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«احمد دهقان» 30 سال 
پاى ادبيات پايدارى و دفاع مقدس ايستاده است

داستان نويس مادرزاد

كى روش با فهرست جديد همه را مات كرد 

پرواز «بچه عقاب» 
در روز  حذف «سوپرمن»

گفت وگو با هاشم بدرى، جانبازى كه 
يك سبك جهانى به نامش ثبت شده است

براى درخت حياطمان 
تولد  مى گيريم!

نگاهى به نقش موسيقى محلى در فرهنگ انقالب و دفاع مقدس
به بهانه درگذشت «حسين فرجى»

داَيه داَيه وقته جنَگه

12
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14

خط خبر 

به ديوار اعتماد نكنيد
خط قرمز: جوانى كه به 
آرزوى خريدن گوشــى 
آيفون زير قيمت بازاردر 
فضاى مجــازى، به يك 
آگهــى دهنــده مجازى 
اعتماد كرده بود، نه تنها 
به گوشى نرســيد، بلكه 
پول گوشى هم از جيبش 

رفت.
اواخر هفته گذشته، يك جوان مشهدى با مراجعه به شعبه 
202 دادسراى ناحيه 2مشهد موضوع را در حضور بازپرس 
پرونده اين گونــه مطرح كرد: «مدتى بــود كه قصد خريد 
يكى از مدل هاى گوشى آيفون را داشتم. يكى از دوستانم 
كه متوجه تصميمم شد، پيشــنهاد داد كه مى توانى همان 
مدل گوشــى را چند صد هزار تومان زيــر قيمت بازار و از 
فضاى مجازى بخــرى. براى همين بود كه به اپليكيشــن 
ديوار مراجعه كردم. پس از جست وجو در ميان آگهى هاى 
ثبت شــده، نمونه گوشــى دلخواه را كه قيمت آن تفاوت 
زيادى با بازار روز داشــت، پيدا كردم. بــا آگهى دهنده به 
صورت مجازى تمــاس برقرار كردم و براى آنكه گوشــى 
مناســب قيمت را از دســت ندهم، هرچــه آگهى دهنده 
درخواست كرد، اجرا كردم و مبلغ حدود 2 ميليون تومان 
را كه هزينه تمام گوشى بود به حساب آگهى دهنده واريز 
كردم. به محض واريز وجه گوشى، ديگر آگهى دهنده پاسخ 
پيام هاى من را نداد و هرچه با شــماره تلفن درج شده در 

آگهى تماس گرفتم، نتيجه اى در برنداشت!»
طبق بررسى هاى قضايى كه قاضى شهرى شرقى در اين زمينه 
انجام داد، مشخص شد كه محل اختفاى عامل كالهبردارى 
در يكى از شهرهاى مرزى شرق كشور است و با توجه به اينكه 
احتمال مى رود، فرد كالهبردار به صورت سازمان يافته دست 
به اين گونه كالهبردارى ها در فضاى مجازى زده باشد، نيابت 
قضايى براى دســتگيرى وى صادر شــد و كالهبردار تحت 

تعقيب قرار گرفت.

شاگرد مغازه عامل دستبرد
 110 ميليون تومانى به تعميرگاه

خط قرمز: عامل دســتبرد 110 ميليــون تومانى به يك 
تعميرگاه وسايل برقى در شهر سنگان دستگير شد.

فرمانده انتظامى شهرســتان خواف، گفــت: در پى گزارش 
سرقت هاى ســريالى سيم هاى مســى از يك تعميرگاه فنى 
دستگاه هاى الكتروموتور در شهر سنگان موضوع در دستوركار 

قرار گرفت.
سرهنگ قربانى افزود: تحقيقات در اين رابطه ادامه داشت تا 
اينكه روز گذشته مأموران كالنترى سنگان هنگام گشت زنى 
در محدوده تعميرگاه دو مرد جوان را در حال حمل سيم هاى 
مسى با يك دستگاه خودرو سوارى مشاهده و قبل از فرار، آن ها 

را دستگير كردند.
وى با اشاره به كشف 30 كيلوگرم سيم مسى از داخل خودرو 
خاطرنشان كرد: متهمان كه شــاگرد تعميرگاه وسايل برقى 
هســتند پس از انتقال به مقر انتظامى در مواجهــه با ادله و 
مستندات پليس به 15 فقره سرقت سيم هاى مسى به ارزش 
110 ميليون تومــان از تعميرگاه در غفلت اســتادكار خود 
اعتراف كردند. فرمانده انتظامى شهرستان خواف خاطرنشان 
كرد: متهمان پس از تشكيل پرونده براى سير مراحل قانونى 

روانه دادسرا شدند.

سارقان قاپ زن را شناسايى كنيد
خط قرمز-خانى: دو برادر در پوشــش 
دستفروش ساعت و ادكلن اقدام به سرقت 
گوشــى تلفن همراه طعمه هاى خود به 

شيوه قاپ زنى مى كردند. 
رئيس پايــگاه دوم پليــس آگاهى تهران 
بزرگ گفت: 21 فرورديــن ماه وقوع يك 
فقره سرقت گوشــى تلفن همراه به شيوه 

قاپ زنى به كالنترى 140 باغ فيض اعالم شد. با حضور مأموران در محل سرقت، 
مالباخته در اظهاراتش گفت: ســاعت  9:30 در حال عبور از خيابان فهيمى - 
نرسيده به بلوار اباذر بودم كه يك جوان كت و شلوارى با پيراهن قرمز و موهاى 
بلند قهوه اى مقابلم قرار گرفت وازمن خواست تا ساعت، ادكلن و عطر از او بخرم.
 بنده عدم تمايل خود جهت خريد را اعالم كردم اما اين جوان با اصرار و خواهش 
از من خواست شماره تماسش را در گوشى تلفن همراهم ذخيره كنم تا هر زمانى 

كه قصد خريد داشتم با او تماس بگيرم. 
به اصرار اين شخص، گوشى تلفن همراهم را از جيب خارج كردم كه به محض 
اين اقدام، ناگهان اين شــخص، گوشــى تلفن همراه من را قاپيد و به سمت 

خودروى پژو 405 كه انتظارش را مى كشيد دويد و از محل فرار كرد. 
ســرهنگ احمد نجفى گفت: در ادامه كارآگاهان موفق به شناسايى خودروى 

سارقان شدند.برهمين اساس مالك خودرو هم شناسايى شد. 
طى بررسى بيشتركارآگاهان اطالع پيدا كردند كه اين خودرو چندى پيش و به 
صورت قولنامه اى چندين دست فروخته شده كه نهايتا آخرين خريدار خودرو 

در شهرستان شهريار - منطقه فردوسيه شناسايى شد. 
برهمين اساس تصوير آخرين خريدار خودرو 405 به نام «سعيد. ت» (25 ساله) 
از سوى مالباخته شناسايى و متهم كه از مجرمين سابقه دار بود دستگير شد كه 
به همين واسطه محل تردد خودرو در منطقه مسعوديه شناسايى شد و درحالى 
كه دو برادر در حال اجراى نقشه سرقتى ديگر بودند، شناسايى و دستگير شدند. 
 رئيس پايگاه دوم پليس آگاهى تهران بزرگ گفت: با توجه به دســتگيرى 
متهميــن در صحنه ارتــكاب ســرقت، شناســايى تعدادى از شــكات و 
مالباختگان، اعتراف صريــح متهمين و نهايتاً پراكندگــى مناطق ارتكاب 
سرقت در شــهر تهران، هماهنگى هاى الزم با بازپرس شعبه 15 دادسراى 
ناحيه 5 تهران جهت انتشــار بدون پوشش تصاوير اين دو متهم انجام شده 
اســت؛ لذا از تمامى شــكات و مالباختگانى كه موفق به شناسايى تصاوير 
متهمين شــدند دعوت مى شــود تا جهت طرح و پيگيرى شكايات خود به 
نشــانى پايگاه دوم پليس آگاهى در جنت آباد - خيابان شــاهين شمالى 

مراجعه كنند. 

عامالن تيراندازى اهواز دستگير شدند
فارس: رئيس پليس امنيت عمومى اســتان خوزستان از دستگيرى چهار 
نفر ازعامــالن تيراندازى در اهواز خبر داد.  حســن حيدرى اظهار كرد: در 
پى اعالم مركز فوريت هاى پليســى 110 مبنى بر وقوع سه فقره تيراندازى 
در يكى از محالت اهواز، شناســايى عامالن اين اقدام در دســتور كار قرار 
گرفت.  وى ادامه داد: با اقدامــات اطالعاتى و تحقيقــات ميدانى عامالن 
تيراندازى شناســايى و پس از هماهنگى با مرجــع قضايى در يك عمليات 
غافلگيرانه چهار نفر در اين رابطه دستگير شــدند كه ضمن اعتراف به بزه 
ارتكابى، انگيزه خود را اختالف قبلى و ملكــى اعالم كردند.  وى ادامه داد: 
طى بازرســى مخفيگاه متهمان تعداد يك قبضه سالح كالش به همراه سه 
تيغه خشاب، 60 عدد فشنگ، دو قبضه سالح شكارى و دو دستگاه خودرو 

كه در تيراندازى ها از آن ها استفاده شده بود، كشف شد.
وى بيان كــرد: متهمان در تحقيقــات پليس به درگيرى مســلحانه و 
تيراندازى اعتراف كردند كه پس از تشــكيل پرونــده انتظامى راهى 

مرجع قضايى شدند.

خط شهرستانها

رفت.

دو برادر در پوشــش 
دستفروش ساعت و ادكلن اقدام به سرقت 
گوشــى تلفن همراه طعمه هاى خود به 

رئيس پايــگاه دوم پليــس آگاهى تهران 
 فرورديــن ماه وقوع يك 
فقره سرقت گوشــى تلفن همراه به شيوه 

خط قرمز: فرمانده انتظامى اســتان از دســتگيرى 26 تن از 
اعضاى شبكه خريد و فروش نوزاد در مشهد خبر داد.

ســردار قادر كريمى در تشــريح ايــن عمليــات پيچيده 
پليســى كه منجر به شناســايى و دســتگيرى 26 تن از 
عامالن اصلى شــبكه خريد و فروش نوزاد در مشهد شد، 
گفت: در پى گــزارش اداره ثبت احوال مشــهد مبنى بر 
اين كــه خانواده اى با مــدارك جعلى زايمان و واكســن 
نوزاد براى دريافت شناســنامه مراجعه كرده اند تحقيقات 

پليسى آغاز شد.
وى افزود: متهمان پرونده كه ســاكن يزد بودند دســتگير و 
اعتراف كردند نوزاد دختــر 15 روزه اى را به فرزند خواندگى 
قبول كرده و بــا پرداخــت 28 ميليون تومــان، افراد رابط 
براى شــان مدارك جعلى تهيه و قصد دريافت شناســنامه 
داشته اند. فرمانده انتظامى خراسان رضوى گفت: مأموران در 
اين عمليات ضربتى، مرد جوانى كه رابط اين خريد و فروش 
نوزاد بود را شناسايى و دســتگير كردند. متهم در تحقيقات 
اوليه پرونده مدعى شد مدتى قبل براى كار به استان يزد رفته 
و با اين خانواده آشنا شده اســت. او با اطالع از اين كه زن و 
شوهر جوان صاحب فرزند نمى شــوند در بازگشت به مشهد 

موضوع را بــا خاله اش اطالع داده و درخواســت مى كند اگر 
كسى نوزادى داشت مى تواند به اين خانواده بفروشد.

وى گفت: پس از گذشــت چند روز، خاله مــرد جوان در يك 
آرايشــگاه با فردى كه او را خانم دكتر صدا مى زدند آشنا شده 
و اين زن ادعا مى كند اگر خانــواده اى تقاضاى فرزند خواندگى 
داشــت او با رابطه و پارتى مى تواند كارهايش را انجام بدهد. در 
اين لحظه خاله مرد جوان خانواده اى كه در يزد دنبال نوزاد بودند 
با عامل فروش نوزاد تماس مى گيرد و موضــوع خريد نوزاد را 

مطرح مى كند.
فرمانده انتظامى خراســان رضوى گفت: با حضور اين خانواده 
در مشــهد، زن معروف به خانم دكتر نوزاد را در قبال دريافت 
28 ميليون تومان به خاله احمد داده و او نيز كودك را با مدارك 

جعلى زايمان و... تحويل خانواده يزدى مى دهد.
وى تصريح كــرد: پليس در ادامــه دريافت، 2 تــن از افراد 
مرتبط با اداره ثبت و احوال كه يكى از آنان بازنشســته است 
از اعضاى اين شــبكه هســتند و زن معروف به دكتر، نوزاد 
ديگرى كه قل نوزاد فروخته شده به خانواده يزدى بود را به 
خانواده اصفهانى در قبــال دريافت حدود 30 ميليون تومان 

فروخته است.
وى تصريح كرد: در ادامه اين تحقيقات اين پرونده مشــخص 
شد پدر نوزادهاى دو قلو از طريق زن معروف به دكتر تصميم به 

فروش فرزندان خود مى گيرد.
سردار كريمى اظهار داشت: در ادامه پليس 26 متهم مرتبط با 
اين پرونده را شناسايى و دستگير و سرنخ هايى به دست آمد كه 
حكايت از فروش 6 نوزاد توسط اين شبكه داشت. وى خاطرنشان 
كرد: تحقيقات گسترده و كشف ديگر ابعاد مبهم اين پرونده با 

دستورات مراجع قضايى ادامه دارد.

شبكه خريد و فروش نوزاد در مشهد متالشى شد
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با دستور دادستانى شهرستان سرخس

اعضاى باند سرقت هاى شيطانى در سرخس دستگير شدند
خط قرمز: اعضاى باند چهــار نفره اى كه هنگام 
ســرقت از منازل، برخــى طعمه هــاى خود را 
مورد اذيت و آزار قرارداده بودند با دســتور قاطع 

دادستانى سرخس شناسايى و دستگير شدند.
چنــد روز پيش پرونده ســرقتى در دادســراى 
شهرستان ســرخس مطرح شــد كه شاكى در 
متن شــكايت خود پرده از نقشه شوم و شيطانى 

سارقان برداشت.
بر آن اساس مشخص شد اعضاى باند چهار نفره 
ســرقت ابتدا مدتى در كوچه و خيابان هاى شهر 
پرســه مى زدند و منازلى را كه مســائل ايمنى و 
امنيتى را به صورت كامــل رعايت نكرده بودند، 

شناسايى و زير نظر مى گرفتند.
اعضاى باند آن قدر زاغ منزل مسكونى را مى زدند 
تا مطمئن مى شــدند مردى در خانه نيست، بر 
همين اساس هم اقدامات شــيطانى خود را آغاز 

مى كنند.
آن ها به سرعت وارد منزلى كه از قبل شناسايى 
كــرده بودند مى شــدند و به ســراغ كنتور برق 
مى رفتنــد و دريك لحظــه برق خانــه را قطع 

مى كردند.
آن ها پس از اجراى اولين گام ســرقت در محل 
مخفى مى شدند و منتظر مى ماندند تا فرد مونث 

براى وصل كردن برق به محل مراجعه كند.
اين گزارش حاكى است به محض حضور زن و يا 
دختران ساكن در منازل مسكونى پاى كنتور برق 
يكى از اعضاى باند شيطانى سرقت از پشت سر به 
طعمه حمله مى كرد و ضمن سرقت طال و جواهر، 

وى را مورد اذيت و آزار قرار مى داد.
در ادامه اعضاى باند به محــض اينكه هوا را پس 
مى ديدند و احتمال مى دادند سر وصداهاى ايجاد 
شــده در محل باعث لو رفتن آن ها شود، از محل 

متوارى مى شدند.
بر همين اســاس و باتوجه به اهميت ماجرا بود 
كه قاضى (حميد عليزاده) دادســتان شهرستان 
سرخس به موضوع ورود پيدا كرد و دستورهاى 
قضايى براى شناسايى سارقان شيطانى را صادر 

كرد.
درادامــه ماموران پليــس آگاهى شهرســتان 
شناسايى سارقان را در دستور كار خود قرار دادند.

 ماموران باتوجه به سرنخ هاى موجودى كه توسط 
شاكى ارائه شــده بود و همچنين اقدامات فنى و 
پليسى صورت گرفته، نهايتاً توانستند اعضاى باند 
را كه در يكى از مناطق شهر ستان سرخص مخفى 
شده بودند، شناسايى و طى عملياتى غافلگيرانه 
تمامى آن ها را يكى پس از ديگرى دستگير كنند.

ســارقان شــيطان صفت پس از انجــام مراحل 
انتظامى به دادسراى شهرستان سرخس منتقل 

شدند و مورد شناسايى شاكى پرونده قرار گرفتند.
اعضاى باند پس از آنكه مستندات پرونده را غير 
قابل انكار ديدند در مقابل ادله موجود و در حضور 
مقام قضايى لب به اعتراف گشــودند و به اقدام 

شيطانى خود اقرار كردند.
در ادامه اعضاى باند مذكور بادســتور قضايى و با 

قرار مناسب راهى زندان شدند.
درحالى پرونده در دادسراى شهرستان سرخس 
همچنان در حال رسيدگى و بررسى مى باشد كه 
احتمال مى رود شــاكيان پرونده باند چهار نفره 

سرقت هاى شيطانى افزايش پيدا كند.
باتوجه به دستورهاى قضايى صادره درصورتى كه 
شهروندان مورد سرقت هاى مشابه قرار گرفته اند 
مى توانند به پليس آگاهى شهرســتان مراجعه و 
ضمن شناسايى اعضاى باند شكايت خود را مطرح 

و پيگيرى كنند.
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مردم

درباره سوژه 

هاشم بدرى يك سبك متفاوت 
براى نقش زدن روى كاغذ دارد

نقاشى با كاردك!

هاشــم بدرى جانباز 35 درصدى كه با چرخش هاى مچش معجزه مى كند؛ 
معجزه اى به واســطه در دســت گرفتن يك كاردك آغشته به رنگ رخ داده 
و حاال سبك نقاشى «بدريســم» را به ثبت رسانده است. او همچنين مبتكر 
آموزش نقاشــى به نابينايان است؛ اتفاقى كه هر چند در نگاه اول نشدنى به 
نظر مى رســد، اما به همت هاشم بدرى رقم خورده است. گفت وگو با او را در 

ادامه مى خوانيد.

 از نحوه ورود خود به صحنه 8 سال دفاع مقدس بگوييد.
پــس از اخذ ديپلم به اصفهان رفتم تا براى خلبانى هوانيروز اقدام كنم، اما از 
لحاظ شرايط جسمى نمى توانستم فرامين خلبانى را انجام بدهم براى همين 
به نيروى زمينى منتقل شدم. بعد هم دوره ديدم و فرمانده تانك شدم. پس از 

حضور در جبهه هم در سال 1360 از ناحيه پا و كمر جانباز شدم.

 روزى كه مجروح شديد را به ياد داريد؟
بله، صبــح زود بود و عراقى ها حدود 300 متر با ما فاصله داشــتند، طورى 
كه صداى راديوى آن ها هم به گوش ما مى رســيد. يادم هست داشتيم براى 
صبحانه آماده مى شــديم. ناگهان صداى انفجارى آمد و من احســاس كردم 
سوزشى در پايم ايجاد شد. بعد متوجه شدم كه تركش خورده ام. البته قبل از 

اين جراحت هم در خرمشهر شيميايى شده بودم.

 از چه زمانى به نقاشى عالقه مند شديد؟
از همان كودكى عالقه زيادى به نقاشى كردن داشتم. يادم هست همان موقع 

هم وقتى وارد باغ پردرختى مى شدم، متوجه گذر زمان نمى شدم.
 

 و از چه سالى شروع كرديد؟
ســالى كه مجروح شده بودم، شروع كردم از روى مدل نقاشى كردن، اما بعد 
متوجه شدم اين روش روحم را ارضا نمى كند. براى همين شروع كردم به خط 
خطى كردن با مداد. بعد از درون خط خطى ها اشكالى مى يافتم. بعد رنگ را 
داخل كردم و چون نمى توانســتم براى خريد وسايل بيرون بروم، از كاردكى 
كه براى مخلوط كردن رنگ ها داشتم، استفاده كردم. يك روز كه داشتم كار 
مى كردم ديدم طرحى كه كشيده ام شبيه تنه درخت است. همين موضوع هم 

انگيزه اى شد كه تكنيك درخت را آغاز كنم.

 و نقاشى ها در اين تكنيك چگونه روى كاغذ مى آيند؟
در اين تكنيك با استفاده از كاردك و كاغذ نقش آفرينى مى كنم. به اين صورت 
كه رنگ بايد بين صفحه كاردك و كاغذ قرار بگيرد و آن موقع توسط كاردك 
جابه جا شده و نقش شكل بگيرد. البته يكى از مشكالت اين سبك تهيه كاغذ 
و كاردك است. چرا كه كاغذ عكاسى و گالسه معموالً بسيار گران است. البته 

كاردك هم بايد صيقل زيادى داده شود تا بخوبى روى كاغذ قرار گيرد.

 چگونه متوجه شديد كه مى توانيد اين سبك را به نام خود ثبت و 
معرفى كنيد؟

آن موقع مادر و برادرهايم فرانســه زندگى مى كردند. من هم نقاشى هايم را 
براى آن ها مى فرســتادم و آن ها هم نمايشگاه مى گذاشتند. بعد از من دعوت 
كردند كه به فرانســه بروم. در آنجا از من خواســتند كه اين سبك را به اسم 

خودم ثبت كنم.

 تاكنون چند نمايشگاه برگزار كرده ايد؟
مــن در يك هفته مى توانــم 20 تا 25 اثر توليد كنم و بــراى همين كه تا 
االن بيش از 50 نمايشــگاه شــخصى و گروهى برگزار كرده ام. حتى قرار بود 
نمايشگاهى از آثارم با هدف يادآورى مظلوميت جانبازان شيميايى در حاشيه 

كنفرانس الهه برگزار شود، ولى متأسفانه از سوى مسئوالن پيگيرى نشد.

 در ميان نقاشى هايتان بيشتر از همه عنصر درخت ديده مى شود. 
دليل عالقه شما به درخت ها چيست؟

درخت يكى از نمادهاى ايستادگى و مقاومت است. درختان در معرض حوادث 
زيادى در طبيعت قرار مى گيرند، اما همچنان محكم سرجاى خود ايستاده اند. 
به نظرم اين امر مى تواند الگويى براى ما انسان ها باشد تا درس مقاومت را از 
آنان بياموزيم. به عالوه افرادى كه نزديك طبيعت زندگى مى كنند، هميشه 
احســاس خوبى دارند و از آن انرژى مى گيرند، اما با دور شــدن از طبيعت و 
زندگى در شــهر، روحيه انسان ها هم تغيير مى كند. مقاومت و ايستادگى در 
روحيه انســان بسيار تاثير گذار اســت به طورى كه در پيچ و خم هاى زندگى 

مى توان از آن كمك گرفت.

 نخل ها هم در بين نقاشى هايتان جايگاهى دارند.
بله. من براى نخل ها احترام خاصى قائلم. البته تنها زمانى سراغشان مى روم كه 

مى خواهم حال و هواى دوستان شهيدم را زنده كنم. 

 چند تركش در بدنتان به يادگار مانده است؟
دو تركش، يكى در پا و يكى در كمرم. آن طور كه مى گويند به دومى نمى شود 
دســت زد. پاى چپم هم به خاطر تركشــى كه دارد، مجبورم كرد حدود سه 
سال بر روى ويلچر زندگى كنم. اكنون هم به كمك عصا بر روى پاهاى خودم 

راه مى روم. 

 يكى از كارهايى كه شما را از ديگران متفاوت كرده، آموزش نقاشى 
به نابينايان است. چطور به نابينايان نقاشى ياد مى دهيد؟

براى اينكه بتوانم به آن ها نقاشــى ياد بدهم، چندين روش و تكنيك را پيش 
خودم امتحان كردم. بهزيســتى اهواز هم كالسى تشكيل داده بود كه در آن 
كالس 15 نفر هنرجو كم بينا و نابينا داشتم. آنجا بود كه بيشتر با بچه ها نابينا 
آشنا شدم. آنجا ديدم كه اين ها خودكار را بر روى صفحه كاغذ مى گذارند و از 
روى اثــرى كه خودكار بر كاغذ ايجاد مى كند، مى توانند خط را ادامه دهند و 
شكل مورد نظرشان را بكشند. براى رنگ ها هم كدگذارى كرديم و نابيناها از 

روى كدها متوجه مى شدند كه از چه رنگى استفاده مى كنند.

گفت وگو با هاشم بدرى، جانبازى كه يك سبك جهانى به نامش ثبت شده و بيش از همه چيز درخت و گل كشيده است

براى درخت حياطمان تولد مى گيريم!

  جادوگر فرانسوى ها
شــب اهواز را مى شكافى، از پل بزرگ شهر هم 
كمــك مى گيرى، تاريكى شــب را بــه يكى از 
خيابان هاى آرام شــهر مى برى. زنگ خانه اى را 
به صدا در مى آورى و كسى شما را به داخل فرا 
مى خواند. از سالن پذيرايى مى گذرى و به اتاقى 
وارد مى شوى كه جنگلى از درختان ستبر را به 

تماشايت گذاشته است. 
مى توانى روى درخت هاى تناور دست بكشى و 
پوست زبرشان را لمس كنى و سرسبزى شان را 
نفس بكشى. جنگلى كه محمدهاشم بدرى پديد 
آورده است؛ جانباز هشت سال جنگ تحميلى؛ 
جنگى كه ســايه جنگل هاى زيادى را دفن كرد 
و طعم شيميايى اش دل زخمى مردى شده كه 
فرانسوى ها به او لقب جادوگر رنگ ها داده اند و 
ســبك نقاشــى او را به نام «بدريسم» در جهان 

ثبت كرده اند. 
جوانــان خوزســتانى بــه او «شــاعر رنگ ها» 
مى گويند. اين زخم ها جزئى از شناســنامه اش 
شــده اند؛ جزئى كه درد را با وجودش آميخته 
كرده است. دردى كه به درد ندارى هم مى رسد. 
هنرمنــدى كه هم جانباز اســت و هم بيمارى 

خاص دارد.

