا امامى فر كه به عنوان 
سرمربى تيم فوتبال سپيدرود رشت در فصل هفدهم 
قطع همكارى كرده ايم و نادر دست نشان به عنوان 

سرمربى از اين فصل با ما همكارى خواهد داشت.
اما چالــش اصلى در ايــن ميان موضــوع ادامه 
همكارى با على كريمى بود. مديران سپيدرود براى 
آنكه كريمى را آچمز كنند بــه وى اعالم كردند 
ما مخالف ادامه فعاليــت وى در كادر فنى تيم 
نيستيم به همين دليل وى مى تواند به عنوان 
دستيار نادر دست نشان در سپيدرود فعاليت 
كند! اتفاقى كه پيش از اين هم براى جادوگر 

قانونى خود اين موضوع را به عنوان برگ برنده انتخاب كردند تا بدون هزينه على كريمى را 
به سمت در خروجى هدايت كنند.

* دست نشان: كريمى برگردد تيم را تحويل مى دهم!
اما واكنش نادر دست نشان در خصوص اظهارات اخير كريمى جالب توجه بود، دست 
نشان كه به خوبى مى داند هواداران على كريمى مى توانند در ادامه كار براى او چالش 
جدى درست كنند، در اين باره گفت: واقعيت اين است كه من تصور مى كردم كارهاى 
تسويه حساب باشگاه سپيدرود با كريمى انجام شده و جدايى اين مربى قطعى است. 
كريمى فصل گذشته براى سپيدرود زحمات زيادى كشيد و اگر براى فصل آينده 
هم با اين باشگاه قرارداد دارد، مى تواند در اين زمينه اقدام كند. من هرگز به 

خودم اجازه نمى دهم كه براى همكارم مشكلى ايجاد كنم.
وى در مورد اينكه با اين شرايط چه تصميمى خواهد گرفت، 
تأكيد كرد: اگر كريمى همكارى اش را با باشــگاه ادامه 
داد كه ديگر مســئله اى باقى نمى ماند، اگر هم اين 
همكارى به پايان رســيد آن وقت مى توانم در 
سپيدرود مربيگرى كنم. از هواداران سپيدرود 
و كريمى عذرخواهى مى كنم و بهتر است كه 
در مورد قرارداد كريمى و تسويه حساب با كادر 
فنى ســال گذشــته، همه چيز به صورت رسمى 

مشخص شود.
*موانع سر راه كريمى

اما نكته اى كه ذهن عالقمندان به فوتبال را به خود معطوف 
ساخته اينســت كه چرا على كريمى همچنان به عنوان مربى با 
باشــگاه هاى فوتبال قرارداد امضا مى كند و قادر نيست به عنوان 
سرمربى در ليگ برتر فعاليت كند. على كريمى تالش بسيار زيادى 

A داشت تا دوره مربيگرىA داشت تا دوره مربيگرىA
شركت كند تا مشكل قانونى وى براى عقد قرارداد رسمى با باشگاه 
ها به عنوان سرمربى ديگر تكرار نشــود اما از آنجا كه وى از مدت 

قانونى يكســال از دريافت مدرك مربيگرى 
گذرد قانونا نمى تواند تا پايان ليگ هجدهم مدرك مربيگرى 

را دريافت كند به همين دليل بايد دست به دامن عليرضا امامى 
فر يا يك مربى با مدرك  

باشد تا شــايد در فصل نوزدهم پس از سپرى كردن اين دوره به 
صورت رسمى بتواند با عنوان سرمربى خودش با باشگاهى قرار 

داد امضا كند.

25 رو مانده به جام جهانى انتقادها باال گرفت 
شمشير كشى شكست خورده ها 

براى كى روش
ورزش : تيم ملى ايران و شــاگردان كى روش اين روزها 
زير بار سنگين ترين فضاى رسانه اى فعاليت خود را براى 
حضور در جام جهانى آماده مى كنند. رســانه هاى خبرى 
اين روزها با انتشــار مصاحبه هاى عجيب و غريب ســعى 
دارند اندك آرامش باقيمانــده براى تيم ملى فوتبال ايران 
را از بيــن ببرند تا خداحافظى تلخى بــراى تيم كى روش 

رقم بخورد.
اين روزها آش به قدرى شــور شده اســت كه مربيان بدون 
كارنامه و بعضا شكســت خورده نيز اينقدر جســارت پيدا 
كرده اند كه خود را در قامت يك منتقد تمام عيار مى بينند و 
به كى روش ايراد مى گيرند كه چرا فالن بازيكن به تيم ملى 
دعوت شده و ديگرى دعوت نشده است. يك بار با دقت به اين 
اسامى دقت كنيد، رسول خطيبى،مجيد نامجو مطلق، غالم 

پيروانى، محمد احمدزاده، حسن روشن!
اين افراد كه پرچمدار مربيان بدون كارنامه و ضعيف شناخته 
مى شوند اين روزها در صف نخســت منتقدان كارلوس كى 
روش قرار دارند و عرصه را چنان بــراى خود باز ديده اند كه 
به خود اجازه  مى دهند كه براى ســرمربى تيم ملى تعيين 

تكليف كنند !
قطعا  سرمربى تيم ملى به عنوان كسى كه با ملى پوشان زندگى 
كرده و سال ها آنها را با تفكرات خود هدايت كرده است بهترين 
فردى است كه مى تواند درباره بازيكنان نظر بدهد نه يك مربى 
كه در كارنامه خود جز ناكامى هيچ شاخصه ديگرى وجود ندارد. 
يا كسى كه در سال هاى اخير تنها هنرش نشستن پشت فرمان 
ماشين هاى سنگين بوده و در جاده هاى كشورهاى مختلف از 

طريق راديو فوتبال را دنبال مى كرده است!
بايد به كى روش حق داد زمانى كه رســانه ها درباره شرايط 
آماده سازى تيم ملى از او ســوال مى پرسند در پاسخ با اين 
جمله او رو به رو شوند كه شــما بهتر است در اين خصوص 
سوالى نپرسيد چون در روزهايى كه بايد به فكر تيم ملى باشيد 

به فكر حاشيه سازى براى تيم ملى ايران هستيد. 
اين در حالى است كه مرد پرتغالى در جديدترين مصاحبه اش 
گفته است: براى من حضور در ايران تجربه گرانبهايى بود. با 
وجود همه سختى ها و كم و كاستى ها تالش براى پيدا كردن 
راه حل هميشه وجود داشت. هميشه تالش كردم تا بازيكنانم 
بهتر شوند و پيشرفت كنند. اين وظيفه من و مسئوليت من به 
عنوان سرمربى است كه بتوانم بازيكنانم را  بهتر كنم و باعث 

پيشرفت آنها شوم.



اميرمحمد سلطان پور :  ”نمى خواهــم در مقابل اسپانيا 
قرار بگيرم.“

اين جمله اى بود كه ليونل مســى پيش از قرعه كشى جام 
جهانى در مورد احتمال هم گروهى با اســپانيا بيان كرد و 
احتماال عقيده بســيارى از ســتارگان ديگر حاضر در جام 

جهانى نيز بوده است.
اســپانيا در پايان دور مقدماتى جام جهانى با قدرت هرچه 
تمامتر به عنوان تيم اول جواز حضور در روســيه را كسب 
كرد. آن ها آنقدر خــوب بودند كه بعد از عملكرد بســيار 
ضعيف در جام جهانى 2014 و يورو2016، چنين عملكرد 
قدرتمندانه اى تعجب آور نيز بود. صعود آن ها زمانى قطعى 
شد كه موفق شــدند با اقتدار ايتاليا را در سانتياگو برنابئو 
شكست دهند و در نهايت با كسب 28امتياز و به ثمر رساندن 

36گل و دريافت تنها 3گل كار خود را به پايان رساندند.
سرمربى

ژولن لوپتگى 51ساله، بعد از يورو2016 به عنوان سرمربى 

الروخا انتخاب شــد. او پيش از اين تجربه هدايت تيم زير 
21ساله هاى اســپانيا را در كارنامه داشــته و از زمان آغاز 
كار با بزرگساالن تغييرات زيادى را در تركيب تيم به وجود 
آورده است. او در خصوص جانشين ها براى بازيكنان قديمى 
اسپانيا از گزينه هاى جالبى استفاده كرد و نه تنها بازيكنان 
جوان بلكه بازيكنان پر سن و سال جالبى را براى مدت ها به 
تيم اسپانيا برگرداند. لوپتگى تاكنون در كنترل تيم پرستاره 
اسپانيا موفق بوده و اين تيم معموال پرحاشيه را از دردسرها 

دور نگه داشته است.
ستاره

بعد از آنكه ايتاليا را به شديدترين شكل ممكن تنبيه كرد و 
ستاره تيمش در بازى آخر مقدماتى در ورزشگاه ماالگا بود، 
ايسكو به همگان ثابت كرد كه دعوت نشدنش به تيم ملى در 
جام جهانى 2014 و يورو2016 چه اشتباه بزرگى بوده است. 
او اين فصل در پيراهن رئال هر زمان در تركيب قرار گرفت 
درخشان ظاهر شــد و مسلما قلب تپنده اســپانيا در ميانه 

ميدان در جام جهانى 2018 خواهد بود.
مهره كليدى

داويد سيلوا هميشه در بهترين شــرايط خود براى اسپانيا 
حاضر بوده است؛ حتى اگر هيچگاه به اندازه اينيستا و ژاوى 
مورد تعريف و تمجيد قرار نگرفته باشــد. از زمان سرمربى 
شــدن لوپتگى، داويد ســيلوا با 11گل زده بهترين گلزن 
اســپانيا بوده اســت. جوردى آلبا نيز همچنان در تيم ملى 
حاضر خواهد بود و در دفاع چپ بارها و بارها در جام جهانى 

زمين را باال و پايين خواهد رفت.
ستاره غايب

انتقال ديگو كاستا از چلسى به اتلتيكومادريد در حالى اتفاق 
افتاد كه به خاطر محروميت نقل و انتقال، اين انتقال تا ژانويه 
به تعويق افتاد. اين بدون باشــگاه بدون براى مدت حدود 
شش ماه، باعث افت بدنى ديگو كاستا شده و هنوز نتوانسته 
آمادگى خود را براى شــركت در جام جهانى در خط حمله 

اسپانيا ثابت كند.

آيا اسپانيا مى تواند فرم كنونى خود را در جام جهانى 
حفظ كند؟

در يكى از بازى هاى تداركاتى اخير اسپانيا مقابل كاستاريكا، 
سرمربى كاستاريكا در خصوص اسپانيا گفته است: «آن ها 
توپ را با يك ضرب به حركت در مى آورند و ســرعت آن ها 
شيطانى است.» اسپانيا اگر مى خواهد در جام جهانى موفق 
باشد بايد اين دو خصوصيت خود را به خوبى حفظ كند. كارى 
كه مى تواند بعد از يك فصل سنگين براى بازيكنانشان در 

ليگ هاى اروپايى، بسيار سخت باشد.
مهاجم چه كسانى خواهند بود؟

آلوارو موراتا با اينكه فصل خوبى را در چلســى پشــت سر 
نگذاشــت اما محتمل ترين گزينه براى پاسخ به اين سوال 
است. فهرست دعوت شدگان به تيم ملى اسپانيا فردا توسط 
لوپتگى اعالم مى شود و مشخص نيست ديگو كاستا دعوت 
خواهد شــد يا نه، اما او نيز مى تواند گزينه مناسبى باشد. 
رودريگو نيز فصل بسيار خوبى براى والنسيا گذرانده وبراى 
اسپانيا نيز سابقه گلزنى دارد. البته اسپانيا در مقابل ايتاليا در 
مقدماتى جام جهانى بدون مهاجم بازى كرد كه حتى قربانى 

اين تاكتيك يعنى موراتا نيز آن را ايده خوبى لقب داد.
آيا بايد منتظر ســورپرايزى در فهرســت لوپتگى 

باشيم؟
لوپتگى بارها نشان داده كه از اضافه كردن بازيكنان عجيب و 
غريب به تركيب تيمش واهمه اى ندارد و در فهرست فردا نيز 
شايد دوباره چنين چيزى را ببينيم. حتى اگر داويد ويا نيز در 

فهرست باشد نبايد تعجب كنيم.
يك هافبك دفاعى يا دو؟

در حالى كه شاكله اصلى اسپانيا در تمام مسابقات مقدماتى 
جام جهانى براى اسپانيا تقريبا يكسان بود، اما لوپتگى گاهى 
تغييرات كوچكى مخصوصا در خط هافبك ميانى مى داد. او 
در كنار سرجيو بوسكتس از هافبك هاى مختلفى استفاده 
كرده و مشخص نيســت كدام را براى جام جهانى انتخاب 
مى كند. بيشتر بازى ها كوكه، بعضى وقت ها سائول و گاهى 
تياگو سيلوا زوج بوسكتس در ميانه ميدان بودند. گاهى نيز 
او بوسكتس را در ميانه ميدان تنها مى گذاشت و دو بازيكن 
بال را در دو طرف او به بازى مى گرفت. بايد منتظر بود و ديد 

اسپانيا در  روسيه چه برنامه هايى خواهد داشت.

