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خط خبر

دستگيرى عامالن ربايش كودك 
1/5 ساله در كمتر از 72 ساعت

خط قرمز: فرمانــده انتظامى اســتان از عمليات 
پيچيده و سنگين پليســى براى دستگيرى عامالن 
ربايش نوزاد يك و نيم ساله يزدى در مشهد خبر داد.
فرمانده انتظامى خراســان رضوى گفت: ســى ام 
ارديبهشت خانواده يزدى فرزند يك سال و نيم خود 
را در اطراف حرم مطهر رضوى و در يك چشم به هم 

زدن، گم كردند.
سردار كريمى گفت: با گزارش موضوع به فوريت هاى 
پليسى 110، مأموران كالنترى شيرازى وارد عمل 
شدند و با همكارى ديگر عوامل انتظامى و كارآگاهان 
مبارزه با جرايم جنايى پليس آگاهى خراسان رضوى 

تحقيقات اوليه آغاز شد.
وى افزود: تحقيقات كارآگاهان مبارزه با جرايم 
جنايى پليــس آگاهى نشــان داد زن و مردى 
جوان در حالى كه نوزاد را در آغوش داشــته اند 
سوار يك خودروى ســوارى تاكسى سمند شده 

و رفته اند.
با به دســت آمدن اين ســرنخ، تحقيقات گسترده 
پليس ادامه يافت و پس از اقدام هاى علمى گسترده، 
مشخص شــد زن و مرد جوان با تاكســى خود را به 

ميدان پارك ملت مشهد رسانده اند.
همزمان با انجام ردزنى هاى اطالعاتى و كارآگاهان 
مبارزه با جرايم جنايى پليس آگاهى خراسان رضوى، 
تصاوير نوزاد ربوده شده همراه با تصاوير چهره زنى 
متهمان در فضاى مجازى منتشر شد و عامالن اين 
اقدام مجرمانه كه مى دانستند پليس در يك قدمى 
آن هاست و دچار ترس و وحشت شده بودند با شماره 
تلفن پدر محمد پرهام كــه از طريق فضاى مجازى 
منتشر شده بود تماس تلفنى گرفته و اظهار داشتند 
تا ساعتى ديگر، نوزاد را در اطراف حرم مطهر رضوى 

رها خواهند ساخت.
سردار كريمى گفت: كارآگاهان به صورت پوششى 
در هسته مركزى شهر مشهد و ديگر مناطق پرتردد 
كار كنترل و مراقبت هاى پوششــى و نامحسوس را 
آغاز كردند و توانســتند زن و مرد جوان را در حال 
رها ساختن محمد پرهام يك و نيم ساله شناسايى 

و دستگير كنند.
وى افزود: مرد 27 ســاله و همســر 20 ساله اش در 
تحقيقات اوليه مدعى شدند پنج سال از ازدواج آن ها 

مى گذرد و هنوز بچه دار نشده اند.
مرد جوان در اعترافات خود بيان داشته در روز سى ام 
ارديبهشــت، هنگامى كه نوزاد گريان را در آغوش 
فردى ديده اســت با اطمينان از مفقود شدن نوزاد، 
همسرش را نشان آن فرد داده و وانمود مى كند كه 
اين خانم مادر نوزاد است و سپس اين طفل را تحويل 

گرفته و از محل دور مى شوند.
جليــل در ادامه اعترافــات خود ادعا كــرد: فكر 
مى كرديم پدر و مادر اين نوزاد معتاد هســتند و 
فرزند خود را رها ساخته اند براى همين هم او را با 

عجله با خود برديم.

اخطار سازمان هواشناسى نسبت به وقوع سيالب
ايسنا: سازمان هواشناسى با صدور اخطاريه اى نسبت به وقوع سيالب، آب 

گرفتگى و احتمال بارش تگرگ در برخى استان ها هشدار داد.
در اخطاريه سازمان هواشناسى آمده است: « پيرو اخطاريه شماره 34 سه 
شنبه ( اول خردادماه)، امروز (2 خردادماه) در استان هاى آذربايجان غربى، 
جنوب آذربايجان شرقى، غرب و جنوب زنجان، كردستان، شرق كرمانشاه، 
لرستان، همدان، مركزى، نيمه غربى اصفهان، چهارمحال و بختيارى، شمال 
فارس، ارتفاعات كرمان، ارتفاعات البرز و فردا (3 خردادماه) در استان هاى 
آذربايجان غربى، آذربايجان شرقى، زنجان، كردستان، جنوب همدان، نيمه 
جنوبى مركزى، ارتفاعات مركزى زاگرس، ارتفاعات كرمان، تشديد بارش، 
گاهى رگبار و رعد و برق و وزش باد شــديد لحظه اى و احتمال آبگرفتگى 

معابر عمومى پيش بينى مى شود.
به سبب شدت بارش وقوع ســيالب، آب گرفتگى و احتمال تگرگ قابل 
پيش بينى است؛ بنابراين توصيه مى شــود تمهيدات الزم جهت كاهش 

خسارات احتمالى به عمل آيد.»

زلزله دوگنبدان را لرزاند
مهر: زمين لرزه اى به بزرگى 3/4  در مقياس ريشتر شهر دوگنبدان را لرزاند.

بر اساس اطالعات مركز لرزه نگارى كشور، اين زمين لرزه در ساعت 7 و  31 
دقيقه صبح چهارشنبه اتفاق افتاده است.

اين زمين لرزه در عمق هشت كيلومترى زمين به وقوع پيوست.از خسارات 
احتمالى زمين لرزه گزارشى منتشر نشده است.

مدير عامل ستاد ديه:
75 درصد زندانيان غيرعمد صادركننده چك 

هستند
مهر: مديرعامل ستاد ديه كشور گفت: طبق آمار سال گذشته 75 درصد 
زندانيان جرايم غيرعمد به دليل ناتوانــى در پرداخت تعهدات چك روانه 
حبس شدند. سيد اسد اهللا جواليى گفت: تعداد چك هاى صادره در سال 
96 حدود 225 ميليون برگ بود كه با فرض فقط دو بار انتقال ميانگين هر 
برگه چك، نقدينگى گردش چك دو برابر نقدينگى اعالمى كشور است. يك 
نقدينگى كاذب و بدون نظارت كه بدون شك در شاخص هاى مهم اقتصادى 

همچون تورم مؤثر بوده و هست.
وى مبلغ چك هاى صادره در سال گذشــته را رقمى معادل 1480 هزار 
ميليارد تومان اعالم كرد و افزود: متأسفانه با وجود تأثير غيرقابل انكار اين 
نقدينگى به دليل عدم اطالع بانك مركزى از اين تعهدات انجام شده است.
مديرعامل ستاد ديه كشور بيان كرد: مقررات مربوط به اوراق تجارى چك 
كه در قانون تجارت به آن ها پرداخته شده مربوط به 85 سال پيش است و 
سال تصويب قانون صدور چك نيز به چهار دهه پيش مى رسد، براى همين 
اصالحات مالى سال هاى اخير و تغييرات صورت گرفته در عرصه بانكدارى 

الكترونيكى در بسيارى موارد با اين قوانين همخوانى ندارد. 

700كيلوگرم ترياك در عسلويه كشف شد
پايگاه خبرى پليــس: مأموران پليس شهرســتان عســلويه در يك 
عمليات پليسى بيش از نيم تن مواد مخدر كشــف و سه قاچاقچى را هم 
دستگيركردند. فرمانده انتظامى بوشهر گفت: مأموران انتظامى شهرستان 
عسلويه روز سه شنبه دو دستگاه خودرو حامل مواد مخدر را در عملياتى 
شناسايى و متوقف كردند. ســردار خليل واعظى گفت: قاچاقچيان قصد 
داشتند 700 كيلوگرم ترياك را به خارج از استان منتقل كنند كه در حلقه 

محاصره پليس قرار گرفتند.
در اين عمليات، سه سوداگر مرگ دستگير و تحويل مراجع قضايى شدند.

خط خبر

خط قرمز- عقيل رحمانى: با توجه به اينكه مدتى اســت تب 
برخورد با نجومى بگيران در دستگاه هاى مختلف اجراى كشور باال 
گرفته است اين بار پرونده مدير متخلف شهردارى مشهد در دستگاه 
قضايى به صورت ويژه رسيدگى و 90 ميليون تومان اضافه دريافتى 

بى حساب و كتاب از مدير نجومى بگير پس گرفته شد.
ماجرا از آنجا آغاز شد كه اواخر سال گذشــته اطالعات موثقى در 
اختيار حوزه دادستانى مشهد قرار گرفت كه اعداد و ارقام موجود 
در گزارش از دريافت حقوق هاى نجومى برخى مديران شهردارى 
مشهد حكايت داشت. بر همين اساس پرونده اى براى بررسى موارد 
مذكور در دادسرا مفتوح و به شعبه 209 دادسراى مشهد ارجاع شد.
در ادامه قاضــى روح اله بهارى كــه تبحر خاصى در رســيدگى 
موشــكافانه به اين قبيل تخلفات دارد به صــورت ويژه اى تمامى 

جوانب پرونده را مورد بررسى قرار داد.
براساس تحقيقات قضايى مشخص شــد مدير متخلف شهردارى 
مشــهد حقوق و مزاياى غير قانونى و قابل تأملى را در چند ســال 

دريافت كرده است.
باتوجه به روشن شدن قسمتى از تاريك خانه دريافت هاى نجومى و 
خارج از شمول مدير مذكور، بازپرس پرونده از كارشناسان سازمان 
بازرسى كل كشور مى خواهد تا به موضوع ورود پيدا كرده و ميزان 
دريافتى هاى غيرقانونى مدير را بررسى و نتيجه را به دستگاه قضايى 
اعالم كنند. بررسى هاى سازمان بازرســى آغاز و تمامى دريافتى 
و پرداختى هاى مدير شهردارى مشــهد در چند سال اخير مورد 

تحقيق قرار مى گيرد.
اين گزارش حاكى اســت، پس از انجام تحقيقات سازمان بازرسى 
كل كشور مشخص شد مدير متخلف طى سال 94 تا تاريخ تنظيم 
گزارش كارشناســان مربوطه (96/10/17) بيش از 898 ميليون 
ريال دريافتى به صورت تصرف غيرقانونى در اموال سازمان محل 

فعاليتش داشته است.

در تشريح دقيق تر كارشناسان ذكر كرده بودند دريافتى ها در قالب 
تعريف و پرداخت حقوق، مزايا، پاداش مازاد بر موارد قانونى تعريف 

شده و خالف قوانين بوده است.
باتوجه به شفاف شدن دريافتى هاى غير قانونى مدير نجومى بگير در 
شهردارى مشهد، مدير متخلف به دادسراى مشهد فراخوانده شد و 

تخلفاتش در حضور بازپرس شعبه 209 دادسراى عمومى و انقالب 
مشهد مورد رسيدگى قرار گرفت و همچنين مدير متخلف در مقابل 

اتهامات وارده به دفاع از خود پرداخت.
در ادامه رسيدگى به پرونده 90 ميليون اضافه دريافتى،مدير مذكور 

تمامى وجوه را به حساب شهردارى مشهد برگشت داد.
پس دادن اضافــه دريافتى هاى مديــر مذكور پايــان كار نبود و 
مستندات جديدى در اختيار دستگاه قضايى قرارگرفت كه حاكى 
از اين بود كه چندين مدير ديگر در شهردارى مشهد و شركت هاى 

وابسته نيز به همين صورت حقوق هاى نجومى دريافت كرده اند.
برهمين اساس بودكه دســتگاه قضايى موارد تخلف را به صورت 
مكتوب در 8 بند (1-اخذ مجوز هاى شــخصى، گروهى يا عمومى 
از مراكز مختلف شوراى اسالمى شهر يا هيئت مديره سازمان براى 
پرداخت هاى خارج از فرايند قانونى و تبعيض آميز.2-عدم رعايت 
سقف پرداخت به مديران كه پرداخت هاى متعددى به داليل مختلف 
به آن ها پرداخت مى شود.3-عدم رعايت ســقف پرداخت حقوق 
ومزاياى معاونين مديران عضو شــوراى ادارى شــهردارى،معادل 
80 درصد حقوق و مزاياى مدير مرتبــط.4- وجود پرداخت هاى 
متعددو مختلف در قالب هاى غيرمتمركز فهرســت هاى پرداخت 
نقدى، صدورچك با اهداف مختلف، كارت هديه، حق جلســات، 
كارانه و...بعضاً خارح از ضابطه و فيش حقوق و دستمزد.5-پرداخت 
كمك هاى غير نقدى و متفــاوت با عمــوم  كاركنان.6-پرداخت 
هزينه هاى سفر و...متفاوت باعموم كاركنان به مديران و معاونين 
آن ها.7-پرداخت اضافه كارمازادو نيز اضافه كاردر ســازمان هاى 
متعدد براى يك نفر. 8- استفاده همزمان مديران يا معاونين آن ها از 
امكانات ادارى و يا رفاهى و پرداخت هاى نقدى مرتبط.) به شهردارى 
مشهد ارسال و از شهردار مشهد خواسته شد نسبت به رفع و اعالم 
اقدام هاى صورت گرفته ظرف مدت بيســت روز (از تاريخ دريافت 

قرارنهايى دادسرا) اقدام نمايد.

خط قرمز-رحمانى: صبح روز گذشــته 
همايش بررسى عملكرد، تبيين برنامه هاى 
پيش رو و قدردانى از فعاالن عرصه مبارزه 
با مواد مخدر و قاچــاق كاال و ارز  در محل 
دادســراى عمومى و انقالب مشهد برگزار 
شد. در اين جلســه دادستان مركز استان، 
سرپرســت دادســراى عمومــى و انقالب 
مشهد، فرمانده سپاه امام رضا(ع)، فرمانده 
انتظامى استان خراســان رضوى و مشهد 

حضور داشتند. 
 دادستان مركز اســتان خراسان رضوى در 
اين جلســه به اقدامات خوبى كه در راستاى 
مبارزه با مواد مخدر انجام شــده است اشاره 
كرد و در اين زمينه گفت: بنده اميد وارم اين 
جلســه كارى، خروجى خوبى در بر داشته 
باشد. در اينجا از تالش هاى خوبى كه نيروى 

انتظامى،سپاه و همكاران دادسرا و دادگاه هاى 
انقالب در راســتاى كاهش توزيع و مصر ف 
مواد مخدر در ســطح اســتان انجام داده اند 

تشكر مى كنم.
قاضى صادقــى تصريح كــرد:در هر فضاى 
اجتماعى كه شاهد آسيب هستيم اگر موضوع 
به دقت مورد بررسى قرار گيرد رد پاى مواد 
مخدر در آن موضوع ديده مى شود.اين نشان 
مى دهد كه هم خانواده ها،جامعه، نيرو هاى 
نظامى و مسئوالن مربوط بايد بيش از آنچه تا 
به امروز تالش كرده اند در اين راستا فعاليت 

كنند و براى آن برنامه داشته باشند.
گاهى گفته مى شود نبايد احكامى مانند اعدام 
و... را مى داشتم،اين نظر نظر اشتباهى است. 
براى افراديكه در متن قرار دارند مشــخص 
است كه اگر اين شهدا و فداكارى هاى ديگر 

عزيزان نبود مطمئناً وضع كشــور اين گونه 
نبود. اما اقدامات انجام شده در زمينه مبارزه 
با مواد مخدر كافى نيســت و بنده پيشنهاد 
مى كنم با توجه به تجربياتى كه در اين زمينه 
به دســت آورده ايم بســته هاى پيشگيرى 
متناســب با رده هاى مختلف و محيط هاى 
مختلف جامعه تهيه كنيم، يعنى اگرعضوى 
از يك خانواده دچارمشــكل شد ديگر اعضا 

بدانند چگونه بايد با موضوع برخورد كنند.
اين مقــام قضايى افــزود: در حــال حاضر 
متأسفانه در صف مقدم مبارزه با مواد مخدر 
نيروهاى نظامى، امنيتى و قضايى ايستاده اند.

ديگر مجموعه ها در حالى كه از مشكل اطالع 
دارند اما در اين زمينه آنچنان احساس تكليف 
نمى كنند.علت آن هم اين است كه ما هم اين 
موضوع را به طور جد از آن ها نخواسته ايم. به 

عنوان مثال تا به امروز چنــد بارپيش آمده 
اســت كه يك رئيس دانشــگاه به واســطه 
مشكالت مذكور دعوت شود و در اين زمينه 

توضيح دهد؟
وى در مورد مبارزه با كاالى قاچاق و حمايت 
از توليــد داخلى هم بيان داشــت:بايد براى 
لبيك به فرمان فرماندهى كل قوا ودر راستاى 
حمايــت از كاالى داخلى، با دســتگاه هايى 
مانند سپاه و انتظامى و...طرحى را اجرايى و 

اقدام مناسبى را سازماندهى كنيم.
در ادامه ســردار نظرى فرمانده ســپاه امام 
رضا(ع) و سردار كريمى فرماندهى انتظامى 
اســتان و ديگر فعــاالن عرصه مبــارزه با 
مواد مخدر در ســطح اســتان هم نكته ها و 
پيشــنهادهاى خود را براى مبارزه و كاهش 

توزيع مواد مخدر مطرح كردند.

 چندين مدير در شهردارى مشهد و شركت هاى وابسته حقوق هاى نجومى دريافت كرده اند

ضرب االجل دادستانى براى برخورد با نجومى بگيران

دادستان مركزاستان اعالم كرد

ردپاى مواد مخدر در اكثر آسيب هاى اجتماعى 

فردا، 4 خرداد روز«مقاومت دزفول» است

شهِر موشك باران

13 10

شهِر موشك باران
16

داستان زندگى روحانى هايى  كه 
هركدام شغل متفاوتى دارند

مرد دين، مرد كار 

فردا ايران- فرانسه در ليگ ملت هاى واليبال

كبك تيم ملى 
«خروس» مى خواند؟

تحليلى از « آليس بومباردير» بر ديوار نگاره هاى مسجد جامع خرمشهر

زيارت جنگ زيارت جنگ
14
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حجت االسالم سيد نورالدين حسينى؛ خلبان و سرهنگ 
بازنشسته ارتش

پدرم راضى نبود خلبان ارتش طاغوت باشم!

«خلبان بازنشسته ام. يك ارتشى بازنشسته. اما روحانيت بازنشستگى ندارد. 
هر چه مى گذرد تازه تر هم مى شود.» اينها را  روحانى شصت و چندساله اى 
مى گويد كه از ســال54 تا84 بيش از دوهزارساعت با هليكوپتر پرواز كرده 

است. يك روحانى خلبان.
  

 چه اتفاقى باعث شد كه شما خلبان شويد؟
من سال 1353 طلبه شدم. عالقه و شوق به پرواز از كودكي در وجودم ريشه 
دوانده بود. آن قديم ها و حتي االن هم اگر از بچه هاي پشت ميز و نيمكت ها، 
بپرسيد مي خواهيد در آينده چكاره شويد اغلب شان مي گويند مي خواهند 
خلبان شــوند. اين را مي گويند. اما يادشــان مي رود. اما عالقه به خلباني و 
پرواز در من كمي بيشــتر از بقيه همكالســي ها يم بود. من هرچه بزرگ تر 

مى شدم،شوق به پرواز بيشتر در وجودم شعله ور  مى شد. 

 پس چرا اول سراغ درس طلبگى رفتيد؟
من روحاني زاده ام. پدرم روحاني بود. االن هر دو پســرم هم روحاني هستند. 
طلبگي و روحانيت، نخستين خواسته و نخستين مسيري است كه در زندگي 
انتخابش مي كنيم. سال 53وقتي وارد حوزه علميه شدم همه در تكاپو بودند. 
قبل از انقالب بود و رژيم طاغوت اصال دل خوشــي از طلبه ها و روحانيون 
نداشــت. با وجود اين، مســير اوليه زندگي من مشخص بود؛ طلبه شدن و 

ملبس شدن به لباس مقدس روحانيت؛ اين شد كه اول طلبه شدم. 

 چه طور سروكارتان به هوانيروز و هليكوپتر كبرى افتاد؟
يك سال و نيم در حوزه تحصيل كردم اما هنوز در دلم شوق پرواز و خلباني 
وجود داشت. يادم هست يك روز داشتم از جلوي يك دكه روزنامه فروشي رد 
مي شدم كه آگهي فراخوان استخدام خلبان در هوانيروز ارتش را ديدم؛ آگهي 
استخدام خلبان. يك فرم گرفتم، پر كردم و فرستادم به آدرس هوانيروز. آن 
موقع مي خواستم تنها كاري كرده باشم كه دلخوش باشم و بگويم قدمي براي 
رسيدن به آرزوهايم برداشته ام. آنقدر ها جدي اش نگرفتم. همانطور كه فرم را 
داشتم پر مي كردم با خود مي گفتم به اين آساني ها كه نمي شود خلبان شد. 
مدتي گذشــت كه قضيه جدي شد. جواب آن فرم آمد كه من مي توانم در 
آزمون ورودي نيروي هوايي ارتش شركت كنم! 2ماه بعد در آزمون خلباني 
شركت كردم. قبول شدم و بايد براي طي كردن مراحل مقدماتي به اصفهان 
مي رفتم. 3ماه بعد به اصفهان رفتم؛ به دانشگاه خلباني. آن موقع نمي دانستم 
وقتي كسي در آزمون مقدماتي شركت كند و قبول شود ديگر خارج شدنش 
از نيروي هوايي دســت خودش نيست.پيش خودم فكر مي كردم حاال وارد 
مي شــوم. مدرك مي گيرم. 4تا دور هم با هواپيما مي زنم و برمي گردم ســر 

درس و مشقم اما اينگونه نبود.