  شاعر رنگ ها
تشــخيص اينكه چه كســى نقــاش آن همه 
درختى است كه ما را به سايه سار خود ميهمان 
كرده، سخت اســت. گويا اما خيلى عالقه اى به 
صحبت ندارد. چانه اش را روى دستش گذاشته 
اســت، دســتش را به پايش ســتون داده نگاه 

مى كند. 
شــايد دارد بــه جنگل هايى كه نكشــيده فكر 
مى كنــد، درختانى كه هر شــب بــه خواب او 
مى آيند. درخت هاى تنومندى كه مى خواهند از 
رؤياهايش بيرون بيايند و روى بوم ســبز شوند. 
شايد هم گوش جان به همان درختانى سپرده 

كه به او ستاره اى داده اند از جنس برگ سبز. 

  سادگى جنگل ها
قصه ها هميشــه عجيب بوده اند. عجيب شروع 
مى شــوند. عجيب ادامه پيــدا مى كنند و البد 
عجيــب هم تمام مى شــوند. بعضى قصه ها هم 
به طرز عجيبى هرگز پايان نمى يابند. داســتان 
محمدهاشم بدرى، شاعر خوزستانى رنگ ها هم 
يكى از همين قصه هاى بى پايان اســت؛ هزار و 

يك شب اساطيرى در جنگلى هزار تو. 
داســتان هاى او ريشــه هاى عميقــى دارنــد. 
تنه هــاى عظيمى كه هيچ تبــرى از پس آن ها 

برنمى آيد. 
شاخ و برگ هاى قصه اش از در و ديوار ها مى زند 
بيــرون. اصًال روايت از خوزســتان كه شــروع 
مى شود؛ هيچ وقت به پايان نمى رسد. خوزستانى 
كه جنگ ديده و جنگيده اســت. در يك جنگ 

هشت ساله، دو كشور در دو سوى يك شط. 
«شهربانو كالنى» همســر نقاش گاهى به جمع 
حاضــر در اتاق مى پيونــدد و گاهى همصحبت 
كسانى مى شــود كه كمى دورتر از ما در سالن 
پذيرايى نظاره گر آنچــه در اتاق اتفاق مى افتد 
هســتند. او ميزبان هر دو گروه اســت، ساده و 
بى تكلف. اســتوار مثل همه درختانى كه گرم و 

سبز به پيشواز ما آمده اند. 
بانــوى هنرمندى كه جز همســرى يك جانباز 
حساس و شاعر، خود هنرمندى است ستودنى. 
دست بافته هايش ديوار خانه را آذين بسته اند در 
كنار جنگل هاى آقاى همســر. طرفدار محيط 
زيســت، فعال در امور اجتماعى شهر و شهردار 

محله. 
حقوق جانبازى هاشم بدرى به دوا و درمانش كه 
نرسد، دبير بازنشسته ما يك زمانى را مى گذارد 
براى خرد كردن سبزى ها و فروختن به همسايه. 
او همســرى دارد كه تنها قيمت يك آمپول او 

2 ميليون و 400 هزار تومان اســت. بخشــى 
از هزينــه را البته بيمه كمــك مى كند، اما او و 
همســرش از پس همان بخش باقى مانده هم 

برنمى آيند. 

  من درخت هستم
درخت ها و كاردك ها؛ مســكن دردهاى نقاش 
شــاعرند. وقتى حالش خوب نيســت، كاردك 
را به دســت مى گيرد و نقش مى زند؛ نقاشى با 
كاردك. اصًال همين شــيوه بود كه آوازه او را به 

اروپا رساند. 
طرحــى كه نمى داند به كجــا مى انجامد. كنده 

درختى مى شود يا گلى سرخ در ميان برگ هاى 
ســبز. مى آيد و او نقش مى زنــد روى بوم. آن 
قدر نقش مى زند تا آن درخت رؤيايى مجســم 
مى شــود. درختانى كه سرســبزى و مقاومت 
را به او يادآورى مى كنند: «مســئوليت پذيرى 
درخت ها را دوســت دارم.» شاعرى كه دلشوره 
دارد. دلشــوره اى كه همراه هميشگى او بوده و 
هست: «دلشوره از بچگى با من بود.» دلشوره اى 
كه ســعى مى كــرد در ميان خــاك بازى هاى 

كودكانه پنهانش كند. 
باغ روســتايى شان نخستين قرار او با درخت ها 
بود. به شوق ديدار از درختان به «چهارچشمه» 

مى رفــت: «به درخت هــا كه دســت مى زدم، 
دست هايم سبز مى شــد، حالت گيجى خاصى 
داشتم.» سكوت مى كند، نگاه مى كند و مى گويد: 
«من درخت هستم.» دوست دارد صنوبر بكشد. 
ســايه روشن هايش، پيچ و تاب هايش و حالتش 
را دوســت دارد. هرچند با نخل ها هم آشــنايى 
بيشترى دارد. نخل هاى بى سر هم با او و نسل او. 
پدرش «گچكار» بود. او از همان زمان كاردك را 

در دست مى گيرد، سفيد كارى مى كند. 
كاردك در ميان دســت هاى الغرش چون موم 
اســت. در چند دقيقه ميهمان چهــار تابلوى 
نقاشى مان مى كند. دو گل و چند كنده درخت. 

حتى خودش هــم نمى داند وقتى كاردك را در 
دست مى گيرد، چه نقشــى زاده مى شود. نقش 
خــودش مى آيد. نظرش را دربــاره «باب راس» 
نقاش آمريكايى مى پرســم. از ســؤالم خوشش 
نمى آيد: «او رنگ را مى گذارد من رنگ را برمى 
دارم.» وقتى محصل بود، وقتى مدرسه مى رفت، 
بود: «سركالس حواسم  بازيگوشــى  دانش آموز 
به باد بود، به تنه درختان. به صداى موســيقى. 
موســيقى غير از صداى معلم. شروع مى كردم 
به خط  خطــى كردن. بچه ها را مى كشــيدم.» 
فيگــور مى كشــيد، انســان ها و حيوان هــا را: 
«چــون كــج و كوله مى كشــيدم، شــب ها به 
خوابــم مى آمدنــد و مــرا دعــوا مى كردند.» 
شــروع مى كند به كشــيدن درخت: «درخت ها 
بــه خوابــم آمدند. گفتنــد درخت هــا را زيبا 

مى كشى.
 از برگ هايشــان يك برگ به من هديه دادند.» 
درخت هــا؛ برگ را مثل ســتاره به ســينه اش 
مى زننــد: «از آن موقــع درخت هــا را با برگ 
مى كشــم.» ديپلم را گرفتــه و نگرفته مى رود 
هوانيروز اصفهان. مى خواهد پرواز كند، مثل يك 
پرنده: «پرواز يك پرنده اســت.» اما خلبانى آن 
چيــزى نبود كه او را به پــروازى كه مى خواهد 

برساند.
 خلبان نمى شود، اما در ارتش ماندگار مى شود. 
در پادگانى كه به جنگلى زيبا ختم مى شــود و 
او هــر زمان كه فرصتى پيدا مى كرد مى رفت به 
سايه سارش. حتى رژه هاى رسمى را هم «دودر» 

مى كرد و به جنگل مى رفت. 
سرعتش در نقاشــى فرانســوى ها را هم گيج 
كــرده بود: «يك بار در يك مســابقه نقاشــى 
فيگوراتيو (اين نقاشــى ها مانند شــعر اســت 
خــودش بايــد بيايــد) در فرانســه شــركت 

كردم. 
تا نشســتم ســريع وســايل را آمــاده كردم و 
دســت هايم را توى رنگ زدم سپس چند رنگ 
مختلف را در كاغذ پيچيدم شــبيه يك خروس 

در آمد؛ خروس سمبل فرانسه است.
 از كارم خوش شان آمد و كار را در مدت زمان 
5 دقيقه تمام كردم واعــالم آمادگى كردم كه 
نقاشــى من تمام شــد. ولى چون من خارجى 
بودم، گفتند قبول نيســت. گفتند: «شما از قبل 
كار كرديد!» و من براى اين كه ثابت كنم رنگ ها 
خيس اســت آن ها را با زبانم ليس زدم اين در 
حالى بود كه شركت كنندگان ديگر هنوز وسايل 

خود را روى ميز مى چيدند. 
من در آن مســابقه مقام دوم را كســب كردم.» 
فرانســوى ها به او اســم «جادوگر» مى دهند و 
ســبكش را به نــام «بدريســم» در جهان ثبت 
مى كنند به ســال 1994 ميالدى. 150 اثرش 
هم از سال 83 تا به همين امروز در موزه اى در 
خالد اسالمبولى پايتخت محصور است. مى گويد: 
«درخت هايم را زندانى كرده اند.» اعتراض هايش 
هم به جايى نرســيده اســت نه اثر را مى دهند 

نه پولشان را.

  به سراغ او اگر مى آييد...
هاشــم بدرى اتاقى دارد كه نامش را گذاشــته 
«اتاق تنهايى». حفر و ساخت اتاق تنهايى اش هم 

قصه شنيدنى دارد. 
يك روز به دو دوســتش مى گويد كه مى خواهد 
چنين اتاقى براى خودش داشــته باشد كلنگ 
را به دســت آن ها مى دهد ومى رود پى كارى: 
«وقتى برگشتم ديدم آن قدر ديوار را كنده اند كه 
به خانه همسايه رسيده اند. گفتم اين ها همانى 
هســتند كه من مى خواهم.» نزديك خانه شان 
يك زمين ورزشى بســيار بزرگ است: «وسايل 
نقاشــى ام را برداشــتم و با دوســتانم به بيابان 
زديم.» او نقاشــى مى كشد و آن ها مقوا و بوم را 
از زير دستش بيرون مى كشــند. آن قدر ادامه 
مى دهد تا به طرحى كه در ذهنش است، برسد.
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روايت

«محمدهاشــم بدرى» متولد 1325 در ماهشــهر است. از همان 
بچگى عالقه خاصى به طبيعت و درختان داشت. مى گويد: «وقتى 
تابستان ها به باغ مان در روستا مى رفتيم، دلم نمى خواست از آنجا 
بيرون بيايم. حتى روى يكى از درخت ها جايى براى خودم درست 
كرده بودم كه استراحت كنم. آنجا احساس راحتى زيادى داشتم. 
حتى چند سنگ با خودم برده بودم و از آن باال پايين مى انداختم. 
يك شب كه مثل هميشه رفتم آنجا بنشينم، خوابم برد. بيدار كه 
شــدم، ديدم هوا تاريك شده اســت. يك نفر كه رد شد، سنگى 
انداختم. يادم هســت آن قدر ترســيد كه فرار كرد. از آن به بعد 
مى گفتند آن درخت جن دارد. ما در آن روســتا ملكى داشتيم كه 
پسرعمويم آن را فروخت. يادم هست هر وقت آنجا مى رفتم، انگار 
يكى از درخت ها مى گفت: بيا زردآلوهاى مرا از شاخه بكن و بخور. 
وقتى هم كه از دور درخت را مى ديدم، انگار يك غبار يا مه و دودى 
بين ما ايجاد شده بود. مثل توى فيلم ها. احساس مى كردم كه به من 
مى گفت: بيا. اين ها كه اين باغ را خريده اند، آدم هاى خوبى نيستند. 

مرا دوست ندارند. دلم مى خواست بنشينم گريه كنم.»

درخت ها مى خواستند با من درددل كنند
درخت ها تمام فكر و ذكر هاشم بدرى هستند و در تمام خواب ها و 
خاطراتش حضور دارند. براى همين از هرچه مى پرسيم باز شاخه 
يك درخت از ميان حرف هايمان سربيرون مى آورد: «با درخت هاى 
خوزســتان خيلى دوست بودم. يك بار توفانى آمد و شاخه و برگ 
بســيارى از درختان را شكســت. وقتى درخت ها را بعد از توفان 
مى ديدم، حس مى كردم مى خواهند تنه هايشان را روى شانه هايم 
بگذارند و زارزار گريه كنند يا اينكه مى خواهند با من درددل كنند. 
درخت ها حتى به خواب من هم مى آيند. يك بار خواب ديدم يكى 
از درخت هاى توى كوچه به من مى گويد: بيا اينجا يك چيزى بگويم 
با هم بخنديم! وقتى رفتم كنارش، گفت: آن درخت انتهاى كوچه 
را ببين. برگ هايش براى خودش نيست، كاله گيس است! از خواب 
كه بيدار شــدم، درخت را پيدا كردم. ديدم راست گفته. برگ هاى 
درخت براى خودش نيست. پيچك همسايه برگ هايش افتاده روى 

شاخه درخت.»

براى درخت حياطمان تولد مى گيريم
در واكنــش به تمام حرف هاى عجيب و غريب آقاى بدرى چيزى 
براى گفتن ندارم و فقط به يك جمله اكتفا مى كنم: «باور كردنش 
سخت است.» او هم مى خندد و مى گويد: « خب بياييد نشان  بدهم.» 
و دوباره خاطراتش را ادامه مى دهد: «15اسفند روز درختكارى است. 
اكنون هشت سال است براى درخت توى حياطمان تولد مى گيريم، 
كيك مى خريم و شمع روشــن مى كنيم. حسابى شاخه هايش را 
چراغانى مى كنيم. تازگى ها يك مــرغ مينا هم گرفته ام كه مثل 
مترجم من و درخت هاست. وقتى با هم جايى مى رويم انگار توى 
گوشم مى گويد: از اين سمت برو! درختان اينجا تو را بيشتر دوست 
دارند. درخت «ُكنار» را بيشتر از بقيه دوست دارم. خيلى هم ازش 
مى ترسم. تازگى ها فهميدم درخت ها هم مى ترسند. بخصوص از 
ساختمان هاى خيلى بلند. يك بارهم وقتى من نبودم، شاخه هاى 
درخت حياطمان را بريده بودند. بعد من ديدم انگار دست و پايش 
را جمع كرده و يك گوشه نشسته است. براى همين اصالً از هرس 

كردن خوشم نمى آيد. حس مى كنم درخت ها دردشان مى گيرد.»

خوشحالم تحصيالت آكادميك نقاشى ندارم
هاشــم بدرى از ناحيه پا جانباز است. از همان دوران توى جبهه با 
خودش كاغذ و قلم مى برده و نقاشــى مى كشيده، اما چيزى كه او 
را معروف كرده كاردك جادويى توى دســت هايش است: «قبل تر 
با قلم مو نقاشى مى كشــيدم، اما چون بعد از هر بار استفاده آن را 
نمى شستم، زود خراب مى شد. براى همين مجبور بودم دوباره قلم مو 
بخرم. اين بيرون رفتن ها براى من كه جانباز بودم، خيلى ســخت 
بود. تا اينكه كاردك دســت گرفتــم. در خانواده ما همه گچ كار و 
سفيدكار هستند، اما از اين شغل فقط كاردكش به دستم رسيده 
بود. باهمين كاردك مدام بــازى مى كردم تا اينكه ديدم مى توانم 
با آن چيزى شــبيه استوانه بكشم. خوشــحالم كه سراغ آموزش 
آكادميك نرفتم. اگر مى رفتم، لطمه زيادى مى خوردم. چون بايد 
خودم را در چارچوبى محدود مى كردم. من تمام حس هايى را كه 
از محيط و طبيعت مى گيرم، نقاشى مى كنم. بيش از هرچيزى هم 
درخت و گياه كشيده ام. البته يك بار كه نياز مالى داشتم، رفتم كنار 
همســايه مان كه صافكارى داشت كار كردم. چند روز بعد به جاى 
اينكه درخت نقاشى كنم، يك هو يك وانت كشيدم كه خيلى هم 

خوب از آب درآمد!»

گفتند بدرى شعبده مى كند
حاال سال هاست كه سبك «بدريسم» در نقاشى به نام هاشم بدرى به 
ثبت رسيده است؛ سبكى كه شهرت جهانى به او داد تا فرانسوى ها 
بگويند هاشم بدرى به جاى نقاشى شعبده مى كند: « برادرم مقيم 
فرانســه بود. من كارهايم را برايش مى فرستادم. او هم به ديگران 
نشــان داده بود و آن ها از كارهاى من تعجب كرده بودند. بعد مرا 
دعوت كردند و كارهايم را در آنجا نشــان دادم. آن ها هم بررســى 
كردند و نمايشــگاه برايم گذاشتند و من به عضويت جمع نقاشان 
آنجا درآمدم. برادرم گفت برويم ثبتش كنيم. براى اين كار الزم بود 
يك سرى توضيحات و دفاعيات انجام دهيم. در آخر هم اين سبك 

به اسم «بدريسم» ثبت شد.»

به نابيناها نقاشى ياد مى دادم
هاشــم بدرى ســابقه آموزش نقاشــى به نابينايان را نيز دارد؛ 
نابينايانى كه تنها با لمس فرورفتگى هاى خودكار و يا مدادشان 
نقاشى هايشان را حس مى كنند: «يك بار يك نابينا درباره عالقه اش 
به رنگ صورتى به من گفــت. برايم خيلى جالب بود كه چطور 
مى تواند رنگ صورتى را بفهمد. فهميدم از نشــانه هايى كه به او 
داده بودند، اين رنگ را دوســت دارد. يك كارت پستال به او دادم 
كه عكس فروغ فرخزاد به شكل برجسته رويش بود. وقتى لمسش 
كرد گفت چرا مو ندارد؟ چرا ابرو ندارد؟ چون آن قسمت ها برجسته 
نبود. گفتم ما بيناها اينطورى نقاشى مى كشيم. گفت اينكه كارى 
ندارد من هم مى توانم بكشــم. بعد از چند روز با يك خبرنگار به 
خانه شــان رفتيم. يك سيب دستش داديم و گفتيم لمس كن و 
ببين مى توانى بكشى. او هم لمس كرد و كشيد. حتى لكه روى 
سيب را هم كه حس كرده بود، نقاشى كرد. براى ياد دادن نقاشى 
به روش هاى مختلفى فكر كرديم، ديديم بهترين روش را خودشان 
ابداع كرده اند. آن ها هنگام كشــيدن با مداد و يا خودكار با حس 
المســه قوى اى كه دارند، فرورفتگى ها را حس مى كنند و با آن 

خودكارشان را هدايت مى كنند.»

حال و هواى هاشم بدرى با درخت هايى كه در خوابش مى آيند

درختى مرا صدا مى زد

 مردم - زهرا چكنه  «هاشم بدرى» نقاش جانباز جنوبى است كه سال هاست 
به جاى قلم مو، با كاردك هايش تصاويربى نظيرى نقاشى مى كند. تصاويرى 

كه شباهتشان به عكس بيشتر است تا نقاشى. 
دنياى رنگى او پر اســت از درخت هاى سربه فلك كشيده اى كه او هنوز در 
خيالش ميان آن ها مى دود، از روى شاخه هايشــان باال مى رود تا زردآلوى 

نورسيده بچيند، اســتراحتى بكند و ســنگى پايين بيندازد. حاال تمام 
درخت هاى شــهر به خوابش مى آيند يا از ميان نقاشــى هايش سر بيرون 
مى آورند و برايش قصه تعريف مى كنند تا او مثل همان ســال هاى كودكى 
بازهم بر لبه رويا و واقعيت زندگى كند. بدرى سال هاســت قلم در دست 

نمى گيرد. 

كاردك تيزش را كوك مى كند، رنگ هايش را روى بوم مى ريزد و از خيالش 
عكاسى مى كند تا شيوه عجيب نقاشى اش به نام «بدريسم» در فرانسه ثبت 

شود. 
آنچه در ادامه مى آيد حاصل گفت وگوهايى است كه ايران، فارس و مهر در 

گذشته با اين جانباز متفاوت گرفته اند.
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قصاراآليات
سيد مصطفى حسينى راد

معرفى كتاب 

آيت اهللا حسين مظاهرى:
آيــات  در  خداونــد 
مختلف بــر اين نكته 
تأكيد كرده اســت كه 
انسان تا مى تواند قرآن 
بخوانــد و ايــن قرآن 
بسيارى  ثواب  خواندن 
هم دارد، بخصوص اگر 

در ماه مبارك رمضان هم باشد.
در مجالس به جاى گفت وگو با هم درحالى كه هيچ 
نتيجه اى ندارد، بدون اينكه كسى متوجه بشود، قرآن 
بخوانيم، اما الزم است در مرحله بعد با معانى و تفسير 
قرآن هم آشــنا باشيم. تفاسير قرآن متعددى نوشته 
و ترجمه شــده اســت، مثالً بانو مجتهده امين يك 
دوره تفســير به نام مخزن العرفان نوشته اند، به جاى 
فيلم هاى مضر و به جاى حرف هاى لغو و بيهوده اگر 

گناه نباشد، تفسير قرآن بخوانيم.
اگر مى خواهيم دل مان رو به خدا باز شود و بتوانيم دل 
را بر شيطان ببنديم بايد با قرآن سروكار داشته باشيم.
(رسا)

هدف قرائت قرآن تهذيب 
نفس است

چهره - خبر

از «گماِن بد» بپرهيزيد!
نِّ إِثٌْم «اى كسانى كه  نِّ إِنَّ بَْعَض الظَّ َِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِمَن الظَّ يَا أَيَُّهاال
ايمان آورده  ايد از بســيارى از گمان ها بپرهيزيد كه پاره  اى از گمان ها گناه 

است»
(سوره مباركه ُحُجرات/ آيه12)

يكى از مشــكالت يا به عبارتى رذايل اخالقى كه بيشــتر ما به آن گرفتار 
هستيم، قضاوت ها و پيشداورى هاى شتابزده، عجوالنه و بدون علم نسبت 
به ديگران اســت. اين قضاوت كردن ممكن است در شكل بيان يك خبر يا 
اظهارنظر نسبت به يك دوست يا يك شخص يا يك رويداد رخ دهد و يا حتى 
در شكل باور كردن و پذيرفتن يك خبر يا اظهار نظر. البته شكل اول بدتر و 

خطرناك تر است و مسئوليت بيشترى هم دارد.
قرآن كريم نســبت به اين موضوع هشــدار مى دهد و تأكيد مى كند كه از 
«گمان بد» نسبت به ديگران بپرهيزيد زيرا بيشتر گمانه ها نادرست هستند و 

موجب گناه مى شوند.
براى هر يك از ما بارها اين اتفاق رخ داده است كه خبر يا مطلبى را درباره 
فردى شنيده ايم و راوى هم تأكيد كرده كه «خودم ديدم» يا «خودم شنيدم» يا 
«از فرد مطمئنى شنيدم» و ما هم همان را براى ديگران نقل كرده ايم، اما بعداً 
متوجه شده ايم كه اين خبر يا از اساس كذب بوده و يا با حقيقت فاصله داشته 
است. اينجا بوده كه از باور كردن و بدتر از آن، نقل اين مطلب بشدت پشيمان 

و دچار عذاب وجدان شده ايم، اما پشيمانى ديگر سودى نداشته است.
در سوره مباركه نجم آيه28 نيز آمده است: «َوَما لَُهْم بِِه ِمْن ِعلٍْم إِْن يَتَِّبُعوَن 
نَّ َال يُْغِني ِمَن الَْحقِّ َشْيًئا»؛ يعنى: و ايشان [كافران] را به اين  نَّ َوإِنَّ الظَّ إِالَّ الظَّ
[كار] معرفتى نيست. جز گمان [خود] را پيروى نمى كنند و در واقع گمان 

در [وصول به] حقيقت هيچ سودى نمى  رساند.
»؛ يعنى: «فرد بدگمان دين  نِّ امام على(ع) مى فرمايند: «ال ِديَن لُِمِســِئ الظَّ
نــدارد». آن حضرت همچنين مى فرمايند: «بدگمانى كارها را تباه مى كند و 

باعث روى آوردن به انواع بدى ها مى شود». 
آفت سوء ظن، اگر مهار نشود مى تواند مناسبات و روابط خانوادگى و اجتماعى 
را مختل كند زيرا اگر انسان توانايى اعتماد كردن به ديگران را نداشته باشد 
نه مى تواند به ديگران مسئوليتى بدهد و نه مى تواند مسئوليتى را كه آن ها 
به او مى دهند با خاطر آسوده بپذيرد و انجام دهد. به همين دليل است كه 
موالى متقيان مى فرمايند: «بدترين مردم كسى است كه به سبب سوء ظنى 
كه دارد به هيچ كس اعتماد نمى كند و ديگران نيز به سبب بدكرداريش به 

او اعتماد نمى كنند».
صفــت بدگمانى برخاســته از بيمارى درونى فرد اســت زيــرا او به دليل 
خصلت هاى منفى و بدى كه در خود سراغ دارد و نمى تواند بر آن ها غلبه كند، 
ديگران را هم مانند خود مى پندارد. امام على(ع) در اين باره مى فرمايند: «آدم 

بد، به هيچ كس گمان نيك نمى برد؛ زيرا همه را مانند خودش مى بيند».
البته در روايات فراوانى تأكيد شده است كه انسان نبايد خودش را در «موضع 
تهمت» يا در جايگاهى كه ممكن است باعث ايجاد سوءظن ديگران نسبت به 
وى شود، قرار دهد، چنانكه رسول اكرم(ص) مى فرمايند: «اِتّقوا َمواِضَع التَُّهم». 
اما از سوى ديگر ما حق نداريم با ديدن يك رفتار ظاهرى، نسبت به شخصيت 
باطنى افراد گمان بد ببريم و قضاوت كنيم زيرا قضاوت كردن حقيقى تنها 
شايسته ذات اقدس خداوند است و اوست كه از پنهان و آشكار همگان باخبر 
است، اما با اين حال پرده سّتاريت خود را بر روى اعمال بندگان كشيده است.

