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خط خبر

عمل جراحى 10 ساعته براى جدا 
كردن تومور15 كيلويى! 

چين/ پزشكان چينى موفق شدند طى يك عمل جراحى 
دشوار، تومور 15 كيلويى را از پشــت گردن يك پيرمرد 

خارج كنند.
«ژائو شينگ فو» 64 ســاله يكى از اهالى شهر «پانگژو» در 
چين است كه مدت 47 ســال تومور 15 كيلويى را پشت 

گردن خود تحمل كرد.
او در مصاحبه با رسانه هاى محلى گفت: زمانى كه 17 سال 
داشتم براى نخستين بار تومور پشت گردنم نمايان شد. 
آن زمان انــدازه يك تخم مرغ بــود و از آنجا كه نه دردى 
داشت و نه هزينه درمانش را داشــتم، از خارج كردن آن 

منصرف شدم.
وى ادامــه داد: با بزرگ شــدن تومــور راه رفتن و حتى 
اســتراحت كردن براى من مشكل شــد. در نهايت همه 

اعضاى فاميل مرا در تهيه هزينه جراحى يارى كردند.
پزشكان پس از بررســى تومور اعالم كردند، تومور از نوع 

خوش خيم است و محيط آن  حدود100 سانتيمتراست.
در ادامه، كادر درمانى موفق شد طى يك عمل 10 ساعته 
بيش از 95 درصد از تومور را خارج كند. پزشك معالج اين 
بيمار گفت: در تمامى دوران طبابتم، چنين چيزى نديده 

بودم.(باشگاه خبرنگاران)

ازدواجى كه تنها 15 دقيقه 
دوام آورد!

امارات/ مرد اماراتى كه با خواســته غيرمعقول پدرزنش در 
محضر روبه رو شده بود با طالق زنش، سريع ترين طالق در 

جهان را به نام خود ثبت كرد.
داماد اماراتى درحالى ســريع ترين طالق جهان را به نام 
خودش ثبت كرد كه ظاهراً او بــا پدرعروس توافق كرده 
بود در صورت ازدواج با دخترش مبلــغ 20 هزار يورو به 

او بپردازد. 
در حالى كه دامــاد در داخل محضر اقــدام به پرداخت 
نيمى از اين پول كرده بود از پدرعروس خواست 10 هزار 
يوروى باقى مانده را پس از جشن عروسى دريافت كند، اما 
پدرعروس اصرار بر پرداخت مابقى پول را داشت. داماد كه 
از اصرار و كم طاقتى پدرعروس در مقابل حضار و ميهمانان 
در محضر بسيارعصبانى شده بود، تصميم گرفت تا زنش را 

فوراً طالق دهد.(وب گردى 20:30)

بازى با اسلحه جان نوجوان را 
گرفت

آمريكا/ نوجوان آمريكايى ســاكن لوئيزيانا كه به شــوخى 
اسلحه را به سمت دوستش نشــانه گرفت و ماشه را چكاند، 

باعث مرگ وى شد.
 نوجوانى به نام «وارن ويمبرلى» روز 29 مى به طرز غم انگيزى 

در خانه دوست خود در لوئيزيانا كشته شد. 
به گفته بازرس مسئول اين پرونده، فرد تيرانداز كه هويتش 
اعالم نشده، هنگام نشــانه گرفتن تفنگ به سمت دوستش 
متوجه پر بودن اسلحه نبوده اســت. تحقيقات در مورد اين 
پرونده آغاز شــده و پليس از مردم خواسته تا نكات ايمنى در 
مورد ســالح را به فرزندان خود آموزش دهند.( پايگاه خبرى 

پليس)

ضرب و شتم پرستار مشهدى
تســنيم: يك بيمار پس از آنكه با مشــت به صورت پرســتار اورژانس 
بيمارستان هاشــمى نژاد كوبيد و باعث ايجاد شكستگى استخوان بينى 

وى شد، دستگير شد.
رئيس نظام پرستارى مشهد گفت: حادثه ضرب و شتم پرستار مشهدى در 
بيمارستان شهيد هاشمى نژاد اتفاق افتاد و پس از آن ضارب، دستگير و به 

كالنترى معرفى شد.
سيد رضا مظلوم اظهار داشت: دوشنبه گذشته، سيد مهدى موسوى پرستار 
اورژانس در حال انجام اقدام هاى پرستارى براى بيمار، بدون هيچ درگيرى 
يا درخواست اجابت نشــده اى مورد ضرب و جرح ناگهانى بيمار با مشت 
قرار گرفته كه متأسفانه منجر به شكستگى ســينوس گونه، تيغه بينى و 
كبودى چشم و صورت او شد. رئيس نظام پرســتارى مشهد خاطرنشان 
كرد: ضارب پس از انتقال به كالنترى براى بررسى صحت عقلى به پزشكى 
قانونى منتقل شد. وى يادآور شد: از رياست دانشگاه درخواست شد، ضمن 
تسريع در روند درمانى پرستار حادثه ديده،موضوع از سوى دستگاه قضايى 

نيز پيگيرى شود.

تندباد در تهران يك كشته و 75 زخمى 
بر جا گذاشت

ايرنا: مدير روابط عمومى مركز اورژانــس تهران گفت: بر اثر وزش تندباد 
عصر چهارشنبه در تهران يك مرد جوان كشته و75 نفر نيز زخمى شدند.

محمد كرم درآبادى اظهارداشت: بر اثر وزش تندباد در محله نازى آباد، يك 
مرد 36 ساله به دليل ريزش آوار در محل جان باخت.

وى بيان كرد: همچنين بر اثر سقوط و برخورد اشياى سنگين 75 شهروند 
تهرانى دچار مصدوميت شدند كه از اين تعداد 25 نفر براى ادامه مراحل 
درمانى به بيمارستان منتقل شدند و 50 نفر ديگر توسط نيروهاى اورژانس 

در محل به صورت سرپايى مداوا شدند.
مدير روابط عمومى مركز اورژانس تهران از شهروندان خواست به هنگام 

وزش باد شديد از تردد در فضاى باز خوددارى كنند.

الستيك كاميون تركيد
 سرنشينان پرايد كشته شدند!

مهر: رئيس مركز اطالعات و كنترل ترافيك پليس راهور ناجا گفت: بر اثر 
تركيدگى الستيك كاميون دراســتان فارس و برخورد آن با سوارى پرايد 

چهار تن كشته شدند.
سرهنگ نادر رحمانى افزود: اين تصادف حوالى ساعت 15:30 پنجشنبه و 
در شمال استان فارس رخ داد كه بر اثر آن و پس از تركيدگى الستيك يك 
دستگاه كاميون، كنترل خودروى سنگين از دست راننده خارج و با سوارى 

پرايد برخورد و باعث مرگ سرنشينان پرايد مى شود.

