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 كى روش قبل از پرواز به تركيه: 
نمى گذارم چمدان لباس و بازيكن جابه جا كنند

دفاعيه مرد پرتغالى
تأملى در زندگى و نوآورى هاى علمى
 صدرالمتألهين در روز بزرگداشت او

مالصدرا، و ما ادراك ما مالصدرا!
تأملى در زندگى و نوآورى هاى علمى
 صدرالمتألهين در روز بزرگداشت او

مالصدرا!

خط خبر 

حمله گربه وحشى به 2 دوچرخه سوار
آمريــكا/ در حمله 
مرگبــار يــك گربه 
وحشى به دو دوچرخه 
ســوار، يكى از آن ها 
كشــته و دوچرخــه 
ســوار ديگر بشــدت 
مجروح شد.  اين اتفاق 
وحشتناك در نورس 
بند در ايالت واشــينگتن در 30 مايلى شــهر ســياتل 
آمريكا رخ داد. اين گربه وحشى پس از حمله مرگبار به 
دوچرخه سوار قربانى، او را به كمينگاه خود انتقال داد. 
بنا به گزارش USAToday اين مرد در حالى كه گربه 
وحشى در تعقيبش بود ابتدا توانسته بود به جنگل فرار 
كند، اما چند ساعت بعد جسد او در حالى كه اين حيوان 
در باالى سرش ايستاده بود پيدا شــد. دوچرخه سوار 
مجروح 31 ســاله نيز پس از تماس با پليس توانست از 
اين حادثه جان سالم ببرد. بنا به سخنگوى پليس محلى 
آمريكا اين دوچرخه سوار در ساعت 11 صبح روز شنبه 
با اداره پليس تماس گرفت و در حالى كه فرياد مى زد، 
گفت: «آيا صداى مرا مى شنويد؟ و سپس گوشى را قطع 
كرد». مأموران پليس پس از حضــور در محل حادثه با 
كمك سگ هاى مخصوص پليس توانستند اين گربه را 
پيدا كنند و با شــليك چند گلوله آن از پاى در آورند. 
دوچرخه سوار نيز در حالى كه بشدت مجروح شده بود 
به بيمارســتان منتقل شد. گفتنى اســت؛ اين دومين 
حمله مرگبار گربه وحشــى به انســان طى 100 سال 
گذشته در آمريكا به شمار مى رود.(باشگاه خبرنگاران)

باز هم سقوط جرثقيل
عربستان/ در منطقــه كارى در مســجدالحرام واقع 
در مكه مكرمه يك جرثقيل ديگر ســقوط كرد. شبكه 
الجزيره گزارش داد كه در پى وقوع اين حادثه، يك نفر 
زخمى شده است. امارت مكه مكرمه در صفحه توييتر 
خود نوشــت: در اين حادثه راننده يكى از ماشين هاى 
سنگين زخمى شد. در ادامه توييتر آمده است كه اين 
حادثه در منطقه كارى و نــه محل عبور زائران و حجاج 
رخ داده اســت. در حادثه ســقوط جرثقيل در مسجد 
الحرام در شهر مكه طى سپتامبر سال 2015(شهريور 
1394)، 107 نفر كشته و 238 نفر زخمى شدند كه در 
اين ميان يك ايرانى نيز به شهادت رسيد. سازمان دفاع 
غيرنظامى عربستان سعودى در آن زمان اعالم كرده بود 
كه در اين حادثه، حداقل 107 نفر كشته و 238 نفر هم 

زخمى شدند.(فارس)

تجاوز دكتر قالبى به بيماران 
انگلســتان/ دكتر قالبى كه در بيمارستان سلطنتى 
انگلســتان زن باردارى را مــورد آزار و اذيت قرار داده 
بود به هفت سال زندان محكوم شد. متهم 58 ساله كه 
«گرگورى بويل» نام دارد، پس از دســتگيرى مجبور به 
اعتراف شــد. بنا بر گزارش هاى رسيده، زن باردار براى 
چكاپ ماهيانه به بيمارستان رفته بود، اما اين مرد خود 
را دكتر بيمارســتان معرفى و به وى تعرض كرده بود. 
زن جوان نيز بالفاصله از اين دكتر قالبى شكايت كرده 
و روز گذشــته متهم با توجه به جرايم مرتكب شده به 

هفت سال زندان محكوم شد. (ركنا)

ترانزيت مشروبات الكلى در پوشش بارشكر!
خط قرمــز: يــك تريلــى ترانزيتى كه 
درپوشش بار شــكر وارداتى هزاران قوطى 
مشــروبات الكلى را بارگيرى و به مشــهد 
منتقل كرده بود، با دســتور قضايى توقيف 
شد. سرپرست دادسراى انقالب مشهد در 
تشريح اين خبر به قدس گفت:چندى پيش 
به واسطه اطالعاتى كه به دست ما رسيد، پى 
برديم افرادى به صورت سازمان يافته نسبت 

به انتقال مشروبات الكلى و اجناس قاچاق از گمرك بندرعباس فعاليت مى كنند.
قاضى خدابخشى تصريح كرد: در ادامه دستورات موردنياز در اين رابطه براى رد زنى 
و شناسايى عامالن اين اقدام صادر و در اختيار مأموران اداره مبارزه با قاچاق كاال و 

ارز پليس آگاهى استان خراسان رضوى قرارگرفت.
برهمين اساس بود كه مشخص شد اعضاى باند قاچاق مشروبات الكلى و.... با استفاده 
از يك تريلى ترانزيتى و در پوشش بار شكر،هزاران قوطى مشروبات الكلى را به همراه 
ديگر اقالم قاچاق در پوشش بارنامه شكر از گمرك بندر عباس بارگيرى و در حال 
انتقال آن به مشهد هستند. وى افزود: پس از آنكه تريلى حامل بار عظيم مشروبات به 
مشهد رسيد وبراى تخليه باردر انبارى واقع جاده قديم مشهد به قوچان توقف كرد، 
طى يك عمليات پليسى توقيف و در اين رابطه دو نفر از اعضاى باند قاچاق مشروبات 
الكلى دستگير شــدند. اين مقام قضايى تصريح كرد: متأســفانه طبق بررسى هاى 
قضايى ما مشخص شد كوتاهى برخى از افراد مسئول در گمرك بندر عباس در اين 
اقدام نقش داشته است. همچنين در ديگر بررسى هاى ما مشخص شد عامالن اين 
اقدام در برخى موارد به صورت كامًال حرفه اى اقدام مى كرده اند و ابتدا لوال هاى در 
كانتينرها را طورى باز مى كردند كه پلمب روى در آسيبى نبيند و در ادامه بار داخل 
كانتينر را تخليه و كاالهايى مانند مشروبات و... راجاسازى و به شهر هاى مقصد منتقل 
مى كرده اند. اين مقام قضايى در پايان عنوان كرد: تحقيقات ما در رابطه با شناسايى 

ديگر عوامل دخيل دراين پرونده همچنان ادامه دارد.

انهدام خط لوله 500 متري انتقال سوخت 
قاچاق در بندرعباس

پايگاه خبرى پليس: 500 متر خط لوله انتقال سوخت قاچاق در سواحل شهرستان 
بندرعباس توسط پليس شناسايى  و منهدم شد. سرپرست پايگاه درياباني بندرعباس 
گفت: دريابانان با اشراف اطالعاتى موفق شدند مسير انتقال سوخت قاچاقچيان را در 
سواحل روستاي بوستان شناسايي و منهدم كنند. سرهنگ كوروش بازيارتصريح كرد: 
اين خط لوله 500 متر طول داشت و با استفاده از لوله هاي pvc درسايز2 اينچي به 
طرز ماهرانه اي در زير ماسه هاي ساحل پنهان و قاچاقچيان از طريق آن قصد داشتند 

سوخت قاچاق را از ساحل به دريا و در نهايت به شناورهاي متخلف انتقال دهند.

سارق عابربانك هاى مشهد دستگير شد
خط قرمز: فردى كه متصدى پول گذار عابربانك ها بود و به همين واســطه 
مرتكب سرقت از عابربانك ها شده بود، دســتگير شد. فرمانده انتظامى استان 
گفت: متصــدى پول گذار دســتگاه هاى عابربانك يك شــركت خصوصى با 
سوءاستفاده از اعتماد مشتريان، نقشه سرقت از وجوه نقد دستگاهاى مذكور را 
طراحى كرد. سردار كريمى افزود: اين جوان 30 ساله از وجوهى كه براى پول 
گذارى در دستگاه هاى عابربانك به حسابش واريز مى شد سرقت مى كرد. مالك 
يك فروشگاه بزرگ كه چهار ماه قبل با اين شــركت خصوصى قرارداد نصب 
دســتگاه عابربانك در مغازه اش منعقد كرده بود و هر روز مبلغى را به حساب 
بانكى فرد پول گذار واريز مى كرد. وى گفت: شــاكى پرونــده در اين مدت با 
بررسى حساب بانكى خود متوجه مى شود كه گردش مالى دستگاه عابربانك با 
مبلغ واريزى به حساب متصدى پول گذار همخوانى نداشته و حدود 10 ميليون 
تومان كسرى دارد. با گزارش موضوع به پليس و اعالم شكايت مالباخته، مأموران 
با زيرنظر قرار دادن كارمند شركت خصوصى، پس از قرار دادن اسكناس ها در 
دســتگاه وارد عمل شدند و با شــمارش وجوه نقد متوجه شدند مبلغ واريزى 
كســرى دارد. فرمانده انتظامى خراســان رضوى گفت: اين فرد دستگير و در 
تحقيقات اوليه مشــخص شد او از دســتگاه عابربانك ديگرى واقع در منطقه 

سيدى مشهد نيز 18 ميليون تومان سرقت كرده است.

خط  بين الملل

 يــك تريلــى ترانزيتى كه 
درپوشش بار شــكر وارداتى هزاران قوطى 
مشــروبات الكلى را بارگيرى و به مشــهد 
منتقل كرده بود، با دســتور قضايى توقيف 
شد. سرپرست دادسراى انقالب مشهد در 
تشريح اين خبر به قدس گفت:چندى پيش 
به واسطه اطالعاتى كه به دست ما رسيد، پى 

خط قرمز: آتش نشــان فداكارى كه 12 ارديبهشت ماه حين 
انجام عمليات اطفاى حريق داخل ديگ آب جوش سقوط كرده 

بود، به شهادت رسيد.
12 ارديبهشــت ماه بود كه حادثه اعالم حريق در يك كارخانه 
توليد چينى به ايستگاه آتش نشانى مستقر در شهرك صنعتى 

توس مشهد اعالم شد.
تيم هاى عملياتى و اطفــاى حريق آتش نشــانى يكى پس از 
ديگرى به محل اعزام شــدند و در كمترين زمان خودشان را به 

محل حادثه رساندند.
به محض حضور نيرو ها در كانون حادثه مشخص شد، يك ديگ 
ذوب مواد توليد چينى دچاراشــكال شده و مواد مذاب در حال 

پرت شدن به اطراف است.
در حالى كه چندين نقطه از سالنى كه ديگ مذاب در آنجا قرار 
داشت بر اثر  پرتاب گداخته ها دچار حريق شده بود آتش نشانان 

اعزام شده به محل عمليات مهار حريق گسترده را آغاز كردند.
در اين عمليات آتش نشــان فداكار «حســن پوراكبر» پابه پاى 
همكارانش براى مهار آتش سركش و كاهش خسارت بيشتر به 

واحد توليدى تالش كرد.
كار مهار آتش به ســختى پيش مى رفت و هرچه آتش نشانان 
تالش مى كردند حريق كوره ذوب مواد را با پاشيدن آب سرد مهار 

كنند، انگار مواد مذاب قصد آرام گرفتن نداشت.
از طرفى آب پاشيده شــده روى كانون حريق باعث ايجاد بخار 
در محل شده وهمين امر ديد آتش نشــانان از جان گذشته را 

كاهش داده بود.
هرچه آتش بيشتر زبانه مى كشيد آتش نشان ها هم مصمم تر از 

قبل براى مهار آن تالش مى كردند.
عمليات به ميانه رســيده بــود كه در يك لحظه آتش نشــان 
فداكار«حسن پور اكبر»حين اطفاى حريق در ديگ آب جوش 
ســقوط كرد و تا كمر داخــل آب جوش فرو رفت و خســتگى 
عمليات نفسگير   براى هميشه بر تن آتش نشانان و همكارانش 

ماند.
پس از بروز حادثه به سرعت آتش نشان از جان گذشته توسط 
نيرو هاى اورژانس مســتقر در محل حريق به بخش سوختگى 
بيمارستان امام رضا(ع)منتقل و مداوا روى حادثه ديده آغاز شد.

اما تالش شبانه روزى كادر درمانى طى 19 روز فايده اى نداشت 
و سرانجام آتش نشان فداكار صبح روز گذشته آسمانى شد.

مشاور ايمنى آتش نشانى شــهرك صنعتى توس در اين باره به 
خبرنگار ما گفت: 12 ارديبهشت ماه تيم هاى عملياتى ايستگاه 
آتش نشانى مستقر در شهرك صنعتى توس در پى اعالم حريق 
در يك كارخانه توليد چينى كه در بخش تأسيساتش رخ داده 

بود براى انجام عمليات اطفاى حريق به محل اعزام شدند.
پاك عقيده تصريح كرد: طى اين عمليات «حسن پوراكبر» يكى 
از آتش نشانان در حين اطفاى حريق به داخل ديگ آب جوش 
كه در آن نزديكى قرار داشت سقوط كرد و از ناحيه پاها و قسمتى 

از كمر به شدت دچار سوختگى شد.
 آتش نشان فدا كار پس از حادثه به بيمارســتان امام رضا(ع)
منتقل شد و مورد مداوا قرار گرفت. اما متأسفانه وى صبح 31 
ارديبهشت ماه در بخش سوختگى بيمارستان امام رضا(ع) به 

درجه شهادت نايل آمد.
همچنين مدير روابط عمومى بيمارســتان امام رضا(ع) در اين 
زمينه گفت: 12 ارديبهشت ســال جارى يكى از آتش نشانان 
به دليل ايجاد عارضه ســوختگى به بيمارســتان امام رضا(ع) 

منتقل شد.
زمانى هم كه «حسن پور اكبر»آتش نشان فداكار به بيمارستان 
منتقل و در بخش سوختگى پذيرش شد، داراى سوختگى درجه 
2 و 45 درصدى بود. وى طــى اين مدت چندين بار مورد عمل 
جراحى قرار گرفت تا عفونت هاى ايجاد شده در بدن وى كاهش 

يابد كه آخرين عمل هم 25 ارديبهشت ماه بود.
محمد باغســتانى تصريح كرد: آتش نشان عزيز پس از انجام 
عمل دچار كاهش هوشــيارى و نهايتاً وى بى هوش شد كه 
بال فاصله اقدام ســى پى آر( اقداماتى است براى بازگرداندن 
اعمال حياتى دو عضو مهم قلب و مغز در فردى كه هوشيارى 
خود را از دست داده اســت) روى وى انجام شد.بار اول سى 
پى آر موفقيت آميز بود اما مجدد وى در ســاعت 30 دقيقه 
بامداد روز دوشنبه مجدد سطح هوشيارى اش كاهش يافت. 
برهمين اســاس براى بار دوم كادر درمانى اقدام به سى پى 
آر و احيا كردند كه متأسفانه نتيجه بخش نبود و آتش نشان 

فداكار جان خود را از دست داد.
وى در پايان عنوان كرد:دانشگاه علوم پزشكى به سهم خود اين 

ضايعه را به خانواده آتش نشان عزيز تسليت عرض مى كند. 

آتش نشان مشهدى آسمانى شد

آتش نشان مشهدى 
آسمانى شد

كارشناسان در گفت و گو با قدس عنوان كردند

نوسان هاى اقليمى نقشى در سمى بودن قارچ ها ندارند
خط قرمز- محبوبه على پور: افزايش تعداد 
مسموميت ها با قارچ و بروز مواردى از صدمات 
كبدى در اين افراد سبب توجه جدى تر به اين 
مسئله شده است.  مجتبى خالدى، سخنگوى 
سازمان اورژانس كشور با بيان اين مطلب به 
گزارشگر ما گفت: امســال شاهد موارد قابل 
توجهى از مســموميت هاى يادشده بوديم 
كه در  برخى موارد همراه با بروز نارســايى و 
صدماتى به كبد بوده، چنان كه ســه مورد از 

اين افراد مورد پيوند كبد قرار گرفته اند. 
وى افزود: بنابر آخرين اطالعات 849نفر به 
دليل مســموميت با قارچ به مراكز درمانى 
كشــور مراجعه كرده اند كه 11 نفرنيز فوت 
شده اند! همچنين اســتان كرمانشاه با 336 

نفرمسموم باالترين تعداد مسموميت ها را به 
خود اختصاص داده است.

*مصرف 20 گرم قارچ ســمى مى تواند 
مرگبار باشد

رئيس انجمن سم شناسى نيز با بيان اينكه از 
ميان بيش از 5000 گونه قارچ، تنها در حدود 
100 گونه آن براي انســان سمي محسوب 
مي شوند، گفت:بيشتر موارد مسموميت هاي 
گزارش شده به علت مصرف خوراكي تصادفى 
گونه هاي ســمى قارچ به جــاى گونه هاى 
خوراكي بوده كه بيشــتر در افــرادى كه در 
فصول رويش قارچ ها اغلب در اوايل فصل بهار 
و پاييز، نسبت به جمع آوري گونه هاى سمى 

اقدام كردند، ديده شده است. 

دكتر كامبيز ســلطانى نژاد،افزود: به طور 
معمــول در هر گرم قارچ خشــك شــده 
حــدود 1/5 تا 3/5 ميلي گرم ماده ســمى 
«آمانتين»وجــود دارد كه بــا توجه به دوز 
آمانتين كه در يك انسان بالغ در حدود 7 
ميلي گرم اســت، مصرف تقريبي 20 گرم 
از قارچ مي تواند منجر به بروز مســموميت 
هاي منجر به فوت در يك فرد بالغ شود. از 
همين رو تأكيد مى شود از مصرف قارچ هاي 
خودرو و فله اي خودداري كنيد. همچنين 
بايد توجه داشت كه مصرف قارچ ها توسط 
پرندگان و ســاير جانوران اهلي و وحشي 
نشــان دهنده غيرســمي بودن قارچ براي 

انسان نيست.

*تقصير را بر گردن نوسان هاى اقليمى 
نيندازيم 

بنابربرخى اظهارنظرها تغييرات اقليمى سبب 
افزايش آمار مسموميت هاى اخير معرفى شده 
است! دكتر محسن ارسالنى، اقليم شناس با رد 
اين نظر به گزارشگر ما گفت: درحال حاضر ما با 
هيچ گونه تغييرات اقليمى مواجه نيستيم، بلكه 
شاهد نوسان هاى اقليمى مى باشيم كه اين امر 
نيز نمى تواند تأثيرى بر ساختار گياهان داشته 
باشد.به اين ترتيب نمى توان ادعا كرد كه قارچ 
هايى پيش ازاين ســمى نبوده اند، اما حال به 
قارچ هاى سمى تبديل شده اند؛ البته به دليل 
فراهم بودن شــرايط رويش، شــاهد افزايش 

گونه هاى قارچ در مناطق غربى كشورهستيم.
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مردم

گفت و گو

بهمن عباسپور از مادربزرگش مى گويد
بى بى مى گفت عروسك ها را نمى خرند

سال گذشته نوه هاى بى بى حاضر، او را سرانجام راضى كردند تا عروسك ها 
و قصه هايش را براى بقيه هم به نمايش بگذارد. درخواستى كه بى بى اول 
خيلى با اكراه آن را قبول كرد تا نمايشگاه آثارش برگزار شود؛ اما وقتى كه 
استقبال بى نظير مردم از آن را ديد، به ادامه كارش دلگرم شد. متن پيش 

رو روايت هاى بهمن عباسپور، از بى بى و عروسك هايش است. 

  من بيشتر با قصه هاى بى بى خاطره دارم تا عروسك هايش. يادم مى آيد 
هميشه من و باقى نوه ها فرار مى كرديم و پيشش مى آمديم كه برايمان قصه 
تعريف كند. آن موقع ها توى شهرمان بام ها گلى بود و وقتى باران مى آمد 
ما مى رفتيم پشــت بام تا غلتك بكشيم كه به سقف نم ندهد. وقتى هم 
حسابى خسته مى شديم پيش بى بى مى رفتيم و بى بى قصه اى برايمان 
تعريف مى كرد كه عين وصف حال و روزمان بود. مادربزرگ من خيلى قصه 
مى داند. يك بار با مادرم اين قصه ها را نوشتيم تا اگر زمانى يادش رفت از 
بين نروند. اما خدا روشــكر همه را بخوبى بــه خاطر دارد. من االن بازيگر 
تئاتر هستم هميشه وقتى مى پرسند از چه كسى تأثير گرفتى، مى گويم 
مادربزرگم هميشه الهام بخش من بوده است. چون ذهنيت من را با قصه 

هايش جورى پرورش داده كه در كارم خيلى مؤثر بوده است.

 همــه ما نوه ها،كودكى مان را با عروســك هاى بى بــى گذرانديم. اين 
عروسك ها ويژگى منحصربه فردى دارند. ريشه اين عروسك ها يا در فرهنگ 
ايرانى اســت يا در داستان هايى كه خودش تعريف مى كند. شايد عجيب 
باشد، اما مادربزرگ عروســك هايى درست مى كند كه درست شخصيت 
افرادى اســت كه آن ها را ديــده و از آن ها تأثير گرفته اســت. بعضى از 
عروســك ها هم براساس تخيالت او ساخته شده اند. بى بى از همان دوران 
ميانسالى دنبال هيجان و جنب وجوش بود و هميشه از بيكار ماندن كالفه 

مى شد.

 اوايل بيشتر بافتنى مى بافت اما هشت سالى مى شود كه به جرئت مى توان 
گفت تمام روزش را با اين عروسك ها سپرى مى كند. هر كسى عروسك ها 
را مى بيند مادربزرگ را تشويق مى كند و همين تشويق ها موجب مى شود، 
بيشتر كار كند. البته مادربزرگ با اين كار به تمام اطرافيانش بخصوص ما 
درس هاى بزرگى مى دهد. مادربزرگ نشــان داد كه براى انجام هر كارى 
هيچ وقت دير نيست و فقط عشق و عالقه كافى است تا هر كارى را انجام 

دهيم.

  بى بى نگاه خالقانه اى به پديده هاى اطرافش دارد و با الهام از داشته هاى 
خود، دســت به خلق آثارى بديع مى زند، آثارى كه نظير آن هيچ جا پيدا 
نمى شود. بى بى همه عروسك هايش را خالقانه براساس قصه هايش آفريده 
است، اما برخى را هم مشابه قصه هاى بچه هاى امروز درست مى كند مثل 
شخصيت ننه اسكندر در انيميشــن شكرستان كه بخوبى نشان داده كه 

چيزى از يك عروسك ساز حرفه اى و تحصيلكرده كم ندارد.

  عروسك هاى بى بى يك ويژگى منحصربه فرد دارند و آن اينكه ملهم از 
ذهن خالق خود او هستند. مقرون به صرفه بودن و استفاده از پارچه هاى 

اضافى و دورريز ويژگى ديگر اين عروسك هاست. 

 حجاب هم كه خصيصه همه عروســك هاى بى بى اســت چون دلش 
مى خواهد عروســك هايش با حجب و حيا باشند. بى بى عروسك هايش را 
يــادگار دوران بعد از خود مى داند و همين برايش كفايت مى كند كه از او 

به نيكى ياد كنند.

