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خط  خبر

كشف 3000 قرص روانگردان 
امارات/پليــس امارات 
از كشــف و ضبط بيش از 
3000 قــرص روانگردان 
در شهرابوظبى خبر داد. 
ســرهنگ طاهــر غريب 
الظاهرى، مدير مبارزه با 
مواد مخدر پليس امارات 
گفت: نيروهاى اطالعاتى 
و امنيتــى ابوظبى موفق 
شدند بيش از 3000 قرص روانگردان  كشف و ضبط كنند. وى 
افزود: متهم 53 ساله قرص هاى روانگردان را در منزل مسكونى 

خود جاسازى كرده بود.(ايسنا)

قوانين و رسوم عجيب كشورهاى 
مختلف 

جهان/در هر كشــورى قوانيــن خاصى حاكم اســت كه با 
سرپيچى از آن ها مشكالتى فراهم مى شود. اين قانون شكنى 
در بهترين حالت مى تواند باعث شرمندگى و در بدترين حالت 

جرم شناخته مى شود. 
باربادوس: پوشيدن لباس استتار نظامى ممنوع!

براى جلوگيرى از باند هاى جعل هويت ســربازان و سرقت از 
مردم اين قانون تصويب شده است و فقط افراد نظامى اجازه 

پوشيدن لباس هاى استتار نظامى را دارند.
پاريس، مادريد: دورانداختن بليت ممنوع!

توجه داشته باشيد كه در اين دو شهر هيچ گاه بليت خود را دور 
نيندازيد، چرا كه هنگام خروج، ثابت مى كند شما در حين ورود 
به مترو بليت تهيه كرده ايد. در صورت نداشتن بليت پليس مترو 
شما را دستگير مى كند و تا مبلغ تعيين شده به عنوان جريمه را 

پرداخت نكنيد اجازه خروج از ايستگاه را نخواهيد داشت.
سنگاپور: آدامس ممنوع!

دولت سنگاپور اعالم كرده كه قبل از تصويب اين قانون ساالنه 
حدود 106هــزار دالر براى تميزكردن آشــغال هاى آدامس 
و خرابى هاى آن هزينه مى كرده اســت و بــه همين دليل با 
واردكنندگان و فروشندگان آدامس برخورد مى كند. امروزه نيز 
فقط آدامس هاى درمانى مثل نيكوتين دار و بدون قند مجازند.

ونيز: غذا دادن به كبوتران ممنوع!
شايد اين كار به نظر شما بى ضرر باشد اما بايد بدانيد در ميدان 
سن ماركو شــهر ونيز اين كار جريمه اى در پى دارد. به دليل 
زياد شدن پرندگان و تخريب مجسمه ها غذا دادن به آن ها در 

ونيز ممنوع شده است.(وب گردى 20:30)

كشف 7 جسد متعلق به يك باند 
تبهكارى

مكزيك/ مقامات مكزيك از كشف هفت جسد در مركز اين 
كشور خبر دادند. بنابر اعالم مقامات محلى ايالت «گوانا خواتو» 
اين هفت جسد در شهر «سالمانكا» پيدا شده و احتماالً متعلق 
به اعضاى يك باند تبهكارى است؛ همچنين گفته شده سه نفر 
از قربانيان روز جمعه در حالى پيدا شدند كه بر اثر اصابت گلوله 
كشته شده بودند. همچنين اجساد مثله شده  چهار قربانى ديگر 
داخل چندين كيسه پالستيكى در مناطق مختلف كشف شدند. 
به گزارش ژاپن تودى، مقامات محلى ايالت گوانا خواتو با بيان 
اينكه در نزديكى كيسه هاى حاوى جسد نامه اى از طرف اعضاى 
باند رقيب پيدا شده اظهار داشــتند: احتماالً اعضاى اين باند، 
مواد مخدر و بنزين سرقتى خريد و فروش مى كرده اند.(ايسنا)

احتمال انتشار يك بدافزار 
در ساعت هاى آينده

فارس: مركز ماهــر (مديريــت امداد و 
هماهنگى عمليات رخدادهاى رايانه اى) از 
 VPNFilter خطر احتمالى انتشار بدافزار
در روزها و ساعت هاى آينده در كشور خبر 
داده كه تاكنون بيش از 500 هزار قربانى در 

جهان داشته  است.
گزارش هاى موجود حاكى از آن اســت كه 
اين بدافزار تاكنون بيش از 500 هزار قربانى 

در جهان داشته اســت و اين عدد نيز افزايش خواهد داشت. قربانيان اين بدافزار به 
يك نقطه جغرافيايى خاص تعلق ندارند و اين بدافزار در تمامى مناطق فعال است.

شــامل  مختلــف  برندهــاى  دســتگاه هاى  و  تجهيــزات 
ETGEAR،Mikrotik،Linksys و   TP-Link و همچنيــن تجهيزات 
ذخيره سازى QNAP در صورت عدم بروز رســانى مستعد آلوده شدن به اين 
بدافزار هستند. با توجه به استفاده باالى برندهاى فوق در كشور، هشدار حاضر 
ارائه دهندگان سرويس ها، مديران شــبكه ها و كاربران را مخاطب قرار مى دهد 
كه نسبت به جلوگيرى از آلودگى و ايمن سازى، اقدامات الزم را در دستور كار 
قراردهند. نوع دســتگاه هاى آلوده به اين بدافزار بيشتر از نوع دستگاه هاى غير  
 ISP هستند و قربانيان اصلى اين بدافزار، كاربران و شركت هاى Backbone

كوچك و متوسط هستند.
   VPNFilter يك بدافزار بسيار خطرناك و داراى قدرت زياد در به كارگيرى منابع 
قربانى است كه به شدت در حال رشد است. اين بدافزار ساختارى پيمانه اى دارد كه 
به آن امكان افزودن قابليت هاى جديد و سوء استفاده از ابزارهاى كاربران را فراهم 
مى كند. با توجه به استفاده بسيار زياد از دستگاه هايى مورد حمله و دستگاه های

IOT عدم توجه به اين تهديد ممكن است منجر به اختالل فلج كننده در بخش هايى 
از سرويس ها و خدمات شــود. در بدترين حالت اين بدافزار قادر به از كار انداختن 
دستگاه هاى متصل به اينترنت كشور و هزينه بســيار زياد براى تجهيز مجدد اين 
دستگاه ها شود. توجه به اين نكته مهم است كه اين بدافزار به راحتى قابل پاك كردن 

از دستگاه هاى آلوده نيست.

با حكم شعبه تجديدنظر صورت گرفت
جريمه 20 ميلياردى قاچاقچيان لوازم خانگى 

فارس: مديركل تعزيرات حكومتى استان خوزستان از قطعى شدن حكم 20 ميليارد 
ريالى براى قاچاقچيان لوازم خانگى خبر داد.

رضا سعيدى با اعالم اين خبر گفت: با هوشيارى مأموران اداره اطالعات و پليس راه 
خرمشهر محموله پنج كانتينر لوازم خانگى به ظن قاچاق كشف و دو نفر به عنوان 

متهم در اين خصوص دستگير شدند.
مديركل تعزيرات حكومتى استان خوزســتان افزود: پس از بررسى پرونده و صدور 
حكم بدوى در شعبه اول تعزيرات خرمشهر، متهمان نسبت به حكم صادره اعتراض 
كردند و بر همين اساس پرونده مجدداً در شــعبه نهم تجديد نظر قطعى و حكم به 
ضبط محموله و پرداخت 20 ميليــارد و 386 ميليون ريال جــزاى نقدى تأييد و 

قطعى شد.

دومحموله قاچاق انسان در گمرك كشف شد
ايلنا: مأموران گمــرك طى دو عمليات 16 تبعه خارجى را حين خروج از كشــور 

شناسايى كردند.
 مأموران گمرك در عملياتى 14 نفر را از داخل بار كاميون ها كشــف كردند كه اين 

افراد قصد داشتند به طور غيرقانونى از طريق مرزهاى ايران وارد تركيه شوند.
 اين افراد در محفظه بار يك دســتگاه كاميون مخفى شــده بودند كه با هوشيارى 
مأموران گمرك و با كمك دستگاه هاى ايكس رى كشــف و تحويل مراجع قانونى 
شدند. همچنين طى عمليات ديگرى دو نفر در يك بار ترانزيتى سولفات مس از مبدا 
ازبكستان به مقصد تركيه مخفى شده بودند كه با هوشيارى و رصد دقيق مأموران 

گمرك كشف شدند.
براين اساس، مأموران گمرك از ابتداى سال جارى تاكنون موفق به كشف 89 مورد 

قاچاق انسان شده اند.

خط  بين الملل

مركز ماهــر (مديريــت امداد و 
هماهنگى عمليات رخدادهاى رايانه اى) از 

در روزها و ساعت هاى آينده در كشور خبر 
 هزار قربانى در 

گزارش هاى موجود حاكى از آن اســت كه 

خط قرمز-خانى: اواخر ارديبهشت بود كه ماجراي گم شدن 
عاطفه در دلگان(سيستان و بلوچســتان) پيچيد. پدر عاطفه 
كه نزد مأموران انتظامي رفته بود، مدعي شد دختربچه اش در 
راه بازگشت به خانه گمشده و هيچ خبري از او نيست، اما اين 
تمامي ماجرا نبود و افرادى عاطفه را در آخرين لحظات همراه با 
پسرعمويش ديده بودند. به همين دليل تمامي شك و گمان ها 
به سمت او مي رود، در حالي كه متهم همه چيز را منكر مي شود 

و مدعى مى شود از سرنوشت عاطفه خبر ندارد.
كار به شبكه هاي مجازي مي كشد و موضوع ناپديد شدن عاطفه 
اطالع رساني مي شود، اما هيچ كس از او خبري ندارد. در ادامه 
مشخص مى شود كه عاطفه به قتل رســيده و عامل قتل پسر 

عموى وى است.

متهم كه پس از لو رفتن ماجرا متواري مي شــود، به ســرعت 
توســط مأموران بازداشــت و براي انجام تحقيقات در اختيار 

مأموران آگاهي قرار مي گيرد. 
پدربزرگ عاطفه در اين زمينه مي گويد: باورمان نمي شد 
پســر عموى عاطفه چنين باليي را ســر دختربچه اي 9 
ســاله بياورد. او در ابتدا همه چيز را منكر بــود، تا اينكه 
تصميم گرفت جاي جســد را تغيير دهد. ابتدا پسر عموى 
عاطفه، او را خفه و جسدش را در كف رودخانه اي خشك 
شــده خاك مى كند. هيچ فكر نمي كرد كــه امكان دارد 
روزي نقشــه كثيفش لو بــرود و حاال كه ماجــرا لو رفته 
اســت با ديوانه و جنون نشــان دادن خودش سعي دارد 

از اتهام فرار كند.

وى ادامه مى دهد: متهم جســد را از محل اوليــه خود خارج 
مى كند و براي صحنه سازي به نزديكي خانه من منتقل و آن را 
در بوته اي آتش مي زند. خودش همه را با خبر مي كند و مي گويد 
جسد دختر بيچاره را كشف كرده اســت. آخر سر پسر عموى 
مقتول تحت فشار همه چيز را لو داد. او گفت كه عاطفه را خفه 
كرده است و جسدش را پنهان كرده است، اما حاال ديگر خودش 
را به ديوانگي زده تا بگويد تحت تأثير ديوانگي به چنين جرمي 

دست زده است.
براساس گفته خانواده مقتول از جسد چيزي نمانده و احتماالً 
متهم جسد دختربچه بيچاره را قرباني فروش اعضاي بدن كرده 
است؛ چراكه بعد از وزن كردن جسد مشــخص شد جنازه 5 

كيلوگرم بيشتر وزن ندارد. 

خط قرمز-رحمانى: چهار عضو باند حرفه اى قاچاق مواد مخدر 
كه به صورت گسترده اى در امر قاچاق مواد مخدر در مرز هاى 
شرقى كشــور فعاليت مى كردند، اواخر هفته گذشته توسط 
سربازان گمنام اداره كل اطالعات خراسان رضوى دستگير و از 

ناحيه آن ها 203 كيلوگرم هروئين كشف شد.
قاضى خدا بخشــى در تشــريح چگونگى رد زنى و انهدام باند 
مذكور به خبرنگار مــا گفت: مدتى پيش مأمــوران اداره كل 
اطالعات استان طى اقدامات اطالعاتى موفق شدند باند حرفه اى 
قاچاق مواد مخدر را كه به صورت گســترده با همكارى اتباع 
خارجه درآن سوى مرز هاى شرقى كشورمواد مخدر را وارد و به  

مشهد منتقل مى كردند، شناسايى كند.
برهمين اساس موضوع به دادسراى انقالب مشهد منعكس و 
دســتورهاى قضايى مورد نياز در اين زمينه صادر و در اختيار 

مأموران قرار گرفت.
سرپرست دادسراى انقالب مشهد تصريح كرد:در تحقيقات به 
عمل آمده مشخص شد اعضاى باند چند روز پيش حدود 70 

كيلوگرم موادمخدر را توســط عامل خارج از كشور باند وارد و 
به وسيله  يك دستگاه پرايد به مشهد منتقل و توزيع كرده اند.

در اين رابطه عامالن توزيع اواخر هفته گذشته طى يك اقدام 
ضربتى شناسايى و دستگير شدند.

وى ادامه داد:اخبار و اطالعات موجود از آن حكايت داشت كه 
محموله اى ديگر توسط قاچاقچيان به مشهد فرستاده شده و 
درمنزل مسكونى در بلوار وكيل آباد دپو شده است كه مأموران 
قبل از توزيع محموله در محل حاضر و 203 كيلو گرم هروئين را 
كشف و توقيف كردند.در اين رابطه يكى ديگر از اعضاى باند نيز 
دستگير شد. با دستگيرى عضو سوم مشخص شد، قرار است 
حدود 32 كيلوگرم از موادمخدر هروئين، روز بعد تحويل يكى 
ديگر از اعضاى باند شود كه مأموران طى يك قرارسورى متهم 

ديگر را در يكى از مناطق شهر شناسايى و دستگير كردند.
تحقيقات در زمينه شناسايى ديگر اعضاى باند همچنان ادامه 

دارد.
وى همچنين  به اقدامات فرهنگى كــه در مراكز ترك اعتياد 
صورت گرفته است،اشــاره كرد و گفت:حدود 60 نفر از افراد 
معتادى كه تحت درمان قرار گرفتــه بودند قبل از ماه مبارك 
رمضان به زيارت امام رضا(ع) برده شدند و در مراسم ضيافت 

شام شركت كردند.

 جزئيات قتل دختر 9 ساله توسط پسر عموى شيطان صفت 

دثه
 حا

اب
ق

 خودرو هايى كه 
سيل باخودبرد  

(لواسان)

 واژگون شدن بونكر 
سيمان در بزرگراه 

فتح(تهران)

 واژگون شدن بونكر 

سرپرست دادسراى انقالب مشهد خبر داد

انهدام باند قاچاق هروئين توسط وزارت اطالعات

خط قرمز-عقيل رحمانى: هفته گذشته يكى از مشاوران شهردارى مناطق مشهد به اتهام دريافت رشوه بازداشت شد. اين گزارش حاكى است، فرد 
مذكور با دستور بازپرس بهارى شعبه 209 دادسراى مشهد بازداشــت و به دادسرا منتقل شد. در ادامه متهم مقابل ميز عدالت ايستاد و پرونده تخلفات 
وى با عنوان ارتشا (دريافت رشوه) مورد رسيدگى قرار گرفت. در حالى مشاور شهردار يكى از مناطق مشهد به اتهام مذكور به شعبه 209 بازپرسى منتقل 
شده بود كه وى عضو شوراى شهر يكى از شهرستان هاى استان خراسان رضوى نيز مى باشــد. پرونده رشوه خوارى فرد متخلف همچنان در دادسرا در 

حال رسيدگى و مفتوح مى باشد.

مشاور شهردار 
يكى از مناطق 
مشهد دستگير شد

مركز ماهر هشدار داد

تيرانداز ايرانى بر سكوى نخست 
رقابت هاى جام جهانى مونيخ

الهه  احمدى 
طال  گرفت

13

روايت «مهرى يزدانى» از يك زندگى متفاوت

مى خواستم 
همسر يك جانباز شوم!

يادداشتى از نعمت اهللا سعيدى درباره 
بازتاب رسانه اى خبر فوت ناصر ملك مطيعى

هپاتيت و زردى رسانه اى

گفت وگو با محمد باقر مفيدى كيا درباره 
سريال هاى ماه مبارك رمضان تلويزيون

به  اسم ها  اعتماد مى كنند،  نه  به  متن هابه  اسم ها  اعتماد مى كنند،  نه  به  متن ها
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مردم

حاشیه

روایت آمنه وهاب زاده که از زنان متفاوت دفاع مقدس است
امدادگري كه شيميايي شد

كسايي زاده : شاید کمتر شنیده باشیم، ولی در دوران جنگ تحمیلی بجز 
مردان که علیه دشمن غاصب می جنگیدند، بودند شیرزنانی که آن ها هم پا 
به میدان مبارزه گذاشــته بودند. آمنه وهاب زاده یکی از این شیرزنان است؛ 
جانباز 70 درصد شیمیایی که امروز در خانه کوچکی در محله اکباتان تهران 
زندگی می کند. آن دختر جوان، ورزشکار، تکاور و آرپی جی زن خط مقدم 
دیروز، امروز به اتکای دستگاه اکسیژن ساز و عصای فلزی اش می تواند در اتاق 

12 متری خانه اش قدم بزند. 

 فعاليت های شما در دوران دفاع مقدس از كجا شروع شد؟ 
من پس از آغاز جنگ تحمیلی به عنوان مسئول تحویل شهدا در بیمارستان 
امام خمینی)ره( تهران مشــغول به کار شــدم. این مسئولیت پایدار نبود و 
پیشنهادهای زیادی برای پست های مهم تر می شد، زیرا درآن بحبوحه انقالب 
و جنگ بسیاری از قسمت ها و نهادها نیازمند اشخاص انقالبی بود. مسئوالن 
هم براساس توانایی های من پســت هایی اعم از مسئولیت امورخواهران در 
جهاد ســازندگی کرج، مسئول گروه خواهران در ستاد نماز جمعه تهران و 
مسئولیت حفاظت و امنیت خواهران نمازجمعه تهران را بر عهده ام گذاشتند.

اولین مجروحیتم هم برمی گردد به سال 1359 زمانی که مسئولیت حفاظت 
و امنیت خواهران نماز جمعه تهران را بر عهده داشــتم. در یکی از نمازهای 
جمعه منافقین اقدام به برهــم زدن جمع نمازگزاران کردند و مردم را مورد 
ضرب و شتم قرار می دادند. من هم که وظیفه نجات جان زنان نمازگزار را بر 
عهده داشتم به طرف زنان منافق داخل جمعیت رفتم که یک بلوک سیمانی 

به پایم پرتاب شد. پایم شکست و روانه بیمارستان شدم.

 چگونه وارد جبهه و خط مقدم شديد؟
زمانی که حضور مردم در جنگ اعالم شد با همان پای شکسته از بیمارستان 
امام خمینی)ره( به راه افتادم تا از طرف کمیته انقالب اسالمی به جبهه اعزام 
شــوم. پس از ثبت نام و گذراندن دوره های مختلف نظامی در پادگان جی 
تهران و همچنین آموزش چهار ماهه دوره هایی اعم از ســالح های سنگین، 
رانندگی تانک، عبور از دیوار مرگ، سقوط آزاد، تاکتیک های رزمی، رزم شب 

و... به عنوان امداد گر به جبهه جنوب اعزام شدم.
پس از حضور در جبهه مدتی به عنوان امدادگر در بیمارستان پتروشیمی کار 
امدادی و بهیاری انجام می دادم. در آن لحظات کار پرستاران تنها پرستاری 
و درمانی نبود ما هم مشاور روان شناس بودیم، هم سنگ صبور رزمندگان و 
هم نویسنده وصیت نامه ها و حتی خاک تیمم برای رزمندگان مجروح تهیه 

می کردیم تا نمازشان قضا نشود.
چون به زبان های عربی وانگلیسی مسلط و دوره های کامل نظامی واطالعاتی 
را گذرانده بودم، به ماموریت های برون مرزی هم اعزام می شــدم، بخصوص 
ماموریت به بغداد و شهرهای مختلف عراق. یک بار هم همراه با شهید حاج 
ابراهیم همت با یک گروه 6 نفره چریکی ماموریت داشتیم تا از مرز سردشت 
به طرف کردســتان عراق برویم. پس از گذشتن از کوهستان های سخت به 
مناطق مین گذاری رسیدیم که شناسایی شدیم. چند خمپاره به طرف ما 
شلیک شد که با برخورد به میدان مین انفجارهای مهیبی را ایجاد کرد که 

از موج انفجار بیهوش شدم. 

 ماجرای اولين مجروح شدنتان در جبهه؟
اولیــن مجروحیت من برمی گردد به شــبیخون رژیم بعث به ایســتگاه 
عملیات آبادان که بسیاری از بچه های رزمنده شهید شدند. آن شب پس 
از حمله عراقی ها به گروه امدادی بی سیم زدند که آمبوالنس اعزام کنند، 
ولــی آمبوالنس به ماموریت رفته بود. وقتی هم که آمبوالنس آمد راننده 
آن قدر خسته و زخمی بود که نمی توانست دوباره اعزام شود. برای همین 
خودم با ســرعت سوار آمبوالنس شــدم و به طرف منطقه به راه افتادم. 
وقتی به آنجا رســیدم با صحنه تکان دهنده ای روبه رو شدم. همه بچه ها 
شهید شده بودند و آن هایی هم که نفس می کشیدند آن قدر خون زیادی 
از بدنشــان رفته بود که کاری از دســت من برنمی آمد. در این میان یک 
مجروح خیلی وضعیت وخیمی داشت و من به هر زحمتی بود او را سوار 
آمبوالنس کردم. رزمنده زخمی به زحمت لب های خشکیده اش را تکان 
داد و گفت: امدادگر. گفتم بله. بعد گفت: راننده آمبوالنس. گفتم بله منم. 
بعد بیهوش شد. همین لحظه یکی از رزمنده ها که جان سالم به در برده 
بود و تنها از کتفش خون می آمد، جلو آمد و گفت: خواهرم شما به مجروح 

برسید من رانندگی می کنم.
از بد حادثه راننده آمبوالنس مسیر برگشت را فراموش کرد و با وجود اینکه 
نباید چراغ آمبوالنس را در شب روشن می کرد، این کار را انجام داد. با روشن 
شــدن چراغ آمبوالنس، عراقی ها ما را به گلوله و خمپاره بســتند. آن قدر 
آتش زیاد بود که صدای خودم را نمی شــنیدم. فقط احساس کردم شکمم 
می سوزد. وقتی به بیمارستان پتروشــیمی رسیدیم آن قدر به آمبوالنس 
شــلیک شده بود که مجبور شــدند برای بیرون آوردن ما در آمبوالنس را 
اره کنند. وقتی در آمبوالنس باز شــد دکتر گفت: »این خواهر که متعلقات 
شکمش روی زمین ریخته...« آن وقت بود که بیهوش شدم. بعد از آن من 
را به عنوان شــهید به معراج برده بودند، ولی گویا بعداً متوجه شده بودند 

که من زنده هستم. 

 چه زمانی شيميايی شديد؟
زمان عملیات والفجر 1 که در منطقه فکه، امدادگر بودم؛ چند ســاعتی از 
اذان صبح گذشته بود و من در چادر امدادی پانسمان پای یکی از مجروحان 
را تعویض می کردم که هواپیماهای عراقی منطقه را بمباران کردند. پس از 
بمباران به ســرعت از چادر بیــرون آمدم و به عمق منطقه بمباران رفتم تا 
مجروحین را نجات دهم. بوی ســیر گاز خردل در همه منطقه پخش شده 
بود. به سرعت ماسکم را زدم، ولی وقتی به چادر برگشتم دیدم آن جانبازی 
که داشتم مداوایش می کردم ماسک ندارد. برای همین ماسکم را برداشتم و 
به صورت آن مجروح زدم. صورتم و چشمانم خیلی می سوخت و بدنم شروع 
به خارش کرد و دستانم تاول زد، به طوری که تاول های روی صورتم آویزان 
شده بود. از آنجا مرا به بیمارستان صحرایی و پس از آن به بیمارستان اهواز 
منتقل کردند. یادم هست که آن جانباز در بیمارستان صحرایی فریاد می زد: 

این خواهر جان مرا نجات داد.