 

با 190 كيلوگرم در يك ضرب
ركوردشكنى غيررسمى سهراب مرادى 

در جهان
ورزش: قهرمان وزنه بــردارى المپيك ريو در فاصله ســه مانده تا 
بازى هاى آســيايى به ركوردهاى خوبى رســيده و حتى به صورت 

غيررسمى ركورد يك ضرب جهان را هم شكست.
 تيم ملى وزنه بردارى براى حضور در بازى هاى آســيايى و ســپس 
قهرمانــى جهــان 2018 آماده مى شــود و قطعا ايــن روزها يكى 

ازآماده ترين نفرات تيم، سهراب مرادى است.
او در فاصله سه مانده تا آغاز بازى هاى آسيايى توانسته به ركوردهاى 
خوبى برســد و در جديدترين تمرينات خود موفق شــد به صورت 

غيررسمى ركورد يك ضرب جهان را بشكند.
 مرادى در يك ضرب وزنــه 190 كيلوگرم را باالى ســر برد كه دو 

كيلوگرم از ركورد يك ضرب جهان (188 كيلوگرم) بيش تر است.
مرادى هم اكنون ركورددار دوضرب (233 كيلوگرم) و مجموع جهان 
(417 كيلوگرم) اســت و به نظر مى رســد با اين شرايط احتماال در 

بازى هاى آسيايى جاكارتا بايد منتظر ركوردشكنى او باشيم.

واكنش نيما عالميان به تجليل 100 هزارتومانى
كارشان زشت بود

ايســنا: ملى پوش پينگ پنگ ايران گفت: پينگ پنگ بعد از صد 
سال به دسته يك جهان صعود كرد اما مســئوالن شهر بابل با 100 

هزارتومان از ما تجليل كردند. واقعا كارشان زشت بود.
 نيما عالميان گفت: پينگ پنگ بعد از صد ســال به دســته يك 
جهان صعود كرد اما بــا 100 هزارتومان از من و نوشــاد تجليل 
كردند. واقعا كارشان زشت بود  همين اتفاقات باعث سرخوردگى 
ورزشكاران و نخبه ها مى شود. خودشان بعدا خجالت زده شدند 
و خيلى با ما تماس گرفتنــد و عذرخواهى كردند و گفتند جبران 

مى كنيم. 

سپاهان در راه جام باشگاه هاى هندبال 
آسيا

ورزش: به دنبال انصراف تيــم نفت و گاز گچســاران از حضور در 
رقابت هاى هندبال جام باشگاه هاى آسيا، تيم فوالد مباركه سپاهان 

راهى اين مسابقات مى شود.
تيم هندبال نفت و گاز گچســاران به عنوان قهرمــان ليگ برتر 
باشگاه هاى كشور در سال 1396 جواز حضور در مسابقات هندبال 
جام باشگاه هاى آســيا در بخش مردان را كسب كرد اما به دنبال 
انصراف تيم از شركت در اين مسابقات تيم ديگرى جايگزين اين 

تيم خواهد شد. 
طبق قانون اين ديدارها دو تيم از هر كشور مى توانند در مسابقات جام 
باشگاه هاى آسيا حضور يابند و طبق اعالم كميته مسابقات فدراسيون 
هندبال ايران دو تيم اول ليگ برتر در بخش مردان مجوز حضور در 

اين رقابتها را كسب مى كنند. 
 با توجه به اعالم انصراف تيم هندبال نفت و گاز گچساران، تيم دوم و 
سوم مى توانند براى اعزام به اردن اعالم آمادگى كنند. به اين ترتيب 
تيم هندبال فوالد مباركه ســپاهان اعالم كرده كه قصد دارد در اين 

ديدارها شركت كند. 

اعزام كشتى گيران نوجوان به تورنمنت 
رومانى

ورزش: تيم هاى كشــتى آزاد و فرنگى جوانان و تيم كشــتى آزاد 
نوجوانــان در رقابت هاى بيــن المللى رومانى شــركت مى كنند. 
تورنمنت بين المللى كنســتانتين الكســاندروف، لوان پوپوويچى، 
دامتيرو پيروالسكو و واسيل لورگا در رده سنى نوجوانان و جوانان در 
رشته هاى آزاد و فرنگى روزهاى 10 تا 14 خردادماه در شهر بخارست 
رومانى برگزار  مى شود. تيم هاى منتخب كشتى آزاد نوجوانان و آزاد 
و فرنگى جوانان كشــورمان در اين رقابت ها حضور خواهند يافت. 
كادر فنى اين تيم ها به زودى ليســت نفرات اعزامى را نهايى و اعالم 

مى كنند.

خبر
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سرمربى تيم ملى 
هندبال: با لژيونرها  در آسيا  

صعود مى كنيم
مهر: سرمربى جديد تيم ملى هندبال كشورمان معتقد است كه تيم ايران تيم 

خوبى است و اگر بتوانيم به مرحله نيمه نهايى برسيم مى توانيم يك پاى فينال 
بازيهاى آسيايى جاكارتا باشيم.

 اولين اردوى تيم ملــى هندبال مردان ايران با هدف حضــور در هجدهمين دوره 
بازيهاى آسيايى جاكارتا از روز چهارشنبه 26 ارديبهشت ماه در تاالر هندبال تهران 
آغاز شد. «زوران كاستاراتوويچ» مربى 52 ساله اهل مقدونيه هدايت تيم ايران 

را در اين رقابتها برعهده دارد.
وى گفت:  اگر بازيكنان خارجى هم بيايند و آنها را در اردوها و مسابقات 

داشته باشيم مطمئن هستم كه مى توانيم به نيمه نهايى رقابتهاى 
جاكارتا راه يابيم. اگر بتوانيم به اين مرحله برسيم روى 

ســكو رفتن راحت تر بوده و يك پاى فينال 
خواهيم بود. 

تك سواركار ايران 
بدون اسب در المپيك آرژانتين 

مهر: طبق قوانين بازى هاى المپيك جوانان، سواركار ايران 
بدون اسب شخصى و مالكى خود به اين بازى ها اعزام  مى شود 

و بر اساس قرعه كشى، با اسبى از كشور ميزبان در رقابت ها شركت 
مى كند.

 عرشيا نجفى زاده ســواركار ايرانى اســت كه براى حضور در بازى هاى 
المپيك 2018 جوانان كسب سهميه كرده است. اين سهميه سال گذشته 
از رقابت هاى بين المللى كه به ميزبانى ايران و با حضور نمايندگانى از 

10 كشور برگزار شد، به دست آمد.
بر اين اســاس نجفى زاده همراه با ســرمربى خارجى تيم 

ملى و به عنوان تنها نماينده ســواركارى ايران در 
المپيك جوانــان آرژانتين حاضر خواهد 

شد.

تسويه حساب شرط 
ورود به ليگ هاى بسكتبال

ايسنا: رئيس كميته  مسابقات فدراسيون بسكتبال از تنظيم اوليه 
آيين نامه  ليگ هاى فصل آينده خبــر داد و گفت: تيم ها براى ورود به 

مسابقات نبايد بدهى داشته باشند.
ورژ آبكاريانگ گفت: سعى شــده تا تغييرات در مســير بهتر شدن باشد تا 
مشكالت فصل هاى قبل را نداشته باشيم. مثال براى بازيكنان سرباز اين شرايط 
را ايجاد كرده ايم كه بعد از دوران خدمت بتوانند با تيمى ديگر قرارداد ببندند. 
به نوعى نمى خواهيم هيچ بازيكنى بيرون بماند. اجازه تغيير باشگاه در طول 
فصل نداريم كه صحبت هايى براى انتقال قرضى شده كه بايد درباره آن 
صحبت شــود. وى گفت: در همين آيين نامه  به اين موضوع اشــاره 

كرده ايم كه براى شروع فصل تمامى تيم هايى كه مى خواهند 
وارد شوند و در سامانه ما ثبت نام كنند بايد حساب هاى 

قبلى شان را تســويه كرده باشند. تيم بدهكار 
اجازه ورود به ليگ را ندارد.
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ورزش: با اضافه شدن نام كارلوس كارواليال و 
پل لمبرت به فهرست ســرمربيان بركنار شده 
اين فصل ليگ برتر انگليس، ركورد سرمربيان 

اخراجى تاريخ اين ليگ شكسته شد. 
جدايى كارلوس كارواليال از سوانزى و بركنارى 
پل لمبرت از سرمربيگرى استوك سيتى تعداد 
مربيانى كــه در اين فصــل از رقابت هاى ليگ 
برتر انگليس اخراج شده  يا موفق به جلب نظر 
باشــگاه براى تمديد قرارداد آنها نشده اند را به 
15نفر افزايش داد كه اين رقمى بى سابقه است. 
كارواليال و لمبرت هر دو سرمربيان تيم هايى 
بودند كه نتوانســتند در ليگ برتر دوام بياورند 
و به دسته اول ســقوط كردند. سم آالردايس 
از اورتون و ديويد مويس از وســتهام دو مربى 
ديگرى بودند كه در هفته مــا قبل پايان فصل 
ليگ برتر و فينال جام حذفى، تيم هايشــان را 
ترك كردند. قبل از اعالم خبــر بركنارى اين 
4 نفر هــم 10 تغيير ديگــر در كادرهاى فنى 
تيم  هاى ليگ برتر انگليس قطعى شده بود كه 
جدايى آرسن ونگر از آرســنال مهمترين شان 

بود.
روند بركنارى ها بــا  فرانك دى بوئر هلندى كه 
تنها پس از 4 هفته از آغاز فصل از كريســتال 
پاالس اخراج شد استارت خورد و پس از او هم 
در ماه اكتبر كريگ شكســپير و رونالد كومان 
به ترتيب از ســرمربيگرى تيم هاى لسترسيتى 
و اورتون بركنار شــدند. مربى اخراجى بعدى 
اسالون بيليچ از وســتهام بود كه ديويد مويس 
جايش را گرفت، مويســى كه خودش در پايان 
فصل اين تيم را ترك كرد. وست بروموويچ هم 
پيش از كريســمس تونى پوليس را بركنار كرد 
و اين قبل از تبديل شــدن پل كلمنت به اولين 
مربــى اخراجى اين فصل ســوانزى بود. مارك 
هيوز و ماركو سيلوا هم در ادامه فصل استوك و 
واتفورد را ترك كردند و مائوريسيو پيگرينو هم 
در ماه مارس از ساوتهمپتون جدا شد. يك ماه 
پس از آن هم آلن پارديو دومين مربى اخراجى 
وست بروموويچ در اين فصل شد. به اين ترتيب 
ركورد قبلى بركنارى سرمربى در تاريخ ليگ برتر 

كه 13مورد بود شكسته شد.

ايسنا: عسكرى كه تجربه سرمربيگرى تيم ملى در المپيك 2012 لندن را هم 
دارد، حاال بار ديگر هدايت تيم ملى را بدست گرفته كه مسابقات آسيايى و بازيهاى 

آسيايى آزمونهاى پيش روى او در ماه هاى آتى هستند. 
* نقطه اوج تكواندوى ايران در اين 30 

سال چه بازه   زمانى بود؟
تكواندوى ما دوران طاليى زياد داشــته و 
نمى توانم انتخاب كنم. براى مثال دوره اى 
كه «ذوالقدر» آمد مدال هاى زيادى را كسب 
كرديم كه پيش از آن داشــتن اين مدال ها 
آرزو بود. ســپس دوران «مهماندوســت» 
بود كه باز هم شاهد نتايج درخشان بوديم 
و توانســتيم در جهان مدال آورى كنيم و 
ديد تكواندوكاران ايران نســبت به كسب 
مدال عوض شــد، فهميدند كه مى توان در 
جهان هم مدال آورى كــرد. پس از آن در 
دوران «مقانلو» هم اين نتايج ادامه داشت و 

مدال هاى خوبى كسب شد. 
* چگونه مى توان با توجه به باال بودن ســطح انتظــارات، جواب اين 

انتظارات را در المپيك پيش رو داد؟
سطح انتظارات از تكواندو را خود ملى پوشــان اين رشته باال برده اند اما همه بايد 
بدانند كه فضاى المپيك با همه   رقابت هاى بين المللى متفاوت است. اگر نتيجه 
مى خواهيم بايد از اآلن فضا را به ســمت المپيكى شــدن برده تا آمادگى الزم را 

پيدا كنيم. 