  تا چند وقت پيش بى بى حاضر باور نمى كرد كه كسى عروسك هايش 
را دوست داشته باشد و هرچه مى گفتيم دوست دارند، مى گفت پس چرا 
نمى خرنــد؟ يك روز گفتم مى خواهى براى فــروش بگذارم تا باور كنى؟ 
روزى كه براى فروش گذاشتيم، مردم حسابى استقبال كردند. آن قدر كه 
ديدم همه عروسك ها دارند فروش مى روند و تمام مى شوند ديگر فروش را 

برداشتم. اين نمايشگاه ديگر فروش ندارد.
اين نفروختن چند دليل دارد.خود بى بى مى گويد كه شــما بفروشــيد. 
بگذاريد بچه هايى كه مى بينند دلشــان آب نشود من خودم تا جان دارم 
برايتان عروســك مى سازم. برخى مؤسســات هم گفته اند كه مى توانيم 
عروسك هايش را به صورت مجموعه هاى مختلف نگه داريم تا براى هميشه 
يادگار بماند و مردم بتوانند از آن ها ديدن كنند؛ اما اگر فروش برود و وارد 
خانه ها شود، معلوم نيست چه باليى سر عروسك ها بيايد. اگر شما بى بى 
را بشناســيد مى فهميد كه چقدر با دقت حتى مدل و لباس عروسك ها را 
انتخاب مى كند. اگر مؤسسه اى بخواهد عروسك ها را به صورت كلكسيون به 
نمايش بگذارد و از آن ها نگهدارى كند، مى توانيم در اختيار قرار بدهيم؛ اما 
واقعاً حيف است دانه دانه بفروشيم چون در خانه هاى مختلف گم مى شود.

  وقتى بى بى به تشــويق ما نوه ها قرار شد عروسك هايش را به نمايش 
بگذارد به ما گفت اصالً به نظرتان كســى اين ها را مى خرد، اما در روزهاى 
برگزارى نمايشگاه تمام نگرانى بى بى اين بود كه نكند همه عروسك هاى 
دوست داشتنى اش را بخرند و چيزى باقى نماند. در روزهاى نمايشگاه، بى بى 
در حال درست كردن عروسكى بود كه هنوز چشم نداشت و پيش از آنكه 
تمام شود، بالفاصله پيش خريد شد. همين استقبال و عالقه مردم است كه 
او را به ادامه كار مصمم تر مى كند. عروسك هاى دست ساز مادربزرگ هاى ما 
كامالً برخاسته از فرهنگ ماست كه مى توان از آن ها براى توليد انبوه براى 

بچه هاى ايران زمين الهام گرفت.

  بى بى پاى ثابت برنامه هاى تلويزيونى هم هست. رد پاى اين تلويزيونى 
بودن را مى توانيد در عروســك هاى بى بى دنبال كنيد. مثل اينكه بى بى 
تا به حال دوبار عروســك «باب راس» نقاش معروف برنامه «لذت نقاشى» 
را ســاخته است كه نشــان مى دهد. يا اينكه چون كاله قرمزى را دوست 
دارد، عروســكش را هم ساخته است. اما هيچ شــباهتى به كاله قرمزى 
معروف ندارد، كامالً ســاخته و پرداخته ذهن بى بى است. مادربزرگ همه 
عروسك هايى را كه درست مى كند، دوست دارد؛ چون آن ها را مى شناسد 

و او را به ياد زمانه اى مى اندازند كه ديگر وجود ندارد.
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قصه دوزى هاى بى بى حاضر

 بى بى چرا پدر و مادرتون اســم شما را 
«حاضر» گذاشتند؟

يــك خواهر قبل از خودم داشــتم كه مى گفتند 
اســمش حاضر بوده، طفلى از دنيا مى رود و بعد 
مادرم من را حامله مى شود. براى همين اسم آن 
دختــر را روى من مى گذارند. به قول خودشــان 

مى گذارند «حاضر» كه بمونم و از دنيا نرم.

 بچگى هاى شــما تو كازرون چطور بود؟ 
چندتا خواهر و برادر داشتيد و چه بازى هايى 

مى كرديد؟
من يك برادر و سه تا خواهر داشتم. پدرم آسياب 
داشــت و مادرمم كارِ خونه انجام مى داد. بچه كه 
بودم عروسك درست مى كردم و با برادرم كه قبل 
من به دنيا آمده بود، بازى مى كرديم. تنگسه بازى 
مى كرديم كه يك ســرى چوب تراش مى كرديم 
و موقعى كــه باران مى شــد و زمين خيس بود 
مى كوفتيــم توى زمين و يكى بــزرگ مى زديم 
پشــت چوب هاى قبلى و اگه مى افتاد، مى گفتيم 
برديم، عشق مى كرديم كه برديم. شش خونه بازى  
هم مى كرديم، مى رفتيــم باالى دار، از توى لونه، 
گنجشــك در مى آورديم، مادرم مى گفت اينجور 
مى كنى مى رى دســتت رو مى كنــى تو چالى، 
نمى گى مار مى زندت؟ دلــم خوش بود يه چپه 
گنجشــك در مى آوردم و مى ديدم خيلى تازه اند، 
دلم مى ســوخت و مى گذاشــتم ســر جاش. اما 
اونايى كه مى پريدن رو مى گرفتم. ننه و باباشونم 
تيك تيك دنبالشــون بودن. بعد كه مى اومديم با 
دخترعموم، مى گفتم من خيلى زحمت كشيدم 
هفت تا سى من، سه تاش سى تو. مادرمم مى گفت 
حاال كــه رفتن مارشــونم نزده، دعوامــم دارن! 
بعد گنجشــكا رو مى كشــتيم، كباب مى كرديم 
و مى خورديم، گوشــتى هم نداشتند، ولى نمك 

مى زديم و مى خورديم. 

 چندساله بوديد كه ازدواج كرديد؟
9 ســالم بود، عروس شدم و رو صندلى نشستم. 
االنم 90 ســالمه و دوباره عروس شدم رو صندلى 
نشستم. يه دفعه ديگه هم عروس مى شوم و لباس 

سفيد مى پوشم و ديگه هيچ كس من نمى بيند.

 با همسرتان چه طور آشنا شديد؟
خدابيامرز گيوه مى دوخت، من چندبار رفته بودم 
خانه شان چيزى بخرم. بعد مى ديدم با خواهرش 
مدام مى آمد خانه ما. 15 سال از من بزرگ تر بود. 
داستان به دنيا آمدنش هم جالب است. در كازرون 
يه آقاى فضل اللهى بوده كه از كوه مى آمد و مردم 
شــهر را اذيت مى كرد، يك روز كه مثل هميشه 
ســر مى رســد، مردم محاصره  وبعد دستگيرش 
مى كنن. همه شهر دوان دوان مى روند كه جريان 
را از نزديك نگاه  كنند. مادر شوهرم تنها مى ماند و 
نمى رود. اين همان روزى بوده كه شوهرم به دنيا 

آمده، 105 سال پيش.
40 سال هم با او زندگى كردم. هميشه مى گفتم 
من 40 ساله سر به سر تو مى گذارم، مردم عروسى 
مى كنن، جوونن نوعروسن، مى ميرن، اما من هنوز 
هستم. اونم مى گفت اگه تو ُمردى من هيچ وقت 
زن نمى ستونم؛ اما من مى گفتم اگه تو ُمردى من 
شــوهر مى كنم. دروغ مى گفتا؛ اگه من مى ُمردم 
مى رفــت زن مى گرفت. اما خودم هيچ وقت ديگه 

فكر ازدواج نكردم.

 ازدواج هــاى گذشــته خوب بــود، يا 
ازدواج هاى االن؟

نــه! االن خوبه. قبالً خوب نبــود. حاليه مرتبن، 
روزگار دارن، زندگانى دارن. همه چيز اآلن بهتره. 
من كوچك و نــادان بودم، اگه عاقل بودم كه بله 

نمى دادم.
من 9 سالگى شوهر كردم و 18 سالگى بچه آوردم، 
بعداً دوباره 21 سالم بود بچه دار شدم. بعد 14 سال 
حامله نشدم و بعد يه بچه ديگه آوردم و 7 سالش 
بود كه پدرش فوت شــد و من االن پيش همان 
كه مجرده زندگى مى كنم. صبح تا شــب سركار 
اســت و من حوصله ام سر مى رود و تنها هستم و 
خسته مى شوم. بعد عادت كردم و عروسك درست 
مى كنم. اگر كار كنم خوبم، اما اگر بلند بشوم راه 
بروم، مى خورم زميــن. جون ندارم. بچه كه بودم 
هم عروسك درست مى كردم، اما بعد اينكه شوهر 
كردم و بچه دار شدم، يادم رفت. اما بعد كه پيش 
پســرم آمدم و تنها بودم شروع كردم به عروسك  

درســت كردن. االن هم تا قدرت دارم درســت 
مى كنم.

 وقتى جــوان  بوديد هم كار هنرى انجام 
مى داديد يا نه؟

بله؛ قديم ترها چارقد مى بافتم، چيزهاى مختلف 
مى بافتــم، يا يه چيزى مى بريــدم و مى دوختم. 
خودمم «روار» مى چيديم. روار رويه گيوه اســت، 
بابابزرگ (شوهر بى بى) هم گيوه باف بود. االن هم 
لباس عروسك ها رو مى بافم يا پتو مى بافم، لوزى 
لــوزى مى بافم و به همديگــه وصل مى كنم پتو 
مى شود. يا از اين فرش هايى كه جلوى اتاق پهن 
مى كنند مى بافم. اصالً دلم نمى خواهد بيكار باشم، 

دوست دارم فقط كار كنم. 

 از چه زمانى شروع به ساخت اين عروسك  
كاموايى ها كرديد؟ 

من از بچگى اين عروســك ها را درست مى كردم. 
بازى بچگى ما همين بود. اما بعد از دوران كودكى 
ديگر درست نمى كردم تا اينكه شوهرم به رحمت 
خدا رفت و بچه هايم سراغ زندگى شان رفتند. من 
هم براى اينكه تنها نمانم با پسرم به شيراز آمدم. 
االن 15 سال است كه از كازرون به شيراز آمدم و 
با پسر كوچكم زندگى مى كنم. روزها وقتى پسرم 
سركار مى رود تا شــب كه برگردد تنها مى مانم. 
براى اينكه تنهايى اذيتم نكند اين عروسك ها را 

درست مى كنم.
اين ها همدم من هســتند، اگر اين عروسك ها را 
درست نكنم، فكرم مشــغول مى شود و ناراحتم 
مى كند. جدا از اين ديگر توان راه رفتن ندارم و اگر 
دو قدم بردارم مى خواهم بيفتم و االن اين دست 
و چشم برايم كار مى كنند، تا نشستم هر كارى از 

دستم بر بيايد انجام مى دهم.

 شخصيت اين عروسك ها از كجا به ذهن 
شما مى آيد؟

گفتم كــه از كوچكــى كار من درســت كردن 
عروسك كاموايى و پارچه اى بود. شخصيت هاى 
داســتان هايم توى ذهنم شكل مى گيرند و من 

آن ها را درست مى كنم. 
گاهى هم عروسك هايم را به پسرم نشان مى دهم 
و اگر خوشــش بيايد من خوشحال مى شوم و از 
روى آن ها باز عروسك درســت مى كنم، اما اگر 
پسرم بگويد «اين چيه كه درست كردى و زشت 
است» ديگر سرد مى شوم و آن شخصيت را كنار 
مى گــذارم. اما همه عروســك هايم را با عشــق 
مى سازم. اصالً بى عشق كار نمى كنم، من عشق 
به اين عروســك ها را دارم و عشــق به نماز، روزه 

و كارهاى خير.

 اين عروسك ها را با چه چيزى و چه طور 
درست مى كنيد؟

اول از همه تصوير شخصيت قصه اى كه قرار است 
به عروســك تبديل شــود را روى كاغذ به شكل 
كامــالً ابتدايى در مى آورم. بعــد رنگ هاى مورد 
نظرم را از ميان پارچه هايم انتخاب و به ساده ترين 
شكل شروع به سر هم كردن آن ها مى كنم؛ نوه ها 
و همسايه ها برايم پارچه هاى دورريختنى مى آورند 
يا لباس هاى بافتنى قديمى  و كهنه را مى شكافم و 
عروسك درست مى كنم. داخل عروسك ها را هم با 
تكه پارچه هاي خرد شده پر مي كنم، خيال نكنيد 
اين كار آســان است. نخ به ســوزن كردن خيلى 
سخت اســت. گاهى ساعت ها مى نشينم تا نخ را 

سوزن كنم، اما خسته نمى شوم.
همه شــان هم تقريباً يك شكل درست مى شود. 
براى ســاختن پاهــاى اين عروســك ها داخل 
پاهايشــان برنج مى كنم و با دو تا ســيخ كبابى 
(چوب) پاهايشــان را قرص(محكم) مى كنم؛ بعد 
براى باالتنه از تكه پارچه هاى خياطى اســتفاده 
مى كنم و آن ها را با خرده پارچه پر مى كنم، بعد 
براى ابروها و چشم ها بايد تكه پارچه ها را قيچى 
بكنم و آن ها را با هم موزون كنم كه زشت نشود 

كه كار خيلى سختى است.
چشــم و ابروها از پارچه مشكي هستند و دهان 
عروسك ها گاهي مشــكي مى كنم و گاهي قرمز 
دركل پارچه هاى رنگى و گل گلى براى شــادى 
اســت و عروسك هاى شــاد درســت مى كنم، 
رنگ هاى مشكى را هم براى آن ها كه سنگين تر 
هســتند، اســتفاده مى كنم مثل خالو حسين، 
چون سبيل دارد و لباســش مشكى است. مثًال 
گربه مهربان اســت براى همين با پارچه گل گلى 
درست كردم، نخواستم ســياه باشد. چون گربه 
سياه وحشى و بدجنس است آن را با پارچه سياه 
درست كردم. مجموعه اى از مورچه هاى بزرگ را 

هم درســت كرده ام كه روى يكى از ديوارها رژه 
مى رونــد. مورچه هايى كه زمان زيــادى را براى 
درست كردن شان گذاشته ام. مورچه هايى هست 
كه رنگشان پوست پيازى است و من ديده ام، ولى 
من با پارچه قرمز اين مورچه ها را درست كردم.اين 
مورچه ها را از روى كارتون مورچه سياه ساخته ام، 
اما اين ها دوست داشتنى تر هستند. قيچي كردن 
درست آن ها و تنظيم و دوختنشان خيلى سخت 
اســت، بخصوص با اين چشــم ها و دست هايي 
كه ديگر نحيف شــده اند. البته چشــم و ابروي 
برخي از اين عروســك ها را با قلم كشيده ام. اين 
پيشــنهاد يكي از عروس ها بود؛ ولي بعد از مدتي 
همه گفتند كه بى بى  از همان چشــم و ابروهاي 
دست ساز استفاده كن. من هم كه حرف نوه ها را 
حسابي قبول دارم. براى همين هم سختي درست 
كردن اعضاي صورت عروسك ها را دوباره برعهده 

مي گيرم.
بعــد از اين همه وقت نوه ها خــوب مي دانند هر 
وقت من بشــدت در فكر فــرو رفته ام يعني دارم 
به عروسك هايم فكر مي كنم، به اينكه مثالً كدام 
سرها را روي كدام بدن ها بگذارم تا تركيب بهتري 

درست شود. 

 هركدام از اين عروسك ها براى خودشان 
داستانى دارند؛ نه؟

بله. اين ها آدم هاى هاى من هســتند،  قصه هايى 
اميدبخش كه قهرمانانش هميشــه برنده اند و از 
سختى هاى زندگى عبور مى كنند. مثال «گنگه الله» 
يكى از اين عروسك هاست. «گنگه الله» عروسك 
دختركى اســت كه مثل ســنگ صبور شنونده 
همــه درد دل هاى اوســت و روزى كه دخترك 
متهم مى شــود، «گنگه الله» زبان باز مى كند و با 
گفتن حقايق از او دفــاع مى كند. خاركش و مار 
هم قصه مفصلى براى خودشان دارند. يك مار كه 
روي خمره اي از طال زندگي مي كرد، خاركشــي 
زحمتكش را مي بيند. مــار دلش براي خاركش 
مي ســوزد و به او مي گويد: به جاي اين همه كار، 
هر روز بيا نزد من تا به تو يك اشــرفي دهم و به 
خانه ات بازگرد. خاركش روزي طمع مي كند و با 
خود مي گويد: امروز مي روم مار را مي كشم تا تمام 

طالها را به دست آورم.
خالصه، خاركش با تنها پسرش پيش مار مي رود 
و با تير به مار مي زند. ولي مار ســقط نمي شود و 
فقط دمش جدا مي شود. همان موقع مار به سمت 
پســر حمله مي كند و او را نيش مي زند. خاركش 
كه بازمي گردد و با مار زنده مواجه مي شــود، از او 
مي پرسد: پسرم كو؟ مار مي گويد: پسر را نيش زدم 
و خوردم. خالصه خاركش از كار خود پشــيمان 
مي شود و افسوس مي خورد كه كاش طمع نكرده 

بودم تا هم پسرم زنده بود و هم روزي يك اشرفي 
به دست مي آوردم.

 اين داستان هايى كه تعريف مى كنيد از 
كجا مى آيند؟

قصه ها را مادربزرگم، مــادرم و خاله جانم وقتى 
بچه  بودم برايم تعريف مى كردند؛ اما حاال كه سنم 
باال رفته است، قدرى فراموش كرده ام و گاهى كه 

تعريف مى كنم دچار اشتباه مى شوم.

 بى بى! خسته نمى شويد اين همه عروسك 
درست مى كنيد؟

ايــن كار را دوســت دارم. اگر كارى را با عشــق 
انجام بدهيم ديگر خســته نمى شويم. من هم از 
عروسك هايم خسته نمى شوم. اين عروسك ها را 
به قيمت جان خريدم، خيال نكنيد مفت و ارزان 
خريدم. دكتر به من گفته ديگر نبايد چيزى ببافم 
و سوزن به دســت بگيرم، اما من گوشم بدهكار 
نيست، چون اگر بخواهم به حرف دكترها گوش 
كنم، زمينگير مى شوم. بيكارى خسته ام مى كند. از 
جوانى هم ميانه خوبى با بيكارى نداشتم. از قديم 
دســتم به ســوزن بود. يا مى بافتم يا مى دوختم. 
عروســك همه نوه هايم را خودم درســت كردم. 
البته راســتش را بخواهيد گردنم هرازچندگاهى 
درد مى گيرد. به گردنم مى گويم تا زنده هســتم 
بايد حركت كنى! رفيق نيمه راه نباش. بچه هايم 
مى گويند بى بى ديگر الزم نيست عروسك درست 
كنى. اين قدر چشــمانت را به نخ و سوزن ندوز. 
من مى گويم ديگر توبه مى كنم، ولى فردا كه بيدار 
مى شوم، باز هم مى روم سراغ عروسك ها. تا زمانى 
كه چشــم هايم ببيند و دستم حركت كند، بايد 

بدوزم.

 با اين اوضاع و احوالى كه داريد روزى چند 
تا عروسك مى توانيد بسازيد؟

روزى دو عروســك مى توانم بســازم. همه كارها 
را هم خــودم انجام مى دهم. پارچه ها را عروس و 
نوه ام مى خرند، اما دوست ندارم كسى كمك كند 

دوست دارم همه اش را خودم انجام بدهم.

 تا به حال از اين عروسك ها به كسى هم 
هديه داده ايد؟

تا دلتان بخواهد. آن قدر بهشــان هديه داده ام كه 
خسته شده اند. نصف بيشتر عروسك ها را هم به 
غريبه و آشنا بخشــيدم. به  آن ها مى گفتم شما 
عروسك هاى گران داريد، ولى اين ها را هم بدهيد 
بچه هايتان بازى كنند. مى گفتند عروســك هاى 
تو را بيشتر دوســت داريم چون با دست و پنجه 

خودت ساخته شده است.

آنچه مى خوانيد

بعد از اين همه وقت نوه ها خوب 
مي دانند هر وقت من بشــدت در 
فكر فــرو رفته ام يعنــي دارم به 
عروســك هايم فكــر مي كنــم، به 
اينكــه مثالً كــدام ســرها را روي 
كــدام بدن ها بگــذارم تا تركيب 

بهتري درست شود
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گزارش تصويرى

 مردم/ حامد كمالى  90ســاله است و متولد كازرون. اسمش هم مثل كارى 
كه مى كند خاص اســت. حاضر؛ كه بچه ها و نوه ها يك بى بى هم قبل آن 
مى گذارند و بى بى حاضر صدايش مى كنند. نه كالســى رفته و نه استادى 
داشته، اما عروسك بافى چيره دست است. عروسك هايش هم كار عجيبى 
انجام نمى دهند. نه حرف مى زننــد و آواز مى خوانند و نه بلدند راه بروند و 

پشــتك و وارو بزنند. درواقع چيزى بيشتر از يك جسم كاموايى رنگارنگ 
ساده نيستند؛ اما حسابى پرطرفدار هســتند و از سرتاسر ايران پيش بى 
بى مى آيند تا كارهايش را ببينند و بخرند. شــايد از خودتان بپرسيد كه 
اين اجسام كاموايى كجايشان جذاب اســت كه مردم برايشان سرودست 
مى شكنند؟ عروسك هاى بى بى حاضر را قصه ها جذاب كرده اند. بى بى روى 

ادبيات فولكلور منطقه فارس حسابى تسلط دارد و همزمان كه قصه تعريف 
مى كند، برايش يك عروسك هم مى بافد. درواقع پشت هركدام از عروسك 
كاموايى هايى كه او بافته، يك قصه خوابيده است كه اگر روزى گذرتان افتاد 
و پيش او رفتيد، وقتى كارش را به دســتتان مى دهد، بايد چند دقيقه اى 

بنشينيد و داستان عروسك را گوش كنيد.
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قصاراآليات
سيد مصطفى حسينى راد

نادانسته در پى ديگران مرو!
َوَال تَْقُف َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم 

 «و چيزى را كه بدان علم ندارى پيروى مكن»
(سوره مباركه اِسراء/ آيه 36)

معموالً كسانى كه زياد حرف مى زنند كمتر فكر مى كنند و كسانى كه كمتر 
فكر مى كنند، كمتر مى دانند! 

امام صادق(ع) مى فرمايند: «از حقيقت ايمان اين است كه گفتارت از ِعلمت 
بيشتر نباشد و بيش از آنچه مى دانى نگويى».

امــا يكى از آفت هاى اخالقى در روزگار ما، بخصوص پس از فراگير شــدن 
اينترنت، شبكه هاى مجازى و پيام رسان ها، اظهار نظرها و خبرهاى عجيب و 
نادرست است كه تبديل به شايعه و اخبار كذب مى شود و عده  زيادى را گمراه 
مى كند. پذيرفتن اخبار و شنيده هايى كه نسبت به درستى و صحت آن «علم» 
و اطمينان نداريم كار بسيار نادرستى است و البته بدتر و نادرست تر از آن هم، 

منتشر و بيان كردن چنين اخبار و شنيده هايى است.
قرآن كريم ما را از پيروى از چنين مطالب و اخبارى نهى مى كند و در ادامه 
آيه مى فرمايد: «شــما نسبت به گوش و چشم و دل خود مسئوليد و از شما 

درباره آن ها سؤال مى شود». 
تا نديده ايد باور نكنيد و هر چه را مى شنويد در حكم آنچه ديده ايد قرار ندهيد 

وانگهى بسيارى از ديده ها هم شايد چيزى نيستند كه ما تصور مى كنيم.
مثالً فردى را در جايى يا در حال گفت وگو با شخصى مى بينيم كه در شأن 
او نيست و درباره اش قضاوت منفى مى كنيم در حالى كه شايد براى امر به 

معروف يا براى گره گشايى از كار خلق به آنجا رفته است.
بسيارى از شنيده هاى ما نيز از قول افرادى است كه ادعا مى كنند ديده اند يا 
شنيده اند در حالى كه «خودشان» مستقيم آن را نديده اند و نشنيده اند بلكه 
تنها نقل كننده خبرى هستند كه اصل دروغش متعلق به فرد ديگرى است 
و اين خبر دروغ، همين طور منتشر و منتشر مى شود تا به يك شايعه بزرگ، 
يك بحران اجتماعى يا يك آبروريزى از انســانى بى گناه تبديل مى شود كه 
ديگر امكان جبران نيز نخواهد داشت. پيروى كردن از چيزى كه درباره آن 
علم نداريم همچنين مى تواند منجر به «ســوءظن» شود كه در قرآن كريم 
بشدت از آن نهى شده و در چند آيه، از آن به عنوان يك گناه ياد شده است. 
َِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا  قرآن كريم در آيه 12ســوره حجرات مى فرمايد: «يَا أَيَُّها ال
نِّ إِثٌْم»؛ يعنى:  اى كســانى كه ايمان آورده  ايد  نِّ إِنَّ بَْعَض الظَّ َكِثيــًرا ِمَن الظَّ
از بســيارى از گمان ها بپرهيزيد كه پاره  اى از گمان ها گناه است. پيروى از 
ديگران، قضاوت كردن، شهادت دادن و اظهار نظر كردن بدون علم مى تواند 
موجب هرج و مرج در جامعه شود زيرا بسيارى از نابسامانى ها و دشمنى ها 
بر اساس همين اخبار دروغ، قضاوت هاى بدون علم و اظهار نظرهاى ناآگاهانه 

و پيروى كردن از افراد بدون داشتن علم و اطالع كافى به وجود مى آيد.