 يعنى به هيچ وجه نمى توانستيد قيد ارتش را بزنيد؟
نه! انگار كه خدا مي خواست. در تمام آزمون هاي كتبي، عملي و پزشكي نمره 
قبولي كســب كردم. ديگر يك سالي گذشته بود و من گواهينامه مقدماتي 
پرواز را كســب كرده بودم. با هلي كوپتر كبرا پرواز كردم. ديگر نمي خواستم 
ادامه بدهم اما گفتند يــا مي ماني يا يك ميليون و 400هزار تومان غرامت 
مي دهــي! آن موقع اگر كل زندگي مان را مي فروختــم 50هزار تومان هم 

نمي شد. مجبور شدم بمانم.

 حتماً پدرتان مخالف اين جريان بودند؟
بله! ايشان بسيار ناراحت بود. مي گفت نمي خواهد من به شاه خدمت كنم. 
مي گفــت: «برگرد. تحصيالت حوزوي را ادامه بده و ملبس شــو، به مردم و 
دين ات خدمت كــن نه به طاغوت.» دلم نمي آمد به پدرم بگويم كه در چه 
مخمصه اي افتاده ام. به او نگفتم اما عوضش قول دادم. گفتم مي مانم اما يك 
روز هم به شاه خدمت نمي كنم! من برخالف همدوره هايم از دانشگاه خلباني 
اصفهان فارغ التحصيل نشــدم و براي خدمت به پادگان ها نرفتم! ماندم در 
دانشــگاه و ادامه تحصيل دادم. 4ســال. تا زماني كه توانستم مدرك استاد 
خلباني را كسب كنم. اينطور شد كه من در زمان طاغوت يك روز هم به شاه 

خدمت نكردم. يك دانشجو بودم نه يك خلبان .

 بعد از 4سال چطور؟
4ســال بعد خوشبختانه نزديك به پيروزي انقالب اسالمي بود كه دانشگاه 
را ترك كردم و به پدرم و انقالبيون پيوســتم. سال 58موقعيتي پيش آمد 
كه به تحصيالت حوزوي بپردازم. دنبال اين بودم كه هر طور شده از ارتش 
خارج شوم و به توصيه پدرم براي هميشه ملبس شوم. موضوع را با پدرم در 
ميان گذاشتم كه عصباني شد و گفت: «براي چه مي خواهي از كارت دست 
بكشي!؟ حاال كه وقت خدمت به اين مردم و رهبر انقالب است مي خواهي پا 
پس بكشي. برو و به خدمتت در ارتش ادامه بده!» حرف هاي پدرم تكليفم را 
مشخص كرد.سخت بود اما مسير زندگي ام را پيدا كردم. ديگر مي توانستم هم 

خلبان باشم و هم طلبه؛ خدمت در 2لباس متفاوت اما مورد عالقه.

 اولين بار به صورت عملياتى كى پرواز كرديد؟
درست يك سال بعد از حرف هاي پدرم، رژيم بعث عراق به خاك كشورمان 
حملــه كرد، از غرب و جنوب. آن موقع هم خلبان هلي كوپتر كبراي ارتش 
بودم و هم طلبه حوزه. در نخستين ماموريت جنگي به كردستان اعزام شدم. 
ماموريت ما اين بود كه با 2فروند هلي كوپتر 214موشــك زن از طريق مرز 
مهران وارد خاك عراق شــويم. ما بايــد خودمان را به منطقه ماهوت عراق 
مي رســانديم و انبار آذوقه، مهمات و امكانات مخابراتي عراقى ها را منهدم 
مى كرديم. من به همراه سرهنگ خلبان عليزاده هدايت 2فروند هلي كوپتر 

عملياتي را به عهده گرفتيم. 

 در دوران دفاع مقدس در چه عمليات هايي حضور داشتيد؟
خلبانان هلي كوپتر در اكثر عمليات هاي جنگي پيش قراول هاي لشكر بودند. 
به همين خاطر در بيشــتر عمليات ها از فتح المبيــن و فتح الفتوح گرفته تا 
بيت المقدس و شكست حصر آبادان حضور داشتم. ما بعد از جنگ هم بارها 
در عمليات هاي جنوب كشور حضور يافتيم براي مقابله با اشرار. از سال 54تا 
ســال 84يعني به مدت 30سال خدمت حدودا 2هزار ساعت پرواز داشتم با 

هلي كوپتر هاي كبرا، 214و...

داستان زندگى روحانى جوانى كه صاحب يك كافى شاپ جمع و جور است

مرد دين، مرد كار
آن هايى كه براى اولين بار پايشــان به مغازه سيد 
هادى باز مى شود، احتماالً درهمان لحظه اى كه 
چشمشان به او مى افتد، جا مى خورند. يك جوان 
كه پيراهن يقه ديپلماتش را روى شلوارش انداخته 
و ريش دارد. يخشــان كه آب شــود، حتماً جلو 
مى روند و مى پرسند كه ببخشيد آقا! شما طلبه ايد؟ 
و بعد با جواب مثبت سيد بيشتر از قبل متعجب 
مى شوند و از خودشان مى پرسند كه مگر چنين 

چيزى ممكن است!

 براى شروع كمى از زندگى و تحصيالتتان 
مى گوييد؟

ســيدمحمدهادى حسينى هســتم و در يكى از 
روزهاى خدا در يك خانواده دوســت داشتنى به 
دنيا آمدم. در زمان جنگ، كردستان بوديم و بعد از 
آن به بيشتر استان هاى ايران، همراه خانواده سفر 
داشــتيم و در برخى از آن ها زندگى كرده ايم؛ به 

قول معروف دنيا ديده بهتر از دنيا نديده است.
در دانشگاه رشــته اقتصاد خواندم و بعد از آن به 
حوزه علميه رفتم، بخشى از دوران طلبگى ام را در 
قم بودم و بخشى را در اصفهان، اما چون همسرم 
اهل اصفهان بود، آخر به همين شــهر برگشتم و 

فعالً در اينجا تحصيل، كار و زندگى مى كنم.

 چه شد كه به طلبگى عالقه مند شديد و به 
دنبال فراگيرى علوم دينى رفتيد؟

از دوره نوجوانى عاشــق شغل معلمى بودم و بعد 
از رفتن به دبيرســتان سؤال جدى برايم اين بود 
كه مهم ترين نياز انســان ها چيست؟ اگر من يك 
مهندس عمران بشوم و يك پل پيشرفته طراحى 
كنم و بســازم از روى اين پل يك انســان، يك 
خودرو شايد يك حيوان عبور مى كند و شايد اين 
كار من نوعى خدمت در راســتاى كمك به خلق 
باشد، ولى اين كمك شايانى به پيشبرد معنويت 
و رستگارى انســان ها نمى كند و دوست داشتم 
خود، راه انسانيت را پيدا كنم و در كنارآن بتوانم 
انسان هاى ديگر را نيز در اين مسير قرار دهم. بعد 
از اينكه كارشناسى اقتصاد را به پايان رساندم، اين 
صحبت مقام معظم رهبرى كه بايد دلسوزان دين 
و نظام وارد مقوله علوم انسانى شوند، مرا دگرگون 
ســاخت و تصميم گرفتم كــه وارد عرصه علوم 

انسانى و در كنارش، طلبگى شوم.

 چه شد كه كافه دار شديد؟ اصًال طلبگى 
كجا و كافى شاپ كجا؟ 

تقريبــاً در تمام دوران درس خواندنم چه آن وقت 

كه دانشــجو بودم و چه حاال كه طلبه هســتم، 
كار كــرده ام. از بازاريابى و مسافركشــى تا پرواز 
تفريحــى و خبرنگارى. به نظرم جوهره انســانى 
كار اســت. اهل بيت هم با آنكــه به در آمد خود 
چندان نياز نداشتند، كار مى كردند و ماحصل آن 

را مى بخشيدند به فقرا.
بعد از اينكه مجدد به اصفهان آمدم، همسرم كمى 
سرمايه داشت كه مى خواستيم كارى راه بيندازيم. 
چند گزينه مطرح شد، يكى تريا، يكى فست فود، 
يكى شــركت تجارى و يكى هم كافه! خيلى فكر 
كرديم و با اهل فن مشــورت داشتيم، نتيجه اش 
راه اندازى كافه شــد. البته در اين تصميم گيرى 
يكى از دوســتان خوبم - كه اوهم طلبه اســت- 
به نام ميالد بســيار مؤثر بود. ميالد عالقه مند به 
راه اندازى كافه بود، اما ســرمايه الزم را نداشت و 
خالصه اين شد كه ما هم به كمك دوستم ميالد، 

كافه دار شديم.

 آيا تضادى بين اين دو مقوله (كافه دارى 
به سبك مدرن و طلبگى ) وجود ندارد؟

اول بايد گفت قبل از اينكه اروپاييان كافه و كافى 
شاپ داشــته باشند، ما در ايران و عربستان كافه 
داشتيم و كشف و كشت قهوه براى نخستين بار 
در يمن صورت گرفته است و قديمى ترين سبك 
قهوه اى كه وجود دارد، قهوه عربى اســت و بعد از 
آن قهوه ترك و همه اين ها در منطقه خاورميانه و 
در اختيار ما بوده است و در ايران اولين قهوه خانه ها 
را داريم. در زمان قاجار انگليسى ها به دليل اينكه 
نوشيدنى اول خودشــان چاى بود اين موضوع را 
باب مى كنند و به طــور كلى در قهوه خانه هاى ما 

چايى به عنوان نوشيدنى جا مى افتد.

 كافه چه ويژگى داشت كه انتخاب كرديد؟
بــه نظرم طلبه بايد در بين مردم باشــد؛ با آن ها 
كار كند و بــا آن ها زندگى كند. هرچه ارتباطش 
با اليه هاى مردم بيشــتر باشد، اثرگذارى اش هم 
بيشــتر اســت. با اين طرز فكر طبيعى است كه 
شغلى برايم بهتر است كه ارتباط بهتر و بيشترى 
با مردم بويژه جوان ها داشــته باشد و اين فرصت 
به خوبى در كافه ايجاد مى شود. اينجا جوان ها با 
فكرها و تيپ هاى مختلف مى آيند و ساعتى از روز 
خود را سپرى مى كنند. اين بهترين فرصت براى 

يك طلبه است.

 يعنى با مشتريانتان معاشرت مى كنيد؟
كارمــان چندين بخش دارد. يكى آن اســت كه 

بهترين قهوه را براى مشــترى دم كنم و بهترين 
پذيرايى را از او داشته باشم، خب! او به اينجا آمده 
و هزينه مى كند كه بهتريــن خدمات را دريافت 

كند.
بخش دوم در تبليغ غير زبانى است! مطمئنم كه 
بهترين راه تبليغ، راه عملى است. وقتى مشترى 
مى بيند كه -كافه دار- با يك چهره مذهبى پيش 
مى آيد و با خوش اخالقى از او پذيرايى مى كند و 
هواى او را دارد، اين خودش كشش و جذبه ايجاد 
مى كند. بخش سوم كه بيشتر براى مشتريان دايم 
و هميشگى جواب مى دهد همان گفت وگوى زبانى 

است كه در كافه ما بسيار رواج دارد.

 شما به مشتريانتان مى گوييد كه طلبه هستيد؟
اغلب آن ها در لحظــه اول متوجه تفاوت كافه با 
ديگر كافه هايى كه ديده اند، مى شوند و برخى از 
آن ها خودشان علت اين تفاوت را مى پرسند؛ خب! 
من هم در جواب مى گويم كه ما طلبه هســتيم 
و اين معموالً مى شــود ســر آغاز يك دوستى و 
ارتباط بيشــتر. اآلن اغلب مشتريان ما مى دانند 
كه باريستاى آن ها يك طلبه جوان است و شايد 
خيلى هايشــان به همين خاطــر اينجا مى آيند. 
بســيارى از آن ها هم ســاعات خلوت را انتخاب 

مى كنند تا بيشتر بتوانيم گفت وگو كنيم.

 وقتى مشتريان متوجه مى شوند كه شما 
طلبه هستيد و صاحب كافه يك روحانى است، 

چه عكس العملى دارند؟
اغلب مشــتريان من مى دانند كه من طلبه هستم 
و عده اى كه تازه  وارد مى شــوند پيش خودشــان 
مى گوينــد ما هرچه باريســتا (قهوه چى ) ديديم، 
خوش تيپ و باكالس هستند، ولى اين صاحب كافه 
با ريش و پيراهن روى شلوار... و بارها خيلى صريح 
از من مى پرسند كه شما اصالً تيپتان به كافه دارها 

نمى خــورد و من هم مى گويم به خاطر اينكه من 
طلبه هســتم و وقتى مى فهمند كه من يك طلبه 
هستم چنددقيقه اى با تعجب سكوت مى كنند و 
بعد از چند دقيقه، پرسش ها شروع مى شود و من 

خود نيز به دنبال ايجاد اين ارتباط هستم.

 در طراحى كافه هم سعى كرده ايد كه 
عقايد خود را نشان دهيد؟

نــه! همين طور كه مى بينيد، فضــا و دكور كافه 
كامالً كالسيك و عاشقانه است، جز همين چند 
عكس كه از شــاعران، بازيگران، انديشــمندان و 
سياســتمداران مشــهور زده ايم كه كمى جنبه 
اجتماعــى به كافه داده، ديگر هيچ المان مذهبى 
يا اعتقادى به كار نرفته اســت. در برخورد و نوع 
پذيرايى هم تفاوتى بين مهمانانى كه ظاهر مذهبى 
دارنــد و مثالً دخترخانمى كــه در عرف به او بى 

حجاب مى گويند، نداريم.
 همه شان براى ما محترم و عزيزند چرا كه معتقدم 
دل همه جوانان مــا متوجه خداوند و معنويت و 
انقالب اســت. به قول رهبر عزيزمان «اين ها يك 
نقص ظاهرى دارند» مثل خود من كه نقص باطنى 
دارم. حاال اين مفهوم در كافه ما بســيار احساس 

مى شود.

 چطور احساس مى شود؟
ما مشــتريان دايم زيادى داريم؛ از خانم هايى كه 
به قول معروف شــل حجابند و يا آقا پســرهايى 
كه تيپ ظاهرى شــان مذهبى نيست! مى آيند و 
بسيارى اوقات ســر صحبت بينمان باز مى شود. 
خيلى وقت ها ســواالت شرعى و يا اعتقادى شان 
را مى پرســند و يا حرف ها و درد دل هايشــان را 
مى گويند. آن وقت است كه مى بينيم چه قلب هاى 
همراهى و چه باطن هاى تشــنه اى دارند. فقط به 
خاطر يك ديوار توهمى بين ما و آن ها فاصله ايجاد 
شده است كه خدارا شكر اين ديوار در كافه بركه 

فرو ريخته و همه ما يكى شده ايم.

 شما همچنان مشغول درس و بحث طلبگى 
هستيد؟

من خــودم را طلبه نمى دانــم، طلبگى يك بار 
مســئوليت و يك هويت بزرگ دارد كه براى قد 
و قواره كوچك من خيلى بزرگ است. بهتر است 
بگويم كه مشــغول تحصيالت حوزوى هســتم. 
رسايل، مكاسب را در قم تا نيمه خواندم و حاال كه 
به اصفهان آمده ام، دنبال درس و استاد مى گشتم 
كه خدارا شــكر با كمك يكى از مشتريان، استاد 

و مدرســه خوبى را هماهنگ كردم. از ترم آينده 
هم ان شــاءاهللا صبح ها كالس و درس و بحث را 
به جديت مشــغوليم، بعد از ظهر ها هم به دنبال 

رسالت طلبگى ام در كافه.

 از طرف دوستان روحانى يا ديگران چه 
واكنش هايى به راه اندازى كافه شما شده؟ 

بازخوردها مثبت بوده يانه؟
80 درصد واكنش ها مثبت بوده، برخى دوستان 
مذهبى و حتــى روحانيون عزيزى كه به كافه ما 
مى آينــد، آن قدر از اين حركت تعريف و تمجيد 
مى كنند كــه خجالت زده مى شــويم. البته 20 
درصدى هم بوده اند كه موافــق اين كار نبوده و 
گاه كنايــه هايى را هم مى زنند، اما چون مى دانم 
همان ها هم از ســر دلســوزى اســت، ناراحت 

نمى شوم.
البته يك طيف هم هســتند كه از ورود يك طلبه 
به اين فضا بسيار ناراحت و خشمگين شده اند، در 
صفحات مجازى و واقعى بسيار سعى كرده اند كه 
ما را تخريب كنند. تهمت مى زنند، مشتريانمان را 
منصرف مى كنند، برايمان مشكل ايجاد مى كنند، 
تبليغاتمان را تخريب كرده اند و... اما چون ميدانم 
كه دارم بــه وظيفه ام عمل مى كنــم و كار براى 
خداست، پس خســتگى و ناراحتى معنا ندارد. به 
قول حافظ عزيز «وفا كنيم و مالمت كشيم و خوش 

باشيم، كه در طريقت ما كافرى است رنجيدن»

 دراين مدتى كه كافه داشته ايد، چه تصوير 
و خاطره اى بيشتر از همه در ذهنتان ماندگار 

شده است؟
در اين مدت خاطرات بسيار زيباى زيادى دارم، اما 
يك خاطره بســيار زيبا براى خودم ماندگار شده. 
در كافه رســم داريم كه به مهمانان خارجى مان 
يك هديه مى دهيم - چــون نزديك ميدان امام 
هســتيم و گردشــگر زياد مى آيد- در اين هديه 
نامه رهبر عزيز انقالب به جوانان اروپا هم هست. 
باالخــره ما هــم وظيفــه داريم اين نامــه را به 

مخاطبينش برسانيم. 
يك روز جوان دانماركى آمد و تا نامه را ديد، گفت 
كه اين نامه را قبالً خوانده و سواالت زيادى برايش 
ايجاد شــده. از او خواســتم تا بپرسد، حدود سه 
ساعت طول كشيد و همه سواالتش را پرسيد و تا 
آنجا كه مى توانستم پاسخش را دادم، در آخر بسيار 
خوشحال بود، مى گفت يكى از بهترين روزهايش 
بوده و بارها تشكر كرد. آن روز، مثل هميشه، يكى 

از روزهاى خوب كافه ما بود.

آنچه مى خوانيد

ما مشــتريان دايم زيادى داريم؛ 
از كســانى كه تيپ ظاهرى شــان 
مذهبى نيست! مى آيند و بسيارى 
اوقات ســر صحبــت بينمــان باز 
مى شــود. خيلى وقت ها ســواالت 
را  اعتقادى شــان  يــا  و  شــرعى 
مى پرســند و يــا حرف هــا و درد 

دل هايشان را مى گويند
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 مردم/ حامد كمالى   سنت شكن ها درهر رشته وكارى 
اصوالً آدم هاى جذابى هستند. با اينكه با مخالفت هاى 
زيادى روبه رو مى شــوند و انگ هاى جورواجور بهشان 
زده مى شــود، اما باز كار خودشان را مى كنند و خسته 

نمى شوند چون به هدف و كارى كه مى خواهند بكنند 
ايمان دارنــد. مى دانند و ازهمه مهم تر اينكه مى توانند 
در رشــته اى كه شــروع كرده اند، باعث و بانى تغيير 

شوند. 

نمونه اش روحانى هاى موفقى كــه بى توجه به حرف و 
حديث بقيه جداى از بحث تبليغ و منبررفتن و كارهاى 
دينى، سراغ شغل هايى رفته اند كه تاقبل از آن سابقه 
نداشته يك آدم معمم وارد آن حيطه شود، ولى همين 

سنت شــكن ها امروز هم در بحث دين و در حوزه كارى 
كه آن را آغاز كرده اند، جزو موفق ترين ها به حســاب 
مى آيند و ديد خيلى ها را نسبت به طلبه و طلبگى تغيير 

داده اند.