تصادف زنجيره اى در اتوبان تهران -  قزوين 
يك كشته و 15 مصدوم داشت

ايلنا: سخنگوى اورژانس از تصادف زنجيره اى در اتوبان تهران - قزوين با 
16 كشته و مصدوم خبر داد.

مجتبى خالدى سخنگوى اورژانس گفت: تصادف زنجيره اى عصر پنجشنبه 
حوالى ســاعت 18 در اتوبان تهران - قزوين نرسيده به نيروگاه رخ داد كه 
پس از اعالم به مركز اورژانس بالفاصله چهار دســتگاه آمبوالنس به محل 

اعزام شدند.
وى ادامه داد: اين حادثه ســبب جان باختن يك نفر و مصدوميت 15 نفر 
شد كه 12 نفر از مصدومان توسط اورژانس به بيمارستان منتقل و دو نفر 

نيز در محل درمان شدند.

خط بين الملل 

خط قرمز-عقيل رحمانى: كارشناسان اداره بازرسى سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراســان رضوى هفته گذشته موفق شدند كارگاه زير 
زمينى توليد روغن موتور تقلبى را درمشهد شناسايى و مقادير زيادى 

روغن موتور تقلبى را از محل كشف كنند.
كارشناس مسئول معاونت بازرسى ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان در اين رابطه به خبرنگار ما گفت: يكى از موضوعاتى كه از گذشته 

ما نسبت به آن حساسيت هاى ويژه اى داشته ايم ماجراى تقلب است.
يكى از داليل اين حساسيت ها هم اين است كه آثار زيان بارى به دنبال 
وقوع آن ايجاد مى شود. بايد دقت داشت اگر شهروندان در منطقه اى با 
گران فروشى روبه رو مى شوند در حالى كه بايد با موضوع برخورد قانونى 
و قاطع شود،اما زيان آن كمتر از تقلب است. دليل آن هم اين است كه در 
بحث گران فروشى يك مشترى حق انتخاب دارد و مى تواند از خريد كاال 

منصرف وآن را از محل ديگرى تهيه نمايد.
مهدى مقدسى ادامه داد: اما تقلب كه ما به آن تخلف پنهان مى گوييم 
به مراتب زيانبارتر از گران فروشى است؛ چرا كه اقدام غيرقانونى و خطر 
آفرين صورت گرفته از چشم مصرف كننده دورمى ماند و حق انتخابى 

براى او وجود ندارد.
اثبات موارد تقلب براى دستگاه نظارتى هم كارآسانى نيست و برهمين 
اساس ما به صورت اتفاقى و دوره اى از محصوالت مختلف نمونه بردارى 

و روى آن ها آزمايش انجام مى دهيم.
وى افزود: در همين رابطه كارشناسان ما حدود يك ماه پيش مطلع شدند 
نمونه هاى مختلفى از روغن موتور در بازار وجود دارد كه به هيچ عنوان 

كيفيت قابل قبول و استانداردى ندارد.

اين اقدام در حالى بود كه روغن موتورهــا در برند هاى مختلف و معتبر 
داراى عاليم استاندارد و...در سطح بازار عرضه شده بود.

باتوجه به همين موضوع، نمونه هايى ازمحصوالت مذكور از سطح بازار 
برداشته شد و به آزمايشگاه امين ما ارسال شد كه در نتيجه مشخص شد 
محصوالت مذكور به هيچ عنوان كيفيت روغن موتور را ندارد و نبايد در 

اين زمينه مورد استفاده قرار بگيرد.
مقدسى درتشريح عمليات شناسايى و برخورد با كارگاه زيرزمينى توليد 
روغن موتورهاى تقلبى بيان كرد: در تحقيقات كارشناسان به اين نتيجه 
رسيديم كه محل توزيع روغن موتورهاى تقلبى در بولوار توس مشهد 
مى باشد. هفته گذشــته محل مذكور كه يك تعويض روغنى بود مورد 
بازرسى قرار گرفت و مشخص شد عامالن تخلف، روغن هاى بى كيفيت 
را در مخازنى كه در محل تعبيه كرده بودند تخليه و در ادامه آن ها را در 
قوطى هاى بانام و نشانى برند هاى معتبر مى ريختند و به صورت كامًال 

حرفه اى پلمب و بسته بندى مى كردند.
در بازرسى صورت گرفته بيش از 2100  ليتر روغن موتور تقلبى به همراه 
ادوات پلمب و بسته بندى قوطى هاى روغن موتورنيز كشف و توقيف شد.
كارشناس مسئول معاونت بازرسى ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان بيان كرد: همچنين عامالن اين اقدام براى رد گم كنى به هيچ 
عنوان محصوالت تقلبى را در فروشــگاه خود عرضه نمى كردند.طبق 
تحقيقات كارشناسان مشخص شد آن ها روزى يك وانت روغن تقلبى 

توليد و راهى سطح بازار مى كردند.
در ادامه به مالك برند هاى معتبرى كه از نام آن ها سوءاستفاده شده بود 

اعالم شد مى توانند از متخلفان در اين زمينه شكايت كنند.
وى به ميزان كشفيات روغن موتورتقلبى اشاره كرد و در اين رابطه عنوان 
داشت:از ابتداى ارديبهشــت ماه تا به امروز بيش از 15 هزار ليتر روغن 
موتور تقلبى كه ارزش آن در حدود يك ميليارد ريال برآورد شده،كشف 
شده است. براى عامالن تخلف پرونده اى تحت عنوان تقلب تنظيم وبه 

تعزيرات حكومتى استان ارسال شده است.
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 كلت جنگى به جاى طلب! تمهيدات ترافيكى شب هاى قدر در مشهد اعالم شد

خط قرمز: رئيس پليس راهور استان از تمهيدات ترافيكى 
ويژه شب هاى قدر در هسته مركزى مشهد مقدس خبر داد.

سرهنگ حاجى زاده گفت: در شــب هاى 19-21-23 ماه 
مبارك رمضان (شــب هاى احيا) تمهيدات ترافيكى در اين 

سه شب صورت خواهد گرفت.
وى در تشــريح تمهيــدات ترافيكــى ايام مذكــور گفت: 
محدوديت توقف وســيله نقليه در صورت نياز از ساعت 16 
شــب هاى احيا (19- 21- 23) ماه مبارك رمضان تا پايان 
مراسم از ميدان شهدا به طرف خيابان شيرازى تا حرم مطهر 
و روگذر شــيرازى، خيابان امام رضــا(ع) حدفاصل تقاطع 
دانش، ميدان بيت المقدس تا حرم مطهر و رينگ زيرگذر، 
خيابان طبرسى از تقاطع گمنام تا حرم مطهر، خيابان نواب 
صفوى از ميدان پنجراه تا حرم مطهر طول خيابان شــهيد 
اندرزگو، از ميدان بيت المقدس تا تقاطع خيابان خسروى، 
خيابان شــهيد رجائى از تقاطع خيابان خسروى تا تقاطع 

شهدا، خيابان آيت اهللا بهجت از تقاطع شهدا تا مقابل بهجت 
2 در هر دو مسير توقف ممنوع خواهد بود.