روايت »مهری يزدانی« از يک زندگی متفاوت

می خواستم همسر یک جانباز شوم!
اولین سؤالمان از مهری یزدانی درباره حضورش 
در جبهه است، اینکه از کجا شروع شده و چطور 
وارد این فضا شده، یزدانی که متولد طالقان و 
بزرگ شــده شهر تنکابن اســت، خاطرات 20 
ســالگی اش را این طور تعریــف می کند: »برای 
جواب به این ســؤال از شما می پرسم که وقتی 
امروز از جنگ و کشــتار در ســوریه و عراق و 
افغانســتان می شنوید، به این فکر می کنید که 
کاش می توانســتید برای کمک به آن ها بروید 
و دفاع کنید؟ در نســل امروز همان حســی را 
می بینم که ما در مقطع جنگ داشتیم. هرچه 
این مظلومیت و جنایتی که اســتکبار نســبت 
به ملت مظلوم دارد، احساســات آدم را بیشتر 
درگیر می کند. بخصوص زمان هشــت ســال 
دفاع مقدس که در آن زمان حماســه ای خلق 
شده بود که حتی در توصیف آن هم می مانیم! 
در آن زمان واقعاً ســن و جنسیت بحث نبود و 
هرکسی می خواست کاری کند و حضور داشته 
باشــد. ما کــه در تنکابن زندگــی می کردیم، 
فاصله روســتاها از هم خیلی زیــاد نبود و ما 
حتی مســیرها را پیاده می رفتیم، در آن زمان 
بعــد از انقــالب فضای حضور مــا دخترها در 
جامعه باز شــده بود و می توانســتیم در مراکز 
ســخنرانی و راهپیمایی شرکت کنیم و حضور 
داشته باشیم. حزب جمهوری اسالمی و جهاد 
سازندگی و این مراکز راه افتادند. من وارد سپاه 
شــدم. باید بگویم قبل از انقالب اصاًل مرسوم 
نبود که دخترها به مسجد بروند و خود ما هم 
تنها در ماه رمضان می رفتیم. محفل ها و مراسم 
برای آقایان بود و ما دخترها فضایی نداشــتیم. 
در آن زمان ســپاه، جهاد، حــزب جمهوری، 
بســیج، کمیته راه اندازی شــده و ما هم سر از 
پا نمی شــناختیم و همه جا هم بودیم و حضور 
داشــتیم! من وارد کمیته شــده بودم و بعد از 
اینکه مدتی گذشــت، بحث جنگ پیش آمد و 
با توجه به گفته حضــرت امام که گفته بودند 
»خانم ها را هم مجهز کنید« تصمیم بر این شد 
که کالس های تئوری نظامی برگزار شــود و ما 
هم در آن ها شرکت کردیم. آموزش های نظامی 
دیدیــم و به اردوگاه هــم می رفتیم. بعد از آن 

آموزش های امدادی را هم شروع کردیم«.

 زمان شاه خفقان داشتيم
با توجه به اینکه در جامعه خیلی این فعالیت ها 
هم رواج نداشــت، اما خانــواده اش از او که در 
فعالیت هــای جامعه شــرکت می کرد، حمایت 
می کردنــد: »زمان شــاه خیلی خفقــان بود و 
حتی به برادر خودت هم نمی توانســتی اعتماد 
کنی! در خانه نمی توانســتیم کتاب نگه داریم، 
به همین نســبت بی بندوبــاری هم در جامعه 
زیاد بود و ما که خانواده های ســنتی و مذهبی 
بودیــم، ناخودآگاه طرد می شــدیم و در خانه 
می ماندیــم؛ اما بعد از انقــالب فضا تغییر کرد 
و حضور خانواده های مذهبی در جامعه موجب 
شــد که خانواده هــا هم از فعالیــت بچه های 
خودشان حمایت کنند و از طرفی اوضاع مانند 
امروز نبود که بعضی چیزها رعایت نمی شــود، 
برای مثــال آقایی که به ما آمــوزش می داد، 
همســر و خواهر خودش هم در گروه ما حضور 

داشت«.

 رفتن به سِر پل ذهاب!
آموزش هایش که تمام می شــود، خودش هم 
فکــر نمی کرده بتواند به جبهــه و مرکز اصلی 
جنگ برســد، اما به قول خودش وقتی اتفاقی 
بخواهــد بیفتد، حتماً می افتــد: »بعد از اینکه 
آموزش های امدادگــری را دیدیم، باید دو ماه 
در بیمارستان شبانه روزی کار می کردیم. تمام 
شدن این دوره همزمان شــد با اینکه یکی از 
دوستان شوهر خواهرم که از جبهه آمده بود و 
مســئول اعزام استان مازندران به غرب بود که 
من همان جا درباره اینکه امکان رفتن به جبهه 
وجود دارد یا نه پرســیدم! که به من گفتند در 

پادگان ابوذر ســر پل ذهــاب دخترخانم هایی 
مســتقر هستند و امکان آن هست. با اینکه در 
ابتدا از طرف سپاه مخالفت هایی وجود داشت، 
با این حال پیگیری هــای زیادی انجام دادیم و 
در نهایت با شــرط اینکه مــن دو ماهه بروم و 
برگردم، قرار شد به پادگان ابوذر بروم. پدرم در 
ابتدا مخالف بود، اما رضایت را هم از او گرفتم و 
من در تاریخ 17 خرداد سال 60 با یک کامیون 

دارو به سر پل ذهاب اعزام شدم«.

 جاده هايی پُر از گلوله
یزدانی راهی ســر پل ذهاب می شود، دختری 
کــه تنها تهــران را دیده بود، دیگــر آن قدر 
آموزش دیده که در جبهه از خدماتش استفاده 
کنند: »برای من که نهایتاً تا تهران آمده بودم، 
فضای خارج از اســتان مازندران خیلی غریب 
بود و یادم هســت بعد از اســالم آباد تنها تردد 
ماشــین های نظامی بود و برایم خیلی عجیب 
به نظر می رســید. در مسیر یادم هست که به 
زمین گندم کاری شده ای رسیدیم که در آتش 
می سوخت و از هر طرف صدای توپ و خمپاره 
می آمد و من هم اولین بار بود که این صداها را 
می شنیدم. همه جای جاده پر از گلوله و ترکش 
بود. جلوتــر که رفتیم با تکه هــای هلی کوپتر 
شهید شیرودی هم روبه رو شدیم. بعد از آن به 
شهر پل ذهاب رسیدیم که بیشتر شبیه به ده 
بود تا شهر. اما از آن هم گذشتیم تا به منطقه و 
بیمارستان رسیدیم و کارمان را شروع کردیم«.

 می خواستم با مجروح جنگ ازدواج كنم
هنوز هم ماجــرای حضورمان در خانه یکی از 
اعضای شــورای شهر ســابق که جانباز است، 
عجیب به نظر می رسد و قبل از اینکه ماجرای 
آشنایی آن ها را بپرســیم، می پرسیم که آقای 
شــاکری قبل از ازدواج جانباز شدند یا بعد از 
آن که خانم یزدانــی برای مان این طور تعریف 
می کند: »همیشــه به این فکر می کردم که چه 
کاری را می توان بــرای مجروحین انجام داد و 
بــه ایده های جدید فکر می کردم. اما در همین 
زمان و در مدتی کــه در پادگان بودیم، تقریبا 
همــه خانم هایی که با ما بودنــد، ازدواج کرده 
بودند و همسرشان هم دستی در امور داشتند. 
از طرفی کســانی کــه ازدواج نکــرده بودند، 
مشــخص بودند و من هم همیشــه می گفتم 
خیلی مایل به ازدواج نیستم. در همان سال 60 
زمانی که بــرای مرخصی به تهران آمده بودند، 

یکی از دوستانم را دیدم و وقتی درباره ازدواجم 
از من پرسید، گفتم »من می خواهم ازدواج کنم 
اما نه با یک آدم ســالم! من می خواهم با یک 
مجروح جنگی ازدواج کنم!« دوســتم با اینکه 
در ابتدا با دالیل خودش سعی کرد مرا منصرف 
کند، اما وقتی از تصمیمم مطمئن شد پرسید 

کــه چطور مجروحی باشــد و مــن هم گفتم 
»هرچه بدتر باشد، برای من بهتر است!« دوستم 
هم درباره یکی از مجروحینی که با همســرش 
آشنا بود، برایم گفت، کسی که دو دست ندارد 
و از دو چشم هم نابیناست. من همان جا قبول 
کــردم. البته با توجه به اینکه در بیمارســتان 
جنگی بودم و صحنه های جراحت زیادی دیده 
بودم، با مجروحین و شرایطشــان آشنا بودم و 
تصمیمی که گرفتم هم از روی احساس نبود. 
این نکته را هم اشــاره کنم که آن زمان آقای 
شــاکری اصاًل از ماجرا خبر نداشتند و من هم 

نمی شناختمشان!«

 خانواده ام به ازدواج مان راضی نبودند
انتخاب مجروح به عنوان همســر یک تصمیم 
شــخصی بوده، خانواده هــم از آن بی اطالع؛ به 
همین دلیــل مطلع کردن آن ها کار ســختی 
برایش بوده است: »همان زمان که در مرخصی 
بــودم، به خانه خواهرم رفتم و آن جا به خواهرم 
ماجرا را گرفتــم و او هم کلی گریه کرد! بعد از 
آن به مــادرم گفتم. آن ها در ابتدا راضی بودند، 
امــا وقتی تصمیم را بــه کل خانوادگی گفتند، 
مخالفت ها شروع شد و نظر پدرم هم کاماًل تغییر 
کرد. نظر همه منفی بود و می گفتند تصمیمی از 
روی احساس است. با در نظر گرفتن اینکه وضع 
زندگی ما خوب بود و رفاه داشــتیم و طعم فقر 
را نچشیده بودم، همه معتقد بودند که نمی توانم 
در سختی  زندگی کنم و به همین دلیل ذهنشان 
هم خیلی درگیر شــده بود. بعد از آن من ســر 
کار خودم برگشــتم؛ اما پیگیر موضوع بودم که 
البته خیلی به من اطالعات نمی دانند، اما بعدها 
فهمیدم آقای شاکری در ابتدا مخالفت می کرده 
و اصاًل راضی نبوده و تصمیمی برای ازدواج هم 
نداشته! اما بعد با ایشان صحبت می کنند و قرار 

می شود یک جلسه بگذارند که ما صحبت کنیم. 
من به تهران آمدم و جلســه ای را منزل سردار 
بروجردی گذاشــتند و در یک جلسه دو ساعته 
صحبت کردیم. بعد از این جلســه شــرایط به 
شــکلی بود که آقای شاکری خیلی راغب بودند 
و در مدت زمان دو ماه ازدواج ســر گرفت. البته 

پدرم مخالف بود و حتــی من را بدون جهیزیه 
فرســتادند و آقای شــاکری هم هر شرطی که 

خانواده من گذاشتند قبول کردند«.
او می گوید: »پدرم مهریه باالیی گفتند، اما من 
ناراحــت بودم و به پدرم گفتم مگر می خواهید 
من را بفروشــید که این مقدار می گویید. اگر 
هم قرار باشــد من مهریه را ببخشــم کار شما 
بی ارزش می شود. بعد از آن مهریه من شد یک 
جلد قــرآن، یک جلــد نهج البالغه و یک جلد 
صحیفه سجادیه. اما آقای شاکری در دفترخانه 
یک ســفر حج را برای من در نظر گرفتند که 
ســال 6۴ هم مکه رفتم. در آن زمان دوستانی 
که ما را می شناختند موضوع ازدواج مان را که 
می شــنوند، پیگیری می کنند که برای عقد به 
خدمــت حضرت امام)ره( برســیم و این اتفاق 
افتاد. 19 بهمن ســال 60 برای عقد به خدمت 

امام خمینی )ره( رسیدیم«.

 مشغله های زندگی شروع می شوند!
زندگــی بعد از ازدواج تغییــر می کند و مهری 
یزدانــی مرحله دیگری از فعالیت ها را شــروع 
می کند. او دیگر به جبهه برنمی گردد، اما سرش 
از قبل هم شــلوغ تر می شود، او عالوه بر اینکه 
مادر ســه پسر شده، به همســرش هم که در 
رشته علوم اجتماعی دانشگاه تهران قبول شده، 
در درس ها کمک می کند. »چهار سال دانشگاه 
را بــا حاج آقا و با هم درس ها را می خواندیم و 
درس شــان را سه ساله با نمره باال قبول شدند. 
من همه جزوات را با ایشــان خواندم و اگر آن 
مقطع زمانی پیگیری می کردم، شاید خودم هم 
می توانســتم در همین رشته مدرک بگیرم، اما 
عالقه ای به این کار نداشتم. سال 7۴یا 75 بود 
کــه وارد حوزه علمیه شــدم و در آن جا درس 
خوانــدم. در این زمان بچــه داری می کردم و 
کمک آقای شــاکری هم بودم. نکته این است 
که در آن زمان برای کاری مانند پرداخت قبض 
هم ما باید یک روز کامل وقت می گذاشــتیم، 
کاری که امــروز به راحتی بــا کارت بانکی و 
اینترنت انجام می شود. حاج آقا بعد از اینکه در 
رشته حقوق قبول شد و دانشگاه رفت، خودم از 
سال 79 تا ۸5 در هیئت رزمندگان عضو بودم، 
اما شــرایط زندگی اجازه نمی داد من به همان 

شکل کار را ادامه بدهم.

 همدلی همسران جانبازها با يکديگر
مهری یزدانی اما برنامه ای هم برای رســیدگی 

به همســران جانبازان اعصاب و روان داشــته؛ 
موضوعی کــه خــودش آن را این طور تعریف 
می کنــد: »از ســال 63 عــراق از ســالح های 
شیمیایی اســتفاده کرد و بعد از پایان جنگ، 
رزمنده هایــی که شــیمیایی شــده بودند، با 
مشکالت و ســختی های زیادی دست و پنجه 

نــرم می کردند و متأســفانه بنیاد شــهید هم 
آن ها را تحت پوشش نمی گرفت و آن هایی که 
درصد باالیی هم بودند همان سال های ابتدایی 
شــهید شــده بودند. رزمنده ها جوان بودند و 
بچه  هم داشــتند و در هشــت سال جنگ هم 
حقوقــی برای این افراد نبود و بیشــتر در حد 
تشویقی هایی برای آن ها بود. نکته ای که وجود 
داشــت من با همسران این جانبازها در ارتباط 
بودم و چون ماشــین هم داشــتم، برای ســر 
زدن به خانواده های ایــن رزمنده ها می رفتیم 
و رابطه های ما با یکدیگر قطع نشــد و کم کم 
دوســتان دیگری هم به این گروه اضافه شدند 
و همدیگر را معرفــی می کردند و تا جایی که 
توان داشــتیم، کمک می کردیم. از خرج خانه 
و جهیزیه بــرای دختر گرفته تــا هزینه های 

پزشکی«.
خانم یزدانی ادامه می دهد که تشــکل آن ها تا 
جایی پیش می رود که حاال گروهی از همسران 
انجام می دهند:  بزرگ تــری  کارهای  جانبازها 
»ماجرا به شــکلی پیش رفت که ســال ۸7 با 
عنوان اینکه جانبازهای نخاعی، اعصاب و روان، 
شــیمیایی، دو پا قطع و دو دســت قطع گرد 
همدیگر جمع شویم. در نهایت 12 نفر شدیم و 
کار را شروع کردیم. نتیجه کار ما این شده که 
اکنون بیشتر از 150 نفر از همسران جانبازان 
هســتند که در نشست ها شرکت می کنند. این 
صحبت کــردن موجب همدلــی و همدردی 
می شــود. اردوهــای یــک روزه می گذاریــم، 
برنامه هــای دوســتانه می گذاریم و هرســال 

گروهی حتماً برای زیارت به مشهد می رویم«.

 زنان جانباز مجرد
یزدانی در بخشــی از صحبت هایش با درد و دل 
می گوید که »جانبازهای هفتاد درصد و کمتری 
که میان آقایان بودند، امروز همه شــان ازدواج 
کرده انــد و دخترهای این جامعه خودشــان را 
موظف کردند که ایــن تکلیف و بار را به دوش 
بگیرند و دین خودشــان را بــه انقالب و جنگ 
ادا کنند. ما 700 خانم جانباز داریم که با اینکه 
تعدادی از آن ها ازدواج کرده اند با این حال هنوز 
تعدادی مجرد هستند، یعنی بین آقایان کسی 

نیست که بخواهد با این دخترها ازدواج کند! 

 يادداشت های روزانه را جدی بگيريد!
مصاحبه مان تمام شــده بود و عکس ها را هم 
گرفته بودیــم، اما دلمان می خواســت بعد از 
ســال ها آقای شــاکری و خانــم یزدانی کنار 
عکس ســال 60 خودشان بایســتند و عکس 
بگیرند، بــرای گرفتن عکــس مزاحم مجتبی 
شاکری هم شــدیم، او هم خاطره عقدشان را 
برای مان تعریف کرد و در ادامه تأکید می کند 
که »خبرنگارها پرحادثه و پر اتفاق هســتند و 
نوشــتن یادداشــت های روزانه از این اتفاق ها 
موجب می شــود نوشــته های آن ها پرخواننده 
هم شــوند«. او که خودش در حدود 21 دفتر 
یادداشــت روزانه نوشته، می گوید »من به دفتر 
بیست و یکم رســیده ام، من اتفاق ها را تعریف 

می کنم و خانم می نویسند. 
در همه این ســال ها ایــن کار را انجام داده اند 
و باید بگویم که ایشــان شخصیت در خانه من 
را می شناســند، اما شــخصیت بیرون از خانه 
من را از طریق همین یادداشــت ها و نوشته ها 

شناخته اند«.

 آلبوم خاطرات
در پایــان مصاحبــه خانم یزدانــی آلبومی از 
عکس های قدیمی را به ما نشان داد که مربوط 
به زمانی بود که خودش به عنوان پرســتار در 
بیمارســتان بود، در عکس هــا مجروحینی را 
می دیدیم که چند ساعت یا چند روز بعد شهید 
شده بودند، حتی عکس هایی از آدم هایی که در 
حال کمک بودند، اما چند روز بعد خودشــان 

هم شهید شده بودند.

آنچهمیخوانید

دوســتانی که ما را می شــناختند 
کــه  را  ازدواج مــان  موضــوع 
می شــنوند، پیگیری می کنند که 
بــرای عقــد بــه خدمــت حضرت 
امــام)ره( برســیم و ایــن اتفاق 
افتــاد. 19 بهمن ســال ۶۰ برای 
عقد به خدمت امــام خمینی )ره( 

رسیدیم

10

 مردم/ شــراره داوودی   روی ديوار خانه اش تصويری 
است كه هر كسی مانند آن را ندارد؛ تصويری از مراسم 
عقدی متفاوت كه خطبه اش را حضرت امام خمينی)ره( 

خوانده اند. مهری يزدانی و مجتبی شاكری در ميانه اين 
تصوير ديده می شوند به اضافه يک پاسدار و يک خانم 

ديگر.

 مجتبی شاكری نماينده جانباز دوره چهارم شورای شهر 
تهران بود؛ جانبازی از ناحيه دو دست و دو چشم كه فقط 
يکی مثل خانم يزدانی می توانست به سرش بزند كه با او 

ازدواج كند. ماجــرای ازدواج و زندگی اين دو به روايت 
مجله مهر اما قصه خواندنی و متفاوتی است. قصه ای كه 

البته از زاويه ديد خانم يزدانی روايت می شود.
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قصار اآليات

ترجمه هاى تهاجمى
در ايــن ميــان حســاب «ترجمه هــاى تهاجمى» هم جداســت كــه مثالً يك 
كشــيش آمــده قــرآن را به انگليســى ترجمــه كرده بــا اين نيت كه اســالم 
را بكوبــد و خــراب كنــد. بعــد رفته انــد از روى اين ترجمــه، قــرآن را به زبان هــاى ديگر 
ترجمــه كرده انــد. حاال شــما حســابش را بكنيد كــه نتيجه ايــن ترجمه ها چه مى شــود. 
طبيعى است كه وقتى جوان اروپايى يا آمريكايى يا اهل آمريكاى التين با چنين ترجمه اى از كتاب 
مقدس اسالم روبه رو مى شود عطاى اسالم را به لقايش مى بخشد و مى گويد اين كه كتاب مقدس 
و تحريف نشده آن هاست اين قدر سرشار از خشونت و مشكالت ديگر است واى به حال رهبران و 

پيروان اين دين! او كه نمى داند اين كتاب بد ترجمه شده است.

لزوم تخصيص بودجه براى ترجمه قرآن به زبان هاى ديگر 
من چند بار گفته ام كه حاضرم به يك سيصدم بودجه اى كه عربستان اختصاص داده 
يك ترجمه انگليسى از قرآن بدهم كه به اصطالح در دنيا بتركاند و اسم َدر كند. همين 
10 صفحه اى كه را كه ما از ابتداى قرآن به انگليســى ترجمه كرده ايم بدهيد دســت چند تا بومى 
آمريكايى و ديگر ترجمه ها را هم بدهيد و بازخورد آن را مقايسه كنيد. اگر خوب بود بودجه بدهند. به 
من هم ندهند به يك بنياد ترجمه بدهند. من شايد پارسال نياز به بودجه داشتم اما االن نياز ندارم. 
شما ببينيد، االن يكى از مشكالت بزرگ برجام همين بوده كه مترجم هاى ما احاطه كامل به زبان 
انگليسى نداشته اند و بومى آن زبان نبوده اند و به همين دليل طرف مقابل از روزنه هايى كه قرار داده 
به نفع خودش تفسير و استفاده مى كند چون از لغات دومعنايى و داراى كژتابى استفاده كرده است.