روايت دو

حاج على شــريفى كشــاورز نمونه اين ســال هاى خراسان 
جنوبى اســت كه بعد از 10 ســال تالش محصول زرشكش 
نمونه در كشــور شــده؛ مى گويد ســال هاى نه چندان دور، 
جوانــان درس و خطابه اش در منبر مســاجد حاضر نشــده 
بودند همپــاى او در مزرعه كار كنند، حاال تأســف پول هاى 
ياقوت ســرخ اين كويــر، دل هر بيننــده اى را به خود جلب 
مى كند كه روز به روز آبادتر و ســال به سال بر قيمتش افزوده 
مى شــود. على شــريفى متولد 1339 در روستاى شيرخون 
شهرســتان قاين، بعد از عالقه زياد به تبليغ و درس در حوزه 
علميه، زندگى خود را وقف آبادانى زمين هاى كشاورزى كرده 
اســت.  در دوران نوجوانى زير نظر آيت اهللا عارفى در بيرجند 
طلبگى را آغاز كرد و در دوران جوانى به دليل تبليغ رســانى 
گسترده در منبرهاى مختلف نجف توسط آيت اهللا سيستانى 
ملبس به لبــاس روحانيت شــد. آرزو و ياد نخلســتان هاى 
اميرالمومنين در سال 1384 او را به خريد ده ها هكتار زمين و 
چند ساعتى از آب چاه شماره يك روستاى حسن آباد واداشت 
و با تالش شبانه روزى اش از زمين بيابانى، ياقوت سرخ به عمل 

آورده است.
  اجداد من همه روســتازاده و كشاورز بودند و به دامدارى 
هم مشغول بودند. در يكى از منبرهايى كه براى جوان ها رفتم، 
مدام مى گفتند كه دليل بيكارى آن ها اين است كه «كار» نيست.
 من در جواب گفتم «كار» كه نيســت. «اهل كار» هم نيســت. 
در نتيجه آن جلســه من رفتم و چندساعت از آب چاه عميق 
«حسن آباد» آريانشــهر را خريدارى كردم و به آن ها پيشنهاد 

كردم كه به هفت نفرتان 10 ساعت آب و يا به 10 نفرتان هفت 
ساعت آب مى دهم.  خودم هم پول موتوربان و خرابى هايتان را 
مى دهم، فقط شما كار كنيد و سودش را ببريد. آن بچه ها رو به 
من گفتند در اين زمين؟ گفتم خب در آسفالت كه نمى شود. 
بايد اينجا كار كنيد. ديدم اين بچه ها اين كاره نيســتند. كار را 
خودم دســتم گرفتم و گفتم به عشق مرتضى على خودم اين 
مزرعه را براى مردم مى سازم و خداوند اين توفيق را به من داد 

كه كار به اينجا برسد.
  همسر من دخترخاله ام است كه تك فرزند بود. همه اموال 
پدرشــان بعد از چندسال به او رسيد. پدر من هم مرد متمولى 
بــود و عالوه بر اين من در ايام جوانــى خيلى كار كرده بودم و 

خب اين دارايى ها براى خريد زمين استفاده شد. اين زمين هم 
كامًال بى اســتفاده بود.  خاك و آب داشت، اما كسى رويش كار 
نكرده بود. بعد از خريدش مشهور شده بود، اينجا شيخى آمده 
اســت كه پول دارد، اما عقل ندارد! وقتى اين حرف را شنيدم، 
گفتــم آيندگان در ايــن باره قضاوت خواهند كــرد.  آن موقع 
ســاعت آب 600 هزارتومان بود كه من خريدم. ولى االن به 20 
ميليون رسيده اســت كه البته پيدا نمى شود. من هميشه اين 
باور را داشــته ام كه من بايد براى جامعه ام بال باشم نه اينكه بار 
باشم. دوست داشــتم از من خيرى به همنوعم برسد نه اينكه 
منتظر باشم به من خيرى برسد.حاال هم جز ماه محرم و صفر كه 
روضه مى خوانم، تمام سعى من بر اين است كه كشاورزى كنم.

 همــان زمين 21 هكتارى اآلن حدود 1000 نفر ســاالنه 
كارگر دارد و البته در طول ســال برنامه خودش را دارد. برنامه 
ما اين طور اســت كه هر روز صبح بعد از نماز جماعت، زيارت 
عاشــورا و دعــاى آن روز را مى خوانيم در طــول روز هم كار 

مى كنيم و شب ها هم بعد از نماز جماعت منبر مى روم. 
كارگــران در آنجا محلى براى اســكان دارند و آخر هفته ها به 
محل زندگى شان مى روند. آن قدر اين برنامه برايشان دلچسب 

است كه آخر هفته ها با ناراحتى به خانه مى روند. 
تمام دلخوشــى ام اين اســت كه در مزرعه اى كار كنم كه از 
مكتب امام صادق(ع) دســتور بگيرد چون خداوند ما انسان ها 
را آفريد تا زمين مان را آباد كنيم و به همنوع خودمان خدمت 

كنيم.  
حاال هم اميدوارم خير ملكى كه دارم به دو گروه برســد؛ يكى 
به سادات بزرگوار چون صدقه به آن ها حرام است و ديگرى به 
مستمندان و كســانى كه نياز به كار دارند. من در اين سن و 
ســال تاخت و تازم را كرده ام. اميدوارم بركت اين كار به بقيه

 برسد.
 خدا را شــاكرم كه مرا ســبب اين قرار داد كه ديگران هم 
تشويق به كشاورزى و درختكارى شوند تا ارزش ملك شان را 
بشناسند. طورى كه يك بنده خدايى ساعت آبش را فروخت و 
حاال پشيمان شده اســت. يك تن زرشك خشك 30 ميليون 
تومان قيمت دارد، اما يك ساعت آب مگر چقدر مى شود؟ اين 
ملك هم ان شاءاهللا از سال هاى بعد پربارتر خواهد شد تا بركت 

آن به مردم بيشترى برسد. 

درباره حجت االسالم على شريفى؛ روحانى كه كشاورز نمونه است
كارهست؛ كسى اهل كار نيست
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قصار اآليات

افطارى  دادن در ماه رمضان، از سنت هاى پسنديده و از آموزه هاى اسالمى 
است كه بر آن وعده پاداش الهى داده  شده است، اما دريغا كه اين سنت 
حســنه و سيره فرخنده، در بســيارى از موارد، به يك كردار مسرفانه و 
رياكارانه و متكلفانه بدل مى شود كه نه تنها نشانه اى از آموزه هاى اسالمى 
و سيره پيامبر و امامان ندارد، بلكه آدابى است تشريفاتى كه نه تنها پاداش 

افطارى را ندارد، بلكه در البه الى چندين گناه پيچيده شده است:
1- اسراف 

«المبذرين كانوا اخوان الشــياطين؛ اسرافكاران، برادران شيطان هايند.» 
(سوره اسراء، آيه27) 

2- ريا
«كل رياء شرك؛ هر ريايى، شرك است».

3-  تكلّف
«شّر االخوان من تكلّف له؛ بدترين برادران و دوستان، آن است كه آدمى 

براى او به تكلف و زحمت افتد» (نهج البالغه، حكمت 479). 

4 - بدنمايى يك سنت اسالمى
5- هدردادن نيروى جسمى بيش از نياز

6- هدردادن وقت بيش از نياز
7- مسابقه در غير خيرات؛ بر خالف دستور زيباى اسالمى كه «تسابقوا 

فى الخيرات؛ در نيكى ها، مسابقه دهيد» است.
8-  چشم و همچشمى ضداخالقى 

9-  پرخورى و پرخوراندن

درنگ

ماه رمضان و ضيافت ها
حجت االسالم على اكبر مظاهرى

معارف: بهترين راه براي عنداللهي شدن روزه گرفتن است. باطن روزه به صورت 
لقاي خدا ظهور مي  كند و براي انسان، همتي باالتر از لقاي حق فرض ندارد.

روزه براي اين است كه انسان به تقوا برسد:«لعلّكم تتقون» و انسان باتقوا دو درجه 
دارد: يكي همان بهشتي كه در آن نعمت هاي فراوان موجود است: «إّن المتقين 
في جّناٍت ونََهٍر» و اين براي لذايذ ظاهري است. يكي هم مقام عنداللهي شدن 
است«في مقعد صدٍق عند مليٍك مقتدر» در اين مرحله ديگر سخن از سيب و 
گالبي نيست. چون جنت و نهر، مأكوالت و مشروبات از آِن جسم و بدن اوست 

اما لقاي حق براي روح اوست. اين سر و باطن روزه است.
امام صادق(ع) فرمود:«للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره و فرحةعند لقاء اهللا» 
روزه  دار دو وقت خوشحال است؛ يكي هنگام افطار و ديگري هنگام مالقات با 
پروردگار، و در جاي ديگر مي  فرمايد: «للصائم فرحتان حين يفطر و حين يلقى 
ربّه عّز وجّل». روزه  دار در بعضي دعاها از خداوند، جمال تام مي  خواهد: «اللّهم 
إنّى أسألك من جمالك بأجمله وكّل جمالك جميل». حيف است كه انسان به 
خودش و به غير خدا و به هر آنچه كه متغّير است، دل ببندد؛ زيرا هر چه غير 
خداســت، در معرض زوال و تغيير است و نمي  تواند جزاي انسان باشد؛ جزاي 

روزه  دار، لقاي حق است.

به ما گفته  اند، جمال مطلق را در ســحرهاي ماه مبــارك رمضان، بخواهيد. 
چه مقام بلندي براي انســان ميسور بود كه به ما گفته  اند: بگوييد: «اللّهم إنّى 
أســألك من نورك بأنْوره وكّل نورك نّير» اين ادعيه را در ماه مبارك رمضان 

به ما آموختند براي اينكه انســان روزه  دار، اليق چنين ســخن گفتن است و 
اين دهان مي  تواند بگويد:«اللّهم إنّى أســألك من جاللك بأجلّه وكّل جاللك 
جليل». سخن از حور و غلمان، سيب و گالبي و جّنات و نهر نيست؛ بلكه سخن 
از كماالت معنوي اســت و اين مقام براي انســان وجود دارد، اگر اين مقامات 
براي ما نبود، دستور خواندن اين دعاها را نمي  دادند؛ پس مي  شود به آن مقام 

رسيد.
روايت لطيفــي را مرحوم كلينــي از امام هفتم (ع) نقل كــرده، كه حضرت 
فرمود:«إّن أبدانكم ليس لها ثمن إالّ الجّنة، فال تبيعوها بغيرها» بدن شــما به 
اندازه بهشــت مي  ارزد؛ آن را به غير بهشــت نفروشيد كه ضرر خواهيد كرد. 
مرحــوم محقق داماد مي  فرمايــد: اين روايت ناظر به آن اســت كه روحتان 
فوق بهشــت اســت. روح را بايد به «جّنة اللّقاء» بدهيد. روحتان بايســتي به 
«عند مليٍك مقتدر»برسد و بهترين راه براي عنداللهي شدن روزه گرفتن است. 
باطن روزه به صورت لقاي خدا ظهور مي  كند و براي انسان، همتي باالتر از لقاي 
حق فرض ندارد. چون انســان موجودي ابدي است كه هرگز از بين نمي  رود، 
بلكه در نهايت از عالَمي به عالَم ديگر منتقل مي  شود و اگر باطن روزه نصيب او 

شد، پيوسته در محضر حق است. 

نكته هاى ناب

آيت اهللا جوادى آملى:
بهترين راه عنداللهى شدن روزه گرفتن است

مسابقه بزرگ الهى
َماءِ َواْألَْرِض ُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها َكَعْرِض السَّ َسابُِقوا إِلَى َمْغِفَرةٍ مِّن رَّب

«[براى رسيدن] به آمرزش پروردگارتان و بهشتى كه پهنايش چون پهناى 
آسمان و زمين است از يكديگر سبقت بگيريد».

(سوره مباركه حديد/ آيه 21)
در امور دنيوى در بسيارى موارد تند رفتن و سبقت گرفتن ممنوع است. 
به طور كلى در كارهاى دنيايى سرعِت زياد، خطرناك است و ممكن است 
موجب برخورد، تصادف و حادثه شود. به همين دليل است كه در جاده ها 
تابلوهاى هشدار دهنده، حداكثر سرعت مجاز را مشخص مى كنند و در 

بسيارى موارد هم اعالم مى كنند كه سبقت گرفتن ممنوع است!
امــا در كارهاى خير و در امور معنوى، قضيه جور ديگرى اســت. از قضا 
در اينجا دائم بايد به فكر سرعت بيشتر و حتى سبقت گرفتن از ديگران 

بود. 
سرعت در جاده معنويت هيچ محدوديتى ندارد چرا كه اوالً اين جاده يك 
جاده مستقيم و وسيع است كه پيچ خطرناك و پرتگاهى در آن نيست و 
دوم اينكه هيچ مانعى بر سر راه انسان وجود ندارد كه موجب تصادف شود! 
راه آسمان و ملكوت يك مسير باز و بى انتهاست كه با هر سرعتى مى شود 

در آن طى طريق كرد و هيچ محدوديتى وجود ندارد. 
تنها محدوديتى كه ممكن است باشــد از ناحيه خود انسان است كه با 
كارهاى بد و اعمال ناشايســت و تنبلى و كوتاهى در انجام كارهاى خير، 
موجب كاســته شدن سرعت خود در جاده آســمان و شاهراه معنويت 

مى شود.
ْت لِلَِّذيَن َءاَمُنوا باهللاِ َوُرُسلِِه»؛ يعنى  آيه شــريفه در ادامه مى فرمايد: «أُِعدَّ
بهشتى كه براى مؤمناِن به خداوند و رسول او آماده شده است. يعنى براى 
رسيدن به چنان بهشتى، بايد نخست مورد «مغفرت» الهى قرار گرفت و 
مؤمن بود. پس انسان تا پاك نشــود اليق ورود به بهشت نخواهد بود و 
اينجاست كه اهميت پاك زيســتن و پاك شدن با توبه در همين دنيا، 

بيشتر جلوه مى كند.
به دليل اهميت موضوع يعنى همان «پيشــى گرفتن در كارهاى خير و 
رســيدن به بهشت الهى»، در آيه133 سوره مباركه آل عمران نيز داريم: 
ــَماَواُت َواْألَْرُض» كه با  ُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ «َوَســارُِعوا إِلَى َمْغِفَرةٍ ِمْن َرب

اختالفى اندك، ادبياتى دقيقاً مشابه آيه پيشين دارد. 
فعل هاى «ســابقوا» و «سارعوا» هر دو از باب «مفاعله» است كه مفهوم 
طرفينى دارد؛ يعنى در كار خير نســبت به ديگران سرعت و از ديگران 
ْت لِلُْمتَِّقيَن» يعنى بهشت  سبقت بگيريد. در ادامه اين آيه نيز داريم: «أُِعدَّ
براى پرهيزگاران آماده شــده اســت و شــرط ورود به بهشت نيز تقوا و 

پرهيزگارى است.
قرآن مسلمانان را به انجام يك مسابقه معنوى تشويق مى كند كه جايزه 
و پاداش آن بهشــتى است كه وســعت آن به پهناى آسمان ها و زمين 
است. خالصه مفهوم مورد تأكيد اين دو آيه اين است كه اى انسان ها! هر 
قدر در امور دنيوى محدوديت داريد و نمى توانيد با سرعت حركت كنيد، 
در امور اخروى و معنوى، هيچ محدوديتى براى شــما وجود ندارد و در 
مسابقه رسيدن به بهشت عدن الهى، بايد فرصت ها را غنيمت بشماريد و 

بر يكديگر سبقت بگيريد.
در آيه 148 ســوره بقره و آيه 48 ســوره مائده نيز از تعبير «َفاْســَتِبُقوا 
الَْخْيَراِت» استفاده شده است كه مجموع اين آيات نشان مى دهد سبقت 
گرفتــن در كار خير از نظر خداوند رحمــان، چقدر اهميت دارد. در اين 

مسابقه مهم و بزرگ، جسم ما «َمركب» روح است. 
يعنى وسيله نقليه ما همين جسمى است كه روحمان را به عنوان سوارِ خود، حمل 
مى كند. پس در عين حالى كه به ســالمت و آمادگى اين َمركب اهميت 
مى دهيم، بيشتر بايد مراقب سرنوشت صاحب اين مركب يعنى «روح» 
باشيم و دقت كنيم كه رسيدگى و وقت گذاشتن بيش از حد براى «جسم» 

ما را در اين مسابقه از ديگران عقب مى اندازد. 
َمركب ما در اين مسابقه هر قدر سبك تر باشد، سريع تر حركت مى كند 
و زودتر ما را به مقصد مى رســاند. پس بيش از آنكه براى جسم و خورد 
و خوراك زياده از حد و خوشگذرانى آن وقت بگذاريم بايد مراقب «روح» 

باشيم كه بايد به مقصد جاودانى خود يعنى «بهشت» برسد.

دارالشفا

راِه آزادى انسان از ديدگاه پيامبر اكرم
معارف: يكشــنبه گذشــته خالصه اى از خطبه شــعبانيه؛ خطبه اى از 
پيامبــر اكرم(ص) درباره فضيلت ماه رمضان و آمادگى ورود به آن از نظر 
خوانندگان گرامى گذشت؛ اينك و در بخش دوم، برخى ديگر فرازهايى از 
توصيه هاى نورانى رسول گرامى اسالم به روزه داران در اين خطبه پيش 

روى شماست:

دعا و نيايش 
اَعاِت. َعاءِ فِى أَْوَقاِت َصلََواتِكْم َفإِنََّها أَْفَضُل الَسّ «و اْرَفُعوا إِلَيِه أَيِديكْم بِالُدّ

 و دست هاى خود را در اوقات نماز به دعا بلند كنيد كه آن هنگام بهترين 
ساعت هاست.»

ْحَمِة إِلَى ِعَباِدهِ، يُِجيُبُهْم إَِذا نَاَجْوُه َو يُلَِبّيِهْم إَِذا  «يْنُظُراهللاُ َعَزّ َو َجَلّ فِيَها بِالَرّ
نَاَدْوُه َو يَْسَتِجيُب لَُهْم إَِذا َدَعْوُه.

 خدا در اين ساعات با رحمت به سوى بندگانش نظر مى فرمايد، هرگاه با 
او مناجات نمايند جواب مى دهد و هرگاه او را ندا كنند لبيك مى گويد و 

هرگاه او را بخوانند اجابت مى كند.»

استغفار؛ راه آزادى 
«أيَها الَنّاُس إَِنّ أَنُْفَسكْم َمْرُهونٌَة بِأَْعَمالِكْم َفُفّكوَها بِاْسِتْغَفارِكمْ .

 اى مردم! به درســتى كه جان هاى شما در گرو اعمال شماست؛ پس با 
استغفار آزادش كنيد.»

طول سجود 
ُفوا َعْنَها بُِطوِل ُسُجوِدكْم.  «و ُظُهوُركْم ثَِقيلٌَة ِمْن أَْوَزارِكْم َفَخِفّ

و پشــت هاى شما از گناهانتان سنگين است، پس به طول دادن سجود، 
آن را سبك سازيد.»

نماز 
َب الُْمَصلِّيَن َو  تِــِه أَْن اليَعــِذّ «و اْعلَُمــوا أََنّ اَهللاَّ تََعالَــى ِذكــُرُه أَْقَســَم بِِعَزّ
ــاِجِديَن َو أَْن اليَرِوَّعُهــْم بِالَنّــارِ يــْوَم يُقوُم الَنّــاُس لِــَرِبّ الْعالَِميَن.  الَسّ
و بدانيد كه خدا به عّزت خود ســوگند ياد كرده اســت كــه نمازگزاران و 
سجده كنندگان را عذاب نكند و آن ها را به آتش جهّنم در روز قيامت نترساند.»

 نازلــى مروت   مــاه رمضان فرصت 
مناسبى براى تغيير سبك زندگى است. 
يكى از زمينه هايى كه به اين تغيير كمك مى  كند، 
ســفره هاى افطارى و پذيرايى از روزه داران است. 
گاهى اين ســفره ها كه بايد نماد ديندارى باشد 
فضايى براى مسابقه تجمل گرايى شده و از هدف 
اصلى روزه دارى فاصله مى گيرد. يكى از كاركردهاى 
برگزارى افطارى ساده كاهش فاصله هاى اجتماعى 
در بستر دين اســت. حجت االسالم دكتر عباس 
نصيرى فرد، مدرس دانشگاه و رئيس مجمع تبيين 
و ترويج تمدن نوين اســالمى به بررســى ابعاد 

اجتماعى «افطارى ساده» پرداخته است.

 يكى از توصيه هاى دينى در ماه رمضان 
برگزارى مراسم افطارى است، نگاه دين به 
اين موضوع آيا صرفاً يك نگاه عبادى است 

يا دستور اجتماعى؟
اطعام حتى در غير ماه رمضان يكى از حسنات برتر 
اجتماعى اســت كه در اسالم سفارش زيادى شده 
است. در روايت آمده است كه: هيچ چيز مانند غذا 
دادن و قربانى كردن، انســان را به خداوند متعال 
نزديك نمى كند و در بين اطعام ها  افطارى از همه 
بهتر و برتر است. پيامبر(ص) مى فرمايند: اگر كسى 
به روزه دارى افطارى دهــد ثواب عمل روزه و هر 
عمل نيكى كه در آن روز توسط روزه دار انجام شده 
اســت بدون آنكه از اجر روزه دار چيزى كم شود، 

براى خود كرده است. 
علت اين تعابير در روايات به اين جهت اســت كه 
ثواب افطارى دادن از بسيارى از عبادات ماه مبارك 
رمضان بيشتر است چون عبادات ديگر بيشتر  جنبه 
فردى دارد، اما افطارى دادن يك عبادت اجتماعى 
است و هميشه عبادت هاى اجتماعى آثار و بركات 

زيادى در پى دارد.

 آيا تبليغ سفره هاى افطارى ساده مى تواند 
الگويى براى ســاير ماه هاى سال باشد و به 

ترويج اين سبك از زندگى كمك كند؟
مزيت افطــارى دادن بعنوان يك اطعام خاص به 

يعنى  است  آن  اخالص 
اگر انســان با نيت رضا 
و خشــنودى خــدا به 
ميهمانــان خــدا افطار 
بدهد ارزش معنوى دارد 
و جزء حســنات است. 
حــال آنكه اگر اين نيت 

با چيزهاى ديگرى مانند چشــم و همچشمى و 
فخرفروشى در تشريفاتى كردن سفره افطارى (به 
اصطالح سفره فروشى) باشد يقيناً اين عمل خير 
آميخته به نفسانيات مى شود و ارزش معنوى آن 
از بين مى رود. پس هرچه افطارى ســاده تر باشد 

خلوص قصد قربت در آن بيشتر خواهد بود.
در حكمت39 نهــج البالغه آمده اســت: عمل 

مستحب انسان را به خدا نزديك نمى گرداند، اگر 
به واجب زيان رساند. 

