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خط خبر 

توفان رسوايى در هاليوود
شكايت 82 زن از تهيه كننده مشهور 

آمريــكا/ هــاروى 
واينستاين، تهيه كننده 
مطرح سينماى هاليوود 
كه طى سال گذشته به 
خاطر اتهامات اذيت و 
آزار جنســى در صدر 
اخبــار روز ســينماى 
جهان قرار داشت، دستگير شد.  تاكنون نزديك به 82 
بازيگر زن ســينماى هاليوود عليه واينستاين شكايت 
كرده اند. آنجلينا جولى، گوئنيت پالترو، كيت بالنشت، 
اليست آنتونى، آسيا آرجنتو، روزانا آركت، جسيكا بارت 
و كيست بكينسل، از جمله بازيگران مطرحى هستند 
كه در اين فهرست طوالنى ديده مى شوند. سال گذشته 
توفان رسوايى جنسى ســينماى هاليوود را در نورديد 
و اين اتفاق تا جايى پيش رفت كــه اكثر بازيگران زن 
سينماى هاليوود در اعتراض به اين موضوع در مراسم 

گلدن گلوب لباس سياه پوشيدند.
آزيا آرجنتو، بازيگر زن ســينما چندى پيش سينماى 
هاليوود را به دشتى براى شــكارچيان جنسى تشبيه 
كرد و گفت: در ســال 1997 در حاشيه فستيوال كن 

من از سوى هاروى واينستاين مورد تجاوز قرار گرفتم.
كوين اسپيسى، مورگان فريمن و لوك بسون از جمله 
اسامى مطرح و مشهورى هستند كه طى سال گذشته 

متهم به آزار و اذيت جنسى شده اند. (جام جم)

20 كشته و زخمى در پى برخورد 
قطار و كاميون

ايتاليا/ در پى برخورد يك قطار با كاميون در شــمال 
ايتاليا دو تن كشته و 18 تن زخمى شدند.

به گزارش پليس ايتاليا، اين حادثه در نزديكى شــهر 
تورين اتفاق افتاده است. پليس در گفت و گو با رسانه ها 
اعالم كرده است: توقف كاميون بر روى ريل قطار علت 
بروز اين حادثه بوده اســت. رويترز نيز گزارش كرده: 
راننده قطار در اين حادثه جان باخته اســت. اين قطار 
محلى از تورين به ســمت ايروه آ در حومه اين شهر در 

حال حركت بود كه با اين حادثه مواجه شد.(فارس)

سرقت 5 ميليون دالر جواهر در 
27 ثانيه!

هنگ كنگ / دزدان نقابدار در هنگ كنگ جواهراتى 
به ارزش 5 ميليون دالر را ظرف 27 ثانيه به ســرقت 
بردند. سرقت 5 ميليون دالر جواهر ساعت 7 بعد ازظهر 
به وقت محلى در طبقه سوم يك مركز خريد در هنگ 
كنگ اتفاق افتاد و دو شــخص با ماســك وارد مغازه 
جواهر فروشى شدند و يكى از آن ها با ابزارى كه داشت 
ويترين را باز كرد و شــخص ديگر با چاقو كارمندان و 

بقيه را تهديد كرد. 
شخص اول پس از 14 ثانيه ويترين را باز كرد و شروع به 
جمع آورى جواهرات اين ويترين كرد و بعد از 27 ثانيه 

فروشگاه را ترك كردند. (جام جم آنالين)

سرهنگ قالبى لورفت
باند مأمور نما ها متالشى شد

خط قرمز- خانى: سه مجرم سابقه دارى 
كه تحت پوشش مأمور پليس در تهران 
زورگيرى مى كردند دســتگير شــدند. 
معاون مبارزه با سرقت هاى خاص پليس 
آگاهى تهران بزرگ گفت: 29 فروردين 
دو برادر بــا مراجعه بــه كالنترى 154 
چيتگر اعــالم كردند كه دو سرنشــين 
يك دســتگاه خودرو پرايد 132 سفيد 

رنگ، با عنوان مأموران پليس مبــارزه با موادمخدر اقدام به ســرقت بيش از 
500 هزار تومان وجه نقد همراه آن ها كرده اند.  مالباختگان ادامه دادند يكى 
سرنشينان پرايد پس از پياده شدن به ســمت ما آمد و خود را سرهنگ پليس  
مبارزه با  موادمخدر معرفى كرد وعنوان داشت: به ما گزارش دادند كه افرادى با 
مشخصات ظاهرى شما در اين منطقه اقدام به فروش موادمخدر مى كنند، و به 
اين بهانه مارا تفتيش كردند و پس از سرقت وجوه نقد به سرعت سوار ماشين 
شده و به همراه همدستش فرار كردند. معاون مبارزه با سرقت هاى خاص پليس 
آگاهى تهران بزرگ در خصوص نحوه دستگيرى اولين متهم پرونده گفت: مالك 
خودرو شناسايى و وى مدعى شــد خودرو در اختيار همسرش است كه مأمور 

قالبى طى عملياتى شناسايى و دستگير شد. 
در ادامه ســوابق متهم بررسى و مشــخص شــد وى داراى پنج فقره سابقه 
كيفرى،نزاع منجر به قتل،سرقت،اخاذى و... مى باشد. متهم در بازجويى ها لب 
به اعتراف گشود و ضمن اقرار به ده ها فقره ســرقت به شيوه مذكورهمدست 

ديگرش را نيز لوداد. 
با شناسايى ســارق اصلى  كه خودش را به عنوان ســرهنگ پليس مبارزه با 
موادمخدر به مالباختگان معرفى مى كرد، مخفيگاه وى در شهرســتان كرج- 
منطقه حيدرآباد به محاصره پليس در آمد و متهم دســتگير شد.طى بازرسى 
اوليه از محل دستگيرى متهم تعداد زيادى گوشى تلفن همراه سرقتى كشف 
شد. در ادامه عامل ديگر باند سرقت در پوشش مأمور پليس مبارزه با مواد مخدر 

هم شناسايى و دستگير شد. 
سرهنگ كارآگاه داوود فرد گفت: با توجه به اعتراف صريح متهمان پرونده به 
ده ها فقره سرقت تحت عنوان مأمور، شناسايى تعدادى از شكات و مالباختگان 
با بازپرس شعبه 10 دادسراى ناحيه 10 تهران دســتور انتشار بدون پوشش 
تصاوير متهمان را صادركرد. برهمين اســاس از تمامى شكات و مالباختگان 
كه موفق به شناســايى تصوير متهمان شدند دعوت مى شود تا جهت پيگيرى 
شكايات خود به نشانى اداره پنجم پليس آگاهى تهران بزرگ در خيابان وحدت 

اسالمى مراجعه كنند.

استاد هتاك در زاهدان دستگير شد
باشگاه خبرنگاران: استاد يكى از دانشــگاه هاى سيستان و بلوچستان 

كه اقدام به انتشار كليپى با محتواى ضد وحدت كرده بود، دستگير شد.
به دستور ويژه دادستان عمومى و انقالب مركز استان سيستان و بلوچستان 
استاد هتاك توسط پاسداران گمنام سازمان اطالعات سپاه سلمان دستگير 
و تحويل مراجع قضايى شد؛ همچنين كميته انضباطى دانشگاه مربوط به 

قيد فوريت در اين زمينه تشكيل جلسه داد.

4 كشته در برخورد پرايد با كاميون
فارس:  ســخنگوى اورژانس كشور روز گذشــته از تصادف يك دستگاه 
كاميون با خودروى پرايد خبر داد و گفت: متأسفانه چهار سرنشين پرايد به 

علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند.
مجتبى خالدى درباره جزئيات برخورد پرايد بــا كاميون در محور پارس 
آباد-اصالندوز اظهار داشت: اين حادثه در ساعت 09:40 به وقوع پيوسته 
است كه متأسفانه چهار سرنشين پرايد به علت شدت جراحات وارده جان 

خود را از دست دادند.

خط بين الملل 

سه مجرم سابقه دارى 
كه تحت پوشش مأمور پليس در تهران 
زورگيرى مى كردند دســتگير شــدند. 
معاون مبارزه با سرقت هاى خاص پليس 
 فروردين 

چيتگر اعــالم كردند كه دو سرنشــين 

خط قرمز- عقيل رحمانى: مرد جوانى كه 
متهم است آذر سال گذشته طى يك نزاع در 
خانه مجردى صاحب خانه را به قتل رســانده 
اســت پس از پنج ماه فرار دستگير و با دستور 
قاضى ويژه قتل مشهد چهارشنبه گذشته به 
شعبه 211 دادســراى مشهد منتقل شد تا به 
اتهاماتش رسيدگى شود. آذر سال گذشته مادر 
مقتول كه چند روزى از فرزندش بى خبر بود 
براى نظافت و احوالپرسى پسر 31 ساله اش به 
خانه مجردى پسرش مى رود. وقتى كسى در 
خانه را برايش باز نمى كند، ســراغ كليدساز 

مى رود تا به آن واسطه بتواند وارد خانه شود.
در ادامــه مادر مقتول وارد خانه مى شــود اما 
خبرى از پسرش نيست و همه جا سوت و كور 
اســت. مادر كمى خانه را مرتب مى كند. وارد 
يكى از اتاق هاى تاريك خانه مى شــود. هنوز 
دســت به كار نظافت نشــده بود كه پايش به 
پتوايى كه گوشه اتاق رها شده بود گير مى كند. 
همين كه پتو را كنار مى زند با جسم خون آلود 
پسرش روبه رو مى شود كه به قتل رسيده است!
در ادامه بازپرس ويژه قتــل در محل حضور 
پيدا مى كند و تحقيقات قضايى در اين زمينه 
آغاز مى شود. در بررسى هاى موشكافانه قاضى 
ميرزايى مشخص مى شود عامل قتل در خانه 
مجردى از دوستان مقتول است كه در منزل 
مقتول زندگى مى كرده اســت. پس از تحت 
تعقيب قرارگرفتن عامل قتل در خانه مجردى، 

سرانجام متهم سه شــنبه گذشته در حوالى 
خواجه ربيع شناسايى و دستگير شد.

 چهارشنبه گذشته درحالى كه متهم به قتل به 
شعبه 211 دادسراى مشهد منتقل شده بود،به 

سراغش رفتيم وبا او گفت وگو كرديم:
چطور با مقتول آشنا شدى؟

من و مقتول در بازارباهم آشنا شديم.من شب ها 
در بلوار طبرسى دستفروشى مى كردم و مقتول 
هم در زمينه دارو گياهى فعاليت مى كرد و اگر 
كســى نياز به دارو داشت ســفارش اورا تهيه 

مى كرد.به همين واسطه با اوآشنا شدم.
چطور به خانه او راه پيدا كردى؟

طى مراوداتى كه در بازار باهم داشــتيم ســر 
درد دل باز شد. او (مقتول) از ازدواج ناموفقش 
براى من گفت و من هم ماجراى طالق همسرم 
را براى او بازگو كردم. در ادامه متوجه شدم او 
تنها زندگى مى كند.به همين واسطه وقتى او 
فهميد من هم تنها هســتم بعضى شب ها به 

خانه او مى رفتم و آنجا مى خوابيدم.
مگر تو جايى براى زندگى نداشتى؟

اوايل دوستى من و مقتول جايى ديگر زندگى 
مى كردم.حتى يكى دو مرتبه او هم به خانه من 
آمد.پس ازمدتى با برادرم به مشكل خوردم و 
تمامى لوازم زندگى را از دست دادم.موضوع را 
با مقتول در ميان گذاشــتم كه برادرم پولش 
را مى خواهد و... اوهم گفت اگر دوست دارى 
مى توانى با من زندگى كنى. اما قرار شــد در 

ازاى كرايه خانه كارهاى پخت وپز و نظافت را 
من انجام بدهم. من هم قبول كردم.حتى طبقه 
پايين خانه را مى خواست به اجاره بدهد اما آن 
قدر كثيف بود كه مستأجر پسند نمى كرد و ما 
شروع به رنگ زدن آنجا كرديم؛ حتى مقتول 
كه مريضى تشنج داشت از من خواست براى او 

كار كنم تا كار رنگ آميزى انجام شود.
ماجراى قتل چگونه اتفاق افتاد؟

روز حادثه من و او(مقتــول) در خانه در حال 
استراحت بوديم. نزديك غروب بود كه در زدند.

مقتول گفت مستاجر آمده است مى روم خانه 
را نشان آن ها بدهم. مقتول به طبقه پايين رفت 
و لحظاتى بعد در حالى كــه عصبى و ناراحت 
بود برگشــت و گفت: آن ها خانه نمى خواهند 
خودشان را مسخره كردند بايد به بنگاهى تذكر 

بدهم كه ديگر اين گونه افراد را نفرستد.
من و مقتول طبق روال هميشه با فاصله كمى 
از هم اســتراحت مى كرديم. در ادامه او روى 
زمين و نزديك من دراز كشــيد. چند لحظه 
بعد ازجايش بلند شد تا انفيه بيندازد.درهمان 
لحظه دوباره تشنج كرد و لگدش به طرف من 
پرت شــد. من تصور كردم از قصد به من لگد 
زده است. به او اعتراض كردم كه چرا اين كار 
رو كردى؟ او هم عصبانى شد و از جايش بلند 
شد و به سمت من آمد. وقتى ديدم او به سمت 
من مى آيد چاقوى آشپزى را برداشتم تا او را 

بترسانم و عقب برود.

چاقو را رو به او باال و پايين مى بردم و از مقابلش رد 
مى كردم تا از آمدن به سمت من منصرف شود كه 

متأسفانه دو يا سه ضربه به او خورده بود.
پس ضربات چاقويى كه به پهلوى مقتول 

وارد شده است چه بود؟
من متوجه نبودم چه مى كنم. يكى از ضربات را 
فهميدم كه با بدنش برخورد كرده است كه پس 
از آن عقب عقب رفت و روى صندوقى كه آنجا 
قرار داشت نشست. من هم جاخوردم و خودم 

هم چند ساعت كنار جنازه او نشستم.
جنازه مقتول را چه كردى؟

جنازه را روى زمين كشــيدم و به اتاق خوابى 
كه در انتهاى واحد مسكونى قرار داشت ومحل 
نگهدارى لــوازم بود،منتقل كردم. لباس هاى 

خون آلود را هم در آوردم و همانجا انداختم.
ماجراى برداشتن 500 هزار تومان از خانه 

مقتول چه بود؟
پانصد تومان را شــب قبل در ازاى كاركردن و 

رنگ آميزى خانه از او گرفته بودم.
پس از قتل چه كردى؟

از محل فراركردم و در خيابان ها پرسه مى زدم. 
از مشهد خارج نشــدم و شب ها كارتن خوابى 
مى كردم تا اينكه روز گذشــته مأموران من را 
در حوالى آرامگاه خواجه ربيع دستگير كردند.

در ادامه متهم به قتل مقابل بازپرس ميرزايى 
قرار گرفــت تا در اولين جلســه بازپرســى 

پاسخگوى اتهاماتش باشد.

 گفت و گوى اختصاصى قدس با عامل جنايت در خانه مجردى

سه ساعت كنار جنازه نشستم!

مسموميت پنج دانش آموز مشهدى 
با قرص هاى روانگردان

خط قرمز: پنج دانش آموز مشــهدى كــه قرص هاى 
روانگردان مصرف كرده بودند تحت درمان قرار گرفتند.

فرمانده انتظامى استان گفت: در پى گزارش به فوريت هاى 
پليسى 110 مبنى بر مسموميت شديد پنج دانش آموز 
يكى از دبستان هاى مشهد بر اثر مصرف قرص روانگردان، 
با توجه به اهميت موضوع بالفاصله دستورهاى الزم براى 
پيگيرى سريع پرونده به فرماندهى انتظامى مشهد صادر 
شد. سردار كريمى افزود: در ادامه تيم تجسس كالنترى 
32 طرق تحقيقات خود را آغاز كرد. برابر اظهارات اوليه 
مسئوالن دبستان پسرانه، پسربچه 12 ساله كه دانش آموز 
اين مدرسه است، قرص هاى روانگردان را بين دوستانش 
توزيع كــرده كه خودش و چهار دانش آمــوز ديگر دچار 
مسموميت شــده و توســط فوريت هاى پزشكى 115 
به بيمارســتان اعزام شــده اند. وى گفت: خوشبختانه با 
مراقبت هاى ويژه پزشكى، حال پنج دانش آموز بهبود يافته 
است و اقدام هاى گسترده اطالعاتى براى شناسايى عامل 
در اختيار گذاشتن قرص هاى روانگردان به دانش آموزان 

يك دبستان آغاز شده است.

قاتل ندا محاكمه شد
جام جم: مردى كه به اتهــام آزار و اذيت و قتل دختر 
6 ساله اى به نام ندا بازداشت شــده است، در شعبه پنج 

دادگاه كيفرى ويژه قتل در مشهد محاكمه شد.
اين جنايت وحشتناك هفتم فروردين در منطقه شهرك 
شهيد رجايى مشهد رخ داد و متهم به قتل در كمتر از 48 
ساعت دستگير شــد. متهم در بازجويى ها به قتل اعتراف 
كرد و گفت: تحت وسوسه شيطانى ندا را به خانه ام ك شانده 

و كشتم.
سومين جلسه دادگاه قاتل دختر 6 ساله مشهدى بعد از دو 
جلسه غيبت متهم به خاطر بيمارى با حضور وى در شعبه 
پنج دادگاه كيفرى ويژه قتل در مشهد روز پنجشنبه، سوم 

خرداد امسال برگزار شد.
نماينده دادستان به تشريح كيفرخواست پرداخت و براى 

متهم درخواست مجازات قانونى كرد.
سپس داوود عليزاده، پدر ندا گفت: من و همسرم براى قاتل 
دخترمان قصاص مى خواهيم. بــه دليل غيبت قاتل در دو 
جلسه قبل، احتمال غيبت دوباره او وجود داشت و به همين 
خاطر همسرم در سومين جلسه رســيدگى به اتهام هاى 

قاتل دخترمان حضور نداشت. قرار شده كه در جلسه بعدى 
همسرم نيز در دادگاه حاضر شده و پس از اعالم درخواست 

او، رأى نهايى دادگاه نيز صادر شود.
پدر ندا ادامه داد: خيلى دلم مى خواســت قاتل دخترم را 
همان گونه كه او را به قتل رسانده اســت، به قتل برسانم، 
اما دور و اطرافى ها به من مى گويند كه صبور باش تا قانون 
به اتهام هاى قاتل رســيدگى كند و به دليل بيمارى قاتل 

جلسات دادگاه طوالنى نشود. 
همچنين متهم نيز ماجرا را بازگو و به دفاع از خود پرداخت .

نويسنده «دختر شينا » كتاب تاز ه اى 
با موضوع خرمشهر نوشته است

عروس ايران! به خانه ات برگرد

حامد حدادى :

حضور در المپيك  براى تيم ملى 
مهم ترين اتفاق است
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گفت و گوى قدس با مترجم «ترجمه تفسيرى و پيام رسان قرآن براى نوجوانان و جوانان»

ترجمه اى براى 
79 ميليون و 900 هزار نفر!

13

گزارش قدس درباره تصوير روحانيت در سينما و تلويزيون

سيماى روحانيت
كليشه اى يا پيشرو؟
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مردم

به روايت تصوير 

حاشيه

از حضور پررنگ زنان تا نفحات ديگر شهرها
نفحاتى ها مروج مهرورزى هستند

 هدف ما مرحله قبل از امربه معروف و نهى از منكر است كه در قرآن 
به نام «يدعون الى الخير» تعبير مى شــود. مى گويند اول دعوت به نيكى 
بعد امربه معروف و ســپس نهى از منكر كنيد. ما مى خواهيم گروه هاى 
خودجوش مردمى را براى همه جا بيندازيم كه معارف علوى و اســالمى 
را با مهربانى به مردم تقديم كنند و آن ها را به فكر وادارند. هدف ما اين 
است كه هر شهرى گروهى به نام نفحات داشته باشد كه در مناسبت هاى 
مختلف همه منتظر آن ها باشــند و اين حركت از مردم به مردم باشــد 
و هيچ ارگان و ســازمانى در آن دخيل نباشد. آرمانشهر ما آنجاست كه 
بتوانيم در افراد تأثير بگذاريم. تأثيرى كه اصالت داشته باشد و مردم دوباره 
اصالت هايشان را به ياد آورند. نفحات بهانه اى باشد كه برخى بفهمند اگر 

مى گوييم تولد پيامبر مهربانى هاست، يعنى چه؟

 پس از اينكه ما عكس مراســم ها را در اينستاگرام گذاشتيم و كم كم 
فالوورها زياد شــد، ما بعضى از بازخوردهــا را گرفتيم كه مثالً مردم در 
اينستاگرام پيغام مى گذاشتند كه ما شالتان را گرفتيم. يا ايميل مى زدند و 
با پايان محرم ما بازخوردهاى خيلى خوبى گرفتيم و دوباره عزممان براى 
برنامه هاى بعد جزم شد، اما بيشتر به خاطر مسئله ازدواج بنده كه خيلى 
سرم شلوغ شد، اين ماجرا تا حدودى متوقف شد. عيد هم گذشت و بچه ها 
خيلى مشتاق بودند كه براى نيمه شعبان حتماً برنامه داشته باشيم. دوباره 
يك كارگروه تعريف كرديم و اين دفعه گروه خانم ها هم اضافه شده بودند. 
به اين نتيجه رسيديم كه ما در همه فعاليت هاى شادى مان گل را حتماً 
داشته باشيم و گل به نوعى تم و نماد نفحات بشود. با بررسى طرح هاى 
مختلف به يك بسته خوشگل رسيديم كه نوشته بود «تا نيايى گره از كار 
جهان باز نشــود» و اين ايده را به ما داد كه دور اين بسته كنف بپيچيم 
و گل را كنارش بگذاريم و داخل بســته هم يك تخته شاسى با محتواى 
فرهنگى كه به شكل روميزى بود قرار بدهيم و طراحى اين را به يك طراح 
و گرافيست سپرديم. البته محتوا را خودمان به آن ها داده بوديم كه شامل 

يك جمله بود؛ «به انتظار ايستاده ايم مهربان پدر».

 خيلى از بازخوردهايى كه در اينستاگرام و ايميل داشتيم به اين صورت 
بود كه از طريــق اينترنت همان لحظه پيام داده بودند «من همين االن 
گلتان را گرفتم» و كالً بازخوردهاى جالبى داشتيم. يكى از بازخوردهايى 
كه داشتيم، اين بود كه يك خانمى نيمه شعبان امسال در اينستاگرام ما 
عضو شد و با ديدن عكس هاى ما كامنت گذاشته بود كه من پارسال در 
بستر بيمارى بودم و خيلى حالم بد بود. آن موقع اين گل شما از طريقى به 
دستم رسيدو با گرفتن اين گل حالم خيلى خوب شد، اصالً احساس كردم 
اين يك هديه از طرف امام زمان(عج) است و كالً بيماريش هم خوب شده 
بود و نوشته بود كه خيلى خوشحالم كه شما را پيدا كردم. يك فرد ديگرى 
را هم داشتيم كه وقتى كربال بود به ما پى ام مى داد كه من مى خواهم در 
گروهتان عضو شــوم و وقتى رسيده بود تهران، همان شب نيمه شعبان 
همه كارهايش را رها كرده بود و آمد به گروه ما اضافه شــد و در فعاليت 

بعدى ما يكى از ركن هاى اصلى همين بنده خدا بود.