انتشار كتاب «احكام 
روزه» مطابق با فتاواى 

مراجع تقليد مشهور
معــارف: مؤسســه چــاپ و 
انتشــارات آستان قدس رضوى 
كتاب «احــكام روزه» مطابق با 
فتاواى همه مراجع تقليد مشهور 

را منتشر كرده است.
در اين كتاب كه در 114صفحه 
منتشر شده اســت عنوان هاى 

حكمت روزه گرفتن، تعريف روزه و اقسام آن، شروط وجوب روزه، شروط 
صحت روزه، مفطرات روزه، احكام روزة قضا، احكام روزة مســافر، كفارة 
روزه و روزة كفاره، روزه هاى حرام، روزه هاى مكروه، روزه هاى مستحب و 

چگونگى تشكيل هالل به چشم مى خورد.

 معارف /  سميه عابدى   امام سجاد(ع) در 
گنجينه صحيفه سجاديه راه رشد و تربيت اسالمى 
را به همگان معرفى كرده اند. با دقت در دعاى چهل 
امام  تربيتى  روش  با  سجاديه  صحيفۀ  چهارم  و 
زين العابدين(ع) در ماه مبارك رمضان كه همان 

تربيت عبادى است آشنا مى شويم. 
از آنجا كه عبادت بدون آگاهى و شــناخت ثمره اى 
ندارد، حضــرت در اين دعا ابتدا با بيانات توحيدى 
به شــناخت نعمت هدايت و شكرگزارى از خداوند 
مى پردازد و با برشــمردن داليل برترى ماه مبارك 
رمضــان دربارة ايــن ماه آگاهى بخشــى مى كند. 
ايشــان ماه رمضان را يك دوره فشردة تربيتى سى 
روزه مى داند كه بندگان ضمن مغتنم شمردن اين 
فرصت، بايد در آن به كســب آگاهى از محرمات و 
واجبات مبادرت ورزند تا در ساير ماه هاى سال نيز بر 

اين رويه زندگى كنند.

  آگاهى بخشى در تربيت عبادى
تربيت و عبادت در صورتى در رســاندن انســان به 
سعادت مؤثر اســت كه با آگاهى و شناخت كافى 
همراه باشــد؛ در غير اين صورت تربيت انســانى 
محقق نمى شــود. در دعاى چهل و چهارم صحيفۀ 
سجاديه، امام زين العابدين(ع) به ذكر صفات الهى و 
ويژگى هاى ماه مبارك رمضان و اهميت ويژه عبادت 
در اين ماه پرداخته است تا دل آدمى شوق و جذبۀ 
قرار گرفتــن در ماه مبارك رمضان و عبادت در آن 
را پيدا كند و به ثمرة آن كه رشــد و هدايت است، 

دست يابد. 
بندگى و عبادت با شــكرگزارى همراه شده است. 
تا بنده شــكرگزار و قدردان الطاف پروردگار نباشد 
عبادتى انجــام نمى دهد. در فرازهاى ابتدايى دعاى 
چهــل و چهارم، امام ســجاد (ع) به زيبايى به اين 
موضوع اشــاره كرده اند: «سپاس خدا را كه ما را به 
شــكرگزارى از خود راهنمايى كرده و شايسته آن 
نمود، تا از شــكرگزاران احســان او گرديم و به ما 

بر اين كار پاداش نيكوكاران بخشد». 
براى اينكه بتوان شاكر خداوند بود، بايد ابتدا درك 
درستى از نعمت هاى الهى داشته باشيم. از آنجا كه 
موضوع اين دعا، حلول ماه مبارك رمضان است، امام 
زين العابديــن(ع) نعمت بزرگ دين و هدايت الهى 
را برشــمرده اند و ماه مبارك رمضان را به عنوان راه 
هدايت وصف نمــوده و براى آن خداوند عالميان را 
ستايش كرده اند: «سپاس خداى را كه دينش را به 
مــا عنايت فرمود و ما را به آيين خود اختصاص داد 
و در راه هاى احســان خود روان ساخت، تا در آن ها 
به فضل و لطفش به سوى رضوان او حركت كنيم، 
چنان حمدى كه از ما بپذيرد و به ســبب آن از ما 
خشنود شود و سپاس خداى را كه از جمله آن راه ها، 

ماه خود، ماه رمضان را قرار داد». 
امــام ســجاد(ع) اين گونه ماه رمضــان را توصيف 
كرده انــد: «ماه روزه، ماه اســالم، مــاه طهارت، ماه 
آزمايــش، ماه قيام، ماهى كه قــرآن را در آن نازل 
كرد، براى هدايت مردم و بودن نشانه هايى روشن از 

هدايت و مشخص شدن حق از باطل». 
براى اينكه آدمى به تربيت عبادى و رشد بندگى در 
ماه رمضان نايل شود، بايد به شناخت كافى دربارة 
برترى اين ماه بر ســاير ماه ها دست پيدا كند. امام 
ســجاد(ع) در ادامۀ دعا، روزه دارى و حرام شــدن 
حالل هايى چون خوردنى ها و آشاميدنى ها در مدت 
زمان معينى كه تغييرناپذير اســت را يكى از علل 
برترى اين ماه بر ساير روزها و ماه ها عنوان مى كنند. 
حضرت در فراز ديگرى از دعا، وجود شب پرفضيلت 
قدر را علت دوم برترى ماه رمضان معرفى كرده اند: 
«سپس يكى از شب هايش را بر شب هاى هزار ماه، 
فضيلت و برترى داد و آن را شب قدر ناميد، كه در 
آن شب فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان براى 
هر امرى نازل مى گردند و آن شب سالمتى و بركت 

پيوسته است تا سپيده دم».

  روش تربيت عبادى در ماه رمضان
در تربيت عبادى امام سجاد(ع)، هر فرد مسلمان بايد 
اعضــا و جوارح خود را از حرام حفظ كند تا روزه دار 
حقيقى محسوب شده و اعمالش در اين ماه به كمال 

برسد. 
امام زين العابدين(ع) به گناهان اعضا و جوارح اشاره 

كــرده و از خداوند تقاضاى حفــظ آن ها را دارد: «و 
خــوددارى از محرمات در آن را به ما الهام كن و ما 
را به روزه داشــتن آن با حفــظ جوارح از گناهان و 
به كار بردن آن ها در آنچه تو را خشــنود مى نمايد 
يارى ده، تا با گوشمان به گفتار لغو گوش نكنيم و 
با چشمانمان به تماشاى لهو نشتابيم و دست هايمان 
را به حرامى دراز نكنيم و به ســوى ممنوع تو گام 
برنداريم و شــكم هايمان جز به حالل پر نشــود و 
زبانمان به غير آنچه تــو گفته اى گويا نگردد و جز 
در كارى كه به ثواب تو نزديك مى كند، به كوشش 

برنخيزيم». 
اين فراز از دعا عالوه بر درخواست از خداوند بر پاكى 
و حفظ از گناهان، خود يك دوره گناه شناسى است. 

شايد هر يك از ما بدرستى به گناهان هر يك از اعضا 
و جوارح خود دقت كافى نداشته باشيم، اما حضرت 
با دقت و ظرافت خطاى هر عضو از بدن را تشــريح 
كرده اند كه خود زمينۀ هوشيارى و قرار گرفتن در 

مسير تربيت اسالمى را فراهم مى كند.
در اين دعاى زيبا و پرمعنا، امام ســجاد(ع) عالوه بر 
درخواست از خداوند بر توفيق به انجام همۀ واجبات 
(چه در اين ماه مبارك و چه در ساير ماه هاى سال) 
به طور خاص به ســه مورد از واجبات الهى اشــاره 
كرده اند و آن؛ نماز، نيكى به ديگران و خوردن مال 
حالل اســت. بدون شك اين ســه واجب الهى نزد 
خداوند جايگاه رفيع و ويژه اى دارند كه حضرت در 

ميان همۀ واجبات به آن ها اشاره كرده است. 
در اين دعا براى استمداد از خداوند در به جا آوردن 
نماز، اين گونه مى خوانيــم: «بارالها ما را در اين ماه 
بر اوقات نمازهــاى پنجگانه به نحوى كه حدودش 
را معين نمــودى و واجباتش را مقــرر فرمودى و 
شــروطش را بيان كــردى، آگاه و بينا ســاز». امام 
سجاد (ع) در اداى فريضۀ نماز تنها به حفظ وقت و 
اركان و شــرايط آن اكتفا نمى كند، بلكه در ديدگاه 
ايشــان، بنده در مسير تربيت عبادى بايد به كمال 
عبادت خويش نظر بيفكند و در راه رســيدن به آن 
تــالش كند: «و ما را در مرتبــه آنانى قرار ده كه به 
مراتب آن رسيده اند و اركانش را نگهبانند و آن را در 
اوقات خود بپا مى دارند، آن طور كه پيامبرت تشريع 
فرموده، در ركوع و ســجود و همه آداب و درجات 
عالى فضيلتش، با كامل ترين طهارت و تمام ترينش 

و روشن ترين مراتب خشوع و رساترينش». 
حضرت فرصت عبادت در مــاه رمضان را فرصتى 
خــاص قلمداد كرده و در فــرازى از دعا از خداوند 
توفيق نماز و تضرع در اين ماه بخصوص در شب هاى 
آن را مسئلت نموده است. بنابراين در بزرگ ترين و 

برترين ماه بايد پاسدار بزرگ ترين واجب الهى بود.

  صلة رحم و نيكى
در ميان اعمال نيك، امام ســجاد(ع) پس از نماز به 
صلۀ رحم و نيكو انجام دادن آن اشــاره فرموده اند و 
پس از آن به حق همسايگان و حتى كسانى كه در 
حق انسان بدى و ظلم نموده اند اشاره كرده و به لزوم 
احسان و بخشندگى به آن ها تأكيد فرموده اند. اين 
موضوع از اهميت و جايگاه اين واجبات حكايت دارد 
و هر يك از ما بايد بدان توجه ويژه نماييم، بويژه در 
ماه مبارك رمضان كه بهار بندگى و تربيت عبادى 
لَِة، َواَْن  است: «َو َوفِّْقنا فيِه ِالَْن نَِصَل اَْرحاَمنا بِالِْبرِّ َوالصِّ
نََتعاَهــَد جيرانَنا بِاْالِْفضاِل َو الَْعِطيَِّة، َو اَْن نُراِجَع َمْن 
هاَجَرنا، َو اَْن نُِصَف و َمْن َظلََمنا، َو اَْن نُسالَِم َمْن عادانا؛ 
ما را در اين ماه توفيق ده تا به خويشــاوندان خود 
نيكى و پيوند كنيم و به همســايگان از راه احسان 
و بخشش رسيدگى كنيم و با آن كس كه با ما قهر 
كرده آشتى كرده و با كسى كه به ما ستم نموده به 

انصاف برخاسته و با دشمن مدارا كنيم». 

  اهداف و غايت تربيت عبادى 
در ديدگاه امام ســجاد(ع) تربيت از طريق عبادت 
خالصانه و آگاهانه بخصوص در ماه مبارك رمضان، 
بايد به اهداف آفرينش انســان بينجامد، يعنى به 
تقرب به خداوند و رشــد و تعالى انسانيت؛ چنانكه 
پايان بخش اين دعا به اين مضامين مزين شده است: 
«و مــا را توفيق ده كه در آن به تو تقرب جوييم در 
سايه اعمال شايســته اى كه ما را به آن از آلودگى 
معاصــى پاك نمايى، ما را در اين ماه به كرامتى كه 
به اولياى خود وعده دادى ســزاوار كن و آنچه را كه 
براى اهل ســعى و كوشش در طاعت و عبادت قرار 
داده اى براى ما قرار ده و ما را در ســايه رحمتت در 
رديف كسانى قرار ده كه استحقاق برترين مرتبه را 

نزد تو پيدا كرده اند».
مسلمانان بايد به گونه اى ماه رمضان را به پايان برند 
كــه از اين فرصت تربيتــى در حد اعلى، در جهت 
رشد خود استفاده كرده باشند: «ماه رمضان ما را از 
بهترين اهل و ياران محسوب كن. بارالها بر محمد و 
آلش درود فرست و همراه با به سر آمدن ماه رمضان 
گناهان ما را به ســر بر و با ســپرى شدن روزهاى 
پاياني اش پيامدهاى گناهانمان را از ما برگير، تا در 
حالى از ما بگذرد كه ما را از خطاها و لغزش ها خالص 

نموده و از گناهان پاك فرموده باشى».

برش

در دعــاى چهل و چهــارم صحيفة 
ســجاديه، امام زين العابدين(ع) 
به ذكــر صفات الهى و ويژگى هاى 
ماه مبارك رمضان و اهميت ويژه 
عبادت در اين ماه پرداخته است 
تــا دل آدمى شــوق و جذبة قرار 
گرفتــن در ماه مبــارك رمضان و 
عبــادت در آن را پيــدا كند و به 
ثمرة آن كه رشد و هدايت است، 

دست يابد

معارف

مرورى بر دعاى چهل و چهارم صحيفه سجاديه 

رمضان؛ فرصتى براى انسان شدن 

آيت اهللا جعفر سبحانى:
بــا انتقــاد از صــدور 
مجــوز برخى كتا ب ها 
به بهانــه آزادى گفت: 
مســئوالن  به  بار هــا 
تذكر  كتاب  نمايشگاه 
حضور  كه  شــد  داده 
برخى كتاب ها در اين 

نمايشگاه به صالح جامعه نيست. دانش، غذاى روحى 
انسان است، بنابراين مفهوم آيه «َفلَْيْنُظِر الْإِنْساُن إِلي  
َطعاِمِه» اين خواهد بود كه انسان عالوه بر غذاى مادى، 
بايد به غذاى معنوى خود نيز توجه داشته باشد، همان 
طور كه غذاى مضر براى انسان حرام است، دانش مضر 
نيز براى انسان حرام خواهد بود. به همين علت دين 
مبين اســالم كتاب هاى ضاله و گمراه كننده را حرام 
دانسته و آن را در اختيار افراد قرار نمى دهد.  حرمت 
مطالعه كتاب هاى گمراه كننده منافاتى با آزادى بشر 
ندارد، چرا كه بشــر نبايد از آزادى خود براى آسيب 

رساندن به انسان هاى ديگر بهره گيرى كند.
(حوزه)

حجت االسالم شيخ حسين انصاريان:
قرآن مى فرمايد: «ُكِتَب 
َياُم َكَما ُكِتَب  َعلَْيُكُم الِصّ
َقْبلُِكْم  ِمن  الَِّذيَن  َعلَى 
ُقوَن» يعنى  تََتّ لََعلَُّكــْم 
اين  روزه بگيريــد كه 
سبب مى شــود كه به 
روحيه و قدرت اجتناب 

از گناه دست پيدا كنيد. يعنى با روزه گرفتن، خدا 
حجت را بر گنهكار تمام مى كند. روزه گرفتن اين 
روحيه را براى انسان به ارمغان مى آورد. يعنى 30 

شبانه روز كافى است كه ترك گناه انجام شود.
هيچ وقت براى توبه كردن دير نيست. انسان فطرتاً 
خداجو و حق جوست و بيشتر مردم نيز به اين ندا 
پاســخ مى دهند. مردم در نهاد خود به دنبال حق 
مى باشــند، اما در مواردى خطــا در تطبيق دارند. 
واقعيت اين اســت كه عواملى از بيــرون و درون 
موجب مى شــود كه آن ها در شناخت و گرايش به 

حق دچار انحراف شوند. 
(مهر)

ســيدمرتضى ميركتولى  االســالم  حجــت 
(دبيــر مجمع عالى 

تفسير قرآن): 
عالى  مجمع  به همت 
تفســير از چهار سال 
پيش تــا كنون تبليغ 
تفسير تخصصى قرآن 
است.  شده  آغاز  كريم 

در سال94 سى استاد تفسير و در سال95 شصت نفر 
مبلّغ و سال96 صد نفر از استادان قرآن كريم به مراكز 
استان ها و شهرستان ها اعزام شده اند و امسال نيز بيش 
از 160نفر مفسر، استاد، مبلغ تخصصى تفسير قرآن 

كريم به شهرستان ها و خارج از كشور اعزام شده اند.
بيش از 10سال است كه مجمع تفسير قرآن كريم حوزه 
علميه شكل گرفته اســت و در اين مركز تفاسير و آثار 
قرآنى تأليف و تدوين و همچنين استادان تفسير حوزه 
علميه قم ســاماندهى شده اســت. اين مجمع براى ماه 
رمضان امســال با همكارى شبكه قرآن سيما 60 برنامه 
تفسير توليد كرده و از شبكه هاى سراسرى بخش مى شود.
(رسا)

بايد به غذاى معنوى خود
نيز توجه داشته باشيم

هيچ گاه براى توبه كردن 
دير نيست

اعزام 160مبّلغ تخصصى تفسير 
قرآن به سراسر ايران و جهان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگه��ی موض��وع ماده3قان��ون وماده13آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می برابررای 
ش��ماره139660301060010252هیات اول موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلی��ف وضعی��ت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می 
مس��تقردرواحدثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حس��ن عالم پرورفرزند عباس��علی بشماره شناس��نامه1370 صادره ازتهران 
درششدانگ یک باب خانه به مساحت58 مترمربع پالک184فرعی از12 اصلی واقع درقریه خیرآباد خریداری ازمالک رسمی آقای احسن 
اله حسن زاده محرزگردیده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15 روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به 
صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم پس 
ازاخذ رس��ید,ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض, دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای 

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد52ث/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/2/16 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/2/31

رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان ورامین

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگه��ی موض��وع ماده3قان��ون وماده13آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می برابررای 
ش��ماره139660301060010219هیات اول موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلی��ف وضعی��ت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می 
مستقردرواحدثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یوسف محمدی فرزند همت بشماره شناسنامه12237 صادره از..درششدانگ 
یک قطعه زمین بابنای احداثی درآن به مساحت489مترمربع پالک 263فرعی از12 اصلی واقع درقریه خیرآباد ورامین خریداری ازمالک 
رسمی آقای ناصرتفرشی محرزگردیده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص 
نس��بت به صدورس��ندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره 
تسلیم پس ازاخذرسید,ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض,دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت 

انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد45ث/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/2/16 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/2/31

رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان ورامین

 آگهی حصروراثت
به تاریخ97/2/24 خانم وجیهه جاس��بی جمال آباد طی تقدیم دادخواس��تی که به شماره110/2/97ثبت این شوراشده است چنین اعالم 
نم��وده که آقای باقرتک فالح فرزن��د محمد علی بموجب گواهی ف��وت ش��ماره412965 درتاریخ1396/12/22درآخرین اقامتگاه دائمی 
خوددرپیش��وابدرود حیات گفته وورثه حی��ن الفوت وی عبارتند : 1. مریم تک ف��الح ش م0410665002 صادره ازتهران دخترمتوفی2. 
مرج��ان تک ف��الح ش م0411027360صادره ازتهران دخترمتوفی3. مهال تک ف��الح ش م7540003995صادره ازتهران دخترمتوفی4. 

وجیهه جاسبی جمال آباد ش ش458صادره ازورامین همسردائمی متوفی5. فاطمه هداوند خانی ش ش1صادره ازورامین مادرمتوفی
لذا مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تاچنانچه کسی اعتراضی دارد یاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد وی می باشد 

ظرف یکماه ازتاریخ نشرآگهی به شورای حل اختالف شماره2پیشوا مراجعه نماید
دبیرشورای حل اختالف شماره2شهرستان پیشوا

آگهی مزایده
نظرب��ه اینکه بموجب نیابت صادره ازمجتمع قضائی محالتی دادنامه960200 اصداری ازش��عبه 156...محکوم علیه رضا تاجیک بپرداخت 
مبلغ371741395 ریال بابت اصل خواس��ته ومبلغ394432549 ریال بابت تاخیرتادیه ومبلغ دومیلیون ریال بابت دس��تمزد کارشناسی 
من باب تسبیب درحق محکوم له حسینعلی عباسی فسارانی باوکالت مهدی فصیحی محکوم گردیده است بنابه تقاضای محکوم له جهت 
اس��تیفای محکوم به اقالم محکوم علیه بش��رح ذیل 1 دس��تگاه تولید نایلون به رنگ س��بزوبه عرض6مترازنوع اکستروژون ودستی شامل 
قیف ورودی مواد بخش اکس��ترودرالکتروموتور55کیلووات بامارک pem   ساخت چین بهمراه گیربکس انتقال نیرودمنده بامارک تجاری 
رجبی محفظه توزیع هوای دمنده 8ش��اخهای قالب تزریق برج باس��اختارفلزی به ارتفاع10مترغلطک های هدایت نایلون تابلوبرق اصلی 
باکلی��ه قطع ووصل تجهی��زات اندازه گیری وکنترل دمادر9نقطه درایووضعیت ماش��ین ظاهری مطلوب ب��وده مبلغ410000000ریال2.
دستگاه دوخت نایلون س��اخت ایران طرح شهرستانی باموتورمحرکه6/5آمپر15کیلووات قیمت9000000ریال3.دستگاه کندردارای الکتر

وموتور30اس��ب1470دورقیمت2000000ریال4. مواد اولیه پالستیک پلی اتیلن سبک به وزن تقریبی2تن قیمت44000000درمجموع 
کل4ردیف اقالم ارزیابی شده به ارزش564000000ریال توسط کارشناسان ارزیابی گردید اقالم موصوف برای روزدوشنبه مورخ97/3/21 

ازس��اعت11الی12درمحل اجرای احکام مدنی دادگس��تری پیش��وابه مزایده گذاشته خواهدش��دومزایده ازقیمت کارشناسی شروع وبرنده 
مزایده کسی خواهد بود که باالترین قیمت را قبول نماید طالبین می توانندظرف5روزقبل ازموعدمزایده بامراجعه به اجرای احکام ازاقالم 

توقیفی دیدن نمایند ضمنا"ده درصدوجه مزایده ازبرنده نقدا"دریافت می گردد
مدیراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان پیشوا

اجراییه 
مش��خصات محکوم له : رضا عرب نام پدر: حس��ن  نشانی : تهران.ورامین.پیش��وا خ توحید ده دستگاه بهشت6پ85 ط همکف مشخصات 
محکوم علیهم:  1. وحید کچوئی نش��انی: تهران.ورامین.پیش��واجنب پمپ بنزین امالک کچوئی2. محس��ن کمال نش��انی: تهران.ورامین.