امان از سامرى «نفس»!
َُّكْم ِعنَد بَاِرئُِكْم فُتوبُواْ إِلَى بَاِرئُِكْم َفاْقُتُلواْ أَنُفَسُكْم َذلُِكْم َخْيٌر ل

«اينك به ســوى آفريدگار خود بازگرديد و [توبه نماييد و خطاكاران ] خود 
را [به كيفر ارتداد و پرســتش گوســاله سامرى] بكشــيد كه اين كار نزد 

آفريدگارتان براى شما بهتر است» (سوره مباركه بقره آيه 54).
ماجراهاى قوم بنى اسرائيل در قرآن كريم بارها و بارها روايت شده است. قومى 
كه بيشترين و بزرگ ترين پيامبران خدا براى آن ها نازل شده اند اما با تأسف بايد 
گفت اين قوم «لجوج» و «عنود» پا به مسير هدايت نگذاشتند و با هر پيامبرى 

دسيسه اى كردند و بهانه اى تازه تراشيدند تا از بندگى خداوند سربتابند.
گفته شده 4000 از 124هزار پيامبر، تنها بر قوم بنى اسرائيل مبعوث شده اند 
كه نام هاى بزرگى مانند حضرت موسى(ع) و عيسى(ع) كه صاحب شريعتند 
و همچنين پيامبرانى مانند: يعقوب(ع)، يوســف(ع)، داود(ع)، سليمان(ع)، 
شعيا(ع)، الياس(ع)، يوشع(ع)، يونس(ع)، عزير(ع)، زكريا(ع) و... در بين آن ها 
هستند. داستان هاى بنى اسرائيل در قرآن كريم بسيار عبرت انگيز و آموزنده 
است و شايد به همين دليل است كه خداوند متعال قصه هاى گوناگونى از اين 
قوم كه امروز هم بقاياى آن ها با تكبر فراوان خود را «قوم برگزيده» مى دانند، 

بيان فرموده است.
آيات زيادى در مذمت اين قوم در قرآن كريم وجود دارد، از جمله آيه اى كه 
آن ها را به كشــتن پيامبران متهم كرده، به عذاب شديد وعده مى دهد؛ چرا 
كه بر اساس روايتى از رسول اكرم(ص) آن ها تنها در يك بامداد 43 پيامبر 

را به شهادت رساندند.
شايد بتوان «بنى اسرائيل» و انواع انحراف ها و بهانه هاى آن ها را نمادى از «هواى 
نفس» انسان دانست كه با رنگ ها و شكل هاى گوناگون، انسان را مى فريبد 
و به قعر چــاه هالكت در مى افكند. ماجراى معروف حضرت موســى(ع) با 
بنى اسرائيل و گوساله پرستى آن ها يكى از همين نمونه هاست. آن ها پس از 
اينكه در غياب حضرت موسى(ع) كه به كوه طور رفته بود دوباره راه خالف 
پيش گرفتند و تسليم وسوسه هاى سامرى شدند و به گوساله پرستى روى 
آوردند، مورد عتاب تند موسى(ع) قرار گرفتند كه در آيه شريفه فوق الذكر به 
آن اشاره شده است. اين «هواى نفس» در وجود يكايك ما نيز هست و براى 
اينكه بتوانيم راه بازگشت به سوى خداوند را در پيش گيريم بايد اين «نفس» 
را بكشيم و به او مجال و ميدان ندهيم. موسى(ع) نيز كه مى تواند نماد «نفس 
مطمئنه» باشد دستور به قتل كسانى داد كه بعد از هدايت، مرتد شدند و راه 

گوساله پرستى در پيش گرفتند.
در وجود همه ما سامرى هاى بسيار و گوساله هاى فراوانى هست كه غفلت از 
ياد خدا و همراهى نكردن اولياى خدا موجب مى شود ما هم مانند بنى اسرائيل 
به دّره شرك سقوط كنيم. زنهار! مبادا پس از خداپرستى، گوساله پرست شويم.

نكته 

ظهِر امروز بهترين زمان براى تعيين قبله

معارف: مســلمانان در هر نقطه از كره زمين دو روز در ســال بدون نياز به 
فرمول هاى رياضى يا پيچيدگى هاى خاص محاسباتى، مى توانند جهت دقيق 

قبله را براحتى تعيين كنند.
در روزهاى 7خرداد و 25تير ماه هر سال، هنگام ظهر شرعى در مكه معظمه، 
خورشيد دقيقاً عمود بر كعبه مى تابد و اين امر سبب مى شود خانه كعبه در 
اين روزها هنگام ظهر سايه نداشته باشد و فرصتى مناسب براى تعيين دقيق 
قبله بويژه براى مساجد و نمازخانه هاست كه با ترسيم خطى باريك در محل 
سايه شــاخص خواهد بود. امروز دوشنبه 7 خرداد؛ ساعت 13:48 كه زمان 
اذان ظهر به وقت مكه مكرمه است، هر كس در هر كجاى زمين اگر به سمت 

خورشيد بايستد دقيقاً به سمت قبله قرار خواهد داشت.
بر اين اســاس مى توان سمت درست قبله را با دقت باال تعيين كرد، به اين 
ترتيب كه اگر در فضاى باز زمانى كه خورشيد مى تابد، يك شاخص در زمين 
دقيقاً عمود شود يا شاقول آويزان گردد، سايه اين ريسمان در ساعت مقرر به 
روى زمين مى افتد كه خالف جهت سايه شاخص، قبله را نشان مى دهد و با 

استفاده از آن مى توان براحتى جهت قبله را تعيين كرد.

راد   معارف/ ســيدمصطفى حســينى 
ديروز و در بخش نخســت ايــن گفت و گو كه 
خوشــبختانه بازتاب هــاى خوبى هم داشــت و 
منجــر به توجه مخاطبان به يك ترجمه خوب و 

خواندنى از قرآن شد، با حجت االسالم على ملكى 
هم صحبت شــديم و از ويژگى هاى يك ترجمه 
خوب از قرآن كريم شــنيديم و حساســيت ها و 
ريزه كارى هاى ترجمه قرآن بــه زبان هاى ديگر 
دنيا. امروز و در بخش دوم و پايانى درباره خطرات 
ترجمه هاى ضعيف و نادرست و ضرورت حمايت 
از ترجمه هاى كيفى قرآن كريم با مترجم «ترجمه 
تفســيرى و پيام رســان قرآن براى نوجوانان و 

جوانان» گفت و گو مى كنيم.

 با توجه بــه اينكه ترجمه قرآن يك كار 
كامالً تخصصى است، چطور شد كه وارد اين 

حوزه شديد؟
من از سال 70 تا 80 به مدت 10 سال پاى درس 
تفسير قرآن آيت اهللا جوادى آملى مى نشستم آن 
هــم به عنوان يك درس اصلــى نه جنبى چون 

خيلى به تفسير قرآن عالقه داشتم. 
بعدش هم كه از قم به مشــهد آمــدم ادامه اين 
درس تفســير را از راديو قــرآن گوش مى كردم 
يعنى 20 سال و بلكه بيشتر تفسير استاد جوادى 
آملى را پى گرفتم. سال 88 در حال نوشتن يك 
كتابــى براى حج و زيارت بودم و پيش از آن ميز 
زندگينامه شــيعيان تايلندى را كه شــبيه «ثم 
اهتديُت» آقاى تيجانى است ترجمه كرده بودم. 

در يــك ماه رمضانــى بچه هاى مــن در منزل 
مى آمدند و يكى از ترجمه هاى قرآن را مى آوردند 
و مدام ســؤال مى كردند كــه اين چه مى گويد؟ 
آنجا بود كه خــدا توفيق داد تصميم بگيرم يك 
ترجمه ويژه براى كــودك و نوجوان را آغاز كنم 
چون جايش خالى بود و كســى اين كار را انجام 

نداده بود.
پس از آن همه كارهايــم را تعطيل كردم چون 
من مبلغ ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمى 
بــودم و به ســفرهاى خارجــى مى رفتم و روى 

ترجمه متمركز شدم. ابتدا جزء 30 را انجام دادم 
كه منتشر شد و اســتقبال خوبى هم از آن شد. 
خداوند لطف كــرد و با فضلش توفيق ادامه اين 

كار را به من داد.

 با ادبيات فارســى هم عالوه بر ادبيات 
عرب و زبان انگليســى آشنايى داشتيد و 

مثالً با شعر و رمان هم مأنوس بوديد؟
من قبل از اين ترجمه چند كتاب ديگر نوشــته 
بودم چون مترجم قرآن نبايد ترجمه قرآن، اولين 
كارش باشد. ديگر اينكه قبل از آغاز كار من رفتم 
و تعــدادى از كتاب هاى مهــم ادبيات كودك و 
نوجوان را مطالعه كردم تا با زبان آن بيشتر آشنا 
شوم. و سوم اينكه نسخه هاى به روز كتاب مقدس 
را خواندم و بررسى كردم تا ببينم اين ترجمه ها و 
كتاب ها چطور با همه تحريفاتى كه در آن هست 
اين قدر مقبول مى افتد و مســيحيت همچنان 

مورد توجه قرار مى گيرد.
البتــه در كنار تمام اين ها ذوق هم بســيار مهم 
اســت. ذوق ترجمه هم يك نكته مهم است. من 
ســفرهاى تبليغى زياد مى رفتم اما به اين نتيجه 
رســيدم كه ذوق من توى اين كار نيست و مثًال 
خيلى خوش بيان نيستم اما احساس كردم قلمم 

روان تر است.
زبان انگيسى را هم از زمانى كه در جبهه اسرا را 
مى آوردند و من در سال اول طلبگى براى تبليغ 
به جبهه رفته بودم، وقتى كار يك مترجم جوان 
را ديدم خيلى به ترجمه عالقه مند شدم و از سال 

68 آموختن زبان انگليسى را آغاز كردم.

 آينده اين ترجمه روان و تفســيرى را 
چگونه پيش بينى مى كنيد؟

اين ترجمه خيلى خوب دارد پيش مى رود. االن 
از سازمان ارتباطات اســالمى و برخى نهادهاى 
خصوصــى مراجعه داريم كه اين قــرآن را براى 
ايرانيان خارج از كشــور تهيــه مى كنند. ما االن 
5ميليون ايرانــى در خارج از كشــور داريم كه 
دسترسى مناســبى به ترجمه هاى خوب قرآن 

ندارند و دستشان خالى است.

 تازه اين ها داخــل مرزهاى فرهنگى ما 
هستند و ما خوراك مناسبى برايشان آماده 
نكرده ايم! تا چه رســد به جوانان غربى و 
آفريقايى و.... واقعاً چرا به امثال شما بودجه 
نمى دهند در حالى كه عربســتان و ديگر 

كشورها به سرعت در حال كار هستند؟
بله! مــن تعهد مى دهم كه اگر بودجه مناســب 
بدهنــد تــا چهــار ســال ديگــر ترجمه هاى 
اسپانيولى، روسى و انگليسى مناسبى را تحويل 
بدهــم. اآلن هم ســازمان فرهنــگ و ارتباطات 
اسالمى و هم جامعه المصطفى بارها از من براى 
اعزام به كشورهاى خارجى دعوت كرده اند. ولى 
رد كــرده ام و گفته ام بــراى آن كار افراد ديگرى 
هستند اما براى اين كار دلسوزان زيادى نداريم و 

كارهاى بر زمين مانده زيادى داريم. 

 برنامه هاى بعدى شــما براى توسعه اين 
ترجمه چيست؟

 اين ترجمه با نثر معيار نوشته شده است. ولى ما 
بحث ترجمه قــرآن به گويش هاى مختلف را در 
دســتور كار داريم و قصد داريم ان شاءاهللا همين 
ترجمه را به گويش هاى مشهدى، زابلى، تركمنى، 
گيلكى، ســرخه اى و... هم انجام دهيم و اين يك 

ضرورت است. 
االن كتاب مقدس مســيحيان بــه 2هزار زبان و 
گويش ترجمه شــده و به 2هــزار زبان و گويش 
ديگر نيز در حال ترجمه اســت در حالى كه كل 
ترجمه هاى قرآن از 150 تا فراتر نمى رود. يعنى نه 
تنها گويش ها تعطيل است بلكه بسيارى از زبان ها 

هم ترجمه قرآن را ندارند. 
من يك ســال براى تبليغ به ميانمار رفته بودم 
و ديدم كه متأســفانه ترجمه قرآن ندارند. االن 
بسيارى از اين 200 كشور فعلى، ترجمه قرآن را 
ندارند و آن هايى هم كه دارند، ترجمه هاى فاجعه 

بارى است.

 شما براى برگردان انگليسى اين ترجمه 
كارى نكرده ايد؟

چرا! پارسال اين كار را با يك مترجم بومى كليد 
زده ايم كه به زبان انگليسى تسلط خوبى دارد. ما 
ده پانزده مورد ترجمه انگليسى را بررسى كرده ايم 
كه متأســفانه همه داراى اشــكاالت وحشتناك 
هســتند. مثًال يك آقاى هندى يا پاكســتانى را 
آورده انــد تا قــرآن را به انگليســى ترجمه كند 
يا يــك ايرانى كه انگليســى، زبــان مادرى اش 
نيســت مى خواهد قرآن را به ايــن زبان ترجمه 

كند.
 اين وحشتناك اســت و هرگز ترجمه خوبى از 
كار در نمى آيد. همه كارشناسان بر اين اعتقادند 
كه در ترجمه بايد زبان مقصد، زباِن بومى مترجم 
باشــد تا به فرهنگ و بافت و َمَثل هاى زبان آشنا 

باشد. مثًال در دفتر تبليغات فرد عراقى داريم كه 
30 سال است با زبان فارسى آشناست اما او هم 

نبايد قرآن را به فارسى ترجمه كند. 
اين كارى نادرســت اســت كه گاهى حاصل آن 

فاجعه بار مى شــود. من برخى از جمالت ترجمه 
انگليســِى دوستان فارســى زبان يا پاكستانى و 
هندى را به افراد بومى انگليســى زبان نشــان 
دادم. اصًال معنى آن را نمى فهميدند! ما خودمان 
در همين ترجمه روان و تفسيرى، سعى كرديم 
براى جمالت كنايى قرآن معادل هاى فارسى آن 
را پيدا كنيم. يعنى زيرســاخت معنايى قرآن را 
مى گيريم و براى آن يك روساخت كنايى فارسى 

پيدا مى كنيم. 
مثًال قرآن مى فرمايــد: «َوَال تَْجَعْل يََدَك َمْغُلولًَة 
إِلَى ُعُنِقَك»؛ مترجمان ما نوشته اند: دستت را به 
گردنت زنجير مكن! در حالى كه قرآن اصًال و ابداً 

چنين چيزى را نمى گويد. 
با مراجعه به تفسير در مى يابيد منظور قرآن اين 
است كه ِخّست به خرج نده يا مثًال ناخن خشك 
نباش! حاال مترجم انگليســى آمده عيناً همين 
«دستت را به گردنت زنجير نكن» را ترجمه كرده 

و نوشته: 
 Do not chain your hands on your »
neck!». اين واقعاً خنده دار و مسخره است. يا مثًال 
قرآن از قول فرعون مى گويد: « َفأَْوقِْد لِي يَا َهاَماُن 
يِن»؛ مترجمان ما نوشــته اند: اى  هامان  َعلَى الطِّ
برايم آتشى بر ِگل بيفروز، كنايه از اينكه آجرهاى 
محكم بپز و آمــاده كن. ما هميــن را گفته ايم 
«برايم مصالح ســاختمانى محكمى بساز». حاال 
همين را برداشته اند به انگليسى ترجمه كرده اند:

 oh haman! Like for me a fire on»
the clay» براى من روشــن كن آتشــى روى 
ِگل! اين خنده دار نيســت؟ آيــا اين عمل كردن 
به دســتورات رهبرى براى انتشار صحيح اسالم 
اســت؟ بنابراين مى بينيم قــرآن هنوز بصورت 
درست و حسابى به زبان انگليسى ترجمه نشده، 
هنوز به زبان اسپانيولى كه 50 كشور به آن زبان 
سخن مى گويند يا به زبان روسى كه 400ميليون 

نفر بــا آن صحبت مى كنند، قرآن به درســتى 
ترجمه نشده اســت؛ ترجمه انگليسى نادرست 
را برداشــته اند و از روى آن بــه روســى ترجمه 

كرده اند. 

واقعــاً ما براى قرآن و انتشــار اســالم ناب چه 
كرده ايــم؟ هيــچ كار نكرده ايم! بــه گفته آقاى 
قاضى عسگر عربســتان و تركيه در بحث ترجمه 
متون دينى، خيلى از ما جلوترند. خوب چرا بايد 

اين طور باشد؟ 
عربســتان آمده 20ميليــون دالر هزينه كرده و 
با دانشــگاه هاى آمريكا و اروپا براى ترجمه قرآن 
قرارداد بســته است. انصافاً هم سطح ترجمه اش 
از بســيارى از ترجمه هاى ما باالتر است و مثًال 
ســعى كرده لغت هاى قديمى و فاخر بدرســتى 
ترجمه شــوند و َمَثل هاى قرآنى، واژگونه ترجمه 

نشوند. 
ترجمه هاى ما به انگليســى اصًال چنين كيفيتى 
ندارند حتى كارهاى افرادى مثل آقاى حســين 
نصر و عليقلى قرايى؛ كارهايشــان دست انداز و 
كژتابى دارد و در دنيا كســى آن را نمى پســندد 

چون به روز نيست. 

 يعنى در اين كار هم پول حرف اول را مى زند؟
نه اصالً! عربســتان پــول دارد ما هم داريم؛ حاال 
آن ها بيشــتر دارند. چرا خط عثمان طه جهانى 
شده؟ چون كار خوبى بوده و مقبول افتاده است. 
همه چيز پول نيست بلكه درست هزينه كردن و 
درست انتخاب كردن هم مهم است و بلكه مهمتر 
است. يكى از مســئوالن ارشد همان خط قرآن 
ملى كه شما اشاره كرديد مى گفت اين خط را با 
كلى دبدبه و كبكبه براى رونمايى برديم به يك 
كشورى مانند تانزانيا. كارشناسان آن ها همانجا 
فى المجلس چند تا غلط اماليى از خط ما گرفتند 

و آبرويمان رفت و برگشتيم!
بنابرايــن كار ترجمه قرآن دقت بســيار زيادى 
مى طلبــد زيرا اگر ظرافت هاى ايــن كار در نظر 
گرفته نشود چه بسا آثار منفى و زيانبارى بر جاى 

بگذارد.

معارف

دومين بخش گفت و گو  با حجت االسالم ملكى نويسنده «ترجمه قرآن براى نوجوانان و جوانان»

ترجمه هاى انگليسى قرآن  اشكاالت اساسى دارند 
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حصروراثت
نظر به اینکه خانم ش��هربانو غالمی دارای شناس��نامه ش��ماره 6 به ش��رح دادخواست به کالسه 97062 از این ش��ورا درخواست گواهی 
حصروراث��ت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان اس��ماعیل صاحبی به شناس��نامه 9 در تاری��خ 97/2/22 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-شهربانوغالمی ش ش 6 متولد 1326/3/1-سبزوار-همسر2-عباس 
صاحب��ی ش ش726 متولد51/1/1 س��بزوار فرزند3-برات صاحبی ش ش727 متولد52/6/1 س��بزوار فرزند4-زهرا صباحی ش ش815 
متولد53/9/1 س��بزوار فرزند5-سلطان صباحی ش ش816 متولد56/3/1 س��بزوار فرزند6-فاطمه صباحی ش ش896 متولد58/12/20 
س��بزوار فرزند -اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به اس��تناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ  نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. 9703249
قاضی شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان ششتمد

دادنامه
ش��ماره  نهای��ی  تصمی��م  اس��دآباد  شهرس��تان  اخت��الف  ح��ل  ش��ورای   115 ش��عبه  کالس��ه9609988537500389  پرون��ده 

  9709978537500084
خواهان: آقای نصرت اله خرم فرزند خیراله با وکالت آقای سجاداحمدی  معطری فرزند علی اکبر به نشانی همدان- اسدآباد ،میدان امام 

، خیابان فرهنگ، پاساژ الماس، طبقه سوم ،واحد3
خوانده: خانم نسرین الوند صبا فرزند اقبال به نشانی همدان - روستای زاغه منزل اقبال الوندی

 خواسته: مطا لبه وجه چک
کردشکار : با ختم پرونده تحت رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال این شورا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید

» رای ش��ورا « در خصوص دادخواس��ت اقای نصرت اله خرم با وکالت سجاد احمدی معطری بطرفیت خانم نسرین الوند صبا به خواسته 
مطالبه وجه به مبلغ 44،500،000 ریال بابت صدور 2 فقره چک به شماره های 413324 مورخه 94/7/29و 413325 مورخه 94/9/15 
عهده بانک سپه شعبه شهرک الوند همدان با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل ، با عنایت به محتویات 
پرونده اعم از مفاد دادخواست تقدیمی خواهان رو گرفت مصدق چک مستند دعوی ، گواهی نامه عدم پرداخت بانک محال علیه و نظر به 
اینکه خوانده دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است لذا این شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 310 و 311 و 
313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم پر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 44،500،000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ  1،302،500ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین به پرداخت 
خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ چک موصوف تا زمان اجرای حکم که توس��ط اجرای احکام حقوقی بر مبنای شاخص تورم اعالمی از سوی 
بانک مرکزی محاسبه می گردد و النهایه به تادیه حق الوکاله وکیل طبق آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکالی دادگستری و 
پرداخت هزینه نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید . رای صادره غیابي و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این ش��ورا و پس از انقضاء مهلت مرقوم ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر خواهی در یکی از ش��عب محاکم عمومی حقوقی شهرستان 

اسداباد می باشد. )م الف 132( 9703250
مرتضی رحیمی همدانی 

 قاضی شورای حل اختالف شهرستان اسدآباد 

دادنامه
ش��ماره  نهای��ی  اس��دآبادتصمیم  شهرس��تان  اخت��الف  ح��ل  ش��ورای   115 ش��عبه  کالس��ه9609988537500431  پرون��ده 

  9709978537500077
خواهان: آقای نصرت اله خرم فرزند خیراله با وکالت آقای س��جاد معطری فرزند علی اکبر به نش��انی همدان- اسدآباد میدان امام خیابان 

فرهنگ ،پاساژ الماس ،طبقه سوم ،واحد3
خواندگان: 1-آقای مجید ترکمن به نش��انی همدان کبودرآهنک روس��تای دیان   2- بهنام عبدالرحمن پورهلق به نشانی تهران شهر ری 

نرسیده به 3 راهی تقی آباد جنب تاالر پرنیان پالک 9 
خواسته : مطالبه وجه چک 

گردشکار: با ختم پرونده تحت رسیدگی وبا استعانت از خداوند متعال این شورا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای شورا

در خصوص دادخواست اقای نصرت اله خرم با وکالت آقای سجاد احمدی معطری بطرفیت آقای 1- بهنام عبدالرحمان پورهلق 2- مجید 
ترکمن بخواس��ته مطالبه وجه به مبلغ 144،5000،000 ریال بابت صدور 2 فقره چک به ش��ماره های 18/990416 مورخه 96/5/22 و 
18/990428 مورخه 96/4/13 عهده بانک س��په ش��عبه مالیر با احتساب کلیه هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله 
وکیل ، با عنایت به محتویات پرونده اعم از مفاد دادخواست تقدیمی خواهان ، روگرفت مصدق چکهای مستند دعوی ، گواهی نامه های 
عدم پرداخت  بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده اس��ت ، لذا این ش��ورا دعوی خواهان را 

نسبت به خوانده ردیف دوم ) مجید ترکمن ( وارد تشخیص و مستندا به مواد 310، 311
313 قان��ون تج��ارت و تبص��ره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 515 ، 519 و 523 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده ) مجید ترکمن ( به پرداخت مبلغ 144،500،000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 3،882،500 ریال بابت هزینه 
دادرس��ی و همچنین به پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ چکهای موصوف تا زمان اجرای حکم که توس��ط اجرای احکام حقوقی بر 
مبنای شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی محاسبه می گردد و النهایه به تادیه حق الوکاله وکیل طبق آئین نامه تعرفه حق الوکاله 
و هزینه س��فر وکالی دادگس��تری در حق خواهان صادر و اما در خصوص خوانده ردیف اول ) بهنام عبدالرحمن پورهلق ( نظر به اینکه 
وکیل خواهان طلی الیحه مورخه 96/7/29خواسته خود را نسبت به خوانده استرداد نموده است لذا این شورا مستندا به ماده 107 قانون 
آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست را صادر و اعالم می دارد رای صادره در قسمت محکومیت غیابي و ظرف مدت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از انقضاء مهلت مرقوم ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر خواهیدر یکی از شعب  محاکم عمومی 
حقوقی شهرس��تان اسدآباد می باش��د و در قسمت ابطال دادخواست رای صادره نظر به اینکه وکیل خواهان حق تجدید نظرخواهی را از 

خود اسقاط نموده رای صادره قطعی میباشد. )م الف 131( 9703251

مرتضی رحیمی همدانی – قاضی شورای حل اختالف شهرستان اسدآباد

دادنامه
ش��ماره  نهای��ی  تصمی��م  اس��دآباد  شهرس��تان  اخت��الف  ح��ل  ش��ورای   115 ش��عبه  کالس��ه9609988537500672  پرون��ده 

  9709978537500080
خواهان: آقای نصرت اله خرم فرزند خیراله با وکالت آقای سجاداحمدی  معطری فرزند علی اکبر به نشانی همدان- اسدآباد، میدان امام 

،خیابان فرهنگ ،پاساژ الماس، طبقه سوم ، واحد3
خواند : آقای حسنعلیرضائی  وصال فرزند. احمد به نشانی سر بندر فاز3 بلوار اندیشه پ7 

خواسته: معطالبه وجه چک
کردشکار: با ختم پرونده تحت  رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال این شورا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .

» رای ش��ورا « در خصوص دادخواس��ت اقای نصرت اهلل خرم با وکالت، س��جاد احمدی معطری به طرفیت آقای حس��نعلی رضائی وصال 
به خواس��ته مطالبه وجه به مبلغ 20،000،000  ریال بابت صدور یک فقره چک به ش��ماره 369/057900 مورخه 91/5/9 عهده بانک 
صادرات شعبه مطهری، بندر امام با احتساب کلیه هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل ، با عنایت به محتویات 
پرونده و اعم از مفاد دادخواس��ت تقدیمی خواهان رو گرفت مصدق چک مس��تند دعوی ، گواهی نامه عدم پرداخت بانک محال علیه و 
نظر به اینکه خوانده دلیلی بربرائت ذمه خویش ارائه ننموده است ، لذا این شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 310 
و 311 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 ، 515 ، 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20،000،000 ریال به عنوان اصل خواس��ته و مبلغ 630،000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و 
همچنین به پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ چک موصوف تا زمان اجرای حکم که توس��ط اجرای احکام حقوقی بر مبنای شاخص 
تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی محاسبه می گردد و النهایه به تادیه حق الوکاله وکیل طبق آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر 
وکالی دادگس��تری و پرداخت هزینه نش��ر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این ش��ورا و پس از انقضای مهلت مرقوم ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهی در یکی از ش��عب محاکم 

عمومی حقوقی شهرستان اسدآباد می باشد.  )م الف 130( 9703252
مرتضی رحیمی همدانی 

 قاضی شورای حل اختالف شهرستان اسدآباد



ترکیه - ایران؛ جدی ترین محک ملی پوشان پیش از جام جهانی

مالقات همسایه ها پس از 44 سال
 فوتبال  حمید رضا خداشناس   ملی 
پوشان فوتبال کشورمان  امشب و از ساعت 
22:45 درحالی در دیداری دوســتانه در 
استانبول به مصاف تیم ملی ترکیه می روند 
که این اولین تقابل دو تیم پس از 44 سال 
اســت. اولین رویارویی ایران و ترکیه در 
مستطیل سبز به ســال 1950 و آخرین 

تقابلشان هم به سال 1974 بازمی گردد.
*حریف قدر

پس از لغو بازی ایران - یونان بی شــک 
ترکیه را می تــوان یکــی از جدی ترین 
حریفــان تدارکاتــی تیــم ملــی در راه 
آماده سازی جام جهانی دانست. هر چند 
تیم ملی ترکیه جزو غایبان روسیه 2018 
است ولی با توجه به پیشینه این تیم قطعا 
این بازی در خاک ترکیــه محک جدی 
پیش از بازی با مراکــش در جام جهانی 

برای شاگردان کی روش خواهد بود. 

ترکیه که پس از جا ماندن از جام جهانی 
حاال خودش را بــرای حضور قدرتمند در 
جام ملت هــای اروپا آمــاده می کند، در 
روزهای آتی سه بازی دوســتانه با ایران، 
تونس و روسیه برگزار خواهد کرد از همین 
رو لوچسکیو 27 بازیکن را به اردو دعوت 
کرد. با بررسی لیست تیم ملی ترکیه می 

توان دریافت که لوچسکیو به دنبال پوست 
اندازی و ایجــاد فضا برای نســل چهارم 
فوتبال این کشــور اســت چون در این 
فهرست بازیکنان تازه وارد دیده می شوند.

*لشکر غایبان
غایب بزرگ ایــن فهرســت آردا توران، 
بازیکن سابق بارسا است که در بازگشت 
به کشورش روزهای ســختی داشت و به 
تازگی به دلیل درگیــری با داور 14 بازی 
محروم شده است. سلچوک اینان، سردار 
عزیز، بوراک ایلماز، گوکهان گونول، عمر 

توپــراک، امره مور و جانر ارکین هشــت 
بازیکن مصــدوم و غایب ترکیــه در این 
اردو هستند. جنک توسون، مهاجم گلزن 
اورتون و چنگیز اوندر، پدیده رم دو چهره 
مشهور در این لیست به شمار می آیند . بی 
شک این دیدار برای شاگردان لوچسکیو 
که در کشــور خودشــان و بــا حمایت 

طرفدارانشان برگزار می شود نتیجه اش 
مهم خواهد بود. از سوی دیگر نتیجه این 
مســابقه به هیچ عنوان برای تیم ملی و 
فوتبالدوســتان ایرانی اهمیت ندارد و 
آنچه مهم اســت شــیوه بازی تیم ملی 
اســت و اینکه کی روش در این مسابقه 
با یک حریف اروپایی به خواســته های 
تاکتیکی اش برســد و بداند ملی پوشان 
ایــران زیر فشــار حمــات حریف چه 

واکنشی از خود نشان خواهند داد.
ترکیه و ایران تا کنــون 6 بار مقابل هم به 

میدان رفته اند که حاصل آن چهار پیروزی 
برای ترکیه بوده و دو بازی هم به تساوی 
انجامیده است. در این بازی ها سرخپوشان 
ترکیه 12 گل به ثمر رســانده اند و ایران 
تنها یک بار موفق به گشودن دروازه این 

تیم شده است.
* لوچسکیو: بازی سختی داریم

ورزش: میرشا لوچسکیو سرمربی تیم ملی 
ترکیه درباره بازی دوســتانه با تیم ملی 
ایران گفت:  بازی سختی با تیم قدرتمند 
ایران در پیش داریــم و در روزهای قبل 
تمرین های خوبی برگزار کردیم تا با قدرت 
برای این دیدار آماده شــویم. ایران تیمی 
قدرتمند و خوب است و سازماندهی باالیی 
دارد. کی روش ســال ها در ایران بوده و 
توانســته افکار خود را در ایــن تیم پیاده 
کند. بازی هایی ایران را بررســی کردیم و 
می دانیم که قدرت دفاعی تیم ملی ایران 
باالست. از نظر من دیدار با ایران دیداری 

بسیار جدی برای ما محسوب می شود.
ایران - لیتوانی پشت درهای بسته

  به نقل از خبرگزاری تاس، تیم   ملی فوتبال 
ایران به عنــوان اولین تیــم برای حضور 
در جام جهانی به روســیه خواهد رفت تا 
در کمپ خود در مسکو اســکان گزیند. 
شاگردان کارلوس کی روش قرار است یک 
دیدار دوســتانه برابر لیتوانی در ورزشگاه 
دینامو مســکو برگزار کنند که این دیدار 
طبق اعام رسانه های روسی پشت درهای 
بسته برگزار خواهد شــد و هیچ کدام از 
هواداران و رسانه ها نمی توانند از آن دیدن 
کنند. شــاگردان کی روش بعــد از بازی 
امشب با ترکیه که ساعت 22:45 برگزار 
می شود، قرار بود یک دیدار هم با تیم   ملی 
فوتبال یونان داشته باشند که این دیدار لغو 
شد.آخرین دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال 
ایران پیش از رویارویی با مراکش در جام 

جهانی فوتبال با لیتوانی خواهد بود.

زنوزی مالک باشگاه تراکتورسازی شد
ورزش: محمدرضا زنوزی مطلق رسماً کل سهام باشگاه تراکتورسازی را خرید. 
پس از کش وقوس های فراوان در نهایت باشگاه تراکتورسازی تبریز رسماً به 
محمدرضا زنوزی مطلق واگذار شد. شنبه شب قراردادی بین مسئوالن بنیاد 
تعاون سپاه پاسداران با محمدرضا زنوزی مطلق بسته شد تا وی مالک جدید 

این باشگاه شود.زنوزی از دیروزکار خود را در باشگاه تراکتورسازی آغاز کرد.

شیری 2 ساله در پرسپولیس
ورزش: مهدی شیری بعد از مذاکراتی که با حمیدرضا گرشاسبی انجام داد در 
نهایت با مدیران پرسپولیس به توافق رسید تا اولین بازیکن جذب شده سرخ ها 
در فصل آینده فوتبال مشخص شود.مدت زمان قرارداد شیری با پرسپولیس 
2 ساله خواهد بود و این بازیکن بعد از مشخص شدن وضعیت این تیم در نقل 

و انتقاالت در تمرینات حضور خواهد یافت.

ساغالم از تراکتور پیاده شد
ورزش : مالک جدید باشــگاه تراکتورســازی در اولین اقدام خود مطالبات 
ارطغرول ســاغام را پرداخت خواهد کرد. ساغام در زمان ترک ایران حدود 
150 هزار دالر از مطالبات خود را دریافت نکرده بود. در قرارداد عجیب و غریب 
این مربی ترکیه ای آمده بود که اگر مبالغ قرارداد در زمان های تعیین شــده 
پرداخت نشود، جریمه ای سنگین گریبان باشگاه را می گیرد و آخرین زمان 
برای پرداخت مطالبات ساغام دیروز بود. بدین ترتیب زنوزی دیروز از طریق 
دوستانی که در ترکیه دارد، مطالبات ســاغام را پرداخت کرد و رسما با این 

مربی ترک تبار تسویه حساب شد تا مشکل جدیدی گریبان باشگاه را نگیرد.

تمدید قرارداد فخرالدینی با ذوب آهن
ورزش: باشگاه ذوب آهن قرارداد مدافع خود را دو فصل دیگر تمدید کرد.به 
نقل از باشگاه ذوب آهن، میاد فخرالدینی بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن که در 
نیم فصل دوم فصل قبلی رقابت های لیگ برتر به این تیم پیوسته بود قرارداد 

خود را به مدت دو فصل دیگر با این تیم تمدید کرد.

»استقالل« و »جئونبوک« پر رنگ ترین 
آسیایی ها در جام جهانی

ورزش: به نقل از سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC(، با مشخص 
شدن چهره هشت تیم راه یافته به مرحله یک چهارم لیگ قهرمانان آسیا 
در بخش غرب و شرق این قاره، از حاال به بعد نگاه تمامی طرفداران فوتبال 
آسیا به روسیه و جام جهانی دوخته خواهد شــد، جایی که برای اولین 
بار پنج تیم آســیایی در آن حضور خواهند داشت. در این میان هواداران 
هشت تیم مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا توجه ویژه ای به 
عملکرد آن دسته از بازیکنانی خواهند داشت که به واسطه درخشش در 
این فصل از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا فرصت بازی در جام جهانی را 
به دست آورده اند. از این هشت تیم جمعاً 17 بازیکن از 7 تیم فرصت بازی 
در جام جهانی و ارتقای وجهه مهمترین تورنمنت باشگاهی فوتبال آسیا 
در عرصه جهانی را پیدا کرده اند. در بین این هشت تیم استقال ایران و 
جئونبوک کره جنوبی هر کدام با داشتن چهار نماینده بیشترین بازیکن 
در جام جهانی را بین این هشت تیم دارند و  الدحیل قطر تنها تیمی است 

که بازیکنی در جمع 736 بازیکن حاضر در جام جهانی نخواهد داشت.

سرمربی سپاهان گران تر از 8مربی
 جام جهانی

آی اسپورت :  مبلغ پایه قرارداد امیر قلعه نویی با سپاهان 3 میلیارد 
تومان است. اگر بندهای قرارداد - قهرمانی در لیگ و جام حذفی-  نیز 
به قلعه نویی تعلق بگیرد او مبلغی بالغ بــر 4 میلیارد تومان دریافت 
خواهد کرد. صرف نظر از آپشــن ها، مبلغ پایه قرارداد قلعه نویی - با 
احتســاب هر یورو 7 هزار تومــان - حدود 400 تــا 450 هزار یورو 
می شــود. اگر به مبلغ قرارداد مربیان حاضر در  جام جهانی نگاهی 
بیندازیم به نکته جالبی می رســیم. نکته هم این است: قلعه نویی از 

هشت مربی حاضر در جام جهانی گرانتر است.
آلیو سیسه ) سنگال- 200 هزار یورو ( آدام ناوالکا ) لهستان - 270 
هزار یورو( مادن کرستاییچ ) صربســتان- 350 هزار یورو ( اسکار 
رامیرز ) کاستاریکا - 350 هزار یورو ( نبیل معلول ) تونس - 350 هزار 
یورو ( هرنان داریو گومز )پاناما -400 هزار یورو ( شــین تائه یونگ ) 
کره جنوبی - 450 هزار یورو ( یان اندرسون ) سوئد- 450 هزار یورو (  

سنگربان پیکان در سپاهان 
ورزش:  دروازه بان فصل گذشته تیم فوتبال پیکان به سپاهان پیوست. 
به نقل از سایت باشگاه سپاهان، پیام نیازمند دروازه بان فصل گذشته 
تیم پیکان به جمع طایی پوشان سپاهان پیوست.این دروازه بان 23 
ســاله بانظر مثبت امیرقلعه نویی و کادرفنی سپاهان با قراردادی دو 

ساله رسما طایی پوش شد. 

ضد حمله

میزبانی  فقط در یک ورزشگاه
شرط هیئت فوتبال خراسان رضوی برای پدیده

تسنیم: هیئت فوتبال استان خراسان رضوی از مسئوالن باشگاه پدیده درخواست کرده که 
برای برگزاری بازی های خانگی این تیم در رقابت های فصل هجدهم لیگ برتر ورزشگاهی 
را مشخص و به هیئت و فدراســیون فوتبال معرفی کنند تا بازی های این تیم از این پس 
مشخصاً تنها در یکی از دو ورزشگاه امام رضا )ع( یا ثامن االئمه )ع( مشهد برگزار شود. این 
شرط هیئت فوتبال استان خراسان رضوی درحالی است که سال گذشته باشگاه های پدیده 
و مشکی پوشان در میزبانی ها ی شان بین دو ورزشــگاه بزرگ شهر مشهد سرگردان بودند 
که البته امسال مسئوالن آستان قدس رضوی بعد از سقوط مشکی پوشان برای در اختیار 
گذاشتن ورزشــگاه امام رضا )ع( به تنها نماینده فوتبال مشهد در لیگ برتر اعام آمادگی 
کرده اند.در صورتی که انجام بازی های پدیده در ورزشگاه مدرن امام رضا )ع( قطعی شود 
مسؤالن این باشگاه مشهدی باید قراردادشان را با این ورزشگاه به هیئت فوتبال ارائه کنند. 
در این صورت همچنین با هماهنگی صورت گرفته با فرمانداری مشهد، پدیده از استقال و 

پرسپولیس نیز در این ورزشگاه میزبانی خواهد کرد.

تیام: بخواهم بمانم باید بعضی چیزها 
تغییر کند

ورزش: مامه تیام در پستی اینستاگرامی پرده از دلخوری اش از بعضی مدیران 
باشگاه برداشت.

تیام در بخش از این نامه نوشت: مشکل من در استقال فقط مسائل مالی نیست. 
اما یک سری مسائل و شــرایط هم در قبال من بایســتی تغییر کند. چند تن از 
دوستان، قبل از بازی مهم ذوب آهن به من گفتند به علت مالیاتی که من پرداخت 
کرده بودم ولی باشــگاه نداده بود؛ نمی توانم کشــور را ترک کنم، این کار اصا 
حرفه ای نیست . در مورد نحوه پرداخت حقوق من همیشه تاخیر وجود داشته و 
چیزی که همیشه به من گفتند این بوده که: فردا، پس فردا، ان شاء اهلل،...من فکر 
می کنم این برخوردها حرفه ای نیست. امیدوارم که شرایطی فراهم شود که بتوانم 

کنار شما عزیزان لحظات خوب و پرباری را تجربه کنم . ۱۲
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ورزشـــی

سینا حسینی : امیر قلعــه نویی برای رسیدن به یک 
قهرمانی دیگر با تیم سپاهان برنامه های زیادی را زیر 
نظر دارد تا شــاید بتواند یک قهرمانی دیگر نیز با تیم 
ســپاهان در کارنامه اش به ثبت برســاند اما از ظاهر 
امر پیداســت که امیر قلعه نویی در گام نخست برای 
دســتیابی به این هدف بلند پروازانه با ناکامی رو به رو 

شده است!
قلعه نویی در مذاکرات نهایی خود با مدیرعامل باشــگاه 
سپاهان تاکید کرد برای دسترسی به عنوان قهرمانی باید 
فهرست بازیکنان او بدون کم و کاست جذب شود به همین 
دلیل از تابش خواست هر طور که شده بازیکنان مورد نظر 
او را جذب کنند اما برخی بازیکنان مورد نظر قلعه نویی به 
دالیل مختلف حاضر به مذاکره با سپاهان نشدند به همین 
دلیل تعدادی از ستاره های مدنظر قلعه نویی از سبد خرید 

سپاهان خارج شدند.
اولین نفر که از لیســت قلعه نویی خارج شــد، سرور 
جپاروف بازیکن ازبکستانی استقال تهران بود. دومین 
نفر محسن مسلمان بود که با دریافت پیشنهاد باشگاه 
قطری قید حضور در تیم قلعه نویی را زد تا در ســالی 
که ارز به شکل قابل توجهی رو به افزایش است در لیگ 

ســتارگان قطر به ثروت قابل توجهی دست پیدا کند. 
سومین بازیکن میاد فخرالدینی بازیکن فصل گذشته 

ذوب آهن بود.
سرنوشت ســه بازیکن دیگر لیست اولیه قلعه نویی برای 
حضور در سپاهان هم مشخص نیست.به عنوان مثال سید 
حسین حسینی هرچند چراغ سبز اولیه برای پیوستن به 
این تیم نشان داده است اما به گفته پندار توفیقی همزمان 
به استقالی ها نیز وعده داده در صورت ارائه یک پیشنهاد 
مقبول حاضر است قرارداد خود را با این باشگاه به مدت 
پنج سال تمدید کند. خالد شفیعی و  کی روش استنلی 
بازیکنان فصل گذشته ذوب آهن نیز با پیشنهادهای اغوا 
کننده سعید آذری برای تمدید قرارداد مواجه شده اند که 

ممکن است قید حضور در تیم قلعه نویی را بزنند.
قلعه نویی که توقع چنین اتفاقاتی را نداشت به شدت از 
عملکرد مدیران باشگاه خشمگین شده است و برای اینکه 
با مشکل مواجه نشود فهرســت دوم خود را به مسئوالن 
سپاهان داده اســت تا پس از ناکامی در خرید ستارگان 
کلیدی به ســراغ انتخاب های بعدی خود برود تا شاید 
بتواند خاطره تلخ فصل گذشته هواداران سپاهان را به این 

ترتیب از ذهن آنها پاک کند.

سپاهان نتوانست لیست اول قلعه نویی را بخرد
دست ژنرال در پوست گردو

تلگرافی

*محمد دانشــگر با گرشاســبی به توافق رســید. اگر 
محرومیت مرتفع شود دانشــگر دوساله امضا می کند و 
اگر محرومیت رفع نشود با انتخاب تیمی نیم فصل دوم به 

جمع سرخ ها ملحق خواهد شد.
*قرار است باشگاه پرسپولیس 3-2 روز آینده مبلغ 250 
هزار یورو را به گولچ پرداخت کند اما هنوز این پول تهیه 
نشده و اگر پول این بازیکن را نپردازند خطر محرومیت 

جدی گریبان باشگاه را می گیرد.
*گفته می شود مدیران باشگاه پرسپولیس قصد دارند 
ورزشگاه درفشــی فر را به جای چمن طبیعی به چمن 

مصنوعی مجهز کنند.
*پویول ضمن تبریــک قهرمانی به رئالی ها در توئیتر 
خود نوشت:» 4 قهرمانی چمپیونزلیگ در 5 سال، آن 
هم در عصری که بارسا یکی از بهترین تیم های تاریخ 
خود را در اختیار دارد. بارســا باید در اولویت هایش 

تجدیدنظر کند.«
*راموس در توئیتر نوشت:» گاهی فوتبال روی خوشش 
را به شما نشان می دهد و گاهی روی بدش را. فراتر از هر 

چیز، ما همه حرفه ای هستیم. زود خوب شو صاح«.
* در شبی که رئالی ها سیزدهمین قهرمانی شان در اروپا 
را جشــن گرفتند، صحبت های کریس رونالدو در مورد 

احتمال جدایی اش، هواداران این تیم را غافلگیر کرد. 

البی سعودی جواب داد؛ باز هم در 
زمین بی طرف

ورزش:  ترکی آل شــیخ که جایگاهی مشابه وزیر ورزش کشور 
را دارد پس از جلسه با اینفانتینو اعام کرد که نتیجه این جلسه 
)با رئیس فیفا( درباره مســائل مهم مثبت بود. مهمترین مسئله 
فوتبالی سعودی ها در شرایط کنونی بازی با نمایندگان ایران در 

زمین بی طرف است.
 پس از پرونده اختاف عربستان و متحدانش با قطر که سعودی ها 
شکست خوردند و به شدت از رئیس بحرینی دلخور بودند به نظر 
می رســد رئیس AFC برای دلداری از آنها عازم جده شد تا در 
اظهاراتی عجیب برای تافی کردن شکست عربستان مقابل قطر، 

شاید ایران قربانی شود.
شیخ ســلمان در پاسخ به سوال خبرنگار ســعودی که ایرانی ها 
می خواهند باشگاه های سعودی را به تهران بکشانند و در ورزشگاه 
خانگی شان در لیگ قهرمانان آسیا بازی کنند، گفت: »همه ما زیر 
سایه قانون کنفدراسیون فوتبال آسیا عمل می کنیم و هر گونه 
رفتار غیر ورزشی و قانون شکنی از ســوی باشگاه های ایرانی به 
کمیته های مستقل)انضباطی( ارجاع داده می شود و من دخالتی 

در این موضوع نمی کنم.«
با اظهارات رئیس AFC مشخص می شــود که خبری از بازی 
در ورزشگاه خانگی نیست و ســعودی ها در این دیدارهای خود 
با رئیس فیفا و AFC دوباره ورق را به نفع خودشان برگردانند. 
ســعودی ها درحالی با مســئوالن بلند پایه فیفا و AFC دیدار 
می کنند که مسئوالن فدراسیون ایران دست روی دست گذاشتند 
تا چهارمین سال متوالی هواداران فوتبال از میزبانی تیم هایشان 

محروم شوند.

یک بازی و ۵ سؤال
ورزش: مهم ترین ســوال های کی روش و به بیان دیگر 
مهم ترین خواســته های کی روش از بــازی ایران مقابل 

ترکیه چیست؟
1- اولین ســوال کی روش در قلب دفاع اســت، جایی 
که همه گزینه های مورد حدس یکــی پس از دیگری 
از گردونه خارج شــده اند. زوج پورعلی گنجی و جال 
حسینی و پورعلی گنجی و انصاری گزینه های محتملی 
بودند که با توجه به لیست نهایی در جام جهانی  تشکیل 
نخواهند شد. زوج پورعلی گنجی و روزبه چشمی هم در 
اولین بازی با توجه به احتمال حضور چشــمی در خط 
هافبک حداقل در اولین بازی تشکیل نخواهد شد. در 
بازی با ترکیه باالخره باید جواب این ســوال مشخص 
شــود که مرتضی در کنار کدام بازیکن خط دفاع تیم 
ملی را تشــکیل می دهند. خانزاده یا مجید حسینی یا 

پژمان منتظری؟
2-دومین ســوال باز هم در خط دفاع اســت  این بار در 
جناح راست؛ جایی که صورت مســئله از دو گزینه وریا 
یا رامین به دو گزینه پژمان یا رامین تغییر کرده اســت. 
رامین در اوســتنده بازی های زیادی انجام نداده است و 
به جز هفته هــای پایانی فصل خوبی را نگذرانده اســت. 
پژمان منتظری هم بازی های اندکی در آن پســت انجام 
داده و انتخاب از میان آنها با توجه به تاکتیک و استراتژی 
کی روش برای بازی ها یکی از عامت  ســوال های بزرگ 

تیم ملی است.
 3- جانشین سعید عزت اللهی. شــاید بعد از مصدومیت 
علی کریمی و اوضاع امیــد ابراهیمی حاال جواب دادن به 
این سوال کار سختی نباشــد اما کی روش نشان داد که با 
امتحان کردن پژمان منتظری در این پست عاوه بر روزبه 

چشمی، نیم نگاهی به گزینه های دیگر هم دارد.
4- در فاز هجومی حضور جهانبخش و آزمون تقریبا قطعی 
شده است. برای بقیه پســت ها طارمی و قدوس بیش از 
بقیه گزینه ها شــانس حضور در ترکیب اصلی را دارند اما 
از میان شجاعی، دژاگه و کریم انصاری فرد باید گزینه های 
محتمل تر برای آلترناتیو گزینه هــای اصلی یا بازیکنان 
تعویضی مشخص شــوند و بازی با ترکیه بهترین و تنها 

فرصت برای این کار است.
5- یک بازیکن از لیست 24 نفره کی روش باید حذف شود. 
آن یک نفر چه کســی خواهد بود؟ قلی زاده جوان، دژاگه 
نه چندان آماده، امید ابراهیمی مصدوم، خانزاده یا کدام 
بازیکن؟ بعد از بازی با ترکیه، کی روش جواب این سوال را 

هم پیدا خواهد کرد.