وى افزود: در مســيرهاى ياد شده از ســاعت 20 شب هاى 
احياى (19- 21- 23) ماه مبارك رمضان تا پايان مراسم از 
تردد كليه وسايل نقليه شخصى و موتورسيكلت ها به سمت 
حرم جلوگيرى مى شود. در صورت حضور عزاداران در معابر 
و عدم امكان عبور خودرو، محدوديت ترافيكى كامل اعمال 

خواهد شد.
سرهنگ حاجى زاده از شهروندان خواست در شب هاى احيا 
سعى كنند بيشتر از وسائل نقليه عمومى و اتوبوس استفاده 
كرده و از آوردن وسيله نقليه شخصى خوددارى كنند و در 
صورت آوردن وسيله نقليه شــخصى، خودرو را در خيابان 
خارج از مسير ايجاد محدوديت و در محل مناسب پارك كنند 
و در هنگام پايان مراسم عزادارى، از عجله و شتاب خوددارى 

كرده و با آرامش و حوصله محل را ترك كنند. 

خط قرمز-عقيل رحمانى: مرد معتادى كه در محل سكونتش 
در حاشيه شهر مشهد يك كلت جنگى نگهدارى مى كرد، دستگير 
شــد. چند روز پيش نيروهاى عملياتى ســپاه ناحيه حر مشهد 
پى بردند كه مرد جوانى كه به مواد مخدر هــم اعتياد دارد، يك 
قبضه ســالح جنگى از نوع كلت كمــرى را در محل زندگى اش 
نگهدارى مى كند. در ادامه موضوع در دادســراى انقالب مشهد 
مطرح شد و پس از كسب دســتور قضايى نيروهاى عمل كننده 
عامل نگهدارى ســالح را شناســايى و وى را در محل سكونتش 
درحوالى شهرك قدس دســتگير كردند. طى بازرسى از محل، 
ســالح كمرى به همراه مقاديرى مواد مخدر كشف شد. پس از 
كشف سالح جنگى متهم 23 ســاله به دادسراى انقالب مشهد 
منتقل و در جلسه بازپرسى مدعى شد: من كلت را در ازاى طلبى 
كه از دوستم داشتم از او گرفته ام! وى در حالى اين ادعا را مطرح 
كرد كه در قســمتى ديگر از اعترافاتش عنوان كرده بود: اسلحه 
مذكور به صورت امانت در اختيار من بوده است و من اصًال اطالعى 
از جنگى بودن آن نداشته ام. پس از پايان جلسه بازپرسى متهم با 
دستور قاضى پرونده راهى زندان شد تا تحقيقات تكميلى در اين 

زمينه صورت پذيرد.

در 40 روز گذشته 15 هزار ليتر روغن موتور تقلبى در مشهد كشف شده است

توليد روغن موتور تقلبى در پوشش تعويض روغنى

افتتاحيه با پديده- پرسپوليس در مشهد 

13 ليگ برتر برنامه كامل فصل 98-97 ليگ برتر 

12

رئال در به دِر جانشين «زى زو»

قطرى ها 
دل «زيدان» را 
برده اند؟

40 سال بعد از پيروزى انقالب اسالمى
 هنوز فيلمى شايسته بنيانگذار آن ساخته نشده است

جاى خالى امام  در سينماى انقالب
روايت زندگى عليخان عبداللهى، سرايدار افغانستانى
 كه يكى از مجسمه سازان صاحب نام است

پرواز از خانه سرايدارى!
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مردم

حا شيه

عليخان عبداللهى از زندگى اش پيش از روآوردن به 
مجسمه سازى مى گويد
از اروزگان تا تهران

عليخان عبداللهى هر چند در ظاهر يكى از ســرايدارهاى معمولى يكى از 
ســاختمان هاى نزديك پل كريم خان است، اما آن ها كه او را مى شناسند يا 
دست كم يكى از كارهاى متفاوت اين سال هايش را ديده اند، بى شك او را يكى 
از خاص ترين هنرمندان خودآموخته ساكن ايران مى دانند. اين هنرمند اصالتاً 
افغانســتانى اما قبل از آمدن به ايران، 26 سال در افغانستان زندگى كرده، 
26سالى كه بايد ريشه هنر منحصر  به  فرد عليخان را در آن جست وجو كرد.

 چند سال در افغانستان زندگى كرده ايد؟
حدودا 26ســال. من در يكى از روســتاهاى واليت اروزگان به جهان آمدم؛ 

منطقه اى تقريباً كوهستانى در همسايگى قندهار و باميان و غزنى.

 و آن موقع چه شغلى داشتيد؟
آنجا فقط شغل ما كشــاورزى و دامدارى بود. جز اين هم مردم كار ديگرى 

نداشتند.

 همه اين 26سال را در همين واليت بوديد؟
نه، يك بار وقتى 17ســاله بودم و جنگ روسيه با افغانستان آغاز شده بود، 
به ايران مهاجرت كردم. آن هنگام آمدم قرچك ورامين، اما بعد از سه سال، 

وقتى وضعيت افغانستان كمى بهتر شد برگشتم كشور خودم.

 اين دفعه چرا مهاجرت كرديد؟
اين دفعه هم وادار شدم. يعنى جايى كه ما زندگى مى كرديم درگير جنگ هاى 
قومى، مذهبى و حزبى شده بود. همه اين ها دست به دست هم داد تا شرايط 

براى زندگى مردم سخت شود. من هم به همين خاطر مهاجرت كردم.

 و مستقيم آمديد تهران؟
آن اول قصدم آمدن به تهران نبود، اما خيلى وقت ها اتفاق هاى خاصى مى افتد 
كه پيش بينى نشده است. آمدن من به تهران هم اين چنين بود. من آن هنگام 
اول رفتم پاكستان، بعد از تفتان به سوى زاهدان آمدم و بعد هم ميرجاوه و 
مشهد و بعد هم تهران. نيتم اين بود كه يكى دو سال كنار برادر بزرگ ترم كه 
اين جا در يك ساختمان نيمه كاره سرايدار بود، بمانم و بعد برگردم كشورم؛ 
اما قسمت اين بود كه برادرم كار را به من بسپارد و برگردد و من بمانم و از 

همان دوران يعنى سال 68 اين جا ماندگار شوم.