پیشواجلیل آباد خ بهار2منزل محمد طاهری3. علیرضا کچوئی نشانی: تهران.ورامین. پیشواجنب پمپ بنزین امالک کچوئی
محکوم به : بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه بش��ماره960136 وش��ماره دادنامه مربوطه 9609972926300694 محکوم علیهم 
محکوم اس��ت به فک پالک ازخودروپیکان وانت بش��ماره شهربانی678س95 ایران78وبپرداخت مبلغ 17500 تومان بابت هزینه دادرسی 

درحق محکوم له وپرداخت نیم عشردولتی درحق صندوق دولت
مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان پیشوا

آگهی حصروراثت
به تاریخ26/2/97آقای محس��ن مش��هدی باقرزرگنده طی تقدیم دادخواستی که به شماره110/2/97ثبت این شوراشده است چنین اعالم 
نموده که خانم پرنس��ا مشهدی باقرزرگنده فرزند محس��ن بموجب گواهی فوت ش��ماره859045 درتاریخ1397/2/11درآخرین اقامتگاه 
دائمی خوددرپیشوابدرود حیات گفته وورثه حین الفوت وی عبارتند : 1. مهدیه عباسی ش م6580043024 صادره ازتهران مادرمتوفی2. 
محس��ن مش��هدی باقرزرگنده ش م0012852856 صادره ازتهران پدرمتوفی لذا مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می 
ش��ود تاچنانچه کس��ی اعتراضی دارد یاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد وی می باش��د ظرف یکماه ازتاریخ نش��رآگهی به شورای حل اختالف 

شماره2پیشوا مراجعه نماید
دبیرشورای حل اختالف شماره2شهرستان پیشوا

آگهی حصروراثت
به تاریخ97/2/26آقای مصطفی توکلی طی تقدیم دادخواس��تی که به ش��ماره111/2/97ثبت این شوراش��ده است چنین اعالم نموده که 
خانم فاطمه توکلی فرزند مصطفی بموجب گواهی فوت ش��ماره842660 درتاریخ1397/2/11درآخرین اقامتگاه دائمی خوددرپیشوابدرود 
حیات گفته وورثه حین الفوت وی عبارتند : 1. نسیم تونی ش ش52 صادره ازالیگودرزمادر متوفی2. مصطفی توکلی ش ش1164 صادره 
ازالیگودرزپدرمتوفی لذا مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تاچنانچه کس��ی اعتراضی دارد یاوصیت نامه ای 

ازمتوفی نزد وی می باشد ظرف یکماه ازتاریخ نشرآگهی به شورای حل اختالف شماره2پیشوا مراجعه نماید
دبیرشورای حل اختالف شماره2شهرستان پیشوا

دادنامه
نهای��ی  پیش��واتصمیم  شهرس��تان  عمومی)حقوقی(دادگس��تری  دادگاه  اول  کالسه9609982926300790ش��عبه  پرون��ده 
ش��ماره9709972926300236 خواه��ان :آق��ای عباس عابدی جعفری فرزن��د احمد باوکالت خانم فرخ لقا خلج��ی فرزند حمید رضا به 
نش��انی میدان امام خمینی.خیابان طالقانی.کوچه نوری.مجتمع تجاری اداری یاس��ین.طبقه دوم پالک26 خوانده : آقای معرفت س��رمدی 
کیلکوق��ره گل فرزن��د باال خواس��ته : مطالبه وجه چک /  گردش��کار: دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی رتااعالم وبش��رح 
زیرمب��ادرت بص��دوررای می نماید. رای دادگاه / درخصوص دعوی آقای عباس عابدی جعفری باوکالت خانم فرخ لقا خلجی بطرفیت آقای 
معرفت س��رمدی کیلکوقره فرزند باالبخواس��ته مطالبه وجوه ش��ش فقره چک جمعا بمبلغ پنجاه وچهارمیلیون تومان بااحتساب خسارت 
دادرس��ی وتاخیرتادیه وحق الوکاله وکیل باس��تناد رونوش��ت مصدق ده فقره چک بش��ماره های مذکور ومنعکس درپرونده دادگاه باتوجه 
ب��ه محتویات پرونده نظربه اینکه متن وظهرچک ها حکایت ازاش��تغال ذمه خوانده درحق خواه��ان داردونظربه اینکه بااین وصف خوانده 
علیرغم ابالغ قانونی درجلسه رسیدگی حاضرنشده ودلیلی درجهت برائت ذمه خود ارائه ننموده است ونظربه اینکه اصالت امضای انتسابی 
ب��ه خوان��ده ومفاد ومندرج��ات آن مصون ازتعرض باقی مانده اس��ت دادگاه باعنایت به مراتب فوق واس��تصحاب اص��ل بقای دین دعوی 
خواهان رامحمول برصحت تشخیص وحکم برمحکومیت خوانده بپرداخت مبالغ زیردرحق خواهان مستندابه مواد249و307قانون تجارت 
ومواد2و198و502و515و519و522قانون آیین دادرسی مدنی صادرواعالم می نماید الف: مبلغ540000000ریال بابت اصل خواسته ب(

مبلغ16900000ریال بابت هزینه دادرس��ی ج(خس��ارت تاخیرتادیه بابت اصل خواسته ازتاریخ سررسید چکها لغایت تاریخ وصول حسب 

نرخ تورم اعالمی ازس��وی بانک مرکزی که حین اجرا ازس��وی اجرای احکام محاسبه خواهدشدوحق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی رای 
دادگاه غیابی وظرف20روزازتاریخ ابالغ قابل واخواهی اس��ت وسپس ظرف20روزازتاریخ انقضای مهلت واخواهی دردادگاه تجدیدنظراستان 

تهران قابل نظرخواهی است
معاون قضایی ودادرسی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پیشوا

آگهی ابالغ اجراییه
پیروآگهی منتشره وباتوجه به اینکه درپرونده کالسه 960975وبموجب اجراییه موضوع دادنامه غیابی شماره880 اصداری ازشعبه اداره کار 
ورامین محکوم علیه چاپ وحدت / اردش)ورثه مرحوم حس��ن اردش(به نش��انی مجهول المکان محکوم بپرداخت مبلغ284049999ریال 
بابت اصل خواس��ته درحق محکوم له مهدی خادمان قورقی وهمچنین پرداخت مبلغ500000ریال بابت نیم عش��ردولتی درحق صندوق 
دول��ت ش��ده اید ل��ذا مراتب یک نوبت آگه��ی می گردد تاظرف ده روز  نس��بت به اجرای حک��م اقدام نمایید درغیراینص��ورت بموقع به 

اجراگذاشته می شود219خ/م الف
مدیردفترشعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان ورامین

ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم 
به آقای محمد مهدی کمالوند فرزند اصغر

خواهان خانم س��میه خس��روبیگی دادخواس��تی بطرفیت خوانده فوق به خواس��ته مطالبه مهریه مطرح که به این ش��عبه ارجاع گردیده 
وبش��ماره پرونده کالسه9609982926301136ش��عبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( دادگس��تری شهرستان پیش��وا ثبت ووقت رسیدگی 
مورخ1397/4/12ساعت9تعیین شده که حسب دستور دادگاه طبق موضوع  ماده73قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تاخوانده دروقت مقررفوق جهت رسیدگی به دفتر 

دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت نماید
منشی شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان پیشوا

رونوشت نظریه آگهی حصروراثت
خانم ایران گلس��تانی دارای شناسنامه شماره779به ش��رح دادخواست به کالسه97/ش1/ 172ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش��ادروان امراله گلس��تانی بشناس��نامه39 متولد 1311درتاریخ97/1/20در اقامتگاه دائمی خودرا به درود 
زندگ��ی گفت��ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه 1.متقاضی فوق الذکر آقا/خانم نام :ایران گلس��تانی نام پدر: امراله ش��ماره 
شناس��نامه779متولد1351*2. داود گلس��تانی ن��ام پ��در: امرال��ه ش ش14703متولد1345*3. محمد گلس��تانی نام پ��در: امراله  ش 
ش24متولد1356*  اینجانب با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکمرتبه آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد ویاوصیت 

نامه ازمتوفی دارا باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.272خ/م الف
رییس حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان ورامین

آگهی حصروراثت
به تاریخ97/2/29آقای علی بختیاری جعفری جنگلی طی تقدیم دادخواستی که به شماره117/2/97ثبت این شوراشده است چنین اعالم 
نموده که آقای حسنعلی بختیاری جعفری جنگلی فرزند علی بموجب گواهی فوت شماره859055 درتاریخ1395/1/18درآخرین اقامتگاه 
دائمی خوددرپیش��وابدرود حی��ات گفته وورثه حین الفوت وی عبارتن��د : 1. علی بختیاری جعفری جنگل��ی ش ش235صادره ازورامین 
پسرمتوفی2. سهراب بختیاری جعفری جنگلی ش ش195صادره ازورامین پسرمتوفی3. عباس بختیاری جعفری جنگلی ش ش253صادره 
ازورامین پس��رمتوفی4. فاطمه بختیاری جعفری جنگلی ش ش1صادره ازورامین دخترمتوفی5. کبری بختیاری جعفری جنگلی ش ش5 
ص��ادره ازورامین دخترمتوفی6. مهین بختیاری جعفری جنگلی ش ش194صادره ازورامین دخترمتوفی7. پری بختیاری جعفری جنگلی 
ش ش285صادره ازورامین دخترمتوفی8. مریم بختیاری جعفری جنگلی ش ش286صادره ازورامین دخترمتوفی9. زهرا بختیاری جعفری 

جنگلی ش ش252صادره ازورامین دخترمتوفی10. سکینه بختیاری جعفری جنگلی ش ش175صادره ازورامین دخترمتوفی 
لذا مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تاچنانچه کسی اعتراضی دارد یاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد وی می باشد 

ظرف یکماه ازتاریخ نشرآگهی به شورای حل اختالف شماره2پیشوا مراجعه نماید
دبیرشورای حل اختالف شماره2شهرستان پیشوا

رونوشت نظریه آگهی حصروراثت
خانم ایران گلس��تانی دارای شناسنامه شماره779به ش��رح دادخواست به کالسه97/ش1/ 171ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش��ادروان طوران گلس��تانی بشناس��نامه535 متولد 1315درتاریخ96/12/29در اقامت��گاه دائمی خودرا به 
درود زندگ��ی گفت��ه ورث��ه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه 1.متقاضی فوق الذکر آقا/خانم نام :ایران گلس��تانی ن��ام پدر: امراله 
ش��ماره شناس��نامه779متولد1351*2. داود گلس��تانی نام پدر: امراله ش ش14703متولد1345*3. محمد گلستانی نام پدر: امراله  ش 
ش24متولد1356*4. امراله گلستانی نام پدر: زین العابدین ش ش39متولد1311  اینجانب با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
یکمرتبه آگهی می نماید تاهرکس��ی اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ازمتوفی دارا باش��د ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد 

واال گواهی صادرخواهد شد.273خ/م الف
رییس حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان ورامین

آگهی حصروراثت
به تاریخ97/2/29آقای س��عید ش��یرازی راد طی تقدیم دادخواس��تی که به شماره115/2/97ثبت این شوراش��ده است چنین اعالم نموده 
که آقای حس��ین ش��یرازی راد  فرزن��د مرادعلی بموجب گواهی ف��وت ش��ماره859051 درتاریخ1397/2/17درآخری��ن اقامتگاه دائمی 
خوددرپیش��وابدرود حیات گفته وورثه حین الفوت وی عبارتند : 1. علی اکبرش��یرازی راد ش ش7صادره ازورامین پس��رمتوفی2. س��عید 
ش��یرازی راد ش ش610صادره ازورامین پس��رمتوفی3. مهدی ش��یرازی راد ش ش یک صادره ازورامین پسرمتوفی4. خدیجه جمالی ش 
ش2صادره ازدامغان همس��ردائمی متوفی لذا مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تاچنانچه کسی اعتراضی دارد 

یاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد وی می باشد ظرف یکماه ازتاریخ نشرآگهی به شورای حل اختالف شماره2پیشوا مراجعه نماید
دبیرشورای حل اختالف شماره2شهرستان پیشوا

آگهی حصروراثت
به تاریخ97/2/29آقای مقصود شصتی طی تقدیم دادخواستی که به شماره118/2/97ثبت این شوراشده است چنین اعالم نموده که آقای 
حسن ش��صتی فرزند محمد حسین بموجب گواهی فوت شماره412038درتاریخ1395/3/17درآخرین اقامتگاه دائمی خوددرپیشوابدرود 
حیات گفته وورثه حین الفوت وی عبارتند : 1. امیرحس��ین ش��صتی ش م0410737577 صادره ازپاکدش��ت پسرمتوفی2. محمد مهدی 
ش��صتی ش م0411239732 صادره ازورامین پس��رمتوفی3. نادیا ش��صتی ش م0411343432صادره ازورامین دخترمتوفی4. محبوبه 
احمدی مقدمی نژاد ش م0480356750 صادره ازش��هرری همس��ر دائمی متوفی لذا مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می ش��ود تاچنانچه کس��ی اعتراضی دارد یاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد وی می باشد ظرف یکماه ازتاریخ نشرآگهی به شورای حل اختالف 

شماره2پیشوا مراجعه نماید
دبیرشورای حل اختالف شماره2شهرستان پیشوا

دادنامه
پرونده کالسه9609980204300965ش��عبه دادگاه انقالب اس��المی شهرستان ورامین 1. آقای سید اسدا... رضایی فرزند سید ابوالحسن 
شاکی ومتهم، به نشانی ورامین موسی آباد شهرک گازگلستان 2پ13 اتهام : نگهداری ومالکیت مواد مخدر دادگاه پس ازاستماع دفاعیات 
متهم وجری تش��ریفات قانونی بااجازه حاصل ازماده374 ازقانون آیین دادرس��ی کیفری مصوب1392ختم رس��یدگی رااعالم وبااستعانت 

ازخداوند متعال وباتکیه برشرف ووجدان ومحتویات ادله منعکس درپرونده بشرح ذیل مبادرت بصدوررای می نماید
رای دادگاه / درخص��وص اتهام متهم آقای س��ید اس��دا... رضایی دائربرخرید یک گ��رم موادمخدرازنوع تری��اک دادگاه باعنایت به مطالعه 
ومداق��ه جام��ع اوراق ومحتویات پرونده گ��زارش متقن ومقرون به واقع مرجع انتظامی وازنحوه دس��تگیری متهم وصورتجلس��ه کش��ف 
موادمخدرازیدمتهم وتوزین موادمخدروکیفرخواس��ت اصداری ازدادسرای عمومی وانقالب شهرستان ورامین واقرارصریح وعدم حضورمتهم 
علیرغ��م ابالغ قانونی وانتظارکافی درجلس��ه رس��یدگی تعیینی وتحقیقات معموله وس��ایرقرائن وامارات منعک��س درپرونده مجرمیت وی 
رادرحدبزه)بزههای(معنونه درکیفر خواس��ت بنظراین دادگاه محرزومسلم اس��ت لذادادگاه ضمن صدورحکم برضبط موادمخدرمکشوفه به 
نفع دولت جمهوری اسالمی ایران مستندابه مواد27و134و215 ازقانون مجازات اسالمی مصوب1392ومواد360و374و375و380و426و
427و431ازقانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392وبند1ماده5ازقانون اصالح مبارزه بامواد مخدرمصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 
متهم راازبابت اتهام صدرالذکربپرداخت س��ه میلیون ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت وتحمل پنجاه ضربه شالق تعزیری بااحتساب 
ایام بازداش��ت قبلی محکوم می نمایدرای صادره غیابی وظرف20روزازتاریخ ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه وس��پس ظرف20روزازپس 

ازابالغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان تهران می باشد63د/م الف
97دادرس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان ورامین
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كى روش با فهرست جديد همه را مات كرد 

پرواز بچه عقاب در روز  حذف سوپرمن
 فوتبال  ورزش  ســرمربى تيم ملــى 24 بازيكن حاضر 
در ليست نهايى خود را اعالم كرد كه چشــم همه را از حدقه 
درآورد. كادرفنى تيم ملى پس از اعالم ايــن نام ها اعالم كرد 
وريا غفورى، سيدجالل حسينى، سيدحسين حسينى و كاوه 
رضايى در ليست استندباى تيم ملى قرار دارند.  فهرست نهايى 
تيم ملى براى حضور در جام جهانى 4 ژوئن به فيفا اعالم خواهد 
شد.نبودن در آخرين و مهمترين اردوى تيم ملى معنايى جز از 

دست دادن جام جهانى نخواهد داشت.

*حذف سوپر من
حذف سيدجالل و غفورى از فهرســت ملى پوشان اتفاقى 
بود كه هيچ كارشــناس و هيچ تماشاگر عادى هم تصورش 
را نمى كرد. فهرست تيم ملى با حضور 8 بازيكن در ليست 
مدافعان اعالم شد. در ليست اعالم شده، استقالل با 3 سهميه 
بيشترين سهم را به خود اختصاص داده و دو بازيكن لژيونر 
يعنى مرتضى پورعلى گنجى و ميالد محمدى در ليست ايران 
حضور دارند.مرتضى پورعلى گنجى، يكى از دو مدافع ميانى 
ايران در جام جهانى خواهد بود امــا كى روش هنوز زوجى 
براى او پيدا نكرده اســت. حســينى و منتظرى، سال هاى 
پايانى فوتبال شان را پشت ســر مى گذارند . محمد انصارى 
چند بازى مدافع وسط تيم ملى شد و با وجود نمايش نسبتا 
خوب، نتوانست كى روش را كامال راضى كند. روزبه چشمى 
هم در اين پست امتحان شــد و بخاطر خطاهاى پرتعداد و 
دادن پنالتى، براى خط دفاع گزينه مطمئنى نبود. خانزاده 
همچنان به تيم ملى دعوت مى شود اما كى روش زياد روى 
او حســاب باز نمى كند. عزت اهللا پورقاز هم جايگاهش را از 

دست داده است.
گفته مى شود همراهى سيدجالل حسينى با پرسپوليس در 
بازى مقابل الجزيره امارات باعث دلخورى كى روش شــده 
است. كاپيتان پرسپوليس عليرغم اينكه از بازى رفت مقابل 
الجزيره امارات محروم بود اما به درخواســت برانكو و براى 
همراهى و روحيه دادن به هم تيمى هايش در امارات حاضر 
شد. اين در حالى است كه گفته مى شد كى روش از بازيكنان 
محروم و مصدوم خواسته بود تا اين بازيكنان در اردوى تيم 

ملى مشاركت كنند. 
*حسينى جاى سيدجالل؟

 مجيد حســينى، پنجمين گزينه اى بود كــه كى روش در 
ماه هاى اخير براى اين پست امتحان كرد . حسينى نمايش 

موفقى داشت و كى روش، اميدوار است او بتواند مشكل تيم 
ملى پس از پايان دوران سيدجالل و منتظرى را برطرف كند. 
دورانى كه هنوز معلوم نيست كى روش بخشى از آن باشد اما 

سرمربى تيم ملى، ماه هاست دغدغه اش را دارد.
*معادالت راست

از ديگر نكات عجيبى كه در اين ليست مى توان به آن اشاره 

كرد خط خوردن وريا غفورى اســت. با ايــن وصف رامين 
رضائيان تنها دفاع راست تخصصى حاضر در تيم ملى است 
اما به نظر مى رسد كى روش تصميم دارد افراد ديگرى را نيز 
در اين پست آزمايش كند. پژمان منتظرى يكى از گزينه هاى 
بازى در اين پست است و شايد در بازى هاى تيم ملى در جام 

جهانى دفاع راست تيم ملى باشد.
*بچه عقاب در قفس تورى

سورپرايز دوم ليســت كى روش مثل جام جهانى قبل هم 
درون دروازه اتفاق افتاد جايى كه اميرعابدزاده توانســت با 
كنار زدن رقيبان مطرحى چون سيد حسين حسينى ، حامد 
لك و عليرضا حقيقى خودش را به پيراهن تيم ملى برساند. 

خيلى ها معتقدند به دليل حضور او در ليگ پرتغال كى روش 
روى او حساب جداگانه اى باز كرده و نمايش مطمئنش در 
قفس تورى تيم ملى احتماال وى را به دروازه بان اول تيم ملى 

تبديل خواهد كرد.
*انصارى فرد در ميانه ميدان

اما اين ليست بازهم نكته عجيب دارد. كريم انصارى فرد يكى 

از آقاى گل هاى ليگ يونان و مهاجم گلــزن فوتبال ايران 
نامش در ميان هافبك هاى تيم ملى ديده مى شــود. كى 
روش در بازى هاى تداركاتى اخير او را به عنوان يك هافبك 
ميانى به بازى گرفت و ممكن است در جام جهانى نيز او در 

اين پست بازى كند.
نكته عجيب ديگر اينكه اشكان دژاگه هافبك هجومى تيم 
ملى ايران در ميان مهاجمان به تيم ملى دعوت شده است. 
در اين ليست بيت آشور هم حذف شده كه با توجه به دعوت 

عجيبش باعث سوال است.
*اولويت با لژيونرها

همانطور كه كى روش بارها نشــان داده كه استانداردهاى 

فوتبال خارج ايران اهميت بيشــترى در ديدگاهش دارد، 
تعداد لژيونرهاى حاضر در جام جهانى 2018 نيز بيشــتر 
از بازيكنان ليــگ داخلى خواهد بود. بر اين اســاس ميالد 
محمدى، مرتضى پورعلى گنجى، رامين رضائيان، احسان 
حاج صفى، كريم انصارى فرد، مسعود شجاعى، سردار آزمون، 
عليرضا جهانبخش، اشكان دژاگه، رضا قوچان نژاد، سامان 
قدوس، ســعيد عزت اللهى، عليرضــا جهانبخش و مهدى 
طارمى چهارده بازيكن ديگرى هستند كه به همراه عابدزاده 
از ليگ هايى غير از ليگ داخلى ايران براى جام جهانى درنظر 

گرفته شده اند.
دروازه بان ها:

عليرضا بيرانوند، پرسپوليس
رشيد مظاهرى، ذوب آهن

امير عابدزاده، ماريتيمو پرتغال
مدافعان:

مجيد حسينى، استقالل
ميالد محمدى، اخمت گروژنى

محمد خانزاده، پديده
مرتضى پورعلى گنجى، السد قطر

پژمان منتظرى، استقالل
رامين رضاييان، اوستنده بلژيك

روزبه چشمى، استقالل
بازيكنان ميانى:

على قلى زاده، سايپا
احسان حاج صفى، المپياكوس يونان
كريم انصارى فرد، المپياكوس يونان 

مسعود شجاعى، آ اك آتن يونان 
مهدى ترابى، سايپا

اميد ابراهيمى، استقالل
سعيد عزت اللهى، روستوف روسيه 

مهاجمان:
عليرضا جهانبخش، آلكمار هلند

اشكان دژاگه، ناتينتگهام انگليس
مهدى طارمى، الغرافه قطر

رضا قوچان نژاد،هيرنوين هلند
سامان قدوس، اوسترشوند بلژيك
سردار آزمون، روبين كازان روسيه

وحيد اميرى، پرسپوليس

تيام: پس از تعطيالت در مورد استقالل 
فكر مى كنم

ورزش: مهاجم تيم فوتبال اســتقالل از ابراز عالقه منــدى اش به اين تيم و 
سرمربى آلمانى آبى پوشان خبر داد و گفت كه پس از تعطيالت پاى مذاكره 
مى نشيند. تيام با استقالل يك فصل ديگر قرارداد دارد، اما بندى در قراردادش 
هست كه با پرداخت 200 هزار دالر به اســتقالل مى تواند راهى تيم ديگرى 
شود. مديران باشگاه هم جلسه اى را با تيام برگزار كرده و به مهاجم سنگالى 
خود اعالم كرده اند كه مبلغ قراردادش را براى فصل آينده افزايش خواهند داد. 
همچنين مقدمات حضور خانواده اش در تهران را فراهم كرده و بندهايى هم 

براى افزايش پاداش ها در قرارداد او گنجانده مى شود.
تيام هم در پاســخ به مسئوالن استقالل گفته اســت كه قصد دارد به همراه 

خانواده اش چند روز در كويت استراحت كرده و سپس به سنگال برود. 
باشگاه الهالل 4 ميليون دالر براى اين انتقال به تيام پرداخت مى كند.اين خبر 

در رسانه كشورهاى عربى از جمله «ارم نيوز» و «اخبار» بازتاب داشته است.

تركيه با هشت لژيونر مقابل تيم ملى
ورزش: فهرست تيم ملى فوتبال تركيه براى 3 بازى تداركاتى از جمله ديدار 
با ايران اعالم شد. در فهرست 27 نفره تيم ملى فوتبال تركيه براى بازى هاى 
دوستانه با تيم هاى ملى ايران، تونس و روسيه نام 8 لژيونر و 2 بازيكن دسته  
اولى اين كشور نيز ديده مى شوند.تيم هاى ملى فوتبال تركيه و ايران 7 خرداد 

ماه سال جارى در استانبول رو در روى هم قرار مى گيرند.

آندو : به خداحافظى فكر نمى كنم
ورزش: با اين كه آندو حتى در تعطيالت هم دســت از تمرين برنمى دارد و 
برعكس فوتباليست هاى كم سن و  سال به خودش مرخصى نداده، اما شايعاتى 
درباره خداحافظى او از فوتبال شنيده مى شود. كاپيتان سابق تيم ملى درباره 
اين شايعه مى گويد: « در حال حاضر هيچ تصميمى براى خداحافظى از فوتبال 
ندارم و اتفاقا در دوران آمادگى به سر مى برم. در حال حاضر شرايطم براى ادامه 
فوتبال كامال مناسب اســت و دليلى براى خداحافظى نمى بينم و اتفاقا اين 

توانايى را در خودم مى بينم كه تا 5  سال ديگر هم بتوانم بازى كنم.»

شفر: كى روش مى داند مقابل مراكش 
چطور بازى كند

نود : وينفرد شفر كه براى تماشاى ديدار تيم هاى ايران و ازبكستان به ورزشگاه 
آزادى آمده بود،  در پايان اين ديدار و برترى يك بر صفر تيم ملى كشــورمان 
مقابل ازبك ها اظهار داشت: شما ديديد كه كارلوس كى روش مى خواست از 
بازيكنان در پست هاى مختلف اســتفاده كند. امروز روزبه چشمى و پژمان 
منتظرى در پست هافبك بازى كردند. «كى روش االن مى داند براى بازى اول 
مقابل مراكش در جام جهانى چطور بازى كند.»    سرمربى تيم فوتبال استقالل 
در پايان تصريح كرد: حسين حســينى نيمه دوم به ميدان رفت و سيو هاى 
خوبى داشت. مجيد حسينى هم كه بهترين دفاع آسياست و تنها در ايران دفاع 

خوبى نيست. من اشتباهى از او نديدم و منطقه بازى را خوب عوض مى كند.

نصيرزاده: هيچ صحبتى با مهاجرى 
نداشته ام

ورزش: نصيرزاده،مديرعامل باشــگاه گســترش فوالد راجــع به وضعيت 
ســرمربيگرى اين تيم در فصل آينده گفت: ما همچنان نظرمان روى آقاى 
كريمى است. ايشان چند پيشــنهاد از تيم هاى ليگ برترى دارد و با توجه به 
محل زندگى او در كرج، ممكن است بخواهد در تيم ديگرى فعاليت كند. ما 
االن در تعطيالت به سر مى بريم و ان شاءاهللا هفته آينده تكليف سرمربى مان 
مشخص خواهد شد. مديرعامل باشگاه گسترش فوالد در خصوص مذاكره اين 
باشگاه با رضا مهاجرى براى فصل آينده بيان كرد: من در جريان اين موضوع 

نيستم و شخصاً هيچ صحبتى با مهاجرى نداشته ام. 