بنابراين ضيافت افطار، عمل مســتحب، و اسراف 
نكردن و به رخ نكشيدن اموال، واجب است.

 تمرين ساده زيســتى در ماه رمضان چه 
پيامدهاى اقتصادى براى خانواده ها و جامعه 

دارد؟
تغذيه و اطعام در ماه مبارك رمضان نوعى سبك 
زندگى اســت كه هم به لحاظ زيست بدنى و هم 
زيست معنوى مى تواند الگوى ماه هاى ديگر باشد 
زيرا آنچه متخصصان تغذيه و اطبا مى گويند ظاهراً 
سبك تغذيه ماه مبارك يعنى دو وعده غذا آن هم 
در ابتدا و انتهاى روز ســازگارترين سبك تغذيه 

براى بدن انسان است. 
حال اگر اين نوع تغذيه همراه با ســادگى و بدون 

تشريفات باشــد به يقين سنت حسنه اطعام به 
ديگران استمرار خواهد يافت. 

ضمــن اينكه امروز علم پزشــكى ثابت كرده كه 
خوردن غذاهاى گوناگون در يك وعده غذا زمينه 
ساز بيمارى هاى مختلف در انسان مى شود چون 
هر غذايى با ُمصلحش بايد خورده شود، بنابراين 
سفره هاى تشــريفاتى ضمن اينكه با روح روزه و 
ماه رمضان كه اساسش بر امساك است،  سازگار 
نيست بلكه موجب بيمارى هاى متفاوت مى شود 
چون وقتى غذاهاى گوناگون سر سفره باشد انسان 
دوست دارد از همه آن ها مصرف كند و خود اين 

مسئله سبب پرخورى مى شود.

  اصوالً افطارى دادن چه رابطه اى با تربيت 
انسان دارد؟

افطارى چند بُعــد دارد. از نظر اجتماعى موجب 
ســرور و ايجاد محبت است. از نظر خويشاوندى 
صله رحم است، از نظر قومى و فاميلى تأليف قلوب 

و دعاى خير است. 
افطارى دادن موجب به وجود آمدن صله رحم و 
دوستى و برقرارى روابط صميمانه با خويشاوندان 
و دوســتان مى گردد و اين خود نشــانه ديگرى 
از رحمــت خداونــد متعال در اين مــاه مبارك 
اســت. افطارى دادن فضيلت و حســنه اى اســت 
كه احســان به ديگران و انفاق به همنوعان در آن 
وجــود دارد و اين عمل فاصله هاى اجتماعى را كه 
بواســطه نيازمنــدى بين طبقات مــردم به وجود 
مى آيــد، كمرنگ كــرده و حتى از بيــن مى برد؛ 
اين دســتور الهى رابطه اى دقيق با تربيت انســان 
دارد.   دستور به احسان و نيكوكارى يك راه و روش 
براى انسان سازى است؛ خداوند متعال، احسان را 
ســبب پاكيزگى و تزكيه انســان معرفى كرده و 
افطارى دادن يكى از بهترين راه هاى انفاق و احسان 
است.  امام موســى بن جعفر(ع) فرمود: افطارى 
دادن بــه بــرادر روزه دار از روزه ات با فضيلت تر 
اســت.  البته بى ترديد هرگز افطارى دادن جاى 
روزه واجــب را نمى گيرد، اما در ارزيابى ثواب، گاه 

ثواب افطارى بيشتر است.  

آنچه مى خوانيد

 افطــارى چند بُعد دارد؛ نخســت 
اينكه مســئله افطارى و ميهمانى 
يك عبادت اســت. افطارى دادن 
از نظــر اجتماعى تأليف قلوب و از 
نظر روانى صله رحم است، از نظر 
قومى و فاميلى نيز وسيله ارشاد 

است و دعاى خير

آيت اهللا مكارم شيرازى: 
تاريــخ به تمــام معنا 
آموزنده بــوده و واعظ 
اســت، بنابراين انسان 
سرنوشــت  از  بايــد 
ظالمان و مســتكبران 

عبرت بگيرد.
شيطان و لشكر آن در 

مسير زندگى انســان كمينگاه هايى دارد، همچنين 
ممكن اســت كه هواى نفس، انسان را از جاده اصلى 
منحرف كند، به همين دليل خدايى كه سعادت انسان 
را مى خواهد راه را نشان داده و واعظان و ناظرانى قرار 
داده تا انسان منحرف نشود البته اگر به حرف آن ها عمل 
شود. فكر بايد آميخته با تقوا باشد تا انسان بتواند از پند 
واعظان استفاده كند، اگر به تاريخ نگاه كنيم مى توانيم 
درس هاى بسيارى بگيريم چرا كه سرنوشت فرعون ها، 
نمرودها، قارون ها و ديگر افراد را براى آيندگان به خوبى 
بيان مى كند. در زمان خود ســه ظالم را ديديم كه به 
چه سرنوشت هايى دچار شدند، بسيارى از بحث هاى 
قرآن تاريخ اقوام پيشين است، برخى مى گويند كه اين 
همه تاريخ براى چيست كه بايد گفت تاريخ آيينه اى 
براى تمام مسائل زندگى بشر است كه عوامل شكست، 
پيروزى، نتيجه اختالف، حسادت، غرور و تكبر، استبداد 

و ديگر مسائل را بيان مى كند.
(رسا)

انسان بايد از سرنوشت ظالمان و 
مستكبران عبرت بگيرد

آيت اهللا سيدعلى شفيعى:
رمضــان  ششــم  در 
حضــرت رضــا(ع) به 
اصرار مأمون عباســى 
عنــوان وليعهــدى را 
پذيرفت  به شــروطى 
وليعهدى  واقــع  به  و 
ســنگين ترين بــار بر 

دوش امام هشتم بود تا آنجا كه خالصى از مأمون را از 
خداوند تبارك و تعالى خواستار شد.

امام رضا(ع) با شــروط وضعى خود قبول شرعيت و 
رسميت مأمون را بيان كرد اما مأمون عباسى با همه 
زرنگى و هوشيارى، هدف امام از وضع شروط را متوجه 
نشد. مأمون به هنگام تصدى خالفت با مشكالتى از 
قبيل خالى بودن خزانه و پرداخت نكردن بيت المال 
به مردم، شورش ها و اعتراضات در اقصى نقاط اسالمى 
بويژه پس از آگاهى مردم به دســت داشــتن هارون 
الرشيد در شهادت امام موسى كاظم(ع) روبه رو بود كه 
براى غلبه بر چنين معضلى و خاموشى اعتراضات و 
راضى كردن علويان، پيشنهاد واليتعهدى امام رضا(ع) 
را مطرح كــرد. امام رضا(ع) چندين مرتبه، مأمون را 
امر به معــروف و نهى از منكر كرد و مأمون به ظاهر 
مى پذيرفت، اما در نهايــت خالفت غصبى را بر امام 

هشتم ترجيح داد و سبب شهادت وى شد.
(حوزه)

 رضا حضرت  هدف  مأمون 
از وضع شروط را متوجه نشد 

آيت اهللا جعفر سبحانى:
بر اســاس آيات قرآن، 
مشركان آنچه به زبان 
مى گوينــد، با آنچه در 
قلبشــان است، تفاوت 
دارد. آن ها اگر به قدرت 
برسند، به پيمان وفادار 
نخواهند ماند و به هيچ 

مسئله ديگرى نيز توجه نمى كنند.
قرآن از 14قرن پيش ما را بيدار كرده است كه سخنان 
كسانى را كه سابقه بدعهدى دارند جدى نگيريم و به 
آن ها اميدوار نباشــيم، چنين كسانى نه به عهد خود 
عمل مى كنند و نه مردانگى دارند. آن ها آيات خداوند 
را در مقابل بهايى اندك با دنيا معاوضه كردند و مردم 
را از راه خداوند بازداشتند، مشركان زندگى دنيا را به 
جاى زندگى آخرت گرفتند، در نتيجه نه خودشــان 
ايمــان مى آورند و نه به ديگران اجــازه ايمان آوردن 
را مى دهند. مديران كشــور در زمينه برجام زحمت 
كشــيدند تا اين قرارداد به امضا برســد اما در عين 
حال بايد مراقب باشند كه خداوند چگونه مشركان را 
معرفى مى كند، آن ها با زبان خود با مسلمانان همدلى 
مى كنند اما در قلب خود با مسلمانان دشمنى دارند. 
دولتمردان بايد به آيات اين كتاب آسمانى توجه كنند 

كه اين آيات براى همه درس است.
(فارس) 

قرآن مى گويد سخنان كسانى كه 
سابقه بد عهدى دارند را نپذيريد 

آيت اهللا مصباح يزدى:
گاهــى كســانى كه 
هستند  نگر  سطحى 
دچــار افراط و تفريط 
مى شــوند، مى گويند 
چون مخالفت با نفس 
سبب قرب به خداوند 
مى شود مطلقاً مسائل 

لذت بخش را بايد ترك كرد در حالى كه اين سخن 
درست نيست. در روايتى آمده كه بهترين عبادت ها 
كارى است كه انسان بر نفس خود تحميل كند، در 
فرمايشى از اميرمؤمنان(ع) نيز آمده كه سزاوار است 
كه انسان با نفس و دلخواه خود مخالفت كند يعنى 
خود مخالفت با نفس ســبب قرب الهى و دورى از 

شيطان مى شود.
 انسان بايد مراقب باشد تا فريب خواسته هاى نفسانى 
را نخورد. پيامبر گرامى اسالم(ص) فرمود كه براى 
امتم نسبت به پيروى از هواى نفس و آرزوهاى دور 
و دراز نگران هستم. اميرمؤمنان(ع) مى فرمايد انسان 
براى رسيدن به موفقيت و خواسته هاى خداپسند 
بايــد راحت طلبى و تنبلى را كنار بگذارد و خود را 
بايد به تحمل سختى ها عادت دهد، نخستين قدم 
براى رعايت عدالت و انصاف اين اســت كه انســان 

هواى نفس را كنار بگذارد. 
(رسا)

مخالفت با هواى نفس به معناى 
ترك مطلق لذت نيست

چهره - خبر

معارف

رئيس «مجمع تبيين و ترويج تمدن نوين اسالمى» در گفت و گو با قدس:

  افطارى ساده عامل استمرار سنت حسنه اطعام است

 سيدمصطفى حسينى راد  



دربى آسيايى فعال پريد

سرخابى ها و  عبور از «السد» الدحيل 
 فوتبال  جواد رســتم زاده  قرعه كشى 
ليگ قهرمانان آسيا ديروز در مقر AFC برگزار 
شد كه با ميسر نشــدن دربى 87 نمايندگان 
ايران يعنى اســتقالل و پرســپوليس بايد به 
مصاف قطرى ها بروند. پرســپوليس در اولين 
بازى خود ميهمان الدحيل است و استقالل از 

السد ميزبانى مى كند.

*بد شانسى سرخ ها
الدحيل قــوى ترين تيم مرحلــه مقدماتى 
بود كه ســتاره هاى بســيار گرانقيمت و با 
كيفيتى دارد.  الدحيل تمام جام هاى ممكن 
در اين فصل فوتبال قطر را از آن خود كرد و 
همين تيم السد را در دو بازى رفت و برگشت 
در ليگ اين كشــور شكســت داد. آنها تنها 
تيمى هســتند كه 8 بازى ليــگ قهرمانان 
را با برد پشت سر گذاشــته اند. اين موضوع 
يعنى پرســپوليس در قرعه كشى بدشانسى 
بزرگى آورد زيرا از يك سو با حريف قلدرى 
طرف شده و از سوى ديگر، از نقل و انتقاالت 
محروم است و نمى تواند فعال بازيكنى جذب 
كند. تنها خوش شانســى پرسپوليســى ها 
اينجاســت كه مى توانند بازى برگشت را در 

ورزشگاه آزادى انجام دهند.
بازى برگشت دو تيم در تاريخ 27 شهريور 
مصادف با 8 محرم و در شب تاسوعا برگزار 
خواهد شــد. اين تقــارن باعث شــد تا از 
همين حاال بحث تغيير تاريخ برگزارى اين 
 AFC بازى مطرح شود. يكى از مسئوالن
در مورد اينكه آيا امــكان تغيير زمان اين 
بازى وجود دارد گفت: «پرســپوليس بايد 
هر چه زودتر در اين مــورد نامه نگارى به 
AFC كند و درخواســت تغيير روز بازى 
را ارســال كند تا نامه براى تصميم گيرى 
به كميته اجرايى بــرود. البته باز هم تأكيد 
مى كنم اين اقدام بايد خيلى زود و ســريع 

انجام شود.»

برانكو: سخت ترين قرعه بود
برانكو درباره تقابل پرسپوليس با الدحيل قطر 
در مرحلــه يك چهارم نهايى ليــگ قهرمانان 
آســيا اظهار كرد: الدحيل سخت ترين حريف 

ممكن بود امــا در ليگ قهرمانان آســيا همه 
حريفان قدرتمند هستند. سرمربى تيم فوتبال 
پرسپوليس در ادامه  و در پاسخ به اين سوال كه 
نظرش درباره انجام بازى برگشت مقابل الدحيل 
در ورزشگاه آزادى چيست، گفت : قطعا حضور 
هواداران به سود ماســت. تماشاگران قدرت ما 

هستند و يار دوازدهم ما به شمار مى آيند.
*قرعه مناسب استقالل

در آن سوى ميدان اما السد آن تيم مقتدرى 

نيســت كه بتواند موى دماغ استقالل شود. 
آنها اگر چــه پرســپوليس را در بازى رفت 
مرحلــه گروهى شكســت دادند امــا با در 
اختيار داشــتن ژاوى هم در بازى برگشــت 

حريف مزاحمى براى سرخپوشــان نبودند 
و با شكســت بدرقه شــدند. مضاف بر اينكه 
استقالل در گذشته به راحتى از سد اين تيم 

گذشته است. 
*خوشحالى شفر

همين بود كه  وينفرد شفر سرمربى استقالل 
خوشــحالى خود را از اين قرعه پنهان نكرد و 
اعالم گفت: «من مشــكلى با اين قرعه ندارم. 
قرعه خوبى بــراى ما رقم خورده اســت. كار 

پرسپوليس كمى ســخت تر از ما است اما آنها 
تيمى تماشــايى هســتند. اين براى ايران بد 
خواهد بود كه هر كدام از آنهــا در اين مرحله 
حذف شــوند. پيروزى براى هر كدام از دو تيم 

استقالل و پرسپوليس در ليگ قهرمانان آسيا 
بســيار خوب خواهد بود. اگــر دو تيم ايرانى 
بتوانند به نيمه نهايى صعود كنند قدرت فوتبال 

ايران را نشان مى دهد.
وى ادامه داد : متاسفانه حالت ايده آلى براى ما 
رخ نداد، زيرا قرعه بهتر اين بود كه ما در بازى 
برگشت ميزبان باشيم اما با بدشانسى بايد در 
ديدار رفت برابر حريف خود ميزبان باشــيم. 
ما تيم متحدى خواهيم داشــت و اگر دو تيم 

عملكرد خوبى داشته باشند ما مى توانيم يك 
نيمه نهايى تمام ايرانى در ليگ قهرمانان آسيا 

داشته باشيم.
 *آمار بهتر ايرانى ها

در طول تاريخ ليگ قهرمانان، تيم هاى ايرانى 
برتــرى نســبى در تقابل با تيم هــاى قطرى 
داشــته اند و در 65 بازى صاحب 26 پيروزى 
19 تساوى و 20 باخت شده اند. البته پيشرفت 
فوتبال قطر در سال هاى اخير غيرقابل كتمان 
است و در 2 فصل گذشته در 14 تقابل گذشته 
تيم هاى ايرانــى و قطرى، 7 پيــروزى براى 
قطرى ها تنها 3 برد بــراى تيم هاى ايرانى و 4 

تساوى رقم خورده است.
آبى پوشان تهرانى از رويارويى با تيم هاى قطرى 
نسبت به سرخپوشان خاطرات بهترى دارند. 
اســتقالل در مجموِع 15 تقابل برابر تيم هاى 
قطــرى در ليــگ قهرمانان تنها 2 شكســت 
داشــته اند و صاحب 7 پيروزى و 6 تســاوى 

شده اند
برنامه كامل مرحله نيمه نهايى به شــرح زير 

است:
بازى رفت:

استقالل - السد ، دوشنبه، 5 شهريور، ورزشگاه 
آزادى

الدحيل - پرسپوليس، سه شنبه، 6 شهريور
كاشــيما ژاپن - تيانجين چين، سه شنبه، 6 

شهريور
چونبوك موتورز كره جنوبى - سوون سامسونگ 

كره جنوبى، چهارشنبه، 7 شهريور
بازى برگشت:

السد - استقالل، دوشنبه، 26 شهريور
پرســپوليس - الدحيل قطر، سه شــنبه، 27 

شهريور، ورزشگاه آزادى
تيانجين چين - كاشــيما ژاپن، سه شنبه، 27 

شهريور
ســوون سامســونگ كره جنوبى - چونبوك 

موتورز كره جنوبى، چهارشنبه، 28 شهريور

ملوان با 12 امتياز منفى ليگ را شروع 
مى كند

ورزش: باشگاه ملوان بندر انزلى كه با مشكالت شديد مالى دست و 
پنجه نرم مى كند، مدتى است كه با دو پرونده شكايت بازيكنان سابق 

اين تيم به فيفا مواجه شده است.
پس از شكايت زوران زالتكوفســكى، بازيكن مقدونيه اى و پيشين 
ملوان از اين باشگاه به خاطر بدهى هاى خود، حكم كسر 6 امتياز به 
فدراسيون فوتبال رسيد و به اين ترتيب، تيم ملوان فصل جديد ليگ 
دسته اول را بايد با منفى 6 امتياز آغاز كند. هرچند به دليل پرداخت 
نكردن بدهى زوران يا شكايت پاشنكو، ملوانان شايد فصل آينده را با 

12- امتياز يا حتى در ليگ دسته دوم استارت بزنند.

شمسايى: نمى خواهم به هرطريقى در 
فوتسال باشم

ايسنا: مربى - بازيكن فصل پيش تاسيسات دريايى تهران در آستانه 
خانه نشينى دوباره قرار دارد. وحيد شمســايى درباره وضعيتش در 
فصل جديد ليگ برتر فوتسال اظهار كرد: هميشه گفته ام كه به اصولم 
پايبندم. در وضعيت فعلى فوتسال يا بايد مثل خيلى ها به هر طريقى 
در فوتسال باشــم يا به اصولم پايبند بمانم. بنابراين ديگر به فوتسال 
فكر نمى كنم و از دو سه روز پيش به صورت جدى تر بيزينس خودم 

را از سرگرفته ام.

ايران - يونان قطعى شد
ورزش: تيم ملى فوتبال ايران در ادامه راه خود براى آماده سازى جام 
جهانى 2018 روســيه، اردوى تداركاتى اش را در كمپ بشيكتاش 
استانبول پيگيرى مى كند. شــاگردان كارلوس كى روش قرار است 
يكشنبه 7 خرداد ساعت 22:45 دقيقه به وقت ايران در ورزشگاه فاتح 

تريم استانبول به مصاف تيم ملى تركيه بروند.
در ادامه و با پايان اردوى تركيه، تيم ملــى فوتبال ايران راهى يونان 
مى شــود تا در تاريخ 12 خردادماه،  ديدارى دوستانه با يونان برگزار 
كند. پيش از اين قرار بود اين ديدار در همين تاريخ در تركيه برگزار 
شود كه پس از مدتى گمانه زنى درباره لغو يا برگزارى آن در آتن مطرح 

شد اما اكنون برگزارى اين ديدار در يونان قطعى شده است.

سايپا: صيادمنش بازيكن ماست!
ورزش سه: اللهيار صيادمنش را به عنــوان يكى از پديده هاى جام 
جهانى نوجوانان مى شناسيم. در روزهاى اخير خبرى مبنى بر توافق 

اين بازيكن با يكى از باشگاه هاى پايتخت در رسانه ها منتشر شد. 
فربد بقايى، ســخنگوى باشــگاه ســايپا در اين رابطه گفت: اللهيار 
صيادمنش در حال حاضر بازيكن تيم سايپا محسوب مى شود چرا كه 
طبق توافقنامه اى كه با او امضا كــرده بوديم قرار بر اين بود تا زمانى 

كه وى در ايران حضور داشته باشد تحت اختيار باشگاه سايپا باشد. 

ضد حمله

تلگرافى

سلطانى فر: از تيم ملى اميد 
توقع مدال طال داريم

ورزش: مسعود ســلطانى فر، وزير ورزش و جوانان در مراسم تجليل از قهرمانان 
ورزشى با حضور رئيس جمهور خطاب به حميد استيلى مدير تيم المپيك ايران 
گفت: با توان و استعداد و جايگاهى كه فوتبال ايران در رده نخست رنكينگ آسيا 
دارد از اين تيم در بازى هاى آســيايى جاكارتا توقع مدال طال داريم.سلطانى فر 
با اشاره به انتظار 44 ساله ورزش ايران براى حضور فوتبال در بازى هاى المپيك 
تاكيد كرد: اعتقاد دارم با توان و شرايط خوبى كه فوتبال امروز ما دارد مى توانيم 
با همت و تالش جوانان ســربلند ايران به بازى هاى المپيك توكيو راه پيدا كنيم 
و در اين مسير وزارت ورزش و جوانان و كميته ملى المپيك هر گونه حمايتى از 

فدراسيون و اين تيم خواهند كرد.