28سال است كشورم را نديده ام
 يعنى شــما از 28ســال پيش همين جا و در همين ساختمان 

سرايدار هستيد؟
بله، من اين جا از خيلى ها قديمى ترم و به اندازه سن اين ساختمان پيشينه 
كار دارم. وقتى من اين جا بودم، ساختمان بيمه البرز تعميرگاه بود كه بعد ها 
اين ساختمان را جايش ساختند. سازمان سنجش هم آن هنگام هنوز ساخته 

نشده بود و زمين سازمان سنجش هم تعميرگاه بود.

 اين جا به عنوان يك سرايدار چه مسئوليتى برعهده شما گذاشته 
شده؟

من سرايدار 24 ساعته اين ساختمان هستم. وظيفه ام اين است كه صبح ها 
از ســاعت هفت درهاى ســاختمان را باز كنم و پله ها را آب و جارو بزنم تا 
مشــتريان بيايند و بروند. تا ساعت هفت شب هم بايد در قسمت نگهبانى 
حضور داشته باشم. اتفاقاً همه وقت و همه  جا هم گفته ام كه من گذشته از 

هرچيز يك سرايدارم؛ يك سرايدار افغان.

 هيچ وقت دراين سال ها افغانستان نرفتيد ؟
نه. به خاطر اينكه بايد همه وقت حضور مى داشتم و كسى هم نبود كه جاى 
خودم بگذارم. البته دراين سال ها يك بار همسرم با پسر بزرگم به واليتمان 

سر زدند.

گنج زندگى ام را در اين موتورخانه پيدا كردم
 شما يكى از مهاجرهاى قديمى كشور ما هستيد. چه چيزى اين جا 

ديديد كه ماندگار شديد؟
دوستى و مهربانى من را ماندگار كرد. مردم ما و مردم ايران فرهنگ يكسانى 
دارند. زبان يكســانى دارند. ما همســايه و هم دين هســتيم. اگر مرزهاى 
جغرافيايى را درنظر نگيريم حتى از اول هم يكى بوده ايم. موضوع بعدى اين 
هست كه ايران به ما به چشم يك غريبه نگاه نكرده. در حالى كه همين چند 
سال پيش ديديم كه وقتى سيل مهاجران به سوى كشورهاى اروپايى سرازير 
شد، كشورهايى كه همه وقت ادعاى انسان دوستى و منم منم داشتند، يك 
دفعه دادشــان درآمد. اما ايران بيش از 40 سال است كه درهايش رابه روى 
مهاجران افغان باز كرده و من به عنوان يك مهاجر واقعاً از دولت و ملت ايران 

به خاطر اين موضوع ممنونم.

  از شغلتان راضى هستيد ؟
خدا را شــكر. ساختمان ما يك ســاختمان ادارى است و همه همديگر را 
مى شناسيم و به هم احترام مى گذاريم. من هم با اين كه درآمد زيادى ندارم، 
اما از شرايط كارى ام راضى ام. من اين جا در موتورخانه همين ساختمان گنج 
زندگى ام را پيدا كردم و مسير زندگى من همين جا عوض شد. شايد اگر من 

جاى ديگرى بودم، هيچ وقت مجسمه ساز نمى شدم.

 شما بيش از 20 ســال پيش مجسمه سازى را در موتورخانه اين 
ساختمان آغاز كرديد. آيا تا قبل از آن هم فعاليت هنرى اى داشتيد؟
نه. من از نظر هنرى آدم بى استعدادى بودم. يعنى هيچ هنرى نداشتم. تنها 
كارم همين ســرايدارى بود. البته همه وقت در زندگى، يك جرقه و يا اتفاق 
موجب خوشبختى مى شود يا بدبختى. سال ها پيش اين جرقه در زندگى من 
زده شد و موجب خوشبختى ام شد، اما اينكه جرقه موجب خوشبختى بشود 

يا بدبختى، باز هم خود فرد نقش دارد.

االن بيشتر سفارشى كار مى كنم
مردم بيشتر جغد و بزغاله مى خواهند!

 شما با ساختن و فروش همين مجسمه ها روزگار مى گذرانيد يا كار ديگرى هم در كنارش انجام مى دهيد؟
 در واقع كار اصلى من همان سرايدارى است. در مواقع بيكارى است كه به ساختن اين مجسمه ها مشغول مى شوم.

يعنى با وجود اينكه اكنون خيلى  از اهالى هنر شما را مى شناسند، هيچ وقت فكر نكرديد كه سرايدارى را رها كنيد؟
راستش را بخواهيد روزهاى ابتدايى به صاحب كارم گفتم كه من ديگر نمى خواهم برايت كار كنم، چون من جوانم و سرايدارى 
كار پيرمردهاست و مى توانم بيشتر از بدنم استفاده كنم، ولى صاحب كارم مرد خوبى بود و اندكى حقوقم را زياد كرد، ولى 

نگذاشت از آنجا بروم. همين طورى شد كه كم كم توانستم ازدواج كنم و حاال سه فرزند دارم.
 پس هر سه فرزند شما در ايران به دنيا آمده اند؟

بله. بد نيست بدانيد كه اوايل دوست داشتم براى درآمد بيشتر به كويت بروم، ولى حاال كه صاحب فرزند شده ام ايران مثل 
وطنم شده است. البته هميشه به بچه ها آموخته ام كه يك افغانى هستند. يعنى سعى كرده ام رؤياى بازگشت به افغانستان را 

برايشان زنده نگه دارم. 
 بچه ها كمكى هم در كارها به شما مى كنند؟

گاهى اوقات به جاى من در كيوسك نگهبانى مى مانند تا بتوانم مجسمه هايم را بسازم.
 برويم سراغ ايده شكل گيرى كارها ايده هر كارى را از كجا مى گيريد؟

وقتى به كارهايم نگاه مى  كنم، متوجه مى شوم كه هنرمند مانند يك دزد حرفه  اى است! او از هر چيزى كه مى  بيند، 
بهترين را برداشــته و از نگاه خود مى سازد. من در هرچيزى يك دنيا مى  بينم و هرگاه در كارم به مشكلى 
برمى خورم تنها از خودم كمك مى  گيرم و آن قدر تمركز مى  كنم تا راه حل درست را بيابم. البته كارهاى 
من با آنكه موضوع دارند، اما هيچ  كدام از آن ها قابل كپى كردن و دوباره ساختن نيستند. زمانى هم كه كار 
مى  كنم، هيچ نمى دانم حاصل كارم چه شكلى شده يا به چه چيزى تبديل خواهد شد. اين شكل ها تخيالت 
درونى من هستند كه با عالقه ساخته مى شوند. همه آدم ها تخيل درونى دارند، اما اينكه چه زمانى اين تخيل 

جرقه بخورد و پيدا شود معلوم نيست. 
 به هر حال حتماً از جايى ايده مى گيريد؟

در ذهن من تصاوير بسيارى وجود دارد. نمى دانم اين تصويرها از كجا مى  آيند. هيچ وقت هم برنامه اى براى 
درست كردن مجسمه هايم ندارم. كارم را شروع مى  كنم تا ببينم در نهايت چه خواهم ساخت. به خاطر همين 

خيلى از هنرمندها كه كارم را ديده بودند، مى گفتند كه اين كارها وحشى و ديوانه وار است.
 پس سفارشى كار كردن برايتان سخت است؟

اكنون ديگر بيشتر سفارشى كار مى كنم. يعنى طرح هايى را كه مشترى ها مى خواهند مى زنم. مردم هم كه 
بيشتر جغد، شير و بزغاله مى خواهند!