* نحوه برگزارى انتخابى هاى تيم ملى نسبت به دوره هاى قبل متفاوت 
بود، چطور به اين ديدگاه رسيديد؟

من به شــخصه منتقد نحوه  برگزارى انتخابى هاى تيم ملى بــودم، چرا كه يك 
سرى تكواندوكار هميشگى با هم مسابقه 
مى دادنــد و نفــرات اعزامى مشــخص 
مى شــدند. در اين روش انگيزه و پشتوانه 

سازى خوبى صورت نمى گرفت. 
* صحبت هايى در مــورد انتخاب 
«هادى ساعى» به عنوان مديرفنى 
تيم ملى مطرح است. الزم مى دانيد 

اين سمت در كنار كادرفنى باشد؟
اگر مســائل و وظيفه ها مطرح شود فكر 
نمى كنم مشكلى به وجود آيد و حتى در 
باال رفتن ســرعت انجام كارها هم مفيد 
است. كما اينكه من و «ساعى» در مسابقات 
المپيك لندن هم با هم كار كرديم و هيچ 

مشكلى نبود، حتى در آن مسابقات مشاور و كمك خوبى بود.
*فكر مى كنيد تكواندوى ايران در بازى هاى آسيايى انتظارات را برآورده 

مى كند؟
اين دوره از بازى هاى آسيايى نسبت به دوره هاى قبل سخت تر است. از پنج وزن 
موجود در اين رقابت ها چهار وزن المپيكى بوده و تيم كره با قدرت اصلى خود عازم 
جاكارتا مى شــود. البته ما نيز زمان كافى را داريم و مى دانيم كه براى چه چيزى 

عازم اين رويداد مهم مى شويم. 

از دى بوئر تا آالردايس و مويس 
 ليگ  جزيره در اخراج سرمربى ركورد زد

سرمربى تيم ملى تكواندو:هدف گذارى ما براى المپيك است

روى خط روسيه
25 روز تا اسپانيا؛ سخت ترين رقيب ايران در جام جهانى

   معرفى  تيم هاى جام جهانى (7)
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تئاتر

رئیس کانون ملی منتقدان تئاتر در نشست ارتقای 
کیفیت تئاتر دفاع مقدس مطرح کرد

نمایش های دفاع مقدس در فهرست برترین ها
فارس: نشست جایگاه نقد در ارتقای کیفیت تئاتر دفاع مقدس با حضور 
مهــدی نصیری رئیس کانون ملی منتقدان تئاتر و علی جعفری فوتمی 
عضو کانون ملی منتقدان تئاتر و پژوهشگر تئاتر با اجرای منوچهر اکبرلو 

در برنامه رؤیای خاک شبکه آموزش برگزار شد.
مهدی نصیری در این نشست اظهار داشت: اگر درباره یک کار گفت وگو 
نشــود و نقدی نشود کیفیت خوبی از کارها نخواهیم دید. یک مدیر اگر 
به دنبال ارتقای کیفیت خوب کارهاست باید به جایگاه منتقد باور داشته 
باشد و هنرمند هم باید حضور یک منتقد را بپذیرد، نه اینکه نقد را قبول 
داشته باشد ولی جایگاه منتقد و نقد را نپذیرد. اگر این همدلی در کارها 
وجود داشته باشد در ادامه منجر به یک فعالیت پیوسته در کنار هم بودن 

حوزه ها شده و نتیجه به ارتقای کیفیت می انجامد.
وی همچنین یادآور شــد: مدیران در یک جاهایی فکر می کنند اگر به 
بی کیفیتی یک اثر اشاره کنند، ضعف و عملکرد خودشان را گفته اند، این 
امر در حوزه دفاع مقدس و دیگر حوزه ها وجود دارد، البته به هیچ مدیری 
در هیچ دوره خاصی اشــاره نــدارم. در واقع این یک جریان گفت وگوی 
فرهنگی و هنری اســت که منظور و هدفش یک نفر و یک اثر نیســت 

مجموعه این ها در کنار هم همگرایی و پیوستگی ایجاد می کند.

 بازگشایی رموز اثر توسط منتقد
جعفری درباره شــرایط نقد امروز گفــت: در این باره که مهدی نصیری 
مطرح می کند مشخص نمی شود که منتقد در کجا قرار دارد کنار هنرمند 
اســت یا تماشــاچی یا مدیران! از این چهار دسته،  سه گروه تکلیفشان 
مشخص اســت که کجا قرار دارند ولی امروز مشخص نیست که منتقد 
ما کجا قرار دارد به صورت عرفی می گویند که منتقد روبه روی هنرمند 

می ایستد اما آیا واقعاً این گونه است؟ 
وی با بیان اینکه یکی از وظایف منتقد بازگشایی رموز اثر است، گفت: حال 
باید نگاه کنیم که چقدر در بین آثار مکتوب و شفاهی، منتقدان در این 
جایگاه قرار گرفته اند، یعنی سعی کرده اند که چاله های ارتباطی بین اثر 
هنری و مخاطبان را با تحلیل های خود پر کنند درحالی که در تمام دنیا 

این طور است و از وجوب کاری منتقد محسوب می شود.
جعفری همچنین اظهار داشت: این مشکل در کارهای دفاع مقدسی هم 
وجود دارد و بالتکلیفی منتقد بیشتر می شود؛ مدیر تئاتر دفاع مقدسی 
معتقد می شــود که منتقد نباید در سالن حضور یابد،  هنرمندی هم که 
کار دفاع مقدســی ساخته باز هم توقع ندارد که از کارش بد گفته شود، 
او معتقد است که با همه سختی ها کار دفاع مقدس ساخته و بعد کارش 
مورد نقد هم قرار بگیرد! اینجاست که منتقد تکلیفش با خودش مشخص 
نیست. وی در ادامه گفت: این فهم متأسفانه هنوز شکل نگرفته است. دو 
سال پیش نیما دهقان نمایشی دفاع مقدسی ساخت که به نظر می رسید 
بین همه نقدها جای خالی اینکه برخی تابلوهای نمایش فهم ارتباطشان با 
هم نیازمند یک پس زمینه است، محسوس بود. هیچکس این جای خالی 

را در قالب منتقد پر نکرد.

 آمار درستی از آثار تئاتر دفاع مقدس نیست
نصیــری در ادامه افزود: اگر مدیر، جریان نقــد را به عنوان یک مدیر یا 
دبیر جشنواره قبول داشته باشد و رسالتش ارتقای کیفیت تئاتر باشد به 
نتیجه می رســد. ما در حوزه دفاع مقدس از این صحبت ها داریم که این 
حوزه مخاطب کم دارد یا اینکه کیفیت فالن جشــنواره پایین است اما 
هیچ وقت درباره آمار مخاطبان دفاع مقدس آمار درســتی وجود نداشته 
چون نگاه آن مدیر یا دبیر مقطعی بوده است. اگر همگرایی در این زمینه 
وجود داشته باشد چنین اطالعاتی به دست می آید. وی با بیان اینکه ما 
وقتی می گوییم تئاتر دفاع مقدس مخاطب ندارد باید مستنداتی داشته 
باشیم، افزود: درحالی که این مستندات وجود ندارد، پنج کار پر مخاطب 
این سال های اخیر دینی و دفاع مقدسی بوده است. یکی از پرفروش ترین 
کارهای تئاتری ما مذهبی بوده اســت. مدیر و دبیر این حوزه اگر کار را 

قبول داشته باشد زمینه ها را با کارهای پژوهشی فراهم می کند.
جعفــری درباره نقد آثار دفاع مقدس نیز گفــت: در خیلی جاهای دنیا 
منتقدان اصالً به عنوان مهمان برای تماشــای کاری نمی روند بلکه پول 
می دهند و بلیت می خرند و این طور می توانند کار را نقد کنند. در زمینه 
دفاع مقدس هم باید گفت که کارهای این عرصه دو دسته می شوند، یک 
دسته کارهایی است که به مثابه تولید هر اثر هنری دیگر به همان شکل 
و شیوه تولید شده و موضوع و محتوایش به هشت سال دفاع مقدس باز 

می گردد این از قاعده های تئاتر تبعیت می کند.
وی در ادامه افزود: ولی دسته دیگر کارهای سفارشی این عرصه است که 
اتفاقاً تولیدکنندگان شامل سفارش دهنده و کسی که سفارش را انجام 
می دهد تمایل دارد که کار آن قدر هم دیده نشود چون نگرانی مالی ندارد.

جعفری اظهار داشــت: همان طور که مهدی نصیــری می گوید در این 
سال های گذشته یکی از کارهای موفق تئاتر، کارهای دفاع مقدس بوده 

است اما این ها جزء کارهای سفارشی نبوده اند.

بیش از 15 هزار ناشر 
از پرداخت مالیات معاف هستند

ایرنا: رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان گفت: بیش از 15 هزار ناشر در 
کشور فعالیت می کنند که مطابق قانون، از پرداخت مالیات معاف هستند.

محمود آموزگار افزود: با توجه به معافیت ناشران از پرداخت مالیات، آنان 
باید اظهارنامه مالیاتی را به موقع تنظیم کنند. وی اظهار کرد: بر اساس 
قانون معافیت موسســات انتشاراتی و کتابفروشــان از پرداخت مالیات، 
اشخاص حقیقی و یا حقوقی که از وزارت  فرهنگ و ارشاد اسالمی، مجوز 
فعالیــت دارند از پرداخت  مالیات بر درآمد فعالیتهای انتشــاراتی معاف 
هســتند. آموزگار با بیان اینکه اوضاع کتاب و کتابخوانی در کشور خوب 
نیست، اظهار کرد: اکنون وضعیت کتابخوانی در کشور بهتر نشده و ایران 
در مقایسه با سایر کشورهای دنیا، با رونق کم مطالعه کتاب از سوی افراد 

جامعه رو به رو است. 
وی با تأکید بر ضرورت و اهمیت نیازســنجی در حوزه نشــر، ادامه داد: 
ناشران باید با سالیق مردم در حوزه کتاب آشنا شوند تا بتوانند کتاب هایی 
متناســب با سالیق آن ها منتشر و عرضه کنند. رئیس اتحادیه ناشران و 
کتابفروشــان، بی رونقی کتابخوانی در کشور را نوعی هدر رفت سرمایه 
دانســت و تصریح کرد: توســعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، یک عزم 
همگانی می طلبد و تقویت ناشران در زمینه نشر و تبلیغات کتاب امری 

ضروریست.
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ادب و هنر

خبر

ابراهیم اکبری دیزگاه:

رمان باید عقل را از افسردگی رهایی دهد 
فارس: »شاه ُکشی« اثر ابراهیم اکبری دیزگاه که 
شهرستان ادب آن را منتشر کرده روایتی از 24 
ساعت زندگی شخصی است که می خواهد شاه 

را ترور کند.
سوژه داســتان بکر و جالب توجه است، زیرا در 
طول ســال هایی که محمدرضا پهلوی بر مسند 
قــدرت تکیه زده بود، دو مرتبــه مورد ترور قرار 
گرفت که هر دو نافرجام بود. از این رو ســوژه ای 
که دیزگاه در این اثر سراغ آن رفته در نوع خود 

جالب توجه است.
اکبری دیــزگاه با رمان »برکــت« پیش از این 
توانســت تا نامزدی جایزه جالل آل احمد پیش 
بــرود و به طبع این رمان پیشــنهادی بود برای 
موافقان و مخالفــان کار قبلی، از این جهت که 
می خواستند ببینند نویسنده »برکت« در کار تازه 

منتشر شده اش چه کرده است.
به این بهانه گفت وگویی با این نویسنده ترتیب 

دادیم که در ادامه قسمتی از آن را می خوانید.

 می خواهم از سهراب شروع کنم، هدفش 
از کشتن شاه چیست؟ فقط به خاطر یک 
انتقام؟ یعنی اگر پدرش را نمی  کشتند هیچ 
وقت در این مسیر قرار نمی  گرفت؟ در مورد 
سهراب توضیح بدهید که آیا در رمان شما او 

نماِد بخشی از جامعه انقالبی است؟
سهراِب »شاه  کشی« آدِم مردد است. آن قدر مردد 
و شــکاک که حتی نمی  داند زیپش را باال بکشد 
یا نه؟ تکلیفش مشخص نیست؛ دلیلش هم این 
است که در یک خانواده  ای زیسته که زیر چکمه 
دیکتاتورِی شاه صدمه دیده! صدمه جّدی دیده! 
چون ذهــن و زبانش بر اثر فشــارِ اکثرِی رژیم 
دچار مشکل شــده دقیقاً نمی  داند چه کار کند. 
اگر تنها راهی که در جلــوِی رویش قرار گرفته 
همین کشــتِن شاه اســت، برای آن هم مشکل 
دارد؛ یعنی دقیقاً نمی داند چرا باید شاه را بکشد؟ 
سرگردان است بیِن دالیل! گاهی می  گوید برای 
انتقاِم خوِن پدرِ شــهیدش می خواهد آن کار را 
انجام دهد گاه برای انتقاِم ظلم  هایی که به خواهر 
و مادرش شده، گاه برای اینکه ندایی به او رسیده 
»اذهب الی فرعون انه طغی«! و گاه تعلِق خاطر 
خود را به شهبانو نشان می  دهد و برای تصاحِب 

آن می خواهد به این کار دست بزند!