*در لباس جديــد تيم ملــى لوگوى يوزپلنگ آســيايى، در 
ر دارد كه به پيراهن برچسب  قسمت باال، وســط پيراهن قرا

شده است.
* نام سردار آزمون در بين يكى از پنج ستاره مخفى جام جهانى روسيه 
قرار گرفته است.ديگر ستاره هاى مخفى جام جهانى از نظر اين پايگاه 

اينترنتى به شرح زير هستند:
امين حارث-  مراكش،گونكالو گوئدس - پرتغال،كريستين پاوون - 

آرژانتين،ترزگه - مصر.
*پيراهن جديد تيم ملى ايران براى حضور در جام جهانى 2018 
روسيه در فروشگاه هاى شــركت آديداس در كشــور امارات به 
فروش رســيد كه قيمت يك پيراهن به مبلــغ 185 هزار تومان 

فروخته شد.

ضد حمله

تلگرافى

حسينى: چون در استقالل بازى نكردم
 خط خوردم

ورزش: در ميان خط خورده هاى سرشناس اردوى نهايى تيم ملى براى حضور در 
جام جهانى 2018 روسيه قلم قرمز روى نام سيدحسين حسينى دروازه بان آماده 
استقالل باعث تعجب همگان شد. وى در اين مورد گفت: اين اواخر شرايطى رقم 
خورد كه مى دانستم با بازى ندادن به من در استقالل شرايط براى حضورم در جام 
جهانى سخت تر خواهد شد چون رقباى من همگى بازى مى كردند و شرايط شان 
مشخص بود اما من ... به همين خاطر حدس مى زدم ممكن است از ليست نهايى 
خط بخورم به همين خاطر خودم را آماده اين شــرايط كرده بودم. برخالف همه 
صحبت ها من اصال از آقاى شفر ناراحت نيستم. ايشان در پاسخ به نگرانى هاى من 
با اطمينان مى گفت به جام جهانى مى روى! االن هم جام جهانى نشد ان شاءا... در 

جام ملت ها سرباز ايران مى شوم.

تقدير رئيس جمهور از تيم ملى 
ورزش:  در آيين بدرقه تيم ملى فوتبال ايران در حضور حســن روحانى رئيس 
جمهور، مسعود سلطانى فر وزير ورزش و جوانان از كارلوس كى روش سرمربى تيم 
ملى، كروز به نمايندگى از كادر فنى و مسعود شجاعى، احسان حاج صفى، اشكان 
دژاگه، كريم انصارى فرد، پژمان منتظرى، رضا قوچان نژاد و عليرضا بيرانوند به 
نمايندگى از بازيكنان و ساكت دبير كل فدراسيون فوتبال و سرپرست تيم ملى 
تجليل شد. روحانى همچنين از تيم داورى ايرانى حاضر در جام جهانى روسيه 
تقدير كرد. عليرضا فغانى، رضا سخندان و محمدرضا منصورى گروه داورى ايران 
در جام جهانى روسيه هستند. كى روش در اين مالقات خطاب به حسن روحانى 
گفت: در هفت-هشت سال اخير هميشه تالش كرديم پيراهن مقدس جمهورى 
اسالمى ايران را در آسيا باال ببريم. 23 پسر فوق العاده ايران به عنوان نماينده مردم 
اين كشور در روسيه حاضر خواهند بود تا آرزوى مردم ايران را برآورده كنند. در 

پايان اين ديدار پيراهن شماره 12 تيم ملى به رئيس جمهور تقديم شد.
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ورزشـــى

حميد رضا خداشناس: پرسپوليس كه براى 
دومين ســال پياپى توانســت قهرمانى ليگ 
برتر را به دســت بياورد پس از بازى با الجزيره 
امارات و صعود به مرحله يك هشــتم نهايى 
ليگ قهرمانان آســيا، ناگهان زمزمه هايى از 
جدايى چنــد بازيكن سرشــناس اين تيم به 
گوش مسئوالنش رسيد و اين در حالى است كه 
سرخپوشان پايتخت حداقل تا نيم فصل ليگ 
آينده از پنجره نقل و انتقاالت محروم هستند و 
برانكو به اميد حفظ شاگردانش قراردادش را با 
اين تيم تمديد كرد. هرچند كه به نظر مى رسد 
كسانى كه ســاز جدايى از پرسپوليس كوك 
كرده اند بيشترشــان همان هايى هستند كه 
سرمربى از آن ها رضايت نداشته و به احتمال 
زياد در فصل آينده حتى با وجود تمديد قرارداد 
بيشتر نيمكت نشين باشند. در اين گزارش به 
بررسى شرايط بازيكنانى مى پردازيم كه شانس 
حضورشان در پرســپوليس براى فصل آينده 

بسيار كم است.
*محسن مسلمان؛ ســپاهان يا ليگ 

ستارگان قطر
 هافبك سرخپوشان پايتخت كه قراردادش 

با باشگاه پرســپوليس به اتمام رسيده است 
حاضر نيســت بــه نيمكت نشــينى اش در 
اين تيم ادامــه دهد و ســاز جدايى كوك 
كرده است. محسن مســلمان كه در فصل 
گذشــته تبديل به محبوب تريــن بازيكن 
بين هواداران شــده بود از سپاهان اصفهان 
نيز پيشنهاد دارد اما براى اينكه رو در روى 
هواداران پرســپوليس قرار نگيرد دنبال راه 

خروج از فوتبال باشگاهى ايران بود.
وى هفته گذشته پيشنهاد يك تيم قطرى را 
دريافت كرد كه به ازاى حضور يكساله اش در 

اين تيم، مبلغ قابل توجهى دريافت مى كند.
*  احمد زاده؛ جايگزين رفيعى در الخور

فرشــاد احمد زاده يكى ديگــر از بازيكنان 
سرشــناس پرسپوليس اســت كه اين روزها 
خبر جدايــى اش از جمع شــاگردان برانكو 
به گوش مى رســد.  در هميــن زمينه يك 
روزنامه قطرى از جايگزينى فرشاد احمدزاده 
با ســروش رفيعى در تيم الخور قطر خبر داد. 
روزنامه اســتادالدوحه قطر در نسخه ديروز 
خود نوشــت: باشــگاه الخور به جذب فرشاد 
احمدزاده، بازيكن پرسپوليس نزديك شده تا 

او را جايگزين ديگر هموطنش يعنى سروش 
رفيعى براى فصل آينده كند.

 * صادق محرمى؛ پرواز به سوى كرواسى
جوان اول فوتبال ايران آنقدر در ليگ امسال 
درخشش داشت كه در نهايت مديران باشگاه 
مطرح ديناموزاگرب كرواسى را مجاب كرد تا 
براى به خدمت گرفتــن اين بازيكن به تهران 
بيايند. قــرارداد محرمى با پرســپوليس در 
پايان فصل به اتمام رســيده و اين بازيكن به 
عنوان بازيكن آزاد بــه احتمال فراوان تا چند 
روز آينده با ســفر به كرواسى، قراردادش را با 
دينامو زاگرب امضا خواهد كرد. محرمى منتظر 

صدور ويزا براى سفر به كرواسى است. 
* گادوين منشــا؛جدايى بر خالف ميل 

باطنى
مهاجم نيجريه اى پيكان با سر و صداى زيادى 
به پرســپوليس آمد اما در نهايت در طول دو 
فصل گذشته نتوانســت نظر هواداران و كادر 
فنى تيم را جلب كند به همين خاطر روى اين 
بازيكن عالمت سوال بزرگى است. طبق اخبار 
موثق، منشا به احتمال فراوان يكى از بازيكنان 

جدا شده پرسپوليس خواهد بود.

* ...و سايرين
عالوه بر بازيكنان فوق كه به احتمال زياد در 
فصل آينده آن ها را ديگر در جمع سرخپوشان 
نخواهيم ديد هستند بازيكنان ديگرى كه در 
پايان اين فصل قراردادشــان با سرخپوشان 
به اتمام رســيده و بايد ديد مسئوالن باشگاه 

مى توانند آن ها را حفظ كنند يا نه.
بازيكنانى مثل وحيد اميرى كه همه چيز را 
به بعد از جام جهانى موكول كرده اســت يا 
كمال كاميابى نيا كه پيشــنهادهاى خوبى 
براى لژيونر شــدن دارد و همچنين محمد 
انصارى   كه با وجود اينكه با پرسپوليس يك 

فصل ديگر قــرارداد دارد اما در 
قرارداد او بندى گنجانده شده 
كه با داشتن پيشنهاد خارجى 
مى تواند از پرســپوليس جدا 

شــده و به تيمى خارجى 
بپيونــدد. انصــارى با 
پيشــنهادهايى از آسيا 
و اروپا هم روبه رو شده 

تكليف و اين موضوع روشــن شدن 
انصارى را در ابهام برده است.

قدس آخرين وضعيت نقل و انتقاالت پرسپوليس را بررسى مى كند
اردوگاه سرخ ها خالى از ستاره ها 

جپاروف با ناراحتى ايران را 
ترك كرد

ورزش: هافبك ازبكستانى اســتقالل كه دو بار مرد سال 
آسيا شده، عنوان كرد دوســت دارد در استقالل بماند، اما 
دو شرط دارد، نخست تسويه حساب كامل فصل گذشته 
و پرداخت پيش قرارداد فصل آينــده و دوم فراهم آوردن 

مقدمات تحصيل فرزندانش در يك مدرسه روسى.
جپاروف اين مســائل را با مديران باشگاه مطرح كرد و 
گفت كه در صورت برآورده شدن خواسته هايش حاضر 
اســت تا قبل از فينال جام حذفى قراردادش را تمديد 
كند. مسئوالن اســتقالل با گذشت زمان نتوانستند سر 
موعد به خواســته هاى جپاروف پاســخ دهند و با گران 
شــدن دالر، اين باشــگاه براى تهيه ارز دچار مشــكل 
شــد. جپاروف هم تا قبــل از بازى رفت 
مقابــل ذوب آهن اصفهــان در مرحله 
يك هشــتم نهايى ليگ قهرمانان آسيا 
به مديران باشــگاه فرصت داد تا كارها 

اين اتفاق نيفتاد. انجام شود، اما 
دنبال  ايــن اتفاقات به 

با  جپاروف 
حتــى  ا ر نا
تهــران را به 
مقصد كشورش 
ازبكســتان ترك 

كرد.

كمال كاميابى نيا كه پيشــنهادهاى خوبى 
براى لژيونر شــدن دارد و همچنين محمد 
انصارى   كه با وجود اينكه با پرسپوليس يك 

فصل ديگر قــرارداد دارد اما در 
قرارداد او بندى گنجانده شده 
كه با داشتن پيشنهاد خارجى 
مى تواند از پرســپوليس جدا 

شــده و به تيمى خارجى 
بپيونــدد. انصــارى با 
پيشــنهادهايى از آسيا 
و اروپا هم روبه رو شده 

تكليف و اين موضوع روشــن شدن 
انصارى را در ابهام برده است.

شــدن دالر، اين باشــگاه براى تهيه ارز دچار مشــكل 
شــد. جپاروف هم تا قبــل از بازى رفت 
مقابــل ذوب آهن اصفهــان در مرحله 
يك هشــتم نهايى ليگ قهرمانان آسيا 
به مديران باشــگاه فرصت داد تا كارها 

اين اتفاق نيفتاد. انجام شود، اما 
دنبال  ايــن اتفاقات به 

با  جپاروف 
حتــى  ا ر نا
تهــران را به 
مقصد كشورش 
ازبكســتان ترك 

كرد.



پاداش پاى سكو براى مدال آوران 
المپيك آرژانتين

مهر: بنا بر اعالم سرپرســت كاروان المپيك جوانان، ورزشــكاران 
مدال آور اين بازى ها پاداش پاى ســكو دريافت مى  كنند. اين پاداش 

بر اساس جدول مدالى و با تصويب هيئت اجرايى، مشخص مى شود.
 اصغر رحيمى   گفت: بازى هــاى المپيك جوانــان مهرماه برگزار 
مى شــود. طبق اعالم كميته برگزارى بازى ها تا تيرماه هم فرصت 
داريم تا تركيب ورزشــكاران مــان در هر رشــته و كادر فنى آنها را 
مشخص و نهايى كنيم. قاعدتا در همين فاصله زمانى تركيب كاروان 

را نهايى مى كنيم. 

 فرار از جريمه 200 دالرى
سفر زودهنگام مربيان تكواندو به 

مسابقات قهرمانى آسيا
 ورزش: اعضــاى كادر فنى تيم هاى ملى براى حضــور در يك دوره 
كالس بين المللى زودتر از ملى پوشــان راهى ويتنام محل برگزارى 
مسابقات قهرمانى آسيا شدند.   فدراســيون جهانى تكواندو چندى 
پيش به فدراسيون هاى  عضو اعالم كرده كه مربيانى كه قصد هدايت 
تيم هاى ملى را داشته و در مسابقات رسمى زير نظر WT روى صندلى 
مربيگرى خواهند نشست، بايد در يك دوره كالس آموزشى ويژه تحت 
نظارت اين فدراسيون شركت كنند.   اين كالس در قاره آسيا و پيش از 
آغاز رقابتهاى قهرمانى قاره كهن در ويتنام برگزار خواهد شد. به همين 
منظور كادر فنى تيم هاى ملى كشورمان شب گذشته راهى اين كشور 
شدند تا در اين كالس شــركت كنند.   فريبرز عسگرى، على محمد 
بســحاق، پيام خانلرخانى، مهدى احمدى،  مهــرو كمرانى و ريحانه 
فوالدى مربيانى بودند كه جهت حضور در اين كالس راهى هوشيمينه 
شدند.  بر اساس اعالم فدراسيون جهانى مربيانى كه گواهى شركت در 
اين كالس را نداشته باشند، براى نشستن روى صندلى مربيگرى در 

يكسال آينده بايد در هر تورنمنت 200 دالر جريمه پرداخت كنند.

كشتى فرنگى نظاميان جهان
ايران نايب  قهرمان شد

ورزش:   ســى و سومين دوره رقابت هاى كشــتى فرنگى نيروهاى 
مسلح جهان روزهاى 27 تا 29 ارديبهشت ماه در شهر مسكو روسيه 
برگزار شد و در پايان تيم ايران با يك مدال طالى محمد نوربخش در 
وزن 63 كيلوگرم، يك مدال نقره آرمان عليزاده در وزن 82 كيلوگرم 
و 3 مدال برنز شيرزاد بهشتى طال، على اكبر حيدرى و بهنام مهدى 
زاده در اوزان 60، 97 و 130 كيلوگرم و كسب 132 امتياز پس از تيم 

روسيه به عنوان نايب قهرمانى رسيد.

الهه منصوريان: حسرت مدال المپيك 
دارم

ايسنا: ملى پوش ووشوى ايران گفت: برنامه اى داشتم كه به تكواندو 
بروم چون حسرت مدال المپيك براى ما وجود دارد.

  الهه منصوريان گفت: من تصميم به اين كار را داشــتم اگر شرايط 
پيش بيايد اما فكر نمى كنم چون ووشــو را خيلى دوســت دارم و 
شرايطم در ووشو خيلى خوب اســت. البته اگر ووشو المپيكى نشود 

يك تصميماتى داشتم! حسرت مدال المپيك ما را ول نمى كند. 

خبر

جام حذفى انگليس - فينال
 چلسى 1 - 0 منچستريونايتد

آلمان - جام حذفى
 بايرن مونيخ 1 - 3 فرانكفورت

اسپانيا - الليگا
 سلتاويگو 4 - 2 لوانته
 لگانس 3  - 2 بتيس

 الس پالماس 1 - 2 خيرونا
 ماالگا 0 - 1 ختافه
 سويا 1 - 0 آالوس

 ويارئال 2 - 2 رئال مادريد
ايتاليا - سرى آ

 يوونتوس 2 - 1 هالس ورونا

ميز نتايج
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آزادكاران نامدار 
المپيكى مربى مى شوند؟

مهر: پس از عدم صدور مجوز حضــور در انتخابى مجدد 
براى چهار آزادكار عنوان دار كشــورمان( كميل قاسمى، رضا 

يزدانى، حسن رحيمى و مسعود اســماعيل پور) از سوى شوراى 
فنى، خبرهــاى متفاوتــى در خصوص آينده اين نفــرات به گوش 

مى رسد.
در همين راســتا با توجه به اظهارات غير رسمى برخى از مسئوالن 
فدراســيون كشــتى و اعضاى شــوراى فنى اين احتمال وجود 
دارد كه برخــى از اين چهره هــا همچون كميل قاســمى و 

رضا يزدانى به عرصــه مربيگرى ورود كنند و بزودى در 
كســوت جديد و در كادر فنى تيم هاى جوانان يا 

اميد مشغول به فعاليت خواهند شد.

مشكل جديد تيراندازان
 غيبت در جام جهانى مونيخ  

ورزش: رقابت هاى تيراندازى جام جهانى يكم خرداد ماه 
به ميزبانى مونيخ آلمان برگزار مى شود. اين رقابت ها آخرين 

دوره از كاپ هاى جهانى پيش از بازى هاى آسيايى جاكارتا است، 
اما فدراسيون تيراندازى ايران هيچ برنامه اى براى اعزام ملى پوشان 

به اين رقابت ها ندارد و ملى پوشان در استاديوم آزادى مشغول تمرين 
هستند. پيش از اين مقرر بود تيراندازان قبل از حضور در جام جهانى 

مونيخ براى جبران كمبود فشنگ و ساچمه عازم اردوى تداركاتى 
هانوفر شوند و بعد با آمادگى بيشترى در مسابقات جام جهانى 

مونيخ شركت كنند. در اين شرايط تيراندازان با حضور در 
آلمان عالوه بر داشتن اردو و مسابقه، با خريد فشنگ 

و ساچمه كمبودهاى خود را تا بازى هاى 
آسيايى برطرف مى كردند.  

 آغاز مرحله دوم 
جام جهانى تيرو كمان 

ورزش: مرحله دوم رقابت هــاى تيروكمان جام جهانى داخل 
سالن در سال 2018 از امروز به ميزبانى تركيه آغاز مى شود و طى آن 
15 نماينده كشورمان در اين رقابت ها به مصاف حريفان شان مى روند.

  مرحله نخست اين مسابقات در سال جارى ميالدى، اواسط فروردين ماه 
در شانگهاى چين برگزار شد اما تيم ملى تيروكمان ايران در اين رقابت ها 
شركت نكرد. با اين حال حضور در مرحله دوم مسابقات در برنامه مصوب 
فدراسيون براى ملى پوشــان قرار گرفت. 361 كماندار مرد و زن و از 
48 كشور برگزار كننده اين مرحله از مسابقات جام جهانى داخل 

سالن هستند. از اين تعداد ورزشكار شركت كننده، 15 نفر از   
كشورمان هستند  كه در هر دو بخش ريكرو و كامپوند 

به مصاف حريفان خود مى روند. 
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ورزش: چلســى با تك گِل ادن آزارد از روى نقطــه  پنالتى كه روى 
خطاى فيل جونز به دســت آمد فاتح فينال اف اى كاپ شد تا ژوزه 

مورينيو و منچستر يونايتد اين فصل را بدون جام به پايان ببرند. 
خدشه اى به ركورد مورينيو

مورينيو پيش از بازى يك شنبه شب هرگز در يك فينال در انگليس 
شكســت نخورده بود و از 14 فينال قبلى اش 12 تا را برده بود. اين 
فينال ها شامل قهرمانى هايش با پورتو و چلســى و اينتر و رئال 

مادريد و خوِد منچســتر يونايتد در جام هاى داخلى 
و اروپايى مى شود، از چمپيونز ليگ و يوروپا ليگ 

گرفته تا كوپا ايتاليا و كوپا دل رى.
اما چلســى با پيروزى اش در ومبلــى بدل به 
سومين تيمى شد كه كناِر بنفيكا (جام حذفى 
پرتغــال، 1-2 در وقت اضافــه، 2004) و 
اتلتيكو مادريد (جام حذفى اســپانيا، 2-1 
در وقت اضافه، 2013) موفق شده اند يك 
فينال را از مورينيو بگيرند، مربى كه اعتقاد 
دارد «فينال ها نه براى بازى كردن، بلكه 

براى بردن» هستند.
*آينده  كونته

آنتونيو كونته قبــل از فينال اعتراف 
كرده بود كه نتيجه  آن تاثيرى در 
آينده اش در چلسى نخواهد داشت 

و اين آينده خارج از دستاِن اوست و شــايد همين حاال تكليفش را 
مشخص كرده باشند. پس اگر اين آخرين بازى كونته روى نيمكت 
آبى هاى لندن بود، حداقل پايانى با يك جام برايش 

رقم زد.
با اينكه چلســى در دفــاع از قهرمانى اش اين 
فصل كامال ناتوان نشــان داد و با فاصله  بسيار 
زيادش با منچستر ســيتى، حتى موفق نشد 
جايى در بين چهار تيم اول جدول پيدا كند و 
سهميه چمپيونز ليگ را به دست بياورد، اما وقتى 
به عملكرد و نتايج چلسى با كونته در دو فصل 
اخير باز مى گرديم، در نهايت مى توانيم از آن به 

عنوان پروژه اى موفق نام ببريم.
كونته يك بــار ديگر ثابت كرد تاكتيكســين 
بزرگى است و توانايى بردن بازى هاى بزرگ با 
ساختن خط دفاعى اى مستحكم و منظم را دارد. 
اينكه حاال چه آينده اى براى او در كار باشد طى چند 
روز آينده مشخص خواهد شد. فعال اما كونته مى تواند 
يك جام ديگر در انگليس را جشــن بگيرد (جامى كه 
فصل پيش هــم در يك قدمى اش بود و آرســن ونگر 
و آرســنال اين افتخار را ازش گرفت) و راضى باشد از 
اينكه عنوانى ديگر را به ويترين افتخارات باشگاه چلسى 

اضافه كرده است.

ايسنا: مربيانى كه چند مــاه پيش بدليل عملكرد ضعيف از 
كادر فنى تيم ملى كشــتى آزاد كنار گذاشته شده بودند بار 

ديگر جانشين نفرات جديد در كادر فنى تيم ملى شدند.
   بدنبال نتايج ضعيف تيم ملى كشتى آزاد ايران در مسابقات 
جهانى پاريس 2017 كه با تك مدال طالى حسن يزدانى و 
حذف ديگر آزادكاران ايران همراه بود، تمامى مربيان تيم ملى 
به غير از محمد طاليى بدليــل عملكرد ضعيف از كار بركنار 
شدند كه در اين ميان بركنارى دودانگه و توكليان كه سال ها 
در كادر فنى تيم ملى حضور داشتند نشان از عزم فدراسيون و 

شوراى فنى در پوست اندازى در كشتى داشت.
 با حضور مجدد رســول خادم در راس تيم ملى كشتى آزاد، 
فردين معصومى دارنده مدال هاى نقــره و برنز جهان، نقره 
و برنز بازى هاى آســيايى و 4 طالى آسيا، مسعود مصطفى 
جوكار دارنده مدال نقره المپيك و مهدى برائتى در 16 دى 
ماه ســال گذشــته به عنوان مربيان تيم ملى از سوى خادم 
انتخاب شــدند.  اما با گذشــت تنها 4 ماه از حضور اين افراد 
در كادر فنى تيم ملى، معصومى و جوكار كه فقط يك مرتبه 
آن هم در رقابت هاى قهرمانى آسيا به عنوان مربى تيم ملى 
حضور داشتند، از كار بركنار و بار ديگر على اكبر دودانگه به 

جمع دستياران خادم اضافه شد.
  امير توكليان نيز هر چند به كادر فنى بزرگساالن اضافه نشد اما 
سمت بسيار مهم مدير تيم هاى ملى رده هاى پايه را در اختيار 

گرفت.  حال اين ســوال مطرح است اگر مبناى بركنارى اين 
مربيان، ناكارآمدى فنى و يا پوســت اندازى در كادر فنى تيم 
ملى بوده، چرا اين افراد در فاصله اى بسيار كوتاه و در آستانه 
رقابت هاى بسيار مهم  بازى هاى آسيايى و مسابقات جهانى 
به كار بازگردانده شده اند و  از سوى ديگر چرا فرصتى بيشتر 
به مربيانى همچون فردين معصومى و مسعود مصطفى جوكار 
داده نشده اســت و اگر دودانگه و توكليان از نگاه فدراسيون 
نفرات قابلى بودند، چرا پس از مسابقات جهانى كنار گذاشته 
شدند.   مسعود مصطفى جوكار گفت: واقعا دليل اين موضوع را 
نمى دانم اما من چند سالى است در رده هاى مختلف در خدمت 
فدراسيون هستم. حتما آقاى خادم در اين برهه از زمان صالح 
ديده اند من نباشم و اكبر دودانگه به كادر فنى تيم ملى اضافه 
شود.خادم سرمربى تيم ملى است و اين اختيار را دارد كه با هر 
كسى كه صالح مى داند كار كند و من هم گاليه يا اعتراضى 
ندارم. او هميشه به من لطف داشته و اميدوارم باز هم بتوانم در 

هر جايى كه صالح باشد به كشتى كمك كنم.
ابراهيم جوادى عضو شوراى فنى كشتى آزاد گفت: به هر حال 
اين سوال را بايد از سرمربى تيم ملى بپرسيد چرا كه او مختار 
است نفرات مورد نظرش را براى كار انتخاب كند.اين موضوع 
از اختيارات سرمربى تيم ملى است و براى اينكه بتواند كار را 
به بهترين شكل جلو ببرد طبيعى است با افرادى كه راحت تر 

است كار كند.