هنوز كارى را كه مى خواهم نساخته ام
هيچ كدام از مجسمه هايم را دوست ندارم!

 بيشتر كجاها كار مى كنيد؟
اگر تابستان باشد كه روى پشت بام همين ساختمان مجسمه مى سازم و خميرها هم زير آفتاب زود خشك مى شوند، اما وقتى 

هوا سرد مى شود، مى آييم همين جا داخل موتورخانه.
 گران ترين كارى كه فروختيد، چقدر بود؟

از مِن سازنده كسى مجسمه ها را گران نمى خرد. از واسطه ها گران مى خرند. مثالً كارى كه من يك ميليون و 700 هزارتومان 
فروختم را بعدها شنيدم 13 ميليون تومان فروخته اند.

 غمگين نشديد؟
نه. خب آن ها ديگر مالك اين اثر بودند و اختيارش را داشتند.

 تا حاال مجسمه اى را هم خراب كرده ايد؟
خيلى ها را. يك وقت هايي وقتى كار را نگاه مى كنم، مى بينم به دلم چنگى نمى زند. آن وقت تيشه را برمى دارم و 
مى افتم به جانش. لت و پارش مى كنم. بعد اين خمير را دوباره بازيافت مى كنم و سعى مى كنم شكل ديگرى 

بسازم كه با آن بيشتر ارتباط برقرار كنم.
 بين اين همه كار و اين همه مجسمه كدام طرح را از همه بيشتر دوست داريد؟

هيچ كدام. هنوز بين اين همه مجســمه اى كه ساخته ام هيچ كدام به دلم ننشسته. هنوز دنبال گمشده اى 
هستم كه آن را پيدا نكرده ام.

 دلتان براى وطنتان تنگ نشده؟
مگر مى شــود تنگ نشود؟ وطن آدم مانند مادرش اســت. مادر هم همه وقت مادر است، همه جا با آدم 
است. يعنى حتى اگر خودش نباشد، يادش هست. شايد باور نكنيد، اما من 
شب ها كه مى خوابم، همه وقت خواب همان واليت خودمان را مى بينم، 

همه وقت كوه و درخت هاي همان جا به چشمم مى آيد.
 از مجسمه هاى افغانستان چيزى در خاطر نداريد؟

نه اصالً. من هيچ مجســمه اى در كشور خودم نديده بودم. حتى همين جا 
هم تا گذشــته از آغاز اين كار، هيچ مجسمه اي را از نزديك نديده بودم. اما 
قسمت اين شد كه به سوى هنر كشيده شوم و از اين اتفاق راضى ام. چون 
مى توانم به همه نشــان بدهم كه مردم افغانســتان با اين كه درگير 
جنگ هســتند و همه وقــت آواره بوده اند، اما مردمــى ذاتاً هنرفهم 

هستند.

روايت زندگى عليخان عبداللهى، سرايدار افغانستانى كه يكى از مجسمه سازان صاحب نام است

پرواز از خانه سرايدارى!
 مردم  «عليخان عبداللهى»، 55 ســاله است؛ 
يك مرد ســرايدار، اهــل واليــت «اروزگان» 
افغانســتان و ســاكن تهــران. قســمت او و 
خانواده اش از جنگى كه ســال ها در افغانستان 
بــوده؛ مهاجرتى  جريان داشــته، مهاجــرت 
اجبارى و از ترس جان. ســفرى كــه او را به 
تهران رســانده، به ســاختمانى پنج طبقه زير 
پل كريمخان. عليخان 28 ســال از عمرش را 
در اين ساختمان سرايدارى كرده؛ او همين جا 
در موتورخانه همين ساختمان گنج پيدا كرده، 

ارزشمندترين گنج زندگى اش را.

ســرايدار  يك  عبداللهى  عليخــان   
معمولى در تهران بود. جرقه زندگى او چه 

زمانى و چگونه خورد؟
جرقه زندگى من با آشــنايى بــا يك پيرمرد 
كه همين جــا در پياده رو، كنار ســاختمان ما 
روى زمين بســاط مى كرد، خورد. اين پيرمرد 
همين جــا روى كاغــذ نقاشــى مى كشــيد و 
مى فروخت. من به تدريج با اين پيرمرد دوست 
شدم و فهميدم كه اسمش اوستا حسن هست.

 در جايــى گفته بوديــد آن پيرمرد 
«حسن حاضرمشار» هنرمند خودآموخته 

اهل شمال بوده. درست است؟
بله. ايشــان آن روز داشت روى كاغذ تصاويرى 
از گل مى كشــيد. يادم هست رئيس ساختمان 
به من گفت: به اين بنده خدا كمك كن و چاى 
و غذايى برايش ببر. من اين طورى با حسن  آقا 

آشنا شدم. 
دوســتى ما ادامه پيدا كرد، تــا اينكه يك بار 
اوســتا حســن در صحبت هايش به من گفت: 
«توى زندگى ات اگــر كارى را آغاز كردى نگو 

نمى شود! تا ته تهش برو. كار نشد ندارد». 
من اين جملــه همه وقت توى ذهنــم بود، تا 
اينكه يك روز خيلى ناخواســته بــه او گفتم: 
«اوستا حســن! مى آيى باهم مجسمه بسازيم؟» 
اوستا حسن پرسيد: «تو مجسمه سازى بلدى؟» 
گفتم: «نــه. اما مگر خودت نگفتى كار نشــد 
ندارد!» خنديــد و گفت: «آفرين. راهش همين 

است». 
مــن آن روز رفتم زير پــل كريمخان. هر چه 
چــوب و ضايعات بود، جمع كــردم و آن ها را 
با نخ و ميخ به هم وصل كردم. اين شــد بدنه 
مجســمه ها و زيرسازى كار. بعد براى بدنه هم 
به توصيه اوســتا حســن، از مغز نــان فانتزى 
استفاده كرديم و اين ها را با خاك باغچه جلوى 
ساختمان و آب مخلوط كرديم و سرانجام يك 

جورى مجسمه ها را شكل داديم. 
وقتى كار به پايان رســيد و هركــدام از ما به 
مجســمه هايى كه ســاخته بوديم نگاه كرديم، 
خيلى خوشــمان آمد. اصًال چشممان گرم شد 
بــه اين ها. ديگر از همين جا همه فكر و ذكر ما 

شد مجسمه سازى.