 نفحات در ديگر نقاط كشــور هم شــناخته شده  اســت. اكنون در 
شهرهاى مختلف نيز گروه هاى خودجوشــى با اين نام تشكيل شده اند 
كه مى خواهند اين حركت زيبا را براى مردم شهرشان پياده سازى كنند. 
تاجايى كه اطالع داريم در كرج و شــيراز عــده اى چنين كارى را انجام 
مى دهند. در برنامه اخير هم حدود 400 هديه برايشان فرستاديم. آن ها 
هم سعى مى كنند چنين هداياى مشابه ما بسازند و يا پولشان را بفرستند 
و برايشــان توليد كنيم. حتى در يكى از شهرهاى مرزى كه گل طبيعى 
وجود نداشت، عده اى از گل مصنوعى استفاده كردند كه برايمان خيلى 
جالب بود. دوســت داريم حاال كه روز به روز ظرفيت كارهاى بيشــترى 
پيدا مى كنيم در كارهاى خير هم ورود كنيم. پيش تر نيز چنين كارى به 
صورت بسته هاى ارزاقى براى ماه مبارك رمضان تدارك ديده بوديم كه به 
دست نيازمندان رسانديم و دوست داريم روز به روز كارهاى بيشترى انجام 

دهيم.

 تــا پيــش از ازدواج من گروه خانم ها در كار نبــود و پس از ازدواجم 
همسرم و دوستانشــان گروه خانم ها را تشــكيل دادند. گروهى كه در 
شــبكه هاى اجتماعى حدود 500 نفر عضو فعال دارد كه به ما پيشنهاد 
مى دهند و يا به صورت مجازى خوراك فكرى تهيه مى كنند. حدود 30 
نفرشــان از خانم ها براى كارهاى اجرايى فعال هســتند. يكى از اتفاقات 
خوبــى كه در گروه خواهران افتاد اين بــود كه بعضى از خواهرها وقتى 
به گروه ملحق شــدند، پس از مدتى پوشششان تغيير كرد و محجبه تر
 شده اند. در ارتباط هاى مردمى هم لحظات بسيار شيرينى اتفاق مى افتد. 
يك روز خانمى آمد و گفت پارسال كه از اينجا گذشتم از شما سربند گرفتم. 
همان موقع نذر كردم اگر دخترم بچه دار شود، امسال بيايم و به شما كمك 
كنم. بعد آن خانم با بچه به دنيا آمده كه ســربند بر سرش بود پيش ما 
آمد. بسيارى از مردم شايد به ظاهرشان نخورد اما خيلى خوشحال مى شوند 
سربند را دور فرمان مى پيچيدند كه برايمان جالب بود. يا يك خانمى با پورشه 
براى گرفتن هديه مجبور شد دور بزند و در ترافيك بماند، ولى حتماً هديه را 

بگيرد.

حركت خودجوش فرهنگى چند دانشجو در فضاى مجازى حسابى سروصدا كرده است

كار تميز فرهنگى

نفحات  فرهنگى  گــروه  رايگانى!  آقاى   
چه طور متولد شد؟

در دوران دبيرستان و دانشگاه همواره در برگزارى 
مناسبـــت هاى مختلف خيلى فعال بودم. پس از 
دانشگاه هم تصميم گرفتم با بچه ها همان رويه را 
ادامه دهيم. چند روز پيش از نيمه شــعبان سال 
93 با يكى از دوســتانم فكر كرديم كه در شــب 
نيمه شــعبان يك حركت فرهنگى انجام دهيم. 
اول فكر كرديم ايســتگاه صلواتى بزنيم و چاى يا 
شربت و شيرينى بدهيم و به طريقى افراد مختلف 
را دخيل كنيم كه نذوراتشان را بدهند و يك فضاى 
شــادى ايجاد شود. بعد كه كمى به اين طرح فكر 
كرديم، ديديم اين كار خيلى تكرارى شده، البته 
اين كارهم خيلى فضاى خوبى را ايجاد مى كند و 
بايد وجود داشــته باشد، ولى ما مى خواستيم يك 
كار جديــد بكنيم. فكر كرديم به جاى شــربت و 
شــيرينى مهربانى بين مردم پخش كنيم. بعد به 
اين نتيجه رسيديم كه هديه اى درست كنيم كه 
تأثير بيشترى داشته باشد؛ هديه اى كه مردم حس 
كنند ما وقت بيشترى برايش گذاشته ايم. چون به 
طور ناخودآگاه وقتى هديه را مى گيرند خودشان را 
متعهد به شــما مى دانند و دوست دارند در عوض 
آن كارى انجام دهند. براى همين به باغ گل رفتيم 
حدود 2000 شــاخه رز قرمز خريديم. بعد داخل 
حسينيه كارت و شكالتى به گل ها متصل كرديم 
كه روى آن پيام خودمان و يك حديث نوشــتيم. 
حديث ما اين بود: او از چشــم ها پنهان است، اما 
يادش از دل هاى مؤمنين بيرون نمى رود. در طرف 
ديگر هــم پياممان اين بود: امشــب قول بدهيم 
كه به عشــق امام زمان(عج) يكى از گناهانمان را 
ترك كنيم، شــايد او زودتر بيايد. شايد حدود دو، 
سه ســاعت طول كشيد كه 2000تا3000 از اين 
برگه ها طراحى و چاپ و آماده شد. بعد از اين كاغذ 
را به گل الصاق كرديم و عدد شكالت هم كنارش 
گذاشتيم و يك كنف هم دور گل پيچيديم، كاغذ 
هم كه رنگش كاهى بود و يه كار شيك و ساده با 
هارمونى رنگ زيبايى درست شد. و سر هم كردن 
اين ها حدود 7-6 ساعت طول كشيد. ساعت 10 
شب همه چيز آماده بود. اين گل ها را پشت ماشين 
هايمان گذاشــتيم و رفتيم بلــوار اندرزگو تقاطع 
قيطريه، پشت يكى از چراغ قرمزها پارك كرديم 
و درهاى ماشين ها را باز و صداى مولودى را بلند 
كرديم. همه بچه ها هم يك سربند يا صاحب الزمان 
دور سرشــان بستند و حدود 30-20 نفر مشغول 
پخش اين گل ها شــديم. چراغ كه قرمز مى شد 
بچه ها ســريع مى رفتند كنار ماشين ها و گل ها را 
مى دادند تا هيچ ترافيكى هم توليد نشود و كسى 
در ترافيك حاصل از ما نمانــد و يك وقت مردم 
شاكى نشــوند. آن قدر واكنش هاى غيرمنتظره و 

فوق العاده از مردم گرفتيم و اشك ها و لبخندهاى 
از ســر ذوقشان را ديديم كه بچه ها آن شب حس 
فوق العاده اى داشتند. خيلى ها به خاطر رفاقتشان 

آمده بودند، اما حسابى درگير شده بودند. 

 همه معمــوالً مناطق مذهبى تر و به قول 
براى چنين كارهايى  را  معروف جنوب شهر 
انتخاب مى كنند، چرا شما رفتيد شمال شهر؟

ما فكر كرديم كــه مى خواهيم يك كار تبليغى و 
فرهنگى انجام دهيم در زمانى كه شب نيمه شعبان 
است و آن سال نيمه شعبان جمعه بود. يعنى شب 
جمعه نيمه شعبان درحالى كه ماشين هاى خيلى 
مدل باال شايد آن شــب در حال دور دور بودند و 
اصالً از مناسبت فردا هم خبر نداشتند. كار ما يك 
مانور فرهنگى بود؛ يعنى ما آن شب جو منطقه را 
عوض كرديم. شيشه خيلى از ماشين ها به خاطر 
حــال و احوال خودشــان پايين بــود و تا بچه ها 
مى آمدند بينشان و گل را با مهربانى مى دادند اصًال 
جوشان عوض مى شد و مشغول اين گل مى شدند. 
ما توى چشم خيلى از آن ها اشك را ديديم. بيشتر 
كسانى كه مخاطب ما بودند، كسانى بودند كه زياد 
مناسبت فردا را نمى دانستند و اصالً يادشان نبود و 
يا زياد حسى به آن نداشتند، ولى اين گل و نشان 
دادن چهره رحمانى از اسالم، تأثير فرهنگى خوبى 
روى آن منطقه گذاشت حداقل به اندازه 3000-

2000 نفر. ولى ما احساس مى كنيم تأثيرش بيشتر 
از اين تعداد بود، چون هر كدام از اين افراد اين گل 
را به خانه شــان بردند و حداقل 5-4 نفر در خانه 
شــان بودند و يا 10 نفر از دوستانشان در جريان 

قرار گرفتند. 

 آن زمان اســمى هم براى گروه انتخاب 
كرده بوديد يا نه؟

چون هنوز مشخص نبود كه مى خواهيم اين كار 
را ادامه بدهيم يانه، اســمى انتخاب نكرده بوديم. 
تــا اينكه باتوجه بــه بازخوردهايى كــه در نيمه 
شــعبان گرفتيم، به اين نتيجه رســيديم كه در 
گام بعدى، يعنى محــرم جدى تر كار كنيم. يك 
اكانت اينستاگرام ساختيم و اسم گروه را «نفحات» 
گذاشتيم. علت انتخاب اين نام حديثى از حضرت 
رسول(ص) است كه مى فرمايند: «در زندگى شما 
نســيم هاى معنوى است كه هرچند وقت يك بار 
وزيــدن مى گيرد به اين نســيم ها چنگ بزنيد و 

خودتان را در معرض اين نفحات قرار دهيد.» 

  مگر در نيمه شــعبان چه بازخوردهايى 
گرفته بوديد؟

اين كار اول ما بود بدون هيچ پشــتوانه اى، بدون 
حتى ايجاد يك گروه مشخص و صرفاً به شكل يك 

لوح سفيد اين كار را انجام داديم. آن شب كه اين 
كار تمام شد، ما فقط يكسرى نگاه هاى پر از شور و 
شعف و چشم هاى گريان ديديم. مثالً يك خانمى 
به خود من بلند داد مى زد و مى گفت بسيج واقعى 
تويى و خيلى قربان صدقه مى رفت و اصالً ظاهرش 
طورى نبود كه آدم فكر كند همچين حرف هايى را 
بگويد. يا يك ماشين عروس از آنجا رد شد بچه ها 
گل هاى پر پر شده را ريختند روى ماشين عروس 
و به آن ها كادو دادند كه عروس خيلى خوشحال 
شده بود.  ضمناً در كنار اين گل ما 500 تا كتاب 
هم خريده بوديم كه نقاشــى خيلى خوشگل در 
مورد امام زمان(عج) داشت، اين كتاب را به بچه ها 
مى داديــم و پدر و مادرها هم خيلى خوشــحال 
مى شدند و مثالً مى گفتند اين كتاب را نداشت و 
تشكر مى كردند.  بازخوردهاى ما از آن شب فقط 
همين هــا بود. وقتى جلو رفتيــم ديديم ظرفيت 
بزرگى ايجاد شده؛ مثالً خيلى از دوستانمان پس از 
آن كار زنگ مى زدند و مى گفتند چرا به ما نگفتيد 
و ما هم پاى كار هستيم و مى پرسيدند برنامه بعد 
چه زمانى اســت. تصميم گرفتيم اين ظرفيت را 

جذب كنيم و براى محرم برنامه اى داشته باشيم.

 برنامه تان براى محرم چه بود؟
پس از كلى جلســه و كار فكــرى، در آخر به اين 
رســيديم كه ما شــب اول ماه محــرم در همان 
بلوار اندرزگو يك فضاى فرهنگى راه بيندازيم كه 
متشكل از دود اسفند، يك باند بزرگ براى پخش 
مداحى، شال هاى عزا و سربندهاى لبيك يا حسين 
بچه ها بود. فضايى كه وقتى مردم وارد آن مى شوند 
متوجه يك تغيير اساســى بشــوند و بفهمند كه 
محرم از راه رسيده است. ما ديديم اكثر ماشين ها 
يــك منبع خوب از مداحى كــه در محرم گوش 
بدهند ندارند. يك تيمى تشكيل داديم كه دو هفته 
وقت بگذارد و يكسرى مداحى هاى وزين دربياورد 
(چون برخى از مداحى ها هم آفت دارند). قرار شد 
حدود 3000 سى دى مداحى گلچين شده وزين 
تهيه كنيم و به ماشين ها بدهيم. مى خواستيم به 
مردم اعالم كنيم كه ديگر بايد سياهپوش شويم 
و براى امام حسين (ع) عزادارى كنيم براى همين 
هم قرار شــد تعدادى شــال عزا تهيه كنيم تا به 
آقايون شال عزا بدهيم. البته هزينه اش زياد مى شد، 
اما ديگر تصميممان را گرفته بوديم. در كنار اين ها 
يكسرى يادگارى هاى نمدى براى بچه ها و خانم ها 
آماده كرديم كه پشــتش مگنت مى خورد و مثًال 
به در يخچال يا جاهاى ديگر مى چســبيد. براى 
خانم ها به شــكل يك گل نمدى بود كه كنارش 
نوشته بود «بهشت من تماشاى حسين است» براى 
بچه ها هم يك فرشته كوچولو كه شال عزا به گردن 
انداخته بود. كالً ما در همه برنامه ها سعى كرديم 

براى بچه ها يك كارى داشته باشيم، چون بچه ها 
خيلى بهتر تأثير مى پذيرند. آن چهارراه را حسابى 
فضاسازى كرديم. عكس شهدا را از كنف رد كرده 
بوديم. بچه ها سربند بسته بودند و هدايا را مى دادند 
كه واكنش ها فوق العاده بود. از اينجا به بعد ديگر 

كار گروه نفحات روى روال افتاد.

هزينه  اين همه تداركات از كجا تأمين شد؟
همه اش با كمك مردم و از طريق بچه هاى گروه، 
خانواده ها و آشنايانشان تأمين شده است. براى كار 
محرم هزينه ها خيلى باال رفت. يعنى اگر در نيمه 
شعبان 2 ميليون هزينه كرديم براى محرم 8 تا 9 
ميليون هزينه كرديم. اتفاقاً در محرم قرار بود ما به 
يك مركز فرهنگى وصل شــويم و از آن ها بودجه 
بگيريــم كه قول 5 ميليون را به ما داده بود. صبح 
روزى كه اين قضيه كنســل شد من تا ظهر وقت 
داشــتم كه 5 ميليون جمع كنم و پول شال ها را 
بپردازم و كار امام حسينى شد و با تماس هايى كه 
با بچه ها گرفتم و آن ها به كسانى كه مى شناختند، 
اطالع دادند و به صورت شبكه اى تا ظهر اين مبلغ 
جمع شد. يعنى براى همه برنامه ها بودجه مردمى 

بوده و بچه ها خودشان جمع مى كردند. 

 پس از اين دوبرنامه تقريباً بزرگ، كارتان را 
تا محرم و نيمه شعبان بعدى تعطيل كرديد؟

نه؛ پس از ديدار با حجت االســالم شيخ حسين 
انصاريان ايده تازه اى شــكل گرفت.در اين ديدار 
به ما توصيه شــد كه براى امام حسن(ع) هم يك 
برنامه ويژه داشته باشيد. به طورمثال نانوايى هاى 
شيراز طى يك برنامه اى هرسال در روز والدت امام 
حسن (ع) پخت مجانى دارند و اين فرهنگ سازى 
شده است. ما هم تصميم گرفتيم اين كار را انجام 
دهيم. حدود 35 ميليون پول جمع شد و با 100 
نانوايى در ســال 95 هماهنــگ كرديم كه طى 
دوســانس نان مجانى به مردم بدهنــد تا در روز 
والدت، مردم نان نذرى امام حسن پاى سفره افطار 
ببرند. نانوايى ها هم بيشتر در مناطق جنوب شهر و 

نقاط ضعيف پايتخت بود.

 كارشما در اين مدت خيلى سروصدا كرده 
است و حتماً مؤسسات و نهادهاى فرهنگى 
فعاليت  آن ها  زيرنظر  كه  آمده اند  سراغتان 

كنيد؟
اتفاقاً خيلــى بوده، اما ما قبــول نكرديم. ببينيد 
جنس كار ما كامالً مردمى اســت. بعضى از كارها 
مى طلبد كــه از طريق اين ارتباطــات حاال مثًال 
بودجه كار تأمين شــود، اما اين كار براى اينكه به 
دل مردم بنشــيند بايد از جنس مردمى باشد. آقا 
يك فرمايشــى دارند كه مى گويند: اين گروه هاى 

خودجوش خيلى تأثيرگذار اســت و تا مى توانيد 
در گروه هــاى خودجوش كار انجام دهيد. مثالً در 
بحث افطارى ســاده كه از طرف سايت خامنه اى 
دات اى آر يك حركتى راه افتاد. اين جور كارها بايد 
مردمى باشد، اگر سازمانى باشد و لوگو زيرش درج 
شود، ديگر تأثير گذارى خود را از دست مى دهد. ما 
اتفاقاً خيلى پيشنهاد داشتيم از جاهاى مختلف كه 
نپذيرفتيم. واقعاً به اين شكل هم به دل خودمان و 

هم به دل مردم بيشتر مى نشيند.

 بيشتر كارهايى كه انجام داديد سمت باال 
شهر و مناطقى بوده كه شايد خيلى در اين 
وادى ها نبودند، شده در كار مسخره تان كنند 

يا بازخورد منفى داشته باشيد؟
ما از خودى ها خيلى بيشتر تيكه خورديم. منظورم 
قشر حزب اللهى و مذهبى است كه مثالً مى گفتند 
10 ميليون برداشتيد برديد گل و شال عزا داديد؟ 
به كى دادين؟ اصالً مى فهمند؟ مى گفتند اين 10 
ميليون را بردار برو جنوب شــهر و يك شب همه 
را ســير كن. به آن ها كه نمى شد جواب بدهيم؛ 
چون اصالً تو فــاز كار ما نبودند. اما جواب من به 
يك آدم معقول و منطقى اين اســت كه تأثيرى 
كه در روح و عقايد يك نفر ايجاد مى شــود كجا 
و تأثيرى كه از شــكم سير شــدن يك نفر ايجاد 
مى شــود كجا؟ البته اين هــم در جاى خودش 
بايد باشد، ولى شما با تأثيرى كه در روح يك نفر 
بگذاريد مى توانيد زندگى ها را عوض كنيد و حال 
آدم ها را خيلى خوب كنيد. اين يك كار تبليغى و 
فرهنگى است كه دارد اندكى فقر فرهنگى را غنى 
مى كنــد.  باور كنيد تنها بازخورد منفى كه از آن 
ســمت ديديم، اين بود كه فقط دو، سه تا ماشين 
در برنامه محرم شيشه ها را دادند باال و از ما چيزى 
نگرفتند و اگرنه هيچ كس هيچ حرفى به ما نمى زد 
و همه استقبال مى كردند.ولى همه وقتى مى ديدند 
ما با مهربانى با آن ها رفتار مى كنيم، خيلى خوب 

استقبال مى كردند.
 اصالً مــن يك جملــه اى دارم كــه در نفحات 
به بچه هــا مى گويم و يك جورهايى شــعارمان 
شــده اين اســت كه ما داريم روى جماعتى كار 
مى كنيم كه بيشــتر نهى ديدند تا امر به معروف 
و كمتر امر به معروف خوشــگل ديده اند و امر به 
معروفى هم كه ديدند خيلى شــيك نبوده. يك 
امر به معروف زيباى از جنس خودشــان واقعاً به 
دلشان مى نشيند. و واقعاً كسى توهين و تمسخر 
نكــرد. حتى در برنامه محرم و آن فضايى كه دود 
اســفند بود و مداحى پخش مى شد و ما داشتيم 
فعاليت مى كرديم چند نفر آمده بودند و تحت تأثير 
آن فضا قرار گرفته و كنارى ايستاده بودند و فقط 

گريه مى كردند.

10

 مردم/ عباسعلى ســپاهى يونسى  يك روزى چند 
دانشجو كه دغدغه دين دارند، دورهم جمع مى شوند و 
تصميم مى گيرند كه طرحى نو دراندازند تا نگاه جامعه 
به بچه حزب اللهى ها تغيير كند. از دل آن جلســه يك 
گروه كوچك به نام «نفحات» بيرون مى آيد. شعارشان را 
هم مى گذارند: مى خواهيم خوشگل امر به معروف كنيم. 

درفراخوانشــان هم مى نويسند: يه شهر خاكسترى پر 
از دود و دم، پــر از غم، پر از روزمرگى، پر از عجله هاى 
الكى، پر از دويدن هاى به ناكجا، آدم هاى نســبتاً زنده، 
روح هاى بعضاً مرده، شادى هاى گذرا، عشق هاى تموم 
شده... صداى بوق، ســرفه، دود، غبار، زنگار... بويى از 
خدا به مشام بيمارمان نمى رسد، خداى روزهاى مبادا.... 

در اين گير و دار دنيا كه حواســمون زيادى از خدامون 
به خودمون پرت شده، فقط بايد نسيم خنكى بياد، كه 
اين فضاى غبارآلود رو پاك كنه تا خدا رو بهتر ببينيم. 
فقط كافيه خودمون رو در معرض اين نســيم ها قرار 
بديم.... چند نفرى هستيم كه دور هم جمع شديم تا با 
تلنگرى كوچك اين مناسبت ها رو به ياد مردم شهرمون 

بياريم. 
شايد با يه شاخه گل، يا يه شيرينى يا يه حديث شيرين. 
باشد كه براى هميشه سختى از ما دور شه. بيشتر اون 
باالهاى شــهر مى پريم، اونورا غبار دنيا يكم غليظ تره. 
حاال بعد از حدود چهارســال نفحات به نماد كارتميز 

فرهنگى براى بچه حزب اللهى ها تبديل شده.
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قصار اآلیات

آیت اهلل مکارم شیرازی مطرح کرد
رســا: آ یت اهلل مکارم شیرازی از نگرانی رهبر معظم انقالب در این زمینه و در نظر 

گرفتن طرح هایی برای ساماندهی حضور طالب در قم و شهرستان ها خبر داد.
این مرجع تقلید در نشست اساتید با تأکید بر ضرورت چاره اندیشی برای تمرکززدایی 
طالب از قم عنوان کرد: هجرت به شهرستان ها از مسائل مهم حوزه است و باید فضال 

پرورش پیدا کرده و به شهرستان ها بروند.
وی خاطرنشان کرد: شنیدم که رهبر بزرگوار انقالب نیز نگران هستند و طرح هایی در 
نظر گرفته شده تا فضال به شهرستان ها بروند و مبلّغ اسالم باشند چرا که شهرستان ها 
نباید از وجود علما و مبلغان دین خالی باشد و این موضوع بسیار مهم است و همه باید 

دست به دست هم دهند تا این مشکل حل شود.

خبر

نگرانی رهبر معظم انقالب 
از تمرکز طالب در قم 

در میان شگفتی برخی داوران
فارس: امید حسینی نژاد و محمدرضا احمدی نمایندگان ایران در مسابقات قرآن ترکیه 
درحالی از این رقابت ها کنار گذاشته شدند که بیشتر شرکت کنندگان و برخی از داوران 
از حذف آن ها متعجب شدند. نتایج مرحله مقدماتی مسابقات بین المللی قرآن ترکیه 
اعالم شد و نمایندگان کشورمان در هر دو رشته حفظ و قرائت از راهیابی به مرحله نهایی 
بازماندند. محمد رضا احمدی نماینده کشــورمان در رشته حفظ این دوره از مسابقات 
گفت: با توجه به اینکه تاکنون همه نماینده های ایران در ادوار گذشته در رشته حفظ 
این مسابقات حذف شده اند و باتوجه به تذکر نابجایی که در دور مقدماتی گرفتم حدس 
می زدم که من هم به سرنوشت نمایندگان سال های قبل دچار شوم، اما نماینده رشته 

قرائت آقای حسینی نژاد تالوت بسیار زیبایی داشت.