از همه آن مســائل مهم تر براِی این آدم، مسئله 
کشتن و نکشتن است، یا بهتر بگویم فکر کردن 
به مسئله کشتن یا نکشتن! یعنی از ابتدا دارد به 
این فکر می  کند بکشم یا نکشم و در اواخر هم که 
می  گوید من نمی ُکشم، جدای از ترسش، وقتی 
متوجه می  شــود یک گروه دیگر هم می  خواهند 

شاه را ترور کنند، شل می  شود.

 چقدر از منابع مستند برای نوشتن رمان 
استفاده کردید؟

منابِع معتبر و مســتند برای اسناد، کارِ مورخ و 
تاریخ  نگار است. کارِ رمان نویس نقل وقایِع تاریخی 
نیست بلکه رمان نویس با غور در تاریِخ وجودی 
انسان وقایع را می  ســازد، یعنی روایت می  کند! 
البته با کمِک تخّیــل می  تواند از وقایِع تاریخی 
استفاده کند وقایع را از فیلتِر تخیل رد کند تا در 

عالِم رمان واقعی تر بنماید!

 شــکنجه و بازجویی با خرس مستند 
است؟

اساســاً یکی از خصایــِل ذاتــی حکومت  هاِی 
دیکتاتــوری آزارِ دیگری اســت! از این رهگذر 
دیگری محکوم به آزار اســت یا با شکنجه یا با 

زندان یا با تبعید! حاکمیت به هر میزان که جبار 
و ظالم باشد به همان میزان توفیِق تولیِد شکنجه 
پیدا می  کند! اساســاً خالقیِت ساواک در همین 
مسئله است! تولیِد آزار بیشتر برای مخالفان سر 
سخت! این مسئله خرس هم یکی از شاهکارهاِی 
رژیِم پهلوی است که رهبِر معظم انقالب به آن 
اشــاره کرده اند و عباس میالنی هم در نگاهی به 

شاه گزارش کوتاهی از آن واقعه آورده است!

 آیا این تصویر، تصویِر درستی است که 
کسانی که ســال 57 انقالب کردند با آن 

چیزی که ما امروز می  بینیم تفاوت بسیار 
زیادی داشتند؟ یعنی حداقل داستان  نویسان 
)از هر تفکر و طیفی( تصور می  کنند انقالب 

یعنی همه یک شکل بودند؟
واقعاً همین طور اســت که شما می  گویید، تمام 
گروه  ها و اغلِب مردم جمع شده بودند برای یک 
نفی بزرگ که شاه بود، فقط تعداِد کمی از افراد 
به مسائِل بعد از نفی فکر می  کردند! افرادِی مثِل 
بهشتی خیلی کم بودند که به فکر قانون اساسی 
باشــند به فکر این باشند بعد چه می  شود و چه 

کار باید بکنند؟ 
حاال که سخن از شهید بهشتی به میان آمد من 
توصیه می  کنم کارهای شهید بهشتی را بخوانید، 
شهید بهشــتی از معدود آدم  هایی است که در 
بین انقالبیون نسل اول، دنیا را دیده و مناسباِت 
بین  المللی را خوب می  شناسد، از همه مهم تر از 
معدود آدم  هایی است که فکر می  کند برای اداره 
کشور هم فکر دارد! مابقِی افراد احساساتی و در 

فکر نفی هستند.
مرحوم بازرگان هم در کتاِب انقالِب ایران در دو 
حرکت به این مسئله اشاره می  کند! او می گوید 
مردم ایران، مردِم انقالبی ایران دقیقاً می  دانستند 
چه چیــزی را نمی  خواهند! چه سیســتمی را 
نمی  خواهند! ولی خیلی نمی  دانستند چه چیزی 

را می  خواهند! 

 سردرگمی سهراب را در نماز خواندنش 
خواندم،  نمــاز  می  گوید  دید،  می  شــود 
نخواندم؟ قبله کدام طرف اســت؟ این را 
بگذاریم پای آن ُمردد بودن یا از تیک  های 
شخصیتی سهراب است؟ و این تصویر مثالی 

از بخشی از جامعه انقالب ایران است؟
بله همین طور اســت شــّک و تردید سهراب از 
ســاحِت معرفت عبور کرده و به ساحِت وجودی 
رخنه کرده اســت! این یعنی ویرانِی ذهِن آدمی! 
وقتی ذهن ویران شــود وجود نشــاِط خود را از 
دست می  دهد انسان دچارِ پریشانی می  شود در 
همه اموراتش! سهراب َمثِل صحیح چنین جامعه  

خفه شده پیش از انقالب است.
سهراب بخشی از انسان ایرانی است، مردد است 
مبارزه کند یا نکند؟ اصالً ســؤال دارد چرا باید 
مبارزه کند؟ همین شــاه مگر بد است؟ یا شما 

اگر به جنــگ تحمیلی نگاه کنید، ماجرا همین 
است. در جنگ من آدم  هایی را سراغ دارم که به 
بهانه  هاِی زیادی نرفتند جهاد کنند! جزو قاعدین 

بودند. 
تعداِد افــرادی که مجاهده کردنــد خیلی زیاد 
نیست! چون رسانه  ما روایِت درستی ارائه نداده 
است نسل بعد از جنگ فکر می  کنند همه مردم 
تک تک شان در جنگ بودند! ماجراِی انقالب هم 
همین طور است همه فکر می  کنند همه قبل از 

انقالب مبارز بودند!
من با گزارش مستند می  توانم به شما بگویم که 
70 درصــد روحانیت هم با امام نبودند؛ این ها را 
می  توانید در خاطرات خانم خدیجه ثقفی همسِر 
امام بخوانید. می  گوید وقتی امام را گرفتند و تبعید 
کردند همۀ زن های همسایهـ  یعنی زن  های علما 
ـ زخم  زبان می زدند و بعد می  گوید وقتی انقالب 

شد همه این ها آمدند.

 در داســتان یک جماعتی بدون اینکه 
می  رفتند،  اصلــی  افراد  پشــت  بدانند 
می دانســتند هــدف تغییر اســت ولی  
نمی  دانستند چه تغییری دارد اتفاق می  افتد، 
از این نمی  ترسید که در کتاب برداشت بدی 
شــود؟ اینکه خواننده یک جاهایی دچار 

تزلزل شود؟
من بعد از ســه، چهار سال مطالعه، قرائت خودم 
را از انقــالب ارائه دادم. شــاید به نظر بعضی  ها 
غلط باشد، شــاید هم درست است. االن خیلی 
از بچه  های انقالبــی می  گویند که خیلی موافق 

نیستند.
اتفاقاً چندصدایی یعنی همین، اگر همان قرائتی 
را که آقای فالنــی در خاطراتش آورده من هم 
می  نوشتم این دیگر رمان نمی  شد! بیشتر منظور 
من این است که رمان باید افراد را از خواب بیدار 
کند وگرنه تن بدهد به روایت رسمی و همان را 

بگوید که لطفی ندارد. 
رماِن جدی بیشتر پرسش ایجاد می  کند تا عقِل 
صاحباِن اراده از افســردگی رهایی یابد! هر اثری 
واجِد چنین شرطی نباشــد هر چه باشد رمان 
نیســت! یک اثر ادبی اســت زندگینامه افسرده 
کننده فالن آقاســت که می  خواهــد با نمِد این 

متن  هاِی مرده کالهی برای خودش بدوزد!

کوتاه و خواندنی

باشــگاه خبرنگاران: چهاردهمین نمایشــگاه ســاالنه حروف نگاری پوستر 
اسماء الحسنی از سوی پایگاه  اینترنتی طراحان مستقل ایران »تودی  پوسترز« به 
صورت ملی برگزار شد. در این دوره 1030 اثر از 677 شرکت کننده به دبیرخانه 
این رویداد رسید که پس از بحث و بررسی توسط هیئت داوران، 44 اثر انتخاب 
و به نمایشگاه راه یافته است. انتخاب نهایی و داوری آثار توسط مسعود نجابتی، 
محمد خزایی، ناصر طاووسی، محمدرضا دوست محمدی و علیرضا حصارکی در 

خانه هنرمندان ایران برگزار و نفرات برگزیده این دوره انتخاب شدند.

راهیابی 44 اثر به نمایشگاه پوستر »اسماءالحسنی« 

فارس: مدیر کارگروه هنرهای تجسمی ایکوم درباره برنامه های این مجموعه در 
روز جهانی موزه گفت: از پارسال پویشی فرهنگی راه اندازی کردیم و گالری ها را 
هم با موزه ها همراه کردیم تا یک هفته فقط فعالیت فرهنگی داشته باشند و بحث 
خریدوفروش مطرح نباشد. درنا حمیدی درباره نمایشگاه آثار نقاشی هنرمندان 
انجمن اتیســم ایران هم اظهار داشت: این نمایشگاه صبح امروز در گالری هنر 
مجموعه تاریخی فرهنگی نیاوران افتتاح شد و طی آن 16 تابلو از بچه های مبتال 

به اوتیسم به نمایش در آمد که سرشار از احساسات ناب و بی نظیر است.

افتتاح نمایشگاه هنرمندان انجمن اوتیسم

مهر: مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی در مراسم بزرگداشت روز ملی حکیم 
عمرخیام گفت: امروز شایسته است نیشابور به جوهره هویتی خودش یعنی ادبیات 
بازگردد و چون ظرفیــت آن را دارد که تبدیل به قطب ادبیات عرفانی و حکمی 
ایران و جهان شــود، باید با تأســیس دانشکده بین المللی ادبیات و کتابخانه های 
مجهز زبان فارسی، میزبان فارسی پژوهان جهان در این شهر باشیم.  وی ادامه داد: 
خانه امین االسالمی های نیشابور ظرفیت آن را دارد تا تبدیل به موزه استاد شفیعی 

کدکنی شود تا هر چه بیشتر شخصیت علمی این مرد بزرگ را بشناسیم.

پیشنهاد تأسیس موزه شفیعی کدکنی در نیشابور

رئیس مرکز اسناد کتابخانه مجلس خبر داد

حمایت مرکز اسناد از انتشار  پایان نامه های مرتبط 

باشــگاه خبرنگاران: علی ططری، رئیس مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسالمی،  از تاسیس گروه 
علمی اسناد و موزه در مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسالمی خبر داد و گفت:  یکی از مصوبات شورای 
پژوهش کتابخانه مجلس شورای اسالمی تأسیس گروه علمی اسناد و موزه بود که از اسفند سال 96 فعالیت 
خود را آغاز کرد. این هیئت 6 عضو دارد که دو عضو آن از استادان هیئت علمی دانشگاه و چهار عضو از داخل کتابخانه 
شامل ریاست کتابخانه،  مدیر مرکز اسناد،  مدیر موزه و معاونت پژوهش است.  وی ادامه داد:  مقرر شده تمام پژوهش ها و 
طرح هایی که در حوزه اسناد، اشیای موزه و مطالعات پارلمانی باشد به این گروه محول شود، ما حتی اعالم رسمی می کنیم، 
پژوهشگرانی که عالقه مند به انجام پروژه هایی در حوزه اسناد، مطالعات پارلمانی و موزه مجلس هستند،  می توانند طرح های 
خود را ارائه دهند،  از طرح هایی که مورد پذیرش قرار می گیرند،  حمایت شده و به صورت کتاب و پایان نامه منتشر می شوند.

 ططری با بیان این مطلب که بخشی از منشورات کتابخانه به انتشار پایان نامه های دانشجویی اختصاص خواهد یافت،  گفت:  
تاکنون 25 طرح پژوهشی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته که از این میان  10 طرح قطعی شده و تا امضای قرارداد نیز 
پیش رفته است. 15 طرح دیگر نیز در مراحل بررسی و ارزیابی است.  وی افزود: خوشبختانه ما از اواسط سال 96 بحث 
انتشــار طرح های پژوهشی را پس از سه سال فترت فعال کردیم، طی دو ماه اخیر حدود پنج مجموعه منتشر کردیم و 
سه مجموعه دیگر نیز در شرف انتشار است. دبیر گروه علمی اسناد و موزه با اشاره به فعالیت کتابخانه مجلس در انتشار 
طرح های تحقیقاتی مرتبط با عملکرد این کتابخانه گفت:  ما از سال 87 این حوزه را فعال کردیم، نزدیک به70 کتاب و مجله 
منتشر کردیم، سه سالی به دلیل ضعف های حوزه مدیریتی و کمبود اعتبارات معطل ماند، اما از سال گذشته با ورود ریاست 
جدید، این حوزه ها فعال و دستور اکید داده شده است که از انتشار کتاب ها و پژوهش های حوزه اسناد و موزه حمایت کنیم.