علم   معارف /  سيدمصطفى حسينى راد  
باليدن  و  تولد  بشرى همواره شاهد  تاريخ  در طول 
چهره هاى درخشانى بوده است كه افزون بر داشتن 
نبوغ ذاتى، از صفت تالش و مجاهدت هم بهره مند 
بوده اند و با اين دو بال، موفق به پرواز به بلندترين 
اسالمى  علوم  در  البته  شده اند.  دانش  قله هاى 
چهره هاى درخشانى داريم كه افزون بر مجاهدت و 
نبوغ از عنصر اخالص نيز بهره مند بوده اند و اين هر سه 

موجب موفقيت هاى بزرگ ترى براى آنان شده است.
يكى از اين چهره هاى شاخص علمى، كه انقالبى در 
فلسفه اسالمى ايجاد كرد، محمد بن ابراهيم صدرالدين 
شيرازى ملقب به «مالصدرا» يا «صدرالمتألهين» است. 
مالصدرا بنيان گذار «حكمت متعاليه» است كه پس از 
وى تبديل به يك نهضت بزرگ علمى شــد و اكنون 
با گذشت 400 سال از دوران زندگى وى، به يكى از 
بزرگ ترين و مهم ترين جريان هاى فلسفى اسالمى و 

شيعى تبديل شده است.

  زندگينامه
مالصدرا در آخرين ســال هاى قرن دهم هجرى در 
شهر شيراز و در خانواده اى اشرافى متولد شد. پدرش 
از وزيران دولت فــارس بود و مالصدرا نيز اموال بر 
جــاى مانده از پدر را صــرف تحصيل علم و دانش 
كرد. تاريخ دقيق تولد مالصدرا روشن نيست اما او در 
70سالگى و در بازگشت از سفر حج در سال 1050 
هجرى قمرى در شهر بصره دار فانى را وداع گفت و 
در نجف اشرف در صحن حرم مطهر امام على(ع) به 

خاك سپرده شد.
از اين نابغه علمى عالم اسالم دو پسر و چهار دختر 
به يادگار ماند كه دو دخترش به همسرى دو تن از 
شاگردان بزرگ و نامدار وى يعنى مالمحسن فيض 
كاشانى و عبدالرزاق الهيجى درآمدند. مالصدرا خود 
در زمانه اى مى زيست كه انوار خيره كننده چهره هاى 
تابانى مانند شيخ بهايى و ميرداماد درخشيدن داشت 
و مالصدرا محضر اين دو عالم بزرگ را درك كرد اما 
بيــش از همه خود را وامدار محضر علمى ميرداماد 

مى دانست.

 حيات علمى
صدرالمتألهين زندگى پر فراز و نشيبى داشت. حيات 
علمى او را مى توان به سه دوره تقسيم كرد؛ مرحله 
اول دوره شاگردى اوســت. در اين دوره به بحث و 
بررسى نظريه هاى متكلمان و فالسفه مى پردازد. او 
در مقدمه اسفار از اينكه در ابتداى عمر در گرايش 
به روش «اهل بحث» زياده روى كرده پشيمانى خود 

را بيان مى كند.
مرحلــه دوم؛ در ايــن مرحلــه بخصــوص پس از 
بدرفتارى هاى شديدى كه در شيراز  به دليل آراى 
نوين علمى اش - با او شــد ترجيح داد جالى وطن 

كنــد و به جايى دورافتاده و خلوتى دنج نقل مكان 
كند. او به روستاى كَهك از توابع قم مهاجرت كرد 
و با گوشــه نشــينى و دورى از مردم به عبادت در 
كوه هاى دوردســت پرداخت. ايــن انزواى معنوى 
15 ســال به طول انجاميد. در مقدمه اسفار به اين 
مهاجرت اين گونه اشاره شده است: «چون از سوى 
مردم در تنگنا بود و از اهل دانش و معرفت كسى را 
نمى يافت و نظريه هاى اشتباه، بسيار رواج داشت از 
مردم دورى گزيد و به كوهستان پناه برد و به عبادت 
خداوند مشغول گرديد، نه ديگر درسى القا مى كرد 
و نه به تأليفى مى پرداخــت. در اين زمان دراز جز 
عبادت و مجاهده و رياضت، اشتغالى نداشت. گفته 
مى شود همين مجاهدت معنوى زمينه هاى ارتباط 
او با عالم ملكوت را ايجاد كرد و مقدمه اى شد براى 
آميختن عوالم شهودى با عوالم فلسفى كه نتيجه آن 

تولد «حكمت متعاليه» بود.

 نگارش «اسفار»
مرحله سوم؛ اين مرحله دوره نگارش كتاب هاست. 
چنانكه خود مالصدرا مى گويد: «اكنون زمان نوشتن 
كتاب اســت و اين خواست خداوند است كه به اين 
زمان موكول گرديده اســت». به نظر مى رسد خود 
مالصدرا نيز اشاره دارد كه 15سال گوشه نشينى و 
عبادت و رياضت معنوى آثارى را در شــخصيت او 
پديد آورده كه اكنون بايد در شــخصيت علمى اش 

نيز جلوه گر شود.
«اســفار» يا همان «الحكمة المتعالية فى االســفار 
العقلية االربعة» نخســتين كتابى است كه پس از 

انزواى طوالنى مى نويســد و چنين برمى آيد كه آن 
را در همان محل گوشه نشــينى خود نوشته است. 
پيش از اسفار رساله هاى اندكى نوشته است و پس از 
اسفار هر كتابى كه نوشته از عبارات آن گرفته شده 
است و مى توان اسفار را اساس كتاب هاى ديگر صدرا 
دانســت. «المبدأ والمعاد»، «تفسير قرآن» به صورت 
پراكنده، «شرح اصول كافى» بصورت ناتمام، «الشواهد 
الربوبيه» و «كسر اصنام الجاهليه» از ديگر نوشته هاى 

صدرالمتألهين است.

 نوآورى هاى علمى
از نوآورى ها و ابداعــات علمى او مى توان به نظريه 
«اصالت وجود» اشــاره كرد كه اولين بار توسط وى 
مطرح شده اســت. پيش از نظر او و البته استادش 
ميردامــاد كه قايل به «اصالــت ماهيت» بود، بحث 

اصالت وجود و ماهيت مورد توجه فالسفه و حكماى 
اسالمى نبوده اما پس از آن به يكى از مباحث اصلى 

تبديل شده است.
«حركت جوهرى» از ديگر نظريات انقالبى اوست كه 
نظريه اى خاص اســت و پيش از او كســى قايل به 
چنين حركتى نبوده است. حركت جوهرى، حركت 
در ذات اشيا است كه فيلسوفان پيش از مالصدرا آن 
را محال مى دانستند ولى وى با بيان داليلى، چنين 

حركتى را اثبات كرد.
نظريه «معاد جســمانى»، «حدوث جسمانى و بقاى 
روحانــى نفس»، «اتحاد عاقل و معقول» و «بســيط 
الحقيقــه كل االشــياء» از ديگر نظريــات ابداعى 

صدرالمتألهين است.

 مالصدرا در انديشه امام خمينى(ره)
امام خمينى(ره) در شرح چهل حديث، مالصدرا را 
فخر شيعه معرفى مى كند و او را چنين لقب مى دهد: 
«و جناب محقق فالســفه و فخر طايفه حقه، صدر 
المتألهين، رضوان اهللا عليه» و در پاسخ به حسنين 
هيكل كه از داليل شــكل گيرى انقالب اسالمى و 
چهره هايى كه بر امام خمينى(ره) اثر گذاشــته اند 
مى پرســد، امــام راحل صدرالمتألهيــن را يكى از 

شخصيت هاى اثرگذار بر خود معرفى مى كنند.
مرحــوم آيت اهللا ســيد احمد فهــرى در مقدمه 
ترجمه شرح دعاى ســحر امام خمينى(ره) درباره 
حساسيت امام نسبت به مالصدرا مى نويسد: «امام 
خمينى(ره) از ميان حكما و عرفاى گذشــته عالقه 
خاصى به صدرالمتألهين دارد و او را فردى محقق و 

متخصص كه بسيارى از معارف را فهميده و چشيده 
و مشــكالت و مســائل را حل كرده است مى داند. 
شنيده  ام كه روزى در درس به عنوان تجليل از مقام 
اين فيلسوف عارف و در زمينه تقدير از علم و توبيخ 
كوته فكران كه پيوسته درباره او سخنان ناشايست 
مى گويند چنين فرموده است: «مالصدرا و ما ادراك 
ما مال صدرا! او مشكالتى را كه بوعلى به حل آن  در 

بحث معاد موفق نشده بود حل كرده است»!
امام در پيام مهم و تاريخى خود ميخائيل گورباچف 
مى نويســد: «از اساتيد بزرگ بخواهيد تا به حكمت 
متعاليه صدرالمتألّهيــن - رضوان اهللا تعالى عليه و 
حشره اهللا مع النبيين و الصالحين- مراجعه نمايند، 
تا معلوم گردد كه: حقيقت علم همانا وجودى است 
مجرد از ماده، و هر گونه انديشه از ماده منزه است و 

به احكام ماده محكوم نخواهد شد».

 مالصدرا در كالم رهبرى
رهبر معظــم انقالب اســالمى حضــرت آيت اهللا 
خامنه اى نيز كه خود از پيشــروان نوانديشــى در 
دين و از حاميان ترويج و تعميق فلســفه اسالمى 
در كشــور بخصوص در حوزه هاى علميه هستند، 
در پيام عالمانه خود به همايش جهانى بزرگداشت 
صدرالمتألهيــن مى گويند: « اگر چه دانســته هاى 
دنياى غرب و حتى بخش هايى از دنياى اســالم از 
اين شخصيت كم نظير چندان وسيع نيست، ولى 
حوزه هاى فلســفى ايران الاقل در سه قرن اخير - 
يعنى تقريباً از 100 سال پس از تأليف كتاب «اسفار» 
تا كنون - يكســره از آراى فلسفى صدرالمتألهين 
تغذيه شــده و كتاب ها و آراى مهم او - كه بسيارى 
از آن ها حداقل در قالب اســتداللى و عقالنى اش از 
ابتكارات اوســت - محور درس و تحقيق و شرح و 
تنقيح بوده است. در اين مدت بيشترين مشعل داران 
فلسفه الهى در ايران، دنباله روان و شارحان فلسفه اى 
به شمار مى روند كه او با نبوغ و ابتكار خود همچون 
ناسخ شيوه هاى معروف مشايى و اشراقى، و مشتمل 

بر همه برجستگي هاى آن، بنيان نهاد.
همان گونه كه فلســفه صدرايى در هنگام پيدايش 
خود، نقطه اوج فلسفه اسالمى تا زمان او و ضربه اى 
قاطع بر حمالت تخريبى مشككان و فلسفه ستيزان 
دوره هاى ميانه اســالمى بوده است، امروزه پس از 
بهره گيــرى چهارصدســاله از تنقيــح و تحقيق 
برجستگان علوم عقلى، و نقد و تبيين و تكميل در 
حوزه هاى فلسفه، و ورز يافتن با دست تواناى فالسفه 
نامدار حوزه هاى علمى بويژه در اصفهان و تهران و 
خراسان، نه تنها استحكام بلكه شادابى و سرزندگى 
مضاعفى گرفته و مى تواند در جايگاه شايسته خود 
در بناى فرهنگ و تمدن بايستد و چون خورشيدى 
در ذهن انسان ها بدرخشد و فضاى ذهنى را تابناك 

سازد.

برش

اگر چه دانسته هاى دنياى غرب و 
حتى بخش هايى از دنياى اســالم 
از اين شخصيت كم نظير چندان 
وســيع نيســت، ولــى حوزه هاى 
فلسفى ايران الاقل در سه قرن 
اخير يعنى تقريباً از صد سال پس 
از تأليف كتاب «اســفار» يكسره 
از آراى فلســفى صدرالمتألهين 

تغذيه شده است

معارف

تأملى در زندگى و نوآورى هاى علمى صدرالمتألهين در روز بزرگداشت او

مالصدرا، و ما ادراك ما مالصدرا!
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اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی حوزه ثبتی  شهرستان فردوس
دراجرای ماده 3 قانون  و 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد س��ند رس��می امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک فردوس مورد رس��یدگی و رای آن صادر گردیده است به شرح ذیل جهت اطالع عموم 

آگهی می شود:
1- آقای کاظم مهمانی  فرزند  نصراله   ,  نس��بت  به  شش��دانگ قسمتی از یکباب ساختمان 
مسکونی ,   به مساحت 91/54  متر مربع ,از محل مالکیت مشاعی خودشان ,از  پالک 3483  
فرعی از 1-  اصلی    بخش یک  فردوس  محل وقوع ملک شهرستان فردوس-خیابان بعثت 

شمالی 1 پالک 30
 2- آقای مهدی زراعی  فرزند  غالمحس��ین   ,  نس��بت  به  شش��دانگ یکباب س��اختمان 
مس��کونی ,   به مس��احت 224/45  متر مربع , خریداری ش��ده بال واسطه از شرکت تعاونی 
مس��کن بس��یجیان فردوس  ,از  پالک  8225 فرعی واز پالک 16132  فرعی از  یک - اصلی    

بخش یک  فردوس  محل وقوع ملک شهرستان فردوس  – بلوار کشاورز-خیابان طالئیه 
3- آقای حبیب عطاردی    فرزند  جعفر   ,  نس��بت  به  شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی   
,   به مساحت 252  متر مربع , خریداری شده از مع الواسطه از آقای محمد باقر دانش پژوه و 
همچنین خریداری بالواسطه از شرکت تعاونی مسکن بسیجیان ,از  پالک  4111  فرعی واز 
پالک 12454  فرعی واز پالک 16132  فرعی از  یک - اصلی    بخش یک  فردوس  محل 

وقوع ملک شهرستان فردوس  – بلوار کشاورز-خیابان زعفرانیه 5
4- خانم معصومه س��ادات س��یدی فرزند  سید رضا   ,  نسبت  به  ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی   ,   به مس��احت 252  متر مربع , خریداری از ش��رکت تعاونی مس��کن بس��یجیان 
ف��ردوس  ,از   پ��الک 11203 و از پالک 16246   فرعی از یک اصلی    بخش یک  فردوس  

محل وقوع ملک شهرستان فردوس  – بلوار کشاورز-خیابان زعفرانیه 7
5- آقای علی محمدی   فرزند  حس��ین    ,  نس��بت  به  شش��دانگ یکقطعه باغمنزل,   به 
مساحت 1464/56   متر مربع , از محل مالکیت مشاعی خودشان  ,از   پالک 1479   فرعی 
از یک اصلی    بخش یک  فردوس  محل وقوع ملک شهرستان فردوس   – باغشهر اسالمیه 

–خیابان بهارآزادی
6- آقای ولی اله خویش��اوند     فرزند  محمد رضا ,  نس��بت  به  شش��دانگ یک قطعه زمین 
مزروعی   ,   به مس��احت 226/38  متر مربع , خریداری مع الواس��طه از آقای غالمحس��ین 
غافل��ی  ,از   پ��الک 4111 از یک اصلی    بخش یک  فردوس  محل وقوع ملک شهرس��تان 

فردوس  – بلوار کشاورز-انتهای خیابان زعفرانیه
7-خانم طوبی دهقان باغستان فرزند  حجی محمد   ,   نسبت  به  ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی   ,   به مس��احت 2282/85  متر مربع , خریداری مع الواس��طه از آقای غالمحسین 
دهقان باغان  , پالک 3294  از یک اصلی    بخش یک  فردوس  محل وقوع ملک شهرستان 

فردوس  -اراضی بلده 
8- آقای احسان زارعی    فرزند  جعفر,  نسبت  به  ششدانگ یکباب ساختمان,   به مساحت 
264/16  مت��ر مربع , خریداری ش��ده بال واس��طه از آقای محمد عل��ی معمارزاده  ,از  پالک  
4111  فرعی از  یک - اصلی    بخش یک  فردوس  محل وقوع ملک شهرستان فردوس  – 

خیابان معلم-معلم 14
9- آق��ای حس��ین رضائیان اول  فرزند  محمد رضا   نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین 
مزروعی   ,  به مس��احت 220 متر مربع از محل مالکیت ش��رکت تعاونی مس��کن بس��یجیان 
فردوس ,از پالک  8225   فرعی از  4111 از یک   - اصلی  بخش یک   فردوس  محل وقوع 

ملک شهرستان فردوس  – بلوار کشاورز- خیابان زعفرانیه5
 10- خانم زینب غفوری فرد  فرزند  محمد    ,  نس��بت به شش��دانگ یکباب یکقطعه زمین 
مزروعی,  به مس��احت 252 متر مربع خریداری شده مع الواسطه از آقای اسماعیل استوار  و 
همچنین از شرکت تعاونی مسکن بسیجیان فردوس,از پالک  4111   فرعی و از پالک 8225 
فرع��ی و از پ��الک 15864 فرعی   از  1  - اصلی  ف��ردوس بخش یک   فردوس  محل وقوع 

ملک شهرستان فردوس  – بلوار کشاورز- خیابان زعفرانیه5
11- آقای  حجی محمد ادبی   فرزند  غالمحس��ین   ,  شش��دانگ یکباب ساختمان مسکونی 
,  به مس��احت 220  متر مربع خریداری ش��ده مع الواسطه از آقای محمد اسماعیل معین  و 
همچنین از شرکت تعاونی مسکن بسیجیان فردوس,از پالک  4111   فرعی و از پالک 7121 
فرعی و از پالک 9739 فرعی   از  1  - اصلی  فردوس بخش یک   فردوس  محل وقوع ملک 

شهرستان فردوس  – بلوار کشاورز- خیابان زعفرانیه4
12- آقای حس��ن جاویدفر فرزند  محمد   ,  شش��دانگ یکباب مغازه و محوطه متصل ,  به 
مس��احت 155/35 متر مربع مربع خریداری شده مع الواسطه از آقای محمد حداد غیر شمار 
)جاویدف��ر(,از پ��الک  5283   فرعی از  1  - اصلی  فردوس بخش یک   فردوس  محل وقوع 

ملک شهرستان فردوس  – خیابان 17 شهریور

13- آقای حس��ن هروی    فرزند  حس��ین   , نس��بت  به  ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی ,   
به مس��احت 253  متر مربع , خریداری ش��ده مع الواسطه از مالک رسمی آقای  حسن قوی 
بامداد,از   پالک 4112 فرعی  از  یک اصلی    بخش یک  فردوس  محل وقوع ملک شهرستان 

فردوس  – بلوار بعثت شمالی –بعثت شمالی 19
14- شهرداری اسالمیه,  ششدانگ یکباب ساختمان اداری ,  به مساحت 222/21    متر مربع 
خریداری ش��ده از آقای س��ید محمد پارس��ای محبی   ,از پالک 4428 فرعی از   1  - اصلی  
فردوس بخش یک   فردوس  محل وقوع ملک شهرس��تان فردوس  – باغشهر اسالمیه –امام 

خمینی )ره(-روبروی ساختمان شهرداری
15- ش��هرداری اس��المیه,  ششدانگ یکباب ساختمان )مهما نس��را( ,  به مساحت 569/48    
متر مربع خریداری شده از آقای سید محمد پارسای محبی   ,از پالک 4428 فرعی از   1  - 
اصلی  فردوس بخش یک   فردوس  محل وقوع ملک شهرستان فردوس  – باغشهر اسالمیه 

–امام خمینی )ره(-روبروی ساختمان شهرداری
16-  ش��هرداری اس��المیه,  ششدانگ یکباب ساختمان )آتش نشانی( ,  به مساحت 658/75    
متر مربع از محل مالکیت مش��اعی خودش��ان   ,از پالک 963 فرعی از   1  - اصلی  فردوس 
بخش یک   فردوس  محل وقوع ملک شهرستان فردوس  – باغشهر اسالمیه –حاشیه خیابان 

انقالب اسالمی باالتر از هیات حسینی اسالمیه
17- ش��هرداری اس��المیه,  شش��دانگ یکباب س��اختمان )پارکینک و محوطه متصل( ,  به 
مس��احت 3229/56    متر مربع از محل مالکیت مش��اعی خودشان   ,از پالک 957 فرعی از   
1  - اصلی  فردوس بخش یک   فردوس  محل وقوع ملک شهرس��تان فردوس  – باغش��هر 

اسالمیه –کوچه شهید رادمرد 
18- آقای س��ید ولی اله کریم زاده   فرزند س��ید احمد، نس��بت به ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی,  به مس��احت 252 متر مربع خریداری ش��ده مع الواس��طه از آقای اسماعیل استوار  
و همچنین از ش��رکت تعاونی مس��کن بس��یجیان فردوس,از پالک  4111   فرعی و از پالک  
15864 فرع��ی   از  1  - اصل��ی  فردوس بخش یک   فردوس  محل وقوع ملک شهرس��تان 

فردوس  – بلوار کشاورز- شهرک بسیجیان
19- آقای  مجید ش��یریان   فرزند علی ، نس��بت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی,  به 
مساحت 220 متر مربع خریداری شده مع الواسطه از آقای محمد حسن فضل جوان ,از پالک  
4111   فرع��ی از  1  - اصل��ی  ف��ردوس بخش یک   فردوس  محل وقوع ملک شهرس��تان 

فردوس  – بلوار کشاورز- خیابان زعفرانیه 3
20- خانم انس��یه یزدان پناه    فرزند علی اکبر، نس��بت به ششدانگ قسمتی از یکباب منزل 
مس��کونی,  به مس��احت 85/88  متر مربع خریداری شده از شرکت تعاونی مسکن بسیجیان 
ف��ردوس,از پ��الک  9618   فرعی و از پ��الک  11864 فرعی   از  1  - اصلی  فردوس بخش 
یک   فردوس  محل وقوع ملک شهرس��تان فردوس  – بلوار کش��اورز- ش��هرک بس��یجیان 

-خیابان زعفرانیه 2
21- آقای علی رجبی   فرزند محمد حس��ن، نسبت به ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی,  به 
مس��احت 252 متر مربع خریداری ش��ده مع الواسطه از آقای اسماعیل استوار  و همچنین از 
ش��رکت تعاونی مسکن بس��یجیان فردوس,از پالک  4111   فرعی و از پالک  15864 فرعی   
از  1  - اصل��ی  ف��ردوس بخش یک   فردوس  محل وقوع ملک شهرس��تان فردوس  – بلوار 

کشاورز- خیابان زعفرانیه
22- آقای نعمت اله  امینی   فرزند محمد حسین، نسبت به ششدانگ یکقطعه باغمنزل,  به 
مس��احت 1452/67  متر مربع خریداری شده مع الواسطه از آقای محمد باقر حریری, پالک  
2106 فرع��ی   از  1  - اصل��ی  ف��ردوس بخش یک   فردوس  محل وقوع ملک شهرس��تان 

فردوس  – باغشهراسالمیه –خیابان سلمان
23 - آقای محمد حسین پور    فرزند عباس، نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی,  
به مس��احت 218/61 متر مربع خریداری ش��ده مع الواس��طه از آقای ولی اله بهادری و آقای 
محم��د باقر دریادل و آقای غالمحس��ین غافلی,از پ��الک  4111   فرعی و از پالک  12074 
فرعی   از  1  - اصلی  فردوس بخش یک   فردوس  محل وقوع ملک شهرستان فردوس  – 