خبر

 نمایندگان ایران از 
مسابقات قرآن ترکیه 

حذف شدند

استفاده از ویراستار حرفه ای در کنار مترجم 
 بســیاری از مترجم هــا در حــال حاضــر تمایلــی ندارنــد کــه ترجمــه 
جدیــدی وارد میــدان شــود. در حالی کــه نیاز امــروز جامعــه بخصوص نســل جوان و 
 نوجــوان ایجــاب می کنــد که کارهــای بــه روز و البته متقنــی در این حوزه انجام شــود.

 متأسفانه در بیشتر ترجمه های موجود بسیاری از اصول اولیه کار هم رعایت نشده که من تالش 
کرده ام در این ترجمه آن را رعایت کنم. زیرا ترجمه من ویراستار حرفه ای در حوزه ادبیات فارسی 
داشته و در بخش ادبیات عرب هم چند مجتهد مسلّم ادبیات عرب کار را دیده و بررسی کرده اند. 

از جمله آقای روح اهلل علوی فرد. 

چشم پوشی از 79 میلیون و 900 هزار نفر!
به قول آقای رضابابایی که در نقد یکی از ترجمه ها گفته بود متأسفانه مترجم کارش 
را که می کند یک چشمش به بهاءالدین خرمشاهی است یک چشمش به ابوالحسن نجفی و یک 
چشمش به آقای اسفندیاری و گرمارودی تا ببیند آیا آن ها به به و چه چه می کنند یا نه. در این 
حالت شما 79میلیون و 900هزار نفر را نمی بینی و فقط 100هزار نفر را می بینی. ما این کار را 
نکرده ایم بلکه »اِنَّ اهللَ اْصَطَفی« را به جای اینکه »خداوند برگزید« ترجمه کنیم »خداوند انتخاب 
کرد« ترجمه کرده ایم. حاال ممکن است عده ای بگویند شما ادبی ترجمه نکرده اید. خوب بگویند. 

مهم این است که مردم بهتر و راحت تر بخوانند و ارتباط برقرار کنند.

خداوند برای تو کافی است!
أَلَْیَس اهللُ بَِكاٍف َعْبَدُه 

»آیا خداوند کفایت کننده ]امور[ بنده اش نیست؟«
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چرا ما انسان ها سال های سال زندگی می کنیم و نمی فهمیم که »مفهوم« 
زندگی چیست؟ روزها می دویم و تالش می کنیم و شب ها را به امید روزی 
دیگر به صبح می رسانیم، می دویم و می دویم و می دویم تا خسته و پیر و 
فرسوده شویم در آرزوی اینکه »زندگی« بهتری داشته باشیم! واقعاً »زندگی 

بهتر« کدام زندگی است و چه مشخصاتی دارد؟
داشتن مال و اموال بیشتر؟ خانه بزرگ تر و خودروی گران تر؟ پست باالتر 
و قدرت بیشتر؟ آیا داشــتن این ها برای زندگی بهتر یا بهترین زندگی، 
»کافی« اســت؟ همه پرسش همین است! چه چیزی برای انسان »کافی« 
است و او را بی نیاز می کند؟ مال و اموال، خانه بزرگ، خودروی زیبا، پست 
عالی، زن و فرزند و... همه این ها را باید از دست داد! این سرنوشت محتوم 
انسان هاست. پس عقل حکم می کند به دنبال چیزی باشیم که »ماندگار« 
باشد. همیشگی و پایدار باشد. از دست نرود. به پایان نرسد و همیشه بتوان 

به او تکیه و اعتماد کرد.
چنین کسی است که می تواند »کفایت کننده« ما و زندگی ما باشد. کیست 
که همیشگی و پایدار است، هرگز نمی میرد، قدرتش پایان ناپذیر است و 
مهربانی اش از همه بیشــتر؟ او همان کسی است که ما را آفریده است، و 
تمام جهان را آفریده اســت تا در نظمی شگرف دور ما بچرخد و ما این 
َگردش را ببینیم و عاقل شویم و دور او که آفریدگار یگانه است بچرخیم، 

دست در دست کائنات.
حاال این خــدای مهربان و توانا دارد از ما می پرســد کــه: »آیا خداوند 
کفایت کننده ]امور[ بنده اش نیست«؟ جالب اینجاست که این آیه شریفه 
لحن خبری ندارد بلکه لحن سؤالی دارد! چرا؟ چون مخاطبش )در مقیاس 
کلی و نه در شأن نزول آیه شریفه که خطابش به پیامبر گرامی مان است( 
ما انسان ها هستیم که »ظلوم« و »جهول«ایم. نادانیم و ستمکار، زیرا حاضر 
نیســتیم نادانی و ناآگاهی بی انتهای خود را بپذیریم. پس در برابر چنین 

موجودی نمی توان همان اول، حرف آخر را زد!
َو َکَفی بِاهللِ َوِکیالً/ نساء- 171؛ »و خدا برای کارسازی ) امور هستی( کافی 
اســت«. این چیزی است که قرآن از ما و همه »اهل کتاب« و در مقیاس 
باالتر همه انســان ها می خواهد که آن را باور کنیم. همه کســانی که به 
این باور رســیده اند که »خداوند« برای اداره امورشان کافی است و اوست 
که بهترین تکیه گاه است، نه تنها زندگی مادی و دنیوی زیباتر، آرامتر و 
بهتری دارند بلکه زندگی اخروی آن ها نیز در ناز و نعمت جاودان و در جوار 

رضوان حضرت یزدان خواهد بود.

معرفی کتاب 

در نمایشگاه قرآن
جدیدترین اثر آیت اهلل مصباح یزدی رونمایی شد

مهر: کتاب »بدرود با بهار« جدیدترین اثر آیت اهلل مصباح یزدی در بیست و 
ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن رونمایی شد.

این اثر مجموعه سخنرانی های آیت اهلل مصباح یزدی در رمضان سال 139۴ 
اســت که در خالل این مباحث ایشــان به شــرح ادعیه صحیفه سجادیه 
پرداخته اند و این سخنرانی ها توسط حجت االسالم والمسلمین عباس گرائی 
جمع آوری و تدوین شده است. آیت اهلل رجبی قائم مقام مؤسسه آموزشی 
و پژوهشــی امام خمینی)ره( در آیین رونمایی از کتاب »بدرود با بهار« طی 
ســخنانی اظهار کرد: آیت اهلل مصباح در این کتاب در عرصه های مختلف از 
جمله در شرح ادعیه و روایات اهل بیت نوآوری داشتند. تدوین کننده کتاب 
»بدرود با بهار« مطرح کرد: از دغدغه های آیت اهلل مصباح این بوده است که 
نیازهای فکری جوانان ما را اصالح کنند و صفات الهی را که امام سجاد)ع( در 

دعای ماه رمضان بیان کردند توضیح دهند.

 معــارف/ ســیدمصطفی حســینی راد 
 در پایان یکی از جلســات علمی با حضور استاد 
حسن رحیم پور ازغدی، وقتی برای احوالپرسی با 
استاد نزد وی رفتم، دیدم که در حال گفت و گو با 
روحانی بزرگواری است که از ترجمه جدید خود از 
قرآن کریم سخن می گفت. از قضا استاد رحیم پور 
ازغــدی خطاب به حجت االســالم »علی ملکی« 
نویسنده »ترجمه تفسیری و پیام رسان قرآن برای 
نوجوانان و جوانان« گفت که ترجمه وی را خوانده 

و از آن خوشش آمده است.
تحسین استاد رحیم پور ازغدی، تأییدی بود برای 
اینکه با حجت االســالم ملکی قراری برای گفت و 
گــو درباره ترجمه اش از قــرآن کریم بگذارم. این 
ترجمه تحســین شــده که مورد استقبال خوب 
مخاطبان قرار گرفته و پس از هشــت سال تالش 
بی وقفه مترجم، در سال 96 منتشر شده، بتازگی 
در نمایشگاه کتاب تهران و نمایشگاه قرآن و عترت 
مشهد نیز عرضه شده و امکان تهیه اینترنتی آن 
نیز فراهم اســت. حجت االســالم ملکی سخنانی 
بسیار خواندنی درباره ترجمه قرآن و مشکالت این 
حوزه دارد که قسمت اول آن را امروز و بخش دوم 

را فردا می خوانید.
 

 جناب آقای ملكی؛ بازخوردهای خودتان از 
استقبال مخاطبان چطور است؟

 من مدعی نیســتم که کار من بهترین است ولی 
ایــن ادعا را دارم که مردم بــا این ترجمه ارتباط 
خوبــی گرفته اند. این مردم هــم همه جور آدمی 
بینشان هست، از بقال سر محله بگیرید تا استاد 

دانشگاه و استاد حوزه. شما ترجمه دیگر بزرگواران 
را بدهید دستشــان و این ترجمــه را هم بدهید 
ببینید کدام یک را می پسندند. هیئت علمی های 
زیادی از دانشگاه های سراسر کشور دارند این قرآن 
را تهیه می کنند، حوزه های علمیه و مدارس هم 
که استقبال بسیار خوبی دارند. مردم این ترجمه 
را راحــت می خوانند و راحت هم می فهمند. حاال 
اگر نکات بالغی و ادبی ســنگین در ترجمه نبود 
چه اشکالی دارد؟ مهم رساندن صحیح و آسان پیام 
قرآن به مردم بخصوص نسل جوان، دانش آموزان 
و دانشجویانی اســت که ادبیاتشان عوض شده و 
برخی، کارهای سنگین قدیمی را هم نمی پسندند.

 خوب؛ اگر کســی »اِن ُقلت« کند که مثاًل 
کارهای عامه پســند در حوزه ســینما هم 
مخاطب بیشتری دارد و بیشتر از آن استقبال 

می شود پاسخ شما چیست؟
 ببینید، ترجمه قرآن با مجوز سازمان دارالقرآن و 
در واقع با مجوز معاونت قرآن وزارت ارشاد و سامانه 
صدور مجوز نشــر وزارت ارشاد انجام می شود و تا 
شرایط کلی کار حاصل نشود، وزارت ارشاد اجازه 

نشر نمی دهد. کار ما را سه کارشناس و متخصص 
فــن در وزارت ارشــاد دیده و تأییــد کرده اند؛ از 
جمله آقایان حسین استاد ولی، محمدعلی کوشا 
و محمدرضا صفوی. شــما اگر یک منتقد و یک 
ویراستار فنی در این حوزه بخواهید نام ببرید که 

خودش ترجمه دارد و ده ها اثر را هم ویرایش کرده 
است باید از آقای استاد ولی نام ببرید.

 گفتید که کار شما ویراستار هم داشته، 
منظور ویراستار ادبی است؟

 ویرایش ادبی یک بخش از کار است. بحث عالیم 
ســجاوندی و ظرافت های دیگری هم هست که 

بسیار مهم است. 

 مثالً یكی از این ظرافت ها را بیان کنید.
 مثالً قرآن می فرماید: »َوأَْن تَْجَمُعوا بَْیَن اْلُْخَتْیِن«؛ 
مترجمان ترجمه کرده اند که: »و ازدواج همزمان با 
دو خواهر بر شــما حرام است«. این جمله نقص و 
کژتابی دارد. مثالً یک معنی آن این است که اگر 
با یک خواهر، امروز و با دیگری فردا ازدواج کنید 
اشکالی ندارد! ممکن اســت شما بگویید آقا این 
که معلوم اســت. بله برای من و شما که در رساله 
این مســئله را خوانده ایم یا پای منبر شنیده ایم، 
معلوم اســت نه برای کســی که برای اولین بار با 
این جمله برخورد می کند. حال شما فرض کنید 
ایــن ترجمه می خواهد به زبان بورکینافاســویی 

برگردانده شود و مترجم هم همین معنا را دقیقاً 
ترجمه می کند. خوب ترجمه به این زبان ها را هم 
طلبه های مقیم قم انجام می دهند که ســه چهار 
سال است زبان فارســی را یاد گرفته اند و تسلط 
کاملی ندارند. من 20 ســال با طلبه های خارجی 
حشر و نشر داشته و کار کرده ام. طبیعی است که 
این بزرگوار، ترجمه آقای فالنی را می گذارد جلوی 
چشمش و همین معنا را به زبان کشورش ترجمه 
می کند. بعد شما ببینید چه فاجعه ای رخ می دهد. 
متأســفانه انگلیســی اش هم همین طور است، 
ترکی اســتانبولی اش هم همین طور است، روسی 
و بقیه اش هم همین طور اســت. ترجمه، کار یک 
طلبه مبتدی نیست بلکه شما باید دست کم 10 
سال پای یک درس جدی تفسیری نشسته باشید 
و چندین کتاب هم نوشته باشید و به زبان مبدأ و 
مقصد هم تسلط داشته باشید و آن وقت اقدام به 

ترجمه قرآن کنید.
االن خیلی هــا به مــن گفته اند که بیا بنشــین 
نهج البالغه، صحیفه ســجادیه و مفاتیح را هم به 
همین سبک ترجمه کن و حتی بودجه اش را هم 
پذیرفته اند. اما گفتم من این کاره نیستم چون یک 
روز هم سر درس نهج البالغه ننشسته ام و اگر ترجمه 
کنم چه فرقی با دیگر ترجمه ها خواهد داشت؟ یا 
مثالً اصحاب الیمین و اصحاب الّشمال؛ راستی ها 
و چپی ها، االن در ادبیات ما دو اصطالح سیاســی 
ََّما نَْحُن ُمْصلُِحوَن« که برخی ترجمه  اســت، یا »إِن
کرده اند ما اصالح طلبیم! این بارِ سیاســی دارد و 
نباید اســتفاده شود. تا دلتان بخواهد از این موارد 
داریم. یا کلماتی مانند سگالیدن، ژاژخوایی، مشکو 
و... . یک ویراســتار می آید و این کلمات مهجور را 
اصالح می کند. در فرهنگ لغت کشورهای اروپایی 
فن ترجمه 500 ســال از ما جلوتر اســت و مثاًل 
جلوی کلمه »سگالیدن« می نویسد این واژه متروک 
شده است. حاال شما برو این ترجمه ها را برای یک 
استاد دانشگاه بخوان؛ نمی تواند معنی کند، تا چه 

رسد به یک دانش آموز یا یک مخاطب عام.
برای »أُولَِئَک یُْجَزْوَن الُْغْرَفَة بَِما َصَبُروا« که به پاداش 
بهشتیان اشاره دارد، کلمه »غرفه« را غرفه ترجمه 
کرده انــد در حالی که امروز غرفه را مثالً اتاقک یا 

فضایی در نمایشگاه می دانیم! از برخی مترجمان 
هم که این اشکال را پرسیدم که مثالً چرا غرفه را 
»مشکو« ترجمه کرده اید و آیا امروز کسی معنای 
آن را می فهمــد؟ گفتند کــه از این نمونه ها زیاد 

نداریم. 

 شما خودتان »غرفه« را چه ترجمه کرده اید؟
 ما خیلی تحقیق کردیم و سرانجام به »خانه های 
بهشتی« رسیدیم. بسیاری از این ترجمه های فعلی 
فاجعه اســت. حتی مثالً شــماره فونت را رعایت 
نکرده انــد و با فونت 8 ترجمه را گذاشــته اند که 
واقعاً قابل خواندن نیست، یا ترجمه را در زیر آیات 
آورده اند و در جاهایی مجبور شده اند آن را فشرده 

کنند. 
در جاهایی برخی ترجمه ها نوســان فونتی بین 8 
تا 1۴ دارند که خیلی عجیب است. نوسان فونت 
ترجمه ما بین 11/5 تا 12/5 اســت. االن در قطع 
پالتویی هیچ ترجمه خوبی نداریم و کاری هم که 
موجود است با فونت 6 اســت که باید با ذره بین 

بخوانید!

  تمرکز شــما روی رسم الخط عثمان طه 
است یا با رسم الخط ملی هم کار می کنید؟

 رسم الخط ملی که به خاطر نواقصش آمد و رفت. 
االن رســم الخط قرآنی، خط نســخ است. حاال 
نویسنده اش ممکن است ایرانی یا لبنانی یا سوری 

یا سعودی باشد. 

اما ما کارشــناس خط داشــتیم تا چند مورد را 
حتماً رعایت کنیم؛ زیبایــی خط، گرافیک خط، 
رسم االمال یا درست نویسی خط که مثالً بسیاری 
از نســخ نویسان فارسی الف ممدوده و مقصوره را 
نادرست نوشته اند. گروه چهارم کارشناسان ما هم 
آموزش دهنده های قرآن هستند که در بررسِی ما 
به اتفاق به همین نسخه دوم و جدید خط عثمان 
طه رأی دادند. البته ما برای شــماری از افراد که 
خط های دیگر را هم خواســتار شــده اند در حال 
بررسی و انتخاب خوشنویس ایرانی هستیم. اگرچه 
افتخار آن ها هم این است که کارشان به عثمان طه 
نزدیک است. متأسفانه برخی از مؤسسات آمده اند 
مثالً دارند روی خط نیریزی کار می کنند که کالً از 
دور خارج است و استدالل می کنند که می خواهیم 
آن را احیا کنیم. این درســت شــبیه احیا کردن 
پیکانی است که از رده خارج شده و جایش در موزه 
است نه خیابان ها. اگر یک متخصص خط این ها را 
توضیح بدهد بیشتر متوجه اشکاالت بسیاری از این 

خط ها می شوید.

  درباره دیگر ویژگی هــای فنی کارتان 
توضیح بدهید.

** ما یکسری نوشته ها درباره تجربیاتمان در انجام 
این کار داریم که ان شــاءاهلل منتشر می شود و در 
آنجا توضیح داده ام که پرانتز و قالب نه جامع است 
و نه مانع و فقط موجب دســت انداز برای خواننده 
می شود. ما 1۴ ویژگی اصلی و ده ها ویژگی فرعی 
در این کار داریم که در سه مقاله توضیح داده شده 
و در مجله ترجمان وحی هم چاپ شده و همه هم 

دیده اند و کسی نظری نداشته جز آیت اهلل سبحانی 
که ایشان هم نظر مثبت داشته اند.

در بســیاری موارد مترجمان »امثــال« یا همان 
َمثل های عربی را اشــتباه معنا کرده اند یا کلماتی 
را که در عربی و فارسی اشتراک لفظی و ظاهری 
 دارند یک جــور معنا کرده اند که این نادرســت 
َِّذیَن ُهْم أََراِذلَُنا  است. مثالً کلمه »اراذلنا« در »إاِلَّ ال
أِْي« را نباید »اراذل« معنی کرد چون در  بَاِدَي الــرَّ
فارسی اراذل معنی اوباش دارد اما در عربی منظور 
طبقه پایین دســت اســت که ما آن را پابرهنه ها 
ترجمه کرده ایم. و دیگر؛ جمالِت کوتاه و کم کردن 
فاصله بین نهاد و گزاره از ویژگی مهم کار ماست. 
مثالً در ترجمه های پیشــین داریم که: زکات به 
مصرف در راه ماندگان، قرض دارها، یتیمان، فقرا و 
فالن و فالن و فالن و... می رسد. خواننده به انتهای 
جمله که می رسد ابتدای جمله را فراموش می کند! 
ما به این صورت ترجمه کرده ایم که مثالً مصرف 
زکات باید برای این هشــت گروه باشــد: در راه 
ماندگان، قرض دارها و... ما جمالت را شکسته ایم 

و کوتاه و ساده کرده ایم.
 ادامه دارد... 

معارف

گفت و گوی قدس با مترجم »ترجمه تفسیری و پیام رسان قرآن برای نوجوانان و جوانان«

نسل جوان تشنه ترجمه های نوین قرآن است 
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زیربنای عنوان پروژه
ساختمان)مترمربع(

برآورد رباتی اولیه بر اساس 
ب فهرست بهای 1397 

رشته و گروه  شرکت 
پیمانکاری

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه

مدت زمان 
اجرا

محل تامین اعتبار

تکمیل ساختمان 
دانشکده فنی مهندسی 

بهمراه موتور  خانه 

ابنیه پایه 3 و 552549/677/544/022
تاسیسات 3

ملی - اسناد خزانه12 ماه2/483/877/201 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای - نوبت اول
دانشگاه والیت در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای  ، پروژه های با مشخصات ذیل به شرکت پیمانکاری توانمند وصاحب 

صالحیت در زمینه مورد نظر که دارای شرایط زیر و سایر شرایط مندرج در اسناد مناقصه باشد واگذار نماید . 

-شرایط شرکت در مناقصه:
1- دارای سابقه اجرای عملیات ساختمانی با حداقل 4000متر مربع در 5 سال اخیر که تحویل موقت شده باشد .

2- دارای تاییدیه اعتبار توان مالی به روز از سوی بانک تا سقف مبلغ مناقصه باشد .
3- دارای تشویق نامه ، تقدیر نامه و یا رضایت نامه مرتبط با سابقه ارائه شده از کارفرمایان قبلی در 5 سال اخیر باشد .

4- ظرفیت آماده بکار معادل یا بیشتر از مبلغ برآورد .
_ محل اجرای پروژه استان سیستان و بلوچستان - ایرانشهر - بزرگراه شهید مرادی )کیلومتر 4 جاده بمپور( - دانشگاه والیت .

_زمان فروش اسناد مناقصه اسناد مناقصه در ساعات 30 : 8 الی 30 : 14 روز یک شنبه مورخ 1397/3/6 لغایت روز پنج شنبه 97/3/10 

با ارائه مدرک ذیل تحویل می شود .
1 - اصل و کپی فیش واریزی 2- گواهی تعیین صالحیت معتبر )پایه 3 و تاسیسات 3( در رشته ابنیه 3- معرفی نامه با مهر شرکت 

2 - مستندات مربوط به ثبت اطالعات ظرفیت کاری و ریالی 
3 - صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به سال 1394 یا 1395 

نشانی محل فروش اسناد مناقصه ، تهران - خیابان سئول - خیابان باسمی غربی - نبش کوی مهتاب - شماره 7 - تلفن  88055082-5 
مهندسین مشاور معماری موج نو 

قیمت اسناد مناقصه فیش بانکی به مبلغ 3/000/000 ریال )سیصد هزار تومان( به شماره حساب 2544028939 بانک تجارت شعبه 
مرکزی ایرانشهر بنام درآمد عمومی دانشگاه والیت . 

نوع تضمین شرکت در مناقصه ، تضمین شرکت در مناقصه باید به صورت یکی از بندهای ذیل به دستگاه مناقصه گذار تسلیم شود .
1 - ضمانت نامه بانکی که مدت اعتبار آن 3 ماه از تاریخ تحویل پیشنهاد بوده و به دستور کارفرما قابل تمدید تا سه ماه دیگر باشد 

2- واریز وجه نقد به شماره حساب 2592510114 بانک تجارت شعبه دانشگاه والیت به حساب سپرده دانشگاه والیت .
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها ، ساعت 30 : 13 روز یک شنبه مورخ 97/3/20 می باشد .