نكاتى از قهرمانى چلسى در جام حذفى

«كونته» ركورد «مورينيو»  را شكست و رفت
 تغييرات سؤال برانگيز در كادر فنى كشتى آزاد

اعتماد دوباره به ياران قديمى

خطاى فيل جونز به دســت آمد فاتح فينال اف اى كاپ شد تا ژوزه 
مورينيو و منچستر يونايتد اين فصل را بدون جام به پايان ببرند. 

خدشه اى به ركورد مورينيو
مورينيو پيش از بازى يك شنبه شب هرگز در يك فينال در انگليس 
12 فينال قبلى اش 12 فينال قبلى اش 12 تا را برده بود. اين  14
فينال ها شامل قهرمانى هايش با پورتو و چلســى و اينتر و رئال 

مادريد و خوِد منچســتر يونايتد در جام هاى داخلى 
و اروپايى مى شود، از چمپيونز ليگ و يوروپا ليگ 

گرفته تا كوپا ايتاليا و كوپا دل رى.
اما چلســى با پيروزى اش در ومبلــى بدل به 
سومين تيمى شد كه كناِر بنفيكا (جام حذفى 
2004 در وقت اضافــه، 2004 در وقت اضافــه، 2004) و 
اتلتيكو مادريد (جام حذفى اســپانيا، 2-1
) موفق شده اند يك 
فينال را از مورينيو بگيرند، مربى كه اعتقاد 
دارد «فينال ها نه براى بازى كردن، بلكه 

آنتونيو كونته قبــل از فينال اعتراف 
كرده بود كه نتيجه  آن تاثيرى در 
آينده اش در چلسى نخواهد داشت 

مشخص كرده باشند. پس اگر اين آخرين بازى كونته روى نيمكت 
آبى هاى لندن بود، حداقل پايانى با يك جام برايش 

رقم زد.
با اينكه چلســى در دفــاع از قهرمانى اش اين 
فصل كامال ناتوان نشــان داد و با فاصله  بسيار 
زيادش با منچستر ســيتى، حتى موفق نشد 
جايى در بين چهار تيم اول جدول پيدا كند و 
سهميه چمپيونز ليگ را به دست بياورد، اما وقتى 
به عملكرد و نتايج چلسى با كونته در دو فصل 
اخير باز مى گرديم، در نهايت مى توانيم از آن به 

عنوان پروژه اى موفق نام ببريم.
كونته يك بــار ديگر ثابت كرد تاكتيكســين 
بزرگى است و توانايى بردن بازى هاى بزرگ با 
ساختن خط دفاعى اى مستحكم و منظم را دارد. 
اينكه حاال چه آينده اى براى او در كار باشد طى چند 
روز آينده مشخص خواهد شد. فعال اما كونته مى تواند 
يك جام ديگر در انگليس را جشــن بگيرد (جامى كه 
فصل پيش هــم در يك قدمى اش بود و آرســن ونگر 
و آرســنال اين افتخار را ازش گرفت) و راضى باشد از 
اينكه عنوانى ديگر را به ويترين افتخارات باشگاه چلسى 

اضافه كرده است.

اميرمحمد ســلطان پور : ايران با اختــالف بهترين تيم 
آسيايى حاضر در مسابقات مقدماتى در اين منطقه بود، و در 
طول مسابقات هيچگاه مردم كشورمان نگران صعود نكردن 
براى دومين بار پياپى به جام جهانى نشدند، اتفاقى كه براى 
اولين بار در تاريخ تيم ملى مى افتد. ايران در 10مسابقه خود 
در دور مقدماتى بدون شكست بود و تنها دو گل را دريافت 
كرد. كارلــوس كى روش تيمى منظم، هماهنگ و ســخت 
كوش را به وجود آورده كه بيشتر شــبيه به يك ماشين با 
قطعات هماهنگ عمل مى كند. اكنون تنها هدف در ذهن 
مردم، سرمربى و بازيكنان ايران صعود از دور گروهى براى 

اولين بار در تاريخ تيم ملى است.

سرمربى
كارلوس كى روش 65ساله به مدت 7سال است كه هدايت 
ايران را بر عهده دارد و از تمام تجارب بسيار باالى خود بهره 
گرفته تا تيم ملى را به جايگاه خوبى كه اكنون رسيده برساند. 
كى روش تاكنون 3تيم را به 4جام جهانى رسانده كه شامل 

آفريقاى جنوبى، پرتغال و ايران بوده اســت. با وجود برخى 
انتقادات به او به خاطر صراحت لهجه و پافشارى بر ارزش هاى 
كارى خود، توسط برخى كارشناسان و مربيان داخلى، اما به 
او هيچ كجا به اندازه ايران توسط مردم فوتبال دوست كشور 
عشق ورزيده نشده است. تابستان پيش رو مى تواند براى او 
بزرگترين آزمون مربيگريش و در صورت موفقيت بزرگترين 

موفقيت تاريخ كارى اش باشد.
ستاره ها

اگر اين سوال را قبل از فصل اخير مى پرسيديم شايد پاسخ 
ما سردار آزمون يا رضا قوچان نژاد بود. اما عملكرد فوق العاده 
عليرضا جهانبخش در ليگ هلند را نمى توان ناديده گرفت 
كه موفق شــد به عنوان اولين آقاى گل آسيايى يك ليگ 
مشهور اروپايى تمام توجه رسانه ها را به خود جلب كند. از 
نام كريم انصارى فرد نيز با درخشش در المپياكوس در ليگ 

يونان نمى توان به اين راحتى گذشت.
مهره قدرتمند

مهدى طارمى با تمام حواشى دائمى پيرامون او مى تواند 

همه را در روسيه ســورپرايز كند. هيچوقت توانايى هاى 
باالى او مورد ترديد نبوده و اگر دوران خوب او در روسيه 
باشــد، بســيارى از تيم هاى بزرگ اروپايــى را به خود 
عالقه مند خواهد كرد. البته يك «اگر» بزرگ هميشه در 

كنار نام او وجود دارد.
ستاره غايب

به جز جواد نكونام كه قبل از آغاز مسابقات مقدماتى از تيم 
ملى خداحافظى كرد، از آندرانيك تيموريان كه بيش از يك 
سال است در تيم ملى ديده نشــده مى توان به عنوان ديگر 
ستاره نام آشــناى تيم ملى در اين جام نام برد. البته سيد 
جالل حسينى نيز با 116بازى ملى بعد از تنها قرار گرفتن 
در ليست اســتندباى كارلوس كى روش ديگر غايب بزرگ 

ايران خواهد بود. 
نوظهور

از سعيد عزت اللهى 21ســاله مى توان به عنوان داغ ترين 
گزينه بين جوانان ايران نام برد. او كه در خدمت تيم روستوف 
است، دو بار در طول فصل گذشــته به باشگاه هاى آنژى و 

آمكار قرض داده شــده اما آنچنان فصل باشگاهى خوبى را 
پشت سر نگذاشته اســت. از او به عنوان پوگباى ايرانى نام 
مى برند و از نظر فيزيكــى و تكنيكى تمام قابليت هاى الزم 
براى تبديل شدن به يك ســتاره را دارا مى باشد؛ اما او بايد 
سرعت پيشرفت خود را افزايش داده و اندكى تالش بيشترى 
براى دور شدن از حاشيه ها نشان دهد. جام جهانى مى تواند 

سكوى پرتاب بزرگى براى او باشد.
وضعيت در زمينه گلزنى چگونه خواهد بود؟

ايران در خط حمله از نظر اسمى گزينه هاى بسيار جذابى 
دارد. شايد روى كاغذ با داشــتن بازيكنانى مانند آزمون، 
قوچان نژاد، انصــارى فرد، طارمــى و جهانبخش، براى 
تيم ملى گلزنى مثل آب خوردن به نظر برســد اما در دور 
مقدماتى بارها ثابت شــد كه به هر دليــل مانند تاكتيك 
تيمى يا شــكل كار مهاجمين در انديشه هاى كى روش، 
اين كار آنگونه كه به نظر مى رسد راحت نخواهد بود. اگر 
ايران مى خواهد شانســى براى صعود به دور حذفى جام 
جهانى روسيه داشته باشد بايد وضعيت گلزنى خود را به 

شكل محسوسى بهتر كند.
رهبر تيم چه كسى خواهد بود؟

جام جهانى از نظر فشار مى تواند براى هر تيمى خرد كننده 
باشد اما ايران بازيكنان باتجربه و قدرتمندى از نظر فيزيكى 
و ذهنى در خط هافبك خود دارد. اما بايد ببينيم چه كسى 
مى تواند در بين گزينه هاى حاضر در ميدان بزرگ جام جهانى 

پا را فراتر گذاشته و مانند يك رهبر تيم را هدايت كند.
وضعيت آماده سازى براى جام جهانى چگونه خواهد 

بود؟
اين بحث هميشگى مى تواند اصلى ترين ضربه را به ايران وارد 
آورد. در حالى كه تيم هاى ديگر قاره آسيا مانند ژاپن، كره 
جنوبى و حتى عربســتان از اردوهاى آماده سازى پيشرفته 
با بازى هاى تداركاتى با قــدرت هاى جهانى بهره مى برند، 
اما كى روش همچنان مثل هميشه از شــرايط فراهم آمده 
از طرف فدراسيون فوتبال براى تيم ملى در راه آماده سازى 
جام جهانى رضايت ندارد. بازى هاى تداركاتى درنظر گرفته 
شده نيز تاكنون از نظر اسمى و كيفى آنچنان جذاب نبوده اما 
پيش بينى مى شود ديدارها مقابل تركيه و يونان شرايط را 

تاحدودى از اين نظر بهبود ببخشد.

روى خط روسيه
24 روز تا ايران؛ يوزها  از مرحله گروهى مى پرند؟

   معرفى  تيم هاى جام جهانى (8)
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خبر

یک  مؤسسه انتشاراتی لبنانی خبر داد
استقبال مخاطبان کشورهای عربی 

از ادبیات دفاع مقدس

باشگاه خبرنگاران: کتاب های دفاع مقدس در بازار کتاب ایران همواره 
یکی از پرمخاطب ترین آثار در میان اقشار مختلف جامعه بوده است. این 
کتاب ها عالوه بر آنکه در ایران مخاطب های زیادی داشته، مورد استقبال 
 گســترده کشورهای عربی به خصوص شیعیان عرب قرار گرفته است.

جمعیه المعارف لبنان یکی از مؤسسات و انتشاراتی های فعال در زمینه 
نشر معارف اسالم ناب محمدی، بیانات امام خمینی)ره( و رهبر معظم 

انقالب در لبنان، کشورهای عربی و در بین شیعیان جهان است. 
یکــی از اقدامــات مهــم این مؤسســه ترجمــه کتاب هــای دفاع 
اســت. عربــی  کشــورهای  و  لبنــان  در  آن  توزیــع  و   مقــدس 

شــیخ حیدر جوهر معاون این موسســه می گوید که جمعیه المعارف 
لبنان از 7 ســال گذشــته با هدف انتقال فرهنگ جبهه و تجربه های 
فرهنگــی اقدام به ترجمه کتاب های دفاع مقدس ایران کرده اســت. 
این مؤسســه در ابتدای کار خود 10 کتاب را از انتشاراتی های ایرانی 
گرفتــه و پس از انتخاب کتاب ها و موضوعاتــی که برای مجاهدین و 
 مــردم لبنانی مورد نیاز اســت، اقــدام به ترجمه آن ها کرده اســت.

او ادامــه می دهــد: در همین زمینه تاکنون 23 کتــاب دفاع مقدس 
ایرانی توســط این مؤسســه به زبان عربی ترجمه شده و هزاران جلد 
از آن هــا میان مجاهدین و شــیعیان لبنانی توزیع شــده و عالوه بر 
 این بعضی از کتاب ها نیز برای مســیحیان لبنانی توزیع شــده است.

معاون جمعیه المعارف لبنان در خصوص اســتقبال مردم لبنان از این 
کتاب ها می گوید: اکنون نســل جدید در لبنان عالقه زیادی به هشت 
سال دفاع مقدس ایران و شــهدای ایرانی دارد اما اطالعات زیادی در 

این زمینه در دسترس آن ها نیست. 
این کتاب ها موجب شــده است که شــیعیان لبنان با شهدا و سبک 
زندگی و رشادت های آنان آشــنا شده و موجب تاثیرگذاری باالیی بر 

روی جوانان لبنانی شود. 
بســیاری از رزمندگان لبنانی نام جهادی خود را از نام این شهدامانند 
همــت، کمیل و غیره انتخاب می کنند. بســیاری از رزمندگانی که به 
فیض شهادت نائل می شوند، در وصیت نامه های خود عنوان می کنند 

که این کتاب ها در زندگی آن ها تاثیر گذار بوده است. 
نکته قابل توجه و مهم این اســت که در نمایشــگاه هایی که در لبنان 
برگزار می کنیم، دانشــجویان لبنانی با توجه به گســتردگی مذهب و 
عقیده  و دیدگاه های موجود از این کتاب ها اســتقبال بســیار خوبی 

می کنند.

علیرضا قزوه:
کشف استعدادها در مناطق محروم رها نشود

باشــگاه خبرنگاران: اولین گام از طرح »مدرسه جهادی خواندن« 
با هدف پرداختن به مقوله »خواندن« و شناســایی استعدادهای ادبی 
در کتابخانه های عمومی مناطق محروم و کمتر برخوردار کشــور، به 
همت نهاد کتابخانه های عمومی کشور و حوزه هنری سازمان تبلیغات 
اسالمی با محوریت کتابخانه عمومی حاج عبداهلل والی در خمینی شهر 

منطقه بشاگرد، اجرا شد.
علیرضا قزوه، با اشــاره به وجود استعدادهای ادبی بی شمار در مناطق 
محروم کشــور گفت: گســترش و اســتمرار طرح »مدرسه جهادی 
خواندن« با مشــارکت همه نهادها و دســتگاه های فرهنگی در سایر 
مناطق محروم، می تواند تربیت کننده نسل جدیدی از شاعران و ادیبان 

در کشور باشد.
وی از مدرســان طرح »مدرسه جهادی خواندن« درباره تجربه اجرای 
این طرح در منطقه بشــاگرد گفت: این طرح از یک ســو برای من به 
عنوان شاعر و نویسنده، دارای نکات و ویژگی های بسیار خاصی بود؛ به 
طوری که سفر کوتاه سه روزه من به این منطقه و برخورد با سوژه ها، 
تفاوت ها، محرومیت ها و اتفاق های ناب، دستمایه نوشتن یک سفرنامه 
مفصل شد. از سوی دیگر اجرای این طرح موجب رخ دادن اتفاق های 

فرهنگی خوبی در این منطقه شد.
قزوه افزود: می دانســتم که برای کشف استعدادهای ادبی و کمک به 
پرورش آن ها به منطقه محروم بشــاگرد می رویم و از همان ابتدا نیت 
کردم که فعالیتی در بشــاگرد شکل بگیرد که تعدادی ادیب و شاعر از 

این منطقه رشد کنند و به جامعه معرفی شوند. 
اما وقتی وارد ماجرا شدم برخالف تصور قبلی، خودم را در میان جمع 
کثیــری از جوانان و نوجوانان عالقه مند، با انگیزه و مســتعد در حوزه 
ادبیات دیدم که دارای فهم و ضریب هوشــی باالیی بودند؛ به طوری 
که اکثر قریب به اتفاق آن ها توانایی رشد و تبدیل شدن به یک شاعر 

و ادیب را داشتند.
این شاعر و نویسنده با قدردانی از اقدام نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
برای اجرای طرح »مدرسه جهادی خواندن« گفت: اینکه یک کتابخانه 
عمومی در یک منطقه محروم، جمع کثیری از دانش آموزان، معلمان، 
طلبه های حوزه علمیه و سایر افراد عالقه مند به کتاب و مطالعه را برای 
کشف و رشد استعدادهای ادبی گرد هم آورد، اتفاق مبارکی است که 

گسترش آن را در تمام مناطق محروم کشور ضروری می دانم.
قزوه با بیان اینکه اســتعدادهای کشف شده در این مناطق نباید رها 
شوند، تأکید کرد: گسترش و استمرار طرح »مدرسه جهادی خواندن« 
با مشارکت همه نهادها و دستگاه های فرهنگی در سایر مناطق محروم، 
می تواند تربیت کننده نسل جدیدی از شاعران و ادیبان در کشور باشد.
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ادب و هنر

نگاهی به نقش موسیقی محلی در فرهنگ انقالب و دفاع مقدس به بهانه در گذشت »حسین فرجی «

»داَیه داَیه وقته جنَگه«

کوتاه و خواندنی

 ادب و هنر/ جلیل فخرایی  مراســم اعطای 
اولین دوره جایزه ادبی استاد محمد قهرمان، شاعر 
و مصحح اشعار ســبک هندی، امروز دوشنبه، 31 
اردیبهشــت ســاعت 11 در تاالر دکتر شــریعتی 
دانشکده ادبیات و علوم انســانی دانشگاه فردوسي 

مشهد برگزار می شود. 
دکتر سلمان ســاکت، دبیر اولین دوره جایزه ادبی 
قهرمان با اعالم این خبر گفــت: اولین دوره جایزه 
ادبی قهرمان که فراخوان آن در اردیبهشــت سال 
گذشــته اعالم شــد، به همت مرکز آثــار مفاخر و 
اســناد دانشــگاه و با همکاری گروه زبان و ادبیات 
فارسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد. 
وی با اشــاره به اینکه در این مراسم یکي دو تن از 
متخصصان ادبیات دوره صفوي و نزدیکان زنده یاد 

محمد قهرمان سخنرانی خواهند داشت، اظهار کرد: 
دکتر محمدجعفر یاحقی و دکتر محمود فتوحی از 
اعضای هیئت داوران نیــز در خصوص روند داوری 
این جایزه ادبی ســخن خواهند گفت. دکتر ساکت 
با بیان اینکه پروفســور ریکاردو زیپولی و پروفسور 
چندرشیکهر از دیگر اعضای هیئت داوران این جایزه 
ادبی هســتند، یادآور شــد: در دوره اول این جایزه 
کتاب ها و رساله های مقاطع تحصیالت تکمیلی در 
حوزه ادبیات دوره صفویه و سبک هندی در سه سال 
اخیر بررســی و داوری شده است. دبیر جایزه ادبی 
قهرمان در پایان با سپاس از خانواده استاد قهرمان که 
در طول برگزاری این جایزه از هیچ کوششي فروگذار 
نکرده اند، عنوان کرد: قسمت عمده بارمالی این جایزه 

ادبی بر عهده خانواده ایشان بوده است.

فارس: فراخوان دومین جشــنواره ملی، فرهنگی و 
هنری »ایران ساخت« همزمان با سال »حمایت از 
کاالی ایرانــی« و همچنین با توجه به اجرای موفق 
و نیز اســتقبال هنرمندان و کارآفرینان از برگزاری 
نخستین دوره این رویداد فرهنگی و فناورانه، منتشر 

شد. 
دومین جشــنواره »ایران ســاخت« در حوزه های 
ادبیــات، هنرهای تجســمی، رســانه های دیداری 
و شــنیداری، رســانه های دیجیتال، ایــده بازار و 
دانش آموزی برگزار می شــود. حوزه ادبیات، در سه 
بخش شعر، داســتان کوتاه و مستندنگاری برگزار 
خواهد شد. در حوزه هنرهای تجسمی نیز آثاری در 
بخش های عکس، پوستر، تصویرسازی، اینفوگرافی 
و کاریکاتور ارائه می شــود. با توجه به اینکه رشــته 

عکس دومین جشنواره »ایران ساخت« با مشارکت 
پانزدهمین جشن تصویر سال برگزار می شود، در این 
بخش، هیچ اثری توســط دبیرخانه »ایران ساخت« 
دریافت نخواهد شــد. در حوزه رسانه های دیداری و 
شــنیداری، آثاری در بخش های فیلم مستند، فیلم 
کوتاه، برنامه های تلویزیونــی، برنامه های رادیویی، 
پویانمایی) موشــن گرافی، اینفوگرافی و...( و کلیپ 
و تیزر تبلیغاتی توســط دبیرخانه جشنواره »ایران 
ســاخت« دریافت خواهد شــد. همچنین در حوزه 
رســانه های دیجیتال نیز آثاری در بخش های وب 
ســایت، شــبکه های اجتماعی، نرم افزارهای چند 
رســانه ای و کاربردی، نرم افزارهــای تلفن همراه، 
سامانه هوشمند و IOT و بازی های رایانه ای دریافت 

می شود. 

مراسم اعطای اولین دوره جایزه ادبی قهرمان 

دومین جشنواره »ایران ساخت« فراخوان داد

به بهانه درگذشت مؤمن قناعت، هنرمند برجسته تاجیکستان و شاعر شعر خلیج فارس 

از خلیج فارس می آید نسیم فارسی

باشــگاه خبرنگاران: به گزارش خبرنگار فرهنگی پویا، پیکر مؤمن قناعت،  از برجســته ترین شــاعران 
تاجیکستان، در دوشنبه،  پایتخت این کشور تشییع و در آرامگاه »لوچاب« در کنار »بازار صابر« یکی دیگر از 
شاعران نامدار تاجیک، به خاک سپرده شد. قناعت عالوه بر توانایی و تبحر در شعر و همچنین فعالیت های 
ادبی در مجالت و مراکز مختلف، از حیث تأثیرگذاری بر جریان شعر نوین تاجیکستان نیز حایز اهمیت است؛ به طوری 
که او را یکی از پایه گذاران شعر نوین این کشور می دانند. از دیگر سو، تالش او برای راه یافتن دوباره واژگان و اصطالحات 
کالسیک در دل شعر نوین تاجیکستان سبب شد تا شعر این کشور دوباره با ادبیات کهن خود پیوند برقرار کند؛ موضوعی 
که در برهه ای به فراموشــی سپرده شده و عمده شاعران بر استفاده از واژگان عامیانه تمرکز داشتند. قناعت که کارنامه 
ادبی پرباری دارد هم در جهت پرورش و تربیت شاعران جدید و هم در حوزه انجام کارهای علمی و تحقیقی و انتشار آن 
در مجالت علمی، توانســت جریان نویی در ادبیات امروز تاجیکستان ایجاد کند. یکی از مشهورترین سروده های قناعت 
درباره »خلیج فارس« اســت که در جواب یکی از امرای عرب ســروده شده و گویا بر مذاق او نیز خوش نیامده است. این 
سروده چند سال پیش در محضر رهبر معظم انقالب توسط شاعر خوانده و مورد استقبال قرار گرفت. متن این سروده به 

شرح ذیل است:
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی / ابر از شیراز می آید چو سیم فارسی 

ُدر از این دریا نمی جویم چو دور افتاده است/ از تگ دریا ته چشم یتیم پارسی
می رسد از کشتی بشکسته شعر بی شکست / شعر هم بشکست با بند قدیم پارسی

شیخ را سرمست دیدم یک شبی از بوی نفت / رفت با عطر کفن عطر و شمیم فارسی 

ادبیات

گزارش ویژه 

شهرستان ادب منتشر کرد
پشت پرده لغو برنامه های »اورهان پاموک« در ایران

اورهان  )َفریــت(  »فرید  قدس: 
پاموک« اولین نویسنده ترک تبار 
برنده جایزه نوبل اســت. پاموک 
نویسنده ای ناآشــنا برای مخاطب ادبی ایرانی 
نیســت. در رمان »نام من ســرخ« از نگارگری 
ایرانی، میراث هنری شــهرهای مهــم ایران و 
مکاتب خــاص آن ها، و مینیاتــور ایرانی بهره 
برده است یا »کتاب سیاه« را تحت تأثیر منطق 
الطیر عطار نوشته است. پاموک همواره فرهنگ 
ایرانی را می ستاید که تحت تاثیر دیگر فرهنگ ها 
نیســت یا از برتری سینمای ایران بر سینمای 
ترکیه حرف می زند. ایران را مثل وطن خودش 
می نامد و در تهران بودن را لذت بخش توصیف 

می کند. 

 پاموک و آمدن به نمایشگاه کتاب تهران
در چند روز مانده به پایان نمایشگاه کتاب تهران، 
خبر غافلگیرکننده ای تیتر کانال های خبری و 
خبرگزاری ها می شــود: »برنده نوبل ادبیات در 
راه تهران« »دیدار با اورهان پاموک در نمایشگاه 

کتاب تهران«.