جنگ فرسايشى و نابرابر شاگردان كوالكوويچ 

سفر 47 هزار كيلومترى تيم ملى در ليگ ملل 
 واليبــال  ورزش   با تغييــر مجدد در 
شكل برگزارى مسابقات نسبت به سال قبل، 
FIVB از امســال ليگ جهانى واليبال را به 
ليگ واليبال ملل تغيير نام داده و مسابقات با 
حضور 16 تيم تنها در يك سطح برگزار مى 
شود. فرمت برگزارى مسابقات همانند سال 
گذشته به صورت نيمه فشرده و نيمه متمركز 
بوده به نحوى كه در هر هفته چهار گروه چهار 
تيمى به ميزبانى يكى از چهار تيم مسابقات را 
برگزار مى كنند كه طى پنج هفته تمام تيم ها 
به صورت دوره اى به مصاف يكديگر مى روند.

*هسته اصلى و رقبا
تيم هاى اســتراليا، كانادا، بلغارستان و كره 
 Teams آن ها را در سطح FIVB جنوبى كه
Challenger طبقه بندى كرده براى بقا در 
اين ســطح بايد بجنگند در حالى كه حضور 
 Core) دوازده تيم هســته اصلى مسابقات
Teams)  تا ســال 2020  در اين مسابقات 
تضمين شده است. هسته اصلى اين مسابقات 
شــامل دوازده تيم آرژانتين، آلمان، آمريكا، 
ايتاليا، ايــران، برزيل، چين، روســيه، ژاپن، 

صربستان، فرانسه و لهستان مى باشد.
* صعود به فينال، سقوط از سطح يك

پس از برگزارى 120 بــازى در مرحله ليگ، 
پنج تيم نخست جدول به همراه ميزبان دور 
نهايى فرانســه به دور پايانى رقابت ها صعود 
 Challenger مى كنند. ضعيف ترين تيم
نيز به مسابقات Challenger Cup رفته 
و براى بقا در ســطح يك ليگ واليبال ملل با 
5 رقيب ديگر از قاره هاى مختلف مى جنگد. 
نكته حائز اهميت و تعجب آور مانند سال هاى 
قبل، حضور ميزبان فينال(فرانسه)در مرحله 
مقدماتى است كه فارغ از كسب هر نتيجه اى 

در فينال اين مسابقات حاضر خواهد بود.
* دوبار ميزبانى در 5 هفته

از ميان اين شــانزده تيم، به چهار تيم امتياز 
ويژه اى داده شــده كــه دو هفتــه ميزبان 
مسابقات هستند. فرانسه، بلغارستان، چين 
و لهستان چهار تيمى هستند كه در مرحله 
مقدماتى دو بار ميزبانــى را به عهده دارند در 
حالى كه ســاير تيم ها(صربستان، آرژانتين، 
برزيل، روسيه، ژاپن، كانادا، ايتاليا، استراليا، 
كره جنوبى، آلمــان، آمريكا و ايــران)  تنها 
يك هفته ميزبان مسابقات هستند. با در نظر 
گرفتن ميزبانى دور نهايى، فرانسه سه هفته 

ميزبان ليگ واليبال ملل خواهد بود.
*مسافت سفر تيم ها 

همانطور كه اشاره شــد تيم هاى حاضر در 
اين مسابقات طى يك رقابت فشرده در پنج 

هفته پانزده مســابقه را برگزار مى كنند. به 
نظر مى رسد مطابق برنامه تيم ها در پنج هفته 
حضور خود در اين رقابت ها شرايط برابرى از 
حيث مسافتى كه در سفر به كشور ميزبان طى 
مى كنند از يك سو و همچنين زمان استراحت 

ميان سه بازى در كشور ميزبان ندارند. 
در سه روز زمان برگزارى بازى ها در يك شهر 
فاصله يك بازى تا بازى بعدى نيز براى تيم ها 
به طور يكســانى برنامه ريزى نشــده است. 
بررسى ساعت مسابقات نشان  مى دهد زمان 
استراحت تيم ها كه عبارت است از مجموع 
فاصله بين بازى اول و دوم و فاصله بين بازى 

دوم و سوم در بين تيم ها متغير است. 
* مسافت سفر

در ميان اين شــانزده تيم بيشترين مسافت 
را تيم هــاى آرژانتين و ژاپن طــى 5 هفته 

ســفر مى كنند. آرژانتين با حدود 67 هزار 
كيلومتر و ژاپن با حدود 56 هــزار كيلومتر 
بيشترين مسافت سفر را دارند. تيم ايران نيز 
براى برگزارى 15 مسابقه در 5 هفته بايد به 
كشورهاى فرانسه، آرژانتين، روسيه و آمريكا 
سفر كرده و در هفته پايانى ميزبان باشد. ايران 
با 47 هزار كيلومتر سفر رتبه ششم را در ميان 

تيم هاى سطح يك دارد.
 آرژانتيــن و ژاپن به ترتيب بــا 218 و 221 
ســاعت از اين حيث نيــز از ســاير تيم ها 
وضع بدترى دارند و زمان استراحت كمترى 
براى ساعت بازى هايشان در نظر گرفته شده 
اســت. دو تيم آمريكا و ايتاليا با 244 ساعت، 
بيشترين استراحت حين برگزارى مسابقات 
را دارند. تيم ايران نيز با 232 ساعت استراحت 

در اين جدول 16 تيمى هفتم است.

تيرانداز ايرانى بر سكوى نخست 
رقابت هاى جام جهانى مونيخ
الهه احمدى طال گرفت

ورزش: الهه احمدى در مرحله فينال تفنگ سه وضعيت رقابت هاى تيراندازى 
جام جهانى مونيخ با كســب 455.4 امتياز در رده اول ايستاد و قهرمان شد. 
دونگ چن و بين بين ژانگ نمايندگان چين به ترتيب در رده هاى دوم و سوم 
ايستادند. احمدى در مرحله مقدماتى در رده هشتم ايستاده و به فينال رسيده 
بود.همچنين در پايان مرحله مقدماتى تپانچه بادى 10 متر سارا ميرابى در رده 
56، گلنوش سبقت اللهى در رده 58 و هانيه رستميان در رده 92 قرار گرفتند و 

از رسيدن به فينال اين ماده بازماندند.

ليگ جهانى كاراته - بلغارستان؛
پايان كار كاراته كاهاى جوان بايك 

نشان برنز
ورزش: پرونده كاراته كاهاى جوان كشــورمان در رقابت هاى ليگ جهانى 
بلغارستان با يك مدال برنز و دو عنوان پنجمى و هفتمى بسته شد.  اين دوره از 
مسابقات شنبه پنجم خردادماه با حضور 1850 كاراته كا از 71 كشور جهان به 
ميزبانى بلغارستان در صوفيه برگزار شد. تيم اعزامى كشورمان در اين مسابقات 
موفق به كسب يك نشان برنز توســط محمد كاظمى شد.   دومين و آخرين 
مرحله از رقابت هاى كسب سهميه المپيك 2018 آرژانتين 10 و 11 تيرماه به 
ميزبانى كرواسى برگزار خواهد شد. در اين رقابت ها نفراتى كه موفق به كسب 
مدال هاى طال و نقره شوند، جواز سفر به بوينس آيرس را كسب خواهند كرد. 
ســرمربى تيم كاراته جوانان و نوجوانان ايران گفت: نتايج و عملكردى كه از 
سوى اعضاى تيم در رقابت هاى بلغارستان شــاهد بوديم به هيچ وجه راضى 
كننده نبود. مهران بهنام فر گفت: مى توان به كسب سهميه المپيك اميدوار 

بود. ضمن اينكه مسابقات كرواسى را هم پيش رو داريم. 

چين اولين شگفتى ليگ ملت ها را رقم زد
دوئل مربيان سابق ايران به سود لوزانو

ورزش: تيم ملى واليبال چين با شكست دادن آرژانتين اولين شگفتى ليگ 
ملت هاى واليبال 2018 را رقم زد.  در ديدار تيم هاى چين و آرژانتين در واقع 
جدال مربيان سابق واليبال ايران بود؛ والسكو هدايت آرژانتين را برعهده دارد 
و لوزانو هم سرمربى چين است.  چينى ها كه در روز اول مقابل بلغارستان هم 
نمايش خوبى داشتند و 3 بر 2 شكست خوردند،   در كمال شگفتى 3 بر صفر 
از سد حريف نامدار خود گذشتند تا به اولين پيروزى خود برسند.  اين اولين 
شگفتى ليگ ملت هاى واليبال 2018 بود كه توسط شاگردان لوزانو رقم خورد 

و باعث شد چين دومين شگفتى متوالى خود را تجربه كند. 

تكذيب قهر حدادى از تيم ملى بسكتبال
ورزش سه: غيبت حامد حدادى در ليست تيم ملى بعد از اعتراض هايى كه او 
در مصاحبه هاى خود از برپايى اردوى تداركاتى در چين كرده بود، باعث ايجاد 
شايعات زيادى شد.  مسعود قاسمى ،سرپرست تيم ملى گفت:  اين موضوع يك 
شايعه است. حدادى اگر قهر كرده، چطور در تمرين تيم ملى شركت مى كند؟ 
به خاطر بازى هاى سنگينى كه در پيش داريم،  كادرفنى تصميم گرفته با 13 
بازيكن به چين برود. قطعا حدادى در ســفرهاى بعدى به صربستان و چين 

كنار تيم ملى خواهد بود.

خبر

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 خرداددوستانه بين المللى
 اتريش - روسيه

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه ورزش

پنجشنبه 10 خرداد  دوستانه بين المللى
 اكراين - مراكش 

 ساعت: 22:30 زنده از شبكه ورزش

ورزش در سيما

13

شهردارى كازرون در 
جام باشگاه هاى هندبال آسيا 

ورزش: مسابقات هندبال جام باشگاه هاى آسيا در بخش مردان 
آبان ماه سال جارى در اردن برگزار مى شود كه طبق برنامه هرساله 

فدراسيون، دو تيم اول ليگ برتر باشــگاه هاى كشور مجوز حضور در 
اين رقابت ها را بدســت مى آورند.   بعد از انصراف تيم هندبال نفت و گاز 
گچساران قهرمان ليگ برتر سال 96 مردان، تيم فوالد مباركه سپاهان براى 

شركت در اين ديدارها پيش قدم شد. 
 تيم هندبال شــهردارى كازرون نيز با واريز حق شركت و ثبت نام به 
عنوان دومين تيم ايران در اين مسابقات معرفى شد. چند سالى بود 

كه تنها يكى از باشــگاه هاى ليگ برترى تمايل به حضور در 
رقابت هاى جام باشگاه هاى آسيا داشت و اين بار شاهد 

قطعى شدن حضور دو تيم در اين ديدارها 
هستيم. 

طاليى: مصدوميت 
يزدانى جدى نيست

ايسنا: مربى ارشد تيم ملى كشتى آزاد با تاكيد بر اينكه نفرات جوان و 
آينده دارى در تيم ملى حضور دارند گفت: حرف كارشناسان درباره كمبود 

كشتى گير ششدانگ و كامل را قبول دارم اما اين مشــكل فقط مختص ايران 
نيست.  محمد طاليى گفت:  خدا را شكر مصدوم جدى نداريم و حسن يزدانى هم 
با اقدامات كادر فنى و تيم پزشكى وضعيت مناسبى دارد و مشكل خاصى احساس 
نمى شود.  وى گفت: البته ما نفرات جوان و بســيار خوبى همچون يونس امامى، 

مجتبى گليج، دانيال شــريعتى نيا، كامران قاسم پور و ... را داريم كه همگى از 
آينده درخشانى برخوردار هستند. حســن يزدانى هم وقتى ازجوانان آمد 

در مسابقات جهانى 2015 الس وگاس به مدال نقره جهان رسيد و 
به مرور و با كسب تجربه به طالى المپيك و جهان نيز رسيد 

و هم اينك تبديل به يك مهره قابل اتكا در تيم 
ملى شده است.

  
سومى حدادى در 

مسابقات پرتاب ديسك آلمان 
ورزش:  احسان حدادى، پرتابگر ارزنده ديسك كشورمان كه در 

مسابقات پرتابى هاله آلمان شركت كرده بود،   در رقابت با نامداران 
پرتاب ديسك جهان با ثبت ركورد 66/13 متر به عنوان سومى دست 
يافت.  تراوز اشــمايكل از جاماييكا با ركورد67/14 متر به عنوان نخست 

رسيد و «دانيل استال» از سوئد نيز در جايگاه دوم ايستاد.
 حدادى در پرتاب نخست ركورد65/84  متر را به ثبت رساند و در پرتاب 
دوم ديســك خود را به طول 65/72 متر پرتاب  كرد. پرتاب سوم او با 
خطا مواجه شد و پرتاب هاى پنجم و ششم را به ترتيب ركوردهاى 

66/04و 66/13 متر را ثبت كرد.
 در اين مســابقه ديگر قهرمانان بزرگى چون «پيوتر 

ماالچوفسكى» و « كريستوف هارتينگ» 
نيز حضور داشتند.
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اميرمحمد ســلطانپور :  نيجريه به قدرى با راحتى از گروه خود در 
مقدماتى جام جهانى صعود كرد كه هيچ شــك و شبهه اى را در مورد 
توانايى هاى اين تيم باقى نگذاشت. البته همچنان اين گروه از عقاب هاى 
فوق العاده، براى موفقيت در جام جهانى نيازمند پيشــرفت بيشترى 
هستند. تيم كنونى نيجريه بسيار جوان است و تقريبا هيچ شباهتى به 
تيمى كه در جام جهانى برزيل به دور يك هشتم صعود كرد ندارد. دو 
ستاره جوان اين تيم يعنى كاليچى ايهيناچو و الكس ايوبى با اينكه بارها 
استعداد باالى خود را نشان داده اند اما هنوز آنگونه كه بايد و شايد در 
ميدان هاى بزرگ موفق عمل نكرده اند. البته نبايد فراموش كنيم كه اين 
گل ايوبى بود كه نيجريه را در مقابل زامبيا 1-0 پيروز كرد و براى آن ها 
سهميه روســيه را به ارمغان آورد. نيجريه اى ها يكى از زيباترين لباس 
تيم هاى حاضر در جــام جهانى را نيز به تن خواهنــد كرد كه به گفته 
شركت سازنده آن يعنى نايك تنها سه ميليون پيش خريد داشته است.

سرمربى
گرنوت روهر آلمانى از سال 2016 با قراردادى دو ساله به عنوان سرمربى 

نيجريه انتخاب شد و نتيجه اين تابســتان او در روسيه مى تواند ادامه 
كارش را با فدراسيون اين تيم آفريقايى مشخص كند. روهر آلمانى با 
اينكه مدتى به عنــوان بازيكن در بايرن مونيخ بوده اما بيشــتر دوران 
فوتبال خود را به مدت 12ســال در تيم بوردوى فرانسه سپرى كرد و 
حتى اين تيم را به فينال جام يوفاى 1996 نيز رساند كه مقابل بايرن 
بازنده شد. او تمام دوران ســرمربيگرى خود را در قاره سياه گذرانده و 
هدايت گابون، نيجر و بوركينافاسو را به عهده داشــت و با اينكه ابتدا 
انتخابش به عنوان سرمربى نيجريه تعجب آور بود اما تاكنون نشان داده 

كه تصميم درستى بوده است.
ستارگان

ويكتور موزس كه در باشگاهش چلسى نيز نقش محورى دارد، هر بار كه 
پيراهن ســبز نيجريه را به تن كرده، سطح كالس كار اين تيم را به شكل 
محسوسى ارتقا مى دهد. جان اوبى ميكل نيز همچنان در مركز ميدان، 
رهبر اركستر نيجريه است و نسبت به زمانى كه او را در چلسى به عنوان 
يك هافبك دفاعى به ياد داريم، نقش هجومى ترى را به عهده گرفته است.

فينال  و معناى انسان بودن
گابريله ماركوتى: اينكه آيا رئال مادريدى كه ســومين قهرمانــى پياپى اش در 
چمپيونز ليگ را جشن گرفت بزرگ ترين تيم تاريخ است يا نه جاى بحث دارد. دو نكته 
اما در اين ميان قابل بحث نيست. اول اينكه رئال سلسله اى پادشاهى براى خودش در 
اروپا بنا نهاده. سه قهرمانى در سه ســال و چهار قهرمانى در پنج سال تعريف ديگرى 

به جاى نمى گذارد.
نكته  دوم اينكه در عصر سيستم ها و تركيب ها و اساتيد تاكتيك، هيچ تيمى چون اين 
رئال تركيبى عالى از فردگرايى و اتحاد تيمى را به نمايش نمى گذارد. شايد رئال بهترين 
فوتباليست هاى جهان را داشته باشد، اما مجموع آن ها كنار هم به معناى واقعى يك 

تيم است، از هر نظرى كه بررسى كنيد.
رئال در اين فينال سه گل زد. دو تا از اين گل ها هدايايى از سوى لوريس كاريوس بود 
كه حاال به انزوايى فرو رفته كه فقط يك دروازه بان بعد از ارتكاب به چنين اشتباهات 
بزرگى آن را درك و تجربه مى كند، و ديگرى حاصل  نبوِغ جنون آميز از سوى بيل. و اين 
خود معناى انسان بودن است. ما گاهى مى لغزيم و سقوط مى كنيم، و گاهى لحظاتى 

از زيبايى محض خلق مى كنيم.
فينال حتى عامل انســانى سومى هم با خودش داشــت: بى رحمى و بى قاعدگى 
اقبال. محمد صالح نيم ساعت بعد از شــروع بازى به زمين كشيده شد و سرخيو 
راموس با تمام وزن روى شــانه اش فرود آمد تا ســتاره  ليورپول مجبور به ترك 

زمين شود.
كدام قابل تحمل تر اســت؟ اينكه چون صالح بزرگ ترين شــب فوتبالت را به خاطر 
مصدوميتى غير قابل پيش بينى از دســت بدهى يا خودت چون كاريوس سرنوشت 

خودت را با قربانى شدن در دام خطاهاى انسانى رقم بزنى؟
تاريخ سيزدهمين قهرمانى رئال در اروپا را از مسيرى سخت و ناهموار به خاطر خواهد 
سپرد، راهى كه با شكست دادن پاريس سن ژرمن، يوونتوس و بايرن مونيخ تا فينال 
طى شد. اما همين تاريخ شــايد فراموش كند رئال در مقاطع زيادى از جدال مقابل 
پاريســى ها تيم دوم زمين بود، بازى برگشــت به يوونتوس را در برنابئو 1-3 باخت 
و شــاهد اين بود كه بايرنى ها فرصت هاى گلزنى صد در صــد را يكى پس از ديگرى 

مقابلشان از دست مى دهند.

روى خط روسيه
17 روز تا

مهره قدرتمند
لئون بالوگان كه بيشتر دوران فوتبال 
باشــگاهى خــود را در بوندس ليگا 
گذرانده، اما چند ماهى اســت كه در 
برايتون در ليگ برتــر انگليس بازى 
مى كند، و خود را به عنوان يك مهره 
باتجربه و كاپيتان نيجريه ثابت كرده 
و مى تواند در دفاع كم تجربه عقاب ها، 

عنصرى بسيار مهم محسوب شود.
ستاره غايب

مشهورترين غايب كاروان نيجريه در 
روسيه را مى توان دروازه بان اين تيم 
يعنى كارل ايكيمه لقب داد كه مدت ها 
است به دليل درگيرى با نوع نادرى از 
بيمارى سرطان خون از فوتبال كناره 
گرفته است. تمى آبراهام نيز كه خود 
را به عنوان يك مهاجم با استعداد در 
تيم ســوآنزى مطرح كرده، چند ماه 
پيش بين دو گزينه تيم ملى انگليس 
و نيجريه، سه شيرها را انتخاب كرد تا 
نيجريه يك مهاجم احتمالى بســيار 

خوب را از دست بدهد.