نشانی محل تسلیم پیشنهادها ، ایرانشهر - بزرگراه شهید مرادی )کیلومتر 4 جاده بمپور( دانشگاه والیت - دبیرخانه مرکزی 
زمان و محل بازگشایی پیشنهادها ، ساعت 10 صبح روز دو شنبه مورخ 97/3/21 در دفتر ریاست محترم دانشگاه واقع در ایرانشهر - 

بزرگراه شهید مرادی )کیلومتر 4 جاده بمپور( دانشگاه والیت .

سایر شروط : 
تامین اعتبار از محل طرحهای عمرانی و به صورت اسناد خزانه 1 الی 4 ساله می باشد . هیچگونه پیش پرداخت نقدی به پیمانکار صورت 

نخواهد گرفت )پیش پرداخت به این قراردادها تعلق نمی گیرد ( 
دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .
مدت اعتبار پیشنهادها : 3 ماه از تاریخ پیشنهاد مناقصه گر و قابل تمدید به مدت 3 ماه دیگر با نظر کارفرما می باشد .

امتیاز  ارزیابی می گردند و در صورت کسب حداقل 70  بر اساس اسناد  ابتدا متقاضیان  این مناقصه  باشد در  به توضیح می  الزم 
پاکات مربوط به پیشنهاد قیمت آنان بررسی خواهد گردید و چنانچه مناقصه گری امتیاز الزم را کسب ننماید پیشنهاد آن قابل بررسی

 نمی باشد و حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت همچنین قراردادها از نوع فهرست بهاء خواهد بود .
اطالع��ات تکمیل��ی از طری��ق وب س��ایت   www.velayat.ac.ir   و همچنی��ن پای��گاه مل��ی اط��الع رس��انی مناقص��ات کش��ور ب��ه نش��انی

 http://iet.mpoeg.ir قابل دسترسی می باشد . 
روابط عمومی دانشگاه والیت  .



مهاجم سنگالی ماندنی نیست

»شفر«  به دنبال جانشین »تیام«
 فوتبال  سینا حسینی   چند هفته پیش از اتمام رقابت های 
لیگ برتر زمانی که ستاره ســنگالی آبی ها با درخشش در لیگ 
قهرمانان آسیا و بازی های حساس لیگ برتر برای تیم شفر گلزنی 
می کرد، خیلی از کارشناسان از ضرورت ادامه حضور این بازیکن 
در ترکیب استقالل سخن گفتند و هواداران فشار سنگینی به کادر 

مدیریتی استقالل وارد کردند.
*بازارگرمی گرانقیمت

با اتمام فصل مشخص شــد برای تحقق رویای حفظ تیام نیاز به 
یک بودجه میلیاردی اســت چون این بازیکن به همان اندازه که 
شفر برای اســتقالل هزینه بردار بوده اســت گران قیمت است و 
حفظ او به این سادگی ها نیســت.مصاحبه جنجالی مدیر برنامه 
این بازیکن در خصوص پیشنهاد باشــگاه الکویت با واکنش تند 
هواداران روبه رو شــد اما پندار توفیقی و افتخاری مدعی شدند 
این مسئله بازارگرمی معمولی در فوتبال است . با انتشار خبر عقد 
قرارداد رسمی تیام با الکویت در روزنامه چاپ عربستان مشخص 
شد خبر منتشر شده بازار گرمی نبوده بلکه یک انتقال نجومی از 
لیگ ایران به لیگ کویت بوده که قطعا بازنده بزرگ در این میان 

باشگاه استقالل بوده و بس!
*پیشنهاد 4 میلیون دالری

اما در این میان چه اتفاقی رخ داد که ســبب شد مهاجم سنگالی 
از ترکیب استقالل جدا شود؟ از قرار معلوم مهاجم سنگالی همان 
گونه که در بندی از قراردادش ذکر شده با پرداخت 200 هزار دالر 
می تواند از استقالل جدا شود اعالم کرده برای تمدید قراردادش 
باید حداقل دو و نیم میلیون دالر برای یک فصل دریافتی داشته 
باشــد! وی با اشــاره به این که در حال حاضر وی پیشنهاد چهار 
میلیون دالری از سوی باشگاه های حوزه خلیج فارس دارد حاضر 

است به استقاللی ها تخفیف بدهد تا در این باشگاه بماند.
*چرخش تیام

مسئوالن باشــگاه اســتقالل با تصور این که می تواند از بازیکن 
سنگالی تخفیف بگیرند راهی ترکیه می شوند. اما از داخل به مدیر 
برنامه تیام خبر می رسد که پیشنهاد استقاللی ها برای حفظ تیام 
پرداخت یک میلیون دالر است به همین دلیل تیام از حضور در 
این نشست سرباز می زند و مدیر برنامه این بازیکن به مدیرعامل و 

معاونش اعالم می کند مبلغ همانی بود که اعالم شد .
* بازی با نام های بزرگ

به این مصاحبه های یــک خطی خوب دقت کنیــد. افتخاری 
می گوید تیام مدتی از دور خارج بود و استقالل او را دوباره مطرح 
کرد! توفیقی می گوید این مهاجم ممکن است به خاطر دالرهای 

نفتی از استقالل برود! شفر می گوید امیدوار است مهاجم سنگالی 
به او زنگ بزند و بگوید که ماندنی اســت و اگر نماند باید باشگاه 
یک مهاجم خارجی دیگر جذب کند . منابع خبری داخل باشگاه 
اســتقالل مدعی اند در برهه کنونی برای آرم کردن فضا بازی با 

اسامی بزرگ برای جانشینی تیام آغاز شده است تا به این ترتیب 
قدری فضای کنونی کنترل شود.نگاهی به لیست ۳۵ نفره کی روش 
هم نشان می دهد که همه مهاجمان هدفی که به تیم ملی دعوت 
شده اند خارج از لیگ برتر ایران بازی می کنند. کریم انصاری فرد، 
مهدی طارمی، ســردار آزمون، رضا قوچان نــژاد و کاوه رضایی 
بازیکنانی هستند که در لیست مهاجمان کی روش حضور دارند و 
همه در لیگ های خارج از ایران بازی می کنند. این یعنی در لیگ 
برتر ایران مهاجم ششــدانگی وجود ندارد که کیفیتی نزدیک به 
تیام داشته باشد و بتواند استقالل را به رویاهای بزرگش در فصل 

آینده برساند.
حرف آخر تیام در مورد تمدید قراداد با استقالل!

مهاجم سنگالی استقالل پیشــنهاد خود را برای تمدید قرارداد 
با این باشگاه را ارائه کرد، پیشــنهادی که به نظر برآورده کردن 
آن برای آبی ها نمی تواند کار چندان ســختی باشد. پیشنهادی 
که باشگاه استقالل به تیام ارائه کرده اســت مبلغ 60 هزار دالر 

به قرارداد ســال دوم او اضافه کرده اســت و به او اعالم کرده اگر 
استقالل بتواند قهرمان آســیا، لیگ برتر و جام حذفی بشود و او 
بتواند آقای گل لیگ برتر بشود قرارداد این بازیکن تا یک میلیون و 
۵0 هزار دالر افزایش پیدا می کند. اما این موضوع مورد قبول تیام 

قرار نگرفته است و این بازیکن اعالم کرده است که در صورتی که 
باشگاه استقالل به صورت خالص یک میلیون دالر به او پرداخت 
کند، این بازیکن در جمع آبی ها ماندنی خواهد شد تا شانس خود 

را برای آقای گلی در آسیا امتحان کند.
ایجنت رسمی  تیام که جمعه شــب با مدیران استقالل مذاکره 

کرده بود در این باره گفت: 
پیشنهاد خوبی به تیام ارائه نشده اســت. پیشنهاد آن ها قرارداد 
ســال پیش اســت به اضافه  60 هزار دالر پول اضافــی  ولی با 
آپشن هایی که در آن در نظر گرفته شده است به یک میلیون و  ۵0 
هزار دالر می رسد، در پیشنهاد باشــگاه استقالل آمده است اگر  
آقای گل بشوی، قهرمان لیگ، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا 

بشوی این رقم پرداخت می شود.
به گفته او  اولویت تیام استقالل است و حاضر است از پیشنهاد 
۳ برابر بیشتر الکویت بگذرد و با یک میلیون دالر در استقالل 

بماند.  

حدادی فر با ذوب آهن تمدید کرد
ورزش: کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن قراردادش را با این باشــگاه 
تمدید کرد. قاسم حدادی فر بعد از توافق با مسئوالن باشگاه ذوب آهن 
قراردادش را دیروز به مدت یک فصل دیگر با این باشگاه تمدید کرد.

مهاجم استقالل در تیررس پیکان
ورزش: علی قربانی که در فصل گذشته بیشتر به عنوان بازیکن ذخیره 
برای استقالل به میدان رفت با پیشنهاد تیم پیکان مواجه شده است. 
این در حالی است که مرتضی آقاخان مهاجم فصل گذشته پیکان نیز 

در آستانه پیوستن به استقالل قرار دارد.
علی دایی نیز پیش از این در پایان بازی برگشت استقالل - سایپا در 
فصلی که سپری شد برای جذب علی قربانی اعالم آمادگی کرده بود و 
باید دید او در فصل نقل وانتقاالت پیشنهادی برای جذب این بازیکن 

ارائه خواهد کرد یا نه. 

تارتار در جم ماندنی شد
ورزش:  پس از مذاکرات مدیران باشگاه پارس جنوبی با مهدی تارتار، 

این باشگاه در بیانیه ای از ادامه همکاری این مربی با پارس خبر داد.
در این بیانیه آمده اســت: تاکنون هیچ بازیکنی از تیم فوتبال پارس 
جنوبی جم از باشگاه جدا نشده و از دوشــنبه با بازیکنان مورد نظر 

مذاکره خواهد شد.
در ضمن توافق با سرمربی   تیم فوتبال پارس جنوبی جم مهدی تارتار 
انجام شده و به زودی کادر فنی، کار خود را برای فصلی جدید و موفق 

آغاز خواهد کرد.

استعالم از فیفا 
پرسپولیس به یک شرط می تواند

 ۳ بازیکن آزاد جذب کند
فارس: اگر چه تیم پرسپولیس از نقل و  انتقاالت تابستانی با حکم فیفا 
و شکایت ریزه اسپور ترکیه محروم شده است اما برخی کارشناسان 
می گویند پرسپولیس می تواند بعد از پایان نقل و انتقاالت تابستانی 
یعنی 1۳ شهریور سه بازیکن سهمیه آزاد فیفا جذب کند. با این حال 
در این مورد کارشناسان حقوقی فوتبال در داخل کشور اختالف نظر 

دارد.
فریبرز محمودزاده رئیس کمیته نقل و انتقاالت ســازمان لیگ در 
این مورد گفت: در دوره های گذشته که استقالل و تراکتورسازی از 
پنجره نقل و انتقاالت محروم بودند طبق استعالمی که از فیفا گرفتیم 
نتوانستند بازیکن آزاد جذب کنند اما ماهیت رأی پرسپولیس با آن 
دو باشگاه متفاوت است زیرا یک باشگاه دیگر از پرسپولیس شکایت 
کرده و ممکن است فیفا اعالم کند که پرسپولیس می تواند بازیکن 
آزاد جذب کند البته در این مورد باید از خود فیفا اســتعالم رسمی 
بگیریم و در صورت تأیید پرســپولیس مجاز به جذب بازیکن آزاد 

خواهد بود.

کاوه رضایی در آستانه ترک شارلروای 
بلژیک

ورزش:  کاوه رضایی به واســطه عملکرد خوبــش در ژوپیترلیگ 
پیشنهاد هایی برای ترک شــارلروا دارد. مهم ترین پیشنهاد رسمی 
به کاوه از آن باشــگاه آندرلخت بلژیک است. آندرلخت با پیشنهاد ۳ 
میلیون یورویی خواهان جذب کاوه رضایی از شارلروا شده که هیچ 
بعید نیست این پیشنهاد وسوسه کننده باعث حضور کاوه در یکی از 

معروف ترین تیم های بلژیک شود.
این در حالی است که با توجه به موفقیت های اخیر رضایی در سال 
گذشته احتماال پیشنهادهایی از سایر لیگ های اروپایی نیز برای این 
مهاجم ایرانی می رسد؛ حتی شــنیده می شود از بوندسلیگا نیز یک 
تیم آلمانی خواهان جذب او شده، با این حال هیچ پیشنهاد رسمی 
دیگری هنوز به باشگاه شارلروا برای جذب کاوه نرسیده اما چیزی که 
مشخص است این بازیکن به احتمال فراوان و باالی 90 درصد شارلروا 

را ترک خواهد کرد.

»کی روش«  در لیست قلعه نویی
ورزش: کی روش استنلی مهاجم برزیلی که در لیگ هفدهم شاگرد 
امیر قلعه نویی بود و برای ذوب آهن بازی کرد، قراردادش با این تیم 
به پایان رسیده و احتماال راهی ســپاهان خواهد شد. مسعود تابش 
مدیرعامل سپاهان هم اعالم کرده کی روش استنلی در لیست امیر 
قلعه نویی حضور دارد و با این شرایط احتماال طی روزهای آینده شاهد 

حضور کی روش در سپاهان خواهیم بود. 

ضد حمله

انتقال قطعی قلی زاده به شارلوا
ورزش: علی  قلی زاده که از چندی پیش مذاکراتش با باشگاه شارلوا را آغاز کرده 
بود در نهایت با مسئوالن این باشگاه بلژیکی به توافق رسیده و حضورش در این 
تیم قطعی شده است. قلی زاده پیش از این از برخی باشگاه های مطرح ایرانی نیز 
مانند استقالل و پرسپولیس پیشنهاداتی داشت که در نهایت ترجیح داد لژیونر 
شود.قطعی شدن حضور قلی زاده در شارلوا در حالی است که این باشگاه بلژیکی 
به دنبال جذب امید نورافکن بازیکن فصل گذشته استقالل نیز هست تا در فصل 
آینده در کنار قلی زاده و رضایی از سه بازیکن ایرانی در ترکیبش بهره ببرد. رضا 
درویش، مدیرعامل باشگاه سایپا در گفت و گو با تسنیم خبر قطعی شدن انتقال 

علی قلی زاده به باشگاه شارلوا را تأیید کرد.

سروش رفیعی نفر اول لیست برانکو  
تسنیم: برانکو ایوانکوویچ لیست بازیکنان مد نظر خود را تحویل مدیریت باشگاه 
پرسپولیس داده تا برای جذب آنها اقدام کند، در این میان سرمربی پرسپولیس 
روی  جذب برخی بازیکنان اصرار دارد که در صدر آن ها سروش رفیعی قرار دارد، 
بازیکنی که برانکو چه از نظر اخالقی و چه فنی اعتقاد زیادی به وی دارد و فصل 
گذشته نیز خیلی سعی کرد تا مانع انتقالش به الخور قطر شود. رفیعی به نوعی نفر 

اول لیست سرمربی کروات پرسپولیس است.
 باشگاه پرســپولیس نیز منتظر مشخص شــدن وضعیتش در پنجره نقل و 
انتقاالت اســت که طبق گفته گرشاســبی 10 خرداد این موضوع مشخص 

خواهد شد. 
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ورزشـــی

به دلیل نزاع سیاسی با ترکیه

بازی دوستانه ایران- یونان 
لغو شد

ورزش: به نقل از ســایت اســپورت تایم یونــان، طبق گزارش 
رسانه های خارجی از جمله خبرگزاری EPA بازی های دوستانه 
یونان برابر ایران و نیجریه لغو شــد. مدتی قبل  فدراسیون فوتبال 
یونان از همتای ایرانی خود پاسخ منفی برای برگزاری بازی دوستانه 
در تاریخ 12 خرداد را دریافت کرد. طبق گزارش برخی رسانه های 
یونانی این بازی ها باید در استانبول و نه در آتن برگزار می شدند و 
به همین دلیل لغو شده است. یونانی ها تمایل داشتند که در کشور 

خودشان میزبان بازی باشند.
این در شــرایطی اســت که خبرگزاری DPA آلمان نوشته بود 
که ســرمربی تیم ملی یونان بازی دوستانه تیمش مقابل تیم ملی 

کشورمان را لغو کرده است.
در همین حال سایت اینسایدر اســلوونی درباره لغو ناگهانی بازی 
دوستانه تیم های ملی فوتبال یونان و ایران نوشت: خبر لغو این بازی 
توسط میخائیل اسکیبه، ســرمربی آلمانی تیم ملی فوتبال یونان 
تأیید شده است. دالیل رســمی برای لغو این بازی اعالم نشده  اما 
رسانه های یونانی گمانه زنی هایی دارند که به خاطر مسائل سیاسی 
میان کشــورهای یونان و ترکیه و بازداشــت 2 عضو ارتش یونان 
به دلیل عبور از مرز دریایی 2 کشور در 2 ماه قبل چنین تصمیمی 

اتخاذ شده است.

تلگرافی

* مجید جاللی ســرمربی پیکان بــرای لیگ هجدهم 
تصمیم دارد قرارداد »کنت ایکه چوکو«و»ارفانگ دافه«  

را تمدید نکند .
* مسعود تابش ،مدیرعامل باشگاه سپاهان در خصوص 
رقم قرارداد امیر قلعه نویی گفت: با تمام آپشــن هایش 

نزدیک به ۳ میلیارد است. 
*در پایان روز نخســت رقابت های تکوانــدو قهرمانی 
آسیا سه مدال نقره و یک برنز به نمایندگان ایران رسید 
که فرزان عاشــورزاده نیز در فینال، از کسب مدال طال 

بازمانده و به نقره بسنده کرد.
* مهدی سهرابی رکابزن ملی پوش ایران بعد از تمرین 
برای حضور در پیســت دوچرخه ســواری با ممانعت 
مامــوران حراســت درب ورودی مواجه شــد و کار به 

درگیری رسید اما در نهایت مسئله حل شد.
*  رئیس جمهور روسیه به ســتایش از تیم   ملی فوتبال 
اسپانیا پرداخت و این  تیم را شــانس اصلی قهرمانی در 

جام جهانی 201۸ معرفی کرد.
* اینیســتا در یک برنامه تلویزیونی تاییــد کرد که در 

کودکی هوادار رئال مادرید بوده و نه بارسلونا.
* روبرتو مانچینی، سرمربی جدید تیم ملی ایتالیا ابراز 

امیدواری کرد که بتواند با این تیم، جام کسب کند.

سرخ ها دنبال جلب رضایت »بنسون«
ورزش: بدهی های باشگاه پرسپولیس به بازیکنان و مربیان خارجی پیشین خود تمام شدنی نیست و مسئوالن فعلی 
این باشگاه همچنان مجبورند تاوان اشتباهات مدیران قبلی این باشگاه را بپردازند. جری بنسون مهاجم هندوراسی 
سه فصل پیش پرسپولیس هنوز از این باشگاه طلبکار است و فیفا هم حکم به پرداخت طلب او داده است. با شرایط مالی 
که باشگاه پرسپولیس دارد، مسئوالن آن فعال توان پرداخت یک جای طلب بنسون را ندارند و از این رو از وی خواسته اند 
مطالباتش را در چند قســط پرداخت کنند. موردی که به ادعای مسئوالن این باشگاه با موافقت بنسون مواجه شده 
است. اگرچه طلب این بازیکن از پرســپولیس با باال رفتن قیمت دالر نیز نسبت به ۳ سال پیش افزایش چشمگیری 

داشته است. این در حالی است که هنوز در مورد گولچ هم پرونده این باشگاه به جایی نرسیده است.

آپشن های قرارداد شفر لو رفت
ورزش: وینفرد شفر سرمربی تیم فوتبال استقالل در حالی قرارداد خود را با آبی  پوشان پایتخت 2 ساله تمدید کرد که در این 
میان آپشن هایی برای پاداش به این  مربی آلمانی در نظر گرفته شده است. شفر برای قهرمانی در لیگ برتر فصل آینده حدود 
۵0 هزار دالر دریافت می کند. سرمربی آلمانی استقاللی ها همچنین در صورت قهرمانی در رقابت های جام حذفی سال بعد 
حدود ۳0 هزار دالر دریافت می کند. از طرفی شفر برای قهرمانی در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا هم پاداشی حدود ۸0 هزار 

دالر از مدیران دریافت می کند. شفر در بازی های لیگ پس از هر پیروزی همانند دیگر بازیکنان و کادر فنی پاداش می گیرد.

پنجعلی: باید به تصمیم کی روش احترام گذاشت
ایسنا: پیشکسوت فوتبال ایران می گوید او هم از دعوت نشدن جالل حســینی به تیم ملی ناراحت بوده اما اآلن فقط 
می خواهد از تیم ملی حمایت کند. محمد پنجعلی گفت: در هفته گذشته به خاطر لیست تیم ملی و دعوت نشدن برخی 
بازیکنان شرایط ناراحت کننده ای به وجود آمد. من خودم هم ناراحت بودم اما االن فقط باید از تیم ملی حمایت شود. من 
خودم در این شــرایط بوده ام و می دانم حمایت از بازیکنان و تیم ملی چه کمکی خواهد بود. وی گفت: من هم به دعوت 
نشدن جالل حسینی اعتراض داشتم اما در نهایت باید به تصمیم کی روش احترام بگذاریم. دعوت نشدن سید جالل مورد 
تایید من به عنوان یه پیشکسوت و مردم نبوده اما االن نباید به این مسائل بپردازیم و تیم ملی باید در آرامش باشد چون این 
مسئله جنبه ملی دارد. همه بازیکنان بچه های ایران هستند و باید به آنها دلگرمی بدهیم تا با افزایش اعتماد به نفس شان 
بازی های خوبی انجام بدهند. من از این طریق خواهش می کنم که 19 روز مانده به جام جهانی فقط از تیم ملی حمایت کنیم.

مهدوی کیا: بحث رفتن
 کی روش انگیزه بازیکنان را 

کم نمی کند
ایسنا: مهدی مهدوی کیا درباره مباحث مختلفی 
از جمله روند آماده ســازی تیم ملی و همین طور 
بحث پیشــنهاد تمدید قرارداد کی روش به صحبت 

پرداخت. 
* فکر می کنید تیم ملی زمان مناسب را برای 

آماده سازی در اختیار داشت؟
هرچه زمان بیشــتر در اختیار تیم ملی باشد قاعدتا 
خیلی بهتر است اما باید باشگاه ها و برنامه های لیگ 
قهرمانان آسیا را هم در نظر بگیریم. این چیزی نیست 
که بتوان فدراسیون در آن دخالت کند و در همه جای 

دنیا وجود دارد. 
* آیا می توانیم به دیدار برابر پرتغال امیدوار 

باشیم؟
ما سال 2006 هم راحت به پرتغال نباختیم. آن ها 
با یک گل که حاصل یک شــوت از راه دور بود از ما 
پیش افتادند. شــوتی که شــاید چند سال یک بار 
از آن شوت ها زده شــود. گل دوم را هم که از نظر 
خیلی ها اصال پنالتی نبــود اما داور پنالتی گرفت و 
پرتغالی ها گل زدند. . قطعا شــناختی که کی روش 
از تیم ملی پرتغال دارد در جــام جهانی به کارمان 
خواهد آمد. نســبت به جام جهانــی قبلی هم فکر 
می کنم امسال شــرایط خط حمله تیم خیلی بهتر 
اســت چرا که بازیکنانی داریم کــه در اروپا بازی 

می کنند و عملکرد خوبی داشته اند. 
* چند روز قبل بحث تمدید قرارداد کارلوس 
کی روش مطرح شد. نظر شما درباره این موضوع 

چیست؟
واقعا نمی دانــم مطرح کردن بحث تمدیــد قرارداد 
کی روش 20 روز مانده به جــام جهانی به چه دلیل 
است؟ این اتفاق می توانســت پس از جام جهانی رخ 

بدهد و در آرامش کامل انجام شود. 
* شاید این مســئله روی بازیکنان هم تأثیر 
منفی بگذارد یا حتی مدیریت مربی را هم روی 

تیم کمتر کند.
انگیزه بازیکنان اصال کم نمی شود. جام جهانی آنقدر 
هیجــان و انگیزه به بازیکنان می دهــد که مطمئنم 
انگیزه بازیکنان کم نمی شود اما شاید اگر بحث جدایی 
کی روش از تیم ملی پس از جام جهانی مطرح می شد 

خیلی بهتر بود. 