کتاب

موسیقی

حسین علیزاده در نشست خبری:
هنرمندان شایسته، رنگ غربت نگیرند

اســتاد  خبری  نشســت  فارس: 
حســین علیزاده موســیقیدان و 
نوازنده پیشکســوت، صبح دیروز 
)شنبه 29 اردیبهشت( با حضور جمعی از اصحاب 
رسانه برگزار شد. علیزاده در ابتدای این نشست 
با اشــاره به ســفر اخیرش به ترکیه گفت: من 
معموالً برای انجام مصاحبه و نشست های خبری 
پیش قدم نمی شــوم اما این بار به واســطه سفر 
ترکیه و تماشای اجرای ارکستر سمفونیک آنتالیا 
به رهبری »علی رهبری« از اصحاب رسانه دعوت 

کردم تا در این باره سخنانی را بیان کنم.
وی افزود: متأســفانه در کشــور ما مراسم های 
بزرگداشت و پاسداشت هنرمندان زمانی برگزار 
می شود که دیگر فایده ای ندارد و هنرمند بنا بر 
دالیل مختلف توانایی انجام کار هنری را ندارد، ما 
متأسفانه از هنرمندان زمانی که در اوج فعالیت و 
پویایی قرار دارند استفاده ای نمی کنیم، من امروز 
دوست دارم از علی رهبری و هنرش سخن بگویم. 

این نوازنده برجسته افزود: متأسفانه علی رهبری 
در دوران کوتاه فعالیتش در ایران بنابر دالیلی که 
بخشــی از آن را خواهم گفت دچار حاشیه هایی 

شد که نتوانست کار خود را انجام دهد.

  گاهی سیاست، هنرمندان را مقابل هم 
قرار می دهد

ایــن هنرمنــد ادامه داد: متأســفانه شــرایط 
سیاست زده سبب می شود که در بسیاری از موارد 
خود هنرمندان هم مقابل یکدیگر قرار بگیرند و 
این اتفاقی بود که شــاید برای علی رهبری هم 
افتاد. طی ماه گذشــته من برای تماشای اجرای 
ارکستر سمفونیک آنتالیا به رهبری علی رهبری 
دعوت شدم و شاهد اجرای قطعه »مادرم ایران« 
از این هنرمند بودم. بعد از تماشای این اجرا هم 
احساس افتخار کردم هم غربت، که چرا هنرمندی 
با توانایی های علی رهبری نمی تواند قطعه ای را که 

برای ایران ساخته در کشور خود اجرا کند.

علیزاده بیان کرد: معموالً پیش از هر اجرا مرسوم 
نیســت که رهبر ارکستر سخنرانی کند اما علی 
رهبری برای حسی که نسبت به این قطعه داشت 
ایستاد و پیش از اجرا صحبت هایی راجع به ایران 
و همین طور ســاخت این قطعــه کرد و عنوان 
کــرد که مادرم ایران را بــرای اولین بار در اینجا 
اجرا می کنم و تمام سالن هم برای او و این عرق 

میهنی اش ایستادند و تشویق کردند.

 علی رهبــری ممنوع الخروج یا ورود 
نیست

وی خاطرنشــان کرد: علی رهبــری هم اکنون 
ممنوع الخروج یا ورود نیست و هیچ انگ سیاسی 
هم ندارد اما خودش احساس می کند در ضوابط 
و روابطی کــه هم اکنون در عرصه های مدیریتی 
فرهنگی وجود دارد، ممنوع الفعالیت است؛ ضمن 
اینکــه به اعتقاد من علی رهبری نیاز به همدلی 

همکاران خودش هم داشت.

علیــزاده درباره توانایی های هنــری رهبری نیز 
گفت: من علی رهبری را از ســن 12 سالگی ام 
می شناســم و از نزدیک شاهد رشد و پیشرفت 
باورنکردنی اش بودم و امروز هم هیچ فرد صاحب 
نظری در موســیقی ایران نیست که توانایی های 
رهبری را کتمان کنــد. بزرگانی همچون احمد 
پژمان که سابقه سال ها دوستی و فعالیت هنری 
با او داشته ، تنها یکی از این نمونه هاست و قطعاً 
هنرمندان صاحب نظر می تواننــد هنر، دانش و 

موقعیت رهبری در جهان را تأیید کنند.

 تمام انــرژی رهبری بــرای انجام 
فعالیت های اداری هرز رفت

وی در ادامه گفت: علی رهبری به اعتقاد من به 
سمتی سوق داده شد که تمام انرژی او برای انجام 
فعالیت های اداری هرز رفت و زمانی را که او باید 
صرف ساختن قطعات و همین طور آماده کردن 
ارکستر می گذاشــت باید صرف مسائل اداری و 
دفتری  کرد. می شــد علی رهبری را که افتخار 
ایران است در ایران نگه داشت اما صد حیف که 

ایشان در کشور خودش درک نشد.

آنچه می خوانید

 شهید بهشتی از معدود آدم  هایی 
است که در بین انقالبیون نسل 
اول، دنیــا را دیــده و مناســباِت 
بین  المللی را خوب می  شناســد، 
از همه مهمتر از معدود آدم  هایی 
است که فکر می  کند برای اداره 
کشور هم فکر دارد! مابقِی افراد 
احساساتی و در فکر نفی هستند



رونمایی از پوستر پویانمایی »امین و اکوان« 

»امین و اکوان« در بازار جشنواره کن

مهر: پوستر انیمیشن »امین و اکوان« هم زمان با حضور در بازار هفتاد و دومین جشنواره فیلم کن رونمایی 
شد. زحل رضوی کارگردان و نویسنده انیمیشن »امین و اکوان« در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 
ساخت این فیلم ادای دینی به دوران کودکی اش اســت، گفت: سرگرمی دوران کودکی و نوجوانی ام کتاب 
خواندن و تخیل و همراهی با شخصیت های داستان ها بود. کتاب های دوره کودکی ما تنوع چندانی نداشت و »قصه های 
خوب برای بچه های خوب« در دسترس ترین کتاب های قصه نسل ما بود. امروز شما وقتی وارد یک فروشگاه کتاب می 
شوید با انواع و اقسام کتاب های کودکان مواجه می شوید، در حالی که زمانی که من کودک بودم اصال چنین تنوعی وجود 
نداشت. وی بیان کرد: با توجه به خاطراتی که از داستان های این کتاب داشتم، تصمیم گرفتم یکی از این داستان ها را با 
جلوه هایی از زندگی امروز و به یاد دوران کودکی ام به تصویر بکشم و امیدوارم کودکان این نسل نیز بتوانند مانند ما از این 
داستان ها نهایت لذت را ببرند. این کارگردان انیمیشن توضیح داد: نسخه سینمایی »امین و اکوان« به مدت ۷۶ دقیقه 
ساخته و نسخه تلویزیونی آن در ۱۵ قسمت ۱۳ دقیقه ای تولید شده است. وی همچنین با انتقاد از بی توجهی مسئوالن 
به انیمیشن های تولید شده در حوزه کودک و نوجوان گفت: مسئوالن به جای آنکه به فکر ذائقه و نیازهای مخاطب باشند 
در پی آن هستند تا سلیقه شخصی شان را در سینما جاری کنند. رضوی در پایان تأکید کرد: نسخه ای از این انیمیشن 
در بازار فیلم هفتاد و دومین جشنواره فیلم کن ارائه شده است که امیدوارم بتواند با درخشش خود موجب افتخار برای 
کشورمان شود. در خالصه این انیمیشن آمده است: دو مرد جوان )امین و اکوان( یکی آرایشگر و دیگری رنگرز که هر دو 
در حرفه خود استاد هستند با یک کشتی به شهری می روند که از نظر جغرافیایی پرت و از نظر صنعت و پیشه محدود 

است؛ بنابراین بازار خوبی برای کار دارد و هر دو تصمیم دارند زندگی جدیدی را شروع کنند.

پویا نمایی چهره - خبر

فارس: مدیر تئاتر ملی پرتغال رســماً اعالم کرد که به خاطــر جنایت های رژیم 
صهیونیستی علیه فلسطینی ها، جشنواره قدس را تحریم کرده است. تیاگو رودریگز 
ضمن رد حضور در جشــنواره قدس به میزبانی فلســطین اشغالی اعالم کرد که به 
جریان تحریم فرهنگی علیه اسرائیل پیوسته است. وی در نامه ای دلیل کناره گیری 
خود از این جشنواره را این طور گفت: پس از تماس هایی که با مسئوالن برگزاری این 
جشنواره داشتم، متوجه شدم که این جشنواره به مناسبت هفتادمین سال تأسیس 
اسرائیل برگزار می شود. من اجازه نمی دهم کار هنری ام برای این رژیم جنایتکار باشد.

تحریم جشنواره صهیونیست ها توسط یک هنرمند پرتغالی

ایرنا: کارگردان انیمیشن سینمایی »آخرین داستان« گفت: تولید فیلم درباره 
شــاهنامه فقط از طرف مدیران توصیه می شود و در عرصه عمل هیچ حمایتی 
صورت نمی گیرد. اشکان رهگذر در واکنش به صحبت های اخیر مدیرعامل خانه 
سینما که گفته بود در سینمای ۱00 ساله ایران نشانی از فردوسی دیده نمی شود، 
گفت: ساخت انیمیشن سینمایی »آخرین داستان« را در سال 89 آغاز کردم و از 
همان موقع برای دریافت حمایت مالی انیمیشن تالش کردم، اما حمایت از اثری 

درباره شاهنامه در اولویت  هیچ کدام از سازمان ها نیست.

حمایتی از آثار سینمایی درباره شاهنامه نمی شود

باشگاه خبرنگاران جوان: کارگردان سینما از توقف ساخت پروژه ای مشترک با 
روسیه به دلیل نوسانات ارزی خبر داد. محسن محسنی نسب با اشاره به جدیدترین 
فعالیت ســینمایی خود گفت: فیلمنامه ای با نام »پرواز دوم« را آماده ساخت دارم.

کارگردان ســینما با بیان اینکه برای ســاخت این پروژه با طــرف روس به توافق 
رســیدیم، ادامه داد: نوسانات و بالتکلیفی قیمت ارز باعث تعلیق و توقف آن شده 
است. محسنی نســب با بیان اینکه ما واقعاً به جایی رسیده ایم که نمی توانیم کار 
کنیم و متوقف شده ایم، افزود: امیدواریم برای ادامه کارحداقل به ثبات ارزی برسیم.

نوسانات ارزی، »پرواز دوم« را متوقف کرد
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از آزادی تا آبادی« خرمشهر «
تسنیم: مســتند سینمایی 
از »آزادی تــا آبــادی« بــه 
دیندار،  محمــد  کارگردانی 
محصول گروه مستند روایت 
فتح است که در حال حاضر 
با پایان یافتن مرحله تدوین 
پخش  آمــاده  صداگذاری  و 
اســت. »از آزادی تا آبادی« 
به تشــریح مقاومت 4۵روزه 
مردم خرمشــهر می پردازد و 

سعی دارد تا مخاطب را با حال و هوای آن روزها و مقاومتی که منجر به 
آزادسازی خرمشهر از دست رژیم بعث عراق شد، آشنا سازد. این مستند 
عالوه بر به تصویر کشــیدن آزاد ســازی خرمشهر، سعی دارد تا مسائل 
خرمشهر را پس از دوران جنگ مورد کنکاش قرار دهد و با هدف آسیب 
شناسی، راه برون رفت از آن را مطرح سازد. مستند سینمایی »از آزادی تا 
آبادی« قرار است با پایان یافتن مراحل فنی خود، سوم خرداد ماه همزمان 

با سالروز آزادسازی خرمشهر به روی آنتن سیما برود.

اعتراض به ترامپ با »سکوت« در آمریکا
مهر: فیلم کوتاه »ســکوت« 
بــه کارگردانی پــگاه ارضی 
در اعتراض به سیاســت های 
آمریکا در یک جشنواره فیلم 
نمایش داده می شــود. فیلم 
کوتاه »سکوت« به کارگردانی 
پگاه ارضی در جشنواره فیلم 
بــه  و   Shawna shea
نشانه اعتراض به سیاست های 
ترامپ در آمریکا نمایش داده 

می شود. این جشنواره یک رویداد هنری در حوزه فیلم کوتاه است که هر 
سال فصل بهار در ماساچوست آمریکا برگزار می شود.

اسکیپ شیا دبیر این جشنواره گفته است: فیلم »سکوت« تصویری زیبا 
از انســانیت از دیدگاه مردم ایران در شرایط سخت است. برای اعتراض 
به تصمیم ها و سیاست های ترامپ فیلم »سکوت« را به عنوان یک فیلم 

اعتراضی در این جشنواره نمایش می دهیم.