قطرى ها تبريزى را 
از پايتخت دور كردند 

ورزش: مرتضى تبريزى يكى از بازيكنانى است كه هم استقالل او را مى خواهد 
هم پرسپوليس و نام اين بازيكن در فهرست خريد برانكو و شفر ديده مى شد. اما 
باشگاه ذوب آهن كه پيش از اين اعالم كرده بود مهاجمش را به هيچ باشگاه ليگ 
برترى نمى دهد قصد ترانسفر او را دارد.  تبريزى مورد  توجه چند تيم قطرى هم 
قرار گرفته و به زودى براى مذاكره راهى دوحه خواهد شد. به جز تبريزى، بختيار 
رحمانى هافبك ذوب آهن هم مشتريانى از ليگ ستارگان دارد. سال قبل استقالل 
تا پاى امضا قرارداد با اين بازيكن هم پيش رفت اما قلعه نويى مانع آبى پوش شدن 
تبريزى شد تا استقاللى ها به شدت از وى ناراحت شوند. تبريزى اين فصل در ليگ 

قهرمانان آسيا عملكرد خيره كننده اى داشت. 12
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ورزشـــى

سينا حســينى : ســرانجام پس از هفته هــاى پنهان 
كارى و تكذيب هاى پى در پى امير قلعه نويى ســرمربى 
فصل گذشــته سپاهان شــامگاه سه شــنبه در دفتر كار 
تابش مديرعامل باشگاه ســپاهان حضور يافت و زير برگه 
قرارداد دو ســاله خود با اين باشــگاه متمول اصفهانى را 
امضا كرد. قلعــه نويى در كنار طلب يــك مبلغ نجومى از 
باشگاه سپاهان فهرست دســتياران مورد عالقه اش را به 

مديرعامل جديدش تحويل داده است.
اما پرسش كليدى اينجاست كه امير قلعه نويى براى قهرمانى 
در باشــگاه ســپاهان چه تاكتيكى را در پيش گرفته است؟ 
او پس از اين كه متوجه شــد جپاروف ميــل چندانى براى 
بازگشت به اصفهان ندارد، و محسن مسلمان براى حضور در 
تركيب سپاهان مردد است به سراغ بازيكنان كليدى خود در 
ذوب آهن رفت . همچنين براى صيد سروش رفيعى باشگاه را 
تحت فشار قرار داد تا آنها با ارائه يك پيشنهاد نجومى بازيكن 
سابق فوالد، تراكتورسازى و پرسپوليس را به اصفهان بياورند.
او كى روش اســتنلى، ميالد فخرالدينى و خالد شفيعى كه 
قراردادشان با ذوب آهن به پايان رسيده بود را متقاعد كرد كه 

فصل آينده با پيراهن سپاهان به ميدان بروند.
او اعتقاد ويژه اى به اســتفاده از مگويان دارد به همين دليل 
سپاهانى ها با اين بازيكن وارد مذاكره شدند. در كنار تمام اين 

اتفاقات نزديكان امير قلعه نويى از حضور يك بازيكن بزرگ 
خارجى در تركيب سپاهان در فصل آينده خبر مى دهند. اين 
اتفاقات نشان مى دهد سپاهانى كه فصل گذشته كانديداى 
سقوط به ليگ دسته اول به شــمار مى رفتند براى جبران 
مافات به دنبال ريخت و پاش هاى بزرگ هستند تا دوباره به 

جمع مدعيان بازگردند.

قلعه نويى: با خدا معامله كردم
 ســرمربى جديد تيم ســپاهان گفت كه به خاطر مردم از 
ذوب آهن جدا شده و به ديگر تيم اصفهانى رفته است! امير 
قلعه نويى درباره اينكه دوباره به عنوان سرمربى به سپاهان 
بازگشت، گفت: من يك ســال خوب را در ذوب آهن سپرى 
كردم و بايد از تك تك آن ها كه در شرايط بد از من حمايت 
كردند تشكر كنم. خدا گواه اســت كه اگر االن جابه جايى 
صورت گرفته فقط براى دل مردم بوده است. در اين 3،4 روز 
طرفداران اصفهانى محبت زيادى به من داشتند و درخواست 
كردند كه به ســپاهان بروم. دليل جدايى ام نه اختالف مالى 
آنچنانى بود و نه چيز ديگرى. تيم دوم را دادم و تيم چهاردهم 
را تحويل گرفتم. شما مى دانيد كه براى يك مربى برند آسيايى 
چقدر مهم اســت. باالخره من از لحاظ نگرشى در ذوب آهن 
نهالى كاشته ام كه بارور مى شود اما من با خدا معامله كردم. 

ورزش: اشــكان دژاگه اواخر سال گذشــته به خاطر 
پارگى ربــاط پا و آســيب ديدگى كاســه زانويش، 

حتى اشــك ريخت چراكه تصور مى كرد 
جام جهانى را از دســت داده است. 

بعد از تــكل خشــن همبازى 
اشــكان روى پــاى او، اين 

مصدوميت ســراغش آمد 
و فكر مى كــرد نمى تواند 
دومين جام جهانى اش را 
تجربه كند ولى اين روزها 
او با روحيه تر از هر زمان 
ديگرى است. خنده هاى 

اشــكان در تمرين ديروز و 
شوخى هاى او با مك درموت 

گوياى ايــن بود كــه خبرهاى 
خوبى در راه است و دژاگه با آمادگى 

در روسيه بازى مى كند.
اين در حالى بود كه در تمام اين مدت كى روش به حمايت 
روحى و روانى از ايــن بازيكن پرداخت و با دعوتش به تيم 

ملى او را از لحاظ روحى شارژ كرد. 

او حتى مقابل منتقدانى كه مــى گفتند بازيكن بدون 
باشــگاه نبايد به تيم ملى دعوت شــود يك تنه ايستاد 
و ايمــان خود به ســبك بازى اشــكان را 

نشان داد.
كارلوس كى روش حاال بهترين 
خبر را در آستانه جام جهانى 
از اين بازيكن گرفته اســت 
چرا كه اشــكان در بخشى 
ز تمريــن تاكتيكى تيم  ا
ير  ملــى در كنــار ســا
بازيكنان حضور داشت.به 
طور حتم بــا حضور دژاگه 
كه در جــام جهانــى قبل 
عملكرد فوق العاده اى داشت 
تا حدود زيادى دغدغه هاى مرد 
پرتغالــى در ميانه ميــدان برطرف 
خواهد شــد. اگر اين بازيكن بتواند به بازى 
با مراكش برســد به طور حتم تغييرات اساسى در نبود 
عــزت اللهى و اميــد ابراهيمى در تركيب تيم شــاهد 

خواهيم بود.  

با خريدهاى نجومى 
«امير» قلعه سپاهان را بازسازى مى كند

با تمرينات  با نشاط در استانبول 

«دژاگه» به مراكش مى رسد
*تيم ملى تركيه در غياب بزرگانى چون سلچوك اينان، امره مور، عمر توپراك، 

گوكان گونل مقابل شاگردان كى روش صف آرايى خواهد كرد.  
*اسماعيل احمد نماينده باشگاه الدحيل گفت: در اين مرحله پرسپوليس را 

به استقالل ترجيح مى داديم.
*عبدالهى سرپرست تيم فوتبال استقالل گفت: ديدار با السد قطر ديدار دو تيم 

است كه در آسيا دو ستاره دارند. ما بايد در تهران كار را تمام كنيم.
*محمد غالم، مدير باشگاه السد قطر درباره رقيب شدن با استقالل گفت: قرعه 
منصفانه اى براى ما افتاد. اميدوارم برترى باشگاه هاى قطرى بر باشگاه هاى 

ايرانى ادامه پيدا كند.
*مراسم هفتمين سالگرد درگذشت زنده ياد  ناصر حجازى ديروز در بهشت 

زهراى تهران برگزار شد.
*فدراسيون جهانى فوتبال در نامه اى رسمى از حسن روحانى، رئيس 
جمهور ايران براى حضــور در افتتاحيه جام جهانى 2018 روســيه و 
تماشــاى ســه بازى تيم   ملى فوتبال ايران در ايــن رقابت ها دعوت به 

عمل آورد.
* كنفدراســيون فوتبال آســيا صبح ديروز لوح يادبود حضــور تيم فوتبال 
پرسپوليس در جمع هشت تيم برتر سال 2018 آسيا را به نمايندگان باشگاه 

تقديم كرد. 
* امير قلعه نويى پس از حضور در راس كادر فنى سپاهان اصفهان اعالم كرد 

مى خواهد محرم نويدكيا را در بين دستياران خود به خدمت بگيرد.

پارگى ربــاط پا و آســيب ديدگى كاســه زانويش، 
حتى اشــك ريخت چراكه تصور مى كرد 

جام جهانى را از دســت داده است. 
بعد از تــكل خشــن همبازى 

اشــكان روى پــاى او، اين 
مصدوميت ســراغش آمد 
و فكر مى كــرد نمى تواند 
دومين جام جهانى اش را 
تجربه كند ولى اين روزها 
او با روحيه تر از هر زمان 
ديگرى است. خنده هاى 

اشــكان در تمرين ديروز و 
شوخى هاى او با مك درموت 

گوياى ايــن بود كــه خبرهاى 
خوبى در راه است و دژاگه با آمادگى 

باشــگاه نبايد به تيم ملى دعوت شــود يك تنه ايستاد 
و ايمــان خود به ســبك بازى اشــكان را 

نشان داد.
كارلوس كى روش حاال بهترين 
خبر را در آستانه جام جهانى 
از اين بازيكن گرفته اســت 

طور حتم بــا حضور دژاگه 
كه در جــام جهانــى قبل 
عملكرد فوق العاده اى داشت 
تا حدود زيادى دغدغه هاى مرد 
پرتغالــى در ميانه ميــدان برطرف 
خواهد شــد. اگر اين بازيكن بتواند به بازى 



فردا ايران- فرانسه در ليگ ملت هاى واليبال

كبك تيم ملى «خروس»  مى خواند؟
 واليبال  ورزش  مرحله مقدماتــى رقابت هاى ليگ 
ملت هاى واليبال از چهارم خردادماه آغاز و تا ســوم تيرماه 
در پنج هفته پيگيرى مى شــود. هفته نخست رقابت ها  به 
ميزبانى فرانسه برگزار مى شود و ملى پوشان ايران با تيم هاى 

ژاپن، استراليا و فرانسه رقابت خواهند كرد.
فرانسه، ايران، ايتاليا، آرژانتين، چين، برزيل، روسيه، 
لهســتان، صربســتان، آمريكا، آلمــان و ژاپن 12 تيم 
اصلى و ثابــت در ليگ ملت هاى واليبــال خواهند بود 
كه براى هفت ســال در گروه مردان ليــگ ملت هاى 
واليبال حضور خواهند داشت و تيم هاى استراليا، كره 
جنوبى، كانادا و بلغارســتان در سال 2018 سهميه به 

دست آوردند.
تيم ملى واليبال ايران در سال 2018 ششمين حضور خود 
در ليگ جهانى واليبال را كه با نــام ليگ ملت هاى واليبال 
برگزار  مى شــود، در حالى تجربه مى كند كه هدايت تيم 
ايران را ايگور كوالكوويچ براى دومين ســال متوالى در اين 

رقابت ها بر عهده دارد.
ملى پوشــان ايران در پنج دوره گذشــته اين رقابت ها 
با خوليو والســكو (2013)، اســلوبودان كواچ (2014 و 
2015)، رائول لوزانــو (2016) و كوالكوويچ (2017) به 

ميدان رفتند.  
 *شكستن طلسم فرانسه

شهريورسال قبل تيم ملى واليبال ايران در آخرين بازى خود 
در مســابقات جام قهرمانان بزرگ با پيروزى 3 بر 2 مقابل 
فرانسه، عنوان سومى خود در اين تورنمنت را با قدرت تثبيت 
كرد و طلسم پيروز نشدن مقابل اين تيم را شكستند. فرانسه 
كه در سه سال پايانى ليگ جهانى با 2 طال و يك برنز، عملكرد 
موفقى در اين تورنمنت داشت، به عنوان ميزبان مرحله نهايى 
نخستين دوره ليگ ملت هاى واليبال نيز معرفى شده است. 
اين تيم در مرحله نهايى بايد از پنج تيم برتر مرحله مقدماتى 
ميزبانى كند و به اين دليل چندان نگران مسابقات خود در 
مرحله مقدماتى نيســت و مى تواند از 15 مسابقه خود به 

عنوان ديدارهاى تداركاتى بهره ببرد.
لورن تيلى از سال 2012 سرمربيگرى تيم ملى فرانسه را بر 

عهده گرفت و پايه گذار آغاز درخشش واليبال خروس ها شد. 
واليبال در خانواده تيلى موروثى است. پدر او «گاى» زمانى 
بازيكن تيم ملى فرانســه بود و فرزندش «كوين» هم، حاال 
زير نظر لورن، يكى از ستاره هاى اين تيم محسوب مى شود.

اروين انگاپث مهمترين ســتاره تيم ملى فرانســه و يكى از 
بهترين بازيكنان حال حاضر واليبال دنيا به حساب مى آيد. 
انگاپث كه در پست دريافت كننده بازى مى كند خالق برخى 
از جذاب ترين صحنه هاى واليبال دنيا در ســال هاى اخير 
بوده و با حركات غير قابل پيــش بينى خود بر زيبايى هاى 
اين ورزش افزوده اســت. ايگور كوالكوويچ سرمربى كنونى 
تيم ملى واليبال ايران، يك سال پيش در مصاحبه اى گفته 
بود واليبال دنيا به بازيكنانى مانند انگاپث احتياج دارد زيرا 

جذابيت و زيبايى اين ورزش را بيشتر مى كنند.

بنجامين تونيوتى (پاســور و كاپيتان)، جنيا گربنيكوف 
(ليبرو) و كوين له روكس و نيــكالس له گاف (مدافعين 
ميانى) از ديگر ســتاره هــاى تيم ملى واليبال فرانســه 
هستند كه هر كدام در پســت خود، از بهترين بازيكنان 

جهان محسوب مى شوند.
*مسير سخت  

گفتنى اســت در اين دوره تيم ملى با چهره اى متفاوت و 
با اتكا به بازيكنان جوان پاى به ميدان خواهد گذاشــت. 
اين را كوالكويچ در تمرينات تهــران وعده داد. تيم ملى 
ايران در گروه خود مسير ســختى براى صعود به مرحله 
بعدى دارد و اگر بتواند از ســد تيم هاى استراليا و ژاپن 
بگذرد، مسيرش براى رســيدن به مراحل بعدى هموارتر 

و آسان تر مى شود.

تيم هاى استراليا و ژاپن نيز حريفان دست و پا بسته اى براى 
ايران نيستند و به طور يقين سرمربى كشورمان برنامه هاى 

تاكتيكى خوبى براى مقابله با حريفانش به كار مى گيرد.
تيم ملى واليبال ايران با قبول شكســت مقابل صربســتان 
در دومين ديدار خود، به اردوهــاى پيش از ليگ ملت هاى 

واليبال پايان داد.
 برنامه كامــل ديدارهاى تيــم ملى واليبال ايــران در دور 

مقدماتى رقابت هاى ليگ ملت ها به وقت تهران:
 * هفته نخست: چهارم تا ششم خرداد

گروه يك: فرانسه(ميزبان)، ژاپن، استراليا و ايران
جمعه چهارم خردادماه: ساعت 22 و 30 دقيقه: فرانسه - ايران
شنبه پنجم خردادماه: ساعت 19 و 30 دقيقه: استراليا - ايران
يكشنبه ششم خردادماه: ساعت 17 و 30 دقيقه: ايران - ژاپن

قهرمان پارالمپيك: ورودى بازى هاى 
جاكارتا را راحت گرفتم

ايسنا:  دارنده چندين نشــان  كالس F۳۴ پارالمپيك  و جهان 
گفت: ركورد ورودى بازى هاى آسيايى را به راحتى كسب كردم.

محســن كائيدى گفت: رقابت هاى قهرمانى كشور، چون آخرين 
مرحله ورودى بازى هاى پاراآســيايى 2018 بــود همه مدعيان 
شــركت كرده بودند و بدون اغراق با توجه به ركوردهاى موردنظر 

سطح رقابت ها خيلى باال بود.
وى گفت: در اين پيكارها فقط مى توانستيم در يك ماده شركت 
كنيم و در پرتــاب نيزه به راحتى ركورد 35 متر و 35 ســانتى 
متر را ثبت كردم و اين در حاليســت كه ركورد ورودى 34 متر 
و 12ســانتى متر بود.  البته در جاكارتا مى توانم در پرتاب نيزه 
و وزنه شــركت كنم و با توجه به ركوردهايى كه دارم مى توانم 

روى سكو قرار بگيرم.

لژيونرهاى هندبال در بازى هاى آسيايى 
ايســنا: لژيونر هندبال ايران مى گويد كه بازيكنان شــاغل در 
تيم هاى اروپايى در بازى هاى آسيايى جاكارتا تيم ايران را همراهى 

خواهند كرد.
محســن باباصفرى گفت: بازى هاى آســيايى دقيقا در مرداد ماه 
(آگوســت) برگزار مى شــود و در آن موقع همه تيم هاى اروپايى 
براى حضور در ليگ ها آماده هستند. اين آغاز فصل كار ما را سخت 
مى كند، اما همگى در موقع عقد قرارداد با باشگاه هاى خود صحبت 
كرده ايم. قرار شده است كه به ما اجازه دهند تا بتوانيم در مسابقه ها 
شركت كنيم. فكر نمى كنم مشكل خاصى براى حضور وجود داشته 
باشد اما بالفاصله بعد از بازى ها بايد به باشگاه هاى خود بازگرديم 
چون روز بعــد از آن مســابقه هايمان در رومانى آغاز مى شــود. 
باشگاه ها با ما كمال همكارى را مى كنند و احترام خاصى براى ما 

قائل هستند. اميد به خدا ببينيم چه مى شود.

درخواست پوالدمرد زخم خورده از روحانى 
ورزش:  بهداد سليمى به نمايندگى از ورزشكاران مرد در مالقات 
با رئيس جمهور پشت تربيون رفت و صحبت هاى جالبى را مطرح 

كرد.
 اين قهرمان دسته فوق سنگين وزنه بردارى كه در 2 سال اخير به 
خاطر مسائل داورى دســتش از چند مدال المپيك و جهان كوتاه 
مانده، در صحبت هاى خود بر به دســت آوردن كرسى هاى بين 

المللى در ورزش تاكيد كرد.
 بهداد كه خودش را زخم خــورده از اين ماجرا مى داند، اعالم كرد 
بايد هر چه سريعتر با ديپلماسى بين المللى كرسى هاى خوبى را 

در سطح جهان به دست آوريم.
 سليمى كه با پوست و اســتخوان خود ناداورى را در صحنه هاى 
بين المللى احســاس كرده، اين صحبت ها را خطــاب به رئيس 
جمهور انجام داد تا از طريق ورزش افزايش كرسى هاى بين المللى 

در دستور كار قرار بگيرد.

ركورد 84/ 1 سپيده توكلى تائيد شد
ورزش: فدراسيون دووميدانى و هيئت ژورى باالخره ركورد 
1.84 ســپيده توكلى در ماده پرش ارتفــاع رقابت هاى ليگ 
طاليــى را ثبت كرد و او هــم چنان ركــورددار اين ماده در 

ايران است.
پريسا بهزادى، نايب رييس بانوان فدراسيون دووميدانى در مورد 
ثبت ركورد سپيده توكلى در ماده پرش ارتفاع، اظهار كرد: با نظر 
شــوراى هيئت ژورى، ســازمان تيم هاى ملى و كميته  مسابقات 
كه شامل مسئول كميته ، راى ســر داور بود، ركورد 1.84 سپيده 

توكلى ثبت شد.
وى افزود: خودم هنگام مســابقه بودم و خطايى رخ نداد بنابراين 

هيات ژورى اكنون اين ركورد را پذيرفت.
ســپيده توكلى در مرحله دوم رقابت هاى ليگ طاليى دووميدانى 
در ماده پرش ارتفاع از روى مانع 1.84 پريد تا ركوردشكنى كند. او 
از مانع گذشت و سرداور پرچم صحيح را باال برد. اما  بعد از موافقت 
سرداور ميله به زمين افتاد. در اين شرايط اين ركورد مورد موافقت 
قرار نگرفت كه با اعتراض توكلى مواجه شــد و قرار شد كه هيات 

ژورى در اين خصوص تصميم بگيرد. 
سپيده توكلى پيش از اين در رقابت هاى اينچئون در پرش ارتفاع 
ركورد 1.83 را ثبت كرده بود و اكنون توانست در رقابت هاى مرحله 

دوم ليگ طاليى اين ركورد را به 1.84 ارتقا دهد.