 بسكتبال  ورزش   سايت فدراسيون جهانى بسكتبال 
در آستانه پنجره سوم رقابت هاى انتخابى جام جهانى با حامد 
حدادى ستاره بى نظير بسكتبال ايران و آسيا به گفت و گو 
نشسته و از او درباره ديدارهاى پيش رو پرسيده است. مشروح 

گزارش و گفت و گوى فيبا با حدادى در ادامه مى آيد:
حامد حدادى منتظر آغاز پنجره ســوم رقابت هاى انتخابى 
جام جهانى اســت تا دوباره فرصت بــازى در خانه و برابر 

هواداران ايرانى را بدست بياورد.
حدادى 33 ســال دارد امــا همچنان مثل يك ســتاره با 
عملكردى موثر تيم ملى را پيش  مى برد. او آمارى فوق العاده 
در پنجره دوم ثبت كرد. تاثيرگذارى 26/5، ميانگين امتياز 
17/5، 14/5 ريباند، 2 بالك شات و 3/5 پاس منجربه گل 
آمارى است كه حدادى از خود در پنجره دوم انتخابى جام 

جهانى ثبت كرده است.
او مى گويد: من براى هر تيمى كه بازى مى كنم به ســختى 
مبارزه مى كنم و مى جنگم اما براى تيم ملى شــرايط فرق 
مى كند. زمانى كه پيراهن ملى را بــه تن دارى نماينده 80 
ميليون نفر هستى و همه چيز فرق مى كند. براى تيم ملى 
كشورت بازى مى كنى، براى عرق ملى و احساس غرور بازى 

مى كنى نه چيز ديگر.
اين صحبت هاى حامد حدادى است كه در تيم ملى به نايب 
قهرمانى كاپ آسيا رسيد، در ســال هاى 2007، 2009 و 
2013 قهرمان آسيا شد و در جام هاى جهانى 2010 و 2014 

و المپيك 2008 پكن حضور داشت.
پنجره ســوم و نهايى مرحله نخست انتخابى جام جهانى 
به زودى برگزار مى شود. تيم ملى ايران با سه برد و يك 
باخت صدرنشين گروه D اســت. حدادى و تيم ملى 
ايران در دوحه با قطر رقابت مى كنند و سپس به خانه 

برمى گردند تا برابر قزاقستان پيكار كنند.
حدادى عاشق اين است كه در خانه و برابر هواداران 
و خانواده اش براى تيم ملى بازى كند. او مى گويد: 
حس فوق العاده اى اســت. خيلى دوست دارم كه 

پنجره سوم هرچه سريع تر آغاز شود تا دوباره برابر 
هوادارانمان بازى كنيم. من در ســالن هاى بزرگى در 

المپيك، NBA و CBA بازى كرده ام اما 
هيچ كدام مثل بازى در خانه نبوده است. 
مردم ايران از سراســر كشور برنامه ريزى 
مى كنند و به ســالن مى آيند تا بازى را 

تماشا كنند.
حدادى مى گويد: اول اينكه احســاس 
بسيار خوبى است كه به خانه برمى گردى 

و در كنــار خانواده،  مردمى كه عاشقشــان 
هستى و هم تيمى هايى كه با 

آنها بزرگ شده اى قرار 
مى گيرى. ســپس 

افتخــار بزرگى 
اســت كه اين 
را  فرصــت 
دارى تا برابر 

مــردم و 

عالقه مندان به بسكتبال بازى مى كنى. احساس 
بســيار خوبى اســت وقتى مى بينــم خانواده و 

دوستانم در ميان تماشاگران هستند.
او ادامه مى دهد: به ابتداى بازى با عراق در تهران 
دقت كنيد. ما شــروع خوبى نداشــتيم. همه 

بازيكنان كامال هيجان زده بودند.
بسكتبال ايران در دو دوره گذشته جام جهانى 
حضور داشته اما حدادى مى گويد براى حضور در 
سومين دوره بايد بسكتبال ايران 

قوى تر شود.
او مى گويــد: ايــن 
زيادى  اهميــت 
براى بســكتبال 
دارد  ايــران 
تــا دوبــاره 
ســطح  در 

جهانى به ميدان برود. المپيك و جام جهانى باالترين سطح 
تورنمنت هاى بين المللى را دارند كه هر كشورى براى حضور 

در آن ها تالش مى كند.
ستاره بسكتبال ايران و آسيا با اشاره به ديدارهاى تيم ملى 
در مسير جام جهانى مى گويد: بازى بيشتر تجربه بيشترى 
در اختيار بازيكنان قرار مى دهد اما اين نحوه مسابقات يك 
زاويه ديگرى دارد كه به سود بسكتبال ايران است و مى تواند 
اسپانسرها را به سمت اين رشته بكشد. اين مسابقات فرصت 
را در اختيار افرادى كه عالقه دارند در ورزش سرمايه گذارى 
كنند مى گذارد تا بســكتبال را ببينند و متوجه شــوند كه 
چقدر اين رشته هيجان انگيز است. قطعا با سرمايه گذارى 
بيشتر و حضور اسپانسرها بسكتبال ايران بهتر مى تواند رشد 

و خودش را معرفى كند.
 بســكتبال ايران در مســير جام جهانى تاكنون ميزبان دو 
مسابقه بوده و بازى سوم در راه است. حدادى تنها يك جمله 

درباره مسابقه پيش رو مى گويد: شما را در خانه ام مى بينم.

حدادى در گفت و گو با سايت فدراسيون جهانى بسكتبال

حضور در المپيك براى تيم ملى مهم ترين اتفاق است
 مسابقات جهانى شركت ها

مريم طوسى در 200 متر طاليى شد
ورزش: در ادامه مسابقات جهانى شركت ها در لبول فرانسه، مريم 
طوسى در ماده 200 متر در گروه دوم با اختالف زياد از حريفان خود از 

خط پايان گذشت و به مقام نخست و مدال طال رسيد.
مريم طوسى در اين ماده با زمان 25:14 ثانيه، زودتر از ساير حريفان 

به خط پايان رسيد.
همچنين منصوره رضايى در بخش انفرادى مســابقات پينگ پنگ 

دومين رقابت هاى جهانى شركت ها به مقام نخست دست يافت.
اين پينگ پنگ باز جوان ايران با پيروزى بر حريف قدرتمند آلمانى 

خود موفق به كسب عنوان قهرمانى شد.

جنجالى ترين شيرجه 
دروغ از آب درآمد

ورزش: عكسى در فضاى مجازى دست به دست چرخيد و به سوژه 
روز تبديل شد كه در خبر آن آمده بود نماينده و فرماندار شهر فراشبند 
در اســتان فارس براى افتتاح يك اســتخر با كت و شلوار درون آب 
شيرجه زده اند. اما واقعيت ماجرا چيز ديگرى است و اين موضوع كًال 

يك شوخى بوده است. 
استخر شهداى فراشبند قبل از ماه مبارك رمضان با حضور مسئوالن 
محلى به صورت صورى افتتاح شــده اما هنوز براى اســتفاده عموم 

آماده نيست. 

سرمربى تيم ملى بوكس تا 2020 ابقا شد
ايسنا: رئيس فدراسيون بوكس گفت: هيچ مشكلى بين فدراسيون 
و اكبر احدى وجود ندارد و به احتمال زيــاد تا المپيك 2020 با هم 

همكارى مى كنيم.
 حسين ثورى گفت: فدراســيون تابع تصميم هاى وزارت ورزش و 
كميته ملى المپيك است اما تالش ما براى اين است تا شايسته ترين 
افراد را اعزام كرده و بهترين نتيجه را براى كاروان ايران كسب كنيم. 
تصميم  عزيزان در مورد سهميه بوكس را مى پذيريم ولى مى خواهيم 

در صورت امكان پنج تا شش سهميه را براى بوكس كسب كنيم.

ايوان سوكولوف: سه ايرانى قهرمان 
شطرنج جهان مى شوند

ورزش: سرمربى هلندى تيم ملى شطرنج با تاكيد بر اينكه شطرنج 
ايران سه ستاره دارد كه به زودى كانديداى قهرمانى جهان مى شوند، 

گفت: ايران مى تواند به جمع 15 كشور برتر جهان صعود كند.
 ايوان سوكولوف گفت: بازيكنان بعضاً در زمان هاى حساس و مشكل 
انتخاب هاى خيلى خوبى دارند و اين يكــى از بارزترين نقاط قوت 
شطرنج بازان ايرانى اســت. عالوه بر اين، ايرانى ها از لحاظ محاسبه 

مسائل تاكتيكى بسيار توانمند هستند.

خبر

يكشنبه 6 خرداد  ليگ ملت هاى واليبال
 ايران - ژاپن

 ساعت: 17:30 زنده از شبكه سه
دوشنبه 7 خرداد دوستانه بين المللى

 كره جنوبى - هندوراس
 ساعت: 15:30 زنده از شبكه ورزش

دوشنبه 7 خرداد دوستانه بين المللى
 پرتغال - تونس

 ساعت: 22:30 زنده از شبكه ورزش

دوشنبه 7 خرداد دوستانه بين المللى
 تركيه - ايران

 ساعت: 22:45 زنده از شبكه سه

چهارشنبه 9 خرداد  دوستانه بين المللى
 آرژانتين - هاييتى

 ساعت: 00:30 زنده از شبكه ورزش

چهارشنبه 9 خرداد  دوستانه بين المللى
 ژاپن - غنا

 ساعت: 14:30 زنده از شبكه ورزش

چهارشنبه 9 خرداد   دوستانه بين المللى
  اتريش - روسيه

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه ورزش

ورزش در سيما
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پومسه  روهاى ايران 
نايب قهرمان آسيا شدند

ورزش:  تيم ملى پومســه ايران در دو گروه مردان و زنان و با 
كسب چهار نشــان طال، 2 نقره و هفت برنز در رقابت هاى پومسه 

قهرمانى آســيايى ويتنام بعد از كره جنوبى در سكوى نايب قهرمانى 
قاره كهن ايستاد. تيم پومسه سه نفره مردان با تركيب «على سلمانى»، 
«اكبر فروزان» و «رحمت نظرى» با نشان زرين بر سكوى نخست ايستاد و 
سلمانى هم در رده  سنى 31 تا 40 سال و «هدايت آريان فر» در رده سنى 

باالى 65 سال 2 نشان طالى انفرادى را تصاحب كردند.
همچنين تيم پومسه ســه نفره زنان با تركيب «آتوسا فرهمند»، 

«سونا رزاقى» و «سيده معصومه حسينى» موفق شد عنوان 
قهرمانى پنجمين دوره مسابقات پومسه قهرمانى آسيا 

را كسب كند.

تالش ايران براى ميزبانى 
دوچرخه سوارى قهرمانى آسيا

مهر: سرمربى تيم ملى تريال با مثبت ارزيابى كردن شرايط اين رشته 
در ايران و نتايج اخير ركابزنان در آســيا گفت: قصد داريــم امتياز ميزبانى 

دومين دوره مسابقات قهرمانى آسيا را بگيريم.  على نوروزيان  گفت: اولين دوره 
مسابقات آسيايى بوده كه در ژاپن برگزار شد. سطح مسابقات نسبت به اينكه اولين 
دوره بود، خيلى خوب بود و تيم ها  به لحاظ فنى در وضعيت خوبى قرار داشتند. 6 
كشور اندونزى، ژاپن، ايران، چين تايپه، مالزى و تايلند در اين رقابت ها حاضر بودند.  
وى گفت: متاسفانه به دليل كم بودن تعداد تيم هايى كه براى شركت در مسابقات 

ايران اعالم آمادگى كرده بودند ما از برگــزارى اولين دوره انصراف داديم چرا 
كه نمى خواستيم سطح دوچرخه سوارى كشورمان تنها با حضور دو سه 

كشــور  پايين بيايد. اما تالش مى كنيم تا مجــوز ميزبانى دومين 
دوره اين رقابت ها را از كنفدراسيون دوچرخه سوارى آسيا 

بگيريم و زمينه حضور 7 تا 8 كشور را در مسابقات 
فراهم كنيم. 

هزينه 15 ميلياردى 
براى جاكارتا و بوينس آيرس

ورزش سه: دبيركل كميته ملى المپيك از هزينه 150 ميليارد ريالى 
اعزام كاروان ورزشى كشورمان به بازيهاى آسيايى 2018 جاكارتا و المپيك 

جوانان بوينس آيرس خبر داد.  شاهرخ شهنازى دبير كل و سخنگوى كميته ملى 
المپيك اظهار داشت: كميته ملى المپيك به جز تامين بخشى از بودجه فدراسيون ها  
و هزينه هاى آماده سازى رشته هاى مختلف، مى بايست مبالغى را نيز بصورت تخصصى 
براى اعزام كاروان هزينه كند كه خود رقم قابل مالحظه اى مى باشد.  وى ادامه داد: در 
اين مرحله و در آستانه اعزام كاروان ورزشى كشورمان به بازى هاى آسيايى 2018 
جاكارتا هيئت اجرايى كميته ملى المپيك مصوب كرد كه مبلغ 150 ميليارد 
ريال طبق بررسى هاى كارشناسى به اين امر اختصاص دهد كه با توجه به 

سياست شفاف سازى در اين دوره از فعاليت كميته ملى المپيك ريز 
آن منتشر مى گردد  و در مجموع هزينه ها ى بازيهاى آسيايى 

2018 جاكارتا و المپيك جوانان بوينس آيرس 150 
ميليارد ريالى مى شود.
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اميرمحمد سلطان پور: بعد از شگفتى آفرينى در مسابقات يورو2016 با 
صعود به مرحله يك چهارم نهايى اين مسابقات، ايسلند به طرز فوق العاده اى 
به عنوان تيم اول گروه جواز حضور در روســيه را كسب كرد تا اولين صعود 
تاريخ خود را به جام جهانى تجربه كند. ايسلند از لحاظ مساحت كوچكترين 
كشورى اســت كه تاكنون جواز حضور در جام جهانى را كسب مى كند اما 
مسلما تيم هاى حاضر در گروه اين تيم، به آن ها مانند يك تيم كوچك نگاه 
نخواهند كرد. كشور ايسلند تنها 339هزار نفر جمعيت دارد و اولين كشور 
زير يك ميليون نفر اســت كه به جام جهانى راه مى يابد؛ اما نبايد فراموش 
كنيم كه نزديك به 10درصد جمعيت كل اين كشور در ورزشگاه هاى روسيه 
تيمشان را با همان تشويق هاى جذاب ايســلندى كه مو به تن طرفداران 
فوتبال ســيخ مى كند، حمايت خواهند كرد. بازيكنان ايســلند با اينكه از 
نظر قيمتى با ارزش 60ميليون پونــد يك دهم ارزش بازيكنان تيمى مانند 
آرژانتين را داشته باشند، اما نسبت به مسابقات يورو از نظر فيزيكى و روانى 
قدرت بيشترى پيدا كرده و در بازى هاى گروه خود 7پيروزى در 10مسابقه 
را رقم زدند، از جمله پيروزى در تمامى بازى هاى خانگى شــان كه نشان از 

توانايى هاى باالى آن ها مى دهد.

سرمربى
هيمير هلگريمسون همچنان به عنوان دندانپزشك در كلينيكى در كشورش 
به فعاليت مشغول اســت. او به عنوان دســتيار الرس الگربك سوئدى در 
سال 2011 هدايت ايســلند را به عهده گرفت و بعد از ناكامى كشورش در 
صعود به جام جهانى 2014 به عنوان ســرمربى مشترك در كنار الگربك 
انتخاب شد. بعد از عملكرد بسيار خوب در يورو 2016 الگربك تصميم به 
كناره گيرى گرفت و به اين ترتيب اكنون هلگريمسون 50ساله به تنهايى 

سرمربى ايسلند است.
ستاره

معموال تيم ايسلند به عنوان تيمى يك دست فارغ از ستاره خاصى شناخته 
مى شــود، اما از ميان آن ها نمى توان به كيفيت متفاوت گيلفى سيگردسن 
اشــاره نكرد. با اينكه او پس از انتقال پرســروصدا از ســوآنزى به اورتون 
نتوانست آنگونه كه بايد و شايد توانايى هاى خود را نشان دهد، اما همچنان 
كليدى تريــن مهره تيمش در ميانه ميدان اســت و آقاى گل ايســلند در 
مســابقات مقدماتى نيز بود. تيم هــاى حريف بايد مراقــب دادن ضربات 

ايستگاهى به او باشند!

رقابت هاى داغ در  جام رمضان بسكتبال
على عبداحد: سرانجام بعد از مدتى بالتكليفى، ركود، سكوت، رفتن ها، 
آمدن ها، دخالت ها، گاليه ها، دلســردى ها، حمايت هــا، قول هاى ريز 
و درشت مســئولين ورزش استان و نيز رئيس فدراســيون بسكتبال به 
ترغيب و ادامه كار رئيس مستعفى هيئت بسكتبال استان، وى در نشست 
خبرى با اصحاب رسانه رســماً اعالم نمود كه تا پايان دوره 4 ساله اش با 
جديت و عالقه در بسكتبال استان مى ماند و برنامه هاى خود را در جمع 

خبرنگاران بيان كرد.
شايد بتوان شــروع بكار مجدد رئيس هيئت استان را با مسابقات بسكتبال 
جام رمضان كه در حال پيگيرى است تعريف نمود. يادآور مى شود چند سالى 
است كه هيئت بسكتبال مشهد با رياست عباس دهقانى چهره نام آشناى 
ورزش استان و تربيت بدنى شهردارى مشــهد و حمايت هيئت استان در 
حركتى قابل تحسين، با تجليل و بزرگداشت از پيشكسوتان محترم بسكتبال 

اقدام به برگزارى جام رمضان مى كند.
درخشــش نوجوانان و جوانانى كه در تركيب تيم ها قرار مى گيرند از نكات 
بارز و قابل توجه است كه مى بايد توسط هيئت استان ساماندهى و در طول 
سال تحت نظر و آموزش مربيان هيئت قرار بگيرند كه اينگونه نمى شود؟! 
مســابقات جارى جام رمضان تحت نام بزرگداشت پيشكسوتان بسكتبال، 
على اصغر نيكبخــت و منوچهر عبقرى همه شــب بعد از افطــار در خانه 
بسكتبال پيگيرى مى شود. در اين مسابقات 10 تيم با نام هاى دانشگاه خيام، 
دبيرستان دستغيب، تايباد، سازمان ترافيك، ضياء اسپرت، شركت عمران 
گلبهار، جوانان فرش مشهد، نيشــابور، پيتزافرنو و آكادمى 24 در دو گروه 

حضور دارند.
نتايج بازى هاى انجام شده اخير به شرح زير است: 

جوانان فرش مشهد 103- نيشابور 81
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روى خط روسيه
18 روز تا

مهره قدرتمند
اگر سيگردســن را مغز تيم ايسلند در 
نظر بگيريم، كاپيتان ايسلند يعنى آرون 
آينار گونارسن مانند قلب ايسلند عمل 
مى كند. او هيچوقــت در ميانه ميدان 
در جنگ ها تسليم نمى شود و دوندگى 
باالى او، فضا و موقعيت مناسب را براى 
سيگردســن در طراحى حملــه فراهم 
مى كند. مدافعين وســط اين تيم رگنار 
سيگردســن و كارل آرناسن زوج بسيار 
مهمى در تيم ايسلند محسوب مى شوند 
و دروازه بان آن ها يعنى هانس هالدرسن 
را نيز نبايد فراموش كنيم كه پازل تيم 

ايسلند را تكميل مى كند.
ستاره غايب

كولبين سيگتورســون به عنوان يكى از 
بهترين مهاجمين ايسلند از يورو2016 
به ندرت براى تيمــش بازى كرده و اين 
به خاطر مصدوميت شــديد زانو بود كه 
در ســپتامبر آن ســال متحمل شد. او 
نتوانســت به موقع به فرم الزم برسد و 
در فهرست دعوت شدگان ايسلند براى 

حضور در روسيه حضور ندارد. 

ايسلند؛ يك ماجراجويى ديگر!   معرفى  تيم هاى جام جهانى (13)

غيبت در اردوى چين
ورزش:  در جريان تمرين تيم ملى بسكتبال در ابتداى هفته گذشته 
اتفاقى مى افتد كه باعث ناراحتى حامد حدادى ستاره تيم ملى شد 
و  او با ابراز ناراحتى از شــرايط تمرين از سالن آزادى خارج شد. 
او چند روز بعد از اين اتفاق به تنهايى در آكادمى ملى المپيك 
تمريناتش را ادامه داد. پس از چند روز گويا حدادى صبح ها 
در آكادمى و عصرهــا در اردوى تيم ملــى تمرين كرده و 
تصميم گرفته كــه در اردوى چين نيز شــركت نكند. 
حدادى پيش از اين نيز از اعزام تيم ملى به چين گاليه 
كرده بود و تاكيد داشت كه تداركات در چين به سود تيم 
ملى نخواهد بود چرا كه حريفان ملى پوشان را آناليز 
مى كنند. البته رامين طباطبايى رئيس فدراسيون نيز 
در پاسخ به حدادى گفته بود كه شايد چون او در ليگ 
چين دست به توپ است ســفر به اين كشور برايش 

تكرارى شده  باشد.