مستند »شجریان؛ از سپیده تا فریاد« 
به زودی منتشر می شود

باشگاه خبرنگاران جوان: 
مستند »شجریان؛ از سپیده 
تا فریاد« با روایت بخش هایی 
از زندگی محمدرضا شجریان 
بزودی منتشــر می شود. این 
مستند با روایت بخش هایی 
از زندگی محمدرضا شجریان 
ماه،  اردیبهشت  دوشنبه ۳۱ 
در فضــای مجازی منتشــر 
می شود.»شجریان؛ از سپیده 

تــا فریاد« به کارگردانی مهدی طوســی و تهیه کنندگی امیرحســین 
زحمتکــش، روایت بخش هایی از زندگی هنری، اجتماعی و سیاســی 
شــجریان در گفت وگو با افرادی همچون حســین علیــزاده، داریوش 
پیرنیاکان و علیرضا نوربخش اســت. تأمین و پخش این مستند توسط 
مرکز مســتند »سوره« حوزه هنری بوده اســت و به صورت وی او دی 

)VOD( منتشر می شود.

آغاز پخش سری جدید برنامه جهان آرا 
از شبکه افق

سیما و سینما: تکــرار اولین 
قسمت از سری جدید برنامه 
بعدازظهر  جهان آرا  تلویزیونی 
امروز از شــبکه افق ســیما 
پخــش می شــود. هم زمان با 
آغاز ماه مبارک رمضان، اولین 
قسمت از سری جدید برنامه 
جهان آرا، شب گذشته از شبکه 
افق ســیما پخش شد. در این 
برنامه، ۱۶0 قســمت ســری 

نخست جهان آرا، با موضوع بایدها و نبایدهای گفت وگوی مطلوب تلویزیونی 
و با حضور آقایان مهدی نصیری و بهروز افخمی مورد نقد و بررســی قرار 
گرفت. تکرار این برنامه که توسط محمدحسین بدری و وحید یامین پور اجرا 

می شود، ساعت ۱۵:۳0 بعدازظهر امروز از شبکه افق سیما پخش می شود.

گزارش یک گروگان گیری از شبکه مستند
ایرنــا: »گــــزارش یــک 
در  تولیدشده  گروگان گیری« 
دفتر نمایندگی صداوسیما در 
بازخوانــی یک رخداد  لندن 
مهــم تاریخــی اســت، ۱0 
گروهی   ۱۳۵9 اردیبهشــت 
متشــکل از ۶ فرد مسلح که 
خــود را از اعضای ســازمان 
سیاســی خلق عرب معرفی 
می کردند به سفارت جمهوری 

اسالمی ایران در لندن حمله کردند و ۱۷ کارمند سفارت،  8 مراجعه کننده 
و یک پلیــس دیپلماتیک را به گروگان گرفتند. ایــن گروگان گیری که 
 شــش روز به طول انجامیــد درنهایت  با دخالت نیروهــای ویژه بریتانیا 
)اس. آ. اس( با کشــته شدن ۵ نفر و دســتگیری یک نفر از اشغالگران و 
آزادی ۲۶ گروگان به پایان رســید. مستند »گزارش یک گروگان گیری« 
عالوه بر اســتفاده از صحنه های بازسازی شده از حمله به سفارت ایران در 
لندن در گفت وگو با  غالمعلی افروز کاردار وقت ســفارت ایران در لندن، 
مصطفی کرکوتی خبرنگار روزنامه لبنانی السفیر، علی عزتی رایزن فرهنگی 
وقت ایران در انگلیس، سیم هریس خبرنگار شبکه بی بی سی و همچنین 
ترور الک نگهبان وقت ســفارت جمهوری اســالمی ایران  که همگی به 
گروگان گرفته شده بودند و همچنین مکس ورنون مسئول مذاکره کننده با 

گروگان گیرها و.. به مشروح این حادثه تروریستی پرداخته است.

روایت بازیگر پیشکسوت از انحصارگرایی در سینما به دلیل بازی در برخی فیلم ها

بهراحتیافرادرابایکوتمیکنند

سینما

نگاهی به »چهارراه استانبول« تازه ترین اثر مصطفی کیایی درباره فاجعه پالسکو
فیلمی  درباره  اقتصاد  سوخته

فارس: بعد از چنــد کار موفق از 
مصطفی کیایی مخاطبان سینمای 
او با اشتیاق فراوان منتظر »چهارراه 
استانبول« بودند که سرانجام این فیلم اکران شد؛ 
این کار یک اثر چندوجهی است که در این مطلب 

به بررسی ابعاد مختلف آن می پردازیم.

 داستانازکجاشروعمیشود؟
بهمن و اَحد تولیدِی ورشکســته ای در پالسکو 
دارنــد و از دســت طلبکاران و اهالی پالســکو 
فراری اند؛ روز حادثه بهتریــن زمان برای فرار از 
دست آن هاســت. »چهارراه استانبول« برخالف 
تبلیغات صورت گرفته و تصور اولیه، فیلمی درباره 
حادثه آتش ســوزی پالسکو نیست بلکه قصه ای 
اســت که با این حادثه گره می خورد. داســتان 
اصلی فیلــم در مورد دو جوانی اســت که روی 
تولید کاالهای ایرانی سرمایه گذاری کرده و حاال 
ورشکست شده اند. این دو برای فرار از مشکالت 
مالی در فکر خروج قاچاقی از کشــور هســتند. 
یکی از آن ها که در فیلم، شاگرد فرد دیگری در 
ساختمان پالسکوســت اقدام به دزدی مدارک، 

چک ها و پول های گاوصندوق های صاحبکارش 
می کند تا بتواند در بازی قماری شــبانه شرکت 
کند. آن هــا در قمار، هم پول خودشــان و هم 
پول هایی را کــه دزدیده اند می بازند و ماجراهای 

مختلفی برای شان رخ می دهد.

 مرثیهایبرایاقتصادمقاومتی
از یک منظر، قصد اصلی فیلم حرکت در راستای 
شعار »اقتصاد مقاومتی و آثار منفی خریدوفروش 
کاالهای غیر ایرانی« اســت. این موضوع حتی به 
صورتی شعارگونه در پاسخ به دیالوگی مربوط به 
افسوس از سوختن جنس های محبوس در پالسکو 
اینچنین بیان می شود: »پالسکو االن نریخته که! 
چند ساله ریخته... اون موقعی که جنسای چینی 
و ترک رو آوردنــد و جوِن تولیدیا رو گرفتن! اون 
موقع که دهن من و امثال من سرویس شد؛ جنس 
تولید کردیم؛ به نصف قیمت چینیش رو آوردند تو 
بازار؛ پالسکو اون موقع ُمرد... اون چیزایی که امروز 
ســوخت، نایلون جنس خارجی بود...«. پالسکو؛ 

کانونی برای انتقاد اجتماعی و سیاسی
ورود آتش نشــان ها با پیام هــای مثبت و منفی 

در داســتان همراه اســت. از اشــاره نقادانه به 
دروغگویی های شکل گرفته در شبکه های مجازی، 
رفتارهای غلط شهروندان در تجمع برای تماشا، 
گرفتن عکس و فیلم کــه در افزایش ترافیک و 
سختی دسترســی نیروهای امدادی مؤثر است 
تا نقد مدیریت شــهردار وقت تهران در مدیریت 
بحــران و تصمیم نادرســِت به عهــده گرفتن 
فرماندهی عملیات که در دیالوگی میان فرمانده 
تالشگر و نگران آتش نشــان ها و مدیر باالترش 
که خیلی هم احساس مسئولیت نمی کند اتفاق 
می افتد. در این میان کیفیت به تصویر کشیدن 
توجه آتش نشــان ها در حفظ اموال و جان مردم 
و احساس مسئولیتی که فرمانده آن ها در قبال 

خانواده آتش نشان  ها دارد، ستودنی و زیباست.

 روایتیانتقادیازازدواج
در کنــار روایــت اصلی، ســوژه ها و روایت های 
متعدد دیگری نیز در فیلم وجود دارد که ازجمله 
مهم ترین آن ها مســئله ازدواج اجباری اســت. 
پدری به زور و با تنبیه بدنی می خواهد دخترش 
با پســرعمویش که وضعیت مالــی قابل قبولی 

دارد ازدواج کند، اما او عاشــق یکی از جوان های 
ورشکست شــده در داستان است و این موضوع 
سبب فراری شدن او از منزل پدری و پناه بردن به 
نامزد می شود. فیلم سعی می کند تفاوت رویکرد 
دو نســل را نسبت به ازدواج بیان کند اما در این 
امر خیلی موفق نیست. پدر دلیل رفتار ناهنجار 
خود را پیامد تجربه منفی برخورد تســامحی در 
مواجهه خواسته خواهر بزرگ تر دختر در ازدواج با 
فردی بی پول می داند که منجر به ازدواجی ناموفق 

شده است.

 توجیهباورهاواقداماتمجرمانه
از دیگر نکته های قابل توجه، رویکردی تساهلی 

در مواجهه با التقاط در باورها و رفتار مجرمانه با 
بهره گیری از طعم طنز است. 

شخصیت اصلی داســتان برای پیروزی در قمار، 
اذکاری را زیر لب زمزمه و ســپس نذر می کند 
و برای توجیه اقدامش به قمار می گوید: »خدایا 
خودت یه امشــبو کنار ما باش! خودت می دونی 

هیچ راه دیگه نداشتیم«. 
چنیــن دیالوگ هایی در کنار تصویر ارائه شــده 
از شــخصیت مذکور به  عنوان کنشــگری تنها، 
پاک نیت و ساده دل که در دنیایی با ساختارهای 
ناپــاک، بی  رحــم و مطالبه گــر، به نوعی توجیه 
کننده جرم، گنــاه و رفتارهای غلط و نابه هنجار 

او محسوب می شود.

تسنیم: فخر الدین صدیق شریف را خیلی ها با بازی 
خــوب او در نقش روحانی در اخراجی های یک به 
خاطر دارند. او که این روزها ســریال ایراندخت را 
روی آنتن شــبکه یک دارد، با خبرگزاری تسنیم 
از مشــکالت کار بازیگــری و نتایج انحصارگرایی 
در عرصه هنر صحبت کرده اســت. صدیق شریف 
معتقد اســت عرصه هنر کامالً انحصاری شده و 
همین انحصار باعث شــده که جمــع کثیری از 
هنرمندان مجرب و توانمند این سرزمین به دست 
فراموشی سپرده شوند. مشروح این مصاحبه را در 

ادامه می خوانید.

 در بحث بازیگران ما شــاهد سیاســی 
کاری هایی هســتیم، مثالً گاهی برای یک 
بازیگر بــه خاطر حضــورش در یک فیلم 
کارهای دیگری  که  فضایی ساخته می شود 
به او پیشنهاد نشود. شما با این قضیه روبه رو 

شده اید؟
خیلی ها با این مســئله مواجه شــده اند، اما من 
اعتقاد دارم نگاه هنرمندان نباید سیاســی باشد. 
شــخصاً در هیچ کاری نگاه سیاسی نداشتم. من 
بیشتر نگاه اجتماعی به کارها دارم چون اصالً مرد 
سیاست نیستم و سیاست را نمی شناسم. متأسفانه 
هرگروهــی که وارد این گونه خــط وخط بازی ها 
می شود، بقیه را نمی بیند، به راحتی برای دیگران 
تصمیم می گیرند و متأسفانه به سمت خودکامگی 
حرکــت می کنند. یک یا چند نفــر را به راحتی 
بایکــوت می کنند و برای هنر هیچ ارزشــی قائل 
نیستند. هنر را فدای سیاست، یا بهتر بگویم، هنر 
را فدای درک خودشان از سیاست می کنند. یعنی 
برخی می  خواهند از هنر به عنوان ســپر استفاده 
کنند و کارهای سیاسی خودشان را انجام بدهند؟ 
بعضی  ها متأسفانه این اســتفاده و سوءاستفاده از 
هنر را برای بیان کردن مقاصد سیاسی خود انجام 
می دهنــد؛ زمانی ما از کارهای سیاســی مقاصد 
سیاســی داریم، مثالً بنده این هــدف را دارم که 
فالن جناح را بکوبم این مقصد سیاســی می شود، 
این خیلی بد است که من با این تفکر وارد مجرای 
هنر بشــوم که هنر را یک وسیله قرار بدهم برای 

اینکه خودم به یک مقصد سیاسی برسم، این کاِر 
شریفی نیست.

 آفت های این نوع نگاه چیست؟
مهم ترین آفت این نوع نگاه این است که مردم به 
دیدن فیلم های سطحی روی می آورند چون وقتی 
یک قشــر خاصی ســینما را در انحصار خودشان 
در می آورنــد و فقط می خواهند پیــام مورد نظر 
خودشان را القا کنند، سایر مخاطبین را از سینما 
فراری می دهند، بنابراین بقیه به فیلم های سطحی 

روی می آورند.
خیلی از مردم با من درد دل می کنند که وقتی به 
سینما می رویم می خواهیم دو ساعت رها شویم و 
تفریح کنیم. خالصه مطلب اینکه عرصه هنر کاماًل 
انحصاری شده و همین انحصار باعث شده که جمع 
کثیری از هنرمندان مجرب و توانمند این سرزمین 
به دست فراموشی سپرده شوند و سال های سال از 

آن ها بی خبر باشیم.