نيجريه؛  زيباترين پوشش براى عقاب ها   معرفى  تيم هاى جام جهانى (14)

پشت پرده استعفاها در فدراسيون 
بسكتبال چيست؟

ايسنا: هنوز عمر رياســت رامين طباطبايى در فدراسيون 
بسكتبال به شش ماه نرسيده كه او با سه استعفانامه مواجه 
شده  و نزديكان او در بسكتبال رئيس جديد را تنها گذاشته اند.  
استعفاى اولين رئيس روابط عمومى فدراسيون بسكتبال بعد 
از يك هفته نه تنها عجيب نبود بلكه كامال پيش بينى مى شد 
اما استعفاى بهمن سليمانى نايب رئيس فدراسيون و پس از 
او حميد گراميان از نزديكان رئيس جديد نه تنها پيش بينى 
نمى شد بلكه عجيب هم به نظر آمد و حاال خيلى ها معتقد 
هستند كه اين استعفاها پشت پرده هايى دارد كه در ماه هاى 
گذشته از زبان بسيارى از كارشناسان و اهالى بسكتبال شنيده 
شده  اســت. خيلى ها نكته هايى را درباره فدراسيون جديد 
بسكتبال عنوان كرده  بودند كه به نظر مى رسد تاثير زيادى 

در اين استعفاها داشته  است.
 بهمن ســليمانى نايب رئيس فدراسيون بســكتبال كه در 
اين ســال ها فعاليت هاى زيادى براى اين رشته انجام داده 
بود با شــروع دوران مديريت طباطبايى هم ماند و به كارش 
ادامه داد. حمايت هاى ويژه از تيم ملى جوانان براى اردوى 
صربستان و حمايت از تيم نوجوانان و برگزارى چندين دوره 
اردو با امكانات باشگاه كاله از جمله فعاليت هاى مجموعه او 

براى بسكتبال بود اما به يكباره تصميم گرفت ديگر نباشد.
راميــن طباطبايــى رئيس فدراســيون بســكتبال هم در 
گفت و گويى اعالم كرد كه در جذب اسپانســر موفق نبوده و 
فعال به بودجه وزارت ورزش نياز دارد تا بتواند كارها را پيش 
ببرد. مشــكالت اقتصادى و همه كاره بودن چند نفر خاص 
در فدراسيون دو موضوعى بود كه مى تواند به اين استعفاها 
مرتبط باشد. شايد بهمن سليمانى بعد از حمايت هاى يك 
طرفه تصميم گرفته كنار برود و گراميان هم از همه كاره بودن 

افراد خاص در فدراسيون ناراحت بوده كه استعفا داده است.
 به هر حال «آشــتى ملى» و «مشــت پر از نظــر مالى» از 
اصلى ترين شعارهاى رامين طباطبايى در مجمع انتخاباتى 
بود كه هر دو عملى نشــده  و اين روزها اهالى بســكتبال را 
ناراحت كرده  است. شايد به جاى اينكه رامين طباطبايى در 
سال حمايت از كاالى ايرانى يك قفل چند ميليونى خارجى 
روى در اتاقش ببندد، الزم اســت در اتاقش را به روى همه 
كاربلدان بســكتبال باز بگذارد تا با تخصص آنها بســكتبال 

شرايط خوبى بدست بياورد.
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اخبار

آمريكايى ها با «قصه هاى مجيد» 
شگفت زده خواهند شد 

كارولين  خبرنگاران:  باشگاه 
كراسكرى، شرق شناس و محقق 
دانشگاه يو ســى ال اى آمريكا، 
از ادامه دار بــودن ترجمه كتاب 
«قصه هــاى مجيد» هوشــنگ 
مرادى كرمانــى خبر داد و گفت: 
تاكنون 18 داستان از اين كتاب 

را ترجمه كرده ام. قرار بود كه اين داستان ها در چند بخش منتشر شود، اما 
با ذائقه سنجى كه در ميان مخاطبان آمريكايى و انگليسى زبان داشتيم به 
اين نتيجه رسيديم كه همه 25 داستان را يكجا ترجمه كنيم تا به صورت 
يك كتاب منتشر شود. وى ادامه داد: «قصه هاى مجيد» داستان بى نظيرى 
است كه بخشى از فرهنگ ايرانيان را به شيوه اى كامال ً جذاب بيان كرده 
است. خوشبختانه اكنون تمام قسمت هاى سريال در اينترنت در دسترس 
است و اگر بتوانيم نسخه ترجمه شده كتاب را همراه با قسمت هايى از فيلم 
كه زيرنويس شده است ، به جامعه انگليسى زبان عرضه كنيم،  بسيار موفق 
خواهيم بود و «قصه هاى مجيد» زندگــى دوباره اى در خارج از مرزهاى 
زبان فارسى پيدا مى كند. كراسكرى كه پيش از اين ترجمه هاى ديگرى 
از كتاب هاى مرادى كرمانى را نيز برعهده داشــته است ، گفت: من فكر 
مى كنم بايد به خانه مردم نزديك شــويم، به خانه مردم برويم با كتاب و 
داستان مردم را از نزديك نشان دهيم ، تا بفهمند ما در زبان و دين فرق 
مى كنيم،  اما همه انســانيم و شبيه هم. اين گونه دو ملت به هم نزديك 
مى شوند. ترجمه انگليسى «قصه هاى مجيد» را انتشارات شمع و مه براى 

عرضه در نمايشگاه كتاب فرانكفورت منتشر خواهد كرد. 
هوشنگ مرادى كرمانى نويسنده نام آشناى ادبيات معاصر است كه  اگرچه 
به نويسنده كودك و نوجوان شهره گشته است،  اما خودش معتقد است 
كه كتاب هاى او مخاطب خاص نداشــته اند و همه انسان ها از كودك و 
نوجــوان گرفته تا پدران و مادران و مادربزرگ ها و پدربزرگ ها مخاطبان 
آثارش هستند. مرادى كرمانى درباره نگارش «قصه هاى مجيد»  مى گويد: 
زمانى كه اين داستان را نوشتم ، هيچ ناشرى حاضر به انتشار آن نمى شد،  
مى گفتند يا بايد مثل صمد بهرنگى بنويســى يا مثل محمود حكيمى، 
9 ماه تمام «قصه هاى مجيد» زير بغلم بود و از اين ناشــر به آن ناشــر 
مى رفتم ، همه نصيحتم مى كردند و مى گفتند اين طرز نوشتن تو را كسى 

نمى پسندد.

هشتمين نشست گفتمان موسيقى دفاع مقدس 
برگزار شد

هشتمين  باشگاه خبرنگاران: 
دفاع  موسيقى  گفتمان  نشست 
ارديبهشت 1397  اوايل  مقدس 
در خبرگزارى تسنيم برگزار شد.

در اين نشســت مرتضى اميرى 
اسفندقه شــاعر و منتقد ادبى، 
على تفرشى خواننده و آهنگساز، 

مصطفى محدثى خراسانى شاعر، ترانه سرا و منتقد ادبى و همچنين عليرضا 
عليزاده به عنوان كارشناس مجرى حضور داشتند. در نشست هاى گفتمان 
موسيقى دفاع مقدس هر كدام از ميهمانان به بيان ديدگاه هايشان درباره  
موسيقى دفاع مقدس و آسيب ها و فرصت هاى اين حوزه مى پردازند. در 
ادامه بخشى از ديدگاه هاى ميهمانان هشتمين نشست گفتمان موسيقى 

دفاع مقدس را مى خوانيد:

 موسيقى دفاع مقدس در هيچ كجا نمونه ندارد
على تفرشــى: ما در مملكت مان هشــت سال جنگ داشــته ايم. در اين 
دوران ســبكى از موسيقى خلق شد كه پيشــتر از آن در هيچ كجا نبود. 
پيش تر موسيقى نظامى داشته ايم كه در تمام دنيا هم مرسوم بوده است. 
براى موسيقى نظامى نيازى به شكل گيرى جنگ نيست. موسيقى هاى 
نظامى در دوران صلح هم نواخته مى شــوند. امــا در دوران دفاع مقدس 
نوعى از موسيقى شــكل گرفت كه از نظر من گونه اى مستقل است كه 
نامش موسيقى دفاع مقدس است و مردم عامه هم با اين موسيقى ارتباط 
برقرار كردند. در دوره هشــت ساله جنگ به اين موسيقى پرداخته شد و 
نامش تنها در مملكت ما مطرح است. اگر كالم را از موسيقى دفاع مقدس 
حذف كنيم، با موسيقى اى مواجهيم كه حتى در بخش موسيقى نواحى هم 
نشانه هاى حماسه در آن جارى است.  در دوران دفاع مقدس اقوام مختلف 
دالورى هاى بسيارى كردند. هر كدام از اين اقوام با رسم و رسوم خودشان 
بــه مقوله دفاع مقدس پرداختند و در بخش موســيقى هم مردم نواحى 
مختلف ترانه ها و آهنگ هاى بسيارى درباره موسيقى دفاع مقدس ساختند.

 موسيقى دفاع مقدس ادامه دارد
موسيقى در زمان هشت سال دفاع مقدس، با اين دوران عجين شده بود. 
نمى خواهم بگويم اين ژانر از موسيقى پس از دفاع مقدس تمام شد؛ چرا 
كه اين موسيقى در قالب فيلم هاى سينمايى ادامه پيدا كرد. در واقع اين 

موسيقى به روز شده آن موسيقِى دوران دفاع مقدس است.

 آموزش هاى دفاعى از زمان فردوسى آغاز شد
اميرى اسفندقه: نخستين رژه واژگانى را فردوسى سروده است. به اين دو 

بيت از شاهنامه فردوسى دقت كنيد:
ببينيم تا اسب اسفنديار / سوى آخور آيد همى بى سوار
و يا باره رستم جنگجوى / به ايوان نهد بى خداوند روى

در اينجا اســفنديار و رســتم را به گونه اى معرفــى مى كند كه در عين 
بى طرفى، پيروزِى واقعِى رســتم را نشان مى دهد. جهان اجتماع حروف 
اســت و بس. ملتى كه زبان ندارد، زمان ندارد. ما اولين شاعرمان جهانى 
است. در نخستين قدم هاى شاعرانگى، شاعرمان را همه  جهان شناختند.

  شعر دفاع مقدس سنگرهايش را تغيير داده است
محدثى خراسانى: ما اكنون چهلمين سال انقالب را در پيش داريم و هنر 
و فرهنگ انقالب 40 ســاله شده اند. شعر و موسيقى در حال حاضر 40 

ساله اند و تولد انقالب با بالندگِى موسيقى و شعر همراه بود.
در بين اين همه صداهاى مختلفى كه در موســيقى امروز مى شــنويم 
آيا مى شــود ســرنِخ صداهاى اصيل را پيدا كرد يا اينكــه هيچ كدام از 

موسيقى هاى امروز ريشه در موسيقى دفاع مقدس ندارند.
وقتى به جريان شعر دفاع مقدس نگاه مى كنم، كاروان شعِر دفاع مقدس 
بدون هيچ برنامه از پيش طرح ريزى شده اى، مسيرش را ادامه داده است. 
به همين دليل اســت كه در حال حاضر شــعرهاى اجتماعى و عاشقانه 
بسيارى داريم كه اگر تبارشناســى كنيم، به ادبيات دفاع مقدس برمى 
گردند. شعر دفاع مقدس سنگرش را تغيير داده است و امروز در حوزه هاى 

مختلف اجتماع فعال است.
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ادب و هنر

نگاهى بر نوع بازتاب رسانه اى خبر فوت مرحوم ناصر ملك مطيعى

هپاتيت و زردى رسانه اى
 ادب و هنر/ نعمت اهللا سعيدى   ناصر ملك 
مطيعى به رحمت خــدا رفت و صبح همان روز، 
از بيــن 55 روزنامه اى كه بنده ديدم، 11 روزنامه 
تيتر و عكس يك خود را به آن اختصاص دادند. از 
باقى روزنامه ها 10 روزنامه در صفحه اول خود اين 
خبر را كار كرده اند. (به صورت تيترهاى دو و سه) 
21 روزنامه هيچ اشاره اى به اين موضوع نكرده اند 
و چند تايى نيز در صفحات داخلى خبر كوتاهى 
رفته اند. نمى خواهم فعالً اسم ببرم، اما پنج روزنامه 
يك عكس قديمى او را كار كرده بودند (كه چهار 
تايشان يك عكس مشترك كاله مخملى از ايشان 
بود!) و ديگران عكس هاى جديد آن مرحوم را. به 

نظر شما اين موضوع را چگونه بايد تفسير كرد؟ 
«مرد با تو تصوير شد» «پايان ممنوع التصويرى» 
«پايان كاله مخملى» «فرمون به ســمت مرگ 
پيچيد» «حســرت چهل ســاله» « يه مرد بود 
يــه مــرد» «وداع با امير كبير ســينماى ايران» 
«خداحافظ رفيق» «وداع بــا داش فرمون» «نه 
دنيا وفا نداشت» «نشسته بر پرده نقره اى دلهاى 
مردم» و ... تعدادى از اين تيتر يك هاى خبر فوت 
ناصر ملك مطيعى است. (از باقى تيترهاى دو  و يا 

كوچكتر صرف نظر مى كنيم.) 
يا دســت كم، خود اين نشريات چنين تصورى از 
خودشان ندارند؛ بلكه اگر تعداد روزنامه هاى مهم و 
مطرح تر را حدود 25 روزنامه بدانيم، حداقل هشت 
روزنامه از اين دسته، تيتر يك شان را به اين مطلب 

اختصاص داده اند. 
مثالً روزنامه هايى چون: اعتماد، قانون، شــهروند، 
صنعت، دنياى اقتصاد، ابتكار، آفتاب، آرمان، ايران 
و... با هيچ حساب و كتابى، نشريات زرد به شمار 

نمى آيند. 

 اهميت بيننده
نكته اول: در آزمايشــات كوانتومــى، در كمال 
شگفتى، معلوم شــده است كه عامل ذهن ناظر، 
مى تواند بر پديده هاى جهان تأثيرات مســتقيم 
و شــگفت انگيزى بگــذارد.  مثــالً در برخى از 
آزمايش هــا، وقتى ناظرى وجود ندارد، الكترون ها 
به صورت ذره اى رفتار مى كنند؛ اما وقتى كســى 
نگاهشان مى كند، موجى مى شوند! يعنى به صورت 
موج انتشار مى يابند . و يا برعكس. (مراجعه شود 
به آزمايش دو شكاف و ردياب الكترونى در مباحث 

كوانتومى...).

 نگاه نوستالژيك به نوستالژى
نكته دوم:  نوســتالوژى حس غريبى از احساس 
زمان اســت! كــه معموالً براى بيشــتر ما آدم ها 

خوشايند اســت. مثالً ما آدم ها عالقه خاصى به 
دوران گذشــته دور خود داريم. بيشــتر ملت ها 
تصور مى كنند كه، در دوران بسيار قديمى و دور، 
كشور و مردمى خوشبخت بوده اند.  خوشبختى اى 
كه تمامى ما به نحوى سوداى تكرار آن را داريم. 
اروپايى ها به اســاطير و قصه هاى يونانى و رومى 
خود دلبســتگى خاصى دارند و مــا ايرانى ها به 
دوران پادشــاهان بزرگى چون كوروش كبير، در 
هزاران ســال پيش، مصريان تاريخ گذشته خود 
را تاريخــى ماورايى و فرا زمينــى مى دانند!  اما 
قطعاً ريشــه هاى تاريخى همه ما انسان ها به يك 
نقطه مشترك بازمى گردد. يعنى جايى در تاريخ 
كه همه ما انسان ها در كنار هم بوده ايم و از كنار 
هم متفرق شــده ايم.  حتى مادى ترين يافته هاى 
زيست شناســى و فرگشــتى نيز ثابت مى كند 
كه، قطعاً اجداد ما انســان ها، مشترك بوده است.  
الغرض، اينكه احساسات معروف به «نوستالوژى» 
كه معموالً براى تمامى انسان ها خوشايند است، 
نشان مى دهد كه اين ماجرا ارتباطى با فطرت (و 

اگر دقيق تر بگوييم، عهد الســت) در وجود آدمى 
دارد. اما موضوع اينجاســت كه از اين نظر، كدام 
مقطع تاريخى در گذشــته اصالت دارد؟ يعنى آيا 
يادآورى هر اتفاق و موضوعى كه قديمى باشد، به 

صرف قديمى بودن، براى انسان ها خوشايند است؟ 

 قهرمان زدايى سينماى روشنفكر
نكته سوم:  شــايد در فرصتى ديگر عرض كنم 
كه، اتفاقاً نگارنده براى هنرپيشگانى چون مرحوم 
ناصر ملك مطيعــى ارزش و احتــرام قايلم. آن 
مرحوم نسبت به دوران خودش هنرمند متشخص 
و ريشــه دارى بود.  تبليــغ مردانگى و فتوت نيز 
كه جــاى خود را دارد و از تمام اين ها گذشــته، 
توانايى ســينماى معروف به «فيلمفارســى» در 
توليد قهرمان، يكى از مزيت هاى بســيار مهم آن 
بود كه متأسفانه، امروز سينماى روشنفكر زده ما 
اين مسير را مسدود كرده است.  داشتن قهرمان 
حق طبيعى تمامى مخاطبان يك سينماست.مثًال 
شخصيت هايى كه كارگردانانى چون اصغر فرهادى 
مى سازند، اگر مشمئز كننده و حقارت بار نباشند، 
قطعاً چيزى از قهرمانى در وجودشــان نيست! و 
جالب اينجاســت كه حاال، همين طيف نشريات 
طرفدار اين جنس سينما، صاحب عزاى مرگ آن 

مرحوم شده اند! بگذريم.

 نقش رسانه هاى بيگانه
نكته چهارم:  نوستالژيك ساختن برخى از چيزها، 
از دوران 40 ســال پيش، يك رويكرد معنى دار و 
كامالً حساب شــده از طرف رسانه هايى مبتذل 

چون «من و تو» و صداى آمريكا و غيره است. 
دورانــى كه به گواهى قصه فيلم هاى خود همين 
مرحوم، پر بود از نامردى و نارفيقى و دزدان ناموس 
و چاقو از پشت خوردن و غيره! دورانى كه در آيينه 
شعر و ادبيات آن روزگار نيز چيزى غير از دلتنگى 
و ســياهى و «خشــم هاى فروخورده» را بازتاب 
نمى دهد! سرد مثل زمســتان هاى عبوس امثال 
فروغ و اخوان ثالث... و دلگير و سياه مثل قصه هاى 
امثال هدايت و صادق چوبك.  با تمام اين حرف ها، 
خبر فوت آن مرحوم، هر چقدر هم كه مهم باشد، 
براى نشريات غير زرد، خبرى از جنس تيتر يك 
نيست! و اين موضوع نشان مى دهد كه ما با نوعى 

از افراط و تفريط و بحران رسانه اى مواجهيم. 
بحرانى كه نشريات و رسانه هاى جدى ما را مجبور 
به تبعيت از ابتذال و ســطحى نگــرى حاكم بر 
فضاهاى مجازى نموده است. (در صورتى كه اين 
جنس واكنش هاى رسانه اى براى فضاهاى مجازى 
عمومى، طبيعى است و اقتضاى ماهيت وجودى 

شان است). 

 دست رسانه هاى ما خالى است
نكته پنجم:  رسانه هاى ما سال هاست كه از اين 
مطلب جا مانده اند. رسانه هايى كه سردرگم اند چه 
بايد نوشــت و چه بايد ننوشت، يا چقدر گفت و 
نگفت. رســانه هايى اكثر منفعل نسبت به وقايع 
معاصــر كه به جاى جريان ســازى، گاهى چون 
پــر كاهى بر امواج جريانــات و اتفاقات روزگار به 
اين ســو و آن ســو مى روند. پزشكان مى گويند 
كبــد از اندام هاى اصلى (و به قول طب ســنتى، 
اعضاى رئيســه بدن) ماست و يكى از شايع ترين 
و خطرناك تريــن بيمارى هاى كبــد، هپاتيت و 
زردى اســت.  رســانه ها و بخصوص جرايد نيز از 
نظر مديريت تركيب شيميايى افكار و احساسات 
عمومى مــردم حكم كبد براى بدن را دارند و هر 
چقدر از اهميت آنان در تنظيم رفتارها و فرهنگ 
جامعه بگوييم كم اســت.  تيتر يك شــدن خبر 
فوت مرحوم ناصر ملك مطيعى بازيگر پيشكسوت 
ســينماى ايران بار ديگر زنــگ خطر يرقان هاى 
رسانه اى ما را به صدا درآورد و نشان داد كه چقدر 
دست اين جنس رسانه هاى ما خالى است و تا چه 

حدى زردى مزمن يا حاد دارند.

مقاله

«لحظه هاى بى مالحظه» نمونه اى موفق از شعر امروز
پـرواز بر فـراز  ريل

 ادب و هنــر/ اميــر مــرادى 
   حرف  نخست

شــايد شنيده باشــيد، و اگر نشنيده ايد، 
بشنويد كه قطارهاى مغناطيسى (َمگلو)، 
قطارهايى هستند كه با استفاده از نيروى 
الكترومغناطيسى، در فاصلة اندكى از ريل 
و طبعاً بدون مزاحمت اصطكاكى بــا ريل، مى توانند (به لحاظ 
نظرى) با سرعتى معادل سرعت جت حركت كنند. در حقيقت، 

اين قطارها پرواز مى كنند

  جهان مندى شعر كهن
تفاوت قلل غزل كهن و اكثريت قريب به اتّفاق شاعران معاصر، در 
بهره مندى از گفتمانى كلّى و اصطالحاً داشتن جهان است. يعنى 
صرف نظر از برخى آثار معدوِد هر يك از غزلسرايان برتر گذشته، 
با هر غزلى كه مثالً از حافظ يا سعدى مى خوانيم، تّكه اى از پازل 
ذهنى ما از شعر و شــخصيت اين بزرگان، مى رود و سر جايش 
مى نشيند و اين تّكه ها در مجموع و در نمايى باز، سعدى و حافِظ 

شخصى هر كدام از ما را مى سازند.
شاعران غزلسراى معاصر، هر يك در مواجهه با گذشتگان، راهى 
را برگزيده اند. يكى با كوچ به ســده هاى گذشته، سعى در تكرار 
اوج هاى گذشتگان داشته است؛ يكى با پشت پا زدن به تمام آنچه 
كه سّنت مى خوانندش، سعى در برافراشتن بنايى نو داشته است؛ 
يكى در خانة خيالى خودســاختة خويش - بزرگ يا كوچك- 

خوش است و از آن بيرون نمى زند؛ و يكى هاى ديگر و ديگرتر.
مبين اردســتانى از شاعرانى اســت كه جهان دارند و مى توان 
كليدواژه اى براى كلّيت اشعارشان پيدا كرد (در مورد اين كليدواژه 
بايد يادداشت ديگرى بنويسم). اين موضوع وقتى اهّميت بيشترى 
پيدا مى كند كه بدانيم و ببينيم كه عموم غزلســرايان معاصر - 
حّتى برخى از چهره هاى شــاخص- از اين نعمت بى بهره اند و با 
اينكه ممكن اســت لحظات و غزل هاى شگفتى را تجربه كرده 
باشند اّما اين لحظات و غزل ها هر يك ساز خود را مى زنند و يك 

نظام واحد، تشكيل نمى دهند.

 جنبه اى از نوآورى در شعر معاصر
اّما جهان مندى صرف، براى سعادتمندى شاعر، كفايت نمى كند. 
هر شاعرى نيازمند است به ابزارهايى از نوآورى مجّهز باشد تا بتواند 
صدايى باشد متمايز، وگرنه شنيده نمى شود. از اين منظر قصد 
دارم به يكى از جنبه هاى نوآورى در شعر دهه هاى اخير بپردازم؛ 
دهه هايى كه بخش اعظم عمر شــاعر ما، در آن ها گذشته است.
همة كسانى كه آشــنايى مختصرى با غزل دهه هاى 70 و 80 
داشته باشند، حتماً مهم ترين كليدواژة آن را «روايت» مى دانند. 
نگاهى مختصر و نمونه وار به چند غزل روايى از اين دو دهه، نشان 
مى دهد كه شاعران معاصر اين دوران، گمشدة نوآورى را روايت 
مى دانســته اند؛ روايتى يكپارچه كه واحد شعر را از بيت به كّل 
غــزل تبديل مى كند و هر بيت تنها در صورتى معنا مى يابد كه 
ابيات پيش و پس آن خوانده شــوند. اين غزل داستان ها با وجود 
عرق ريزى روحى فراوان شاعر، هرگز نتوانستند جايگاه محكمى 
براى خود پيدا كنند و به ســرعت توّسط شاعران دهة 90 كنار 

گذاشته شدند. اّما اشكال كار كجا بود؟
من فكر مى كنم غزل داستان هاى مذكور، با وجود اينكه در ظاهر، 
تمام ويژگى هاى غزل را دارند و هرگز نمى توان جّذابيت بارهاى 
نخســِت شنيدارشان را كتمان كرد، بيشــتر به داستان نزديك 
بودند، تا شعر. يعنى اين گونة سرايش نياز به بسترسازى مناسب 

و بيان صيرورتى دارد كه ويژگى هاى غزل، براى اين بسترسازى و 
بيان، دست وپاگير است. بال نيست، وبال است.

بــه عبارت ديگر، اين غزل داســتان ها، چون نمى توانند از لحاظ 
شخصيت پردازى، همپاى متن و داستان پيش بروند، از داستان 
بودن بازمى مانند و از طرفى چون نمى توانند ضربات متوالى و بيت 
به بيت بر پيكرة مخاطب وارد كنند (آن گونه كه حافظة تاريخى 

مخاطب ايرانى انتظار دارد)، از غزل بودن هم دور مى شوند.
با همة آنچه كه گفته شــد، غزل هاى منتخب من از لحظه هاى 
بى مالحظه، تقريباً همگى از عنصر روايت بهره مندند. اين تناقض 
برايــم اين گونه حل مى شــود كه اّوالً در ايــن غزل ها، با وجود 
بهره مندى از سيرى روايى، بيشينة بيت ها، استقالل خود را حفظ 
كرده اند و ثانياً هيچ گاه مفاهيم بلند مّد نظر شاعر، فداى روايت 

نشده است.
بياييد باز برگرديم به دهه هاى 70 و 80. روايت قرار بود معضل 
نوآورى را حل كند. يعنى شاعران اين دوران، مى خواستند از گونة 
روايت خاّص خود به تشــّخصى برسند كه پيش از آن ها وجود 
نداشت اّما گذشته از مخالفت روايت يكپارچه با ذات غزل، تبديل 
شــدن روايت - كه يك وســيله قرار بود باشد- به هدف، عامل 
ديگرى براى شكست اين جريان بود. شبيه اين تجربه را در تغيير 
سبك ها از خراسانى به عراقى، از عراقى به هندى و از هندى به 
بازگشت نيز مى توان به نظاره نشست؛ تبديل شدن يك وسيلة 

تمايز به يك هدف غايى.
منظورم از فدا نشدن شــعر به خاطر روايت، در غزل هاى مبين 
اردســتانى همين نكته بود. در غزل هاى لحظه هاى بى مالحظه، 
روايت يكى از چندين ابزارى است كه شاعر توانسته از آن به نفع 
شعر خود استفاده كند و هرگز اين گونه نبوده كه روايتى از ابتدا 
به انتها چيده شــده باشد و شاعر فقط با كلمات خود اين فاصله 

را پر كرده باشد.