خبر، خوشحال کننده است. این دیدار به دعوت 
انتشارات ققنوس به عمل آمده و قرار است سه 
روز طول بکشــد. ولی همه  این ذوق و شوق ها 
برای دیدار و نشست با این نویسنده جهانی، به 
جز یک نشســت خبری در کاخ نیاوران و چند 
دیدار غیررسمی و غیرعمومی، با دالیلی مانند 
»جلوگیــری از ازدحام جمعیت« یا »اختصاص 

ندادن سالن« لغو می شود.
با سکوت مراجع رسمی دولتی درباره این اتفاق، 

شایعات و نجواهای بی اساس قدرت می گیرند.
خبرگزاری ایسنا، با تیتر »واکنش مستور به لغو 
برنامه های »پاموک« در ایران« یادداشت وی را 
منتشر می کند. مصطفی مستور داستان نویس 
سرشناس کشورمان درباره لغو برنامه های پاموک 

می نویسد:
»مســئله از نظر فرهنگی بسیار ســاده است؛ 
ناشــری قانونی از نویســنده ای که آثارش را به 
شکل قانونی در کشور ترجمه و منتشر کرده و 
خوانندگان زیادی هم در جامعه ما دارد به شکل 
قانونی دعوت کرده تا در چند گردهمایی ادبی 
که قبالً برایشــان مجوز قانونی گرفته، شرکت 

کند. نویسنده هم به شــکل قانونی وارد کشور 
شده تا در این نشست ها شرکت کند. مسئله اما 
از نگاه اهالی سیاست، مثل همیشه، پیچیده و 
طراحی شده و امنیتی است. جلوگیری از حضور 
اورهان پاموک در چند محفل ادبی و فرهنگی، 
گذشته از غیراخالقی و غیرمدنی بودنش، نشان 
می دهد برخی سیاست گذاران فرهنگی ما تا چه 
حد با مقوله هایی مانند توسعه فرهنگی و تعامل 
فرهنگی با جهان، بیگانه اند. مایه تأسف است که 
با نویســنده ای این گونه رفتار شد که در مجال 
اندکش، جز در تحســین ایران و هنر ایرانی ها و 

تعلق عمیقش به سرزمین ایران سخن نگفت«.
این ســخنان تحلیلــی مصطفی مســتور، به 
ســرعت در رســانه های گوناگون بازنشر و پایه 
تفاسیر و تحلیل های جدید می شود. رسانه های 
فارســی زبان ایران ســتیز، از جمله بی بی سی 
فارسی )وابسته به پادشاهی انگلستان(، الشرق 
االوسط فارسی )وابسته به پادشاهی عربستان( 
و دویچه وله فارســی )وابسته به دولت آلمان( و 
همچنین تعــدادی از روزنامه های اصالح طلب 
بیشــترین اســتفاده را از ســخنان مستور در 

تحلیل هایشان کردند. عمدۀ استناِد رسانه  های 
گوناگون در تحلیل چرایی لغو برنامه های پاموک، 
مبتنی بر همین یادداشت مستور و نیز مصاحبه 
آقای پژمانفر، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی 
مجلس شــورای اســالمی با خبرگزاری فارس 
اســت که در آن حضور پامــوک را ضددینی و 
ضد فرهنگی دانسته بود. وقتی این مصاحبه را 
در گوگل سرچ می کنیم و خبرگزاری فارس را 
بازمی کنیم، در ســطر آخر مطلب نوشته شده: 
»مطلب فوق مربوط به سایر رسانه ها می باشد و 

خبرگزاری فارس صرفاً آن را بازنشر کرده است«! 

 اما آیا این همۀ ماجــــرا و حقیقت 
ماجرا بود؟

گزارشگران سایت شهرســتان ادب که از ابتدا 
موضــوع را بــا نگرانی دنبــال می کردند، حاال 
با کســب اطالع از منابع مختلف و مســئوالن 
فرهنگــی به جواب های متفاوت تــر و تازه تری 
رســیده  اند. جمع بندِی کسب اطالع ما از منابع 
گوناگون این اســت: نامه ای رســمی از سفارت 
ترکیه به وزارت امور خارجه کشورمان مبنی بر 
ضرورت جلوگیری از برنامه  های اورهان پاموک 
در ایران فرستاده شــده و در پی فشار سفارت، 
نامه به وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی ارجاع 
داده شــده و در نتیجه برنامه های علمی و ادبی 
پاموک لغو شــده است. یعنی برخالف ادعاهای 
رسانه های فارســی زبان بیگانه، روزنامه نگاران و 
نویسندگان داخلی و مصطفی مستورِ عزیزمان، 
جلوگیــری از برنامه های اورهــان پاموک نه به 
خاطر نگاه امنیتی حکومــت و دولت ایران که 
به خاطر نگاه امنیتِی حکومت ترکیه بوده است!

 ادب و هنــر/ خدیجه زمانیان  پنجشــنبه 
گذشته عزت اهلل فرجی معروف به حسین فرجی 
خواننده دو موســیقی معروف »بارو بارو« و »دایه 
دایه« در ســن 68 ســالگی درگذشت.  ترانه لری 
»بــارو بارو« با آنکه با زبان لری اجرا شــده بود اما 
برای فارسی زبانان هم آشناست و بسیاری از فارسی 

زبانان آن را زیر لب زمزمه می کنند. 
همچنین ترانه مشهور »دایه دایه« که توسط چند 
خواننده لر زبان اجرا شد توسط حسین فرجی هم 

به اجرا درآمد و مورد استقبال قرار گرفت. 
عزت اهلل )حسین( فرجی اول بهمن  132۹ هجری 
خورشیدی در لرستان و شهرستان خرم آباد دیده به 
جهان گشود. وی که از دوران کودکی دارای صدای 
بسیار خوبی بود از همان دوران مدرسه کار خواندن 
ترانه های محلی را شروع کرد تا اینکه جهت ارتقای 
ســطح کیفی کارش و همچنین برای شناساندن 
ترانه های محلی لری به تهران آمد و زیر نظر استاد 
مهرتاش که اســتاد هنرمندان بود کار خود را آغاز 
کرد. فرجی پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز سه 
اثر با عناوین گل شادی، ســنگ خارا و ایثار را به 

عالقه مندان موسیقی لرستان تقدیم کرد. 

 تأثیر موسیقی بر ایجاد همگرایی
یکی از مؤلفه هــای پیروزی انقالب اســالمی در 
ســال ۵7 همگرایی و اتحادی بود که میان آحاد 
مــردم به وجود آمده بود. قطعاً عوامل مختلفی در 
این همگرایی و اتحاد نقش  داشــته اند، اما یکی از 
عوامــل مهم یکپارچگی مــردم و تهییج آن ها در 
رسیدن به اهداف متعالی انقالب اسالمی، موسیقی 
و تولید سرودهای انقالبی بود که البته آهنگسازان و 
تولیدکنندگان این قطعات به شکل ریتمیک با الهام 
از همان شــعارهای انقالبی مردم ایران به این امر 
اهتمام داشته اند. ایران با توجه به گستردگی و تنوع 
اقوام و زیست های متفاوت، موسیقی های بسیاری 
را در خود جای داده اســت. در بحبوحه انقالب و 
مخصــوص زمان جنگ موســیقی های فولکلور و 
محلی در حفظ روحیه رزمندگان اسالم تأثیر زیادی 
داشــت.  پیروز ارجمند در این خصوص می گوید: 
اگرچه موســیقی در پیشبرد انقالب نقش بسزایی 

داشت اما انقالب هم موسیقی را از انحطاط نجات 
داد.  او می گویــد: بعد از پیروزی انقالب اســالمی 
موســیقی کامالً ملی شد و ما در عرصه سرود هم 
در آثار کرال، آثار شایســته و قابل توجهی داریم. 
این توجه در چند بخش قابل بررســی است؛ مثاًل 
در بخش نظام آمــوزش عالی ورود پیدا می کند و 
موسیقیدانان متبحر و متخصصی تربیت می کنیم. 

در زمینه تولید هم رویکرد به موســیقی سنتی و 
محلی قابل توجه می شــود و خوشبختانه آرامش 
خاطری برای موسیقیدانان محلی و سنتی به وجود 

می آید.

 حرکت موسیقی دوشادوش انقالب اسالمی 
علیرضا میرعلینقی یکی از پژوهشــگران برجسته 
موســیقی ایرانی هم کــه تاکنــون فعالیت های 
زیادی در این عرصه داشــته است، درباره تأثیرات 
موسیقی بر انقالب اسالمی ایران می گوید: نقل قول 
معروفی در حوزه هنر کالســیک است که درباره 
تأثیرپذیری هنر موســیقی از تحوالت اجتماعی 
ســخن می گوید. بنا بر این قول، موسیقی، دیرتر 
از هــر هنری از تالطم ها و حرکت ها و جریان های 
نوبنیاد تفکر و هنر در اجتماع تأثیر می گیرد و آن 
را بازتــاب می دهد. این پژوهشــگر ادامه می دهد: 
بسیاری با کمی تردید و تأمل اعتراف کرده اند این 
ســخن درباره آنچه در انقالب سال 13۵7 ایران و 
موسیقی های برآمده از آن گذشته، مصداقی ندارد و 
نباید انقالب ایران و حرکت موسیقایی آن را با هیچ 
انقالب دیگری در دنیا مقایسه کرد. این کارشناس 

موسیقی اظهار می کند: به نظر من می توان پای از 
این حدود نیز فراتر گذاشت و با جرئت و اطمینان 
گفت تأثیرپذیری و تأثیرگذاری موسیقی در ایران 
ســال 13۵7 به طــور همزمان و مــوازی بوده و 
دوشادوش انقالب و حتی گاهی جلوتر از هنرهایی 

مثل سینما و نقاشی عمل کرده است. 
سینما و نقاشــی انقالبی عمالً دیرتر از موسیقی 
انقالبی پــای در عرصه جامعه ایران پس از 13۵7 
گذاشــتند. میرعلینقی اظهار می کنــد: از منظر 
بســیاری از هنرمندان، موسیقی انقالب، حرکتی 

است که به زمان خاصی محدود نیست. 
ولی از نظر تاریخ نگاری موســیقی، موسیقی های 
برآمده از انقالب به یک مقطع زمانی بین تابستان 

13۵7 و اول پاییز 13۵۹ محدود می شود. 
او در ادامه توضیح می دهد: در فاصله ای کمی بیش 
از دو ســال و بعد از آن بــا وقوع جنگ تحمیلی، 
ماجرای دفاع مقدس هشــت ســاله در اولویت و 
اهمیتی بیش از انقالب قرار گرفت. اگرچه امتداد 
منطقــی ســرودهای انقالبی در بافــت و روحیه 

سرودهای جنگی حفظ شد.
این کارشــناس موســیقی در تأثیر موســیقی بر 
پیروزی انقالب اســالمی می گوید: هنگام بررسی 
آنچه موســیقی انقالب می نامیم، تأثیرپذیری این 
موسیقی از مایملک پیش از خود، قابل توجه است. 
موسیقی انقالب نه تنها بعد از انقالب بلکه همپای 
آن متولد شــد و نقش تاریخی خود را ایفا کرد و 

حتی به گفته بعضی صاحب نظران، از زمینه سازهای 
وقوع انقالب نیز بود.

 معرفی دو کتاب 
سامان سپهوند دو کتاب »جنگ جنگ تا پیروزی« 
و »تا نفــس دارم، می جنگم« را با محوریت نقش 
موسیقی محلی لرستان در انقالب اسالمی نوشته 

است. 
»جنگ جنگ تا پیروزی« عنوان کتابی اســت که 
به بررسی فعالیت های گروه سرود امور تربیتی خرم 

آباد می پردازد. 
نویسنده در مقدمه کتاب آورده است: »عنوان کتاب 
را »جنگ جنگ تا پیروزی« گذاشــته ام، چرا که 
نام یکی از معروف ترین ســرودهای گروه است که 

شهرت بسیار دارد«. 
در این کتاب که در هشت فصل به نگارش در آمده 
است، محقق به بررسی گروه سرود خرم آباد از یک 
سال پیش از شــکل گیری می پردازد و رفته رفته 
قصــه خود را جلو می برد و خاطــرات این گروه را 
از اجراهای خود در روزهای پر التهاب هشت سال 

جنگ دفاع مقدس روایت می کند. 
همچنیــن کتاب تاریخ شــفاهی »تــا نفس دارم 
می جنگم« روایــت زندگی محمــد میرزاوندی، 
دیگر خواننده لرستانی تصنیف »دایه دایه« است.  
سپهوند این دو اثر را با موضوع تأثیر موسیقی محلی 

بر پیروزی انقالب اسالمی تألیف کرده است. 

متن شعر موسیقی محلی دایه دایه 
زین برگم بونیت واو مادیونم 

)زین و برگ مادیان مرا آماده کنید(
خورِمه بوریتو سی هالوونم

)و برای دایی هایم این خبر را ببرید(
دایه دایه وقت جنگه

)مادرم! مادرم! هنگام نبرد است(
قطار که باال سرم پرش د شنگه

)قطار باالی سرم پر از فشنگ است(
د قال کرده و در شمشیر و دسش 

)از خانه خارج شده و شمشیر در دست دارد(
چی طال برق می زنه لقام اسبش

)مانند طال افسار اسبش برق می زند(
قطار که باال سرم پرش د شنگه

)قطار باالی سرم پر از فشنگ است(
نازیه توسی بکو جومه ورته 

)نازنین جامه سیاه بر تن کن(
در کردن دو قرسو شیر نره ته

)پسر چون شیر نرت را در گور آویزان کرده اند(
برارونم خیلین هزار هزارن 

)برادرهای من هزاران هزارند(
سی تقاص خین مه سر ور میارن

)برای تقاص خون من سر بلند خواهند کرد(
دایه دایه وقت جنگه

)مادرم! مادرم! هنگام نبرد است(
قطار که باال سرم پرش د شنگه

)قطار باالی سرم پر از فشنگ است(

آنچه می خوانید

مــی تــوان گفــت تاثیرپذیری و 
تاثیرگذاری موســیقی در ایران 
ســال 1357 به طــور همزمان و 
موازی بوده و دوشادوش انقالب 
و حتی گاهــی جلوتر از هنرهایی 
مثل ســینما و نقاشی عمل کرده 

است
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سینما

تهیه کننده »خجالت نکش« 
از استقبال مردم از این فیلم خبر داد

یک کمدی سالم با رویکرد فرزندآوری
باشگاه خبرنگاران جوان: تهیه کننده 
سینما گفت: اگر »خجالت نکش« کمدی 
ســالمی نبود، اصالً نمی ساختیم چرا که 
برای من، ســاخت فیلمی ســالم و عامه 

پسند مهم است. 
سید امیر پروین حسینی درباره چگونگی 
اکران »خجالت نکش« اظهار کرد: کمبود 
ســانس و ســالن به دلیل تراکم اکران، 
آزار دهنده اســت، اما با این اوصاف مردم 

»خجالت نکش« را دوست داشتند. وی با بیان اینکه مردم نظرات منفی 
کمی برای این فیلم گذاشــتند، افزود: همانطور که طراحی کرده بودیم 
مردم با دیدن فیلم به آرامش و لذتی خاص می رسند و لبخند روی لبان 

آن ها می نشیند.
گفتنی است؛ »خجالت نکش« فیلمی کمدی و طنز است و داستان زن 
و شوهر میانسالی را روایت می کند که در سن میانسالی به طور ناخواسته 
صاحب فرزند می شوند و این ماجرا برای آن ها مشکالتی را ایجاد می کند، 
آن ها از وجود این بچه شــرمگین وخجالت زده می شوند و دعوایی میان 

آن دو راه می افتد.  
احمد مهران فر و شبنم مقدمی بازیگران اصلی این فیلم هستند. همچنین 
سام درخشــانی، لیندا کیانی، الناز حبیبی و شهره لرستانی نیز در این 
فیلم حضور دارند. فیلم »خجالت نکش« نخستین تجربه بلند سینمایی 
رضا مقصودی در مقام کارگردان است که سید امیر پروین حسینی تهیه 

کننده آن است.  
مقصــودی درباره  انگیزه اش از دســتمایه قــرار دادن فیلمی با موضوع 
فرزندآوری گفته بود: »وقتی ایده ســاخت فیلم در ذهنم شــکل گرفت 
رویکردم این بود که مســئله ای را حول محــور فرزند آوری مطرح کنم. 
به همین خاطر به سمت وســوی این موضوع رفتم. چراکه در دوره های 
مختلــف در جامعه با نگاه هایی در مواجهه با به دنیا آوردن فرزند مواجه 

شده ام که برایم سؤال برانگیز بوده است. 
 آنچه مسلم است اینکه داشتن فرزند موجب تحکیم خانواده می شود و 
می تواند کیان یک خانواده را از خطرات مختلف حفظ کند. با این حال، 
این مسئله هم وجود دارد که فرزندآوری چقدر می تواند چشم انداز روشنی 
را به لحاظ تخصیص امکانات زندگی رفاهی، فردی و اجتماعی فراهم کند. 
در واقع من با چنین رویکردی تالش کردم به ساخت این فیلم بپردازم. 

سری جدید این برنامه با حضور بهروز افخمی و مهدی نصیری روی آنتن رفت

بازگشــتجهــانآرا
 ســیما و ســینما/ معین اصغری  اولین 
قسمت از سری جدید برنامه جهان آرا با موضوع 
نقدوبررسی سری نخســت و بایدهاونبایدهای 
گفت وگوی تلویزیونی، شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه 
به صورت زنده از شــبکه افق پخش شد. وحید 
یامین پور و محمدحسین بدری، دو مجری برنامه 
رو در روی مهدی نصیری، متفکر و روزنامه نگار 
و بهروز افخمی، کارگردان و مجری سابق برنامه  
هفت در مورد برنامه های گذشــته جهان آرا به 

گفت وگو نشستند.
یامین پور در ابتدای صحبت هایش دلیل انتخاب 
افخمــی و نصیری را اینگونه توضیح داد: این دو 
بزرگوار به نوعی پیشکسوت ما در راهی که شروع 

کرده ایم، می باشند. 
آقای نصیری پیش از آنکه یک متفکر و نویسنده 
باشد، یک روزنامه نگار خیلی جنجالی و جدی در 

دهه شصت و هفتاد بودند. 
افخمی هم سینما برایش جدی بوده و در زمانی 
کــه برنامه هفت را اجرا می کردند کامالً جدی با 

موضوع خود رو به رو بودند. 
در ادامه مهدی نصیری با بیان اینکه شبکه های 
مجازی، رسانه ها و مطبوعات را که رکن چهارم 
نظام های مردم ساالری هستند، بر سه قوه دیگر 
مسلط کرده اســت، گفت: شبکه های اجتماعی 
حکومت ها و رسانه های سنتی را بشدت به چالش 
کشــیده است. این موضوع بســیار قابل بررسی 
اســت. امروز دیگر انسداد اطالعاتی به هیچ وجه 
کارایــی ندارد و باید برویــم توی متن تا جایگاه 
رســانه ای خودمان را بین مردم و در دنیا حفظ 

کنیم.

 بیارزشــیرســانههایدیجیتال
درحالآشکارشدناست

افخمی نیز با تأیید نصیری اضافه کرد: یک زمانی 
آوینی از انفجار اطالعاتی صحبت می کرد؛ گفته 

بود نمی دانم چرا من از این مفهوم نمی ترسم. 
این انفجار اطالعاتی بیش از نود درصدش دروغ 
اســت و حتــی آن 10 درصد هــم چیزی جز 
تکرار یک ادبیات بــر پایه پیش فرض های قابل 
بحث نیست. کم کم بی ارزش شدن رسانه های 
دیجیتال دارد آشکار می شود و اگر سیاستمداران 
ما با این موضوع با ترس و لرز برخورد می کنند و 
حاضر هستند برای مطالبی که در رسانه ها گفته 
می شود خود را به خطر بیندازند، این دیگر تقصیر 
خودشان اســت؛ بنابراین فکر می کنم اهمیتش 
کمتــر از آن چیزی اســت که آقــای نصیری 

می گویند. 
در ادامــه یامین پور با بیــان اینکه در همه دنیا 
برنامه های گفت وگو محور بسیار پربیننده هستند 

خطاب به افخمی گفت: به نظر شما آیا برنامه های 
گفت وگو محور مردم را سرگرم می کنند؟ آیا به 
جهت دهی های کالن کشور کمک می کنند؟ آیا 
ما واقعاً زیادی خود را جدی می گیریم یا نه واقعاً 

جدی هستیم؟
افخمی در پاســخ به این پرســش با بیان اینکه 
مــن چــون در تلویزیون بزرگ شــدم معتقدم 
تلویزیون اول باید مردم را ســرگرم کند، بعد از 
آن اگر توانســت کاری انجام دهد خوب اســت، 
گفت: به نظر می رســد هر چــه جلوتر می رویم 
اوضاع مبتذل تر می شــود و با گسترش فضاهای 
مجازی که فقط دنبال سرگرمی است، تلویزیون 
هم به سمت سطحی تر شدن و مبتذل تر شدن 

رفته است. 
بخصوص در رسانه های خارجی؛ یعنی شما اگر 
بی بی سی و سی ان ان را با بیست سال خودشان 
مقایسه کنید، می بینید که خیلی از کیفیت سابق 
خودشان فاصله گرفته اند. متخصصین خبر اکنون 
خبر را بیشتر با نگاه به خندیدن و سرگرم شدن 
مردم تنظیم می کنند تا اینکه برای شان حقیقت 
و واقعیت قضیه مهم باشد؛ بنابراین فکر می کنم 
تلویزیون دارد از چارچوب اصلی خودش پیروی 
می کند. ضمن اینکه رقابت هم شــدید است و 
چاره ای نیســت جز اینکه ما هم برویم به سمت 

کم اهمیت تر شدن. 
در ایــن فضا کار کــردن در تلویزیون برای افراد 
دغدغه مند بــه گونه ای که مردم کانال را عوض 

نکنند خیلی سخت تر می شود. 
نصیری با اشاره به اینکه الزم است درباره قسمت 
اول صحبت هــای آقای افخمی نکته ای را اضافه 
کنم، گفت: حرف های ما با هم درتضاد نبود. شما 
گاهی یک موضوع را از زاویه کالن نگاه می کنید، 
خب بله اینجا بحث انفجار اطالعات مطرح است 
و انسان نباید خیلی نگران باشد، اما وقتی پایین 
می آیید و از عینیات و روزمرگی ها حرف می زنید، 

ترس را احساس می کنید. 

دقیقاً مانند مســئله روزی رسانی خداوند. وقتی 
از باال به قضیه نگاه می کنیم، خدا رّزاق اســت و 
رزق همه ما را تضمیــن کرده و هیچ دغدغه ای 
از این بابت وجود ندارد، اما وقتی صبح از خواب 
بلند می شوید، به این فکر می کنید چگونه سود 
کنم، چه کار کنم امروز متضرر نشــوم و از این 
قبیل مباحث. پس بحث بنده با آقای افخمی قابل 

جمع است. 
در ادامه محمدحسین بدری این پرسش را مطرح 
کرد که چه کار کنیم تا دکوپاژمحتوایی برنامه ما 
موفق باشد؟ چون در بحث های فرمی ما ته صف 
هســتیم و غربی ها بهترین ها را ارائه کرده اند، در 
نهایــت ما خیلی هنر کنیم همان فرم او را کپی 
می کنیم، اما در حوزه محتوا که دست ما باز است، 
باید چه کار کرد تا به سمت گفت وگوهای مفید و 

به درد بخور برویم؟
افخمی در پاســخ به این پرسش گفت: من این 
تقســیم فرم و محتوا را اصالً قبول ندارم. وقتی 
مــا می گوییم برنامه های تلویزیــون به اقتضای 
برنامه هایش به سمت ســرگرمی میل می کند، 
منظورم این نیست شما دیگر برنامه تلویزیونی 

نسازید. 
منظورم این اســت چیزی که موجب می شــود 
برنامــه برای مخاطــب جذاب شــود، خواندن 

متن های بین خطوط اســت. چیزی که موجب 
می شود جهان آرا را مردم جدی بگیرند این است 
که شــخصیت هایی که دعوت می شوند، مردم 
چهره واقعی شان را می بینند. مردم می خواهند 
با خود شــخص ارتباط بگیرند. شما باید در این 
برنامه ها افرادی را دعوت کنید که روراست باشند 

و حرف هایشان دستمالی شده نباشد. 
تلویزیون به شــکل وحشتناکی لو دهنده است. 
تماشــاگر بعد از 5 دقیقه کامالً می فهمد طرف 
می خواهــد حرف خودش را بزند یا دارد خودش 

را پشت نقاب پنهان می کند. 
مثال وقتی ما شخصی از هیئت وزیران را می بینیم 
کــه دارد حــرف می زند، غیر از ســخن هایش 
وضعیت روحی اش را هم می فهمیم. خب ما این 
را می فهمیم چقدر این کابینه ترسو است. امروز 
آدم هایی داریم که فرامــوش کرده اند کار اداره 
جهان دست خداست، کار باران دست خداست، 

خشکسالی دست خداست. 
مردم این وحشت زدگی را می فهمند. خب نشان 
دادن این چیزها در یک برنامه تلویزیونی می تواند 

آن را جذاب کند.

 مردمبایدبیطرفیشماراببینند
در ادامه مهدی نصیری به تبیین ویژگی های الزم 
برای موفقیت در یک برنامه تلویزیونی پرداخت 
و گفت: قدم اول برای ارائه یک کار درســت که 
نظرها را جلب کند این است که مردم بی طرفی 

را ببینند. 
زمانی که بنده در کیهان می نوشتم، هم بشدت از 
کیان نظام جمهوری اسالمی دفاع می کردم، هم 
شدیدترین انتقادها را داشتیم. بنده بیش از 40 بار 
دادسرا رفته ام و فکر نمی کنم کسی مثل بنده در 

حوزه کار رسانه این قدر دادگاه رفته باشد. 
وی شــجاعت در ورود بــه ســوژه ها را گام دوم 
تأثیرگــذاری و جلــب اعتماد مخاطب دانســت 
و اشــاره کرد: برخــی موضوعــات، بی جهت و 
بی ربط خطوط قرمز می شوند. االن با شبکه های 
اجتماعــی خطوط قرمــز معنای خــودش را از 
 دســت داده اســت و همه چیز مطرح می شود.

نصیــری افــزود: در تلویزیــون و برنامه هــای 
گفت وگومحــوری مثل جهــان آرا به حرف هایی 
کــه در شــبکه های اجتماعــی زده می شــوند 
 و بازتــاب وســیعی دارنــد پاســخ داده شــود.

وی اذعــان کرد: باید به مــردم ثابت کنید حرف 
و کارتــان تأثیرگذار اســت. اگر مردم احســاس 
کنند کارتان تأثیرگذار نیست برنامه تان را جدی 
نمی گیرند. در مورد بعضی ســوژه ها باید تا آخر 
پیــش بروید و آن را به نتیجه برســانید و به طور 

ملموس نتیجه کارتان را به مردم نشان بدهید.