 سايت فدراسيون جهانى بسكتبال 
در آستانه پنجره سوم رقابت هاى انتخابى جام جهانى با حامد 
حدادى ستاره بى نظير بسكتبال ايران و آسيا به گفت و گو 
نشسته و از او درباره ديدارهاى پيش رو پرسيده است. مشروح 

گزارش و گفت و گوى فيبا با حدادى در ادامه مى آيد:
حامد حدادى منتظر آغاز پنجره ســوم رقابت هاى انتخابى 
جام جهانى اســت تا دوباره فرصت بــازى در خانه و برابر 

 ســال دارد امــا همچنان مثل يك ســتاره با 
عملكردى موثر تيم ملى را پيش  مى برد. او آمارى فوق العاده 
26، ميانگين امتياز 
 پاس منجربه گل 
آمارى است كه حدادى از خود در پنجره دوم انتخابى جام 

او مى گويد: من براى هر تيمى كه بازى مى كنم به ســختى 
مبارزه مى كنم و مى جنگم اما براى تيم ملى شــرايط فرق 
مى كند. زمانى كه پيراهن ملى را بــه تن دارى نماينده 80

ميليون نفر هستى و همه چيز فرق مى كند. براى تيم ملى 
كشورت بازى مى كنى، براى عرق ملى و احساس غرور بازى 

اين صحبت هاى حامد حدادى است كه در تيم ملى به نايب 
2009، 2009، 2009 و  2007قهرمانى كاپ آسيا رسيد، در ســال هاى 2007قهرمانى كاپ آسيا رسيد، در ســال هاى 2007
2014 و 2014 و 2014  قهرمان آسيا شد و در جام هاى جهانى 2010

پنجره ســوم و نهايى مرحله نخست انتخابى جام جهانى 
به زودى برگزار مى شود. تيم ملى ايران با سه برد و يك 
 اســت. حدادى و تيم ملى 
ايران در دوحه با قطر رقابت مى كنند و سپس به خانه 

حدادى عاشق اين است كه در خانه و برابر هواداران 
و خانواده اش براى تيم ملى بازى كند. او مى گويد: 
حس فوق العاده اى اســت. خيلى دوست دارم كه 

پنجره سوم هرچه سريع تر آغاز شود تا دوباره برابر 
هوادارانمان بازى كنيم. من در ســالن هاى بزرگى در 

CBA و CBA و CBA بازى كرده ام اما  NBA ،المپيكNBA ،المپيكNBA
هيچ كدام مثل بازى در خانه نبوده است. 
مردم ايران از سراســر كشور برنامه ريزى 
مى كنند و به ســالن مى آيند تا بازى را 

تماشا كنند.
حدادى مى گويد: اول اينكه احســاس 
بسيار خوبى است كه به خانه برمى گردى 

و در كنــار خانواده،  مردمى كه عاشقشــان 
هستى و هم تيمى هايى كه با 

آنها بزرگ شده اى قرار 
مى گيرى. ســپس 

افتخــار بزرگى 
اســت كه اين 
را  فرصــت 
دارى تا برابر 

مــردم و 

عالقه مندان به بسكتبال بازى مى كنى. احساس 
بســيار خوبى اســت وقتى مى بينــم خانواده و 

دوستانم در ميان تماشاگران هستند.
او ادامه مى دهد: به ابتداى بازى با عراق در تهران 
دقت كنيد. ما شــروع خوبى نداشــتيم. همه 

بازيكنان كامال هيجان زده بودند.
بسكتبال ايران در دو دوره گذشته جام جهانى 
حضور داشته اما حدادى مى گويد براى حضور در 
سومين دوره بايد بسكتبال ايران 

قوى تر شود.
او مى گويــد: ايــن 
زيادى  اهميــت 
براى بســكتبال 
دارد  ايــران 
تــا دوبــاره 
ســطح  در 

جهانى به ميدان برود. المپيك و جام جهانى باالترين سطح 
تورنمنت هاى بين المللى را دارند كه هر كشورى براى حضور 

در آن ها تالش مى كند.
ستاره بسكتبال ايران و آسيا با اشاره به ديدارهاى تيم ملى 
در مسير جام جهانى مى گويد: بازى بيشتر تجربه بيشترى 
در اختيار بازيكنان قرار مى دهد اما اين نحوه مسابقات يك 
زاويه ديگرى دارد كه به سود بسكتبال ايران است و مى تواند 
اسپانسرها را به سمت اين رشته بكشد. اين مسابقات فرصت 
را در اختيار افرادى كه عالقه دارند در ورزش سرمايه گذارى 
كنند مى گذارد تا بســكتبال را ببينند و متوجه شــوند كه 
چقدر اين رشته هيجان انگيز است. قطعا با سرمايه گذارى 
بيشتر و حضور اسپانسرها بسكتبال ايران بهتر مى تواند رشد 

و خودش را معرفى كند.
 بســكتبال ايران در مســير جام جهانى تاكنون ميزبان دو 
مسابقه بوده و بازى سوم در راه است. حدادى تنها يك جمله 

درباره مسابقه پيش رو مى گويد: شما را در خانه ام مى بينم.

حضور در المپيك براى تيم ملى مهم ترين اتفاق است

غيبت در اردوى چين
ورزش:  در جريان تمرين تيم ملى بسكتبال در ابتداى هفته گذشته 
اتفاقى مى افتد كه باعث ناراحتى حامد حدادى ستاره تيم ملى شد 
و  او با ابراز ناراحتى از شــرايط تمرين از سالن آزادى خارج شد. 
او چند روز بعد از اين اتفاق به تنهايى در آكادمى ملى المپيك 
تمريناتش را ادامه داد. پس از چند روز گويا حدادى صبح ها 
در آكادمى و عصرهــا در اردوى تيم ملــى تمرين كرده و 
تصميم گرفته كــه در اردوى چين نيز شــركت نكند. 
حدادى پيش از اين نيز از اعزام تيم ملى به چين گاليه 
كرده بود و تاكيد داشت كه تداركات در چين به سود تيم 
ملى نخواهد بود چرا كه حريفان ملى پوشان را آناليز 
مى كنند. البته رامين طباطبايى رئيس فدراسيون نيز 
در پاسخ به حدادى گفته بود كه شايد چون او در ليگ 
چين دست به توپ است ســفر به اين كشور برايش 

تكرارى شده  باشد.
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بازار كتاب

 نخستين دفتر غزل با محوريت حضرت امام
رونمايى مى شود

فارس: نخستين دفتر غزل با محوريت 
حضرت امام (ره) چاپ شــد. «زنده تر 
از تو كسى نيســت» عنوان نخستين 
دفتر غزلى اســت كه با محوريت امام 
خمينى(ره) به همــت رحيم زريان از 
سوى انتشارات اطالعات منتشر شده 
و قرار اســت روز چهارشنبه همزمان 
با شــب ميالد امام حسن(ع) رونمايى 
شود. رحيم زريان از شاعران كشورمان 
درباره تازه ترين اثر خود اظهار داشت: 
«زنده تر از تو كســى نيســت» عنوان 

نخســتين دفتر غزلى است كه با محوريت امام خمينى(ره) منتشر شده 
است.

وى با بيان اينكه اين اثر چند روزى اســت منتشر شده و روز چهارشنبه 
رونمايى خواهد شد، گفت: اين كتاب، نخستين دفتر غزلى است كه براى 

حضرت امام(ره) در دو فصل از آثار شاعران معاصر گردآورى شده است.
زريان ضمن اشــاره به اينكه فصل اول كتاب به زمان حيات حضرت امام 
برمى گردد و فصل دوم هجران ايشــان در آثار شاعران را شامل مى شود، 
ابراز داشت: بخش اول پيرامون شعر شاعران در دوران حيات حضرت امام 
است، اما حجم بيشتر كتاب مربوط به زمان هجران ايشان بوده كه جوش 

و خروش شاعران در اين بخش درج شده است.
به گفته وى، تاكنون از سوى مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام حدود 
15 جلد اثر در سوگ ايشان منتشر شده اما هيچ يك دفتر غزل نبوده اند، 
اما اين كتاب سراسر غزل است و البته شامل غزل هاى برجسته شاعران 
معاصر اســت.  اين شاعر همچنين با بيان اينكه در اين كتاب آثار حدود 
100 شــاعر درج شده، افزود: آثار شاعرانى چون مرحوم قيصر امين پور، 
سيدحسن حسينى و... را در اين كتاب مشاهده مى كنيم. اين اثر در 304 

صفحه از سوى انتشارات روزنامه اطالعات منتشر شده است.
وى با اشــاره به نام اين دفتر غزل خاطرنشــان كرد: «زنده تر از تو كسى 
نيست» يكى از مصرع هاى شعر استاد محمدعلى بهمنى است و از شعر 
ايشــان گرفته شده اســت. «زنده تر از تو كسى نيســت» قرار است روز 
چهارشــنبه و از ساعت 18 در خانه فرهنگ شــيخ صدوق(ره) واقع در 

دولت آباد رونمايى شود.

فروش قابل قبول «من قاتل پسرتان هستم» 
در آمريكا

تسنيم: بيش از يك سال و نيم از انتشار 
ترجمه انگليسى كتاب «من قاتل پسرتان 
هســتم» مى گذرد و حاال ناشر از فروش 
خوب كتاب در آمريكا ســخن مى گويد،  
اســتقبالى كه بــه گفته او چــاپ دوم 
كتاب را در پى دارد. افشــين شحنه تبار 
مدير انتشــارات «شــمع و مه» از چاپ 
دوم ترجمه انگليسى «من قاتل پسرتان 
هستم» احمد دهقان خبر داد و گفت: با 
توجه به استقبال قابل توجه از اين كتاب ، 

چاپ نخست رو به اتمام است و تصميم دارم كه چاپ دوم كتاب را نيز تا 
نمايشگاه كتاب فرانكفورت منتشر كنم.

وى از فروش بيش از 900 نســخه از كتــاب در آمازون خبر داد و افزود: 
براى چاپ دوم در نظر دارم تا برنامه هايى به جهت معرفى در انگلســتان 

و استراليا برگزار كنم.
شــحنه تبار با بيان اين مطلب كه عمده فروش كتاب «من قاتل پسرتان 
هستم» در آمريكا بوده است،  گفت:  در جشنواره ملل شيكاگو ما برنامه  اى 
براى معرفى كتاب برگزار كرديم كه بعد از معرفى كتاب، فروش افزايش 
پيدا كرد. «من قاتل پســرتان هســتم» يكى از آثار موفق احمد دهقان 
نويســنده ادبيات دفاع مقدس اســت كه توســط كارولين كراسكرى 
شرق شناس و محقق دانشگاه يو.ســى.ال.اى كاليفرنيا ترجمه و توسط 
معصومه رضازاده ويراســتارى شده اســت. «من قاتل پسرتان هستم» 
داستانى است كه به تأثيرات جنگ پرداخته است. داستان هايى تلخ و در 
عين حال واقعى از مردان جنگ كه بعد از جنگ سختى هاى بسيارى را 
متحمل شدند. دهقان اين كتاب را در سال 83 منتشر كرد و پس از آن با 
انتقادات بسيارى روبه رو شد،  او در دفاع از كتابش گفته است:  «داستان اگر 
انسانى نباشد و داستان جنگ اگر به سرنوشت انسان ها نپردازد، شكست 
مى خورد. عده اى افراطى همه  آدم ها را در خط كشــى ساختگى خود جا 
مى دهند و نويسندگان را طبقه بندى مى كنند. آنان نمى خواهند نويسنده 
خودش باشــد و چنان جوى ايجاد مى كنند كه ادبيات ريا و دروغگويى 
شكل مى گيرد؛ در حالى كه اگر هر كسى داستان خود را بنويسد، داستان 
و رمان به معناى واقعى خلق مى شود و ادبيات زالل و پاك پا مى گيرد».

كتاب بررسى جايگاه خيال 
در آثار استاد محمود فرشچيان منتشر شد

فارس: كتاب «در كارگه خيال؛ بررسى 
جايگاه خيــال در آثار اســتاد محمود 
فرشــچيان» به نويسندگى امير رضايى 
نبرد منتشــر شد. در اين كتاب، نخست 
آراى حكيمان و فيلسوفان شرقى و غربى 
در مورد جايگاه خيال تبيين و شرح شده 
است، سپس جايگاه خيال در آثار استاد 
فرشچيان مورد تحليل و تطبيق با آراى 
اين متفكران قرار گرفته است. مجموعه 
آثار استاد محمود فرشچيان(538 اثر)، بر 
طبق معيار و مالك  هاى تعريف  شده  اى، 

به 15 طبقه موضوعى خيال تقسيم شده  است.  در نهايت نمونه معيار و 
شاخص هر طبقه، با رويكرد تأويل و بر پايه آراى انديشمندان، فيلسوفان و 
هنرشناسان در مورد جايگاه خيال بررسى شده است. مطالب اين كتاب در 
دو بخش و در 6 فصل تنظيم يافته اند. گفتنى است غالمحسين اميرخانى 
استاد خط، خوشنويسى روى جلد اين كتاب را انجام داده است. محمود 
فرشــچيان متولد 1308 بنيان گذار مكتبى با نام خود در نقاشــى ايران 
است كه در عين پايبندى به اصول كالسيك از تكنيك هاى جديد براى 
توســعه دامنه نقاشى ايرانى بهره مى گيرد. «ضامن آهو»، «پنجمين روز 
آفرينش» و «عصر عاشورا» از جمله تابلو هاى نقاشى اين هنرمند اصفهانى 
است. كتاب «در كارگه خيال؛ بررسى جايگاه خيال در آثار استاد محمود 
فرشچيان» توسط انتشارات سوره مهر و با شمارگان 2500 نسخه منتشر 

شده است. 
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ادب و هنر

نويسنده اثر تحسين شده«دختر شينا» كتاب تازه اى با موضوع خرمشهر نوشته است

عروس ايران! به خانه ات برگرد
 ادب و هنر/ خديجــه زمانيان  همزمان 
با 3 خرداد ســالروز آزادســازى خرمشهر بهناز 
ضرابى زاده، نويســنده اثر تحسين شده «دختر 
شينا» بخشــى از كتابى را كه بتازگى با موضوع 

خرمشهر نوشته، منتشر كرد. 
اين كتاب كه هنوز نامى براى آن تعيين نشــده، 
قرار است تا پايان شهريورماه به ناشر تحويل داده 

شود.   
كتاب به خاطرات نسرين باقرزاده همسر سردار 
شهيد امير بهمن باقرى مى پردازد. زندگى نسرين 
بعد از گذشت دو ماه دستخوش جنگ مى شود. 
نسرين و همسرش در تيرماه 59 ازدواج مى كنند 
و جنگى كه در 31 شهريور آغاز مى شود، زندگى 
تازه آن ها را درگير شــرايط پيش بينى نشده و 

سختى مى كند. 
وقايعى كه در زمان اشغال خرمشهربراى خانواده 
او پيش مى آيد در كتاب نقل شــده اســت. اين 
كتاب به وقايعى مثل حصر آبادان هم مى پردازد و 
زندگى بانو باقرزاده را تا سال 90 روايت مى كند. 

 نوشتن از خرمشهر، دغدغه نويسنده 
يكى از دغدغه هاى «بهناز ضرابى زاده» نوشــتن 
درباره خرمشــهر و مردم آن است. به گفته اين 
نويسنده ســقوط و آزادى خرمشهر وقايع بزرگ 
ملى ما هستند كه نويسندگان بايد بيش از اين، 

به آن بپردازند. 
آزادى خرمشــهر، واقعه غرور آفرينى اســت كه 
مى تواند بستر داستانى نويسنده ها باشد در حالى 
كه ســقوط و آزادى خرمشهر دو مسئله مهمى 
هستند كه در عرصه ادبيات، آنچنان كه در شأن 

آن است، به آن ها پرداخته نشده است. 
نويســنده «مرغ شــل» در خصوص اثر تازه اش 
مى گويد: در اين كتاب، ناگفته هايى از جنگ در 
دوران اشغال خرمشهر و خيلى از وقايع ديگر اين 

شهر از زبان مردم بيان شده است. 
مى خواســتم اين بــار از نگاه يــك زن به واقعه 
خرمشــهر بپردازم. زنى كه در خانه اش نشسته، 
بتازگى ازدواج كــرده و مى خواهد زندگى نويى 
را آغاز كنــد اما زندگــى اش در معرض جنگ 

قرار مى گيرد. زندگى اين خانواده بزرگ و شــاد، 
ناخواســته درگير جنگى از پيش تعيين نشده 
مى شــود. مردها در خرمشــهر باقى مى مانند و 
از خاكشــان دفاع مى كنند و افراد زيادى از اين 

خانواده به شهادت مى رسند. 
ضرابــى زاده در خصوص توجه بــه واقعه آزادى 
خرمشهر مى گويد: نمى دانم چرا با مسئله مهمى 
مثل آزادى خرمشــهر اين قدر معمولى برخورد 
مى شود. من امسال مراسم را رصد كردم اما براى 
سوم خرداد هيچ جشن ملى و بزرگى برگزار نشد 
در حالى كه اين واقعه هر ســال بايد پررنگ تر و 
باشــكوه تر از ســال هاى قبل برگزار شود چون 
اين مســئله يادگارى بزرگ ملى براى بچه ها و 
نسل هاى ماست. فقط در دو برنامه خندوانه و ماه 
عســل به آن پرداخته شد كه به نظرم نبايد اين 
يادمان منحصر به يك روز باشد بلكه بايد در طول 

سال از آن ياد شود. 

 ظرفيت هاى داستانى خرمشهر و آبادان 
براى نويسندگان

بانوى نويسنده از بى توجهى نويسندگان نسبت 
به آزادسازى خرمشــهر هم صحبت مى كند، او 
مى گويد: خوزستان بســتر خوبى براى نوشتن 

است. افراد زيادى خاطرات بكر و خوبى از جنگ 
دارند. نويســنده ها بايد اين خاطرات را استخراج 
كنند و بر اســاس آن داستان بنويسند. دغدغه 
خود من نوشــتن در خصوص اين جغرافيا بود و 
خيلى خوشــحالم كه توانستم كتابى با موضوع 

خرمشهر بنويسم. 
ضرابــى زاده در اثر تازه اش به مســائلى كه بعد 
از آزادى خرمشــهر گريبان اين شهر و مردمش 
را گرفته اســت، پرداخته اســت. بــه گفته او 
خرمشهرى ها بعد از آزادى اين شهر خيلى دوست 
داشتند به خرمشهر برگردند اما مى بينند امكانات 
به گونه اى نيست كه بتوانند دوباره خانه و زندگى 
شان را در اين شهر بنا كنند. اين در حالى است 
كه روزگارى خرمشــهر عروس شهرهاى ايران 
بوده اســت و اميدواريم ســرانجام روزى عروس 
بــه خانه اش برگردد و خرمشــهر باز هم عروس 

شهرهاى ايران شود. 

خرمشــهر و آبادان ظرفيت هاى زيادى دارند كه 
همه بايد كمك كنند تا از ظرفيت هاى آن ها براى 

خدمت به مردم همان جا استفاده شود. 
من براى نوشــتن اين كتاب سفرهاى زيادى به 
مناطق خرمشــهر و آبادان داشــتم و احساس 
مى كنم حق خرمشهر ادا نشده است. اين شهرها 
مشــكالت و معضالت زيادى دارد كه اميدواريم 
حل شود.  نويســنده «آدم برفى» معتقد است 
شــايد ادبيات بتواند به آبادى اين شهرها كمك 
كند و مسئوالن را وادار كند رسيدگى بيشترى به 

اين شهرها و مردمانش داشته باشند. 

 نويسنده و آثار برگزيده اش
بهنــاز ضرابــى زاده در ســال 1347 در همدان 
متولد شــد. او برگزيده بيش از 30 جشــنواره 
داستان نويسى سراســرى از جمله كسب مقام 
اول در نخســتين جايزه داستان ويژه مخاطبان 
كــودك و نوجوان با موضوع امــام خمينى(ره) 
و انقالب اســالمى، تقدير شــده در چهارمين و 
ششــمين جايزه ادبى اصفهان، كسب مقام هاى 
برگزيده در هشتمين، نهمين و دهمين جشنواره 
مجمع خبرنگاران و نويسندگان دفاع مقدس را در 

كارنامه خود دارد.
بهناز ضرابى زاده مقام هاى اول، دوم و ســوم در 
يادواره شهداى دانشجويى كشور، كسب مقام برتر 
در كنگره سراســرى حضرت زينب(س)، كسب 
مقام برگزيده در سيزدهمين جشنواره كتاب سال 
(سالم) به جهت تأليف كتاب آدم برفى، معرفى 
به عنوان نخبه بســيجى در سال 1388 توسط 
آموزش و پرورش و ســازمان بسيج هنرمندان، 
داور مسابقات مختلف ادبى استانى، بيش از 10 
مورد همكارى با مجالت كيهان بچه ها و رشــد 

دانش آموز را نيز در كارنامه درخشان خود دارد.
«دختر شــينا» اثر اين نويسنده كه به خاطرات 
قدم خير محمدى كنعان همسر سردار شهيد حاج 
ســتار ابراهيمى مى پردازد به عنوان كتاب سال 
شانزدهمين دوره جايزه كتاب سال دفاع مقدس 
برگزيده شد. اين كتاب به چاپ هاى متعدد رسيد 

و مورد اقبال مخاطب هم قرار گرفت. 

كوتاه و خواندنى

ايبنا به نقل از تلگراف: مســئوالن برگزارى جايــزه نوبل ادبيات مى گويند 
اين جايزه ســال آينده طبق روال گذشته برگزار خواهد شد. امسال جايزه نوبل 
ادبيات به خاطر حاشــيه هاى پيش آمده در آكادمى سوئد برگزار نشد. «الرس 
هيكنستن» دبير اجرايى آكادمى نوبل گفت: شايعاتى مبنى بر برگزار نشدن جايزه 
نوبل ادبيات در ســال 2019 وجود دارد ولى بايد اعالم كنم كه سال آينده اين 
جايزه طبق روال گذشــته برگزار خواهد شد. وى همچنين اظهار داشت البته 

احتمال هر گونه اتفاقى وجود دارد.

نوبل ادبيات برگزار مى شود؟ نمى شود ؟

قدس آنالين: مجموعه دوزبانه عربى - فارسى شعرهاى يك بانوى شاعر عراقى 
در ايران منتشر شد. «راهب انگور» عنوان مجموعه دوزبانه نضال القاضى، شاعر 
عراقى مقيم برزيل اســت كه با برگردان فارسى محمد حمادى در ايران انتشار 
يافته است. در اين مجموعه كه توسط انتشارات آرادمان با مقدمه «موسى بيدج» 
انتشار يافته، برگردان فارسى شعرها در حدود 115 صفحه و اصل شعرها به همراه 
برگردان عربى مقدمه، در حدود 125 صفحه آمده است. خانم نضال  القاضى، شاعر 

و نويسنده عراقى متولد سال 1964 است.

انتشار مجموعه شعر يك شاعر عراقى در ايران

مهر: قاســم كشكولى با اشاره به اينكه وضعيت فرهنگ عمومى در ايران نگران 
كننده اســت از نزديك شدن ادبيات داســتانى ايران به ويژه ادبيات جوانان به 
استاندارد مطلوب ابراز رضايت كرد.  قاسم كشكولى با ابراز اينكه به آينده ادبيات 
و نوشتن در ايران خوشبين است گفت: وقتى آثار نويسندگان جوان را مى خوانم  
متوجه مى شوم كه ادبيات داستانى در حال نزديك شدن به استاندارد مطلوبى 
در ايران است. گرايش جوانان به رمان نويسى يعنى گرايش داشتن به انديشه و 

داشتن دغدغه هاى فلسفى كه به نظرم خوب و پسنديده است.  