 محض نمونه
اجــازه بدهيد به عنوان نمونه، يكــى از غزل هاى مجموعه را از 
جنبة روايى مورد بررسى قرار دهيم. غزل «با تو بودن معاصر من 
نيست؟» كه نام كتاب نيز از آن گرفته شده است، به عنوان اّولين 
غزل كتاب، به خوبى مى تواند بيانگــر نمود روايت در غزل هاى 

مجموعه باشد.
زيِر گوش دلم هزاران بار خواندم از عشق بر حذر باشد

خيره سر يك نفس مرا نشنيد، حال بگذار خون جگر باشد
وزن شعر، وزن آشنايى است؛ وزن «فاعالتن مفاعلن فعلنِ» دورى 
كه از پركاربردترين وزن هاى روايى است. شاعر غزل را خاطره وار 
شــروع مى كند اّما نه خاطره اى خوش. شروع غزل، مثل شروع 
خاطره هاى عاميانه اى است كه منجر به شكست شخصى شده 
اســت. در بيت اّول، دو شخصيت به ما معّرفى مى شوند: من (به 
شكل ضمير و شناسه) و دل. من دل را نصيحت كرده كه دست 

از عشق بردارد اّما دل گوش نكرده و گرفتار شده است.
اين لجوج، اين صميمى، اين ساده، خون نمى شد اگر، نمى فهميد

زود جا باز مى كند در دل، عشق هر قدر مختصر باشد
در بيت دوم در واقع، واژة «دل» از بيت اّول، بسط پيدا كرده است 
و شاعر، بيش از پيش، به ما مى شناساندش. ضمن اينكه عشق، 

هنوز به عنوان يكى از واژه هاى كليدى، در بيت حضور دارد.
من و دل هر چه نابلد بوديم، عشق در كارِ خويش وارد بود

من و دل را نخوانده از بر داشت، تا نگاهش به دور و بر باشد
شاعر تكنيك بيت قبل را باز به كار مى گيرد، با اين تفاوت كه اين 
بار به جاى «دل»، «عشق» است كه تشريح مى شود و به مخاطب 

بيشتر شناسانده مى شود. البّته شاعر، بخشى از روايت را به نفع 
شعر خالصه كرده اســت؛ دل كه در دو بيت قبل در مقابل مِن 
شاعر قرار گرفته بود، اينجا با «واو» عطف كنار او نشسته است. 
يعنى من و دل، در مواجهه با هيمنة عشق، موافق شده اند و تن 

به عشق داده اند.
آمد و با خودش دلم را برد، در دل كوچه هاى حيرانى

مانده ام با خودم: چرا آمد او  كه مى خواست رهگذر باشد؟
بيت چهارم نهاد ندارد. نهاد مى تواند «عشق» ابيات قبل باشد و 
مى تواند شخصى باشد كه مجازاً تا بدين جا عشق ناميده شده بود 
(شخصى كه در بيت بعد، بيشتر به ما معّرفى مى شود). بيت چهارم، 
در مصراع اّول، ادامة توضيح كار عشــق بود؛ موجودى كه در كار 
خويش وارد است و حواسش جمع است اّما حواس عاشق را پرت 
مى كند. بهترش را شاعر گفته: مى بردش به كوچه هاى حيرانى.
در مصراع دوم، اّولين بارى است كه «من» حسرت مى خورد. ابتدا 
دل را بر حذر مى داشت، بعد با دل موافق شد و حاال گاليه دارد 

كه چرا لحظات هم زيستى با عشق ادامه پيدا نكرد.
با بهار آمدى به ديدارم، با بهار از كنار من رفتى

گل من! فرصت تماشايت كاش مى شد كه بيشتر باشد
بيت از نمونه هاى استادانة استفادة صنعت التفات (تغيير مخاطب) 
از سوم شخص به دوم شخص است. در اين بيت، شاعر «رهگذر» 
بودن را براى مخاطب معنا كرده است (گل محبوبش، با بهارى 
آمده و با همان بهار هم رفته است) اّما با دو تغيير عمده: ضميرها 
از غايــب به مخاطب و بازيگر نقش اّول از عشــق به گل تغيير 
يافته اند. با باز شدن پاى گل به قّصه، ناگزير زمين بازى هم بايد 

تغيير كند و حضور بهار در اين بيت، به همين دليل است.
قول دادى كه سال آينده با بهارى دوباره برگردى
سال آينده ما اگر باشيم، سال آينده اى اگر باشد

شــاعر عنصر بهار را رها نمى كند. در صحبت با گل، از ناپايدارى 
زمان و عمر ســخن مى گويد و بازمى گــردد به ادامة گالية بيت 
چهارم: اگــر قرار بود بــروى چرا آمدى؟ حاال كــه آمدى چرا 

نمى مانى؟ چرا وعدة خام سال آينده؟
سفرت خوش گل هميشه بهار! با تو بودن معاصِر من نيست

اين خزانى، سرشتش اين گونه ست: عمرها بى تو در سفر باشد
سير غزل را به ياد بياوريم. من با دل مخالف بود، با دل موافق شد، 
خواســتار عشق شد، حسرت عشق را خورد، عشق به گل تغيير 
ماهيت داد، من حســرت گل را خورد و حاال يك مرحله جلوتر 
مى رود. من به خودشناســى مى رسد و خود را در حّد اندازه هاى 

عاشق شدن گلى هميشه بهار نمى داند، چرا كه سرشت او خزانى 
است.

اين شعر به عقيدة من ســه پايان بندى متفاوت دارد. اين بيت، 
مى توانســت يكى از پايان بندى هاى ممكن باشد اّما حرف شاعر 

هنوز تمام نشده است.
ُشكر او كه هميشه در همه حال، جاى شكر عنايتش باقى ست

عين ُشكر است اينكه ابر بهار چشم هايش هميشه تر باشد
شــاعر در مقام رضا، شكرگزار اندك اميد باقى ماندة خود است و 
گريستن خويش و ابر بهار (هنوز عنصر بهار از صحنه خارج نشده 

است) را هم نشان شكرگزارى خود و ابر بهار مى داند.
ما كه در كنج غربتى ابرى هى خبرهاى داغ مى شنويم
روزِى صبِح آسماِن شما قاصدك هاى خوش خبر باشد

شاعر عنصر ابر را از بيت قبل وام گرفته و اين بار به جاى گريستن، 
از دلگير بودن آسمان ابرى سود جسته است. پس از راضى شدن 
به دورى، براى مخاطب خود، دعاى خير مى كند (يادآور دعاهاى 
مجنــون براى ليلى، در مقابل كعبــه) اينجا محّبت باز يك پلّه 
عميق تر شده است. اين بيت، دومين پايان بندى ممكن براى اين 

غزل است اّما حرف شاعر هنوز تمام نشده است.
كلمات مرا نمى شنوى؟ دوست دارى كه بى صدا باشم؟

با تو بى واژه حرف خواهم زد، باز گوَشت به من اگر باشد
تو زبان سكوت را بلدى، بلدى بشنوى سكوت مرا

من ســكوتم، تو بشــنو و بگذار گــوش اهل زمانه كر باشــد
شــاعر (من) يك لحظه به خود مى آيد و از اينجاست كه بُرش 
آخر شــعر و آخرين پايان بندى ممكــن رخ مى نمايد. ناگهان 
مى انديشــد نكند همه سخن او را مى شــنوند، غير از آنكه بايد 
بشنود. مى انديشد چه راهى هست كه گفته هايش را فقط آنكه 
بايد بشــنود، بشنود. سكوت را بهترين حالت مى بيند و از اينجا 
به بعد سكوت اوســت كه در سه نقطه هاى انتهايى شعر شنيده 

. خوانده مى شود.

  حرف آخر
حرف آخرم بازگشــت به حرف اّول اســت. مبين اردســتانى 
راهــى را براى شــاعرى برگزيده اســت كه ريلــش را بزرگان 
چيده انــد و او بــه خوبــى اين مســير و پيــچ و خم هايش را 
مى شناســد اّما با تركيب اين شــناخت با روايــت مدرن خود، 
هرگز تــن به اصطكاك با ريل نداده اســت. بــراى من، مبين 
اردســتانى، همان قطار مگلو اســت؛ قطارى كه پرواز مى كند.

خبر فــوت آن مرحوم ، هر چقدر 
هم كه مهم باشد ، براى نشريات 
غيــر زرد، خبــرى از جنس تيتر 
يك نيست! و اين موضوع نشان 
مى دهــد كه ما با نوعــى از افراط 
و تفريــط و بحــران رســانه اى 
مواجه ايم. بحرانى كه نشريات و 
رســانه هاى جدى ما را مجبور به 
تبعيت از ابتذال و سطحى نگرى 
حاكم بر فضاهاى مجــازى نموده 

است

آنچه مى خوانيدآنچه مى خوانيد
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»بچه مهندس« و ماجرای هویت ملی
 فارس: نویســنده ســریال 
»بچــه مهنــدس« گفــت: 
مضمون این سریال بر اساس 
بیانات مقــام معظم رهبری 

است. 
ایشــان  در کالم  همیشــه 
خودمان  کــه  می شــنویم 
باید دســت به کار شویم و 
ســرمایه ما جوان ها و مردم 
کشورمان هســتند. »سجاد 

ابوالحسنی« نویسنده ســریال »بچه مهندس« درباره اینکه قرار نبود تا 
این سریال در ماه رمضان پخش شود، گفت: همه می دانیم که بهتر است 
ســریال های متناسب با ماه رمضان در این ماه پخش شوند، اما از طرفی 
شنیدم سریال هایی که محصول نهایی شان قابل قبول باشد، را برای این 
ماه انتخاب می کنند و از این بابت خیلی خوشحالم که این سریال برای 

باکس رمضان انتخاب شد.
وی در همین زمینه افزود: این سریال سوژه رمضانی ندارد و ادامه دار بودن 
آن شاید این موضوع را بوجود آورد که اگر پیوسته پخش می شد به نفع 
کار بود، اما به هر حال از پخش در ماه رمضان به جهت اینکه مخاطبان 

بسیاری می توانند همراه ما باشند راضی هستیم.
ابوالحسنی ضمن بیان اینکه مضمون کلی این سریال برمبنای فرمایشات 
مقام معظم رهبری اســت، افزود: کلیت این سریال درباره این است که  
روی پای خودمان بایستیم. حال ما در اینجا از کودکی یک بچه قصه را 

آغاز کرده و پیش رفتیم.
این نویسنده گفت: محتوای جمله مقام معظم رهبری را با مفهومی که از 
جمله »من کی اَم؟« برداشت می شود، با یکدیگر تلفیق شده و به قصه این 
سریال رسیدیم. هویت، مضمون اصلی این سریال است و در تفسیر هویت 
به این می رســیم که چه کاری می توانیم برای جامعه خود انجام دهیم و 

کجا می توانیم مفید باشیم؟
وی در ادامه بیان داشت: من پنج سال است که روی متن این سریال کار 
می کنم و هیچ پــروژه دیگری را در این مدت قبول نکردم. همانطور که 
می دانید این سریال در گروه فیلم و سریال شبکه پنج سیما کلید خورد و 

مدیران این شبکه انصافا برای این کار خیلی زحمت کشیدند.
ابوالحســنی یادآور شد: »بچه مهندس« قصه بچه ای است که قرار بود با 
بزرگ شدنش، بین رفتن و ماندن در ایران تصمیم بگیرد و این محوریت 
اصلی و کلی سریال ما بود که می گفت منتظر نباشید کسی از بیرون به 

نجات شما بیاید و خودتان از درون، کشورتان را بسازید.

گفت وگو با محمد باقر مفیدی  کیا درباره سریال های ماه مبارک رمضان تلویزیون؛ چرا دیگر خیابان ها خلوت نمی شود؟

بهاسمهااعتمادمیکنند،نهبهمتنها
 سیما و سینما/ زهره کهندل   سریال های 
رمضانی امســال صدا و ســیما چندان چنگی به 
دل نمی زند. سه ســریال مناسبتی این ماه که از 
شــبکه های یک، دو و سه سیما پخش می شود، 
در روزهــای ابتدایی پخش، حضــور کم فروغی 
داشته اند به طوری که بازپخش سریال »پایتخت« 

بیننده های بیشتری از این سه سریال داشت. 
برخــی بر این باورند کــه برنامه های غم انگیزی 
که برای این ماه ســاخته می شود موجب ریزش 
مخاطب شده اســت به طوری که جدول فروش 
فیلم های ســینمایی، نشــان از در صــدر بودن 

فیلم های طنز در ماه مبارک رمضان دارد. 
این در حالی اســت که در دوره ای تولید و پخش 
ســریال های طنز کــه در عین حال مشــکالت 
اجتماعــی را بــه تصویــر می کشــیدند، برای 
مناســبت هایی مثل ماه رمضــان امری معمول 
محسوب می شــد؛ و ســریال هایی چون »خانه 
به دوش«، »زیرزمین«، »بزنــگاه«، »دودکش«، 
»پایتخت ۴« و غیره، بر اســاس چنین رویکردی 
ساخته شــدند که اغلب آنها در جذب مخاطب 

موفق بودند.
بر اساس چنین سیاستی، در چیدمان سریال های 
مناسبتی، اغلب یک سریال طنز هم دیده می شد 
کــه در کنار مفاهیــم معنــوی و مذهبی دیگر 
مجموعه ها، بتوانند اوقات شــاد و مفرحی را برای 
روزه داران رقم بزنند؛ اما چند سالی است که این 
نگاه کم رنگ تر از گذشــته دنبال می شود و تولید 
و پخش ســریال  طنز در رمضــان و در تمام ایام 
ســال، دغدغه ای جدی برای مدیران تلویزیون و 
البته فیلمنامه نویسان و سازندگان سریال محسوب 
نمی شــود. در گفت و گو بــا محمدباقر مفیدی 
کیا، نویســنده و کارگردان به بررسی این موضوع 

پرداختیم که در ادامه می خوانید: 

 آقــای مفیدی کیا زمینــه فیلم های ماه 
رمضانی، بیشــتر غم و اندوه است، چطور 
می توان این نگاه را در فیلمسازان و مدیران 

فرهنگی تغییر داد؟ 
ببینید الزمه درام اشک و لبخند با هم است، گاهی 
فیلم جدی اســت و لبخندش کمتر است. مالک 
اصلی این است که فیلم چقدر به دردبخور است. 
اصطالحی را هادی مقدم دوست دارد که می گوید 
فیلم باید به دردبخور باشد چه با اشک چه با لبخند. 
غلظت »به دردبخوری« فیلم در ماه رمضان خیلی 
باید بیشتر شــود. معموالً آنچه برای مدیران در 
سریال های ماه رمضانی مهم شده سرگرمی است و 
اگر قرار باشد همیشه از روش های کلیشه ای برای 
سرگرمی استفاده کنید، باالخره روزی دست شما 

خالی می شود. 

 امسال ســریال های روی آنتن را چطور 
ارزیابی می کنید؟

ســه تا سریالی که اکنون دارد از تلویزیون پخش 
می شــود، اگرچه هر سه تای شــان با هم تفاوت 
دارند؛ اما سریال های خوبی نیستند، البته سریال 
»بچه مهندس« به نسبت آن دوتای دیگر، سریال 
بهتری اســت چون ســعی کرده که ضدکلیشه 
باشــد. مسئله اصلی این اســت که از یک سری 
کلیشه ها برای سرگرم کردن استفاده می کنند و 
معموالً معرفت خاصی پشــت آن نیست. در واقع 
پیام فیلم خیلی ســطحی و مبتذل است، تهش 
این اســت که دروغ نگوییم یا قضاوت بد نکنیم 
در حالی که این ها مســائل بسیار ابتدایی است و 
جامعه با چالش های پیچیده تری درگیر اســت. 
در خیابان ها، روســری روی چــوب می زنند. ما 
در جامعه درگیر مســائل پیچیده تری هستیم، 
اما در تلویزیون ته هنرشــان این است که بگویند 
دروغ نگوییم، با هم دوست باشیم و به هم محبت 
کنیم. البته اگر همین را هنرمندانه بگویند اشکالی 
ندارد، اما به سطحی ترین شکل ممکن می گویند. 
دلیلش هم این اســت که هم مدیر مربوطه و هم 
فیلمساز مربوطه درست انتخاب نشده است. یعنی 
مدیری در رأس کار اســت که دوغ را از دوشــاب 
تشخیص نمی دهد و کار را به افرادی می سپارد که 

شناخته شده اند و نتیجه برایش اهمیتی ندارد. در 
سریال های تلویزیونی، نویسنده بسیار مهم است؛ 
مثالً سریال »صاحبدالن« ساخته محمدحسین 
لطیفی و با نویســندگی علیرضا طالب زاده اثری 
ماندگار شد. نوشــتن متن فیلم نامه ماه رمضانی 
یک کار معرفتی است مثل اینکه آقای مطهری، 
داستان راستان را می نویسند، این نوشتن متفاوت 
است با کسی که بلد است ماجراها را سرهم کند و 
مردم را سرکار می گذارد. در حالی که نوشتن متن، 
مقدس است. وقتی سراغ نوشتن سریال های ماه 
رمضانی می رویم، کســی باید متن را بنویسد که 
خودش، معرفتی را درک کرده و آن معرفت را در 
قالب داستان می تواند به بقیه منتقل کند، این نیاز 
به حکمت دارد. قرار نیســت که همه سریال های 
تلویزیون این طور باشد؛ ولی الاقل در ماه رمضان، 

به این موضوع توجه کنند که باید به فضای معنوی 
این ماه اضافه کنند، بنابراین باید کســی این کار 
را انجام دهد که خودش صاحب صالحیت باشد. 

 وقتی کفگیر صدا و سیما به ته دیگ خورده، 
آیا کارگردانان و نویسندگان صاحب صالحیت 

پای کار می آیند؟
یکی از مسائل همین اســت که برای این ماجرا 
هزینه نمی شود ولی مشکل اصلی، عدم تشخیص 
اســت و چون مدیران، صاحب فکر نیســتند، به 

اسم ها اعتماد می کنند نه به متن ها. 
می دانید که لطیفی هم شاهکار دارد و هم کارهای 
معمولــی، این هم به متن و فیلمنامه برمی گردد. 
ایشــان می تواند از متن خوب کار خوب تحویل 
دهد و از متن ضعیف هم، کار متوسط. از متنی که 

قابلیت ندارد نمی توان شاهکار درآورد. 

 به نظر شما رویکرد صدا و سیما در مورد 
سریال های ماه رمضان چطور باید باشد؟ 

رویکرد ســرگرمی ِصرف خام دستانه است. یک 
زمانی گفتند که سینما فقط باید معنا بدهد و همه 
به ســمت معناگرایی و حرف های فلسفی رفتند، 
آنجا مخاطب ســرخورده شد و فرار کرد، حاال به 
این سمت برگشته اند که باید سراغ سرگرمی برویم 

در حالی که باید اعتدال بین این دو برقرار شــود. 
اکنون در دوران غش به سمت سرگرمی هستیم 
که به بهانه اینکه مردم به سمت ماهواره نروند، هر 
کاری بکنند. این هدف گذاری غلط اســت. ضمن 
اینکه اصل مشکل به انتخاب افراد تصمیم گیرنده 
کوتوله برمی گردد یعنی آدم هایی که وقتی تصمیم 
می گیرند، پروژه ای شــکل بگیــرد، افراد صاحب 
تشخیص نیستند؛ بنابراین انتخاب ها غلط اتفاق 
می افتد و براساس حواشی و اسم ها اتفاق می افتد و 

به متن هم درست توجه نمی شود. 

 پس شما معتقدید برنامه های ماه رمضان به 
نوعی ویترین صدا و سیماست؟

همین طور اســت چون ماه رمضان فرصت خوبی 
برای سریال دیدن است. البته اینکه هر سه شبکه 
الزام داشته باشند که سریال بسازند اشتباه است. 
این می توانست تجمیع شود و یک سریال خوب 
ساخته شود. اولین سریال ماه رمضان »نیمه پنهان 
ماه« بود که در آن ســال، فقط یک شبکه سریال 
پخش کرد. نمی دانم اکنون چه اصراری است که 
هر سه شبکه پشت سر هم سریال پخش کنند و 
آن هم سطحی و مبتذل که کمترین تأثیرگذاری 
را دارد و کار عبثی اســت. به نظرم مدیر مربوط 

وظیفه خودش می داند که آنتن را پر کند. 

 پیشنهاد شــما برای بهبود این وضعیت 
چیست؟ 

من فکر می کنم سطح منازعه باالتر از این است. 
فرض کنید سریال طنز هم داشته باشیم، آورده اش 
چیست؟ انتظار ما از این ماجرا چیست؟ مالک این 

است که چه چیزی گیر مردم می آید. 
مشکل با دستورعمل یا نسخه پیچی حل نمی شود. 
معموالً در مراکز فرهنگی، تصمیم گیرنده نهایی 
باید عاقل باشــد و کسی اســت که مدیر واحد 
فیلم و سریال یک شبکه است همچون آخوندی 
اســت که باالی منبر می رود، آن آدم باید دانش، 
تخصص، دغدغه و قدرت تشخیص داشته باشد، 
نیاز جامعه و شــرایط روز را بداند، حرف سطحی 
را از حرف عمیق تمییز بدهد و این نیســت، اگر 
هم هســت در مناسبات حاشیه ای از بین می رود 
و اگــر متن خوب می آید، جرئت ریســک وجود 
ندارد و به خاطر ســطحی نگری، متن خوب را از 
دست می دهند. تا وقتی که آدم باهوش، صاحب 
تشخیص باالی سر کار قرار نگیرد همین روند را 
داریم. همیشه روش مدیران فرهنگی، اعتماد به 
اسامی است و می گویند فالن کارگردان مطرح را 
می آوریم و هرچه ساخت، خوب است، اگر هم بد 
شد می گوییم کار او بود. در حالی که وظیفه یک 

مدیر ساخت یک کار خوب است.

در خیابان ها، روســری روی چوب 
می زننــد، امــا در تلویزیــون ته 
هنرشــان این اســت که بگویند 
دروغ نگوییــم، بــا هم دوســت 

باشیم و به هم محبت کنیم

آنچهمیخوانید



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
شايد به نظرتان خنده دار بيايد اما 
قرار است امروز، دماغ و شامه برخى 
دولتمردان، سياســتمداران، بازرگانان و كارچاق 
كن هاى ايرانى را با دماغ و حس بويايى دولتمردان 
و... انگليسى مقايسه كنيم! البته اين مقايسه، نَقِل 
120 سال پيش است. وقتى هنوز نشانى از وجود 
نفت در كشورمان نبود، بودند آدم هايى كه از چند 
هزار كيلومتر آن طرف تر، نفت اكتشاف نشده ايران 
را بو مى كشيدند و با عطر آن سرمست مى شدند. 
داخل كشــور خودمان و ميان خيــل درباريان و 
دولتمردان قجرى هــم بودند آدم هايى كه چند 
ســال بعد و با فوران نخســتين قطرات نفت در 
مسجد سليمان، فرمودند: « اين ماّده  بد بوى َعِفن 
را مى خواهيم چه كار كنيم، بگذاريد انگليسى ها آن 

را بردارند ببرند»!