 به فروششان هم فكر مى كرديد؟
آن اوايــل كه نه. ما اين ها را براى دل خودمان 
مى ســاختيم، اما چــون چند تــا از اين ها را 
اوســتا حســن در پياده رو دركنار بســاطش 
نگه مى داشــت، يــك روز يك آقــاى قدبلند 
الغرانــدام، اين ها را ديد و جلو آمد و پرســيد: 
«اين ها فروشــى اند؟» من گفتم بله. گفت چند 
مى فروشيد؟ گفتم چند مى خريد؟ سرانجام سر 
5000 تومان به توافق رســيديم. بعد از اينكه 
اين مرد رفت، ما خيلى هم شاد شديم كه يك 

نفر كار دست ما را خريده است.

 و بعد از آن حتمًا در كارها جدى تر شديد؟
بله. بعد از آن شــب ها تا ساعت دو، مجسمه ها 
را اسكلت بندى مى كردم و فردا با اوستا حسن 

روى آن ها كار مى كرديم. 
درست يك هفته بعد هم دوباره همان آقا آمد و 

گفت: «من بقيه مجسمه ها را هم مى خرم». بعد 
هم خودش را معرفى كرد و گفت كه اســمش 
كامبيز درم بخش هســت. اگرچه آن هنگام ما 
ايشان را نمى شــناختيم، ولى بعدها فهميديم 
كه خودشــان يك هنرمند شناخته شــده اند. 
همين آشــنايى و معرفى ايشــان، موجب شد 
كه شــغل ما در گالرى هاي گوناگونى ديده و 

فروخته شود.

 و اين موجب شد كه شما كارها را براى 
فروش آماده كنيد؟

بله. از همان تاريخ من و اوســتا حسن، حدود 
هفت سال با همان مواد – يعنى خمير كاغذ و 
روزنامه باطله - كار مى كرديم. البته همه وقت 
دنبال يك ماده بهتــر بوديم. تا اينكه يك روز 

خيلى اتفاقى به ماده مورد نظرمان رسيدم.

 ماجرايش را تعريف مى كنيد؟
بلــه. يك روز همســرم به من گفــت كه على 
بــرو خريد. من رفتم خيابان ســنايى و همين 
جور كه داشــتم مى رفتم، دوروبرم را هم نگاه 
مى كردم كه ببينم چــه ماده اى مى توانم براى 

مجسمه سازى پيدا كنم. 
يعنــى اين كًال توى ذهنم بــود و تا آن هنگام 

هم چيزهاى زيادى را سنجيده بودم. در همين 
فكر بودم كه اتفاقى و هنگام رد شدن از جوى 
آب، شــانه تخم مرغى را ديــدم كه داخل آب 
افتاده و خيس شــده. همانجا به ذهنم رســيد 
كــه خمير خوبى از شــانه تخم مرغ ســاخته 

مى شود. 
ديگر خريــد هم نرفتم! شــانه تخــم مرغ را 
برداشــتم و برگشــتم پيش اوســتا حسن. از 
همانجا هم كار توليد مجسمه با شانه تخم مرغ 

را آغاز كرديم.

 اين همه شانه تخم مرغ از كجا مى آوريد؟
اوايل كــه از ســوپرماركت هاي همين اطراف 
جمــع مى كــردم. يعنــى روزى يك ســاعت 
مى رفتم و تمام محله هاي اطراف را مى گشــتم 
و از سوپرماركت ها شــانه هاى تخم مرغ را كه 
تخم مرغ هايــش را مصرف كــرده بودند، جمع 

مى كردم. 
بعدهــا اما يــك روز اتفاقى فهميــدم يكى از 
كاركنان قديمى همين ســاختمان در يكى از 

كارخانه هاى تخم مرغ كار مى كند. 
بعد از آن ديگر شــانه هاى تخم مرغ را كيلويى 
مى خرم. مثًال 600 كيلو شانه تخم مرغ مى خرم 

و 6 ماه با موادش كار مى كنم.

به روايت تصوير 
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وقتى به كارهايم نگاه مى  كنم، متوجه مى شوم كه هنرمند مانند يك دزد حرفه  اى است! او از هر چيزى كه مى  بيند، 
سازد. من در هرچيزى يك دنيا مى  بينم و هرگاه در كارم به مشكلى 
خورم تنها از خودم كمك مى  گيرم و آن قدر تمركز مى  كنم تا راه حل درست را بيابم. البته كارهاى 
من با آنكه موضوع دارند، اما هيچ  كدام از آن ها قابل كپى كردن و دوباره ساختن نيستند. زمانى هم كه كار 
ها تخيالت 
ها تخيل درونى دارند، اما اينكه چه زمانى اين تخيل 

اى براى 
هايم ندارم. كارم را شروع مى  كنم تا ببينم در نهايت چه خواهم ساخت. به خاطر همين 

اكنون ديگر بيشتر سفارشى كار مى كنم. يعنى طرح هايى را كه مشترى ها مى خواهند مى زنم. مردم هم كه 

خيلى ها را. يك وقت هايي وقتى كار را نگاه مى كنم، مى بينم به دلم چنگى نمى زند. آن وقت تيشه را برمى دارم و 
مى افتم به جانش. لت و پارش مى كنم. بعد اين خمير را دوباره بازيافت مى كنم و سعى مى كنم شكل ديگرى 

بسازم كه با آن بيشتر ارتباط برقرار كنم.
 بين اين همه كار و اين همه مجسمه كدام طرح را از همه بيشتر دوست داريد؟

هيچ كدام. هنوز بين اين همه مجســمه اى كه ساخته ام هيچ كدام به دلم ننشسته. هنوز دنبال گمشده اى 
هستم كه آن را پيدا نكرده ام.

 دلتان براى وطنتان تنگ نشده؟
مگر مى شــود تنگ نشود؟ وطن آدم مانند مادرش اســت. مادر هم همه وقت مادر است، همه جا با آدم 
است. يعنى حتى اگر خودش نباشد، يادش هست. شايد باور نكنيد، اما من 
شب ها كه مى خوابم، همه وقت خواب همان واليت خودمان را مى بينم، 

همه وقت كوه و درخت هاي همان جا به چشمم مى آيد.
 از مجسمه هاى افغانستان چيزى در خاطر نداريد؟

نه اصالً. من هيچ مجســمه اى در كشور خودم نديده بودم. حتى همين جا 
هم تا گذشــته از آغاز اين كار، هيچ مجسمه اي را از نزديك نديده بودم. اما 
قسمت اين شد كه به سوى هنر كشيده شوم و از اين اتفاق راضى ام. چون 
مى توانم به همه نشــان بدهم كه مردم افغانســتان با اين كه درگير 
جنگ هســتند و همه وقــت آواره بوده اند، اما مردمــى ذاتاً هنرفهم 

هستند.
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 معارف/  سيد مصطفى حسينى راد  معراج 
نبى اكرم(ص) يكى از اعتقادات مسلمانان است كه 
مورد قبول فريقين مى باشد. آياتى از قرآن كريم 
بر اين رويداد داللت آشكار دارند و از سوى ديگر 
احاديث زيادى نيز از رســول اكرم(ص) و امامان 

معصوم(ع) در اين باره به ما رسيده است.
در ســالروز معراج پيامبر رحمت حضرت محمد 
مصطفى(ص) در گفت و گو با آيت اهللا نجم الدين 
مروجى طبســى، واقعه «معراج» را مورد بررسى 

بيشتر قرار داده ايم.