ادبيات ايران به استاندارد خودش نزديك مى شود

منصور انورى نويسنده رمان «جاده جنگ»  عنوان كرد

غفلت ادبيات داستانى از تاريخ

ايسنا: منصور انورى با اشاره به غفلت ادبيات داستانى از تاريخ، دليل اين موضوع را ضعف رمان نويسى مى داند.
اين داستان نويس درباره رمان تاريخى و نوشتن در اين گونه ادبى اظهار كرد: ما تاريخ غنى،  قوى و مفصلى داريم، 
همچنين كشورمان به خاطر اينكه در منطقه خاصى از جهان قرار گرفته هميشه درگير حوادث بوده است. اما تا 
كنون در ادبيات داستانى مان كمتر به تاريخ پرداخته شده و در واقع ادبيات داستانى رويكردى به تاريخ نداشته است. او افزود: 
كتاب هايى كه در زمينه تاريخ منتشر شده بيشتر افسانه مانند بوده و قابل اعتنا نبوده است. داستان نويسان ما استفاده  بهينه اى 
از تاريخ نداشته اند. البته در اين زمينه كارهايى منتشر شده كه خيلى چشمگير و تأثيرگذار نبوده است.  انورى با بيان اينكه 
نوشتن درباره تاريخ با محدوديت  مواجه نيست، گفت: من در اين زمينه فعاليت مى كنم و كتاب هايم درونمايه تاريخى دارند. در 
سطح جهان هم بزرگ ترين و معروف ترين آثار ادبى دنيا دستمايه هايى از تاريخ درون شان وجود دارد. بستر نوشتن درباره تاريخ 
به خاطر تاريخ غنى مان فراهم است و محدوديتى دراين زمينه وجود ندارد و من تعجب مى كنم چرا به اين مسئله به صورت 
حرفه اى پرداخته نشده است. او در ادامه افزود: دفاع مقدس ما خود تاريخ است؛ هشت سال دفاع مقدس بوده و زمان زيادى از 
آن مى گذرد و با گذشت زمان هم مبدل به تاريخ مى شود. تاريخ دستمايه بسيارى از كارهاى من است و از ابتدايى ترين كارهايم 
به آن توجه داشته ام كه شايد اين موضوع به صورت ناخواسته بوده است؛ مثالً رمان 12 جلدى «جاده جنگ» نگاهى جدى به 
تاريخ دارد. منصور انورى با تأكيد بر اينكه رويكرد به تاريخ و استفاده از آن سبب غناى ادبيات داستانى مى شود، گفت: معموالً 
نويسنده هاى مشهور جهان از تاريخ براى نوشتن كارهايشان استفاده كرده اند؛ مانند «جنگ و صلح»، «بينوايان» و «دن آرام». 
در واقع آثار معروف و مهم ادبيات جهان همه شان بدون استثنا به برهه اى از تاريخ پرداخته اند، البته در قالب داستان كار خود 

را پيش برده  و توانسته اند تاريخ را با جزئياتش روايت و توجه مردم را به آن جلب كنند كه اين موضوع به نفع تاريخ است. 

ديدگاه

گزارش

محمدرضا زائرى در مراسم رونمايى از كتاب «گاف فرهنگ»:
هزينه مميزى بيشتر از فايده اش است

 ادب و هنــر/ زهره كهندل  
نقــد  فرهنــگ»  «گاف  كتــاب 
سياست گذارى و مديريت فرهنگى 
كه مجموعه يادداشــت هاى پراكنده محمدرضا 
زائرى از ســال 75 تاكنون اســت، در مشــهد 
رونمايى شد و او به پرسش هاى مخاطبان درباره 

اين كتاب پاسخ داد.
زائرى با تأكيد بر اهميت واگذارى امور در حوزه 
فرهنگى گفت: مــن از مخالفان جدى مميزى 
هســتم. دليلش هم اين اســت كه هزينه ما در 
مميزى، بيش از فايده اســت چرا كه جمهورى 
اسالمى به سانسور متهم مى شود و كلى آدم هم 
عالف مى شوند. او ادامه داد: چند مطلب از كتاب 
«گاف فرهنگ» حذف شد، مى خواستم غدبازى 
دربياورم كه حذف نشود، اما ديدم روزهايم براى 
كتابى صرف مى شود كه مثالً 1000 نسخه تيراژ 
دارد، 500 تــا در انبار مى مانــد، 100 تايش به 
مشهد مى رســد و 30 تاى آن در اينجا فروش 
مــى رود يا نمى رود! اين همه هزينه براى كتابى 
كه سه سال طول مى كشد تا از انبار دربيايد در 
حالى كه ميزان تيراژ كتاب هاى زيراكسى، بيشتر 

از اين هاست. ببينيد كتاب خاطرات پرويز ثابتى 
يا كهن ديارا چند برابر كتاب هاى رسمى زيراكس 
مى شــود. به باور زائرى، در حوزه فرهنگ از اين 
دست هزينه ها زياد داده ايم. او گفت: زن ها را به 
ورزشــگاه راه نمى دهيم و هزينه مى دهيم چون 
بــا گريم مردانه وارد مى شــوند! تلگرام را فيلتر 
كرديم و نمى دانيم كه با فيلترشكن چه فجايعى 
رخ مى دهد چون به هزينه فايده فكر نمى كنيم. 
بحث من زنده باد تلگرام نيســت، بحث من اين 
اســت كه يك بچه 10 ساله دارد از فيلترشكن 
اســتفاده مى كند، ديديد كــه مخالفت با ديش 
ماهواره چقدر براى ما هزينه داشــت؟! او معتقد 
است: ناشرانى كه با مميزى مخالف هستند، اگر 
وزارت ارشــاد، مسئوليت مميزى را به آن ها هم 
بسپارد، دست و دلشان مى لرزد. وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى مشتاق است كه مميزى را واگذار 

كند، اما ناشران قبول نمى كنند!

 كتابى عينى در حوزه فرهنگ
او دربــاره اين كتاب توضيــح داد: كتاب «گاف 
فرهنگ»، كتابى نظرى يا دانشــگاهى نيست. 

اين كتاب گرچه ادعــاى ارائه راهنمايى عينى 
و كاربردى را ندارد، اما كوشــيده اســت تا براى 
توجه به نيازهاى ملموس زمينه ســازى كند و 
تبيين كننده  دغدغه هاى واقعى و عينى باشــد. 
زائرى افزود: متأسفانه كتاب هاى حوزه مديريت 
فرهنگى، عمدتاً ترجمه هســتند و تعداد اندك 
كتب تأليفى هم بســيار ســخت خوان و كامًال 
آكادميك هســتند و هيچ كــدام كاربرد عينى 
ندارد، تنها خاصيت شان اين است كه دانشجوى 
مديريت فرهنگى بخواند و نمره بگيرد. من در اين 
كتاب سعى كردم، اين خأل را پر كنم و به مقوله 
مديريت فرهنگى به صــورت عينى و ملموس 
بپردازم. وى با بيان اينكه تمام آنچه در اين 40 
سال، فحشش را به غرب داديم سر خودمان آمد، 
گفت: طرف مسئول انتشارات است، اما فرق بين 
مجله و كتاب را نمى داند! تيراژ را تيتراژ مى گويد! 
در چنين شــرايطى چه توقعى از حوزه فرهنگ 
داريــم؟ به گفته او، از زمان اميرالمومنين(ع) دو 
نگاه نســبت به اســالم وجود داشت؛ يكى نگاه 
على بن ابى طالب(ع) بود و ديگرى نگاه جريان 
مقابل. نگاه حضرت على(ع) نگاه نوازش، محبت 

و دعوت اســت و نگاه جريان مقابل على بن ابى 
طالب(ع)، چماق و زور و بگير و ببند. متأسفانه 
ما امروز به اســم امام على(ع) در جريان مقابل 
على(ع) داريم رفتــار مى كنيم. اين صاحب نظر 
فرهنگى افزود: قــرار بود كه پولدار بودن، ارزش 
نباشــد، اما بعد از 40 سال چه خبر است؟ قرار 
بود كه هر كســى نان بازويش را بخورد، بعد از 
40 سال چه خبر است؟ بعد از 40 سال، همين 
ليوان آب توليد داخل را بايد ليبل خارجى بزنيم 
تا فروش برود! براى موتورى كه به خاطر تخلف، 
توقيف شــده، دنبال آشــنا مى گردند! همين ها 

نامش مى شود«فرهنگ».

 نگاه سطحى و مبتذل به فرهنگ
او بــا بيان اينكه جنگ؛ جنگ فرهنگى اســت، 
گفت: جنگ فرهنگى، فكر و برنامه ريزى و جان 

كندن مى خواهد. 
اگر من آخونــد، مدافع آزادى هــاى اجتماعى 
هستم، بايد شب بيدار بمانم، جان بكنم تا بتوانم 
جذب كنم نه اينكه كم كارى هايم را با حذف و 
سانسور، پر كنم. زائرى با تأكيد بر اينكه گفتمان 
اســالم، گفتمانى قوى است، يادآور شد: عده اى 
اسالم را به قد خودشان درآورده و فهم از اسالم و 
على بن ابــى طالب(ع) را وارونــه و غلط جلوه 

داده اند. 

 نخستين دفتر غزل با محوريت 
حضرت امام (ره) چاپ شــد. «زنده تر 
از تو كسى نيســت» عنوان نخستين 
دفتر غزلى اســت كه با محوريت امام 
خمينى(ره) به همــت رحيم زريان از 
سوى انتشارات اطالعات منتشر شده 
و قرار اســت روز چهارشنبه همزمان 
با شــب ميالد امام حسن(ع) رونمايى 
شود. رحيم زريان از شاعران كشورمان 
درباره تازه ترين اثر خود اظهار داشت: 

 بيش از يك سال و نيم از انتشار 
ترجمه انگليسى كتاب «من قاتل پسرتان 
هســتم» مى گذرد و حاال ناشر از فروش 
خوب كتاب در آمريكا ســخن مى گويد،  
اســتقبالى كه بــه گفته او چــاپ دوم 
كتاب را در پى دارد. افشــين شحنه تبار 
مدير انتشــارات «شــمع و مه» از چاپ 
دوم ترجمه انگليسى «من قاتل پسرتان 
هستم» احمد دهقان خبر داد و گفت: با 
توجه به استقبال قابل توجه از اين كتاب ، 

كتاب «در كارگه خيال؛ بررسى 
جايگاه خيــال در آثار اســتاد محمود 
فرشــچيان» به نويسندگى امير رضايى 
نبرد منتشــر شد. در اين كتاب، نخست 
آراى حكيمان و فيلسوفان شرقى و غربى 
در مورد جايگاه خيال تبيين و شرح شده 
است، سپس جايگاه خيال در آثار استاد 
فرشچيان مورد تحليل و تطبيق با آراى 
اين متفكران قرار گرفته است. مجموعه 
 اثر)، بر 
طبق معيار و مالك  هاى تعريف  شده  اى، 

مى خواســتم اين بار از نگاه يك 
زن به واقعه خرمشــهر بپردازم. 
زنى كه در خانه اش نشسته، به 
تازگــى ازدواج كرده و مى خواهد 
زندگــى نويــى را آغــاز كنــد اما 
زندگى اش در معرض جنگ قرار 

مى گيرد

آنچه مى خوانيد
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اخبار سینما

ناصر ملک مطیعی درگذشت
سیما و ســینما: ناصــر ملک 
مطیعی بازیگر پیشکسوت ایرانی، 
روز گذشــته در سن 88 سالگی 
درگذشــت. این بازیگر در هفته 
گذشته به دلیل نارسایی کلیه و 
تنگی نفس در بیمارستان بستری 

شده بود.
ملک مطیعی متولد ســال 1309 در تهران بود. وی آخرین بار در فیلم 
»نقش نگار« در سال 139۲ ایفای نقش کرد. از جمله مشهورترین فیلم 
هایی که وی در آن ها بازی کرده است می توان به »قیصر« ساخته مسعود 

کیمیایی و »طوقی« اثر علی حاتمی اشاره کرد.
ایفای نقش امیرکبیر در سریال »سلطان صاحبقران« ساخته علی حاتمی 
در ســال 13۵۴ از نقش های به یادماندنی ملک مطیعی بود. او برخالف 
بسیاری از بازیگران پیش از انقالب حاضر به بازی در نقش های مستهجن 
در دوران اوج گیری فیلم فارســی نشد و همواره این خطوط قرمز را برای 

خود حفظ کرد.

امیر جدیدی بازیگر نقش »غالمرضا تختی« شد
ایسنا: فیلم سینمایی»غالمرضا 
تختی«به کارگردانی بهرام توکلی 
و تهیه کنندگی سعید ملکان با 
دریافت پروانه ساخت و تکمیل 
عوامل پشت صحنه وارد مرحله 

پیش تولید شد.
امیر جدیدی نخستین بازیگری 

است که حضورش در این فیلم سینمایی قطعی شده ونقش »غالمرضا 
تختی«را ایفا خواهد کرد و دیگر بازیگران نیز بزودی معرفی خواهند شد.

در سال 73 علی حاتمی،فیلم »جهان پهلوان تختی« را شروع به ساخت 
کرد؛ اما باشدت گرفتن سرطان حاتمی، این پروژه به اتمام نرسید و بعداً 
بهروز افخمی اتمام این پروژه را بر عهده گرفت و فیلمی به کل متفاوت از 
فضای آثار حاتمی ساخت. گفته می شود؛ در صحنهٔ به دنیا آمدن تختی، 
پدر که نگران زندگی همسر و فرزندش است، باید به کناری می آمده و از 
خدا با گریه و زاری می خواســته که آن ها را از او نگیرد. عزت اهلل انتظامی 
تعریف می کند که در آن ایام بقدری ذهنش درگیر درد و رنج حاتمی بوده 
کــه موقع فیلم برداری این صحنه با گریه می گوید: »خدایا علی رو از ما 
نگیر!« به هر حال اجل مهلت تمام کردن این فیلم را به علی حاتمی نداد.

گزارش قدس درباره تصویر روحانیت در سینما و تلویزیون

سیمای روحانیت؛ کلیشــه ای یا  پیشــرو؟
 سیما و سینما/ زهره کهندل   در سینمای 
۴0 ساله پس از انقالب، تعداد فیلم هایی که نقش 
اصلی آن ها یک روحانی یا طلبه بوده بسیار اندک 
اســت. البته فیلم هایي که تنها به نشــان دادن 
روحاني در یک نقش از فیلم بسنده کرده اند، در 
این دسته بندی قرار نمی گیرند. چهره ای که در 
فیلم هایی با محوریت نقش اصلی یک روحانی 
ساخته شــده عموماً چهره ای قدسی و عاری از 
خطاســت. کمتر روحانیونی به تصویر کشیده 
شده اند که شخصیتی خاکستری داشته باشند. 
درباره چهره کلیشــه ای روحانیون در ســیما و 
سینما با محمدرضا زائری، روزنامه نگار و صاحب 
نظر فرهنگی گفــت وگو کردیم که در ادامه آن 

را می خوانید:

 آقای زائری چهره روحانیت در سینما یا 
آخوند خوب است یا آخوند بد، چرا کمتر 
چهره ای خاکستری از این قشر به نمایش 

کشیده شده است؟
ما هنوز تصویر روحانی بد هم در سیما و سینما 
نداشــتیم. در فیلم مارمولک، یــک دزد، لباس 
روحانیت را دزدیده اســت، هیچ وقت کســی 
را با شــخصیت منفی که روحانی باشــد اجازه 
ندادیم دیده شود، چه برسد به اینکه شخصیتی 
خاکستری داشــته باشد. همیشه خواستیم که 
چهره ای قدسی، رؤیایی، آرمانی و دور از دسترس 
از روحانیت ترسیم کنیم در حالی که روحانیت 
بخشی از جامعه است و درجات و سطوح مختلفی 

دارد. اتفاقاً اگر واقعیت را همان طور که هست 
نشان ندهیم، ناخواسته ذهنیت های نادرست 
و غلــط را تأییــد می کنیم؛ چــون مردم 
احساس می کنند بخشی از واقعیت هست 
که بــه آن نمی پردازیم در حالی که اگر این 

صنف اجتماعــی را همچون بقیــه اصناف، 
معرفــی کنیم واقعیت این قشــر از 

جامعه خودش را نشان می دهد. 
اتفاقــاً با این نــگاه منطقی و 

واقع بینانه اســت که بخش 
روحانیت  و درست  مثبت 

دیده می شود، چهره های 
در  که  شاخصی  بسیار 
روحانیــت داشــتیم 
گذشــته  در  چــه 
و چــه در زمــان 
حــال، چهره های 
خدوم،  اخالقی، 
و  عالم  صالــح، 
فاضلی هستند 
که با این نگاه 

واقع بینانه بهتر دیده می شوند.

 به نظر شــما دلیلش چیست که سیما 
و ســینما، نگاه واقع بینانه ای نســبت به 

روحانیت ندارد؟
ممیزی ها اجازه نمی دهد. تلقی غلطی وجود دارد 
کــه اگر به ایــن موضوع بپردازیــم، موجب وهن 
روحانیت شــده و توهین به مقدســات است. این 
نگاه نادرست و موضع گیری بی جا، موجب شده که 
کسی به این سمت نرود. به طور خاص خبردارم از 
برخی فیلم سازان و کارگردانانی که می خواستند به 
سراغ موضوعات نه چندان منفی بروند؛ اما همین 
قدر که شائبه ای از این موضوع در آن وجود داشته، 
به آن ها اجازه کار داده نشده است. البته از آن طرف 
به صاحبان این ممیزی ها هم حق می دهم چون در 
چنین مواقعی، جّو عمومی در جامعه چنان تلخ و 
سیاه می شود که ترجیح می دهند برای خودشان 
دردسر درست نکنند. به هرحال چون روحانیت و 
شأن این لباس به موضوع دین ربط پیدا می کند، 
نمی توان به راحتی بین جایی که شخص به خاطر 
فردیت خودش مورد تمایز قرار گرفته یا جایی که 
جایگاه دینی او، مــورد هجوم قرار می گیرد تمایز 
قائل شــد. شاید حساســیت ها به این دلیل است 
که باز شــدن این راه، زمینــه هجمه به اعتقادات 
و مســائل دینی را به وجود بیاورد. قبل از انقالب، 
دورخیزهایــی در این باره صورت گرفته به همین 
دلیــل جو عمومی بعد از انقــالب، راه را بر ماجرا 
بست. طبیعی است که خیلی ها 

ترجیــح می دهند وارد 
موضوعــات  ایــن 
حســاس و ظریف 
نشــوند و روی لبه 

تیغ حرکت نکنند. 

 اگر با نگاه هنرمندانــه به این موضوع 
حساس پرداخته شود باز هم نمی شود اثری 

مقبول ساخت؟
من بــه عنوان روحانی، این دیــدگاه را دارم که 
می شــود، اما این ماجرا دو بعد دارد؛ یک بعدش 
این است که روحانیت بپذیرد و تحمل بکند، بعد 
دیگرش این اســت که آن فیلمساز، کارگردان و 
تولیدکننده اثر هم بتواند اثری تولید کند که این 
تمایز را در کار قائل شود. کار بسیار حساسی است 
چون زمینه سوء استفاده در این باره وجود دارد. 

  با این حساب بهتر نیست خود روحانیت 
وارد فیلمسازی شود تا این نگاه کلیشه ای را 

بشکند؟
این می تواند توجیه باشــد، امــا در عمل خیلی 
فرق نمی کند چون جّوی که علیه یک اثر ایجاد 
می شود، تفاوتی قائل نیست که 
سازنده اثر روحانی هست یا 
نه، در واقــع معمم بودن 
سازنده هم برایش حاشیه 

امن ایجاد نمی کند.

 محمد تقــی فهیم: شــاهد فیلم های 
پوپولیستی درباره روحانیت هستیم

محمدتقي فهیم، منتقد نام آشــنای سینما نیز 
با انتقــاد از فیلم هایي که با موضوع روحانیت در 
سینماي ایران ساخته شده اند، گفت: این فیلم ها 
بــه جاي اینکه در نقد روحانیت باشــند در نفي 

روحانیت هستند. 
خیلي از فیلم هایي که در ســینماي ما ساخته 
مي شــود، مي گویند روحاني نباید وارد حکومت 
شود، این فیلم ها مي گویند روحاني باید کار هایي 
مانند سیم کشــي ســاختمان بکند یا در نهایت 
بــه منبر برود، به همین دلیل شــاهد فیلم هاي 
پوپولیســتي درباره روحانیت هستیم که در آن 
مي گویند روحاني باید گاو بدوشد و روحاني نباید 
مانند امام خمیني )ره( یا شهید بهشتي و شهید 

باهنر باشد. 
 وي افــزود: ممیزي ســینما در اینجا خطرناک 
مي شود. ممیزي موجب مي شود که نگاه سطحي 
نســبت به روحانیت شــکل بگیرد. به نظر من 
بهترین روحاني که تا به حال در ســینما حضور 
داشــته روحاني فیلم مارمولک است. باید ارشاد 
اجازه دهد فیلم هایي در نقد جایگاه یک روحاني 
در مقام رئیس جمهور ســاخته شــود نه اینکه 

روحانیت نفي شود. فیلم هایي بسازند که درآن 

به نظر من تنها مورد ممیزي در مورد روحانیون در 
سینما باید درباره مسائل اخالقي باشد.

فهیم با انتقاد شــدید از نحوه به تصویر کشیدن 
روحانیون در سینما گفت: هم اکنون در فیلم ها، 
روحانــي قاّلب جذابیت شــده اســت. این نقد 
روحانیت نیست، بلکه تهاجم به روحانیت است. 
برخي از فیلمســازان به دلیل مناسبت هایي که 
در ابتداي انقالب داشــته اند از این قاّلب بخوبي 
استفاده کرده اند.   فهیم با اشاره به فیلم هاي تولید 
شده با موضوع روحاني، در سینماي ایران گفت: 
درفیلم هایي که تا به حال تولید شده اند به جز یک 
یا دو مورد همگي بــه دنبال جدایي روحانیت از 
سیاست بوده اند و اینکه روحاني به سمت کارهاي 
سیاسي نرود. اساساً فکر مي کنم این فیلم ها نقد 
روحانیت نیست و استفاده از متلک علیه روحانیت 
نمي تواند فیلم باشد.  منتقد و کارشناس سینما 
اذعان داشت: روحانیت که پذیرفته حکومت کند 
قطعاً پذیرفته است که نقد هم بشود، اما فیلم هایي 
که تا امروز ساخته شده  اند نقد نیستند، این فیلم ها 

خطرناک تر از نقد روحانیت اند.

 حامد محمــدی: روحانی خوب در کنار 
مردم است

حامد محمــدی، کارگردان »فرشــته ها با هم 
می آیند« کــه فیلمش با موضــوع زندگی یک 
روحانی ســاخته شــده در این باره می گوید: از 
نگاه من هرکســي که لباس روحاني را پوشیده 
است، داراي تقدس نیســت، بلکه این لباس به 
دلیل اینکه لباس پیامبر)ص( اســت داراي ارج 
و قرب اســت.  وقتي بعــد از انقالب دادگاه ویژه 
روحانیت ایجاد مي شــود به معني این است که 
حاکمیــت هم قبول کرده اســت که روحانیون 
هم مي توانند دچار مشــکل باشند. به نظر من 
روحاني خوب روحاني اي اســت که در 
کنار مردم است، مثل مردم است و 
مشــکالتي مانند آن ها دارد. وی 
افزود: در این سال ها روحانیون 
قرار  در مناصــب سیاســي 
که  جایگاه هایي  گرفته اند، 
نمي شــود به آن نزدیک 
شد، مثالً زندگي روحاني 
که در باالترین منصب 
قضا حضــور دارد اگر 
وارد قاب سینما شود 
به طــور قطع دچار 
شد  خواهد  ممیزي 
و فیلم در شــرایط 
خواهد  قرار  سختي 

گرفت.