فقط 16 درصد!
«... مــا بين دولت اعلى حضرت شاهنشــاهى از 
يك طرف و ويليام ناكس دارســى، رانيته شــهر 
لندن نمــره 42 گرس ونر، از طرف ديگر... موافق 
اين امتيازنامه تفاصيل ذيل مقرر شده است:... به 
موجــب اين امتيازنامه اجازه مخصوصه به جهت 
تفتيش و تفحــص و پيدا كردن و اســتخراج و 
بســط دادن و حاضر كردن براى تجارت و نقل و 
فروش محصوالت ذيل كه عبارت از گاز طبيعى 
و نفت و قير و موم طبيعى باشد در تمام وسعت 
ممالك ايران در مدت 60 سال از تاريخ امروز اعطا 
مى نمايد...». اين ها بخشى از متن قرارداد معروف 
به «دارسى» اســت كه 7 خرداد سال 1280 بر 
سر نفت ايران بسته شد. يك طرف ماجرا «ويليام 
دارســى» بود و طرف هاى ايرانى كه پاى قرارداد 
را امضــا زدند عبارت بودند از: مظفرالدين شــاه، 
امين الســلطان، ميــرزا نصراهللا مشــيرالدوله و 
مهندس الممالك (نظام الدين غفارى). قرار بود در 
صورت پيدا شــدن نفت فقط 16 درصد از سود 

ســاالنه به دولت ايران برسد و 84 درصد ديگر را 
طرف انگليسى نوش جان كند و حالش را ببرد! 

 تاجر طاليى
البته ســاير بندهاى قرارداد دارسى و جزئياتش 
جالب توجه و درس آموز است اما جذاب تر و درس 
آموز تر از آن خوِد «ويليام دارســى» است و اينكه 
چطــور بوى نفت ايران به دماغــش خورده بود؟

«ويليام دارســى» را منابع مختلف تاريخى يك 
كارآفرين، بازرگان و صنعتگر انگليســى معرفى 
مى كننــد. پــدرش وكيل بود و در 18 ســالگى 
«ويليام» شــايد به خاطر اوضاع كساد وكالت در 
انگليس مجبور به مهاجرت به استراليا شد. ويليام 
در استراليا به دانشگاه رفت، حقوق خواند و مثل 
پدر وكيل شــد اما در كنــارش تحقيقات زمين 
شناســى اش را هم شروع كرد. چند سال بعد هم 
همراه با فردى به نام «ادوين مورگان» شــركت 
سنگ معدن را به راه انداخت و تقريبا 35 ساله بود 
كه معدنش به جاى آهن به طال رسيد! «دارسى» 
مدتى بعد امتياز و سهام شركتش را با پول امروز به 
496 ميليون پوند فروخت و معدن طالى ديگرى 
را از طريق كمپانى «مورگان» خريدارى كرد... و 

خالصه توليد كننده و تاجر بزرگ طال شد. 

 آتشكده هاى ايرانى
برخى منابع تاريخى مى گويند: «دارسى» به دليل 
مطالعــه تاريخ كهن ايران متوجه شــده بود كه 
زرتشتيان ايران باستان در آتشكده هاى خودشان 
از مــاده اى روغنى اســتفاده مى كردند كه آتش 
خوبى را توليد مى كــرد و براى آن ها مقدس هم 
بود. « دارســى» شــايد از همين راه حدس زده 
بود كه در ايران مى شــود نفت پيدا كرد. بعد هم 
با دوســتش « ادوين مورگان» مشــورت كرده و 
شريك سابقش او را تشويق به سرمايه گذارى روى 
نفت كرده بود. با اين همه گرفتن امتياز استخراج 
نفت كار آســانى نبود. «دارســى» ابتدا «كوت و 

ماريوت» را به ايران فرستاد و از «هاردينگ» وزير 
مختار انگليس نيز خواســت تا براى او نزد دولت 
ايران وســاطت كند. آقاى وزير مختار هم به قول 
امروزى ها، َدِم مقام هاى مختلف ايرانى را ديد و با 
وعده دادن ســهام اين شركت به آن ها زمينه كار 

را فراهم كرد. 

 نكته اول
اين درســت كه «دارسى» با قراردادى كه بست، 
براى 60 سال نفت ايران و درآمدهاى نجومى اش 
را به غارت برد و تازه پس از آن هم زمينه را براى 
تسلط دولت انگليس بر منابع نفتى ايران فراهم 
كرد، امــا دو نكته را نبايد از ياد ببريم؛ اول اينكه 
منابع تاريخى مى گويند، در طول هفت سالى كه 
عوامل « دارســى» براى پيدا كردن نفت در ايران 
همه جا را كاويدند، تقريباً نزديك بود همه ثروت 
و ســرمايه آقاى تاجر طال به باد برود. حتى سال 
آخر كار بــه وام گرفتن هاى كالن، فروش معادن 
و سهام شركت هايش و ورشكستگى نسبى هم 
رسيده بود. تا اينكه 5 خرداد سال 1287، دو روز 
مانده به هفتمين سالگرد قرارداد «دارسى» وقتى 
مته هاى حفارى در «نفتون» مســجد سليمان 
در عمــق 360 مترى آخريــن اليه هاى زمين را 
شكافتند، نفت شروع به فوران كرد. «دارسى» دو 
سال بعد مدير عامل شركت نفت ايران - انگليس 
شد. شركتى كه بعدها به « بريتيش پتروليوم » 

معروف تغيير نام داد.

... و اما « كتابچى خان»
نكته دومى را كه نبايد در ماجراى « دارســى» از 
ياد ببريم، حضور يك كارچاق كن و دالل حرفه اى 
اســت. منابع رسمى تاريخى بيشتر « دارسى» را 
همه كاره ماجرا مى دانند و كمتر در باره آدم ريز 
نقش، تر و فِــرز و زرنگى به نام « آنتوان كتابچى 
خان» حرف مى زنند. در بــاره « كتابچى خان» 
كه بدون هيچ سابقه نظامى گرى، لقب و عنوان 

« ســرتيپ» را براى خودش خريده بود، حرف و 
حديث زياد اســت. همان زمــان هم بعضى او را 
گرجى و دســته اى ارمنى مى دانستند، اما آنچه 
مسلم بود اينكه چند پست و عنوان مهم داشت 
كه يكى از آن ها مديريت كل گمرك ايران بود. در 
روايت هاى مختلف تاريخى آدم محبوبى نيست و 

حتى با فراماسون ها رابطه و سر و ِسّر دارد.
برخى هــا نيز او را آدم موفقــى مى دانند كه پاى 
سرمايه گذارى خارجى را به صنعت نفت ايران باز 
مى كند. در هر حال در سفرى كه به پاريس داشت 
با «هنرى درموندولف» وزير مختار سابق انگليس 
در ايران ديدار كرد و مى گويند او «دارسى» را به 

كتابچى خان معرفى كرده است. 

 باز هم دماغ
چه بپذيريم «دارسى» خودش بوى نفت ايران به 
مشامش خورده و چه باور كنيم «كتابچى خان» او 
را براى درآمد سرشار نفت ايران وسوسه مى كند در 
نتيجه ماجرا تأثيرى ندارد. «كتابچى خان» در سفر 

دوم مظفرالدين شاه به فرانسه همراه او بود و همان 
زمان به جاى خوشگذرانى كنار چشمه هاى آبگرم 
«ويشى»، مقاله پروفسور ژاك دومرگان را در مجله 
معدن مى خواند كه نوشته بود «ايران بر اقيانوسى 
از نفت و گاز نشسته است». بنابراين ادعاى برخى 
منابع را باور مى كنيــم كه گفته اند در ديدار با « 
دارسى» در گوشش زمزمه كرد كه آيا مى خواهى 
با 2000 پوند صاحب چاههاى نفت ايران شوى؟ 
البته اين 2000 پوند شــايد پورسانت هايى بوده 
كه به مرور براى راضى كردن مظفرالدين شاه به 
«كتابچى» و ديگر مقام هاى ايرانى پرداخت شده 
است وگرنه منابع تاريخى مى گويند فقط دستيابى 
اوليه به نفت ايران براى « دارسى» بيشتر از 200 

هزار پوند خرج برداشته است. 
آخر مطلب باز هم مى رســيم به مقايسه دماغ و 
قدرت بويايى! به نظر شما چه شباهت يا تفاوتى 
ميــان دماغ آن دولتمردى كه نفت را ماده بدبو و 
عفن مى داند با دماغ « دارسى» و يا آدم هايى مثل 

«كتابچى خان» وجود دارد؟   
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ايستگاه

بدآموزى هاى طبيعت گردى!
 ايستگاه/اميد ظرافتى آخر 
هفته اى رفته بوديم بيرون شهر 
تا خانوادگى براى خودمان صفا 
كنيم! بعد از كلى جســت و جو 
باالخره يك جــاى پارك پيدا 
كردم و تا خواســتم سر ماشين 
را كج كنم بروم داخل، يك نفر 

پريد جلوى ماشين و يك كله قندى آن جلو كاشت و سريع آمد كنار 
پنجره ماشــين و با دست اشــاره كرد كه شيشه را بكش پايين! «مى 
شــه 10 تومن» نگاهى به سراســر خيابان انداختــم و وقتى اثرى از 
تابلوهاى پارك هوشمند شــهردارى نديدم با تعجب پرسيدم:«مأمور 
شــهردارى هستى شــما؟» گفت:« نه داداش! پاركبانم. اين باغ ها رو 
مى بينى؟ سراسر مال رئيسمه. اين راسته رو سپرده به من. نمى خواى 
پول بدى دو كيلومتر برو پايين تر يك خاكى هســت شــايد جا باشه! 
فقط اگر يك وقت آمدى ديدى جا تره و بچه نيســت و ماشــينت را 
برده اند گاليه نكنى!» و لبخند شــرورانه اى زد! با اكراه 10 هزارتومان 
را پرداخــت كردم و با خانــواده راه افتاديم در راســته كوچه باغ ها. 
هنوز چند قدم نرفته بوديم كه پســر جــان زد به پايم و گفت:« اون 
چيه؟» و دســتش را به ســمت جوان هايى كــه روى تخت لم داده 
بودنــد و قليان مى كشــيدند دراز كرد. مانده بــودم كه چه جوابى به 
پســرجان بدهم كه همان آقــاى پاركبان پريد جلويمــان و گفت:« 
قليون آمادس...آتيش كنم؟ لــژ خانوادگى هم داريم» نگاهى به انبوه 
جوان هاى قليان كشــى كه بعضى هايشــان به علــت كمبود تخت، 
قليان را روى كاپوت ماشينشــان گذاشــته بودند و ايستاده در كنار 
كوچه قليان مى كشــيدند انداختم و گفتم جنــاب مگر قليان ممنوع 
نبود؟ يك وقت پلمب نكنن كار و كاســبيتان را؟ شــانه باال انداخت 
و گفت:« از دنيا عقبى ها! چند وقتيه كه آزاد شــده. مى كشى يانه؟»
آن روز بى خيال طبيعت گردى با چاشنى بوى تنباكوى دوسيب نعنا 
و پرداخت پول زور به پاركبان هاى قلدر شــديم. من هم پشت دستم 
را داغ كردم كــه ديگر پايم را در طبيعت نگذارم و بچه را ببرم جايى 
مثل اســتاديوم كه هم پاركينگ رايگان داشــته باشد و هم استعمال 
دخانيــات در آن ممنوع باشــد و خالصه بدآموزى كمترى نســبت 
به طبيعت گردى داشــته باشــد! ولى پســرجان بى خيال نمى شد... 
مى خواست بداند و وقتى بزرگ شد،مى تواند شغلى راحت و پردرآمد 
مثل پاركبانى را انتخاب كند يا مثل برخى جوان هاى رشــيد و رعنا، 
قليان به دست در كوچه و خيابان راه برود و چهره شهر را زشت كند 

و براى بچه هاى مردم بدآموزى داشته باشد يا نه؟

گزارش جيبى

گالبى، تب بُر است
 ايستگاه / رقيه توسلى   جاروبرقى، بازى اش گرفته... كيسه نو در شكم اش 
مى گذارم، سربه راه نمى شود... دوشاخه اش را چك مى كنم، اما آن قدر صداى 

ترسناك از خودش درمى  آورد كه پشيمان مى شوم تعميركارش باشم.
عزيزجان هم مى گويد: انگار از موتورش است، فنى كار نشو، بايد برود سرويس.
حرف حساب جواب ندارد! پس همراه سشوار خراب، مى برمشان كه مأموريت 

نيمه كاره را تمام كنم.
سال هاست دستم آمده خانه بى جارو، حكم چاى بى قند و نبات است! حس 

و حالش نمى چسبد! بايد باشد تا خانه ترگل و سرحال باشد!
مى روم اما تعميرگاه آشنا، باز نيست... تيرم به سنگ مى خورد... اما عيبى ندارد، 
گرد و غبار نروفته خانه، حتماً منتظر - دست از پا درازتر برگشتن - من هستند 

كه نمى گذارم اين اتفاق بيفتد...
مى زنم به خيابان هاى فرعى تر بلكه تعميرگاه لوازم خانگى به چشمم بخورد كه 

از خوش حادثه، مى خورد.
مثل آدم هاى فاتح پياده مى شوم و مى روم تا بپرسم مرمت اين دو قلم دستگاه 

خراب، راست كارشان هست يا خير؟
نگاهم در مغازه، پى صاحبكارِ آقا مى گردد كه چون نمى يابم به ناچار سؤالم را از 
خانومى كه نشسته پشت كانتر مى پرسم... جوابى مى دهد كه لبخندم از تعجب، 

ُگل مى كند... جايى آمده بودم، عجيب اما واقعى!
دســت اندركاران اين كارگاه، بانوانى بودند با مدرك فنى و حرفه اى! سه بانو، 
وســِط پيچ گوشتى و مته و ِدلر و انبردست و لحيم و هويه نشسته بودند و از 
بازسازى لباسشويى، چرخ گوشت، پلوپز، پنكه، سشوار، سماور، جارو و مخلوط 

كن، سر در مى آوردند.
به عنوان يك مراجعه كننده، مبهوِت هنر و هنرمندى شان شدم وقتى بيست و 

چهار ساعت بعد، هر دو كاالى بازسازى شده را بى نقص، تحويلم دادند.
توضيح يك: پزشــك و مهندس و وكيل و معمار همان قدر مورد نياز است 
كه نيروهاى خدماتى ِخبره... پس نگذاريم عالقه و استعداد گروهى كه دنبال 

يادگيرى مهارتى هستند، ناپديد شود.
توضيح دو: عزيزجان هنوز فكر مى كند حال جاروبرقى بدقلق اش را يك آقاى 

آچاربه دست خوب كرده است!
اعتنايى به واقعيت ندارد، فقط لب مى گزد و مى گويد: گالبى تب بُر است!

گزارش از رويداد

 نفت را  بو مى كشيد
7 خرداد 1280، قرارداد اكتشاف و توليد نفت در ايران امضا شد

تلنگر
ايستگاه/خيِر ســرمان تلويزيون روشن مى كنيم تا در روزمره، تنوعى 
ايجاد شود... مى شود... اما نه از نوع مقبولش... در اخبار، حرف از «اورست» 
است و انبوه زباله هاى برجامانده در باِم جهان... كه داغ دلمان تازه مى شود با 
ديدن سيلندرهاى فاسد اكسيژن، چادرها و طناب ها و قوطى ها و شيشه ها 
و ديدن هيئتى كه مشغول اورست روبى اند. دنباله اش هم مى شنويم كه 
البته دولت نپال از چهارســال پيش قوانينى وضع كرده كه طى آن افراد 
صعودكننده، هنگام بازگشت بايد حداقل 8 كيلوگرم زباله را با خود پايين 
بياورند. پيش خودمان مى گوييم اگر «جرج اورسِت» بزرگوار، مى دانست 
اين حجم عظيم از تخريب قرار اســت در ارتفاعى كه كاوشش كرده، ُرخ 
بدهد، دست از كاشف شدن برمى داشت! و مى گذاشت «ساگارماتا»ى نپالى 
ها، همان مرتفِع ناشناِس نظيف باقى بماند! نمى دانيم چرا هر جمله اى از 

گزارش اورســت، سرمان را تا آخرين درجه مى چرخاند سمت بلندترين 
كوه كشور خودمان! سمت دماونِد سربلند! دماوند مبتالى ناخوش احوال!

و پــچ پچانه مى گوييم چه قدرت مافوق تصورى دارد اين دوپاى متمدِن 
ُمخّرب! اين بشــر بدرفتار! وقتى مى بينيم و مى شنويم كه طبيعِت هيچ 
كجا، از دســتش اَمان و آسايش ندارند... نه اينجا، نه آنجا... نه آسمان، نه 
زمين، نه دريا، نه باالى كوه! از دست اعجوبه اى كه با تجاوز مفرط، با زباله ها 
و پسماندهايشــان، جاده كشى هايشان، گردشگرى كنترل نشده شان و 
بى مسئوليتى شان، هاج و واج كرده اند محيط زيست را! نمى دانيم چرا هر 
چه از تُن هاى زباله اورست كه آمار مى دهند و براى نجات اين كوه بلند باال، 
قانون كه وضع مى كنند، دلمان بيشتر براى دماوند مى سوزد كه قيم اش، 
حافظش نيست! از آن جهت كه سال هاست معدن كاوى مى شود، محل 

چراى بى رويه دام ها گشته، بيش از 1000 پاكوب بر بدنش زخم دارد، در 
هجوم گردشگر است، زباله دارد از سر و كولش باال مى رود.

از آن جهت كه اين ارتفاع، در معرض آســيب جدى اســت به واسطه 
تردد بيش از حد خودروهــا، كوهپيمايى ها و حضور عظيم زباله ها! اما 
نمى دانيم كجايند متوليانش... اخبار، تمام شــده و تلويزيون دارد فيلم 
پخش مى كند... اما مگر دغدغه فرهنگى و محيط زيستى تمام مى شود...! 
مگر صداى نماينده مجلسى كه از مسئوالن خواسته دماوند را دريابند تا 
البه الى مسائل ديگر گم نشود، تمام مى شود...! خوب كه فكر مى كنيم 
مى بينيم نمايش مصائب اورست، نمايش همه قله هاى بى سرپناه عالم 
اســت... كوچك يا بزرگ... دستپخت چندش آور آنانى كه جز ورزش و 

تفريح و صعود، نياموخته اند...!

اندوهى به 
قامت دماوند

  حسين احمدى  

ايستگاه / بعــد از فوت مرحوم «ناصر 
ملك مطيعى» تقريباً همه سلبريتى ها 
در شبكه هاى مجازى واكنش مشابهى 
به فوت او داشــتند و ضمــن گاليه از 
صداوسيما و اشــاره به ماجراى برنامه 
زنده اى كه به خاطر حضور ناصرخان از 
روى آنتن قطع شــد، فوت او را تسليت 
گفته بودند. مسعود ده نمكى اما با انتشار 

پستى متفاوت در اينستاگرام اين بازيگر قديمى را با «مخملباف» مقايسه كرده، 
نوشته است: « لوطى و روشنفكر نما! تفاوت مرحوم ملك مطيعى با مخملباف در 
همين امروز آن هاســت. لوطى در وطن و روشنفكر در آغوش اجنبى. لوطى كه 
توسط خالق توبه نصوح تكفير و ممنوع از كار شد و فيلم برزخى هايش توقيف و 

ديگرى از فيلم توبه نصوح به فيلم سكس و فلسفه رسيد».

ايســتگاه / چند روز پيش «حســن 
شمشــادى» بــا انتشــار پســتى در 
اينســتاگرام از خوردن گوشت گربه در 
سيستان و بلوچســتان خبر داد كه به 
دنبــال آن موجى از انتقــادات عليه او 
راه افتــاد و خيلى ها به او لقب خبرنگار 
دروغگــو را دادند و حتى دادســتانى 
سيســتان هم از آقاى خبرنگار شكايت 

كرد، شمشــادى هم كه ديد ماجرا باال گرفته، با انتشــار متن بلند و بااليى در 
اينستاگرامش بدون اشــاره به دروغ بودن يا نبود ماجرى گربه خورى، فقط از 
مردم سيستان و بلوچستان عذرخواهى كرد! حاال بايد منتظر بمانيم تا ببينيم 
ماجرا با همين عذرخواهى ختم به خير مى شود يا به قول معروف كار به دادگاه 

و دادگاه كشى مى رسد!

ايستگاه /  حتمــا نام «شــارلى ابدو» 
را شــنيده ايد. مجله اى فرانســوى كه 
بــه انتشــار كاريكاتورهــاى موهن و 
توهين آميز به مقدسات اديان شهرت 
دارد. پــس از آنكــه مريــم بوجيتــو 
دانشــجوى محجبه دانشــگاه سوربن 
فرانســه به عنوان رئيس اتحاديه ملى 
دانشــجويان اين دانشگاه انتخاب شد، 

اين مجله با انتشــار كاريكاتورى او را به ميمون تشــبيه كرد كه واكنش تند 
كاربران ايرانى و فرانســوى توييتر را در پى داشــت. بعضى از اين واكنش ها 
را مى خوانيد:«اينجا فرانســه، مهد آزادى بيان و يكى از كشورهاى داعيه دار 
دموكراسى در جهان اســت... اينجا هركس حق دارد به حقوق زنان محجبه 

تجاوز كند!... ايستادگى كن خواهرم. خداوند يار و همراهت». 

مهد آزادى بيان!تفاوت لوطى و روشنفكرنما

مجاز آباد

ان شاءاهللا گربه نبود!

تأثير منفى شبكه هاى اجتماعى بر كودكان
هفته نامه اكسپرس چاپ فرانسه 
در تازه تريــن شــماره خود در 
نه چندان  به شــرايط  گزارشى 
كودكان  استفاده  درباره  مساعد 
مختلف  اجتماعى  شبكه هاى  از 
و تاثيــرات منفــى آن پرداخته 
اســت. اين مجله با تيتر «آن ها 
با  اثر مى گذارند»  بر كودكانتان 
چندين روان شناس و متخصص 
اين حــوزه در خصوص تاثيرات 
منفــى اســتفاده بســيار زياد 
كــودكان و نوجوانان اروپايى از 
اينستاگرام،  مانند  شــبكه هايى 

اســنپ چت و يوتيــوب، و تاثيرات منفى اين شــبكه ها بر كودكان به 
گفت و گو نشسته است.

جلوگيرى از سوءاستفاده فيسبوك
نشريه كاميپوتر اكتيو كه هر دو 
هفته يك بار به چاپ رســيده 
و تمركــزش بر جهان كامپيوتر 
و تكنولوژى است، نرم افزارهاى 
مخفى را معرفى مى كند كه به 
گفتــه اين مجلــه، متخصصان 
حوزه آى تى و كامپيوتر دوست 
ندارند شما آن ها را بشناسيد، تا 
بازار فــروش نرم افزارهاى آن ها 
كساد نشــود! بعد از داغ شدن 
از  فيسبوك  سوء استفاده  بحث 
اطالعــات شــخصى اعضايش، 
مجله كامپيوتر اكتيو، فنونى را 

به خوانندگانش آموزش مى دهد كه بر طبق آن مى توانند اين اطالعات 
در اختيار فيسبوك را دانلود و پاك كنند.

زمانى براى بمب افكن ها
ميليتارى هيســتورى  ماهنامه 
(تاريخ ارتش ها) به بررسى يكى 
از مهم ترين اتفاقات تاريخى كه 
اســتفاده  رويكرد  تغيير  باعث 
از بمب افكن  در جنگ ها شــد 
مى پــردازد. اين مجلــه بر اين 
بمباران شهر  بررسى  به  اساس 
ِگرنيكا در اسپانيا توسط نيروى 
هوايــى آلمان نازى در ســال 
1938 نگاهى انداخته كه اولين 
هوايى  نيــروى  بمباران  تجربه 
ارتش نازى بود و مســير جنگ 
را به كلى تغيير داد. ميليتارى 

هيســتورى همچنين در مقاله اى به بررسى شكل رويكرد ارتش هاى 
يونان و روم در جنگ هاى ميان اين دو امپراتورى و استراتژى هايشان 

در جهان باستان مى پردازد.

نشريات جهان

اينجا درنگ جايز است
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

اشغالگران خيابان ها و محله هاى بخش قديمى «قدس» را بسته اند...
نيروهاى مسلح همه جا گشت مى زنند...

اما در دومين جمعه ماه رمضان بازهم مسجداالقصى ميزبان 250 هزار نمازگزار بود

روزمره نگارى
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