بلوار کشاورز- شهرک بسیجیان
24- آقای س��ید اصغر علی پرس��ت    فرزند  سید ابراهیم ,  نسبت   ششدانگ یکباب  منزل 
مس��کونی ,   به مس��احت 222/92  متر مربع , خریداری ش��ده مع الواسطه از آقای ابراهیم 
علی پرست ,از پالک 4386  فرعی از   یک -  اصلی    بخش یک  فردوس  محل وقوع ملک 

شهرستان فردوس  – باغشهراسالمیه- خیابان شهید مطهری
25- آقای عباس خویش��اوند   فرزند حس��ن ، نسبت به ششدانگ یکباب منزل مسکونی,  به 
مساحت 210 متر مربع خریداری شده مع الواسطه از آقای محمد باقر دانش,از پالک  4111   
از  1  - اصل��ی  ف��ردوس بخش یک   فردوس  محل وقوع ملک شهرس��تان فردوس  – بلوار 

کشاورز- شهرک بسیجیان
26-  خانم فاطمه ش��هابی   فرزند حس��ین، نس��بت به شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی,  
به مس��احت 252 متر مربع خریداری ش��ده مع الواسطه از ش��رکت تعاونی مسکن بسیجیان 
فردوس,از پالک  15864   فرعی   از  1  - اصلی  فردوس بخش یک   فردوس  محل وقوع 

ملک شهرستان فردوس  – بلوار کشاورز- شهرک بسیجیان
27-  آقای محمد رضا قوی بامداد      فرزند  حسن     ,  نسبت  به  ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی ,   به مس��احت 1200  متر مربع , انتقال قهری ملک از مالک رس��می آقای حس��ن 
ق��وی بام��داد,از   پ��الک 4111 فرعی  از  یک  اصلی    بخش یک  فردوس  محل وقوع ملک 

شهرستان فردوس  – ارضی توکل 
28- آقای هادی س��االری باغس��تان     فرزند  غالمحسین     ,  نسبت  به  ششدانگ یکقطعه 
زمین مزروعی ,   به مس��احت 2454/43  متر مربع , خریداری ش��ده مع الواس��طه از  آقای 
حسن حسینی باغستان  و آقای سید نعمت اله متولی زاده و خانم معصومه حسینی باغستان 
,باقیمان��ده    پ��الک 653  فرعی و همچنین پ��الک 4335 فرعی از 653 فرعی از یک اصلی     

بخش یک  فردوس  محل وقوع ملک شهرستان فردوس  – باغستان علیا
29- آقای هادی س��االری باغس��تان     فرزند  غالمحسین     ,  نسبت  به  ششدانگ یکقطعه 
باغ ,   به مس��احت 1840/32  متر مربع , خریداری ش��ده مع الواس��طه از آقای غالمحسین 
حاج��ی زاده باغس��تان  , پالک 639  فرعی از ی��ک اصلی     بخش یک  فردوس  محل وقوع 

ملک شهرستان فردوس  – باغستان علیا
30- خانم خدیجه س��ادات متولی زاده فرزند  س��ید نعمت اله    ,  نسبت  به سه دانگ مشاع 
از   شش��دانگ یکقطع��ه زمی��ن مزورعی و باغ متصل  ,   به مس��احت 2892/74  متر مربع , 
خریداری شده مع الواسطه از آقای سید نعمت اله متولی زاده  وآقای علی میرزا متولی زاده  و 
بالواسطه خانم فاطمه مجلل  , پالک 663  فرعی از یک اصلی     بخش یک  فردوس  محل 

وقوع ملک شهرستان فردوس  – باغستان علیا
31- خانم زهرا متولی زاده  فرزند  سید نعمت اله    ,  نسبت  به سه دانگ مشاع از   ششدانگ 
یکقطعه زمین مزورعی و باغ متصل  ,   به مساحت 2892/74  متر مربع , خریداری شده مع 
الواس��طه از آقای س��ید نعمت اله متولی زاده  وآقای علی میرزا متولی زاده  و بالواسطه خانم 
فاطم��ه مجل��ل  , پ��الک 663  فرعی از یک اصلی     بخش یک  ف��ردوس  محل وقوع ملک 

شهرستان فردوس  – باغستان علیا
32- خانم طاهره خاوری   فرزند مهدی   نسبت  به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل 
مس��کونی   به مس��احت کل  25 /224 متر مربع, خریداری شده مع الواسطه از آقای محمد 
باقر دانش و همچنین از شرکت تعاونی مسکن بسیجیان فردوس , قسمتی از  پالک  4111  
فرعی واز پالک 9618 فرعی  از 1- اصلی بخش یک   فردوس  محل وقوع ملک شهرس��تان 

فردوس – شهرک بسیجیان
33- آقای علی اکبر خازنی فرزند  عزیز اله    , نسبت  به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی    
,   به مس��احت 823/44 متر مربع , خریداری ش��ده مع الواس��طه از آقای محمد نیازمند  ,از  
پالک 4111   فرعی از  یک  اصلی    بخش یک  فردوس  محل وقوع ملک شهرستان فردوس  

–بلوار کشاورز- خیابان طالئیه 
34- خانم طاهره بخش��یان    فرزند  محمد حس��ین,  نسبت  به  ششدانگ  یکباب ساختمان 
)مغازه(     ,   به مس��احت 27/37 متر مربع , از محل مالکیت مش��اعی خودشان ,از     پالک    
507   فرع��ی از  دو اصل��ی    بخ��ش یک  فردوس  محل وقوع ملک شهرس��تان فردوس   – 

خیابان رسالت
35- خانم طاهره بخشیان    فرزند  محمد حسین,  نسبت  به  ششدانگ  یکباب ساختمان,   
به مساحت 193/32 متر مربع , از محل مالکیت مشاعی خودشان ,از     پالک    507   فرعی 

از  دو اصلی    بخش یک  فردوس  محل وقوع ملک شهرستان فردوس   – خیابان رسالت
36- آقای محمد رضازاده   فرزند  حبیب     , نس��بت  به  س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ 
قس��متی از  یکقطع��ه زمین مزروعی  مش��تمل ب��ر باغ   ,   به مس��احت کل  5500/68 متر 
مربع , خریداری ش��ده مع الواس��طه و بالواسطه )س��هم االرث ( از آقای حبیب رضازاده    ,از  
پ��الک    725   فرع��ی از  س��ه - اصلی    بخش یک  فردوس  محل وقوع ملک شهرس��تان 

فردوس  – ارضی خداوندی. 
37- آقای محمدعلی  رضازاده   فرزند  حبیب     , نس��بت  به  س��ه دانگ مشاع از ششدانگ 
قس��متی از  یکقطعه زمین مزروعی  مش��تمل بر باغ       ,   به مس��احت کل  5500/68 متر 
مربع , خریداری ش��ده مع الواسطه و بالواس��طه )سهم االرث ( از آقای حبیب رضازاده     ,از  
پ��الک    725   فرع��ی از  س��ه - اصلی    بخش یک  فردوس  محل وقوع ملک شهرس��تان 

فردوس  – ارضی خداوندی. 
38- آقای حس��ین س��عید زاده    فرزند  اسماعیل   ، نس��بت  به ششدانگ یکباب ساختمان 
مس��کونی   به مس��احت       12 /408 متر مربع, خریداری شده مع الواسطه از آقای حسین 
عاملی  , قسمتی از  پالک  4112  فرعی از 1- اصلی بخش یک   فردوس  محل وقوع ملک 

شهرستان فردوس – خیابان بسیج 12 
39 – آق��ای علیرضا غالم رضا نژاد فردوس��ی   فرزند محمد ابراهیم ، نس��بت به شش��دانگ 
یکقطع��ه زمین مزروعی,  به مس��احت 252 متر مربع خریداری ش��ده مع الواس��طه از آقای 
اس��معیل استوار و همچینین خرداری از  شرکت تعاونی مس��کن بسیجیان فردوس,از پالک  
4111   فرع��ی و از 15864   از  1  - اصل��ی  فردوس بخش یک   فردوس  محل وقوع ملک 

شهرستان فردوس  – بلوار کشاورز- شهرک بسیجیان-خیابان زعفرانیه

40 – دولت جمهوري اس��المي ایران بنمایندگي وزارت بهداش��ت درمان وآموزش پزشکي - 
دانش��گاه علوم پزشکي بیرجند ، ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشتمل بر ساختمان ،  به 
مساحت 2693/32  متر مربع ، پالک 2824 فرعی  از یک- اصلی بخش یک  فردوس  محل 
وقوع ملک شهرستان فردوس- اراضی بلده -بیمارستان جدید االحداث حضرت رسول )ص(   
این آگهی ,  نس��بت  ب��ه امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود لذا  
درصورتی که اش��خاص ذی نفع ,  نس��بت  به آراء صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رس��ید 
اخ��ذ نمایند،معترضین باید طی مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعت��راض به ثبت ,مبادرت به 
تقدیم دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
فردوس تحویل دهند،در این صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت 
،در صورت��ی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواس��ت 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور س��ند 

مالکیت خواهد نمود.9702901
تاریخ انتشار نوبت اول:   01/ 1397/03 
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1397/03/17

حسن رضا ندائی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

آگهی
ش��ماره اب��الغ نام��ه 9710102602000442ش��ماره پرون��ده9609982602000436 ش��ماره بایگانی 
شعبه960436 تاریخ تنظیم 97.2.17متن آگهی آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
مجید ش��فیعی خواهان آقای علی رس��ولی دادخواس��تی به طرفیت خوانده آقای مجید شفیعی به خواسته 
مطالبه مطرح که به این ش��عبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه9609982602000436 حوزه شماره 11 
ش��ورای حل اختالف شهرستان زنجان ثبت و وقت رس��یدگی مورخ 97.3.22ساعت 17 تعیین که حسب 
دستور دادگاه موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواه��ان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می گ��ردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد9702895
دبیر شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان زنجان

آگهی
ش��ماره ابالغنامه: 9710105660300480 شماره پرونده: 9609985660300486 شماره بایگانی شعبه: 

960503 تاریخ تنظیم:   30/ 02 / 97
پیرو آگهی های منتش��ره در جراید بدینوسیله به علی ش��ادابی که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود 
طبق اجرائیه صادره 9710425660300027از ش��عبه س��وم  شورا  در  پرونده کالسه 960503 به موجب 
دادنامه ش��ماره       9609985660300486 مورخ 29  / 2 / 1397 صادره از ش��عبه س��وم ش��ورای حل 
اختالف محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 000  / 000 / 30 ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 
000 / 530 ریال بابت خسارات ناشی از هزینه دادرسی درحق محکوم له ونیز پرداخت مبلغ000/ 500 / 1 
ریال بایت هزینه اجرا در حق صندوق دولت می باشد . بر عهده محکوم علیه می باشد . بدیهی است با توجه 
به غیابی بودن حکم ، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له 
، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م 
و م��اده 9 قان��ون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیر االنتش��ار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از 
انتش��ار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد . در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود . 9702902
مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف )ویژه بیمه( شهرستان قاین - مریم رمضانی

شماره صورتمجلس: 9709005660100207 شماره پرونده: 9709985660100067 
شماره بایگاني شعبه: 970068 تاریخ تنظیم: 30  / 02 / 97

رونوشت گواهی حصر وراثت
خانم زینب عجول به شماره شناسنامه و شماره ملی 0889187096 به شرح دادخواستی به شماره کالسه 
970068 از شورای حل اختالف قاین درخواست گواهی حصرواثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
آقای محمد مظفری به شناسنامه شماره 2 و شماره ملی  0889136815 در تاریخ 21  / 01 /  1397در 
مش��هد در گذش��ته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:  1-خانم زینب عجول شماره ملی 0889187096 
متول��د 09    / 02 /    1333 ص��ادره از قای��ن همس��ر متوف��ی  2- آقای علی مظفری ش��ماره ملی 132  
0889350 متولد 01   / 01 /   1353 صادره از قاین فرزند ذکور متوفی   3-آقای حسن مظفری شماره 
ملی 0889378754 متولد 01  / 04 /   1356 صادره از قاین فرزند ذکور متوفی  4- آقای جعفر مظفری 
ش��ماره مل��ی 0889386404 متول��د 06 / 11 /   1358 صادره از قای��ن فرزند ذکور متوفی  5-آقای 
جواد مظفری شماره ملی 0889410682 متولد 07  / 12 /  1361صادره از قاین فرزند ذکور 
متوفی    6-خانم رقیه مظفری شماره ملی 0889838208 متولد 01  / 01 /   1365 صادره 
از قاین فرزنداناث متوفی  7- آقای اس��ماعیل مظفری ش��ماره مل��ی 0889857301 متولد 
01  / 04 /  1367 ص��ادره از قاین فرزند ذکور متوفی  8-آقای ابراهیم مظفری ش��ماره ملی   

197978  0880 متولد   01  / 07 / 1373 صادره از قاین فرزند ذکور متوفی
 اینکه با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تاهرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.9702903
مسئول دفتر شورای حل اختالف حوزه  شهرستان قاین  - جاللی



کی روش قبل از پرواز به ترکیه: نمی گذارم چمدان لباس و بازیکن جابه جا کنند

دفاعیه مرد پرتغالی
 فوتبال  فارس   پس از اعالم اســامی بازیکنان تیم ملی 
ایران برای ســفر به روســیه و حضور در جام جهانی 2018 از 
ســوی کارلوس کی روش غیبت برخی بازیکنان از جمله سید 
جالل حســینی و وریا غفوری در کم ترین زمان ممکن موجب 
موج انتقادها از سرمربی تیم ملی شد.کی روش قبل از سفر تیم 
ملی به ترکیه برای برگزاری بازی دوستانه در استانبول، به این 

انتقادها پاسخ داد.
*آقای کی روش! لیست نهایی تیم ملی برای سفر به جام 
جهانی 2018 اعالم شد که همین لیست انتقادهای زیادی 

را به همراه داشت. نظرتان در این زمینه چیست؟
این انتقادها یک امر طبیعی است. واقعاً اعالم نهایی لیست تیم ملی 
و اینکه پس از اعالم هر لیستی انتقادها و نقدهایی به ما می شود 
از بدیهیات است. خود من هم حتی نســبت به اعالم این لیست 
انتقاد دارم اما کاری نمی شود کرد زیرا طبق قوانین و بنا بر مسائل 
لجستیکی و به لحاظ تعداد بازیکنانی که ما باید معرفی کنیم فقط 
23 بازیکن می توانند در تیم ملی حضور داشته باشند و مطمئن 
باشید اگر قانون به من اجازه می داد که 46 بازیکن را به تیم ملی 

دعوت کنم بدون شک این لیست تیم ملی دچار تغییرات می شد.
* با توجه به تجارب بین المللی که داشته اید آیا همه جای 
دنیا هم برای معرفی نفرات تیم ملی چنین انتقادهایی 

وجود دارد؟
بله، شما اگر به برزیل بروید هواداران سائوپائولو دوست ندارند 
که بازیکنی از تیــم پالمیراس به تیم ملی دعوت شــود، اگر به 
انگلیس بروید می بینید که هواداران منچســتریونایتد دوست 
ندارند که بازیکنی از تیم آرســنال به تیم ملی انگلیس دعوت 
شود و ... اصاًل همین مسئله است که عاملی شده تا تیم ملی یک 

کشور زنده بماند.
* خیلی  از منتقدین اعتقاد دارنــد که بازیکنانی مثل 
وریا غفوری و سید جالل حسینی که هم در لیگ ایران 
آماده هســتند و هم تجربه باالیی دارند چرا در لیست 

شما نیستند؟
من اصوالً دوست ندارم که فقط در مورد یک یا دو بازیکن خاص 
صحبت کنم ولی به خاطر احترامی که برای سید جالل حسینی 
و وریا غفوری قائل هستم، پس حاال در مورد آنها صحبت می کنم.

اصوالً چنین تصمیماتی مربوط می شود به تصمیم گیری نهایی 
مربیان. به عنوان مثال سیدحسین حسینی دروازه بان استقالل 
873 دقیقه گل نخــورد، خب وقتی چنین رکــوردی زده بود 
و کلین شــیت های خودش را حفظ کرد، به یک باره با تصمیم 
سرمربی اســتقالل دیگر برای این تیم بازی نکرد که خود من 

هم شوکه شدم. 
وریا غفوری دفاع راست بسیار خوبی بود و بنده بیش از یک ماه 
پیش او را صدا کردم و به او گفتم: پســرم ما در تیم ملی نیازی 
به وینگر راست نداریم، تو باید در دفاع راست بازی کنی. چون 
بازیکنانی مثل علیرضا جهانبخش، کریم انصاری فرد و قلی زاده 
در وینگر راست هستند و من چنین نفراتی را در این پست دارم. 
من به وریا تأکید کردم که در تیم ملی به یک دفاع راست محکم 
نیاز دارم اما وقتی در تیم استقالل و با تصمیم وینفرد شفر او از 
پست دفاع راست به هافبک راست تبدیل می شود این دیگر به 
سرمربی این تیم برمی گردد. نمی دانم چگونه شفر از عدم دعوت 

وریا غفوری به تیم ملی سورپرایز شده است. وقتی در تیم خودش 
اعتقادی ندارد که در دفاع راست از وریا استفاده کند.

* سید جالل چطور؟
از زمانی که من ســرمربی تیم ملی ایران شــده ام سید جالل 
حسینی همیشــه در تمامی اردوهای تیم ملی حضور داشت. 
حتی یک اردو را هم سید جالل از دست نداد، همیشه او را دعوت 
کردم، همین نشان می دهد که من چقدر این بازیکن را باور دارم.  
در راستای منافع تیمی فقط با یک کلمه می توانم سید جالل را 
توصیف کنم؛ احترام. ما در ساختمان پک دیواری داریم که به 
نام ساختمان مفاخر نامگذاری شده، آن دیوار متعلق به 6 بازیکن 
برتر تاریخ فوتبال ایران است، جالل یکی از آن ستون هایی است 
که در ساختمان پک و در تاریخ فوتبال ایران ثبت شده است ولی 

االن ما جام جهانی و در آینده جام ملت های آســیا را در پیش 
داریم. باید در چنین وضعیتی فضایی بسازیم تا نفرات جوان تر 
به تیم ملی بیایند و در آینده کمک حال مان باشند. نفراتی مثل 
مجید حسینی، مرتضی پورعلی گنجی، خانزاده، روزبه چشمی 
و بازیکنان جوان دیگر، باید رو به جلو حرکت کنیم. یکبار دیگر 
تاکید می کنم که سید جالل حسینی در لیست انتظارمان خواهد 
ماند و هر لحظه که احتیاج باشد او به تیم ملی ملحق خواهد شد. 
سید جالل حسینی از جمله بازیکنانی بود که با الگوی اخالقی 
و فنی که همیشه از خودش نشــان داد باعث شد که من عاشق 

بازیکنان ایرانی شوم.
* به عنوان سرمربی تیم ملی تا چه حد انتقادها نسبت به 

اعالم لیست تیم ملی را می پذیرید؟
ما تمامی نقطه نظراتی که در این زمینه دارنــد را با آغوش باز 
می پذیریم حتــی انتقادها را گوش می کنیم تــا زمانی که این 
انتقادات بی احترامی در آن ها نباشد و تا زمانی که این انتقادها 
از سمت جبهه خاص و ذهن های بیمار و کسانی که ذهن های 

مریض دارند و تا زمانی که برای تفرقه نباشند را می پذیریم. 
* منظورتان از ذهن های بیمار چیست؟

ما در تیم ملی افرادی را نمی خواهیم کــه وقتی در اردو حاضر 

می شوند و یا کســانی که خارج از کشــور در حال بازگشت به 
سمت ایران هستند افرادی باشند که 10 تا 12 چمدان لباس با 
خودشان به کشور بیاورند تا جایی که چمدان های بازیکنان تیم 
ملی در آن کشور باقی می ماند تا چمدان های آن فرد یا آن افراد 
به تهران بیایند. عالوه بر این بــه دلیل اضافه همین چمدان ها، 
هزاران یورو به خاطــر همین اضافه بار باید پرداخت شــود. ما 
اینگونه رفتارها را در تیم ملی قبول نخواهیم کرد. ما در تیم ملی 
شخص یا افرادی را نمی خواهیم که از طریق دوستشان که قصد 
داشت کمک مالی به تیم ملی داشــته باشد بیایند در هتل تیم 
ملی و ساعت یک و نیم بامداد دو بازیکنی که قرار بود به استقالل 
بروند را جلویشان را بگیرند و به دنبال این باشند که تفاهم ایجاد 
شود تا این دو بازیکن به جای باشگاه استقالل به جای دیگری 

بروند. با آن اتفاق مالی در آن دوره، با آن دو بازیکن ساعت یک 
و نیم بامداد توافق مالی صورت گرفــت. ما در تیم  ملی اینگونه 
افراد را نمی خواهیم.  دیگر من در تیم ملی نمی خواهم که ساعت 
1:30 بامداد اشخاصی دوستانشان را به اردوی تیم ملی بیاورند. 
من اینگونه ایجنت ها که به اصطالح به آنها دالل گفته می شود را 
در تیم ملی بخواهند فعالیت کنند را قبول نخواهم کرد و نخواهم 
پذیرفت. تا زمانی که من در تیم ملی هستم، تیم ملی یک وسیله 
یا یک پُلی برای جابجایی بازیکنان از اســتقالل به پرسپولیس 
نخواهد بود. امیدوارم این موضوع مشخص شود که چه کسی به 
عنوان یک دالل در فوتبال ایران چنین کارهایی را انجام می دهد. 
* یعنی درهای اردوی تیم ملی آنقدر باز بود که به راحتی 

دالل ها وارد اتاق های بازیکنان می شدند؟
خیر، آنقدر هم راحت نبود. آن ها به این راحتی نمی توانند وارد 
شوند، ولی متأسفانه در یک مقطع بدون اطالع ما به هتل ورود 
کردند، با آن حق ورودی که دوستانشان در تیم ملی در اختیار 
داشتند، این دالل ها نیز به اردو ورود کردند. اینها افرادی بودند 
که آقای هدایتی را به تیم ملی معرفی کردند. اینها دوستان آقای 
هدایتی بودند، تا زمانی که من در تیم ملی هستم دیگر چنین 

اتفاقاتی رخ نخواهد داد.

سرمربی اسپانیا: ایران حریف بسیار 
دشواری است

ورزش: سرمربی تیم ملی اسپانیا، همگروه ایران در جام جهانی، دیروز 
لیست نهایی اش را اعالم کرد. لوپتگی در مورد این لیست که با غیبت» 
موراتا « سوال برانگیز شده است گفت: تصمیم بسیار دشوار و لحظات 
تلخی است که چند بازیکن را خط بزنید.  غیبت موراتا دالیل فوتبالی 
داشت. چهار مهاجم نمی خواستیم. لوپتگی در مورد تیم ملی ایران 

هم گفت: شناخت بی نقصی از ایران داریم.
آنها ذهنیت تیمی فوق العاده ای دارند و بســیار سختکوش و رقابت 
طلب هستند. تجربه دارند و در سال های اخیر پیشرفت قابل توجهی 

داشته اند. ایران حریف بسیار دشواری خواهد بود.

حمید بی غم با سونگون تمدید کرد
چند ستاره مسی می شوند

ورزش: تیم فوتســال مس ســونگون بعد از قهرمانی در لیگ برتر با 
تغییرات مدیریتی همراه شد و با توجه به این که باید برای حضور در 
جام باشگاه های آسیا آماده می شد، در بالتکلیفی به سر برد اما حمید 
بی غم سرمربی فصل پیش مس سونگون قراردادش را با این باشگاه تا 
پایان فصل 13۹7 لیگ برتر تمدید کرد .همچنین علی اصغر حسن زاده 
و محمد کشاورز کاپیتان کنونی و پیشین تیم ملی فوتسال و بازیکنان 
فصل گذشته گیتی پســند اصفهان، از جمله بازیکنانی هستند که با 
باشگاه مس سونگون مذاکره کرده اند و احتمال دارد تا چند روز آینده 
پیوستن آنها به تیم سونگونی نهایی شود.قاسم عروجی دیگر ملی پوش 
گیتی پسند نیز مدنظر حمید بی غم است و این بازیکن هم به احتمال 

فراوان تا چند روز دیگر به تیم مس سونگون خواهد پیوست.