همیشــه خواســتیم که چهره ای 
قدســی، رویایی، آرمانــی و دور 
از دســترس از روحانیت ترسیم 
کنیم در حالی که روحانیت بخشی 
از جامعه است و درجات و سطوح 

مختلفی دارد

آنچه می خوانید



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
از آنجا كه آسمان ستاره باران شعر  

و ادب ايران، شــاهد طلوع و غروب 
دو ســتاره به نام «اديب نيشــابورى» بوده است، 
هميــن اوِل كار يــادآورى مى كنيم كه ســوژه 
امروزمان «عبدالجواد اديب نيشــابورى» يا همان 
اديب نيشابورى اول است. «اديب نيشابورى دوم»، 
«محمد تقى» اســت كه از 18 سالگى در مشهد، 
شاگرد «عبدالجواد» مى شود و جز همين شاگردى 
كه البته چيز كمى نيســت، شــباهت و نسبت 

ديگرى با استادش ندارد.

قيد خواندن را نزنيد!
مى شود ما هم به سبك و سياق «ويكى پديا» و يا 
سايت هاى مشابه بنويسيم: «عبدالجواد بجنگردى 
معروف به اديب نيشــابورى، ادب شناس،شاعر، 
محقق، مــدرس و انديشــمند معــروف دوره 
مشروطيت اســت... او به دو زبان فارسى و عربى 
شعر سروده است. اطالعات فراوانى از دانش هاى 
گوناگون اســالمى و علوم قديم داشته است... در 
ســال 1297 قمرى به مشهد رفته و در «مدرسه 
خيرات خان» و «مدرســه فاضل خان» و «مدرسه 
نواب» درس خوانده و از سال 1304 تا 1344 در 
مشهد به تدريس پرداخته است. اديب نيشابورى 
در دو ســطح عالى و متوسط تدريس داشت. در 
سطح متوســط براى عموم طالب بيشتر شرح 
نظام، مغنى و مطول مى گفت و براى شــاگردان 
خصوصــى اش، ســطح عالى ادبيات عــرب. او 
منظومه مالهادى سبزوارى در فلسفه و منطق را 
هم تدريس مى كرد... پيش از اينكه او را شاعرى 
ارزشمند بدانند، مدرسى توانا و قابل مى دانند...» 
اما شك ندارم كه با اين روش، شما از خير آشنايى 
با اديب نيشابورى مى گذريد و قيد خواندن مطلب 

را مى زنيد!

آبله
مال حســين، كشاورز ســاده اى بود در روستاى 
«بجن گرد» يا همان «بيژن گرد» اطراف نيشابور، 
كه خدا، حدود 154 يا 158 ســال پيش، يعنى 
دوران سلطنت ناصر الدين شاه قاجار، به او پسرى 
داد. دقيقش معلوم نيست و گفته اند سال تولد اين 
كودك كه «مال حسين» نام «عبدالجواد» را روى او 
گذاشت، بين سال هاى 1280 تا 84 قمرى بوده 
اســت. بر خالف سال تولدش كه مبهم است در 
تيزهوشــى و زبر و زرنگى پسر كوچك روستايى 
شكى نيســت و همه منابع به آن اشاره كرده اند. 
البته پســرك باهوش، انگار خوش شانس نبود 
چون در چهار سالگى بيمارى آبله سراغش آمد 
و همه بدنش را در بر گرفت. شــدت بيمارى به 
حدى بود كه بينايى هر دو چشــم را از او گرفت 
و معالجات آن زمان فقط توانســت، بينايى يكى 
از چشــم هايش را آن هم نه كامل به او برگرداند. 
وقتى به سن و سال مكتب رفتن رسيد، پدر يك 
«نه» بزرگ سر راهش گذاشت. نمى خواست يك 
ســهل انگارى سبب شود همان يك چشم نيمه 

سالم كودكش هم از دست برود!

دعاى سحر
ماجراى مكتبخانه رفتن و با سواد شدنش، خواندنى 
است اما خدا كند واقعيت داشته باشد و از جمله 
قصه هايى نباشد كه معموالً براى دانشمندان و 
مشاهير قديمى كشورمان ساخته اند! مى گويند 
در 6 يا7 سالگى حافظه «عبدالجواد» آن قدر خوب 
بود كه با چند بار شــنيدن دعاى سحرهايى كه 
پدرش مى خواند، همه آن را حفظ كرده بود. يك 
شب كه «مال حسين» شايد كمى خوابزده يا بى 
حواس بود، دعاى سحر را جا به جا و غلط خواند 
و «عبدالجواد» از رختخواب بيرون آمد و اشــتباه 
پدر را به او گوشزد كرد. باز هم مى گويند، پدر از 

اين ماجرا اين قدر ذوق زده و خوشــحال شد كه 
رضايت داد فرزندش به مكتبخانه برود. البته من 
و شــما هم اگر جاى «مال حسين» بوديم راضى 
نمى شديم اين هوش، حافظه و كوه استعداد، به 
بهانه نابينايى يا كم بينايى،گوشــه خانه بماند و 

هرز برود.

مدرسه نواب
ديگر نيازى نيست بگوييم «عبدالجواد» خيلى زود 
خواندن و نوشتن فارسى و كمى هم عربى را فرا 
گرفت و در واقع به سبك امروزى ها جهشى خواند 
و دو كالس يك كالس به مراحل باالتر رفت و... 
در 16 ســالگى كه در نيشابور زندگى مى كرد و 
درس مى خواند، ديوان قاآنى را دوره و حفظ كرده 
بود و كم كم داشــت ســرودن قصيده به همان 
سبك را هم شــروع مى كرد. «قاآنى» و اشعارش 
آن قدر در نوجوان نيشــابورى اثر گذاشته بودند 
كه تا مدت ها بعد مى شد آن را در قصيده هايى كه 
مى سرود، ديد. او هرچند چشم هايش را تقريباً از 
دست داده بود اما در دلش چشمى بيناتر و تواناتر 
باز شــده بود كــه او را وادار مى كرد به ماندن در 
نيشابور و خواندن اشعار قاآنى اكتفا نكند. مدتى 
بعد سر از مشهد در آورد تا در مدارس معروف آن 
مانند مدرسه «خيرات خان، فاضل خان و نواب» 
پاى درس استادان بنام آن روزگار بنشيند. البته 
در اين مدارس هم مراحل و دوره هاى مختلف را 

زودتر از ديگران پشت سر مى گذاشت. 

چنار االدبا!
حجره مدرســه «نــواب»، كالس درس خواندن 
و بعدهــا درس گفتــن، خانه، محل ســرودن 
اشــعار و خالصه همه زندگى «اديب نيشابورى» 
بود. گفته اند با اينكه از حيث علمى به شــهرت 
رســيده بود و گاه تا 300 شاگرد و طلبه از نقاط 

مختلف پــاى درس او حاضر مى شــدند، اما در 
همان مدرســه و حجره زندگى بسيار ساده و بى 
دنگ و فنگى داشــت و بشدت اهل قناعت بود. 
مجموع مخارجش در ســال به زحمت به 200 
تومان مى رسيد. گفته اند بيشتر اهل گوشه گيرى 
بود و تفريح و يا ســفرش به باغ ملى مشهد و يا 
باغ هاى اطراف شــهر محدود مى شــد كه البته 
صرف شــعرخوانى يا بحث هاى علمى مى شــد. 
درخت چنار بزرگــى را در باغ ملى «چنار االدبا» 
لقب داده بودند چون «اديب» هنگام حضور در باغ 
ملى به آن تكيه مى داد و براى همراهانش صحبت 
مى كرد. در صورت اصرار دوستان و شاگردان براى 
سفر يا تفريح بيشتر، فقط مى گفت: «آقا! من يك 

ربع چشم بيشتر ندارم»!

بى سؤال و جواب
روش تدريســش هم خيلى با روش مرسوم در 
حجره هاى مدارس دينــى كه متكى بر مباحثه 
و پرسش و پاســخ بود، جور در نمى آمد. شيوه 
تدريــس او «خطابى» بــود و شــاگردان اجازه 
بحث و سؤال نداشــتند. «اديب» مى دانست كه 
بــا ايــن روش، جورى درس مى دهــد كه هيچ 
اشكالى حتى براى شاگردى با پايين ترين سطح 
اســتعداد برجاى نمى ماند. با همين روش شايد 
دشوار، كسانى چون ملك الشعراى بهار، محمد 
پروين گنابــادى، بديع الزمــان فروزانفر، ميرزا 
حسين فقيه سبزوارى، محمد على بامداد، اديب 

نيشابورى ثانى و... شاگردى او را كرده اند.

همچو فرهاد...
اهل رفت و آمد و پريدن با صاحب منصب هاى 
آن روزگار و شخصيت ها و چهره هاى سرشناس 
نبــود. بارها پيشــنهاد رياســت انجمن ادبى 
خراسان، مدرســى در آستان قدس رضوى كه 
مستمرى قابل توجهى هم داشت و... را رد كرد. 
از ميانسالى به بعد تنها با افراد معدودى مانند 
«صيد على خان درگزى، ميرزا حبيب خراسانى 
و ايرج ميرزا» رفاقت و معاشرت داشت. برخى ها 
نوشــته اند پيش از مرگ در 65 سالگى، گوشه 
گيرى هاى بيش از حــد، اواخر عمر او را دچار 
نوعى خود شيفتگى و خودستايى كرد تا حدى 
كه پس از سعدى شيرازى خود را سرآمد شعر 
و شاعرى مى دانست. آن ها اشعارى چون: كرد 
خاموش تا خزان جهان / عندليب حديقه شيراز 
/ طبع پرورد در بهار ســخن / عندليبى چو من 
ســخن پرداز/ من همى نى اديبم ثرى را / بل 

اديب الثرى و السمايم!
پيش از آن البته «اديب» گرفتار «عشــق» شده 
بود. عشــقى پرشور و ناشــناخته كه با مرگ 
معشوق، انگار شعله ور تر شده بود و آتش را به 
جان اشــعارش نيز انداخته بود. گواهش شايد 
شعر معروف: همچو فرهاد بود كوه كنى پيشه 
ما / كوه ما ســينه ما، ناخن ما تيشه ما/ شور 
شيرين ز بس آراســت ره جلوه گرى / همچو 
فرهاد تراود ز رگ و ريشــه ما / بهر يك جرعه 
مى منت ساقى نكشيم / اشك ما باده ما، ديده 

ما، شيشه ما... باشد!
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ايستگاه

سى و سه زخم!

 ايستگاه/اميد ظرافتى زير پاى سى و سه پل را اولين بار طرح احداث 
مترو خالى كرد. در ميان كمپين هاى حمايت از ســى و سه پل، اعتراض 
فعاالن ميراث فرهنگى و دادگاه هاى پرحاشــيه، آخر سر حفارى مترو با 
فاصله 40 متر از شاهكار دوره صفوى انجام شد. چهار متر يا 40 متر فرقى 
نداشــت و كارى كه نبايد مى شد، شد. زمين در اثر حفارى نشست كرد 
و پايه هاى سى و سه پل يكى پس از ديگرى ترك برداشت. ما آدم ها اما 
انگار قصد بيخيالى نداشتيم و مى خواستيم با طرح هاى توسعه مان هر طور 
شــده سى و سه پل را زمينگير كنيم! سد سازى، طرح هاى انتقال آب از 
زاينده رود، صنايع پرآب و كشــت برنج همه دست به دست هم دادند تا 
زاينده رود بخشكد و رودخانه اى كه زمانى محل آبتنى جوان هاى اصفهانى 
بود، بشــود زمين خاكى گل كوچيك بازهاى اصفهان! ســى و سه پل با 
ساير پل هاى صفوى فرق داشت و پايه هاى آن طورى ساخته شده بود كه 
ماندگارى مالت آن وابسته به آب بود. دومين زخم كارى را خشكى زاينده 
رود بر تن ســى و سه پل وارد كرد. ترك ها اين بار بزرگ تر و ترسناك تر 

از دفعه قبل ظاهر شدند.
همين چند ماه پيش بود كه خبر رســيد سى و سه پل از شر نرده هاى 
زشــت و زمخت جان ســالم به در برده و طرح نرده كشى دهانه هاى آن 
توسط كارشناسان ميراث فرهنگى رد شده است. خيالمان راحت بود كه 
اگر زبانم الل قرار اســت چند صباح ديگر ترك هاى عميق نفس سى و 
سه پل را بگيرند، دست كم تا روزهاى پايانى زندگى اش با همان شكل و 
شــمايلى كه «اهللا وردى خــان» آن را روى زاينده رود بنا كرده بود، باقى 
مى ماند. عكس هاى نرده كشى دهانه هاى سى و سه پل كه ديروز منتشر 
شــد، اما سومين زخم كارى را بر پيكر اين سازه تاريخى بيچاره كه اسير 
دنياى مدرن ما آدم ها شــده، نشان مى داد. اگرچه سى و سه پل هنوز با 
همان غرور ســابق بر پيكر خشك زاينده رود ايستاده، چيزى مثل جاى 
زخمى كه آدم را براى هميشــه از قيافه مى اندازد، بر پيكرش سنگينى 

مى كند.

زير آسمان شهر

گزارش از شخص

ستاره  اول قطب ادب
«اديب نيشابورى» 6 خرداد 1305 از دنيا رفت

 روزمره نگارى

ايستگاه / تحقيق مى كنم... 3000 زندانى مهريه، 700 نفر بابت 
چك و 360 زندانى غيرعمد در كشور داريم!

يعنى چهارهزار و ُخرده اى خانواده به شــكل مســتقيم و هزاران 
خانواده غيرمستقيم درگير ماجراى تلخ شكايت و پرونده و زندان 
اند! جدى تر از هميشــه تصميم مى گيرم در چند مكان، اين آمار 
ناخوشايند به دست آمده را پيش بكشم و تقاضاى امداد كنم. پس 
خالى از ريا، دســت به كار مى شــوم. در گروه هاى دوستانه، جمع 
كارى، خانوادگى و با رفقاى ناِب دســت به دهان، طرح مســئله 
مى كنم. نتيجه به دست آمده فراى انتظارم، بد است... هركس پاى 
بهانه اى را پيش مى كشد تا مهربانى نكند... نيكى نكند و در دجله 
نيندازد!واقعاً گاهى اوقات چقدر آدم، كم اطرافيانش را مى شناسد 

و احتياج ُمبرم دارد در اتفاقى بيدار شود...
با خودم اين روزهــا زياد تكرار مى كنم جرايــم غيرعمد... اينكه 
بدهكاران مالى بيشــترين زندانيان غيرعمد را تشكيل مى دهند، 
آدم هايى كه اصوالً ســابقه كيفرى ندارند و به خاطر بى مباالتى، 

بى احتياطى يا نداشتن مهارت، به كمك نياز پيدا كرده اند.
پس كم نمى آورم و بارديگر ششــدانگ حواسم را مى گذارم وسط 
و از خيل ســياهى لشكران، به تعداد انگشتان دو دست، اسم جدا 
مى كنم... نمى خواهــم به راحتى كنار بيايم... ماه رمضان اســت 
و بايد دســت جنباند. دوباره تقالى ايــن را دارم كه بگويم گروه 
خونى اين ها كه پشت ميله ها اسير شده اند، مادرزاد منفى و بيمار 

نيست... اشتباه، زياده خواهى، اجبار، بدبيارى هم دخيل اند...

به ُرفقا اصــرار دارم لطفاً خيال پردازى كنيــد...! براى چند روز، 
جاى اين آدم ها باشيد مثًال جاى محكوم مهريه... پيداست كه مزه 

شكنجه مى دهد و ضرب آهنگ تنِد تهوع آورى دارد...
باالخره چند ســال از عمر گرانبهايــت دارد صرف خطا و خأليى 
مى شــود كه پول مى تواند حاللش باشــد... اســكناس مى تواند 

رفع و رجوع اش كند.
پى نوشــت يك: آقاجانم هميشــه مى گويد: براى دستگيرى اگر 

نمى توانى با پاهايت بروى، سينه خيز برو!
دو: هيچ وقت حســابگر خوبى نبودم، اما حسابدار ارشد گلريزان 

مان خبر مى دهد: آزادى دو زندانى روى شاخش است.
سه: َو أَحِسُنوا اِن اهللا يُحبُّ الُمحِسنين... البقره / 195

در
دجله انداز...

  رقيه توسلى  

ايســتگاه / «ميالد گودرزى» را همه 
مــان بــا مصاحبه هــاى جنجالى و 
جالبش مى شناسيم. آقا ميالد عالوه 
بر تلويزيون و شــبكه هاى اينترنتى 
در فضاى مجازى هم حســابى فعال 
اســت و در جديدتريــن اســتورى 
اينســتاگرامش با انتشــار تصويرى 
از «حاج ســعيد قاســمى» با هشتگ 

#انقالبى اورجينال نوشته اســت:« با صداى آقا مرتضى آوينى بخونيد: (آقا 
سعيد، فرمانده اين محور عملياتى، همان كسى بود كه ما در جست وجوى او 
بوديم!) تصوير حاج سعيد قاسمى در سرپل ذهاب. حاج سعيد از فرماندهان 
جنگ و استاد معمارى دانشگاه شهيد رجايى، ماه هاست در مناطق زلزله زده 

كرمانشاه مشغول ساختن خونه براى مردمه.»

ايستگاه / «ترامــپ» تا به حال بارها 
با ورزشكاران كشورش بر سر مسائل 
سياسى درگير شده است! جديداً هم 
مســئوالن ليگ فوتبال آمريكا اعالم 
كردند كه بازيكنان در هنگام خواندن 
ســرود ملى كشــور آمريكا ملزم به 
ايستادن و احترام نيستند و مى توانند 
در رختكن بمانند تا ســرود به پايان 

برسد. انتشار اين خبر خشم آقاى «ترامپ» را برانگيخت و وقتى خبرنگارى 
نظر اورا در اين باره پرسيد؛ ترامپ پاسخ داد كه فوتباليست هايى كه سرود 
تيم ملى را تحريم مى كنند بخصوص آن هايى كه سياه پوست اند جايى در 
آمريكا ندارند و بايد از اين كشــور بروند! فيلم مصاحبه جناب ترامپ سوژه 

داغ شبكه هاى مجازى شده است. 

ايســتگاه /  على دارابى معــاون امور 
اســتان هاى ســازمان صداوسيما كه در 
گذشته معاونت ســيماى رسانه  ملى را 
نيز بر عهده داشــت، با انتشار پستى در 
صفحه اينســتاگرامش از ساخت سريال 
شــهيد «صياد شــيرازى» خبــر داد و 
نوشت:« شهيد على صياد شيرازى را رهبر 
معظم انقالب اســالمى «افسر قهرمان» 

ناميدند. او از افسران ارشد و انقالبى و متعهد ارتش بود. در مبارزه با عناصر تجزيه 
طلب و وابسته به بيگانه در كردستان در سال هاى اوليه انقالب خوش درخشيد و 
فرمانده نيروى زمينى ارتش شد. سازمان هنرى و سينمايى بنياد حفظ آثار و نشر 
ارزش هاى دفاع مقدس مقدمات توليد و ســاخت سريال و فيلم سينمايى صياد 

شيرازى را در دستور كار دارد.»  

افسر قهرمانانقالبى اورجينال!

مجاز آباد

بخصوص سياه پوست ها!

شكار زيردريايى با آهن ربا
نشــريه ســاينس ايالســِتِريتد 
در گزارشــى با عنــوان «فوران 
ايــن فرضيه  هســته اى» بــه 
مى پردازد كه آيا ممكن اســت 
كره شمالى در زمان از بين بردن 
تأسيسات اتمى خود بدون حتى 
شليك يك موشــك هسته اى، 
ســبب  ســهوى  اشــتباهى  با 
اتفاقــات مهيب در اعماق زمين 
و به تبع آن زمين لرزه يا فوران 
اين  فشان شود؟  آتش  كوه هاى 
از دستاوردهاى  مجله همچنين 
علمــى جديد در امكان خواندن 

ذهن انســان ها نوشــته و از تالش نظامى برخى كشورها براى شكار 
زيردريايى هاى دشمن به وسيله آهن رباهاى عظيم مى گويد. 

پيش بينى زلزله با فيبرنورى
در  (زميــن)  اِرس  ماهنامــه 
در  تازه تريــن شــماره خــود 
گزارشــى بــا عنوان «آشــفته 
بحرانى تر  بــه  اعمــاق»  كردن 
زمين  گرماى  وضعيت  شــدن 
اشــاره كــرده كــه ديگــر از 
گذشته  زمين  جنبه هاى سطح 
و حتى اعمــاق اقيانوس را نيز 
درگير كرده اســت. اين مجله 
همچنين از استفاده دانشمندان 
از كابل هاى فيبر نورى موجود 
كه در زير زمين كار گذاشــته 
كه  مى دهــد  شــده اند خبــر 

مى تواند براى تشخيص پيش از موعد زمين لرزه ها به كار بيايد.

سفر به اعماق مريخ
ماهنامــه آل اِبــوت اِســپيس 
(همه چيــز در مــورد فضا) در 
تازه تريــن شــماره خــود در 
گزارشــى بــا عنــوان «آيا در 
منظومه شمسى تنها هستيم؟» 
دســتاوردهاى  جديدتريــن 
محققان ناســا كــه جواب هاى 
بســيار تعجــب آورى بــه اين 
ســؤال داده اند را منتشر كرده 
است. اين نشــريه همچنين از 
مأموريت جديد ناسا براى سفر 
به اعماق كــره مريخ خبر داده 
و نگاهى نيز به دســتاوردهاى 

جديد دانشــمندان براى مبارزه با تغييرات آب و هوايى با استفاده از 
ابزارهايى در خارج از جو زمين انداخته است.

نشريات جهان

اينجا درنگ جايز است
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

 عكس ها: حسن احمدى فرد / فرامرز عامل بردبار 

 ايستگاه / حســن احمدى فرد  آب بود، آفتاب بود، باد و باران بود. حال 
درخت هاى سيب خوب بود. هر بهار شكوفه ها، چادر سپيدشان را روى درخت ها 
پهن مى كردند... تابستان كه مى شد، سيب هاى سرخ، سبزى درخت ها را نقطه 
نقطه مى كرد. ماشــين ها كه رد مى شدند و آدم ها كه مى گذشتند، نگاه شان را 

تعارف مى كردند و سيب ها، رنگ و بوى شان را پيشكش مى آوردند.  
باد آمد... شاخه ها جنبيدند... ســيبى از درخت پايين افتاد... زمين چرخيد و 

چرخيد و روز و روزگار ديگرى شــد؛ روزگارى كه كســى با درخت ها مهربان 
نبود. اَره ها كه به جان درخت ها افتادند، باد صداى سيب ها را به آسمان رساند. 
سال بعد، باران كه باريد، آِه سيب ها همراه قطره هاى باران، روى صورت زمين 
چكيــد و در دل خاك ها نشســت. مى گويند هر جا خــون مظلومى بر زمين 
بيفتد، گل ســرخى خواهد روييد؛ پس عجيب نبود كه باغ ســيب، سال هاى 
بعد، دشــت شقايق شــد. باغ، بعد از آن هر بهار به جاى پيراهن حرير، دامن 

گلگون مى پوشيد. 
حاال چند ســالى است بولدوزرها، شقايق ها را درو كرده اند تا شهرى از آهن و 
سيمان بسازند. باد اما صداى شقايق ها را به آسمان رسانده است. سال بعد، يا 
سال هاى بعدتر، باران كه ببارد، آِه شقايق ها روى سينه سيمان ها خواهد چكيد 

و خاك خفته را بيدار خواهد كرد... 
همه شهر باغ سيب است و دشت شقايق... و زمين همچنان مى چرخد.

آِه سيب ها و شقايق ها
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