از   استاد! بحث معراج چه پشتوانه هايى 
لحاظ «سند» دارد؟

 بــا آرزوى قبولى طاعــات و روزه هاى شــما و 
خوانندگان عزيز در اين ماه شريف. درباره معراج 
چندين آيه در قرآن كريم داريم كه صريح ترينش 
در سوره مباركه اِسرا است كه مى فرمايد: «ُسْبَحاَن 
َِّذي أَْســَرى بَِعْبِدهِ لَْيًال ِمَن الَْمْسِجِد الَْحَراِم إِلَى  ال
َِّذي بَاَرْكَنا َحْولَُه لُِنِريَُه ِمْن آيَاتَِنا  الَْمْسِجِد األَْْقَصى ال

ِميُع الَْبِصيُر». َُّه ُهَو السَّ إِن
ـى، َفَكاَن َقاَب  در ســوره هاى نجم (ثُمَّ َدنَا َفَتَدلـَّ
َقْوَســْيِن أَْو أَْدنَى، َفأَْوَحى إِلَــى َعْبِدهِ َما أَْوَحى) و 
زخرف ( َواْســأَْل َمْن أَْرَسلَْنا ِمْن َقْبلَِك ِمْن ُرُسلَِنا 
أََجَعلَْنا ِمْن ُدوِن الرَّْحَمِن آلَِهًة يُْعَبُدوَن) هم آياتى 
به اين موضوع اشاره دارند. در اين باره ده ها روايت 
هم داريم؛ مرحوم عالمه مجلســى بيش از 100 
روايــت در اين زمينه نقل كرده در جلد 18 بحار 
از صفحــه 282 تا 410 كه خودش مى تواند يك 

كتاب مستقل علمى باشد.

 آيا معراج مورد اتفاق همه مسلمين اعم از 
شيعه و سنى است؟

 بله؛ اصل معراج مورد اتفاق عام و خاص اســت. 
در اين زمينه روايات زيادى از فريقين داريم؛ اين 
روايات را بسيارى از صحابه از جمله ابن مسعود، 
ابن عباس، انس، جابر و ام هانى و برخى همسران 
پيامبر(ص) نقل كرده اند. در روايات اهل بيت(ع) 
هم اين رويداد مورد اشاره قرار گرفته و نقل شده 

است.

 همه اين روايــات، صحيح و قابل قبول 
هستند؟

 اين روايات را به چهار دســته مى توانيم تقسيم 
كنيم؛ دســته اول رواياتى اســت كــه از نظر ما 
قطعى الصدور است، چون متواتر هستند. اين ها 
رواياتى هستند كه بيشــتر به اصل «اِسرا» اشاره 
دارند. دســته دوم رواياتى است كه عقل آن ها را 
مى پذيرد؛ يعنى مخالف عقل نيست، اگرچه متواتر 
هم نيســت. مانند رواياتى كــه مى گويند پيامبر 

اكرم(ص) آسمان هاى هفتگانه را درنورديدند، انبيا 
را ديدند، عرش را ديدند، سدرة المنتهى و بهشت و 
جهنم را ديدند و مواردى از اين قبيل. اين روايات 
مخالف عقل نيســتند و اين هــا را هم مى توانيم 
قبول كنيم. دسته سوم رواياتى است كه ظاهرش 
مخالف برخى اصول اســت اما مى توانيم آن ها را 
تأويل كنيم، به گونه اى كه با عقل مطابقت داشته 
باشد. مثالً رواياتى كه مى گويند پيامبر اكرم(ص) 
در بهشت ديدند كه همين االن عده اى در بهشت 
متنعم هستند و در جهنم نيز عده اى از گنهكاران 
همين االن در حال عذاب شدن هستند. اين دسته 
از روايات به فرموده مرحوم شيخ طبرسى صاحب 
مجمع البيان، چون ظاهرشان مخالف با برخى از 
اصول اســت، ما مى توانيم آن ها را توجيه و تأويل 
كنيم؛ مثالً بگوييم پيامبر اكرم(ص) اسما و صفات 

بهشتى ها و جهنمى ها را ديدند.
اما دســته چهارم رواياتى اســت كه نه ظاهر آن 
صحيح اســت و نه قابل توجيه و تأويل است؛ اين 
دســته از روايات از نظر ما قابل پذيرش نيستند 
و بهتر اســت آن ها را رد كنيــم. مثالً روايتى كه 
مى گويند معاذ اهللا پيامبر اكرم(ص) خوِد خدا را بر 
عرش ديد، كنار خداوند عزوجل نشست و با خدا 
هم سخن شد. اين روايات چون ظاهرش «تشبيه» 
است و اصالً جزو معتقدات ما نيست يا مثالً اينكه 
شكم مبارك پيامبر اكرم(ص) را پاره كردند و قلب 
ايشان را درآوردند و شستند و از هر عيب و َدنَسى 
كه در آن بــود يعنى هر اعتقادات غير صحيحى 
كه در آن بود به دستور خداوند پاك كردند. قطعاً 

اين ها با اعتقادات ما نمى سازد و قابل قبول نيست. 

 معراج رســول اكرم جسمانى بوده يا 
روحانى؟ 

معراِج جسمانى را همه پيروان اهل بيت(ع) قبول 
دارند. اينكه معراج روحانى باشد، يعنى مثل خواب 
باشد را «رازى» مى گويد «اقلّون» يعنى عده كمى 
به آن قائل هســتند؛ بنابراين اكثريت مى گويند 
معراج «بَِجســد رسول اهللا» انجام شده و جسمانى 

بوده است.
كسانى كه مى گويند معراج، روحانى بوده حرفشان 
واضح البطالن است؛ زيرا معراج يكى از معجزات 
پيامبر اكرم(ص) اســت و اگر اين معجزه بخواهد 
غيرجســمانى و مثــالً در خواب و رؤيا باشــد، 

نمى تواند معجزه باشد و اثرى نخواهد داشت.