حمایت باشگاه رم  از تیم ملی ایران در 
جام جهانی

ورزش: باشگاه فوتبال رم ایتالیا با انتشار پیامی در توییتر فارسی خود 
رســما از تیم   ملی ایران در جام جهانی 2018 روسیه حمایت کرد.این 
حساب توییتری پس از حمایت هواداران ایرانی پس از سانسور لوگوی 
این باشگاه در پخش تلویزیونی ایران ایجاد شد و در این مدت نیز پیام های 

حمایتی در خصوص هواداران و فوتبال ایران منتشر کرده است.

2 مشتری دست به نقد برای منشا
ورزش: وضعیت نامشخص منشا در پرسپولیس باعث شده دو باشگاه 
لیگ برتری بــرای جذب این بازیکن اعــالم آمادگی کنند. یک تیم 
شهرســتانی و یک تیم تهرانی عالقه مندی خود را برای جذب این 
بازیکن به اطالع مدیربرنامه هایش رسانده اند اما قطعا حاضر نیستند 
اندازه قرارداد او با پرســپولیس به وی پرداختی داشته باشند.منشا 
قرارداد 350 هزار دالری با پرســپولیس دارد که با توجه به افزایش 
قیمت دالر این بازیکن بعید است به همین راحتی حاضر به جدایی 

از این تیم باشد.

بادامکی: بدون پیشنهادم
تسنیم: حسین بادامکی کاپیتان مشکی پوشان در مورد وضعیتش 
برای فصل آینده گفت: ما در فصل گذشته نتایج خوبی نگرفتیم و در 
این شرایط قطعاً کار سخت تر می شود. وقتی بازی ها تمام شد سعی 
کردم مدتی از فضای فوتبال دور باشم و مصدومیتی هم داشتم که به 
آن رسیدگی کردم. تا اآلن هم پیشنهادی به دستم نرسیده است و باید 
منتظر بمانم تا ببینم شرایط چگونه پیش خواهد رفت.وی در مورد 
اینکه آیا تصمیم به خداحافظی از فوتبال دارد یا خیر، خاطر نشــان 
کرد: من همچنان شرایط بازی کردن دارم و وضعیتم طوری نیست 

که بخواهم به خداحافظی از فوتبال فکر کنم. 

سکوت سید جالل پس از خط خوردن 
از تیم ملی

ورزش: حضور سید جالل حسینی در لیست »استند بای« تیم ملی 
سکوت وی را در پی داشته است. مخالفان خروج کاپیتان سرخپوشان 
پایتخت از لیســت نهایی تیم ملی انتظار داشــتند حسینی که به 
صراحت لهجه شهرت دارد درباره این اتفاق صحبت کند اما تصمیم 
مدافع پرسپولیس چیز دیگری است.حســینی قصد دارد فعال هیچ 
صحبتی در این زمینه نداشته باشد تا تیم ملی روزهای آینده را پشت 
سر بگذارد. باید دید روزه سکوت مدافع تیم ملی درباره خط خوردن 
از لیست کارلوس کی روش برای حضور در روسیه تا چه زمانی ادامه 

خواهد داشت.

ضد حمله

فجرسپاسی و میثاقیان؛ شاید همین هفته!
ورزش: تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز به تیم های خواهان اکبر میثاقیان 
اضافه شد. در حالی که خبرهایی از مذاکرات اراک، رفسنجان و حتی کرمان با اکبر 
میثاقیان برای فصل آینده لیگ دسته اول شنیده می شود،  فجر سپاسی شیراز نیز 
به این جمع اضافه شده است. در حالی که اکبر میثاقیان با کارنامه باال آوردن 6 تیم 
به لیگ برتر از جمله مربیان گرانقیمت متخصص در لیگ یک به حساب می آید، 
تیم فوتبال فجر شهید سپاسی با شرایط مالی نامناسب و البته خاص خود خواهان 

جذب این مربی شمالی شده است.
شانس و انحصار جذب بازیکنان سرباز از سراسر کشور برای فجر سپاسی شیراز 
پس از واگذاری تراکتورسازی به بخش خصوصی و حمایت همه جانبه مسئوالن 
اســتان فارس برای بازگرداندن این تیم بی حاشیه به لیگ برتر، معادالت را برای 
قبول این اتفاق واقعی تر کرده و شنیده ها نیز حاکی از آن است که طی همین هفته 

تکلیف حضور میثاقیان در شیراز مشخص خواهد شد.

عابد زاده: تالش می کنم پاسخ اعتماد
 کی روش را بدهم

ورزش: به نقل از ســایت cmjornal پرتغال، امیر عابــدزاده، دروازه بان 
ایرانی ماریتیمو به اولین بازیکن تاریخ این باشــگاه تبدیل شــد که در جام 

جهانی حضور دارد.
 او درباره این موضوع گفت: این افتخار بزرگی است که به اولین بازیکن تاریخ 
باشگاه ماریتیمو تبدیل شــدم که در جام جهانی حضور پیدا می کنم. باید از 
تمام کادر فنی و همبازی هایم تشــکر کنم.وی افزود: از تمام هواداران تقدیر 
و تشــکر می کنم به خاطر حمایت هایی که در طول فصــل از من کردند. از 
کارلوس کی روش، ســرمربی تیم ملی ایران نیز به خاطر اعتمادی که به من 
کرد، تشــکر می کنم و تمام تالشم را می کنم تا پاســخ اعتمادش را  بدهم و 

نمایش خوبی را در جام داشته باشم. 12
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ورزشـــی

ورزش: تیم ملی ایران درحالی خود را آماده رقابت های جام 
جهانی فوتبال در روسیه می کند که شاید مروری بر بازیکنانی 

که در جام های جهانی غایب بوده اند خالی ازلطف نباشد.
جام جهانی 1978

*رضا عادلخانی: مهاجم و بازیکن موفق تیم تاج ســابق که 
پیش از سفر تیم ملی برای آسیب نخوردن دخترش، مجبور 
شــد خودش را فدا کند و از پله ها به پایین پرتاب شد. او در 
همان لحظه دچار پارگی رباط و شکستگی شد و جام جهانی 

را از دست داد.
*غالمحسین مظلومی: از بهترین مهاجمان تاریخ فوتبال ایران 

بود ولی به دلیل آسیب در ناحیه مینیسک نتوانست تیم ملی 
را همراهی کند.

*صفر ایرانپاک به دلیل ســن بــاال و اکبــر کارگرجم، علی 
جباری،منصور رشــید هم به دالیل فنی توســط مهاجرانی 

دعوت نشدند.
جام جهانی 1998

*رضا شاهرودی: چند روز قبل از جام جهانی با شکستگی پا 
در تمرین تیم ملی روبه رو شد 

* مجید نامجو مطلق: او تیم ملی را در اســترالیا هم همراهی 
کرد ولی در نهایت راهی جام جهانی نشد. 

جام جهانی 200۶
* ستار زارع: او چند روز قبل از جام جهانی مصدوم شد .

* مجتبی جباری: پاره شــدن رباط صلیبی هافبک خالق و 
جوان آن روزهای استقالل باعث شد تا به جام جهانی نرسد.

*نیکبخــت واحــدی: مصدومیت بــد موقع باعث شــد به 
جام جهانی نرود .

جام جهانی 201۴
* مجتبی جباری: به دالیل نا معلومی قبــل از جام جهانی با 

نامه ای از تیم ملی خداحافظی کرد .
*هاشم بیک زاده: مصدومیت بد موقع رویای او را از بین برد و 

در نهایت راهی جام جهانی نشد.
* مهدی رحمتی: بــه دلیل نامعلومی اعــالم کرد که مدتی 
می خواهد استراحت کند. این مسئله با واکنش تند کی روش 

همراه شد و برای همیشه از تیم ملی کنارگذاشته شد. 
* هادی عقیلی: پیش از بازی دوستانه ایران و کویت اردوی تیم ملی 

را ترک کرد تا کی روش برای همیشه روی نام او هم خط قرمز بکشد.
جام جهانی 2018

*علی کریمی و داریوش شــجاعیان به دلیل مصدویمت و  وریا 
غفوری ،سید حسین حسینی و... به دالیل  فنی فعالً جام جهانی 

را از دست داده اند.

 از ایرانپاک و جباری تا نیکبخت و رحمتی
ستاره هایی که رنگ جام جهانی را ندیدند

حمله به کی روش برای محبوبیت
یکی مارادوناهای وطنی را 

بگیرد
سیناحســینی:  1 - حمیــد گرشاســبی، 
سرپرست باشــگاه پرســپولیس در تازه ترین 
اظهارنظر خود اعالم کرده:به زودی درباره دالیل 
حذف سید جالل از تیم ملی سخن خواهم گفت!
2 - حسن زمانی، عضو هیئت مدیره استقالل در 
اظهارنظری اعالم کرد:کی روش نباید بازیکنان 
استقالل را از تیم ملی خط می زد چون حسینی 
و غفوری شایستگی حضور در تیم ملی را دارند!

3 - مدیــرکل ورزش و جوانان کردســتان در 
مصاحبه ای می گوید: ماجرای حذف حسینی و 
غفوری را از طریق مجلس پیگیری خواهم کرد 

تا دوباره این بازیکنان به تیم ملی دعوت شوند!
شــاید برای شــما هم این پرســش به وجود 
آمده باشــد که آیا در اروپا هم چنین اتفاقات و 
اظهارنظرهایی صورت می گیرد یا فقط در کشور 
ما مدیران و مسئوالن عشق شهرت به خود اجازه 
می دهند در حوزه ای که هیچ تخصصی در آن 
ندارند به این شکل وقیحانه برای سرمربی تیم 

ملی فوتبال ایران تعیین تکلیف کنند ؟
امروز گرشاســبی به جای این که به مشکالت 
انبوه مدیریتی در باشگاه پرسپولیس رسیدگی 
کند برای کی روش خط و نشان می کشد چون 
می داند این مســئله راه مناســبی برای گمراه 
کردن هواداران باشگاه پرسپولیس است که این 
روزها با وجود محرومیت باشگاه بازیکنانش یکی 

پس از دیگری ساز رفتن می زنند.
حســن زمانی به جای این که به فکر پرداخت 
مطالبات شاکیان استقالل باشد تا باشگاه مورد 
عالقه اش بتواند از زیر فشــار میلیاردها تومان 
بدهی خارج شود برای سرمربی تیم ملی نسخه 
تجویز می کند. صد البته که او نیز عشق شهرت 
اســت و همانند دیگران محبوبیت را در حمله 
به سرمربی تیم ملی جستجو می کند. اما بدتر 
از همه مدیــرکل ورزش و جوانان کردســتان 
است،که با وقاحت تمام  وعده داده موضوع عدم 
دعوت دو بازیکن را به مرجــع قانونگذاری در 
کشور ارجاع دهد. آقای مدیرکل به جای اینکه 
به فکر افزایش میزان ســرانه ورزش اســتانش 
باشد به موضوعی ورود می کند که نه تنها به وی 
ارتباطی ندارد بلکه در قواره اش نیست که حتی 

درباره آن اظهارنظر کند. 
باید این حقیقت را پذیرفت که ورزش کشور که 
در حال حاضر به رخوت و درماندگی در استان 
های خود و نظام باشــگاهداری گرفتار شده به 
واســطه مدیریت مدیران کوتاه قامت از  جنس 
این سه نفر است از این رو بد نیست آقای وزیر 
قدری تامل کند و به زیر مجموعه خود نظارت 
کند تا شاید در روزی که خودش و رئیس دولتش 
از تیم ملــی حمایت می کنند شــاهد گلزنی 

مارادوناهای وطنی نباشند.



سبك وزن ها به بازى هاى آسيايى نمى روند

روئينگ بدون«شادى» در راه چين
 قايقرانى  ورزش   پس از سفر مســئوالن فدراسيون 
قايقرانى به چين و عقد قرارداد با «ليــو چيون»، به عنوان 
ســرمربى تيم ملى روئينگ مردان، تالش ها براى موفقيت 
پاروزنان ايران در بازى هاى آسيايى آغاز شد. ليو از ابتداى 
هفته جارى به تهران ســفر كرده تا از نزديك شرايط ملى 

پوشان را تحت نظر بگيرد.
ليو چيون پيشــرفت ملى پوشان ايران را نســبت به ادوار 
گذشــته كه در ايران بوده محســوس ارزيابى كرد و اظهار 
داشت: سال هاى گذشته كه من به عنوان مربى در ايران بودم 
بچه ها جوان تر بودند اما حاال با تجربه و پخته شدند و درك 
بهترى از تمريناتشان دارند. نفرات جديدى هم به تيم اضافه 
شدند كه فكر مى كنم بدليل استعداديابى اصولى فدراسيون 

بوده است.

*«دندان» با امكانات عالى 
«ليو» در خصوص برنامه اش تا بازى هاى آســيايى تاكيد 
كرد: ما حضــور در يكى از كاپ هاى جهانــى براى ارزيابى 
نفرات حاضر در تيم و يك اردو در چيــن را در برنامه داريم 
كه نقش زيادى در پيشــرفت بچه ها تا بازى هاى آسيايى 

خواهد داشت.
وى درباره شرايط اردوى چين تيم ملى روئينگ تشريح كرد: 
اردو در شهر دندان چين هماهنگ شده است. آنجا ما امكانات 
بسيار خوبى خواهيم داشــت. قايق، پارو و پيست مناسب و 
هتل خيلى خوب در اختيار داريم در حالى كه خيلى از ديگر 

تيم هاى آسيايى نيز در آن پيست اردو خواهند داشت.
* جاى خالى شادى در چين

سياوش سعيدى، خشــايار عباس آبادى، مجتبى شجاعى، 
مســعود محمدى، بهمن نصيرى و عاقــل حبيبيان كه در 
اروميه تمرين مى كنند جمعه براى ادامه تمرين هاى خود 
راهى چين مى شوند . اما محسن شادى در اين اردو حضور 

نخواهد داشت.
شادى كه بعد از بازى هاى آسيايى اينچئون خداحافظى كرد 
دوباره تصميم گرفت دست به پارو شــود و اعالم كرد براى 
بازى هاى آسيايى جاكارتا آماده مى شــود. او در اين مدت 

تمريناتش را در اروميه انجام مى داد و طبق خواسته خودش 
به چين نمى رود.

قرار اســت ملى پوشــان بعد از پايان اردوى چين به ايران 
بازگردند و قبل از اعزام به جاكارتــا دوباره در چين تمرين 
كنند كه محسن شادى در آن مرحله عازم چين خواهد شد.

*خروج سبك وزن ها
در اين بين محمد حمزه نتاج قبــل از پايان اردوى ملى 
از تمرينات خارج شد . ملى پوش روئينگ ايران در پاسخ 
به اين ســوال كه ماجراى اعزام نشــدن چه بــود؟ بيان  
كرد: ما اصال خبر نداشــتيم. براى اعــزام به اردوى چين 

از ورزشــكاران مدارك گرفتند و از ما چيزى نخواستند. 
وقتى از مسئول فدراسيون سوال كرديم، گفت  كه  دو نفره 
سبك وزن به بازى هاى آسيايى اعزام نمى شود و به چين 
هم نمى رويد. شوكه بوديم و از هركس دليل اين اتفاق را 
مى پرسيديم پاســخ نمى داد و همه ما را به ديگرى پاس 
مى دادند. من بــراى قهرمانى كشــور و انتخابى تيم   ملى 
17 كيلو وزن كم كردم. بعــد  فهميدم كه اين مدت الكى 

تمرين كرديم و به جاكارتا نمى رويم. 
ملى پوش روئينگ ايران در پاســخ به اين سوال كه شانس 
مدال در بازى هاى آســيايى جاكارتا را داشت يا نه؟ تصريح 

كرد: نكته اين جا اســت كه هيچ زمانى از ما نگرفتند و هيچ 
تستى نداشتيم و فقط بر اساس نظر سرمربى كه ايران نبود 
و نمى ديد چه كسى چطور تمرين مى كرد انتخاب ها انجام 

شد. 
*وضعيت بد اردو

حمزه نتاج در پاسخ به اين سوال كه وضعيت اردو در اروميه 
چطور بود؟ بيان  كرد: 15 - 12 روز اول اسكله نداشتيم و براى 
رفتن به روى آب تا زانو در گل بوديم. بعد اسكه آمد و شرايط 
بهتر شد. شرايط در سطح قهرمانان ملى كه براى بازى هاى 

آسيايى آماده مى شوند، نبود اما نسبت به قبل بهتر بود.

افت آسمان خراش تيم ملى واليبال نشسته 
ورزش: مدير تيم هاى ملى واليبال نشسته از احتمال جابجايى چند 
بازيكن اصلى تيم ملى واليبال نشسته مردان در مسابقات جهانى هلند 
خبر داد.  هادى رضايى گفت: مرتضى مهرزاد جزو بازيكنانى است كه 
تنها اســپك خوب مى زند و دفاع نمى كند. در نخستين دوره ليگ 
جهانى واليبال نشسته وى حتى آمادگى زدن اسپك را نيز نداشت. 
وى به دليل اين كه قد بلند دارد، مورد توجه بيش از حد رسانه ها قرار 
گرفته و همين امر سبب شده وارد حاشيه شود. در حال حاضر نيز از 
نظر فنى عملكرد قابل توجهى ندارد. وى گفت: در اردويى كه بعد از 
تبريز برگزار شد، از نظر من سرمربى عملكرد راضى كننده اى نداشت 
و به او اين هشدار را دادم كه اگر از نظر فنى به آمادگى ايده ال نرسد، 

شايد مسابقات جهانى هلند را از دست بدهد. 
* مهرزاد:تالشم را براى بازگشت مى كنم

مهرزاد  گفت: اينكه رضايى به عنوان سرمربى از من انتقاد كرده، برايم 
ناراحت كننده نيست. به او حق مى دهم چون در ليگ جهانى شرايطم 
خوب نبود. قطعا ســعى مى كنم هر روز بهتر شوم و عملكرد بهترى 
داشته باشم. قبل از ليگ جهانى موقعيتم طورى بود كه نمى توانستم 
در شهرستان تمرين كنم؛ اما بازيكن در سطح ملى بايد هميشه تمرين 
داشته باشد. وى گفت: من تمام تالشم را مى كنم كه به آمادگى الزم 
برســم. هم در اردوى تيم ملى تمرين داريم و هم در چالوس تمرين 
مى كنم. به هر حال من وظيفه ام اين است كه تا لحظه آخر تالش كنم. 

ديگر هر چه خدا بخواهد، ما هم راضى هستيم.

مدال نقره بر گردن ساحلى بازان واليبال 
در تركيه

ورزش: تيم ملى واليبال ســاحلى ايران نايب قهرمان تور جهانى تك ستاره 
تركيه شد.  مرحله نهايى تور جهانى تك ستاره تركيه با ديدار ايران و صربستان 
در شهر آيدين تركيه پيگيرى شد.  تيم ملى واليبال ساحلى ب ايران با تركيب 
رحمان رئوفى و حامد ميرزاعلــى در اين مرحله از رقابــت ها به مصاف تيم 
قدرتمند صربستان (كالريچ - باستا)رفت و در يك ديدار نزديك با نتيجه 2 بر 
يك با امتياز هاى 25 بر23 و 16 بر 14 شكست خورد و نتوانست مقام قهرمانى 
را از آن خود كند.  تيم ملى ب ايران تنها در ســت اول بــا امتياز 21 بر 16 به 
پيروزى رســيده بود.  در ديدار رده بندى اين رقابت ها تيم روسيه و تركيه به 
مصاف يكديگر رفتند كه نماينده روسيه در پايان با نتيجه دو بر صفر به پيروزى 

دست يافت و به مدال برنز رسيد.
 تيم  ملى «الف»  ايران (سالمى - وكيلى) در مرحله يك چهارم نهايى با قبول 

شكست در برابر تيم روسيه به مقام پنجم مشترك دست يافت.

راهكار فرار از قرنطينه اسب ها  
اعزام سواركاران به جاكارتا از كشور ثالث

مهر: هشت ســواركار ايران در بازى هاى آسيايى اندونزى بر اساس 
قوانين جهانى و به منظور عدم نياز به قرنطينه اسب هايشــان براى 
اين بازى ها، از يك كشور اروپايى عازم اندونزى خواهند شد. حضور 
ســواركارى با 8 ورزشــكار در هجدهمين دوره بازى هاى آسيايى 
تصويب شده است. سواركاران ايران در سه بخش پرش، درساژ و سه 
روزه در اين دوره بازى هاى آسيايى شركت خواهند داشت.  مسعود 
خليلى رئيس فدراسيون ســواركارى درباره وضعيت اين سواركاران 
تاكيد كرد كه براى فرار از نياز به قرنطيه اســب ها، اعزام سواركاران 
و اســب هاى آنها به محل برگــزارى بازى هاى آســيايى از يكى از 

كشورهاى اروپايى و احتماال هلند يا فرانسه انجام خواهد شد. 

خبر

اسپانيا - الليگا
 والنسيا 2 -  1 ديپورتيوو الكرونيا

 بيلبائو 0 - 1 اسپانيول
 اتلتيكومادريد 2 - 2 ايبار

 بارسلونا 1 - 0 رئال سوسيداد
ايتاليا - سرى آ

 جنوا 1 - 2 تورينو
 اسپال 3 - 1 سامپدوريا

كاليارى 1 - 0 آتاالنتا
 كيه وو 1 - 0 بنونتو

 اودينزه 1 - 0 بولونيا
ناپولى 2 - 1 كروتونه

آث ميالن 5 - 1 فيورنتينا
التزيو 2 - 3 اينتر

ساسولو 0 - 1  آاس رم
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كونتى: مى دانم از 
تمريناتم گاليه مى كنند 

خط و نشان مربى ايتاليايى براى 
تيراندازان ايرانى

ورزش: ماركو كونتى ايتاليايى براى هدايت تيم ملى تيراندازى به اهداف 
پروازى كشورمان روز گذشته وارد تهران شد. سرمربى تيم ملى تيراندازى 
گفت: ورزش تيراندازى نياز به افرادى دارد كه خون قهرمانى در رگ هاى 
آنها جريان داشته باشد. براى قهرمانى و موفقيت در سطح اول جهان بايد 
كار كرد و سختى كشيد چرا كه در غير اين صورت رسيدن به سطح اول 

جهان و المپيك غيرممكن خواهد بود.
وى گفت: در زمان حضور من در تهران تمرين هاى متفاوتى را 

خواهيد ديد، اولين واكنش ها اين است كه ورزشكاران 
از اين ماجرا گاليه خواهند كرد .

سرمربى 
تيم ملى هندبال جوانان:

براى كسب سهميه جهانى 
اسپانيا تالش مى كنيم

ايسنا: سرمربى تيم ملى هندبال جوانان گفت: تالش خواهيم كرد تا 
با درخشش در مسابقات آسيايى عمان، سهميه بازى هاى جهانى اسپانيا را 

كسب كنيم.  مهدى رهبرى  گفت: ســومين اردوى تيم ملى جوانان را در شهر 
مشــهد مقدس برگزار كرديم. اين اردو جهت آمادگى هر چه بيشتر تيم ملى در 
شانزدهمين دوره مسابقات جوانان آسيا كه در كشور عمان برگزار مى شود، برگزار 
شد تا بازيكنان تيم ملى خود را آماده حضور در اين مسابقات  كنند. وى گفت: اين 
مسابقات با حضور 16 تيم در چهار گروه چهارتيمى از 23 تيرماه در كشور عمان 

برگزار خواهدشد كه ســه تيم برتر جواز حضور در مسابقات جهانى را كسب 
خواهندكرد. وى گفت: قطعا با آمادگى بااليى وارد مسابقات خواهيم شد 

و تالش مى كنيم در بين ســه تيم برتر اين مسابقات قرار بگيريم تا 
بتوانيم سهميه حضور در بازى هاى جهانى2019 اسپانيا را 

كســب كنيم، هرچند زمان كوتاهى براى آماده 
سازى تيم ملى در اختيار داريم.