آنچهمیخوانید

پس از سه ماه وقفه، پخش سری 
جدید برنامه جهــان آرا همزمان 
با ماه مبــارک رمضان از شــبکه 
افق ســیما آغاز شــد. نخستین 
قسمت از این مجموعه با حضور 
مهدی نصیری و بهروز افخمی به 
بایدها و نبایدهای یک گفت وگوی 

تلویزیونی پرداخت



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
16 سال بيشتر نداشت كه پرتاب شد 
وســط معركه جنگ و عمليات هاى 
بزرگ و به قــول خودش مجبور شــد زود بزرگ 
شود. جنگ به جز اينكه او را به « بزرگسالى پيش 
از موعد» مبتــال كرد، ذوق و اســتعداد خدادادى 
نويسندگى را هم كه مثل خودش در عوالم نوجوانى 
ســير و ســياحت مى كرد، قلقلك داد. يعنى شوق 
نوشــتن به ســراغ «احمد دهقان» آمد تا كم كم 
زمينه تولد يك داستان نويس فراهم شود. خودش 
خرداد 1345 در كرج، نويسندگى اش اما درست در 
بحبوحه جنگ و در جبهه ها متولد شد. از عمليات ها، 
اتفاقات و آدم هاى دور و بََرش يادداشت بر مى داشت 
بدون اينكه فرصتى براى فكر كردن به نويسندگى 
داشته باشد. «احمد دهقان» سخت مشغول جنگ 
و تلخ و شــيرين آن بود اما نمى دانست، زير پوست 
رزمنده اى كه دارد زودتر از موعد بزرگ مى شــود، 
نويسنده اى هم در حال تقال و تكاپوست و چه بسا 

براى به دنيا آمدن عجله هم دارد!

 فكرش را هم نكرده بود
زندگينامه نمى نويســيم. فقط براى اينكه باورتان 
بشود خيلى به نويسنده شدن فكر نمى كرد از سال 
68 مى گوييم كه در 23 سالگى به دانشگاه رفت تا 
مهندسى برق بخواند. خدا مى داند چرا قيد مهندس 
شــدن و زرق و برق مدرك مهندســى برق را زد و 
ترجيح داد علوم اجتماعى بخواند و چند سال بعد 
هم در رشته مردم شناســى، كارشناسى ارشدش 
را گرفت. تا اينجاى كار چندان خبرى از نويســنده 
شدنش نيســت. يعنى رونمايى رســمى از آقاى 
نويسنده دفاع مقدس ماند براى 30 سالگى اش كه 
رمان «ســفر به گراى 270 درجه» را منتشر كرد. 
البته « دهقان» پيش از اين هــا و در آغاز دهه 70 

با « ستاره هاى شلمچه» و برخى كارهاى ديگرش 
نام خود را سر زبان اهالى داستان و داستان نويسى 

انداخته بود.

 معروف و جنجالى
«ســفر به گراى 270 درجه» دو سال بعد به عنوان 
اثر برگزيده جشــنواره 20 ســال ادبيات داستانى 
معرفى شد و مدتى بعد هم جايزه 20 سال ادبيات 
پايدارى را از آن خود كرد. «پال اســپراكمن» نايب 
رئيس مركــز مطالعات دانشــگاهى خاورميانه در 
دانشگاه «راتجرز نيوجرسى» آمريكا اين رمان را به 
زبان انگليسى ترجمه كرده است و چه بسا هنوز هم 
دانشگاه جرج واشينگتن دى سى، دانشگاه  هاروارد 
و برخــى از كتابخانه هاى آمريكايى اين كتاب را به 
عالقه مندانــش ارائه بدهند. البتــه كتاب بعدى و 
معروف تر و شايد جنجالى «دهقان» به نام «من قاتل 
پســرتان هستم» نيز در سال 94 توسط يك شرق 
شــناس و محقق يكى از دانشگاه هاى آمريكا به نام 
«كارولين كراســكرى» ترجمه مى شود و به فروش 

قابل قبولى هم دست پيدا مى كند.

 نويسنده ماترياليست!
كتاب هايــش اگرچــه در ايــران او را به شــهرت 
مى رســانند اما كمى تا قســمتى دردسر ساز هم 
مى شوند. هر چند نويسنده برگزيده جشنواره ادبيات 
دفاع مقدس با انتشــار رمان « من قاتل پســرتان 
هستم» تحسين بسيارى از منتقدان را بر مى انگيزد 
اما هســتند منتقدانى كه خيلى ســفت و سخت، 
معتقدنــد كتاب هاى «دهقــان» در واقع « ادبيات 
ضد جنگ» هستند نه داستان هاى پايدارى و دفاع 
مقدس. راستش را بخواهيد از اينجاى ماجرا، بحث 
تخصصى تر مى شود و همه چيز بر مى گردد به زاويه 

ديد و نوع نگاه يك نويسنده به جنگ. 

«احمد شــاكرى» كه خودش نويسنده، مدرس و 
منتقد ادبيات دفاع مقدس هم هست از بدبين ترين 
منتقدان «دهقان» است. او درباره «من قاتل پسرتان 
هستم» گفته است: «احمد دهقان در اين كتاب ادعا 
مى كند كه واقعيت را گفته است، اما آيا او توانسته 
در گزينش خود درســت عمل كنــد... دهقان در 
انتخاب ها عدالت را رعايت نكرده است...كســى كه 
مسلمان باشد... نمى تواند داستانى بنويسد كه در آن 
«عدالت الهى» وجود نداشته باشد... مگر كسى كه 
استحاله شده باشد... نبايد با ديدگاه هاى ماترياليستى 
وقايع را گفت... آيا هر كسى مجاز است كه هر چيزى 

را كه ديد، نقل كند»؟

 تهديد كردند
خيلى خيلى خالصه اگر بخواهيم بگوييم « من قاتل 
پسرتان هستم» داستان بسيار تلخ رزمنده اى است 
كه تحت شرايط خاص مجبور شده همرزم مجروح 
خود را به شــهادت برساند و سال ها بعد مى خواهد 
اين ماجرا را براى خانواده همرزم شهيدش تعريف 
كند. « احمد دهقان» در باره اين داســتانش گفته 
است: «وقتى قرار شد بر اساس اين داستان  فيلمى 
ساخته شــود، عده اى داد و بيداد به راه انداختند... 
تهديد كردند كه كفن پوش به خيابان آمده و جلوى 
ساختمان وزارت ارشاد تحصن خواهند كرد... البته 
بعضــى از آن افراد كه مرا بــه ضديت با ارزش هاى 
دفاع مقدس متهم مى كردند، وقتى در سالن سينما 
فلسطين از زبان سردار مرتضى قربانى شنيدند كه 
در جنگ ما چنين واقعه اى رخ داده، از مواضع خود 

دست برداشتند».

 ادبيات ضد جنگ نداريم
هرچنــد مترجمــان و محققان دانشــگاه هاى 
آمريكايــى كه آثــار «دهقان» را به كشورشــان 

برده اند، از طرفداران ادبيات ضدجنگ هســتند 
و همين مســئله موجب مى شود برخى منتقدان 
آثار دهقان او را نويسنده اى ضد جنگ و مخالف 
ارزش هــاى دفاع مقدس معرفى كنند اما بعيد به 
نظر مى رســد « دهقان» در روايت وقايع جنگ، 
نگاه ســياه و منفى به مقوله دفاع مقدس داشته 
باشــد و يا براى خوشــامد مخاطبان و منتقدان 
طرفدار ادبيات ضد جنگ داســتان نوشته باشد، 
بخصــوص اينكه خــودش گفته اســت: « من 
داســتان نويس غريزي هستم. اين طور نيستم كه 
بنشــينم براي خودم چارچوب و فرمول بگذارم 
و داســتانم را تأليف كنم؛ يعني فرمم را انتخاب 
نمي كنم، بعد داســتانم را بنويســم؛ داستانم در 
حين نوشتن شكل مي گيرد... قصه ضد جنگ بايد 
در فضاى منا سب خود شــكل بگيرد... در كشور 
ما ادبيات ضد جنگ به وجــود نمى آيد؛ چرا كه 
دفاع هيچ گاه در كنار جنگ قرار نمى گيرد و دفاع 
زيباترين تابلوى هر كشــورى است... هر كشورى 
دفاع كرده اســت اين تابلو را تا ابد به ميدان شهر 
خود زده اســت. البته تلخ هست، اما ضد جنگ 

نيست». 

 تلخ يا شيرين؟
گناه «احمد دهقان» شــايد نگاه متفاوت و غير 
كليشــه اى به جنگ و همچنين جدا كردن دو 
مفهوم « دفاع» و « جنگ» از هم باشــد. از نگاه 

او « جنــگ» بخصوص وقتى كه به ســرزمينت 
تجاوز كرده باشــند، تلخ و دهشــتناك اســت. 
شــخصيت هاى داستان هاى جنگى او حق دارند 
به دور از جنبه هاى شــعارى و تبليغاتى جنگ، 
گاه از شــهادت بترســند، گاه خشمگين شوند، 
بُبرند، اشتباه كنند، عاشق شوند و... خالصه مثل 
آدم هاى ديگر كوچه و بازار باشند. «دهقان» به 
عنوان راوى و شــاهد روزهــاى جنگ تحميلى 
دوســت دارد زواياى كمتر ديده شده زندگى و 
رفتار آدم هاى آن دوران را چه در زمان جنگ و 
چه در فضاى پس از جنگ روايت كند. با چنين 
ديدگاهــى گاه ممكن اســت داســتان هايش با 
برداشت هاى من و شما از دوران جنگ تحميلى 
جــور در نيايد و به قول خــودش گاهى پس از 
به پايان رســيدن داستان، خودش هم احساس 
كند اثــرش، واقعيت و حقيقتى تلــخ و گزنده 
از كار درآمده اســت. چند ســطر آخر را هم از 
زبان خــودش بخوانيد: « مــا در جنگ متجاوز 
نبوديم؛ ما دفاع كرديم... من شــيريني و تلخي 
را به ايــن نمي بينم كه جنــگ را محكوم كنم 
يا نكنم؛ آدم هاي جنگ براي من مهم هســتند 
كه محكوم ناشدني هســتند؛ يعني آدم هايي كه 
داوطلبانه در اين عرصه وارد شدند و جنگيدند... 
من داســتان خودم را مي نويســم و داستانم را 
شيرين هم مي دانم و مي دانم كه خواننده از اين 

واقعگرايي لذت مي برد». 
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

... و طبيب مى خواهيم
 ايستگاه /  حسين احمدى  
شبيه آدم هاى بى گناه سيلى 
خورده اى مى شــوم كه بِّر و بِر 
فقط مى افتد به نــگاه كردن، 
آن وقت كه مسئولى در رسانه 
ملى مى گويد: امســال گرانى 

نداشتيم!
براى اينكه اعتماد به حواس 

پنجگانه و خصوصاً بينايى و المســه و شنيدارى ام را از دست ندهم، براى 
شروع فوراً ليست خريد ديروزم را پيش مى كشم و مى افتم به چك كردن.

از مواد غذايى آغاز مى كنم. ُخب؛ دســتمال كاغذى، مرغ، گوشت، روغن، 
لبنيات و تخم مرغ كه افزايش قيمت داشــتند. پس انكار گرانى اينجا كه 

خط مى خورد.
بعد با جوش و خروش مى روم ســراغ كااليى به نام موبايل. گوشى يك ماه 
پيش خريده ام كه طى پروســه اى دزديده مى شود، ُهلم مى دهد به راسته 
تلفن همراه و معاشرت با مغازه دارانى كه اين بار، دو برابر قيمت همان تلفن 

را مطالبه مى كنند. اينجا هم كه بحث ثبات خط مى خورد.
خوشبختانه به دليل تهيه جهيزيه اين روزها در بازار لوازم خانگى هم دستى 
بر آتش دارم و با تورم، باالنشين شده ام و از سوختگانم. از آن دلسوختگانى 
كه مى توانند اظهارنظر كنند از قيمت ســاعتى كاالها و بگويند اينجا هم 

قلمى مى شود كشيد بر ناگرانى.
مسئله بعدى، پوشاك است كه نه من، بلكه در تخصص همه خانواده هاست 
و در هر منزلى را بكوبى به شما پيشنهاد مى كند كه حاال چه كارى است، 
تنوع در رخت و هيئت نو! برو كه «نه همين لباس زيباست نشان آدميت»! 
و صعود قيمت ها را َدم نمى زند تا وقتى مديرى نيايد و نگويد امسال، گرانى 

بى گرانى!
از التهاب مسكن و خودرو هم كه حرفى نزنم، سنگين ترم كه اين بازارهاى 
چاق و گردن كلفت - مصمم و ميليونى - آدم ها را ِخفت مى كنند! از آن ها 

كه افزايش قيمت شان چشمگير و چشم درآور است!
ُخب، مثال ها را مى چينم گوشــه اى و حواسم را گوشه اى... الحمدهللا همه 
چيز، سرجاى خودشــان نشسته اند صريح و مرتب و ناخوشايند... تورم به 
جاى خود، صبورى برجاى خويش... َدك و پُِز گرانى يك طرف، پاى لنگ 

مصرف كننده يك طرف.
اما نكته غم انگيز اين ماجرا، نه جيب ها و حساب هاى تار بسته است و نه خط 
قرمزهايى كه به كبودى و سياهى مى زنند كه متوليان و دولتمردانى هستند 
كه عينك راســتگويى شان را در خانه جا مى گذارند و جاى صفر و صد را، 

پس و پيش مى بينند و انگار بى خبرند كه اقتصاد بيمار، طبيب مى خواهد!

تلنگر

روى ريل حساب و كتاب
 ايستگاه /رقيه توســلى مأمور، كارت شناسايى اش را نشانم مى دهد 
و مشــغول تخليه محتويات صندوق صدقات مى شــود. اولين بار است كه 

ايستاده ام به تماشاى اين قصه.
نمى توانم ســؤالم را نپرســم. پس به جاى دو دلى، عذرخواهانه مى گويم: 
اگرچه واقفم براى حمايت خانواده هاى نيازمند، بســيار زحمت مى كشيد 
و اين را هم ديده ام كه چقدر دعايتان مى كنند اما دوســت داشــتم بدانم 

عاقبت اين مدل وجوه واريزى شهروندان چه مى شود؟
كه مى شنوم: صرف درمان، كمك هزينه جهيزيه، تسهيالت ارزان، تعمير و 

ساخت مسكن و تأمين هزينه تحصيل دانش آموزان و دانشجويان.
ما سعى مى كنيم امين مردم و خادم مددجوها باشيم. كارمان امداد است.
مأمور كميته مى رود و من هم به قصد خريد راهى مى شــوم در حالى كه 

فكرم، پيش چشم انتظارى طبقه كم درآمد است...
پيش صندوق منازل و ادارات و معابرى كه هرماه، پُر و خالى مى شــوند تا 

عزيزان تحت پوشش دستگيرى شوند...
پيش آدم هاى شــريفى كه با برگه مأموريت مى آيند تا كيســه هاى تعبيه 

شده پلمب دار را برسانند به مركز.
درحالى كه از تماشــاى غريبه ها و آشنايانى لذت مى برم كه به خودشان، 

اطرافيان و آيندگان شان درِس مى دهند. درس امداد به مستمندان را.
ســر خيابان مادرى را مى بينم كه كودكش را به آغوش كشيده تا دوتايى، 

اسكناس پسركش را بيندازند در حفره صندوق.
در سوپرماركت هم چند صندوق هميارى مى بينم و مردى كت و شلوارى 
كه مبلغى روانه مكعب شيشــه اى مى كند و زنــى جوان كه پول بعدى را 
با لبخند مى گذارد در جعبــه كنارى و بعد پيرمردى كه چيزى مى خواند 
زيرلبــى و آن وقت مهربانى اش را مى اندازد ميان تومان هاى رنگى ديگر و 

مى رود.
خريدم را مى گذارم روى ريل تا حســاب و كتاب كنم اما چشمم از «سوره 

توبه» برداشته نمى شود.
خطاطى - به گمانم - با حالى خوش و قلمى غلتان، آيه 104 را عاشــقى 
كرده. به همه نگاه ها، هديه داده: «آيا ندانســته اند كه تنها خداست كه از 

بندگانش توبه را مى پذيرد و صدقات را مى گيرد».

گزارش از شخص

داستان نويس مادرزاد
«احمد دهقان» 30 سال پاى ادبيات پايدارى و دفاع مقدس ايستاده است

گزارش جيبى
ايســتگاه / فرياد مى زنند:« قولنومه تهرون دويست تومن»! تعدادشان 
كم نيســت و دائم دور و بر ســاختمان هاى مراكز تعويض پالك خودرو 
مى پلكند. يكى شان را كنار مى كشم و مى پرسم ماجرا چيست كه توضيح 
مى دهد:« پالك ماشين را بر اساس محل سكونت صادر مى كنند. اگه بچه 
تهرونى كه هيچى! ولى اگر خونه ت تهرون نيست، برات قولنومه صورى 

درست مى كنم كه سه سوته پالك تهرون بگيرى»! 
به مأموران پليسى كه اطراف ساختمان رفت و آمد مى كنند اشاره مى كنم و 
مى پرسم از اين مأمورها نمى ترسى؟ پوزخند مى زند و مى گويد:« نه داداش! 
ما عمرمون رو تو اين كار گذاشتيم...ديگه مأمورا هم مى شناسنمون بهمون 
كار ندارند. ولى اين جوجه هاى تازه كار بخوان كار و كاســبى ما رو خراب 
كنن ســر و كارشون با مأموراست»! مى خواهم بازهم سؤال كنم اما آقاى 
«قولنامه درست كن» با اخم هايش بهم مى فهماند كه از دستم كالفه شده. 
راهم را مى كشم و مى روم توى ساختمان براى سفارش پالك خودرويم. نفر 
جلويى توى صف قولنامه به دست ايستاده و منتظر است نوبتش شود. سر 

صحبت را باز مى كنم و از ال به الى صحبت هايش مى فهمم اهل شهرستان 
است و قولنامه دســتش صورى است. مى گويد همه دنبال پالك تهران 
هستند. دليلش را كه مى پرسم توضيح مى دهد: «مشترى اول پالك تهران 
قاچاقچى هاى مرزى هستند! بخصوص قاچاقچى هاى مشروبات الكلى كه 
اغلب ساكن شــهرهاى مرزى هستند. مأمورها معموالً ماشين هاى نمره 
شهرهاى مرزى را بازرسى مى كنند ولى وقتى نمره ماشين مال تهران باشد 
مأمورها كمتر شك مى كنند. مشترى دوم هم دالل هاى شهرستانى ماشين 
هستند. توى شهرستان ها ماشين هاى نمره تهران را بهتر مى خرند. بعضى ها 
هم مثل من عشق نمره تهرانند! كالسش خيلى باالست...با ماشين نمره 
تهران كه توى شــهر راه مى روى يك حساب ديگر رويت باز مى كنند. به 
دردسر و جعل سندش مى ارزد. تازه موقع فروش هم به خاطر همين پالك 
تهران ماشينم را يك ميليون باالتر مى فروشم»!باتوجه به اينكه چندماه 
پيش گزارشى از داللى پالك هاى رند در مراكز تهيه پالك تهيه كرديم و 
مسئوالن محترم هيچ توجهى به آن نكردند، اين بار به جاى مسئوالن از 

جاعالن قولنامه، دالالن گرامى و... خواهش مى كنيم حاال كه تقريباً حوزه 
صدور پالك را به طور كامل در دســت گرفته اند، مراكز رسمى تعويض 
پالك را تعطيل و همان گوشه خيابان بساطشان را پهن كنند و با قيافه 

هركى بيشتر حال مى كنند برايش پالك تهران صادر كنند!

 
قولنامه 
تهرون

  اميد ظرافتى  

ايستگاه / «ابراهيم حاتمى كيا» اين 
روزها با «به وقت شــام» در سينماها 
حســابى كــوالك كرده و بــه گفته 
خودش اين فيلم در آستانه فروش 13 
ميلياردى قرار گرفته است. آقا ابراهيم 
در جديدترين پســت اينستاگرامش 
تصويــرى از مســتند «روايت فتح» 
منتشر كرده و نوشته است:« آوينى به 

من مي گفت براي ساختن مستند، بايد رابطه قلبي با فضا داشته باشي اگر 
آن فضا و شرايط را باور نداشته باشي،تصاوير به سراغ تو نخواهند آمد. تو بايد 
خود را مهيا كني آنگاه به جبهه بروي و در آن فضا باشي. وقتي شرايط دروني 
تو فراهم شد آن موقع تصاوير سراغ تو مي آيند و در كادرت قرار مي گيرند».

ايســتگاه / از ديروز تصاوير عروسى 
شــاهزاده «هــرى» انگليســى فضاى 
مجازى را پر كــرده و مخاطبان فضاى 
مجازى هم واكنش هــاى مختلفى به 
آن داشته اند. «على عليزاده» -تحليلگر 
سياســى- برخالف بعضى از مخاطبان 
فضاى مجازى كه از آرايش و لباس ساده 
عروس خانم تعريف كرده بودند، نگاهى 

عمقى به اين ماجرا داشته و به اين عروسى سلطنتى تاخته و در توييترش نوشته 
است:«جزئيات عروسى يك آدم 24 ساعت است كه خبر مديا شده و خفه مان 
كرده. در قرن 21 عده اى مفت خور را چون «خون ســلطنتى» در رگ هايشان 

جريان دارد از خودشان برتر مى دانند بعد به ما درس دموكراسى مى دهند»!

ايســتگاه / نام «وحيد يامين پور» 
بعد از اظهــار نظرهــاى جنجالى اش 
در برنامه «جهان آرا» شــبكه «افق» 
كم كم ســر زبان ها افتاد. آقا «وحيد» 
كه عالوه بر مجرى گــرى در روزنامه 
نگارى، نويسندگى و مستند سازى هم 
دستى بر آتش دارد، با انتشار تصويرى 
از آيات قران كريم در اينســتاگرامش 

نوشــت: «قواعدى كه قرآن براى محافظت از زنان و حقوق آن ها در جامعه 
خشن و مردساالر حجاز در 1400 سال پيش وضع كرده، هنوز هم عجيب و 
خيره كننده است در آيات 228 به بعد سوره مباركه بقره برخى از اين قواعد 

حمايت آميز ذكر شده».

عجيب و خيره كنندهآوينى به من گفت

مجاز آباد

خفه مان كردند!

استارتاپ يك ميليارد دالرى
كه  (كارگشــا)  اِنِترپرنر  فصلنامه 
تمركز خود را بر موضوعات مربوط 
به تجــارت و مســائل اقتصادى 
معطوف مى كند، در شــماره بهار 
خود نگاهى ويژه به شركت هاى نوپا 
يا اســتارتاپ ها انداخته است. اين 
مجلــه در مصاحبه اى اختصاصى 
به ســراغ «جان فولى» موســس 
اســتارتاپ «پلوتــون» رفته كه 
نرم افزارى براى افراد عالقه مند به 
آمادگى جسمانى است. استارتاپى 
كه بعد از مدت كوتاهى ارزش يك 
ميليارد دالرى را براى آن تخمين 

مى زنند. «فولى» فرمول موفقيت خود را اين گونه تشريح مى كند: «همان 
كارى را انجام بده كه ديگران مى گويند نمى توانى انجام دهى»!

نجات صنعت فيلمسازى
چــاپ  جى كيــو  ماهنامــه 
آفريقاى جنوبى در تازه ترين شماره 
خــود در مصاحبه اى اختصاصى 
به ســراغ «مايكل بــى جردن» 
رفته اســت، بازيگر مطرحى كه 
ايــن روزها به خاطــر حضور در 
فيلم هايى مانند «ِكريد» و «پلنگ 
ســياه» خود را به عنوان يكى از 
ســتارگان اصلى سياه پوست در 
سينما مطرح كرده و بسيارى او را 
از نظر شهرت جانشين شخصيتى 
مانند دنزل واشــنگتن مى دانند. 
جردن در مصاحبه خود به انتقاد 

از جدا افتادگى عظيم ميان سياه پوستان قاره آفريقا با ديگر سياه پوستان در 
نقاط ديگر دنيا پرداخته و وجود تنوع نژادى با حضور سياه پوستان در سينما 

را براى ادامه حيات صنعت فيلمسازى حياتى مى داند.

اهميت زود رسيدن 
ماهنامه بيزينس تَِروِلر كه صنعت 
و تجارت را در شــكل بين المللى 
آن مورد بررســى قرار مى دهد، در 
تازه ترين شــماره خود نگاهى به 
شــرايط در حال رشد شهر كيتو 
پايتخت اكــوادور دارد. اين مجله 
با انتخاب تيتر «دوران اوج كيتو» 
مى گويــد با اتخاذ سياســت هاى 
مناســب ســرمايه گذارى توسط 
دولت اكوادور، اين شهر خود را به 
عنوان يكى از مطرح ترين شهرهاى 
آمريكاى التين مطرح كرده است. 
بيزينس تَِروِلر همچنين در مقاله اى 

روش هاى زود رسيدن به سفرهاى كارى براى تاجرين را برشمرده و اهميت هاى 
آن در راه رونق كسب و كار را نيز به آن ها گوشزد مى كند.

نشريات جهان

طرح روز/ رمضان الكريم
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

روزمره نگارى

خانه طراحان انقالب اسالمى به مناسبت ماه مبارك رمضان طرح هاى از «پوريا سرابى» و «محمد شكيبا» را در شبكه هاى مجازى منتشر كرده است
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