خبر
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اعتراض فدراسيون كشتى 
به سهم 2 ميلياردى از بودجه

 ورزش ســه: كميته ملى المپيك از بودجه مصوب اين كميته براى 
تخصيص به فدراسيون ها رونمايى كرد. در ليستى كه اعالم شده فدراسيون 

كشتى با 2 ميليارد تومان بيشترين سهم را در اختيار دارد؛ اما به نظر مى رسد اين 
اتفاق هم مورد رضايت مسئوالن فدراسيون كشتى نيست.   رضااليق دبير فدراسيون 
كشتى   گفت: با وجود اينكه كشتى گيران ما بازيهاى آسيايى و سپس رقابت هاى 
جهانى مجارستان را در پيش رو دارند؛ هيئت اجرايى كميته ملى المپيك بودجه 
فدراسيون كشتى را كاهش داده و اين در حالى است كه بخشى از بودجه سال 96 

نيز پرداخت نشده است. وى گفت: بودجه دريافتى سال 95 ما كه حدود 5/5  
ميليارد بود؛ در سال 96 به 3 ميليارد و نهصد ميليون كاهش پيدا كرد 

كه از آن هم تنها 50 درصد در اختيار ما قرار گرفت در حالى كه 
همه فدراسيون ها هشتاد درصد بودجه اعالمى خود را 

دريافت كرده اند. 

لغو اردوى تيم ملى 
دوچرخه سوارى در هلند

ورزش: تيم هاى ملى دوچرخه ســوارى ايران قــرار بود براى 
حضور در بازى هاى آسيايى به هلند  و اسلوونى بروند كه برنامه هاى 

فدراسيون تغييراتى خواهد داشــت.  با توجه به اينكه هلند براى دو ماه 
ديگر به ركابزنان ايران وقت مصاحبه داده اســت و مسابقاتى هم كه در آن 
زمان در اروپا برگزار مى شود در پيست سيمانى اســت  از اين رو تيم ملى 
سرعت بجاى هلند در مالزى اردو مى زند. ركابزنان سرعتى در خالل اين 
اردو در كاپ هاى ژاپن، چين  و مالزى هم شــركت مى كنند.  ركابزنان 
جاده هم قرار است در مسابقات تركيه شركت كنند و همراه تيم هاى 

باشگاهى خود نيز به تورهاى مختلف آسيايى بروند.  همچنين 
تيم ملى كوهســتان طبق برنامه به اسلوونى مى رود و 

در آنجا اردو خواهد داشت  و در چند مسابقه 
هم شركت  مى كند.

بالتكليفى ملى پوشان براى 
سهميه بوكس در بازى هاى آسيايى 

ايسنا: ســرمربى تيم ملى بوكس گفت: هنوز تعداد سهميه بوكس 
ايران براى حضور در بازى هاى آسيايى 2018 جاكارتا مشخص نيست.  

اكبر احدى  گفت: هنوز تعداد سهميه هاى بوكس ايران افزايش نيافته اما االن 
بحث روى سه تا پنج سهميه است. قرار است با مسئوالن كميته ملى المپيك 
جلسه اى برگزار كنيم تا به جمع بندى نهايى برسيم. وى گفت: فعال وزن و فرد 
خاصى را براى اعزام مد نظر نداريم، در هر هفت وزن تمرينات خود را با تمام قدرت 
پيگيرى مى كنيم. هيچكس را جدا نكرده ام اما در اعزام پنج وزن به قطعيت 
رسيده ام كه با مشخص شدن تعداد ســهميه آن ها را اعالم مى كنم. وى 
گفت: 28 خرداد ماه يك تورنمنت تداركاتى را در كشور مغولستان و پس 

از آن هفتم تير ماه تورنمنت تداركاتى ديگرى را در تايلند پيش رو 
داريم. حتما در يكى از اين تورنمت ها شركت مى كنيم اما 

تمام تالش فدراســيون بر اين است تا در هر دو 
تورنمنت شركت كنيم.

            پنجشنبه  3 خرداد 1397
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اميرمحمد سلطانپور:  استراليا مسير زجرآورى را براى صعود به جام 
جهانى روسيه پشت سر گذاشــت. آن ها 22بازى مقدماتى را پشت سر 
گذاشــتند كه در تاريخ مقدماتى جام جهانى براى هيچ كشورى سابقه 
نداشته است. كانگوروها مقابل 11كشــور متفاوت به ميدان رفتند و  در 
مجموع 250هزار كيلومتر مسافرت كردند. استراليا در مجموع مسابقات 
دور مقدماتى خود تنها دو شكست داشت اما به خاطر تساوى هاى پرتعداد، 
شانس كسب سهميه مســتقيم را به خاطر تفاضل گل كمتر نسبت به 
عربستان سعودى از دست داد. آن ها در نخستين پلى آف، مردم كشورشان 
را سكته دادند تا سوريه را از پيش رو برداشتند و در دومين پلى آف نيز در 
بازى رفت مقابل هندوراس 0-0 مساوى كرده اما در بازى برگشت در مقابل 
80هزار نفر از مردم كشور خود در سيدنى با سه گل به پيروزى رسيدند، تا 

ماراتن صعود به روسيه را با موفقيت پشت سر بگذارند. 
سرمربى

استعفاى آنگه پوستكوگلو از سمت خود اتفاق عجيبى بود. او كشورش 
را قهرمان جام ملت ها كرده بود و در جام جهانى قبلى نيز فقط بدشانس 

بودند كه در گروه مرگ قرار داشتند. اما او تاكيد كرد كه با وجود حضور 
اســتراليا در جام جهانى روسيه اين تصميم ســخت را خواهد گرفت. 
برت فن مارويك هلندى براى جام جهانى هدايت استراليا را در روسيه 
برعهده خواهد داشت و حضور او در اين ســمت تنها به اين مسابقات 
خالصه خواهد شد. آخرين دستاورد خوب فن مارويك، به همراه هلند 
در جام جهانى 2010 بود كه اين تيم را به فينال مسابقات رساند. بعد 
از جام جهانى روســيه نيز گراهام آرنولد هدايت اســتراليا را بر عهده 

خواهد داشت.
ستاره

آرون موى را مى توان به راحتى بزرگترين بازيكن استراليا لقب داد. او 
محصول آكادمى بولتون در انگليس است و اكنون در عضويت باشگاه 
هادرسفيلد در ليگ برتر انگلستان قرار دارد. او فصل بسيار خوبى را به 
همراه باشگاهش داشت و يكى از بهترين بازيكنان تيمش بود. البته او 
در بازى پلى آف مقابل سوريه درگيرى شديدى با پوستكوگلو داشت و 

خوش شانس است كه او در روسيه سرمربى استراليا نيست.

چشم «ويكتوريا» به دستمزد 20 هزاريورويى 
رفتگرى كه در جام جهانى پرچم مى زند 

ورزش:  گابريل ويكتوريا كه به عنوان كمك داور در جام جهانى 2018 روسيه حضور 
خواهد داشــت يك «رفتگر» اســت. جهان فوتبال پر از اتفاقات هيجان انگيز و باور 
نكردنى است. يكى از آنها داستان گابريل ويكتورياست. كمك داور پانامايى بايد براى 
حضور در جام جهانى 2018 روسيه براى مدتى شغل دوم خود يعنى رفتگرى را كنار 
بگذارد. ويكتوريا داور حرفه اى در پاناما است. با اين حال دستمزد او براى چرخاندن 
يك خانواده  كافى نيست و به همين خاطر در شهردارى به عنوان رفتگر نيز مشغول 
به كار است. او 25 سال است در شــهردارى پاناما كار مى كند و اين شغل مانع نشده 
تا به حرفه اش به عنوان كمك داور ادامه  دهد. ويكتوريــا پيش از اين در رقابت هاى 
بزرگى همچون جام جهانى زير 20 سال نيوزيلند در سال 2015، جام جهانى زير 17 
سال هند در سال 2017 و كوپا آمه ريكا 2016 حضور داشت. او از دو شغل خود لذت 
مى برد و خيلى خوشحال است چون عالوه بر اينكه مى تواند در روسيه حضور داشته 
باشد تيم ملى كشورش هم براى نخستين بار در جام جهانى به رقابت خواهد پرداخت. 
پاناما در مرحله مقدماتى مقابل كاستاريكا با نتيجه 2 بر يك به پيروزى رسيد و براى 
نخستين بار به جام جهانى صعود كرد. آن روز خوان كارلوس وارال، رئيس جمهور اين 
كشور در توئيتر خود نوشت:« صداى مردم به خوبى شنيده شد، اين روز تاريخى را در 
پاناما جشن بگيريد، فردا عيد ملى است! اين يك روز تاريخى براى كشور ماست. تمام 
ارگان هاى خصوصى و دولتى تعطيل هستند، همچنين تمامى مدارس خصوصى و 
دولتى. جشن بگيرند!» فيفا حقوقى كه داوران براى قضاوت در جام جهانى دريافت 
مى كنند را منتشر كرده است كه البته اين دستمزد براى همه افراد يكسان نيست. فيفا 

طبق تجربه و پيشرفت شغلى خود داوران را به دسته هاى مختلف تقسيم مى كند.
داوران بزرگى مانند فيليكس بريش، چاكر و پيتانا براى حضور در روسيه 57 هزار يورو 
گرفته و براى قضاوت در هر مسابقه نيز 2500 يورو دريافت مى كنند. كمك داوران نيز 
نيز 20 هزار يورو براى حضور و 1600 يورو براى هر بازى مى گيرند و به نظر مى رسد 
براى  گابريل ويكتوريا اين دستمزد اينقدر خوب باشد كه بتواند چرخ زند گى اش را 
بچرخاند. براى او بهترن حالت اين است كه با قضاوت هاى بى نقص كوبل داورى اش 

بتواند بازى هاى بيشترى را در اين جام جهانى به عهده بگيرد.

روى خط روسيه
21 روز تا

مهره قدرتمند
مايل يديناك هميشه يكى از مهره هاى 
قدرتمند استراليا بوده كه در هر پستى 
مى تواند قرار بگيرد. اين بازيكن سابق 
كريســتال پاالس و كنونى استون ويال 
كه به همراه تيمش دوباره به ليگ برتر 
انگليس صعود كرد، مصدوميت طوالنى 
مدتى را سپرى و پس از بازگشت از اين 
مصدوميت، با هت تريك در بازى برگشت 
مقابل هوندوراس در پلى آف، نشان داد 

كه چه بازيكن تاثيرگذارى است.
نوظهور

متيو جرمن از آن دســته بازيكنانى 
اســت كه در اواخر بيســت سالگى 
پيشرفت چشمگيرى را تجربه مى كند. 
با اينكه او در رده هاى ســنى پايينتر 
براى استراليا حضور ثابتى داشت اما 
اولين دعوتش به تيم ملى بزرگساالن 
در 28سالگى براى بازى پلى آف مقابل 
سوريه رقم خورد. ديدارهايى كه او با 
قرارگيرى در قســمت چپ دفاع سه 
نفره استراليا چشم ها را به خود خيره 

كرد.

استراليا؛ روسيه براى كانگوروها زيادى سرد خواهد بود     معرفى  تيم هاى جام جهانى (11)
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خبر

»هیاهو بر سر هیچ« محمدعلی موحد 
به فرانسه ترجمه شد

باشــگاه خبرنگاران: افشین 
شحنه تبار مدیر انتشارات »شمع 
و مــه« از ترجمه کتاب »هیاهو 
بر ســر هیچ« اثــر محمد علی 
 موحد به زبان فرانســه خبر داد.

بــر  »هیاهــــو  افــزود:  وی 
ســر هیـــچ« بــا ترجمــــه 

میتــرا بهــزاد به صورت مشــترک توســط انتشــارات شــمع و مه و 
 انتشــارات ادیســیون الولوا در فرانســه منتشــر و توزیع خواهد شد.

شــحنه تبار گفــت:  ترجمــه انگلیســی ایــن اثــر نیــز در دســت 
انجــام خواهــد شــد. توســط زهــرا رضــازاده  و  اســت   انجــام 

»هیاهو بر سر هیچ« اثر محمدعلی موحد عضو پیوسته فرهنگستان زبان 
و ادب فارســی است،  وی در این کتاب سعی کرده به دور از گرد و غبار، 
ســتیزه جویی و غوغاگری زمینه را برای رفع سوء تفاهم و رنجیدگی در 
میان دو طرف آماده کند. وی با بررســی سوابق تاریخی خلیج فارس در 
معاهدات بین المللی ایران و انگلیس و با ارائه اسناد محرمانه هندوستان 
و انگلســتان و بررسی دقیق حقوقی اسناد و زیر و بم مذاکرات ادعاهای 
 ارائه شــده از ســوی شــیوخ را بی اساس و مبالغه مســتعار می شمارد.

محمدعلی موحد، مورخ و پژوهشگر نامی در سال 1302 در شهر تبریز 
دیده به جهان گشــود. او تحصیالت خود را در دانشــکده حقوق و علوم 
سیاســی دانشگاه تهران ادامه داد و در سال 1338 موفق به اخذ مدرک 

دکترای حقوق خصوصی از این دانشگاه شد.

»نهضت سواد آموزی« درتئاتر مستقل تهران 
»نهضت  خبرنگاران:  باشگاه 
ســواد آموزی« بــه کارگردانی 
با حضور  مصطـفی کوشـــکی 
دوره  پنجمیـــن  هنرجویــان 
آموزشی تئاتر مستقل تهران به 
روی صحنه می رود. این نمایش 
که در قالب پروژه ای آموزشــی 

تولید خواهد شد، با آغاز فصل تابستان )تیر ماه( روند کشِف استعدادهای 
تازه در بازیگری را طی خواهد کرد تا منجر به اجرا شود. این کارگاه در دو 
دوره مقدماتی و پیشرفته که شامل آموزش بدن و بیان، زیبایی شناسی 
هنر و تئوری تئاتر و شیوه اجرا برگزار می شود. »نهضت سواد آموزی« در 

نیمه دوم سال جاری در تئاتر مستقل تهران اجرا می شود.

نمایش ۳۴۰ اثر هنری در نمایشگاه قرآن
اثر   340 خبرنگاران:  باشگاه 
هنری در بیســت و ششــمین 
نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 
به نمایش گذاشــته شده است 
که از این تعــداد، ۵0 اثر صنایع 
دســتی و 2۹0 اثر تجسمی در 
نقاشی  خوشنویسی،  شاخه های 

خط، تصویرسازی، نگارگری، کاریکاتور، نقاشی و گل و مرغ است.  از اولین 
روز نمایشــگاه تا آخرین روز، هر شب 1۷ هنرمند در رشته های مختلف 
هنری و صنایع دستی به اجرای زنده می پردازند. شایان ذکر است؛ بیست 
و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از 2۹ اردیبهشت تا 14 خرداد 

در مصالی امام خمینی)ره( برقرار است. 

فراخوان هشتمین جایزۀ ادبی پروین 
منتشر شد

هشــتمین دورۀ جایزۀ  فارس: 
ادبی پرویــن اعتصامی با هدف 
بزرگداشــت مقام و شــخصیت 
شاعر نامـــدار ایران  پرویــــن 
اعتــالی  و  اعتصامــی، رشــد 
آفرینش  هــای  و  خالقیت هــا 
ادبی بانــوان، معرفی چهره های 

شــاخص زنــان ادیــب و پژوهنده وتقدیــراز زنــان درعرصــة زبان 
و ادب فارســی از ســوی معاونــت امــور فرهنگــی وزارت فرهنــگ 
 و ارشــاد اســالمی در تابســتان ســال جاری برگــزار خواهد شــد.

 از ایــن رو از تمامــی زنــان اهــل قلــم، شــاعران، نویســندگان، 
مترجمــان، منتقدان و پژوهشــگرانی که آثارشــان برای نخســتین 
بــار در ســال  های 13۹۵ و 13۹6 منتشــر شــده دعــوت می شــود 
 تــا دو نســخه از آثار خــود را بــه دبیرخانه  جایــزه ارســال نمایند.

حوزۀ مورد ارزیابی هیئت داوران کتاب های تألیفی و ترجمه ای زنان است 
که به زبان فارسی منتشرشده و موضوعات آن عبارتند از:

1. شعر
2. ادبیات داستانی )داستان بلند، داستان کوتاه(  

3. ادبیات نمایشی )نمایشنامه(
4. پژوهش های ادبی )نقد و پژوهش و مجموعه مقاالت ادبی که به صورت 

یک کتاب منتشر شده باشد.(
۵. ادبیات کودکان  )داستان و شعر کودک و نوجوان (

6. ترجمه )آثاری که در حوزه  های پنج  گانه فوق از زبان دیگری به فارسی 
ترجمه شده باشد.(

شب شعر طنز ضد آمریکایی 
با حضور ناصر فیض 

ادب و هنر: حوزه هنری انقالب 
اسالمی خراســان رضوی شب 
شعری را با عنوان هجو و طنز ضد 
آمریکایی با حضور ناصر فیض و 
دیگر طنزپردازان خراسان برگزار 
می کند.  رئیس حـــوزه هنری 
خراسان رضوی در همین زمینه 

گفت: با عنایت به خارج شدن آمریکا از برجام و بایدها و نبایدهای اخیر 
وزیر امــور خارجه آمریکا و اتهاماتی که متوجه ایران کرد، شــاعران و 
 طنزپردازان خراســانی مجموعه اشعاری را در این زمینه آماده کرده اند.

ایــن برنامــه امــروز، 3 خــرداد از ســاعت 1۷ الی 1۹ در ســالن ۵ 
 ســینما هویزه مشــهد، واقع در چهارراه گلســتان برگزار می شــود.
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ادب و هنر

ایســنا: قباد آذرآیین با بیان اینکه کمتر به رمان 
تاریخی پرداخته می شود، می گوید: جای ژانر رمان 

تاریخی واقعاً در ادبیات داستانی ما خالی است.
این داســتان نویس درباره رمان تاریخی و توجه به 
ایــن گونه ادبی در ادبیات داســتانی ما اظهار کرد: 
ما در ادبیات کالســیک، ژانری به نام رمان تاریخی 
نداشته ایم.  شماری سفرنامه  تاریخی توسط ادیبان 
ما نوشته شده. در تاریخ اجتماعی بالد و سرزمین ها 
»سفرنامه ناصرخســرو« و »تاریخ بیهقی« از جمله 
منابعی است که ضمن برخورداری از رنگ و بوی ادبی 
به تاریخ پرداخته است و مولفه های رمان های تاریخی 
را دارد.  او افزود: جز این، ما منظومه های داســتانی 
چون »شاهنامه« و »پنج گنج« نظامی را داریم که 

می توان نوعی رمان منظوم تاریخی نامیدشان؛ البته 
اگر بشــود رمان را به این ژانر از ادبیات تسری داد. 
آذرآیین با بیان اینکه ما در آســتانه مشروطیت با 
رمان و خصوصیاتش آشنا شدیم، گفت: نخستین به 
اصطالح رمان های ما به تقلید از رمان های غربی با 
موضوعات وطنی نوشته شد که جنبه های تاریخی و 
اجتماعی داشتند و حصول شرایط متزلزل و نابسامان 
دوران قاجار و اوایل دوران پهلوی اول بودند؛ »مجمع 
دیوانگان« از صنعتی زاده، »تهران مخوف« نوشــته 
مشفق کاظمی و »روزگار سیاه« از عباس خلیلی از 
این نمونه ها هستند. او در ادامه بیان کرد: در دوران 
رضاشــاه، گرایش به نوعی ناسیونالیسم، به ضرورت 
زمان مد و رایج شــد و دست به قلم های ما به این 

مقوله پرداختند؛ صادق هدایت نمایشنامه »پروین 
دختر ساسان« را نوشت، بعدتر، رمان های »شمس 
و طغری« و »عشــق و سلطنت« نوشته شد، یکی 
در مورد حمله مغول و وضعیت کشــور در آن برهه 
تاریخــی و دیگری در مورد فتــوح کوروش بزرگ.  
درواقــع، اولین رمان تاریخــی اجتماعی ما ترجمه 
»حاجی بابای اصفهانی« است. پاورقی نویسانی هم 
داشتیم که به ســرداران تاریخی ما پرداختند مثل 
سبکتکین ســالور.  این  نویسنده که بتازگی کتاب 
»روزگار شاد و ناشــاد محله نفت آباد« از او منتشر 
شده است، خاطرنشان کرد: پرداختن به رمان های 
تاریخی به معنای واقعی کلمه و با ویژگی های رمان، 
با ترجمه »بینوایان« نوشته ویکتور هوگو، »آیوانهو« 

از والتر اســکات و »کنت مونت کریســتو« و بعدتر 
رمان سترگ »جنگ و صلح« ادامه یافت.  در روزگار 
نزدیک به ما، فرهاد کشــوری با آثاری چون »سرود 
مردگان« و »مــردگان جزیره موریس« )در تاریخ و 
احوال رضاشاه پهلوی( و »آخرین سفر زرتشت« )در 
تاریخ زندگی زرتشت( و احمد حسن زاده با مجموعه 
»مســتر جیکاک« بــه تاریخ و داســتان تاریخی 
پرداخته اند. او درباره ظرفیت تاریخ کشــور ما برای 
نــگارش این گونه ادبی نیز گفت: من هم معتقدم با 
توجه به تاریخ پربارمان، پتانسیل الزم و کافی برای 
پرداختن به رمان تاریخی و اجتماعی وجود دارد. در 
گذشــته نیز این موضوع مورد نظر بوده، گیرم نه با 

مولفه های امروزین رمان تاریخی. 