سرمربى 
تيم ملى كاراته:

 در بازى هاى آسيايى 
شانس مدال داريم

ايسنا: شهرام هروى معتقد است، تيم ملى كاراته ايران در هر چهار وزن 
بازى هاى آسيايى 2018 جاكارتا صد در صد شانس كسب مدال دارد. شهرام 

هروى گفت: در حال حاضر چهارمين مرحله اردوهاى تيم ملى پيگيرى مى شود 
و خوشبختانه شرايط خوبى در تيم حاكم است. مسابقات ليگ جهانى كاراته براى 
كسب امتياز مهم است و اميدواريم كه در اين رقابت ها با گرفتن امتيازات الزم، خود 
را براى رقابت هاى قهرمانى آسيا آماده كنيم. وى گفت: رقابت هاى قهرمانى آسيا 
در اردن ضريب شش دارد، به همين دليل حساب زيادى را بر روى اين مسابقات 

براى كســب امتياز المپيكى باز كرده ايم كه اميدوارم با يك روند خوب به 
بهترين نتايج برسيم. وى گفت: امسال سه هدف مهم (قهرمانى جهان، 

قهرمانى آســيايى اردن و بازى هاى آسيايى 2018 جاكارتا) را 
پيش رو داريم كه براى رسيدن به اين اهداف و كسب 

نتايج خوب، همين روند آماده ســازى را 
ادامه مى دهيم.

            سه شنبه  1 خرداد 1397 
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اميرمحمد سلطان پور:  اگر شــكل كار دانمارك در مسابقات مقدماتى 
جام جهانى در قاره اروپا را بررسى كنيم، اوج گيرى تدريجى خاصى را نشان 
مى دهد. آن ها مســابقات را افتضاح آغاز كردند؛ آگه هاريده كه به عنوان 
سرمربى جديد كارش را با دانمارك آغاز كرده بود در ابتدا از نظر تاكتيكى به 
مشكل برخورد كرده و در سه بازى اول دو شكست مقابل لهستان و مونتنگرو 
را تجربه كرد، اما اندك اندك بهتر شدند تا اينكه در آخرين مسابقه در دور 
برگشت پلى آف در زمين جمهورى ايرلند با پيروزى 5-1 نشان دادند پله 
پله تالش آن ها براى صعود به روسيه چگونه شكل گرفته است. اين پنجمين 
حضور دانمارك در جام جهانى اســت و با اينكه عملكردشان در بازى هاى 
اخير قدرت تيم مشهور به ديناميت در جام جهانى 1986 را نشان نمى دهد، 
يا به خوبى جام جهانى 98 كه به يك چهارم رسيدند به نظر نمى رسند، اما با 
داشتن ستاره اى مانند كريستين اريكسن در تركيب خود، تيمى خواهند بود 
كه توسط حريفانشان مورد احترام و وحشت قرار خواهند گرفت. دانمارك 
بين ســه تيم صعود كننده به جام جهانى از منطقه اســكانديناوى به نظر 
كامل ترين تيم را در اختيار دارد و مى تواند بسيارى را در روسيه شوكه كند.

سرمربى
انتخاب آگه هاريده 64ساله در ســال 2016 به جاى مورتن اولسن كهنه 
كار بســيار تعجب آور بود؛ نه فقط به خاطر اينكه او يك نروژى است بلكه 
از نظر رزومه نيز هيجانى براى مردم دانمارك به وجود نمى آورد. بسيارى 
از بازيكنان دوران طاليى ديناميت دانمارك، اكنون به كارشناسان زبده و 
سخت گيرى در فوتبال دانمارك تبديل شده اند كه مى توانند هر مربى تيم 
ملى را از لبه تيغ بگذرانند، اما عملكرد بسيار خوب دانمارك در سال 2017 
دهان همه آن ها را بست. اكنون هيچ كس شكى براى هيچكس وجود ندارد 

كه هاريده كامال اليق قرارداد خود حداقل تا سال 2020 است.
ستارگان

بهترين بازيكن تيم ملى دانمارك بدون شك كريستين اريكسن است كه 
به عنوان هافبك آمار فوق العاده 11گل را در دور مقدماتى به ثبت رســاند 
كه شــامل هت تريك در بازى حياتى برگشــت در زمين جمهورى ايرلند 
مى شد. اريكسن با هدايت پوچتينو در باشــگاهش تاتنهام از يك بازيكن 
جوان به ستاره اى كامل تبديل شده كه مى تواند رهبرى تيم ملى كشورش 

وداع تكان دهنده
 و عجيب اينيستا با نوكمپ 

ورزش: آندرس اينيستا، ستاره 33 ساله بارســلونا   وداعى عجيب با 
استاديوم نوكمپ داشــت و در خلوت خودش با همه چيز خداحافظى 

كرد.
 اگرچه كاپيتان پرافتخار بارسلونا قصد ندارد از دنياى فوتبال خداحافظى 
كند و اخبار حاكى از حضور او در آسيا براى ادامه فوتبالش است، اما شايد 
مرگ اول هر فوتباليســتى كه روز خداحافظى اش محســوب مى شود 

يكشنبه شب براى سن آندرس رقم خورد.
بعد از جشن خداحافظى باشكوه و فراموش نشــدنى در نوكمپ و بازى 
كردن براى آخرين بار با لباس بارســلونا، اينيســتا منتظــر ماند تا همه 
هواداران بلوگرانا اســتاديوم را ترك كرده و حتى چراغ هاى نوكمپ نيز 
خاموش شود تا او اين بار جشن خداحافظى اش را به تنهايى و در خلوت 

نوكمپ برگزار كند.
اينيستا بعد از تخليه كامل استاديوم به تنهايى وارد چمن شده و در مركز 
آن براى دقايقى نشست. احتماال كاپيتان بارســا در آن دقيق خاطرات 
شيرين و البته گاها تلخ خود در لباس بارســا  را مرور كرده و تمامى اين 
16 سال، از اكتبر 2002 تا مى 2018 به ســرعت از مقابل چشمان وى 

گذشته است.
ستاره خالق بارسا اگرچه در اين سالها و با توجه به همبازى بودن با ليونل 
مسى و همدوره بودن با رونالدو خيلى در كسب جوايز فردى موفق نبود، 
اما بى شك نقش تفكيك ناپذيرى در رقم خوردن درخشان ترين مقطع 
تاريخ بلوگرانا داشت و شايد روزى در كنار همين مستطيل سبز، اين بار از 

كنار چمن بارسلونا را هدايت كند.

روى خط روسيه
23 روز تا

را به دست بگيرد. اگر بخواهيم از ستاره 
ديگرى در تيم دانمارك نام ببريم بايد به 
پيونه سيســتو فوروارد جوان سلتاويگو 
اشــاره بكنيم كه در چند ماه گذشــته 
چشــمان بســيارى را از پيشرفت خود 

خيره كرده است.
مهره قدرتمند

دانمارك اميد بسيارى نيز به درون دروازه 
خود دارد يعنى جايى كه كسپر اشمايكل 
پسر دروازه بان اسطوره اى سابق تيم ملى 
اين كشور يعنى پيتر اشمايكل از دروازه 
ســفيد و قرمزها حفاظت خواهد كرد. 
البته او ديگر در ســايه نام پدر خود قرار 
ندارد و هيچكس كمكش به لسترسيتى 
براى كسب عنوان اعجاب انگيز قهرمانى 
ليگ برتر انگليس در فصل 16-2015 را 
فراموش نكرده و مــى خواهد اكنون به 
تيم كشورش براى موفقيت كمك كند. 
 البته ويليام كوئيست با تجربه و 33ساله 
را نيز نبايد فراموش كنيم كه ديگر قلب 
تپنده دانمارك در جام جهانى در ميانه 

ميدان خواهد بود.

دانمارك؛ ديناميت ها آماده انفجار   معرفى  تيم هاى جام جهانى (9)
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گزارش

در نشست »چهل شاهد« عنوان شد
کم کاری در بعد مبارزه اندیشه ای انقالب اسالمی

ایکنا: چهل سال ادبیات داستانی 
دیروز  ظهــر  اســامی  انقاب 
۳۱ اردیبهشــت بــا حضور رضا 
امیرخانی، محمد حنیف، شهریار 
عباسی و محمدرضا گودرزی در 
نشست »چهل شاهد« در موزه 
دفاع مقدس و انقاب اســامی 

بررسی شد.
حنیف که در این نشســت به عنوان مجری حضور داشت، به شرح تأثیر 
انقاب در ادبیات داستانی پرداخت و گفت: با پیروزی انقاب داستان های 
سیاسی و دینی رشد قابل توجهی پیدا کرد و پس از آن داستان نویسان 
بویژه داستان نویسان زن رشد قابل توجهی یافتند. اولین زن داستان نویس 
در سال ۱۳۲۰ داستان خود را نوشت و پس از ورود شخصیت های جدید 
در اثر انقاب اســامی و دفاع مقدس نیز تأثیر انقاب اسامی بر ادبیات 

داستانی بیشتر نمود پیدا کرد.
گودرزی در ادامه این نشست عنوان کرد: رخدادهای بزرگی که در جامعه 
رخ می دهد، بر زبان آحاد جامعه اثر می گذارد و در همه جهان نیز همین 
گونه اســت، درواقع در اثر انقاب و رخدادهای بزرگ، تفکر اندیشمندان 
تغییــر می یابد؛ از این رو در برخورد بــا ادبیات باید به صورت موضوعی 

ادبیات انقاب، ادبیات جنگ و... را بررسی کرد. 
عباسی نیز تصریح کرد: داستان هایی را که درباره جنگ و انقاب است، 
داستان های انقاب می نامم، اما نکته مهم در این زمینه، گفتمان انقاب 
اسامی اســت که این گفتمان به گفتمان رسمی انقاب در داستان ها 

تبدیل نشد.

 به هم پیوستگی جریان های اجتماعی و ادبی
وی افزود: جریان های اجتماعی و ادبی با هم پیوســته هستند و زمینه 
انقاب اســامی در واقع از انقاب مشروطه آغاز شد و این طور نبود که 
پیروزی انقاب به صورت ناگهانی رخ دهد. در این برهه، یکی از گفتمان ها، 
گفتمان چپ و مارکسیستی بود که در داستان های پیش از انقاب مسلط 
بود و یکی از نشــانه های آن عدالت طلبی بود که می توان آن را نشــانه 

مشترک بین گفتمان چپ و انقاب اسامی دانست.
امیرخانی نیز در ادامه گفت: بین گونه ادبیات و دیدگاه هایی که در رابطه با 
آن وجود دارد، باید تفاوت قائل شد. اگر منظور گونه ادبیات انقاب است، 
عناصر ادبیات انقاب ژانر آن را می ســازد و به موضوع پیروزی انقاب در 
ســال ۵۷ اشاره می کند. پس از انقاب این ژانر تحت تأثیر ادبیات جنگ 
قرار گرفت و این ســؤال مطرح اســت که چرا نویسندگان سراغ ادبیات 
جنگ رفتند و ادبیات انقــاب را رها کردند که خأل این گونه از ادبیات، 

احساس می شود؟
وی یادآور شد: انقاب ما مردمی بود و قصه ای و حادثه ای از آن نبود که 
مردم از آن بی خبر باشند و به گونه ای نبود که با افشای بخش هایی از آن، 
مورد توجه قرار گیرد چرا که همه مردم درگیر انقاب بودند، درحالی که 

جنگ تحمیلی داوطلبانه بود. 
یعنی کســانی که جبهه رفتند پس از برگشــت از آن وقتی دیدند که 
بسیاری از مسائل جنگ را مردم نمی دانند، دست به قلم شدند و ادبیات 

دفاع مقدس را به وجود آوردند.
گودرزی در بخش دیگری از این نشســت گفت: طی چهار دهه گذشته، 
رمان چندان پیشــرفت نکرده است، اما در داستان کوتاه وضعیت خوبی 
داریم، هرچند برخی مشــکات زبانی وجــود دارد، اما ادبیات کنونی از 

ادبیات قبل از انقاب بهتر شده و پیشرفت هایی داشته ایم.

 برخی ناشران کاسب اند
وی تصریح کرد: اگر تیراژ کتاب ها پایین است، تعداد نویسنده ها افزایش 
یافته است و از سوی دیگر تکثرگرایی و تمرکززدایی صورت گرفته است 
و همچنین کتاب از سوی مخاطبان مورد توجه نبوده و خوانده نمی شود؛ 
هرچنــد این موضــوع دالیل متعددی دارد، اما یکــی از دالیل مهم آن 

اقتصادی است. 
همچنین وجود برخی ناشران که در واقع کاسب  هستند و یا نویسنده هایی 
که تحت تأثیر برخی موج ها هســتند، سبب شده که آثار خوبی منتشر 
نشــود. زمانی اثر قوی می شود که ذهن نویسنده را درگیر کرده و تحت 

تسلط خود درآورد.
امیرخانی در بخش دیگر این نشست یادآور شد: یکی از ویژگی های مهم 
انقاب ۵۷ این بوده اســت که گروه های مسلح چه مذهبی و چه چپ، 
نقش بسیار کمی داشتند و تمام یاران امام خمینی)ره( که صاحب کتاب 
نیز هســتند، در آن مبارزات جدی داشتند و این بخش، قسمت مهمی 
اســت و ادبیات کاری برای آن نکرده است و خألهای بسیاری در زمینه 
پرداختن به ادبیات انقاب وجود دارد و کار درخشان و اثرگذار درخصوص 

ژانر ادبیات انقاب بسیار کم بوده است.

برگزاری دوره پیشرفته آموزش داستان کوتاه
مهر: بنیاد شعر و ادبیات داستانی 
ایرانیان برای پذیرش ادب جو در 
سومین دوره کارگاهی و پیشرفته 
آموزش داســتان  کوتاه فراخوان 

داد.
براساس خبر رســیده از روابط 
عمومی بنیاد، عاقه مندان برای 

ثبت نام در این دوره می توانند یک داستان کوتاه بین ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ کلمه 
ارسال کنند.

متقاضیان باید فایل داســتان خود را در قالب فایل Word ارسال کنند 
و مشخصات فردی و شماره تماس خود را در پایان داستان درج کنند.

عاقه مندان برای ثبت نام تا دوازدهم خرداد فرصت دارند تا با مراجعه به 
درگاه اینترنتی dastan.adabiatirani.com اطاعات خواسته شده 
را تکمیل کنند. پذیرش نهایی همه داوطلبان از طریق مصاحبه حضوری 

انجام خواهد شد.
ثبت نــام فقط از طریق درگاه اینترنتی صورت می گیرد، اما برای دریافت 
اطاعات و جزییات ثبت نام در این دوره، شماره تلفن ۸۸۳۲۲۳۹۹ داخلی 

۲۰۱ در ساعت های اداری پاسخگو خواهد بود.
سومین دوره  پیشرفته  داستان نویســی با هدایت »داوود غفارزادگان« و 

»خسرو باباخانی« برگزار خواهد شد.
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ادب و هنر

به بهانه طرح »مدرسه جهادی خواندن« که سراغ کشف استعدادهای ادبی مناطق محروم رفته است

نهضــت سوادآمــوزی ادبی
 ادب و هنر/ خدیجه زمانیان  از ۱۹ تا ۲۲ 
اردیبهشــت ماه سال جاری و در همین سه روز، 
اتفــاق فرهنگی خوبی در یکی از مناطق محروم 
کشور رخ داد. جمعی از شاعران و نویسندگان با 
حضور در منطقه محروم بشاگرد و در میان دانش 
آموزان مســتعد و عاقه مند به شعر، داستان و 
روزنامه نگاری کارگاه های آموزشــی برای دانش 
آموزان مقاطع مختلف و معلمــان آن ها برگزار 

کردند.  
این طرح با عنوان »مدرسه جهادی خواندن« و با 
هدف پرداختن به مقوله »خواندن« و شناسایی 
اســتعدادهای ادبــی در کتابخانه های عمومی 
مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور، به همت 
نهاد کتابخانه های عمومی کشور و حوزه هنری 
سازمان تبلیغات اســامی با محوریت کتابخانه 
عمومی حاج عبداهلل والی در خمینی شهر منطقه 

بشاگرد، اجرا شد.

 طرح »مدرسه جهادی خواندن« چیست؟  
تجربه های گذشته در حوزه ترویج کتابخوانی که 
از طریق نهادهای مختلف کتابخوانی انجام شده، 
نشــان داده است مناطق محروم و کم برخوردار 
عاقه ویــژه ای به موضوع کتــاب و کتابخوانی 
داشــته اند. به طوری که اگر شــرایط الزم برای 
مردمان این مناطق فراهم باشد، استقبال خوبی 
از کتاب و مطالعه خواهد شــد و مطالعه در این 
مناطق نســبت به سایر بخش ها جدی تر گرفته 
می شود. شــاید با توجه به همین مسئله است 
کــه باید به کتاب و مطالعه در این مناطق توجه 
بیشتری نشان داد و برای ترویج مطالعه در این 
بخش ها نسبت به سایر بخش ها سرمایه گذاری 
بیشــتری کرد.  همین تجارب باعث شده نهاد 
کتابخانه هــای عمومی کشــور، طرح »مدســه 
جهــادی خواندن« را با هــدف توجه به مناطق 

محروم در کشور اجرا کند. 
کاظم رســتمی مجری طرح »مدرسه جهادی 
خوانــدن« در خصــوص این طــرح می گوید: 
مخاطبان مــا در طرح های »مدرســه جهادی 
خوانــدن« اعضــای کتابخانه هــای عمومی در 

مناطق محروم هســتند که در میان آن ها قطعاً 
اســتعدادهای فرهنگی بسیاری حضور دارند که 

نیازمند حمایت و راهنمایی هستند. 
این اعضا افرادی هستند که در کنار محرومیت های 
موجود، مســیر کتابخانه و کتابخوانی را انتخاب 
کرده انــد که این امر یک مزیــت فرهنگی ویژه 
اســت و ما باید برنامه ای برای آن داشته باشیم. 
بر این اســاس یکی از انگیزه های ما شناسایی و 
معرفی افراد با استعداد در مناطق محروم است. 
دوره اول اجــرای این طرح با همکاری همدالنه 
حوزه هنری برگزار شد و شاعران و نویسندگان 
برجســته ای چون علیرضا قــزوه، جواد محقق، 
مصطفی محدثی، حامد محقق، مبین اردستانی، 
مجید اســتیری و سید حســین موسوی نیا به 
عنوان مدرسان این دوره سه روزه حضور داشتند. 
وی در توضیح بیشتر انتخاب دانش آموزان برای 
دوره های آموزشی این طرح گفت: قبل از اجرای 
طرح، طی یک فراخــوان، دانش آموزانی که در 

حوزه نویسندگی، شعر و کار رسانه استعداد اولیه 
داشتند، شناسایی شدند تا در قالب همین طرح 

آموزش های الزم به این گروه داده شود. 
از این کارگاه ها بچه های مستعدتر انتخاب خواهند 
شد تا در مراحل بعدی و اردوهای خارج از بشاگرد 

و در کاس هــای تخصصی تــر شــرکت کنند. 
مطمئناً این آموزش ها منجر به تربیت شــاعران 
و نویسندگانی خواهد شد که در آینده می توانند 
چراغ راه ســایر دانش آموزان منطقه خودشان 
باشند.  رستمی با بیان اینکه تمرکز اصلی بر حوزه 
نوشــتن و خواندن و چگونه نوشتن است، اذعان 
کــرد: مکان اجرای دوره بعدی طرح در دســت 
مطالعه است، اما مطمئناً این طرح در مناطقی به 
اجرا در می آید که نهاد کتابخانه ها حضور فعالی 

دارد و می تواند با مخاطب مرتبط شود.
وی درخصــوص علت انتخاب منطقه بشــاگرد 
این طور توضیح می دهد: مناطق مختلفی برای 
برگزاری اولین گام از اجــرای این طرح مدنظر 
بــود، اما از آنجــا که منطقه بشــاگرد به دلیل 
مجاهدت هایی که مرحوم حاج عبداهلل والی برای 
آبادانــی این منطقه انجام داد به عنوان نمادی از 
فعالیت های جهادی شناخته می شود، اولین گام 
اجرای این طرح در این منطقه برداشــته شــد. 

از طرفی احســاس می شود این منطقه از منظر 
نیازهای فرهنگی همچنــان باید در اولویت قرار 

گیرد. 
بر این اساس نهاد کتابخانه های عمومی کشور در 
سال گذشته، نسبت به افتتاح کتابخانه عمومی 
حــاج عبداهلل والی در این منطقه اقدام کرد و در 
ســال جاری نیز اجرای طرح »مدرسه جهادی 

خواندن« را در این منطقه آغاز کرده است. 

 فرصتی مغتنم برای مناطق محروم
جواد محقق، از مدرسان طرح »مدرسه جهادی 
خواندن« درباره تجربه اجرای این طرح در منطقه 
بشاگرد گفت: اجرای این طرح باعث بروز اتفاقات 
فرهنگی خوبی در این منطقه خواهد شد. در این 
کارگاه ها، در حوزه های مختلف شــعر، داستان 
نویسی، فعالیت های فرهنگی و روزنامه نگاری و 
با محوریت کتابخوانــی، آموزش هایی به دانش 

آموزان های منطقه داده شده است. 
این شــاعر و نویســنده با قدردانی از اقدام نهاد 
کتابخانه های عمومی کشــور برای اجرای طرح 
»مدرسه جهادی خواندن« درباره نتایج این طرح 
گفت: از آنجا که در این طرح، تجهیز کتابخانه و 
اهدای کتاب از طریق نهادهای کتابخانه عمومی، 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و بنیاد 
شعر و ادبیات داســتانی ایرانیان انجام می شود، 
حتماً مجموعــه این مســائل در منطقه ای که 
دسترسی کمتری به کتاب دارند، فرصت مغتنمی 
را بــرای اســتعدادها ایجاد خواهد کــرد تا این 
اشخاص، هم با چهره های نویسندگان و شاعران از 
نزدیک آشنا شوند و هم آثار اهدایی باعث تجهیز 

کتابخانه ها شود. 
محقق با تأکید بر اینکه استعدادهای کشف شده 
در این مناطق نباید رها شــوند، گفت: گسترش 
و استمرار طرح »مدرســه 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 و این 
طرح زمانی نتیجه بخش خواهد بود که مستمر 
باشد و برگزارکنندگان به یک دوره بسنده نکنند. 

به کوشش بنیاد سعدی محقق شد 

تفاهمنامه آموزش زبان فارسی در سوئیس 

ایسنا: تفاهمنامۀ همکاری آموزشی بنیاد سعدی با مؤسسه پروانه )Association Papillon( در کشور 
ســوئیس در راستای گسترش زبان فارسی امضا شد.  طی نشستی تفاهمنامه همکاری این بنیاد با مؤسسۀ 
آموزشــی- فرهنگی پروانه در ســوئیس توســط فرهاد پالیزدار معاون امور بین الملل بنیاد سعدی و منصور 
امینی زاده نماینده موسســه پروانه به امضا رســید.  این تفاهمنامه در راســتای برگزاری دوره های آموزش زبان فارسی در 
کشور سوئیس، بر اساس استاندارد چارچوب مرجع بنیاد سعدی تنظیم شده و به امضا رسیده است. همچنین براساس این 
تفاهمنامه، مؤسسه پروانه متعهد شده است تا منابع آموزشی بنیاد سعدی را به کار گیرد، مدرسان آموزش زبان فارسی خود 
را براساس استاندارد این بنیاد انتخاب کند و یا در صورت نیاز، این مدرسان در دوره های تربیت مدرس بنیاد سعدی شرکت 
کنند. از دیگر مفاد این تفاهمنامه مجوز برگزاری آزمون  های تعیین  سطح، پیشرفته و آمفای بنیاد سعدی در کشور سوئیس از 
سوی مؤسسۀ پروانه است. براساس این گزارش، ارائۀ تسهیات الزم برای تقویت و گسترش آموزش زبان فارسی در سوئیس، 
حمایت و پشتیبانی از فارسی آموزان مستعد با برگزاری دوره های دانش افزایی، اعزام استاد ایرانی، برگزاری کارگاه های آموزش 
زبان فارسی در محل موسسه، برگزاری دوره های ویژۀ تربیت مدرس آموزش زبان فارسی، و حمایت از تألیف و چاپ کتاب  های 
آموزشی و کمک  آموزشی مرتبط با زبان فارسی با مشارکت مؤسسه پروانه در قالب پروژه های مشترک نیز از جمله تعهدات 
بنیاد سعدی است. از جمله اهداف اصلی مؤسسه فرهنگی پروانه، آموزش زبان فارسی به بی سوادان و کم سوادان افغانستانی و 
نیز ایرانیان نسل دوم، سوم و چهارم مقیم است. همچنین در کنار کاس های فارسی آموزی، فعالیت های فرهنگی دیگری از 
جمله کاس های آشپزی، عکاسی و آیین های سنتی مانند نوروز و یلدا و... با هدف شناساندن فرهنگ و حفظ هویت ایرانی 

در این مؤسسه برگزار می شود. این مؤسسه در سال ۲۰۱۶ برندۀ جایزۀ »سام بر بیگانه« در کشور سوئیس شده است.