 اآلن ما با کســانی روبه رو هســتیم که 
می گویند بازیگری مافیا شــده است. یعنی 
اشخاصی را انتخاب می کنند که وارد حوزه 
بازیگری شــوند و بازیگر بمانند. شما به این 

مقوله چگونه نگاه می کنید؟

در حال حاضر با شرایط اقتصادی خاصی که ما با 
آن روبه رو هســتیم این مشکل وجود دارد. البته 
دو طیف کامال مجزا ایــن کار را انجام می دهند؛ 
طیف اول عده ای هستند که مربوط به بدنه حرفه 
هستند و درعین حال سرمایه گذاری هم می کنند و 
الجرم در ساخت فیلم و انتخاب بازیگران نظر خود 
را اعمال می کنند. حضور این طیف نســبتاً موجه 
اســت.  ولی در طیف دوم عده ای هســتند که به 
 هیچ عنوان با مقوله هنر و بازیگری آشنایی ندارند 
و فقط با اهرم ســرمایه می خواهند نظرات خود را 
تحمیل کنند و طبیعتاً این افراد صدمه جدی به 

پیکره سینما و تولید فیلم وارد می کنند.

 برای شــما پیش نیامده عضو یکی از این 
باندهای خاص باشید؟ 

نه، به خاطر اینکه من اصالً دوست ندارم این گونه 
کار کنم. من یک آدم آزاد هستم و به هیچ وجه به 
جایی وصل نیستم. تجربه ای دارم که پشتوانه من 

است. باند من تجربه من است.

 همیشه در نقش هایتان شخصیت مثبت 
داســتان بوده اید. چقــدر از این موضوع 
برمی  گردد به خودتــان و انتخاب هایی که 

داشتید؟
بخشی از این مسئله به زوایای صورت بازیگر مربوط 
می شــود. البته معتقدم کارگردان ها باید ریسک 
کنند و بازیگــران را در نقش های متفاوت تجربه 
کنند، اما مشکلی که وجود دارد، اینکه اآلن فرصت 
الزم برای ریســک پذیری وجود ندارد و ســرعت 
تولید باعث شــده کمتر کارگردانی به اســتقبال 

چنین ریسکی برود.

 یکی از متفاوت ترین نقش هایی که بازی 
کردید چه بوده است؟

نقش شــیطان در فیلم ابراهیم خلیل اهلل را بازی 
کردم که در چند شکل مختلف در این فیلم ظاهر 

می شد. 

 حدود 40 سال است شما در عرصۀ هنر و 
بازیگری حضور دارید آیا در این سال ها شده 
که از حضور در یک فیلم یا سریال پشیمان 

شوید؟
بله. بعضی وقت ها این احســاس بــرای خیلی از 
بازیگران پیش می آید و طبیعتاً برای من هم پیش 

آمده است.

 آیا تا به حال از نقشــی که بازی کرده اید 
پشیمان شده اید؟علتش چیست؟

همیشه بین آن چیزی که ما تصور می کنیم و آن 
چیزی که اتفاق می افتد، خیلی تفاوت وجود دارد. 
ممکن است بازیگر راجع به یک فیلمنامه این تصور 
را داشته باشد که کارخیلی خوبی خواهد شد، اما 
در طول انجام کار اتفاقاتی می افتد و مشکالتی به 
وجود می آید که مســیر قصه تغییر می کند و در 
نهایت با یک شــیر بی یال و دم روبه رو می شوی 
که با تصوری که روز اول داشتی، زمین تا آسمان 

متفاوت است.

آنچه می خوانید

متاســفانه هرگروهــی کــه وارد 
اینگونه خط وخط بازی ها می شود 
بقیه را نمی بیند و به سمت خود 
کامگی حرکت می کنند.یک یا چند 
نفر رابراحتــی بایکوت می کنند. 
این افراد برای هنر ارزشی قائل 
نیســتند و هنــر را فــدای درک 

خودشان از سیاست می کنند



زاده تربت  مجيد  ايستگاه/   
نبود...  بد  خيلى  گيرى اش  نشانه 
هدف را هم درست انتخاب كرده 
بود... اما اول هيجان و اضطراب و بعد هم البد 
واكنش هــاى به موقع رئيــس جمهور آمريكا 
سبب شد كفش ها يكى پس از ديگرى به خطا 
برونــد. با اين همــه « منتظرالزيدى» از نظر 
خودش و خيلــى از خبرگزارى هاى جهان، در 
يك اقدام اعتراضى، درست زده بود به هدف ! 
در كفش پرانى به ســوى «بوش» آن هم در 
كنفرانس مطبوعاتى و جلوى چشم خبرنگاران 
و دوربين هاى كنجــكاو، مهم «پرتاب كفش» 
بود. بــراى حيثيــت رئيس جمهــور آمريكا 
كه توقع داشــت مردم عراق با دســته گل به 
استقبالش بيايند، پرتاب لنگه كفش، كمتر از 

شليك گلوله به سمتش نبود.
اگر پس از گذشــت 10 ســال هنوز هم فكر 
مى كنيــد خبرنگار عراقى در ســال 2008 به 
هدفش نرســيد پس لطفاً بــه اين خبر دقت 
كنيد: «با اعالم نتايج نهايى انتخابات پارلمانى 
عراق مشــخص شد «منتظر الزيدى» كه سال 
2008 به ســوى جرج بوش كفش پرتاب كرد 

نيز به پارلمان اين كشور راه يافته است»! 

كمى بيشتر
سال 1359 در بغداد متولد شده و در دانشكده 
اطالع رســانى اين شــهر درس خوانده بود تا 
خبرنگار شود و براى شــبكه «البغداديه» كار 
كنــد. همكارانــش با افــكار ضــد آمريكايى 
«المنتظــر» آشــنا بودند و بارها نوشــته ها و 
ســخنان او را در مخالفت با حضور اشغالگران 

در عراق خوانده و شنيده بودند. 
با اين وجود او را به عنوان فردى بســيار آرام 
و منطقى مى شــناختند و باورشــان نمى شد 
كارى مانند حمله به « بوش» از او ســر بزند. 
البته اين را هم اضافه كنيم كه خبرنگار - آن 
زمان - 28 ساله عراقى عضو خاندان قديمى« 
زيدى» عراق است كه در مبارزه و انقالبيگرى 

به سبك خودشــان معروف اند. «زيدى» ها در 
شــهر شيعه نشــين «العماره» ساكن بودند و 
در زمــان حكومت عبدالكريم قاســم براى از 
هم پاشــيدن اين طايفه آن ها را به بغداد كوچ 
داده بودند. آن ها پس از حمله صدام به كويت 
«انتقاضه شــعبانيه» را با هدف آزاد ســازى 
عراق به راه انداختــه بودند كه در جريان آن 
هزاران نفر از اين طايفه كشــته شدند. دو نفر 
از اعضاى خانــواده «المنتظر» نيز جزو همين 

شهدا بودند.

شماره 43
با وجود اين پيشــينه خانوادگــى و مبارزاتى 
و همچنيــن يــك بار ربوده شــدن توســط 
تروريســت ها و 9 ماه زندانى شــدن به دست 
آمريكايى هــا، حتــى براى مــردم عراق يك 
خبرنگار ساده و گمنام بود چه برسد به اينكه 
مــردم ديگر نقاط جهان او را بشناســند. اين 
گمنامى البتــه غروب 24 آذر 87 غروب كرد! 
يعنــى وقتى « المنتظر» كفــش هايش را در 
آورد، خطاب به « بوش » فرياد زد: اين بوســه 
خداحافظى است...تو يك سگ هستى و سپس 
آن هــا را پرتاب كرد. « بــوش» جا خالى داد 
تا يكى از كفش ها به پرچم آمريكا كه پشــت 

سرش بود برخورد كند... 
وقتى نيروهاى امنيتى «المنتظر» را دستگير و 
از سالن كنفرانس بيرون بردند، بوش در حالى 
كه خودش را خونسرد نشــان مى داد با رنگ 
پريده سعى كرد شــوخى كند: فقط مى تونم 

بگم شماره كفشش 43 بود! 
 صاحب كفش هاى شماره 43 از همان لحظه 
و پيــش از اينكه نيروهاى امنيتى آمريكا او را 
زير مشت و لگد بگيرند در همه جهان معروف 

شده بود.  

جان به در بُرد
شبكه خبرى فرانسه با لحنى كه بيشتر به طنز 
شــبيه بود، گفت: «بوش از لنگه كفشى كه به 

سويش پرتاب شده بود جان سالم به در برد»!
 برخى خبرگزارى هــا تيتر زدند: ترور بوش با 
دو لنگه كفــش! روز بعد روزنامه لس آنجلس 
تايمز به تفسير و تحليل اقدام خبرنگار عراقى 
پرداخت و نوشــت: « همه مــردم جهان، اعم 
از عراقــى و غيرعراقى، به جز بــوش، انگيزه 
خبرنــگار عراقى براى پرتــاب لنگه كفش را 
بخوبى درك مى كنند. قابل درك است كه چرا 
الزيدى در بخش هاى وســيعى از جهان، يك 
قهرمان شناخته شده است». در ايران و منطقه 
هم «كفش پرانى» به رئيس جمهور آمريكا زير 
ذره بين رســانه هاى مختلف قــرار گرفت و از 
آن به عنوان «انتفاضه كفش» ياد شــد. البته 
به جز معدودى از رسانه ها و خبرگزارى ها كه 
جلوى اين اقدام خبرنگار عراقى، عالمت سؤال 
گذاشــته و تالش داشــتند آن را فقط تالشى 

براى معروف شدن معرفى كنند.

بهترين سالح
بــراى «الزيدى» كفش هايش بهترين ســالح 
بود. بهترين ســالح براى شليك به كسى كه 
آمده بود دموكراســى آمريكايى را روى خون 
و كشــته هاى مردم عراق بنا كند. در فرهنگ 
مــردم عراق، پرتاب كفش به ســوى كســى، 

بزرگ ترين توهين تلقى مى شود.
 خبرنگار يك كشور اشغال شده براى اعتراض 
به حضور آمريكايى ها در كشورش، به سالحى 

جز كفش دسترسى نداشت. 
بــرادر «الزيــدى» چند روز بعد، از شــكنجه 
شديد او در بازداشــتگاه خبر داد و به نقل از 
برادرش گفت: «نيروهاى امنيتى با ميله آهني 

مرا كتك زدند. 
يكــي از آن ها به شــدت به صورتــم لگد زد، 
به طــوري كه يكي از دندان هايم شكســت... 
آن قدر مــرا با لگد زدند كه بيهوش شــدم...

آن ها مي خواســتند بدانند چه كســي به من 
گفته است به ســوي بوش كفش پرتاب كنم 
و مــن گفتم مردم عراق از من چنين كاري را 

خواسته اند... آن ها از جريان برق براي شكنجه 
من استفاده كردند... تا آنجا كه گفتم كاغذي 
بــه من بدهيد تا هرچه را كه شــما مي گوييد 
بنويســم و به دروغ بگويم كســى مرا مأمور 
پرتاب كفش كرده و به من پول داده است». 

كدام همسر را مى خواهى؟
مجازاتش طبق قانون بايد خيلى بيشتر مى شد 
اما زير فشــارافكار عمومى ابتدا او را به سه سال 

حبس محكوم كردند.
 اين حكم بعدها به يك ســال تبديل شد و بعد 
هــم به دليل خوش رفتارى و خوش اخالقى در 
زندان، سه ماه زودتر آزاد شد. پيش از آزادى اش 
اعالم كرده بود در صورت رهايى از زندان، بنياد 
خيريه اى را براى كمك به كودكان يتيم شده در 
جنگ و زنان بى سرپرست به راه خواهد انداخت.
 خيلى از موج ســواران سياســى اين كشور و 
كشورهاى ديگر شروع به وعده دادن كردند كه 
او و بنيــاد خيريه اش را يارى مى كنند. برخى ها 
حتى پا را فراتر گذاشته بودند و وعده هاى عجيب 

و غريب مى دادند.
 از خانــه اى چهــار خوابــه و ليموزين آخرين 
مدل بگيريد تا همســران زيبايى كه برايش در 
نظرگرفته بودند! اســب طاليى كــه در مغرب 

برايش ســاخته بودند و 10 ميليون دالرى كه 
يك شهروند سعودى براى خريدن كفشش وعده 

داده بود. 