کتاب

آذرآیین:
جای خالی
 رمان تاریخی 
در ایران

گفت و گو با اسماعیل امینی درباره یک جشنواره جدید ادبی 

»ایران ساخت« پیوندی میان ادبیات و زندگی
 ادب و هنر/ خدیجه زمانیان  چندی پیش 
دومین جشــنواره ملی، فرهنگی و هنری »ایران 
ســاخت« با هدف تولید محتوا برای حمایت از 
کاالی ایرانــی، محصوالت و خدمات دانش بنیان 
ایران ســاخت فراخوان خود را اعــالم کرد. دوره 
دوم این جشنواره در حوزه های ادبیات، هنرهای 
تجســمی، رســانه های دیداری و شــنیداری، 
رسانه های دیجیتال، ایده بازار و دانش آموزی برگزار 
می شود.  این برای نخستین بار است زبان فارسی 
در یک جشنواره اقتصادی دیده شده و مورد توجه 
قرار گرفته اســت. جایگاه ادبیات در کشور ما به 
نوعی است که از ظرفیت های هنر می توان برای 
رونق اقتصادی و بازار داخلی استفاده های بیشتری 
کرد، اما تا به حال از این ظرفیت ها به درســتی 
استفاده نشده است. در حالی که تجربه نشان داده 
هر جا هنر و ادبیات خودش را نشــان داده است، 
اطمینان مردم را تحت تأثیر قرار داده و توانسته 
با استقبال روبه رو شود.  از طرفی کارشناسان هم 
معتقدند هر چه فاصله بین هنر و بازار کســب و 
کار کاهش پیدا کند، اتفاق های خوبی در عرصه 
اقتصادی رخ خواهد داد. برگزار کنندگان جشنواره 
»ایران ساخت« امیدوارند، بتوانند در جهت تحقق 

این مسئله گام مهمی بردارند. 

 فرهنگســازی هنرو ادبیات در مسائل 
اقتصادی

اینکه ادبیات، شــعر و داستان در یک جشنواره 
اقتصــادی جاخوش کــرده و یکی از بخش های 
جشنواره را به خود اختصاص داده است، نشان از 

گستره عظیم و پهنه وسیع ادبیات دارد. 
اسماعیل امینی شاعر و طنزپرداز که در دوره اول، 
نماینده هیئت داوری جشنواره »ایران ساخت« 
بــود، در خصوص توجه به ادبیات و اســتفاده از 
ظرفیت های مختلــف ادبیات در مســائل روز، 
می گوید: اصل مسئله اقتصادی از طریق فرهنگ 
و هنر حل نمی شود بلکه به مسائل مختلفی مثل 
کارشناسان اقتصادی، مســائل داخلی، روابط با 
کشــور های دیگر و چیزهای دیگر بستگی دارد، 
امــا هنر و ادبیات می تواند در خصوص مســائل 
اقتصادی فرهنگسازی کند.   این مدرس دانشگاه 
ادامه می دهد: مثالً ذهنیتــی در میان ایرانی ها 

وجــود دارد که جنس خارجی کیفیت بهتری و 
کارکرد بهتری دارد و آنچه ساخت خودمان است 
حتماً با نقص همراه است. هنر و ادبیات می تواند 
در تغییر رویکردهای فرهنگی، پســند جامعه و 
تغییر چنین ذهنیــت هایی کمک و یا به مردم 
تفهیــم کند، اگر در شــرایط خاص ما محصول 
داخلی با کیفیت پایین تری انتخاب کنیم حتماً 
به بقای اقتصاد و اقتدار کشــور ما کمک خواهد 

کرد. 
شاعر »دکتربازی« یکی دیگر از مزیت های توجه 
به ادبیات را مورد خطاب دادن مسئوالن می داند، 
او می گوید: به هر حال مسئوالن هم مخاطبان این 
هنرها هستند و هنر و ادبیات می تواند کاستی ها، 
معایب رفتارها، تصمیمات و رویکردهای مسئوالن 
را در قالب های هنری به آنان متذکر شــود و از 
آن ها انتقاد کند.   وی با بیان اینکه بنیان جامعه بر 
اقتصاد نیست و مبتنی برفرهنگ است، می گوید: 
وقت آن رسیده به فرهنگ توجه بیشتری شود، 
چون وحدت ملی و انســجام کشــور مبتنی بر 

فرهنگ است و نه اقتصاد و یا سیاست! 
در حالی که در کشــور ما ســرمایه گذاری ها بر 
اقتصاد متمرکز شــده است و تصور عموم بر این 

است که مرکز خرید درست کردن بهتر از درست 
کردن مرکز فرهنگی و علمی است، نتیجه چنین 
دیدگاهی سرمایه گذاری برای ساخت بانک ها و 
مراکز خرید است اما موقع ساخت مدرسه به سراغ 
خیریــن می رویم. در حالی که هر چه می توانیم 
بایــد برای علم هزینه کنیم؛ اقتصاد خودبه خود 
می چرخد و اصالً نیاز به ورود و ســرمایه گذاری 
دستگاه های دولتی نیســت، اما متأسفانه چون 
توجه به سودهای عاجل و بالفاصله است، سرمایه 
گــذاری در حوزه فرهنگ و هنر به نظر هزینه و 

خسارت است. 

این شاعر در پایان گفت: چه خوب است این اقدام 
برای حمایت از تولید ملی به جشنواره ختم نشود 

و برنامه ریزی برای ادامه مسیر صورت گیرد.
مهدی فرج اللهی، مدیــر اجرایی بخش ادبیات 
جشنواره ایران ســاخت، در خصوص استفاده از 
ظرفیت های هنر برای مسائل روز، گفت: با توجه 
به جایگاه و ظرفیت هایی که ادبیات در کشور ما 
دارد می توانــد در حوزه های مختلف و بخصوص 
موضوعاتی که در جشنواره ایران ساخت مطرح 
شده است، مورد اســتفاده قرار بگیرد. به شکل 
عینی می بینیم همه زمینه هایی که با مســائل 

اقتصادی مرتبط است. 
از مذاکرات گرفته تا آگهی ها و تبلیغات اقتصادی، 
رد پای ادبیات دیده می شــود. این شاعر معتقد 
است: در اولین دوره جشنواره، بسیاری از شاعران 
بنام کشور آثاری را خلق کردند و برای دبیرخانه 

ارسال کردند. 
با توجه به این پشتوانه حتماً دوره دوم با استقبال 
بیشتری از سوی هنرمندان مواجهیم، ضمن اینکه 
شعار امسال هم حمایت از تولید داخلی و کاالی 
ایرانی است و همین شــعار سال عامل حمایت 

بیشتر هنرمندان خواهد بود. 

 هنر برای هنر مثل نردبان برای نردبان 
است

این طنزپرداز در پاسخ به این مسئله که ممکن 
اســت اســتفاده ظرفیت های هنر بــرای رونق 
اقتصادی و بــازار داخل موجب تنــزل ادبیات 
شود، گفت: این نوع کاربرد ادبیات نه تنها آن را 
تنزل نمی دهد بلکه باعث ارتقای آن خواهد شد. 
همان طور که سیدحسن حسینی در »براده ها« 
می گوید: هنر برای هنر مثل نردبان برای نردبان 

است. 
هنر برای باال رفتن و تعالی است و باید جنبه های 
کاربردی آن را در نظر گرفت. بنابرگفته این شاعر، 
جنبه های کاربــردی در حوزه های مختلف قابل 
تعمیم و تعریف است. یکی از کارکردهای ادبیات 
استفاده از همین ظرفیت است که اگر این کارکرد 
به درستی انجام  شود، نتیجه اش مطلوب مخاطب، 
تولید کننده و مصرف کننده اســت. با توجه به 
این نکات این نوع کاربرد از هنر و ادبیات، شأن و 
منزلت آن را کم نمی کند و انتظار هم این است 
که ادبا و کارشناســان ادبی وارد میدان شوند و 

دست به خلق اثر بزنند. 
فرج اللهی با بیان اینکه خأل ادبیات در مسائل روز 
به خوبی دیده می شود، می گوید: گاهی می بینیم 
ترانه ای برای آگهی سروده شده است، آهنگسازی 
و ویدیو کلیپ هم انجام شده اما ترانه سروده شده 
مشــکل وزن و قافیه دارد که در صورت رفع این 
نواقص، قطعاً کلیپ آماده شده به گوش مخاطب 
زیباتر می آمد. همه این ضعف ها به دلیل خأل یک 

کارشناس ادبی است.  
وی مهم ترین هدف جشــنواره »ایران ساخت« 
را آشــتی بین ادبیات و اقتصاد و صنعت می داند 
و تاکید می کنــد اگر هنرمنــدان و ادبا به این 
فضاها ورود پیدا کننــد اتفاق های خوبی در دو 
حوزه رخ خواهد داد. گفتنی اســت در جشنواره 
امســال »ایران ســاخت« هنرمندان، شاعران و 
نویسندگان می توانند در سه بخش شعر، داستان 
و مستندنگاری دست به خلق اثر بزنند و در این 

حوزه ها شرکت کنند. 
 ****

گفتنی است جشنواره ملی فرهنگی هنری »ایران 
ساخت« از 16 تا 18 دی سال جاری برپا می شود.

کوتاه و خواندنی

ادب و هنــر: گاف فرهنــگ، عنــوان تــازه تریــن اثــر حجــت االســالم 
محمدرضــا زائری اســت کــه قــرار اســت روز جمعــه 4خــرداد در کافه 
 کتــاب آفتاب، واقــع در چهــارراه دکترا مورد بحث و بررســی قــرار بگیرد. 
برخی از عناوین موضوعات این کتاب عبارت اند از: سیاست ها و راهبردهای فرهنگی، 
مخاطب شناسی، دین و فرهنگ، مدیریت فرهنگی، تولیدات فرهنگی، اولویت های 
فرهنگی، مراکز فرهنگی و مردمی و... . در این مراسم که از ساعت 21:30 تا 23 ادامه 
 دارد حاضران می توانند درخصوص این کتاب با نویسنده آن به گفت و گو و بحث بپردازند. 

رونمایی از »گاف فرهنگ« با حضور حجت االسالم زائری

کوتاه و خواندنی

ادب و هنر: ســی و هفتمیــن برنامه پاتوق فرهنگ مشــهد به مناســبت 
بزرگداشــت ســوم خرداد)ســالروز آزادسازی خرمشــهر( به بررســی و نقد 
 کتــاب چشــم جنــگ، خاطــرات شــفاهی فرید محمــد مقــدم پرداخت. 
در ایــن برنامه محمدمهدی خالقی، تدوین کننده، حجت احمدی زر، مصاحبه 
کننــده و راوی کتاب حضور دارند.این مراســم عصر دیروز در کتابخانه مرکزی 
آســتان قدس رضوی واقع در حرم مطهر و با حضور نویســندگان و منتقدان 
مشهدی از جمله سیدعلیرضا مهرداد، علی براتی و حسین عباس زاده برگزار شد.

نقد و بررسی کتاب »چشم جنگ« در سالروز 3خرداد

تجسمی

تحلیلی بر دیوارنگاره های ناصر پلنگی به مناسبت سالروز فتح خرمشهر
زیارت جنگ

بومباردیـــر/ترجمه  آلیس   
و تلخیــص میثــم مهدیار   
خرمشهر با گذشــت نزدیک 30 
سال از پایان این جنگ، هنوز در حال بازسازی 
اســت. با این وجود، مسجد خرمشهر هنوز هم 
میزبــان دیوارنگاره هایی اســت کــه به عنوان 
قوی ترین گواه از این دوره شناخته می شود. این 
دیوارنگاره ها پس از آزادی این شهر در بیست و 
چهارم مه 1۹82، توسط ناصر پلنگی و در زمان 
وجد و سرور ناشی از پیروزی کشیده شده است. 
این نقاشــی در ذهن بسیاری از ایرانیان جایگاه 
ویژه ای به دست آورده اســت. سیل روز افزون 
بازدید کنندگان از این اثر هیچ گاه کاهش نیافته 
و حتی در ســال 200۷، موزه این شهر، اتاقی 
را به عناصر این اثــر اختصاص داد. اما چرا این 
دیوارنگاره ها وارد آگاهی جمعی ایرانیان شــده 

است؟

  زیارت جنگی نقطه عطف یادگار جنگ
خانــم آلیــس بومباردیر )که در رشــته تاریخ 
دانشگاه ســوربن پاریس تحصیل کرده و پایان 
نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع آثار نقاشان 
ایرانی در دوره رضاشــاه دفاع کــرده و مدرک 
دکترای خــود را درباره »نقاشــی ایرانی قرن 
بیست« از دانشگاه مطالعات اجتماعی پاریس و 
نیزاز دانشگاه ژنو دریافت کرده است( در تحلیلی 
درباره این نقاشی ها نوشته است که با گذشت 30 

سال پس از زمان خلق آن، این دیوارنگار ه چند 
لته ای  در مســجد خرمشهر به رابطی تصویری 
تبدیل شده که »زیارت جنگی« را نقطه عطفی 
میان یادگارهای جنگ و یادبودهای مذهبی یا 
سیاسی قرار می دهد. قسمتی از یادداشت او را 

در ادامه می خوانید:
پیکر رزمنده ای که به شهادت رسیده یا در آستانه 
شهادت اســت، تم اصلی این پنج دیوارنگاره را 
تشکیل می دهد. این رزمنده، آن طور که نقاش 
می گویــد، همچون نمادی عمل می کند که در 
مقیاســی بزرگ در قالب سایه های سبز خود را 
نشــان می دهد و بالفاصله توجه تماشاگر را به 
خود معطوف مــی دارد. این نماد بنا به تعریف، 
حقیقت یا شیئی خیالی است که بسته به شکل 
و ماهیت خود تداعی گر ایده های مرتبط واقعی 
از طریق چیــزی انتزاعی و غیرموجود در گروه 

اجتماعی خاصی است.

  تمثیل یک قهرمان
تشابه تمثیلی موردنظر ناصر پلنگی زمانی که وی 
چهره این سرباز شهید را در این پنج دیوارنگاره 
به تصویر می کشد، چیســت؟ به نظر می رسد، 
هنرمند این شــخصیت را در پیوند با قهرمانی 
خلق کرده که زندگی وی مظهر یک الگوســت 
و چهره مذهبی اش تقــدس را القا می کند. در 
نقاشی های مربوط به دفاع مقدس ایران، چهره 
سرباز- شهید در نگاه اول حاکی از سربازی است 

که در میدان جنگ و در راه دفاع از کشور خود 
به شهادت می رسد. وقتی بیننده برای بار دوم به 
این اثر نگاه می کند، این طور به نظر می آید که 
این ســرباز، کسی است که از باور مذهبی خود 

دفاع می کند. 
دیوارنگاره های ناصر پلنگی در مورد جنگ، ایمان 
مذهبی را مورد ستایش قرار می دهد. جنگ به 
روش خاصی به تصویر کشیده می شود: مرگ در 
برابر دشمن، همچون جنگ های صلیبی تنها در 
صورتی معنا دارد که عملی ناشی از ایمان باشد. 
دشــمن عراقی به طور کامل در این اثر هنری 
حضور ندارد. به نظر می  رسد که این جنگ، تنها 
برای قرار دادن ایمان افراد در بوته آزمایش است. 
وقتی که دشمن عراقی - به عنوان واقعیت جبهه 
جنگ- نادیده گرفته می شود، ویرانگری و درد و 
رنج نیز مورد اغماض قرار می گیرد. موضوع جنگ 
که به نظر می رسد، چارچوب چهار تا از پنج اثر 
را تشکیل می دهد، در واقع به طور غیرمستقیم 
در این آثار نشــان داده می شود: از راهی کنایه 
آمیز از طریق اسلحه، گلوله، یونیفورم - و در اثر 
شماره یک - و سنگر؛ واقعیت های جنگ به طور 
کامل تحت تأثیر قرار می گیرد. از یک طرف، ما با 
جنگی مواجهیم که نیروی معنویت - که نیروی 
محرکه جدید جنگ است- بدان زیبایی بخشیده 
است و از سویی دیگر با جنگی روبه رو هستیم 
که خود را در ترس و وحشت ناشی از آن پنهان 
ساخته اســت. نه ترسی وجود دارد، نه دردی و 

به وجهه ویرانگر جنــگ، فقط در فاصله مرکز 
اثر آن هم به واســطه تنه قطع شده نخل های 
خرما اشاره شده است. مرگ صرفاً شبیه ورود به 
عالم خواب نشان داده می شود. ما می بینیم که 
نقاش پاهای شخصیت های نمادین را به تصویر 

در نیاورده است. 

  پیله های آماده پروانه شدن
تنها فقط باالتنه آن ها به چشم می خورد و هیچ 
خاکی نیز در صحنه وجود ندارد. بدن هایی که 
در اثر به طور کامل ظاهر می شــوند، منحصراً 
به شــهدا تعلق دارند. با این حال، این پیکرها با 
کفن هایی که به دورشان پیچیده، حالت اثیری 
پیدا کرده اند، همچون پیله هایی که آماده اند تا 
به پروانه تبدیل شوند. فدا شدن زندگی به دلیل 
مزایا و منافع زندگی بعدی نادیده انگاشته شده 

است. 
غریزه مرگ با کشش برای زندگی و تمایل برای 
زندگی مقدس در هم ادغام شده است. مرگ با 
پروازی روحانــی و تولدی دوباره بعد از مرگ - 
حیات واقعی- شناسانده می شود. چنین مرگی 
به طور انفرادی در سه اثر نخست مشهود است. 
در دو اثر بعدی، مرگ به صورت دسته جمعی و 
نورانی شده )به عنوان مثال، درخششی حماسی 

و با شکوه ( به تصویر کشیده شده است.
هنرمند به عنوان شاهدی عینی، در کارهای خود 
چنین تصور ایده آلی از جنگ را به بیننده منتقل 
می کند. تصوری که تا حدودی با متن جنگی که 
وی تجربه کرده، حتی اگر - نه به عنوان سرباز 
- تشریح می شود. ناصر پلنگی این پنج اثر را در 
شادی و سرور پیروزی بعد از آزادی شهر مرزی 

خرمشهر در 24 مه، 1۹82 خلق کرده است. 

آنچه می خوانید

همانطور که سیدحســن حسینی 
در »بــراده هــا« مــی گوید: هنر 
بــرای هنــر مثــل نردبــان برای 
نردبان است ، هنر برای باال رفتن 
و تعالی اســت و بایــد جنبه های 

کاربردی آن را در نظر گرفت
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زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
«دزفــول» را من نبايد روايت كنم. 
نوشــتن از شــهر مقاومت را بايد 
گذاشت براى آن هايى كه مفهوم «مقاومت» را با 
روح و جسمشان درك كرده اند. آن هاكه هولناكى 
انفجار موشــك هاى تمام نشدنى را بارها و بارها 
تجربه كرده اند. آن هايى كه هست و نيست شان 
در چشم به هم زدنى، خوراك بمب هاى گرسنه 
و بى رحم شده، آن ها كه روى ويرانه هاى خانه و 
كاشانه شــان، ميان بوى خون و باروت، به نماز 
ايستاده اند، غذايشان را پخته اند، عشق ورزيده اند، 
خوابيده اند، بيدار شــده اند و... مقاومت را زندگى 
كرده انــد. گزارش امروز را فقط اداى دينى ناقابل 
بدانيد به چهارم خــرداد كه روز مقاومت دزفول 
است و فرصتى براى اينكه چند دقيقه برگرديم 
به روزهاى دفاع مقدس و اگر شد، خودمان را در 
دزفولى مجسم كنيد كه محكم و پابرجا، ايستاد 
و در سنگين ترين هجوم ها، پاسست نكرد. شهرى 
كه در ســخت ترين و دهشــتناك ترين روزهاى 
جنگ، پا به پاى امواج هميشه جارى «دز»، شور 

و شوق به زندگى نيز در آن جارى بود.

5000 سال پيش
هنوز هــم قديمى ترهــا به آن «دســفيل» يا 
«دســبيل» مى گويند. شــهر شــمالى استان 
خوزستان با جمعيتى كه حاال بايد 230 هزار نفر 
را رد كرده باشد، حتى اگر تاريخ نخوانده باشيد، 
با اولين نگاه به ســر و وضع آن، گوشى دستتان 
مى آيد كه با يك پديده تاريخى و جالب توجه رو 
به رو هستيد. اگر پيش از هر چيزى رود با شكوه 
«دز» توجهتان را جلب كرده، بهتر اســت اين را 

بدانيد كه اســناد تاريخى نشان مى دهند بيشتر 
از 5000 ســال است كه «دز»، زندگى، فرهنگ 
و تمدن در «دزفــول» و اطراف آن جارى اند. نام 
«دزفول» از قرن هفتم هجرى به بعد رايج شده 
و تا پيش از آن «دژ پل، دزپل، روناش، آوان و...» 
ناميده مى شــد. اگر خيلى براى قدمت يك شهر 
اهميت قائليد، اجازه بدهيد خيالتان را راحت كنم. 
نوشته هاى باستانى پس از توفان نوح از شهرى به 
نام «آوان» نام برده اند. پژوهشــگر معروف «والتر 
هينتس» آلمانى مى گويد: «آوان» كه نخستين 
پايتخت «عيالميان» بوده، به احتمال زياد همان 

دزفول امروزى است. 