بازتاب

چهره

نامه شفیعی  کدکنی درخصوص وضعیت خانه های تاریخی تهران
میراث فرهنگی کشور را دریابید

ایلنا: محمدرضا شفیعی کدکنی 
خواستار توجه ویژه شورای شهر 
تهران به چهار خانــه تاریخی و 

حفظ و مرمت آن ها شد.
اخیراً در دیداری که محمد جواد حق شــناس 
و الهــام فخــاری، دو تن از اعضای شــورای 
شهر تهران، به مناســبت روز پاسداشت زبان 
فارسی با محمدرضا شفیعی کدکنی در منزل 
این پژوهشگر و شاعر معاصر داشته اند، درباره  
میراث شهر تهران و لزوم آموزش حفظ بافت 
تاریخی آن گفت و گو هایی صورت گرفته است.

الهــام فخــاری در این بــاره گفــت: دکتــر 
شــفیعی کدکنی در این جلسه خرید و حفظ 
چند خانه قدیمی در تهران را به ما پیشــنهاد 

دادند.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا 
ادامه داد: ایشــان نگرانی خــود را از وضعیت 
خانه های فرهیختگان و میراث تاریخی تهران 
ازجمله خانه اســتاد هوشــنگ ابتهــاج ابراز 
داشتند. ایشــان از چهار خانه به طور مشخص 
نام بردند و پیشــنهاد دادند شهرداری با خرید 

و مرمــت این بناها در جهــت نگهداری آن ها 
بکوشــد. وی با ذکر ناِم این چهار خانه افزود: 
در وهله  اول، استاد شفیعی نگراِن خانه ارغواِن 

هوشنگ ابتهاج بودند. 
از دیگر خانه هایی که ایشــان نام بردند، منزل 
خانــواده امین الضــرب، منــزل زین العابدین 
مؤتمن، و منزل دکتر ابوالقاســم تفضلی بود. 
ایشان تأکید داشتند که اگر شهرداری می تواند 
این خانه ها را خریداری کند که به نوعی حفظ 

میراث فرهنگی کشور است.
این عضو شورای شهر تهران؛ با اشاره به دیدار 
پیشینی که با هوشنگ ابتهاج داشته، گفت: در 
دیدار قبلی که با استاد ابتهاج داشتیم نیز بحث 
خانه ایشان مطرح شد و من این موضوع را در 

کمیسیون هم اعام کردم. 
این وظیفه ماســت که شــرایط رایزنی برای 
عملی کردن خواسته های بزرگانی چون استاد 

ابتهاج و شفیعی کدکنی را فراهم کنیم. 
در کمیسیون با همت آقای حق شناس تاش 
خواهیم کرد که بــا خریداری، مرمت و حفظ 
این خانه ها به شناخت و نگهداشت میراث شهر 

جامه عمل بپوشانیم.
وی در پایان یادآور شد: روز گذشته، کارگروه 
موزه ها برگزار شد و طرِح این خانه ها، با آقای 
دکتر شــجاع  پوریان )معاون امور اجتماعی و 

فرهنگی شهرداری تهران( مطرح شد.
گفتنی اســت؛ خانه  ارغوان هوشــنگ ابتهاج 
خانه ای دو طبقه با آجرهای قرمزرنگ اســت 

که در میدان فردوسی قرار دارد. 
ایــن خانه به دلیل وجــود درخت ارغوانی که 
ســایه، شــعر معروف ارغوان را برای آن گفته 
اســت، »ارغوان« نام گرفته که در حال حاضر 

دفتر یک شرکت سیمانی شده است. 
یلدا ابتهاج )دختر شاعر( این روزها پیگیر امور 

خانه ارغوان است.
دستنوشته محمدرضا شفیعی کدکنی

متِن دست نوشته  به شرح زیر است:
»به عرض دوستان عزیز و حاضران این جمع 
می رســانم که در مدت اقامت خودم در تهران 
چند منزل قدیمی را دیدم که از نظر معماری 
و تاریخ فرهنگی و اجتماعی تهران حفظ آن ها 

می تواند ارزش خاص خود را داشته باشد:

۱. نخســت منزل خانواده مرحــوم حاج امین 
الضرب )استادان یحیی مهدوی و اصغر مهدوی(

۲. منزلــی کــه متعلق به شــادروان اســتاد 
زین العابدین مؤتمن در خیابان پامنار بود.

۳. منزلــی که در خیابان چــراغ برق تعقل به 
خانواده مرحوم دکتر ابوالقاسم تفضلی داشت.

این گونه منازل در تهران نمونه های بســیاری 
شاید نداشته باشد بنابراین حفظ آن ها از وظایف 

ملی ماست.

بیش از این عرضی ندارم.
 / محمدرضا شــفیعی کدکنی/ ۱۳۹۷-۲-۲۵ 

سعادت آباد
بعدالتحریر

اکنون به یادم آمد که منزل اســتاد هوشــنگ 
ابتهاج )ه. الف. سایه( شاعر عظیم الشأن عصر ما را 
در خیابان کوشک اگر خریداری کنند و به عنوان 
یکی از مراکز هنری و فرهنگی از آن اســتفاده 
شود بر ارزش تاریخی تهران افزوده خواهد شد.«

کوتاه و خواندنی

فارس: استادان خوشنویســی از جمله غامحسین 
امیرخانی، علی شیرازی، محمد حیدری، یداله کابلی، 
امیراحمد فلسفی و سیدرضا بنی رضی، با حجت اهلل 
ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران دیدار و 

گفت و گو کردند.  ایوبی در این دیدار 
ضمن اشاره به ضرورت توجه ویژه 
به هنر کهن خوشنویسی در ایران 
به عنوان شناسنامه هویت فرهنگی 
ایرانی، اظهار کرد: باید به طور جدی 
به شناسایی اســناد و میراث به جا 
مانده از بزرگان خوشنویس ایران و 

تاش برای معرفی آن ها در داخل و خارج از کشــور 
پرداخت تا این هنر اصیل ایرانی در جایگاه درست خود 
قرار گیرد.وی همچنین تأکید کرد: باید ضمن معرفی 

پیشکسوتان این هنر و تجلیل از آن ها از ظرفیت های 
یونسکو برای شناسایی، معرفی، تشویق و مطرح کردن 
جوانان خــاق در این حوزه اســتفاده کرد. دبیرکل 
کمیسیون ملی یونسکو- ایران، برگزاری نمایشگاه هایی 
با رعایت اســتانداردهای جهانی در 
حوزه خوشنویسی و خط و نقاشی 
را از دیگــر راه های شناســایی این 
هنر در ســطح ملی و بین المللی 
برشمرد و گفت: حتی برپایی چنین 
قالب  در  نمایشــگاه هایی می تواند 
برنامه ای مشترک با کمیسیون های 
ملی کشــورهای صاحب این هنر، صــورت پذیرد تا 
بدین وسیله از سندسازی جعلی برخی از کشورها در 

تصاحب نام مفاخر ایرانی، جلوگیری شود.

دیدار استادان خوشنویسی با دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو

فارس: محســن پرویز ســخنگوی انجمن قلم ایران 
درباره جشنواره قلم زرین و رونمایی از آثار پیشکسوتان 
اظهار داشــت: روز یکشــنبه ۶ خرداد ماه کتاب های 
پیشکسوتانی که اخیراً منتشر شده، رونمایی خواهد 
شــد. وی افزود: در این دوره کتاب های آقایان کامران 

و  براتی پور  عباســعلی  پارسی نژاد، 
احمد عربلو چاپ شده است که در 
محل انجمن با حضور اعضا رونمایی 
می شــود. این برنامه پیش از افطار 
برگزار خواهد شد. سخنگوی انجمن 
قلم ایران ابراز داشت: اهدای جوایز 
و اعــام نتایج ایــن دوره از جایزه 

قلم زنی مطابق سنوات گذشته، روز ۱4 تیر ماه همزمان 
با روز قلم برگزار خواهد شد. داوری ها در بخش شعر 

کودک و بزرگسال، داستان کودک و بزرگسال و نقد 
و پژوهش ادبی در حال انجام اســت. وی افزود: طبق 
تصمیم هیئت مدیره برای همکاری با اعضای باسابقه 
انجمن خانم وجیهه علی اکبری سامانی به عنوان دبیر 
علمی این دوره انتخاب شد. پرویز گفت:  داوری ها در 
حال انجام است و مراحلی را پشت 
سر گذاشــتند به عبارتی در همه 
گروه ها تقریباً به مرحله پایانی داوری 
نزدیک شدیم. روال این گونه است 
کــه دو داور در مرحله ماقبل پایان 
نمره ها را اعطا می کنند و آثاری که 
به مرحله پایانی راه یابد، توسط سه 
داور در هر بخش مطالعه می شود و در نهایت، نتیجه 

در جلسه حضوری اعام خواهد شد.

داوری جایزه قلم زرین در مرحله پایانی

خبر

آنچه می خوانید

طــرح  ایــن  اجــرای  اول  دوره   
حــوزه  همدالنــه  همــکاری  بــا 
هنری برگزار شــد و شــاعران و 
چون  برجســته ای  نویســندگان 
علیرضــا قــزوه، جــواد محقــق، 
مصطفــی محدثی، حامــد محقق، 
مبین اردستانی، مجید استیری و 
سید حسین موسوی نیا به عنوان 
مدرسان این دوره 3 روزه حضور 

داشتند
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گفت و گو

رضا میرکریمی:
کیفیت جشنواره باالتر از انتظار بود

خبرآنالین: رضا میرکریمی دبیر 
سه دوره اخیر جشنواره جهانی 
فیلم فجر هیچ گاه اینچنین زیر 
فشار مخالفانش نبود؛ آن ها که در 
دو هفته اخیر با مصاحبه و بیانیه 
ادغام جشنواره جهانی  خواستار 
و ملــی بودنــد و در واقع حذف 

میرکریمی را مطالبه کرده اند. شایعات حتی به احتمال پیروزی حامیان 
پیشنهاد ادغام هم کشید. میرکریمی اما در دو هفته اخیر سکوت کرد و 
واکنشی نشــان نداد. او که به نظر بسیاری، امسال جشنواره ای بمراتب 
باکیفیت تر از ســال های گذشته برگزار کرده است، برای اولین بار درباره 

حاشیه های اخیر با خبرآنالین سخن گفت.
 آقای میرکریمی چند هفته ای از پایان کار ســی و ششــمین 
جشــنواره جهانی فیلم فجر می گذرد، ارزیابی تان از جشنواره 

چیست؟ راضی بودید؟
کیفیت جشنواره باالتر از انتطار من و همکارانم بود، ولی این نباید مالک 
باشــد و دبیرخانه ما برای دسترســی به آمار قابل اتکا و علمی همچون 
سال گذشــته بالفاصله بعد از برگزاری جشــنواره، نظرسنجی ایمیلی 
انجام داد. ســال پیش، بیش از 150 مهمان خارجــی و قریب به 500 
مهمان ایرانی به پرسش های مختلف درباره نحوه برگزاری جشنواره پاسخ 
دادند و پیشنهادهای خود را برای برگزاری بهتر بخش های مختلف ارائه 
کردند. امسال هم این کار را انجام دادیم و بسیاری پاسخ هایشان را ارسال 
کرده اند. براساس دیدگاه شرکت کنندگان در نظرسنجی، تا اینجا میزان 
رضایتمندی از برنامه های جشنواره افزایش چشمگیری نسبت به دو دوره 
قبل نشان می دهد و پیشنهادهای متعددی هم در باره بخش های مختلف 

به دستمان رسیده که در حال بررسی و جمع بندی هستیم.
 بیانیه های مختلف صنفی را که اخیراً صادر شده و خواستار ادغام 

جشنواره ملی و جهانی بوده اند، خوانده اید؟ چرا واکنشی نداشتید؟
همان طور که گفتم برای دسترسی به نظرات و انتقادات پیشقدم هستیم 
و از هر اظهار نظر کارشناســانه و مستندی برای بهتر و بی نقص برگزار 
شــدن این رویداد ملی استقبال می کنیم که البته و متأسفانه متن های 
زنجیره ای و هماهنگی که ناگهان منتشر شدند، خیلی از این جنس نبودند 
و نتوانستیم بهره الزم را از آن ها ببریم. مخالفان، درباره بودجه جشنواره 
حرف هــای زیادی می زنند و اینکه این بودجــه ۸ میلیاردی دارد اتالف 

می شود. حتی برخی بودجه جشنواره را 1۶ میلیارد عنوان کرده اند.

میزگرد سینمایی با حضور کارگردان و تهیه کننده پویانمایی فیلشاه که این روزها گیشه را حسابی تکان داده است

می خواهیم کمپانی تولید انیمیشن در جهان باشیم
فارس: بیست و سوم اســفندماه سال گذشته 
بود که نام پویانمایی سینمایی فیلشاه در کنار ۶ 
فیلم سینمایی برای اکران نوروز 97 قرار گرفت. 
انیمیشــنی که مورد توجه مخاطبان و منتقدان 
سی وششمین جشــنواره فیلم فجر قرار گرفت، 
اما در هیئت داوران این جشــنواره داوری نشد. 
داوری نشدنی که امروز سازندگان این انیمیشن 
آن را حاصل بی کفایتی دبیر این دوره از جشنواره 

فجر می دانند.
اکران آغاز شــد؛ اما تعداد مخاطبان آن نسبت 
به ســایر فیلم ها کمتر بود و ابتــدا مورد توجه 
مخاطبــان اندکی قرار گرفــت. ولی این فروش 
پایین ادامه پیدا نکرد؛ چرا که به یکباره با تبلیغات 
دهان به دهانی که توســط مخاطبــان این اثر 
صورت گرفت، بســیاری از کسانی که سال ها به 
سینما نیامده بودند، بار دیگر به سینما آمدند و 
به تماشای این فیلم نشستند. همین امر موجب 
شد که »فیلشاه« به یکباره اوج گرفته و بسیاری 
از فیلم ها را پست سر گذاشته و به فروشی بالغ بر 
7 میلیارد تومان دست یابد، فروشی که تا به حال 

هیچ انیمیشنی در ایران به آن دست نیافته بود.
به همین مناســبت با عوامل فیلشــاه شــامل 
هــادی محمدیان )کارگــردان(، حامد جعفری 
)تهیه کننده( و محمدحسین رجبی دوانی )محقق 
تاریخی( به گفت وگو نشستیم که مشروح آن را 

در ادامه می خوانید.

 آقای جعفری، چه مسیری از »شاهزاده 
روم« طی شد تا امروز به انیمیشن »فیلشاه« 
رســیدید؟ پیش از این گفتــه  بودید که 
اشکاالتی در ساخت »شاهزاده روم« وجود 
داشت، برایمان بگویید که چه اتفاقی افتاده 
که »فیلشــاه« از »شاهزاده روم« هم عبور 

کرد و محبوبیت بیشتری را از سمت 
مخاطبان سینما به دست آورد؟

 مجموعه هنر پویا ســعی می کند که 
یک کمپانی باشد و امیدواریم به نقطه ای 

برسیم که هر سال حداقل یک اثر در 
سینما های کشور داشته باشیم، البته 
برنامه هایی هم برای رســیدن به این 

نقطه داریم. فیلشاه نخستین گام از آن 
برنامه بود. یعنی ما در میانه راه تحقیق 

و تکمیل داســتان فیلشاه، شــاهزاده روم را 
اکران کردیــم. این حرکت به ما کمک کرد تا 
در بخش های مختلف مانند تولید، نرم افزار و... 
نقــاط ضعف و قوتمان را پیدا کرده و آن ها را 

بهبود ببخشیم.
مــن در صحبت هایم گفتم کــه می خواهیم 

کمپانی باشــیم و دلیل محکمی برای این گفته 

دارم. یکــی از دالیلی که امروز برجســته ترین 
انیمیشــن های دنیا را با اســم کمپانی هایشان 
می شناسند، به این علت است که آن انیمیشن 
حاصل تجربه آن کمپانی انیمیشن سازی است. 
فیلشاه با این قاعده شکل گرفت؛ امروز از خروجی 
کار راضی هستیم، اما این به معنای آن نیست که 

تالش نمی کنیم بهتر شویم.

 می شود گفت که فیلشاه مدیون شاهزاده 
روم است؟

به طور قطع! تمام آثاری که ما می سازیم، مدیون 
شاهزاده روم است، دلیل این امر هم این است که 
ما از تجربیاتی که در ابتدا از شاهزاده روم به آن ها 
رسیده ایم برای آثار بعدی خود استفاده می کنیم.

 آقای محمدیان انیمیشن ها چه ظرفیتی 
برای روایت داستان ها دارند و به نظرتان به 
چه میزان داستان هایی که انیمیشن ها، آن ها 
را مطرح می کنند در ذهن کودکان ونوجوانان 

مقبول واقع می شود؟
در تمــام دنیا انیمیشــن پیشــتاز 

است، چرا که هم مخاطب 
بزرگسـال را به سمت 

خود می کشـاند و 
مخاطـب  هم 

کودک ونوجــوان. در واقــع این عرصــه با افراد 
بیشــتری در ارتباط هســتند و به همین علت 
تأثیرگذاری آن بیشــتر اســت. این موضوع در 
حالی است که آثار رئال عموماً کودکان ونوجوانان 
را از دســت می دهنــد. البته ســاخت اثر برای 
کودکان ونوجوانان ســخت تر و حساس تر است؛ 
چرا که در ســنی هســتند که بیشترین میزان 

تأثیرپذیری را دارند.

از طرفی دیگر ذات بشــر به نحوی است که به 
داستان عالقه مند است و به همین خاطر است  که 
قرآن کریم، با زبان قصه محورهای مهم را شرح 
داده است. عموماً انیمیشن ها، دنیای بزرگ تری 
نســبت به دنیای رئال دارنــد، به همین خاطر 
دستشــان برای به تصویر کشیدن صحنه های 
سوررئال بازتر اســت. انیمیشن ها خطوط قرمز 
کمتری دارند و می تواند مکان ها و صحنه هایی را 
به تصویر بکشد که فیلم سازان رئال از انجام آن 
عاجز هستند. تصور می کنم که به همین خاطر 
اســت که دنیای انیمیشن ها برای بچه ها جذاب 
است. این ظرفیت، ظرفیت باالیی است و می تواند 
قصه هایی را بــرای کودکان ونوجوانان به تصویر 

بکشد که آموزنده هستند.

 هزینه ساخت یک انیمیشن سینمایی در 
برخی از موارد از ساخت یک اثر سینمایی 
گران تر است. به نظر شما تأثیرگذاری یک 
فیلم سینمایی بیشتر است یا یک انیمیشن 

سینمایی؟
پاسخ به این پرسش کمی دشوار است. در عرصه 
فرهنــگ نمی توان توقع تأثیرگذاری یک شــبه 
داشت، شاید در برخی از مواقع باید نسلی بیاید 
و برود تا یک کار فرهنگی تأثیرگذاری 
الزم را پیدا کند. انیمیشن ها نیز 
جنس تأثیرگذاری شــان 
از این دســته اســت. 
امــروز  انیمیشــن ها 
بیشتر برای بچه هــای 
دهـــــه 90 ســاختـه 
می شوند و به نظرم زمان 
تأثیرگــــذاری ایــن آثار 
روی بچه های دهــــــه 90 

در زمان نوجوانی شان خواهد بود.

 آقــای محمدیــان! برخی از 
انیمیشـــن  منتقدان، 
ســینمایی فیلشاه را 
شبیه به انیمیشن های 
خارجــی ماننـــــد 
»عصــر  و  »ماداگاســکار« 
یخبنــدان« می دانند، شــما 
خودتــان چقدر قائــل به این 

گفتمان هستید؟
در دنیایــی که مــا در آن زندگی 
می کنیم، چنین شباهت هایی وجود 
دارد. شــاید علت این که می گویند 
فیلشــاه بــه آثاری ماننــد »عصر 
یخبندان« شباهت دارد، آن باشد 

که در هر دو انیمیشن حیوانات کاراکتر انیمیشن 
هســتند. از طرفی دیگر تمام انسان ها از دنیای 
اطراف خود تأثیر می پذیرند و این به معنی کپی 

کردن دنیای اطراف نیست.
به نظرم چیزی به اسم مؤلف وجود ندارد،  کسی 
کــه می گوید مؤلف یک اثر اســت، باید تحقیق 
کنید که این اثر را از کجا تأثیر گرفته است؟ من 
معتقدم که ما تنها یک آینه یا یک فرستنده ایم، 
هــر چقدر هم که خودمان را تقویت کنیم،  تنها 
فرستنده قوی تری می شویم و چیزی از خودمان 

نداریم.

آقای رجبی دوانی، وقتی که طرح اولیه   
انیمیشن »فیلشاه« برای شما فرستاده شد، 
چه نظری به گروه ســازنده این انیمیشن 

دادید؟
من با گروه هنر پویا به ســبب ساخت انیمیشن 
شــاهزاده روم آشنا شــدم. برای ساخت آثاری 
مانند فیلشاه مالحظات تاریخی وجود دارد، البته 
در سینما و عرصه انیمیشن ، دست فیلمساز باز 
است که تخیل را نیز به این گونه داستان ها وارد 
کنند. نکاتی درباره داستان وجود داشت که من 
به ســازندگان این انیمیشن منتقل کردم و این 
هنر تیم سازنده فیلشــاه بود که از داستانی که 
در آن خشــونت وجود دارد،  داستانی جذاب به 
وجود آوردند. وقتی که سپاه ابرهه به سمت مکه 
حرکت می کند، بــا گروهی از قبایل عرب رو به 
رو شــدند و آن ها را شکست دادند. این داستان 
در شرایط عادی، به علت وجود خشونت،  مناسب 
کودکان ونوجوانان نیست، اما سازندگان انیمیشن 
فیلشاه بسیار ماهرانه این داستان را برای سنین 
کودک ونوجوان مناسب ســازی کردند. در این 
انیمیشن نشــان داده می شود که فیل ها از ورود 
به شــهر مکه امتناع می کنند. درست است که 
سند محکمی برای امتناع فیل ها از ورود به شهر 
مکه وجود ندارد، اما ما در بخشــی از قرآن کریم 
می بینیــم که تمام حیوانــات، پرندگان و حتی 
جانوران تســبیح خداوند را می گویند. حتی ما 
در احادیث داریم که وقتی شما پرنده ای را هدف 
می گیرید و نشانه را هم درست گرفته اید، ولی تیر 
به آن پرنده اصابت نمی کند، شــاید آن پرنده در 
همان زمان در حال ذکر خداوند است و به همین 

خاطر خطر از او دور می شود.
وقتی چنین ارزش ها و مفاهیمی در سنین پایین 
به بچه ها ارائه شود، ذهن این کودکان در همان 
سنین پایین به این ســمت سوق پیدا می کند. 
بــه همین خاطر بعد از ارائه این طرح، من از آن 
اســتقبال کردم و مشورت های الزم را در اختیار 

آن ها قرار دادم.