دروغ بود 
عــراق در غوغاى هجوم داعــش و مصايب آن، 
قهرمــان ديروز خــود و كفش هايــش را انگار 
فرامــوش كــرد. خبرگزارى هــا هم، شــهرت 
« الزيدى»، كفش هايش و اخبار بنياد خيريه اى 
كه قرار بود راه بيندازد را تا سال 90 و 91 دنبال 
مى كردنــد. پــس از آن خبر چندانــى از آقاى 
خبرنگار نبود. سال 95 يك بار ديگر سوژه شد. 
همسر سابقش از او شكايت كرده و مدعى شده 
بود «الزيــدى» پس از طالق در خواب ديده كه 
من با مرد ديگرى ارتباط دارم و به همين دليل 

سراغم آمده و مرا كتك زده است!
ســال 96 هم در ســالگرد واقعــه كفش پرانى 
كه خبرنگاران به ســراغش رفتــه بودند گفت: 
« بوش يك ميليون عراقى را كشت...متأســفم 
كه كفش هايم به بوش نخورد... همه وعده هايى 
كه براى اســب طال، خانه و... به من دادند دروغ 
بود...فقط رئيســم خانه كوچكى براى تأسيس 
بنياد خيريه به من داد كه بعد مجبور شــد زير 

فشار آن را پس بگيرد»!
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

خودتان را سرچ كنيد!
 ايستگاه /رقيه توسلى روان است و به نظرم خيلى آشنا... آنقدر كه 

سرم را از كاغذ تا صورت خانوم ايستاده كنار پيشخوان مى گردانم.
اثر هنرى بعدى، پُررنگ و صميمى اســت... از آن ها كه هميشــه سِر 
صبر و با « بســم اهللا » پاى برگه طراحى مى شود... از آن ها كه شكل 

و شمايلى پدرانه دارد.
و خنثى ترين و بى روح ترين حركت دســتى كه هرگز از خاطرم پاك 
نخواهد شد، متعلق اســت به همكارم. بانويى كه اصوالً بى ضرباهنگ 
مى آيد، كارهاى ترجمه اش را انجام مى دهد و همان طور آرام از جمع 

دور مى شود.
امضاى چهارمين را كه به خط خطى كردن هاى بى پايان شبيه است و 
اصًال هم تقليدش آسان نيست، خواهرى روى كاغذ سفيدى كه داده ام 
دســتش، ترسيم مى كند. بعد با لبخند پهنى مى گويد: بفرما! امضايت 
بايد جورى باشد كه هم حساب كار بيايد دست بيننده، هم مثل همه 

نباشد، يك دايره چاق ُگنده بى حس و حال.
نمى دانستم امضاى آدم ها، خصوصيات شان را آشكار مى كند تا ديروز 
كه وقت دادن برگه پشــت نويس شده به خانم تحويلدار، شنيدم كه 

شما درونگرا هستيد.
كه گيج سر تكان مى دهم: بله؟

و با انگشــت امضايم را نشــانم مى دهد و دوباره جملــه اش را تكرار 
مى كند.

خانوم تحويلدار بيراه نمى گفت. شخصيت شناسى امضاها را در گوگل 
سرچ مى كنم.

با قهقهه براى آقاى همســر و خواهرى مى خوانم: امضاى خجالتى ها، 
ســختكوش ها، مهربان ها، لجبازها، مغرورها، جدى ها، بى خيال ها و 

امضاى درونگراها و برونگراها.
و به شكل، فرم، خطوط و عاليم شان دقيق مى شوم. به نكته هايى كه 

براى شناسايى هر گروه امضاكننده اى آورده است.
كه خواهرى هم سرچ كنان مى گويد: حكايت باحال و شگفت انگيزى 
اســت... پس «برادر جان» جدى و «آفرينش» ســختكوش و «فريد» 

برونگراست!
كه «گلى» جيغ زنان مى دود ســمتم و كاغذى را ميليمترى مانده به 

چشمم متوقف مى كند و مى پرسد: اون وقت پس من چى ام، خاله ؟
خوشحال از اينكه هنوز چشمايم مى بيند، نفسى تازه مى كنم و بعد از 
ديدن عجايب هفتگانه اى كه به عنوان امضا آورده، سرش را مى بوسم 

و مى گويم اينجا نوشته شما مهربان ايد... فوق العاده مهربان!

روزمره نگارى

ايستگاه /«سيد مسعود شجاعى 
و  كاريكاتوريســت  طباطبايــى، 
گرافيست سرشناسى است. او كه 
مدرك رشته نقاشى را از دانشكده 
هنرهاى زيباى دانشــگاه تهران و 
كارشناســى ارشــد گرافيك را از 
در  گرفته  تربيت مدرس  دانشگاه 
حال حاضر مدير مركز تجســمى 

حوزه هنرى هم هست.
 البته مثل اينكه همزمان مديريت 
خانــه كاريكاتور انقــالب و وبگاه 
«ايران كارتــون» را هم عهده دار 
است. او چهره ســال هنر انقالب 

در سال 1396 هم هست. 
«شجاعى» عالوه بر جايزه هاى متعدد داخلى و بين المللى كه برده است، 
داورى بســيارى از جشــنواره هاى داخلى و خارجى را نيز به عهده داشته 

است. 
«شجاعى» ســابقه مدير مسئولى مجله كيهان كاريكاتور، سردبيرى ايران 
كاريكاتور، دبيرى بخش آســياى فصلنامه جهانى كميك و... را هم دارد. 
مى گويند به دليل برگزارى مســابقه كاريكاتور هولوكاست اجازه ورود به 

22 كشور جهان را ندارد.
«ســوراخ كمربنــد مردم» يكــى از تازه تريــن كارهايى اســت كه او در 
اينســتاگرامش منتشر كرده است.«شجاعى» در پاسخ به دوستانى كه در 
اينســتاگرام از كاريكاتــورش تعريف و يا درباره آن ســؤال كرده اند، مثًال 
گفته اند چرا سوراخ كمربند برخى از مسئولين را نكشيدى، نوشته است: 

«اينستا محدوديت فضا دارد، ميلياردرها جا نشدند»!

گزارش از شخص

بوسه  خداحافظى
خبرنگارى كه به سوى «بوش» كفش پرتاب كرده بود، نماينده مجلس عراق شد

آن روزها
ايستگاه / از جمله ســردارانى است كه كمتر در باره اش گفته، 
شــنيده و خوانده ايم. حتى اگر خرداد 95  در « موصل» به ديگر 
شــهيدان مدافع حرم نمى پيوســت ممكن بود ناشناخته بماند. 
سردار شــهيد « حاج شــعبان نصيرى» بنيان گذار لشكر «بدر»، 
فرمانــده گردان حضرت على اكبر(ع) و گردان امام ســجاد(ع) از 
لشــكر 10 سيدالشهدا و رزمنده 8 ســال دفاع مقدس را برادرش 

اين طورى روايت مى كند: 
 « يك بار برام پارتى بازى كرد! موقع خدمت ســربازى كه شد... 
هيچ كارى نكرد كه  حداقل بيفتم يك جاى خوب ... ولى شــانس 

زد و توى تقســيم نيرو افتادم باترى ســازى ارتــش ... 8 صبح 
مــى رفتم و 2 بعد از ظهــر خونه بودم. يك روز از جبهه آمد و با 
ناراحتى گفت: جوونا توى  جبهه هســتن و دارن مى جنگن ، تو 

رفتى باترى سازى خدمت مى كنى»؟
گفتــم: «داداش! خب من چــه كار كنم؟ افتــادم اونجا ديگه ... 
مى تونى من رو از ارتش ببر ســپاه ، نميشه كه...». خيالم راحت 
بود كه نميشه... ولى نمى دونم چيكار كرد...نامه نوشت و فرداى 
اون روز در كمال ناباورى منو فرستاد منطقه جنگى... پارتى بازى 

كرد!

 
پارتى بازى

  اميد ظرافتى  

ايستگاه / عزت اهللا ضرغامى با كنايه 
زدن به آقازاده ها با انتشار عكس يك 
دستفروش در اينستاگرامش نوشت: 
«بســاط اين دســتفروش كه مهره 
مار مى فروخت نظــرم را جلب كرد. 
فروشنده گفت كه در محل جفتگيرى 
مارها، هر كــدام از آن ها يكى از اين 
مهره هــا را بــه جاى مى گــذارد كه 

صاحــب آن را به موقعيت و محبوبيت در ميان مــردم و نفوذ در دل هاى 
آنان مى  رساند، اجماالً به مفهوم مهره مار اعتقاد پيدا كرده ام! بعضى آقايان 
و آقازاده ها و ســلبريتى ها چنان در شبكه قدرت و ثروت داخلى و خارجى 
حامى دارند و پشت سرهم جفت 6 مى آورند كه جز احتمال داشتن مهره 

مار عقل آدم به جاى ديگرى قد نمى دهد»!

ايســتگاه / خيلى هايمان «على 
مهران  بــا ســريال هاى  را  اوجى» 
مديرى شناختيم و بقيه مان هم سر 
ماجراى ازدواج عجيب و غريبش با 
«نرگس محمدى» با او آشنا شديم! 
على آقا فيلمى از خانه به هم ريخته 
مرحــوم «على معلــم» در صفحه 
اينستاگرامش منتشر كرده و نوشته 

اســت:« آقا يا خانم دزد! اميدوارم بدونى كه از يك خانواده فرهنگى كه 
مورد احترام همه اهالى فرهنگ و رسانه هستند، دزدى كردى. خواهش 
مى كنم اين فشار مادى و معنوى رو به اين خانواده وارد نكن و وسايل 
رو پس بفرست.اميدوارم اين پست رو ببيني و ثابت كنى كه هنوز ميشه 

اميد داشت كه انسانيت نمرده» .

ايستگاه / امير مهدى ژوله هميشه 
بقيه سلبريتى ها  از  واكنشى متفاوت 
و بازيگران بــه حوادث مختلف دارد. 
«ژوله» اين بار بــا بيان خاطره اى از 
پدربزرگش به پيشــواز مــاه مبارك 
رمضان رفتــه و در اينســتاگرامش 
نوشــته اســت: «ماه رمضــان، ماه 
رمضان نيســت، اگر اذانش را مؤذن 

زاده نگويد و ســريالش را عطاران نسازد. رمضان رمضان نيست اگر تمام 
نيمه شب را با پچ پچ مناجات بابايي نخوابيده باشي. من بابايي را نديده ام 
از آن روزي كه اســتنداپي نكرده بودم و شــناخته نمي شدم و كاري ازم 
برنميومد جز فشار دادن آن پمپ دستي اكسيژن و فوت كردن آيه هايي 

كه ياد داده بود به صورت كبودش و جز گريه جز گريه...».

 رمضان نيست اگر...مهره مار

مجاز آباد

 نامه اى براى جناب دزد!

 سيد مسعود شجاعى طباطبايى 

مسافرت در زمان با انيشتين
مجله «اسميتســونيان» كه هر 
مــاه پيرامون مســائل تاريخى، 
منتشــر  ادبيات  و  هنــر  علوم، 
مى شــود، در تازه ترين شــماره 
اكتشــافات  بــه  نگاهى  خــود 
جالب  بســيار  باستان شناســى 
توجه در چند ســال گذشته در 
كشــور چين دارد؛ اكتشــافاتى 
كه شامل كشــف بقاياى زيادى 
از دايناســورها در اين سرزمين 
است كه به گفته باستان شناسان 
نگاه آن ها به زندگى دايناسورها 
را كامًال عوض كرده اســت. اين 

مجله آخرين دستاوردها در مورد نظريه سفر در زمان انيشتين را نيز 
مورد بررسى قرار مى دهد.

كشتى 80ساله همچنان مشغول فعاليت
ماهنامه شــيپس (كشــتى ها) 
كــه همان گونه كــه از نام آن 
مشخص است تمام تمركز خود 
را بر روى كشتى ها و دريانوردى 
تازه ترين  در  داده،  اختصــاص 
شــماره خود عكس اصلى روى 
به بزرگ ترين كشــتى  را  جلد 
جهــان اختصاص داده اســت. 
ايــن مجله در مقاله اى حقيقت 
بــراى  را  دريانــوردى  روح 
و  مى كند  تشريح  خوانندگانش 
نگاهى نيز به كشــتى كومودور 
دارد، كشتى كه همچنان پس 

از 80ســال فعاليت در نيروى دريايى بــدون تغيير آنچنان زيادى به 
كار ادامه مى دهد.

از گياه خوارها متنفر نباشيد
(تغذيــه  ايتينــگ ِول  مجلــه 
تغذيه  به  مربوط  درســت) كه 
و صنايع غذايــى بوده و هر دو 
ماه يك بار به چاپ مى رســد، 
در مقالــه اى با عنوان «عشــق 
حمايــت  بــه  ســبزيجات» 
مقابــل  در  گياه خــوارى  از 
مى پــردازد.  گوشــت  مصرف 
گــزارش خود  در  اين مجلــه 
پروپاقرص  «مخالفان  مى گويد: 
همان  از  نبايــد  گياه خــوارى 
ابتداى شــنيدن ايــن واژه در 
مقابــل آن جبهــه بگيرند» و 

به همين دليل 40روش مختلف درســت كردن غذا با ســبزيجات را 
آموزش مى دهد. ايتينــگ ول نگاهى نيز به تأثيرات گرمايش زمين بر 

تهيه و توليد غذا در جهان دارد.

نشريات جهان

طرح روز 

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

ميلياردرها جا نشدند!
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