دزفولى هاى سرشناس
همــه عزيز بودن اين شــهر بــه خاطر اهميت 
تاريخى اش نيســت. يعنى قرار نيســت در بقيه 
مطلب، بازهم نقب بزنيم به چند هزار سال پيش 
و گذشته اين شهر را زير و رو كنيم. اين گزارش 
حتى كفاف روايت كردن روزهاى پرحادثه 30 يا 
40 سال پيش را هم نمى دهد. فقط اجازه بدهيد 
اين نكته را هم اضافه كنيم كه «دزفول» به جز 
تعداد باالى شــهيد، چهره هاى شاخص علمى، 
فرهنگى و... زيــادى را هم به ايران تقديم كرده 
است. از دانشمند نجوم، نويسنده، شاعر و عارف 
بزرگ «عبدالحســين حكاك» معروف به عارف 
دزفولى و آيت اهللا شيخ محمد على معزى بگيريد 
تا شاعر معاصر «محمد على بهمنى»، پروفسور 
مجيد صراف زاده كه مى گويند مخترع و اســتاد 
دانشگاه هاى آمريكاســت، احمد محمود، استاد 
فلسفه،خسروپناه، آهنگران، سردار رشيد و يامين 
پور كه اجراهاى تلويزيونى اش را مى شناسيد. البته 

فهرســتى كه خود دزفولى ها در سايت هايشان 
داده اند خيلى بلند باالتر از اين حرف هاســت و 
مى شود چهره هايى چون: سيد محمد موسوى – 
واليباليست – حميد لبخنده، كارگردان، ضرغامى 

و... را هم در آن ديد.

حماسه مقاومت از كجا شروع شد؟
حماســه مقاومت دزفول، پيش از موشك باران، از 
«پل كرخه» يا همان پل نادرى آغاز مى شود. جايى 
كه لشكر 10 ارتش عراق داشت مى آمد تا با عبور از 
«كرخه» اول دزفول، بعد انديمشك و سپس اهواز 
را بگيرد و كار خوزستان را يكسره كند. اميرسرتيپ 
بازنشســته «وحيد پورداراب» از فرماندهان ارشد 
ارتش ماجرا را اين طور روايت مى كند: «لشكر 10 
زرهى عراق كه عازم عبور از پل شــده بود، بيش از 
300 دســتگاه تانك داشــت. اين در حالى بود كه 
تيپ دوم زرهى ارتش در دزفول به هيچ وجه قابل 
مقايسه با اين لشكر گسترده نبود... نيروهاى ارتش 
ايران طى هفــت روز نبرد بى امان با نيروهاى عراق 
جلوى عبور آن ها را از پل مى گيرند تا ساير واحدها 
از راه برسند...حماســه هاى بزرگى در اين مقاومت 
نابرابر شكل مى گيرد، اما حسرت گذشتن از پل بر 
دل دشمن مى ماند...». مى گويند لشكر عراق تنها در 
يك روز چهار حمله را براى گذشــتن از پل كرخه 
انجام مى دهد و در همان روز نيز اين منطقه كوچك 
را با بيش از 800 گلوله كاتيوشا موشك باران مى كند، 
اما راه به جايى نمى برد و دستش به دزفول نمى رسد.

 شوادون چيست؟
مى توانيم همين حاال «دزفول» را توى اينترنت 
جست وجو كنيم تا پيش از همه چشم مان بيفتد 

به عبارت هايى چون: شهر مقاومت، شهر حماسه، 
شهر موشك ها، نماد مقاومت، موشك باران و.... 
در اين صورت ســايت هاى مختلف اينترنتى به 
مــا مى گويند كه: «مردم دزفــول با وجود بيش 
از 200 بار موشــك باران و بــارش 20 هزار بار 
گلوله توپ و بمب روى زندگى شــان، همچنان 
مقاومت مى كردند و نماز جمعه شهر، هر هفته با 
حضور مردم و رزمندگان اقامه مى شد. شهرستان 
دزفول در دوران جنگ 7000 شــهيد، زخمى و 
مفقوداالثر داشت كه از اين تعداد، 2600 نفر در 
جبهه هاى نبرد به شهادت رسيده بودند». اما اگر 
تا امروز دسِت كم انفجار يك گلوله خمپاره، غرش 
كر كننده انفجار توپ و يا برخورد موشك زمين 
به زمين را در نزديكى مان تجربه نكرده باشــيم، 
محال است بتوانيم ارزش ايستادگى آن روزهاى 
مردم دزفول و پرداختن به زندگى عادى را درك 
كنيم. محال اســت بفهميم، كودكان و نوجوانان 
دزفولى چگونه تمام شــب، همنفس با اضطراب 
و دلهره، چشم هايشــان در تاريكى «شــوادون» 
بيدار مى ماند در حالى كه بزرگ ترهايشان يا در 
جبهه جنگ بودند يا در مسجد محل جمع شده 
بودند تا آخرين خبرهــاى جنگ را رصد كنند. 
راستى مى دانستيد «شوادون» ها زير زمين خانه 
دزفولى ها بودند كه زير باران موشك به سنگر و 

جان پناه تبديل شده بودند؟ 

 «ِدز» آرام
راديو عراق در فهرســت شهرهايى كه قرار است 
بمباران شوند پيش از همه نام دزفول را مى خواند. 
بيشــتر از همه مردم دزفــول را تهديد مى كرد. 
موشــك ها، گلوله توپ و حمله هوايى حساب و 
كتابى نداشــت. گاه اين محله و مردمى را كه در 
صف خريد نــان بودند، گاه محله اى آن طرف تر، 
كودكان در حال بازى، زنان مشغول كار و مردم 
در رفــت و آمــد را هدف مى گرفــت. آن وقت 
گودال هايــى مى ماند با عمق پنج متر، آوارى كه 
نمى شد البه الى آن ها نشانى از پيكر هاى ناپديد 
شــده يافــت و چند دقيقه بعد هجــوم مردم و 
رزمندگانى كه براى امداد رسانى حاضر مى شدند. 
با اين وجود زندگى و «دز» آرام در شــهر جريان 
داشــتند. با شــهروندانى مثل «فاطمه سلطان 
كواكــب» كه از نخســتين روز جنگ به كمك 
همشهرى هايش شتافته بود، بى خانمان شده ها 
را پناه مى داد، غسل و كفن زنان شهيد دزفول را 
به عهده مى گرفت و... وقتى موشك روى خانه شان 
فرود آمد، امدادگــران آمدند تا پيكرش را از زير 
آوار بيرون بكشــند.... چند دقيقه بعد اما همراه 
دخترانــش، زنده از زير آوار بيرون آمد... با چهره 
و لباس هاى خاك آلود، رو به دوربين خبرنگاران 
گفت: « همه چيز ما، خانه و زندگى ما، جان ما و 

فرزندان ما فداى يك تار موى امام(ره)...»!
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

درس و مشق كيلويى چند؟!
 ايســتگاه/اميد ظرافتــى  
هنوز نرفته بود سر جلسه امتحان 
برگشت! گفتم: «برگه رو سفيد 
اومــدى؟»  زود  انقــدر  دادى 
گفت:«نه داداش! 20 مى شــم» 
و دست كرد توى جيبش و يك 
برگه آچــار تا خورده را درآورد و 
داشــتم  صورتم.  جلوى  گرفت 
برگــه را زيــر و رو مى كردم كه 

گفت: «چى رو نگاه مى كنى؟ سؤال هاى امتحانه ديگه...يك كانال «سؤال 
فروشى» تو تلگرام پيدا كرديم كه يك ساعت پيش از امتحان سؤال ها رو 
مى رسونه بهمون. ماهم جمع مى شيم تو پارك پشت مدرسه و بچه خرخون 
كالســو ميذاريم وسط يكى يكى جواب سؤاال رو پيدا كنه. بعدم به تعداد 
كپى مى گيريم...به همين راحتى!» لبخند مرموزانه اى زد و گفت:« داداش 
بزرگه ماشينو روشن كن بريم دور دور ديگه!» من كه هنوز توى شوك بودم 
گفتم: «پس كى براى امتحان پس فردا مى خونى؟» گفت: «هماهنگ شده 
اون! پولشو داديم قرار شده سؤال هارو ساعت شيش صب برسونه بهمون.» 
اخم هاى درهم رفته ام را كه ديد گفت: «اذيت نكن ديگه...امتحان داخلى 
هارو كه مدرسه خودش پاس مى كنه برامون! سؤال هاى امتحان نهايى رو 
هم كه مى خريم! زمان شما امكانات كم بود، مجبور بودين درس بخونين! 

االن ديگه درس و مشق كيلو چنده؟!»
همين طور كه با داداش كوچيكــه به قول خودش «دور دور» مى كرديم 
با خودم فكر مى كردم حاال كه ســطح امنيــت برگزارى امتحانات نهايى 
تــا اين حد پايين آمده و انواع و اقســام كانال هاى تلگرامى و صفحه هاى 
اينستاگرامى با قيمت هاى متنوع سؤال ها را مى فروشند و اين وسط يك 
عده خدانشناس هم پول را از بچه مردم مى گيرند و سرش كاله مى گذارند 
و... و ســازمان سنجش هم اين وســط فقط تكذيب مى كند، الاقل براى 
جلوگيرى از سوءاســتفاده كالهبرداران هم كه شــده، فروش سؤال هاى 
امتحانى را به خود ســازمان ســنجش واگذار كنيم تا از كنترل دالل ها و 
كالهبردار ها خارج شــود و هر دانش آموزى كه سؤال ها را خواست، بدون 
هيچ استرسى شب پيش از امتحان به سايت سنجش مراجعه كند و با تهيه 
يك كارت اعتبارى(از همان ها كه براى هر مرحله ثبت نام و انتخاب رشته 
كنكور بايد پول بدهيد و بخريد) به سؤال ها دسترسى پيدا كند! الزم به ذكر 
اســت كه اين طورى با يك تير دو نشان زده ايم و عالوه بر راحتى دانش 
آموز، بودجه سازمان سنجش را هم خودجوش افزايش داده ايم!... داداش 

كوچيكه مى گويد: چش نخورى شما يه وقت با اين پيشنهاداتت!

گزارش جيبى

تا سرخوشى هاى هنر
 ايســتگاه / رقيه توسلى   ديدار با 
از خوشبختى هاى  قديمى  اســتادان 
كمياب است... آن هم وقتى ايشان تو 
را به نام و نام خانوادگى ات صدا نزند، 
به اسمى بخواند كه روزگارى بچه هاى 

كارگاه روى هم گذاشته اند!
بى فوت وقت از ســركار، يكراســت 
مى روم زيرزمين خانه پدرى... انگار با 

اين ديدار، كســى مرا يكهو مى كشاند به 20 سال پيش... دلم براى گذشته ها 
سخت تنگ مى شود.

مثل هميشه از قفل و قفل بازى، خبرى نيست... بوى ُخمره ها و دبه هاى ترشى 
توى پله ها پراكنده اســت... كليد را كه مى زنم اتاقك نمور و پُرخاطره روشن 
مى شود... احتياج به گشتن نيست... توى صندوق فلزى، مادرجان سال هاست 

ابزار معرق ام را چيده است، مرتب.
اّره مويى، تيغه ها، طرح، قلمو، چسب و تكه چوب هاى گيالس و گردو و راش را 
بيرون مى كشم. ميزى كه پيشكارم روزى روى آن سوار بود هم آن طرف تر- زير 

قاب عكس هاى كهنه و شكسته - جا خوش كرده براى خودش.
روزهاى تابســتانى كه تيغه اّره، قاتل انگشــت اشــاره ام بود، زنده مى شود... 
آن وقت ها كه دختر دبيرستانى به شوق معرق كارشدن ياد مى گرفت طرح ها را 
بچسباند روى چوب هاى رنگى و برش بزند... تكه تكه اجزاى گل و قايق و پرنده 

يك قاب را با دقت اّره و سيلركيلر كند و از ديدن آثار هنرى اش بال دربياورد.
واقعاً چقدر گاهى الزم اســت استادى سرراهمان بپيچد و با چشمانى خندان 

بگويد: چهارانگشتى جان، شماييد!
چقدر الزم اســت كسى يادتان بيندازد دورانى، انگشت اشاره تان را به چسب 

زخم حواله داده بوديد از بس كه يك جاى سالم نداشت!
شما را بكشاند به زيرزمين خاطرات... تا سرخوشى هايى ببرد كه آنجا، خرده 
چوب ها و بوى چسب و تابلوى تازه غوغا مى كرد... به كالس معرق كارانى كه در 
ليست حضور و غيابشان آمده بود: آماتور، چوب نورد، زشت بساز، معرق ناكار، 

چهارانگشتى، شهرآشوب، داركوب...

گزارش از شهر

شهِر موشك باران
فردا، 4 خرداد روز«مقاومت دزفول» است

تلنگر
ايستگاه /  چند وقتى است مى بينيم تلفن هاى هوشمند، دست به تغيير 
سبك زندگى زده اند... اندرويدها، آمدند و آرام آرام روش هاى نوين را پاگشا 

كردند... راه هاى تازه در تجارت....
مى بينيــم فرهنگ فروش و خريِد غيرديدارى ُمد شــده، چنانچه حاال 
تعداد قابل مالحظه اى از شــاغالن در حيطــه مجازى فعال اند و كارمند 

فروشگاه هاى اينترنتى اند...
مثل قديم ها نيســت كه ديگر حجره دار و دكان دار بلند شــود صبح و 
عصر برود مغازه اش را آب و جارو كند و كنار كاال و سرمايه اش بنشيند، تا 

مشترى از راه برسد.
حاال مردمان، تلفن دســتى را روشن مى كنند خودشــان را مى رسانند 
به اپليكيشــن موردنظر، بعد در فروشگاهى كه نقل مكان كرده است به 
صفحات يك سايت در «اسمارت فون ها» مى چرخند و به عنوان متقاضى 
روى نمايش خدمات، كليك بعد فروشگاه را ورق مى زنند، كاال را انتخاب و 

در سبد خريد ثبت و سپس هزينه را پرداخت و تمام.
كافى است در اطرافمان جست وجو كنيم. ديگر كمتر كاربر ايرانى است كه 

يك نوِك پا تا وب سايت هاى ديوار، ديجى كاال، شيپور، چنگال، اسنپ، باما، 
على بابا و آمازون نرفته باشد.

براى مشــاهده و خريد لوازم خانگى، كتاب، وسايل الكترونيكى، خودرو، 
ِملك، موسيقى و وسايل ورزشى. براى فروش كاالى اضافى و تهيه دست 
دوم و ارزان قيمت تر، براى سفارش غذا از رستوران هاى مجازى و پرداخت 

قبوض و انتقال وجه...
پناه نبرده باشد به فروشگاه هاى آســان خريد موبايلى از دست بازارها و 
ماركت هاى شلوغ سطح شهر و از دست ترافيك كالفه كننده. پناه نبرده 

باشد به فناورى.
با كســب و كار الكترونيك و بده و بستان هاى مجازى كه اين روزها باب 
شــده، بايد گفت ديگر مثل گذشته ها نيست كه فروشنده حتماً حاضر و 
خريدار حاضر... چشم درچشم شدن و مبارك باشد و به دلخوشى و چانه 

زنى هم در كار نيست...!
آخر دوره و زمانه اَپ هاســت... دوره و زمانه گوشــى هايى كه مى شود با 
آن هــا از نيازمندى ها گفــت... دوره نرم افزارهايى كه عمــوم مردم را به 

تماشــاى ويترين ها و 
معامله هــاى اينترنتى 
دعوت مى كننــد... به 
فرايند سفارش آنالين 
و تحويل كاال به شكل 

مجازى...
با  هم  اگرچه خيلى ها 
اين فرهنــگ و تفكر 
جهانى هنوز غريبه گى 
دارند و كنار نيامده اند با 

اين روش كه كاال و خدمات موردنيازشان را از يك نرم افزار بخواهند...
همان ها كه اهل معامله هاى اينترنتى نيستند و مى گويند: خريدهاى 
ســنتى، هوايى كردن هاى خــودش را دارد! خــوش و بش كردن، 
معاشــرت، ورانداز كــردن كاال و لــذت خريدى كه تلفــن همراه، 

همه شان را مى بلعد!

 يك نوِك پا 
تا دكان هاى 

مجازى
  حسين احمدى  

ايســتگاه / چنــدروز پيش ســايت 
«انتخــاب» به نقــل از «ســيدميثم 
سيدصالحى»، مدير پيامرسان سروش 
نوشــت كــه او از دولت خواســته 10 
ميليون كاربر به اين پيام رســان بدهد! 
بعد از انتشار اين خبر در فضاى مجازى، 
مدير سروش اين نقل قول را تكذيب و 
اعالم كرد كه قصد دارد از سايت انتخاب 

شكايت كند! حاال سايت انتخاب در پاسخ به آقاى سيدصالحى فيلمى از سخنرانى 
او در دانشگاه الزهرا منتشر كرده كه در اين فيلم ميثم خان مى گويد:«كارى كنيد 
من پايگاه كاربرى 10 ميليونى كه تلگرام در كشور داشته رو داشته باشم». بايد 
منتظر بمانيم تا ببينيم پاسخ سيدصالحى چيست و اين گيس و گيس كشى 

مجازى به كجا ختم مى شود!

ايستگاه / «بهــرام رادان» در تازه ترين 
فيلم سينمايى رسول صدرعاملى به نام 
«ســونامى» در نقش «مرتضى نژادى» 
عضو تيم ملى تكواندو ايران در المپيك 
لندن ايفاى نقش مى كند. آقا «بهرام» 
كه به قول ســينمايى ها براى درآوردن 
اين نقش حسابى به زحمت افتاده است 
با انتشــار تصويرى از خودش در حال 

تمرين تكواندو در اينســتاگرام نوشت: «وقتى قرار شد من بدون داشتن سابقه 
ورزش رزمــى در زندگى ام، نقش مرتضى نژادى را بازى كنم، با چالش عجيبى 
مواجه شدم، ياد گرفتن آنچه مى شد ياد گرفت از تكنيك هاى تكواندو در طول 
نزديك به 50 ساعت تمرين فشرده، اميدوارم از پس كار برآمده باشم و با كمك 

رفقا اثر خوبى تحويل سينما و ورزش كشورمان بديم».

ايســتگاه /  برخالف بقيه شــاخ هاى 
مجــازى كه دخترهــا و پســرهايى با 
چهره هاى عجيب و غريب هستند، يك 
پيرمرد و پيرزن ساده و ژاپنى كه بيشتر 
از 36 سال از زندگى مشتركشان مى گذرد 
بر حســب اتفــاق و با چنــد عكس كه 
دخترشان از آن ها در شبكه هاى مجازى 
منتشــر كرده، حســابى در اينستاگرام 

معروف شــده اند و اكنون حدود 720 هزار طرفدار در اين شبكه اجتماعى دارند! 
اين زوج دوســت داشتنى در مصاحبه اخيرشــان با روزنامه گاردين گفته اند:«ما 
خوشحاليم كه تبديل به ستاره هاى اينستاگرام شده ايم، اما خودمان و همديگر را به 
عنوان ستاره نمى بينيم. ما آدم هاى معمولى هستيم كه لباس هاى ارزان و چيزهاى 

معمولى مى پوشيم. ما سعى مى كنيم همديگر را كامل كنيم»

شاخ هاى 60 ساله!گيس و گيس كشى!

مجاز آباد

50 ساعت تمرين فشرده

چين در كمين قاره آفريقا
ريپورت» كه  «اَفريــكا  ماهنامه 
به مســائل مربوط به قاره آفريقا 
مى پردازد، در تازه ترين شــماره 
خود، نگاهى به رويكرد كشــور 
چين و «شــى جيــن پينگ» 
در  اين كشــور  رئيس جمهــور 
مقابــل كشــورهاى آفريقايــى 
و منابــع ايــن قــاره دارد. اين 
تيتر «اشــتهاى خاص  با  مجله 
امپراتــور» معتقد اســت چين، 
راهبردى،  مناطق  آفريقا،  منابع 
بازارهــاى جديــد و هم پيمانان 
قابل اعتماد در ايــن قاره را به 

شــكل بى ســابقه اى پيگيرى مى كند و براى دست يابى به همه اين ها 
تمام تالش خود را به كار بسته است.

بهترين لپ تاپ سال 2018
مجله تِك اَدوايِزر كه تمركزش بر 
فناورى هاى روز دنياى ديجيتال 
است، در تازه ترين شماره خود به 
آزمايش فنى جديدترين لپ تاپ 
شركت هوآوى با نام «ميت بوك 
ايكس پــرو» پرداختــه و آن را 
بهترين لپ تاپ ســال 2018 تا 
اينجا لقب داده است. اين نشريه 
در پرونده اى بهترين اســپيكرها 
كامپيوتر  سيســتم هاى  بــراى 
خانگى كه قيمت زيادى نداشته 
و اقتصادى هستند را نيز معرفى 
كــرده و نگاهى بــه جديدترين 

آپديت ويندوز 10 با عنوان آپديت فصل بهار شركت مايكروسافت پرداخته 
و امكانات مخفى آن را براى خوانندگانش افشا مى كند.

محمد صالح نجات بخش
ماهنامه فرانس فوتبال چاپ فرانسه 
در تازه ترين شماره خود در آستانه 
فينــال ليگ قهرمانــان اروپا بين 
دو تيــم رئال مادريــد و ليورپول، 
پرونــده اى در خصــوص ســتاره 
بى چون و چراى اين فصل ليورپول 
و فوتبال اروپا يعنى محمد صالح به 
چاپ رسانده است. اين مجله با تيتر 
«صالح نجات بخش» كه كنايه اى 
به نام ليونل مسى نيز هست، او را 
رقيب دو غول چند ســال گذشته 
فوتبال يعنى مسى و رونالدو براى 
كســب كفش طالى فوتبال لقب 

مى دهد. فرانس فوتبال، يورگن كلوپ سرمربى آلمانى ليورپول را نيز ميراث دار 
يكى از بزرگ ترين مربيان تاريخ فوتبال جهان بيل شنكلى مى داند.

نشريات جهان

طرح روز
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

محمد جواد الريجانى: برجام مرده است... اروپا مشغول مرده خوارى است

روزمره نگارى  نيشتر / مازيار بيژنى 
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