ما می خواهیم کمپانی باشیم، یکی 
از دالیلی که امروز برجسته ترین 
انیمیشــن های دنیــا را با اســم 
کمپانی هایشــان می شناسند، به 
این علت اســت که آن انیمیشن 
حاصــــل تجربـــــه آن کمپانــــی 

انیمیشن سازی است

آنچه می خوانید



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
بزرگ شدن هميشه هم چيز خوبى 
نيست! بخصوص اگر شاعر باشى و 
عاشق دنياى بى شيله پيله كودكان. آن وقت به 
بزرگســالى و روزگار پيرى هم اگر برسى، بخشى 
از شخصيت و روحياتت، همچنان در كودكى ات 
جا مى مانند و هيچ جوره به بزرگ شدن رضايت 
نمى دهند! شاعر اگر باشى، ذوق و طبع شاعرانه ات 
هر از چندى بهانه كودكى ات را مى گيرند و بهانه ها 
وقتى سر مى روند، شعر مى شوند. شاعر كه باشى، 
«عباس يمينى شــريف» مى شــوى كه حتى تا 
دم مــرگ، كودِك اشــعارش را از خود دور نكرد. 
گذاشــت كودكى كند و براى بچه هاى اين مرز و 

بوم، شاعرانگى را به يادگار بگذارد.

 شغل آينده
مى گويند، زاده اول خرداد 99 ســال پيش است 
در محله «پامنار» تهران. «يمينى شــريف» اما 
كودكى هايش، زاده باغى در روســتاى «دربند» 
است كه البته حاال ديگر روستا نيست. «عباس» 
پــس از اينكه مــدت كوتاهى در تهــران درس 
مى خوانــد، به دليــل مشــكالت خانوادگى به 
«دربند» نقل مكان مى كند و چند ســالى دانش 
آموز مدرســه چهار كالسه روستا مى شود. همه 
كودكى و نوجوانى اش سراســر شاعرانه و گل و 
بلبلى نيست. هم فقر و تلخى هايش هستند و هم 
سختگيرى هاى نظام آموزشى و يا مكتبخانه هاى 
آن زمــان كه نمى گذارند كودكى شــاعر آينده، 
خالى از ســختى و مرارت و خاطرات خاكسترى 
ترك تحصيل موقت باشد. 15 ساله است كه دوره 
ابتدايى را تمام مى كند و چون سرش حسابى توى 
درس و مشق هايش است به «دارالفنون» مى رود. 
نادارى و ناچارى خانواده اجازه ادامه تحصيل در 

دارالفنون را نمى دهد. دانشسراى مقدماتى براى 
«عباس» و خانواده اش گزينه بهترى به حســاب 
مى آيد چون هم شــبانه روزى است و هم خرج 
و مخــارج تحصيل را مى دهد. در ضمن شــغل 

آينده اش هم تضمين شده است.

 ادبيات كودك كيلويى چند؟
آقا معلم آينده قرار بود با كودكان سروكار داشته 
باشــد و براى اين منظــور چه ابــزارى بهتر از 
ادبيات كودكانه؟ «عباس» براى با سواد تر شدن، 
دانشســراى عالى را انتخاب كرد و پس از آن هم 
به دانشكده ادبيات دانشگاه تهران رفت. آن زمان 
شايد نظام آموزش عالى ايران حتى نام «ادبيات 
كودك و نوجوان» هم به گوشش نخورده بود! اين 
يعنى «يمينى شــريف» نمى توانست در سطوح 
عالى، عالقه اصلى خودش را دنبال كند. فرزندش 
- هومن يمينى شريف - در اين باره گفته است: 
«در آن موقع رشته ادبيات كودك در دانشسراى 
عالى و هيچ جاى ديگر در ايران وجود نداشت و 
كار ادبى براى كودكان نوعى كسر شأن استادان و 
دانش آموختگان دانشكده ادبيات شمرده مى شد. 
پيشنهاد پدر من براى نگارش رساله خود در مورد 
ادبيات كودكان مورد قبول واقع نشد و موضوعى 
در اشعار شاعران قرن هفتم و هشتم به او واگذار 
شــد. همين موضوع كار رســاله دكترى اورا به 

تعويق انداخت». 

 دغدغه كودكان
حرف و حديث 80 ســال پيش است. زمانى كه 
دغدغه نظام آموزشى و فرهنگى ايران و همچنين 
خانواده ها در خوشــبينانه ترين حاالتش، با سواد 
كردن كــودكان و نوجوانان بــود. آن زمان فكر 
كردن به مفهومى مانند «ادبيات كودك» افرادى 

را مى طلبيد كه هم از متهم شــدن به « خوش 
خيالى» باكى نداشــته باشند و هم پرداختن به 
شعر كودك را براى خود و مدرك تحصيلى شان 
كسر شــأن ندانند. اگرچه كم، اما بودند كسانى 
كه پيــش از آقا معلم گزارش امروز، به شــعر و 
ادبيات كودك، فكر كرده بودند. «يمينى شريف» 
البد عشــق و عالقه اش جدى تر بود و دغدغه اش 
پررنگ تر كه راه همان عده كم را جدى تر دنبال 
كرد. 24 ســال بيشتر نداشــت كه با همراهى و 
صاحب امتيازى «ابراهيم نبى» نخستين مجله 

كودكان ايران - بازى كودكان - را منتشر كرد.

 پدر خستگى ناپذير شعر كودك
 اســمش را هرچــه مى خواهيــد بگذاريد: پدر 
شــعر كودكان، بنيانگذار ادبيات كودكان، نقطه 
عطف شــعر كــودك و...! البته اولين شــاعرى 
نبود كه در ايران براى كودكان شــعر گفت، اما 
مى گويند نخستين شــاعرى است كه همه هّم 
و غّم شــعرى اش را گذاشت پاى شعر كودك و 
تا آخر عمر هم، ادبيات كــودك را رها نكرد. به 
قول اهل فن «در شــعر و ادبيــات كودك براى 
خودش داراى نظريه، و به تعبيرى تئورى شــعر 
بود». خودش وقتى از دوران حضور در دانشسراى 
مقدماتى حرف زده، گفته اســت: «... از آن پس 
هرگز نمى خواستم درباره  چيزى جز درباره  كودك 

بينديشم، چيز بنويسم و شعر و سخن بگويم...».

 جرقه اول
جرقه اول عالقه مندى بــه ادبيات، همان دوران 
كودكى و در خانواده زده شد. در باره خانواده اش 
گفته اند كه وضع مالى مناســبى نداشــت، اما 
وضعيت فرهنگى و ادبى آن ها انگار بسيار مناسب 
بوده اســت. برخى ها نوشته اند: «خانواده يمينى 

شــريف؛ خانواده اى با فرهنــگ و عالقه مند به 
شــعر و ادب بودند و هر شعر و تصنيفى كه رايج 
مى شد، ياد مى گرفتند و براى يكديگر مى خواندند 
و زمزمه مى كردند. ديوان هاى سعدى و حافظ و 
نيز روزنامه  و مجله در خانه آن ها در دســترس 
بود...». خاطرات و زندگينامه اش را اگر پيدا كنيد، 
خود «يمينى شريف» جرقه اول را مربوط به 10 
ســالگى اش مى داند. خانواده با شــاعر مبارز آن 
روزگار - فرخى يزدى- رفت و آمد داشــتند كه 
براى رساندن اشعارش به گوش مردم، آدم خوش 
صدايى را اســتخدام كرده بود تا شب و روزهاى 
جمعــه آن ها را با آواز براى مردمى بخواند كه به 
هواى تفريح زده بودند به دل كوه و رودخانه هاى 
دربند. آقاى آواز خوان ســواد چندانى نداشــت؛ 
بنابراين «عباس» 10 ساله كنارش مى نشست، 
شعرهاى فرخى يزدى را با صداى آرام مى خواند و 
آوازخوان آن ها را با شور و حال براى مردم تكرار 

مى كرد! 

 من يار مهربانم
فكر كنم تنها شــاعرى هم باشد كه اشعار او در 
كتاب هاى درســى دوران هاى مختلف آموزشى 
ايران ديده مى شــود. معروف ترينش را هم اگر 
همين حاال شــروع به خواندن كنم، شما تا آخر 
آن را ادامه مى دهيد: من يار مهربانم / دانا و خوش 
زبانم/ گويم ســخن فراوان / با آن كه بى زبانم....  

«يمينى شريف» و اشعارش با همه تعاريفى كه 
ما كرديم، چندان بدون منتقد نيستند. نقدها در 
باره اشعار او البته مربوط به دهه هاى اخير است 
كه اوضاع شعر و همچنين شعر كودك دستخوش 
تغييرات بسيارى شده است. از نگاه منتقدان جاى 
عنصر «خيال» در شعر يمينى شريف خالى است. 
همچنين آن ها معتقدند شــعر او « نقطه بلوغ» 
شعر كودك در ايران نيست. زيرا اين بلوغ بعدها 

در شعر محمود كيانوش و... اتفاق مى افتد.

 تا آخرين روز
به تحصيل در ايران بســنده نمى كند و بعدها آن را 
در دانشگاه هاى آمريكا دنبال مى كند. همچنان كه 
فقط به سرودن شــعر اكتفا نمى كند. مدت زيادى 
مجالت و نشريات «دانش آموز» و «كيهان بچه ها» 
را اداره مى كند، در مدارس مختلف معلم مى شود، 
مجموعــه مدارس « روش نو» را راه اندازى مى كند 
تا با شيوه هاى نوين و با توجه به ظرافت هاى روحى 
كودكان به آن ها آموزش بدهد و كارهاى تحقيقاتى 
و پژوهشى هم انجام مى دهد. سال 1368 بيمارى 
او را از پــا مى اندازد. معالجات در آمريكا اثرى ندارد 
و بيمارى روز به روز پيشــرفت مى كند. مى گويند 
پيــش از اينكه در آذر ماه ســال 68 از دنيا برود تا 
آخرين روزها، در بيمارستان، روى زمين مى نشيند، 
دست نوشته هايش را روى تخت مى گذارد تا آخرين 

كتابش را تمام كند!
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ايستگاه

قصرهاى سّمى

 ايستگاه /  حسين احمدى  نمى خواهد جاى دورى برويد... طورى شده 
ديگر كه گذرتان به هر طرف كه بيفتد، آن ها زودتر آنجايند... همه شان زيبا، 

چشمنواز، مجلل و غيرقانونى!
مقصود، ويالهاى بلند و كوتاه است... همان ها كه مثل عالمت سوالى در دامنه 
كوه ها، حاشيه جنگل ها، اطراف درياها و آبشارها َسر برآورده اند و هرسال هم 

بر تعدادشان افزوده مى شود.
نــگاه مى كنم... در لغتنامه دهخدا فقط آمده، خانه ييالقى داراى باغ و باغچه... 
متأسفانه نيامده غيرقانونى...! نيامده هركه پارتى دارتر و پولدارتر است، مى تازد و 

چنگ مى اندازد و بنا مى كند...!
حتماً ديده ايد اين روزها چه به سرزمين تحت محاصره مى مانند مناطق خوش 

آب و هوا؟ حتى پرت ترين هايشان.
حتماً پيش خودتان ســعى كرده ايد زيست بوم يكدست و اوليه اين نواحى را 
تصور كنيد؛ قبل از لشكركشى هاى سازه اى... روستاهاى بكر و منحصربه فردى 
كه شكل و شمايل شان هنوز درهم ريخته نشده بود و غنى ها به جانشان هجوم 
نياورده بودند...! آقاى دهخدا در لغتنامه اش كسى را آزرده خاطر نكرده و حرفى 
از بناهاى وياليى غيرقانونى به ميان نياورده است؛ از بشرى كه مى تواند گاهى آن 
قدر ناپلئون درونش را بروز دهد كه بخواهد مالك مناظر طبيعى باشد... مالكيت 
كند... با ساخت و ساز و تصرفات غيرمجاز البته! با زمين خوارى و رشوه و زياده 

خواهى البته! با چشم بستن روى بافت و جاذبه اقليمى آن نقطه!
نگاه مى كنم به حجم وســيع و به نظر بى بازگشت قصرهاى سّمى. قصرهاى 
پُرتكثيرى كه از ظاهرشــان؛ مجوزها و تخلف ها، باج ســبيل دادن هايشان 
پيداست! به بناهاى فاخرى كه طورى َعلَم شده اند تا اُبهت و حساب كار، دست 
رهگذران عصبانى بيايد... دست دلسوزان طبيعت...! بدانند هيچ دستور تخريب و 

آزادسازى، بنيان شان را تمام نخواهد كرد.
پ.ن: تا دير نشــده بنويسم با اينكه «هر چه بگندد، نمك اش مى زنند» اما باز 
جاى شكرش باقى است كه انگار ويالى غيرمجازى را به سزاى اعمالش رساندند. 
ويالى آقاى وزيرى را كه خودشان از متوليان مقابله با ساخت وسازهاى ممنوعه 
و قدغن بوده گويا. آدرسش را هم براى بازديد و تقدير نوشته اند. گفته اند همين 

روستاى «فشند»!

تلنگر

كاش مرئى بود
 ايستگاه /رقيه توسلى به شكل 
غيرقابل دركى نابغه است اين هيوال! 
و شب ها شروع مى كند به حرف زدن 
و حرف زدن، با اينكه نامرئى ســت... 
بله، هيوالى نامرئى... مطمئنم صفت 
و موصوف مناســب را به كار برده ام.
همين كه ُمدام، شــاه نقش زندگى 
بعضى ها را بازى مى كند و اصالً غروب 

خورشيد سرش نمى شود! نمى داند كه چشم ها هم بايد به مرخصى بروند، مغزها هم.
همين كه اطبا مى گويند حضور مكررش، آلزايمر و ديابت و فشارخون و افسردگى 

را هم صدا مى زند. 
هميــن كه با دنياى ديازپام و ميدازوالم و اكســازپام، جيك تو جيك اســت. بى 
خوابى را مى گويم... درِد غريبى كه باترى اش هميشــه شارژ و كلماتش در تاريكى 
پخش و پالســت... نمى گذارد معجوِن شيرين خواب را سر بكشى... رفاقت كنى با 

ناپديدشدن... با خواِب خوب... خواب آرام... عميق....
همين كه به چراغ هاى خانه مى گويى شــب تان بخير، َدر مى زند! ُمسكن هاى ُدز 
باال سرش نمى شود... شيرعسل با عصاره وانيل هم... توى ُمخ نامرئى اش نمى رود، 
چشــم هايى كه ساعت ها باز مانده، گناه دارند... سوزش دارد كورشان مى كند، در 

آستانه بيهوشى اند.
فقط مى آيد؛ خوشحال و غمگين و مضطرب و خسته هم سرش نمى شود... و وادارت 

مى كند به داشتن چشم هاى باز... از بس سنگدل است اين هيوال.
كاش مرئى بود تا مى شد يقه اش را گرفت. موهايش را كشيد و هزارها قرص بلعيده 

شده بى فايده را پاشيد توى صورتش! 
مثل كوهنوردى كه قله را با زحمت و رنج صعود مى كند، بى خواب ها خودشان را 

تا فردا مى كشانند، هر شب...
و كسى چه مى داند كه چيســت درازاى شب و روشنايى كه خودش را براى يك 

نخوابيده، لوس مى كند؟
و كســى چه مى داند كه چيست همنشــينى با هيواليى كه صبح هنگام، رّدپاى 
آمدنش محو مى شود و يك خط از اين سفرنامه ثقيل را هرگز نمى شود با خوابدارها 

درميان گذاشت!

گزارش از شخص

من يار مهربانم...
«عباس يمينى شريف» اول خرداد سال 1298 به دنيا آمد

گزارش جيبى
ايستگاه / ما نه اهل كش دادن يك ماجرا هستيم و نه خدايى نكرده به 
تيتر يك شــدن عروسى يك جوان انگليسى كه به قول بعضى ها «خون 
سلطنتى» توى رگ هايش جريان دارد حسودى مى كنيم! اما چون ديديم 
جوسازى شبكه هاى مجازى و شــبكه هاى آن طرف آبى در ساده جلوه 
دادن عروسى سلطنتى دربار انگليس تمامى ندارد، تصميم گرفتيم ليستى 
از هزينه هايى را كه صرف اين عروسى به ظاهر ساده شده، برايتان آماده 

كنيم:
- لباس ابريشمى «مگان» خانم كه من و شما توى شبكه هاى مجازى با 
به به و چه چه از ســادگى اش حرف مى زنيم، توسط يكى از معروف ترين 
و لوكس ترين برند هاى جهانى در مدت زمان 100 ساعت دوخته شده و 
روى تور سر عروس خانم هم گل هايى از پرچم كشورهاى مشترك المنافع 
بريتانيا با ظرافت خاصى حكاكى شده است. خالصه اينكه همين لباس 

ساده عروس خانم 550 هزار دالر براى دربار انگليس آب خورده است!
-گوشــواره و دستبند عروس دربار هم متعلق به لوكس ترين برند جواهر 

سازى اســت! دهانتان باز مى ماند اگر بفهميد تاج روى سر عروس خانم 
عتيقه اى مربوط به سال 1930 است كه با 10 الماس بزرگ تزئين شده و 

كارشناسان هنوز نتوانسته اند روى آن قيمت بگذارند!
-آرايش مو و صورت «مگان» هم با لوكس ترين برند آرايشى انگليس بوده 
و تنها به خاطر ساده پســندى عروس خانم، آرايش مو و صورتش ساده 

طراحى شده است!
-گل آرايى هــاى مجلس، شــيرينى، ميــوه و... هم به گزارش ســايت 
«اسپوتنيگ» چيزى حدود 2/7 ميليون دالر براى انگليسى ها آب خورده 

است.
-بيشــترين بخش هزينه مربوط به امنيت مراسم بوده و پولى كه صرف 
يگان هاى امنيتى، تك تيراندازها، پليس هــاى مخفى، پهپادهاى بدون 

سرنشين و... شده، 40 ميليون دالر اعالم شده است!
و در آخر جالب است اين را بدانيد كه در كشورى كه ادعاى «دموكراسى» 
در آن بيداد مى كند، هزينه هاى عروسى يك شاهزاده و يك مقام تشريفاتى 

كه هيچ نقشى در اداره امور كشور ندارد و به قول كاربران فضاى مجازى 
فقط خون سلطنتى در رگ هايش جارى است، بدون اينكه عدالت و برابرى 
انسان ها خدشه دار شود، دموكراسى آسيب ببيند يا آب از آب تكان بخورد، 

تمام و كمال از جيب ماليات دهنده هاى انگليسى پرداخت شده است!

 
عروسى سادِه 

42 ميليون 
دالرى!

  اميد ظرافتى  

ايستگاه /  از ديــروز فيلمى با عنوان 
« رفتار عجيب ديپلمــات ايرانى در 
تركيه» در شبكه هاى مجازى درحال 
دســت به دست شــدن است كه در 
آن، هنگام ســخنرانى رئيس جمهور 
كشــورمان فردى كــه از او به عنوان 
ديپلمات ايرانى ياد مى شــود به طرز 
فجيع و وحشتناكى شروع به خوردن 

تنقالت مى كند و در انتهاى كار هم انگشتانش را ليس مى زند! درحالى كه 
همه مان فكر مى كرديم فاجعه اى مثل «دختر خوشــگال» و «موزه لوور» 
در ابعاد بين المللى در حال رخ دادن اســت، خوشبختانه مشخص شد اين 

ديپلمات ايرانى نبوده و يكى از همراهان نخست وزير پاكستان است!

ايســتگاه / تيم ملى كشــورمان و 
بخصوص «كارلوس كى روش» به خاطر 
خط خوردن اسم «سيد جالل حسينى» 
و «وريا غفورى» از ليست بازيكنان جام 
جهانى حسابى زيرفشــار است. «على 
دايى» هم با كنايه به پســت جنجالى 
«على كريمــى» كه «كى روش» را «آقا 
دالله» ناميده بود و حسابى به تيم ملى 

تاخته بود، در اينستاگرامش نوشت: «تيمى كه كمتر از يك ماه ديگر قرار است 
در بزرگ ترين رويداد فوتبالى دنيا بازى كند، تيم كشور ماست، ايران ما. همه ما 
بايد هميشه و در همه حال، ياور و پشت تيم ملى كشورمان باشيم و براى حفظ 

آرامش تيم ملى در جهت موفقيت نام كشورمان تالش كنيم».

ايستگاه / «مسعود ده نمكى» كه معموالً 
پست هايى از دفاع مقدس، انقالب و... را 
در صفحه اينستاگرامش منتشر مى كند، 
اين بار بدون هيچ توضيحى و با انتشــار 
فيلمى از مصاحبه بــا يكى از رزمندگان 
خاطره  مقــدس،  دفاع  دوستداشــتنى 
روزهاى جنگ را زنده كرده است. بخشى 
از مصاحبه خبرنگار با پيرمرد رزمنده را 

مى خوانيد:« -پدرجان نام شما چيه؟ - حسين اميرى زاده - از كجا اعزام شديد؟ - 
از كرمان - چند وقته ميايد جبهه؟ -بار هشتمه - تو كرمان چيكار مى كنيد؟ -توى 
ذوب آهن بنا هستم - پدرجان چرا اومدى جبهه؟ - وظيفه شرعيمونه. بايد بياييم 

و وطنمون، كشورمون، قرآنمون، رهبر و اماممون را يارى كنيم».

بار هشتمديپلمات گرسنه!

مجاز آباد

آقا دالله!

نيروى جاذبه زمين كم شده است؟
مجله «اسكاى» چاپ استراليا كه 
به شكل ماهيانه منتشر مى شود، 
در مقاله اى با عنوان «شــكارچى 
سياره» به تازه ترين مأموريت ناسا 
مى پردازد كه قصد دارد توســط 
خــود 200هزار  تلســكوپ هاى 
ستاره جديد را مورد اسكن دقيق 
قرار دهد كه حقايق جالبى را در 
خصوص ســياره هاى كشف نشده 
افشا خواهد كرد. اسكاى همچنين 
ستاره شناســى و نجوم به روش 
كالسيك استفاده از بالون ها را نيز 
كه دوباره رونق گرفته مورد بررسى 

قرار داده و در مقاله اى، صحت تئورى كم شدن قدرت جاذبه زمين را مورد 
واكاوى قرار مى دهد.

ستاره نه چندان قد بلند 
ماهنامــه «بِِكــت بســكتبال» 
در تازه تريــن شــماره خود در 
مصاحبه اى اختصاصى به ســراغ 
يكى از محبوب ترين ســتارگان 
يعنــى  ان بــى اى  بســكتبال 
«اســتفن ِكــرى» رفتــه و با او 
ترتيب  اختصاصى  مصاحبــه اى 
داده اســت. ِكرى كه با وجود قد 
191ســانتيمترى كه براى يك 
بسكتباليست ان بى اى قد بلندى 
محسوب نمى شــود، موفق شده 
خود را به يكى از تأثيرگذارترين 
بسكتباليست هاى چند سال اخير 

بدل كند و هم اكنون نيز با تيمش گلدن استيت در فينال كنفرانس غرب 
در آستانه پيروزى قرار دارد.

حمله جديد به سرطان
ماهنامه ساينتيست (دانشمند) در 
تازه ترين شــماره خود به مبحث 
جــذاب متخصصان پزشــكى و 
بيولوژى يعنــى نِرون ها پرداخته 
و اين شبكه هاى اسرارآميز عصبى 
را بررســى كــرده و جديدترين 
يافته هــا در مــورد تأثيرگذارى 
آن ها در مقابل اعتياد، حافظه و 
ديگر چيزها را مورد بررسى قرار 
مى دهد. اين مجله از ورود توليد 
«بازدارنده آنزيم ها» كه فقط براى 
مبارزه با سرطان ساخته شده اند 
به مرحله اى جديــد خبر داده و 

درباره نقشى كه مى توانند در درمان بسيارى از سرطان هاى غيرقابل درمان 
داشته باشند توضيح مى دهد. 

نشريات جهان

طرح روز
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

روزمره نگارى
 نيشتر / مازيار بيژنى 

يك مسئول: خروج آمريكا از برجام را در قرارداد «ايرباس» پيش بينى نكرده بوديم
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