 استاد! سفر معراج از كجا آغاز شده است؟
 سفر معراج به نظر بيشتر مفسران، از خانه ام ّهانى 
خواهر اميرالمؤمنين(ع) در مكه آغاز شده و پس 
از نماز مغرب بوده اســت. البته برخى هم با اشاره 
به كلمه «مسجدالحرام» گفته اند منظور از «مسجد 
الحرام»، مكه اســت؛ زيرا به تمام مكه مســجد 
الحرام گفته مى شــود. نماز مغرب كه تمام شــد 
خداونــد برنامه معراج نبى اكرم (ص) را آغاز كرد 
و بازگشتشــان هم پيش از نماز صبح بوده است. 
در شــب معراج، جبرئيل بر حضرت نازل شــد و 
مركبى را كه نامش  براق بود، براى او آورد و رسول 
خدا(ص) بر آن سوار شد و به سوى بيت المقدس 
حركت كرد. پيامبــر(ص) در ميان راه در مدينه، 
مســجد كوفه، طور ســينا و بيت اللحم - زادگاه 
حضرت عيسى (ع)- ايستاد و نماز خواند. ايشان 
سپس وارد مسجد االقصى شد و در آنجا هم نماز 
خواند و ســپس از همانجا به آسمان عروج كرد؛ 
بنابراين همان طور كه قــرآن مى فرمايد و هيچ 
مسلمانى منكر نمى شود اين سفر از بيت الَمقِدس 

به سمت آسمان بوده است.

 آيا سفر معراج يك بار رخ داده يا بيشتر 
از يك بار بوده است؟

 در كافى شريف از امام صادق(ع) نقل شده كه على 
ابن ابى حمزه بطائنى مى گويد كه ابى بصير از امام 
صادق(ع) پرسيد كه پيامبر اكرم(ص) چند نوبت 
به معراج برده شدند؟ حضرت فرمودند: دو دفعه. 
سپس فرمودند: «فأَوَقَفُه جبرئيل َموقِفاً» يعنى در 

جايى پيامبر را قرار داد و سپس گفت: يا محمد! 
همين جا بايست؛ زيرا در جايى قرار گرفته اى كه 
هيچ ملكى و هيچ نبى اى پيش از تو در اينجا قرار 
نگرفته است. يعنى در اثر آن مقام وااليى كه به آن 
رسيده اى در چنين جايى قرار گرفته اى كه خاص 
خود توست و كسى جز تو در آن قرار نگرفته است؛ 
«انَّ ربََّك يصلّى» خداوند عزوجل بر تو درود و سالم 

مى فرستد و درجات تو را متعالى مى كند. 
سپس پيامبر اكرم(ص) فرمود: يا جبرئيل! كيف 
يُصلّى؟ يعنى؛  اى جبرئيل! خداوند چگونه بر من 

درود مى فرستد؟
جبرئيل اين عبارات را بيان كرد: «يقول ُســّبوٌح 
ُقّدوٌس أنا ربُّ الَمالئكه والّروح ســبقت رحمتى 

غضبى».
پيامبر اكرم(ص) بــه خداوند عرض كرد: «َعفُوَك 
َعفُوك» و... روايت مفصل اســت. اينجا ابى بصير 
از امــام صادق(ع) درباره آيه شــريفه «َفَكاَن َقاَب 
َقْوَسْيِن أَْو أَْدنَى» پرسيد، امام پاسخ دادند كه البته 
بحثش مفصل است و مجال ديگرى را مى طلبد، 
اما مى توانيد به جلد 1 صفحه 443 كافى شريف 
يا صفحه 306 جلد 18 بحاراألنوار مراجعه كنيد و 

پاسخ امام(ع) را ببينيد.
در آنجا خداونــد عزوجل خطاب كرد به حضرت 
محمــد(ص) و فرمود: يا محمــد! حضرت عرض 
كرد: لبيك ربّــى. خداوند فرمود: «َمــن ِألُّمِتَك 
ِمــن بعدَك؟»؛ يعنــى اى محمد! بعــد از تو چه 
كســى براى امتــت [ولّى و سرپرســت] خواهد 

بود؟ 
نبى اكرم(ص) فرمود: «اهللا أعلم»؛ سپس در همان 
قاب قوسين كه باالترين مقام معنوى است كه يك 
انسان به آن دســت يافته و حتى فرشته مقرب 
الهى حضرت جبرئيل نيز به آن مقام راهى ندارد، 
خداونــد به حضرت محمد(ص) فرمود: پس از تو 
على ابن ابيطالب ولّى اين امت اســت؛ «علّى ابن 
ابيطالب، اميرالمؤمنين، سيد المسلمين و قائد الُغّر 
المحجلين» و اين به تعبيرى نقطه اوج واقعه معراج 

است.
سپس امام صادق(ع) به ابى بصير فرمودند: «يَا أَبَا 
ِ َما َجاَءْت َوَاليَُة َعلِىٍّ َعليه الّسالُم ِمَن  ٍد! َو اهللاَّ ُمَحمَّ
َماءِ ُمَشاَفَهة»؛ يعنى اى  األَْْرِض َو لَِكْن َجاَءْت ِمَن السَّ
ابابصير! به خدا ســوگند واليت حضرت على(ع) 
زمينى نبوده، بلكه آسمانى بوده و خداوند آن را در 
گفــت و گوى خود با پيامبر اكرم(ص) بيان كرده 
است. اين حديث در كافى شريف جلد يك صفحه 

443 نقل شده است.
در اين باره مرحوم مجلســى سخنان جالبى دارد 
كه بر اســاس آن معراج بيش از يك دفعه بوده و 
تا 120 بار هم داريم، اما مشــهور همان دو نوبت 

است.

معارف

آيت اهللا نجم الدين مروجى طبسى در گفت و گو با قدس:

نقطه اوج «معراج» واليت اميرالمؤمنين است

قصار اآليات

كتاب  هدايت انسان
َولََقْد َضَربَْنا لِلنَّاِس ِفي َهَذا الُْقْرآِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل 
«و ما در اين قرآن براى مردم هر گونه مثلى آورديم»

(سوره مباركه زمر آيه 27)
«قرآن» كتاب خداست. آخرين كتابى كه او براى هدايت بندگانش فرستاده 
است. كتابى كه پشتوانه آخرين و كاملترين دين الهى است. ضرورى است كه 
اين كتاب واجد شرايط ويژه اى باشد. از جمله اينكه نسخه دردهاى معنوى و 
حتى جسمى انسان را داشته باشد و راه رسيدن او به سعادت را روشن كرده 
باشــد. در نگاهى دقيق و عميق به قرآن كريم مى بينيم كه اين «نور الهى» 
واجد تمامى اين ويژگى هاست. يكى از اين ويژگى ها كه براى هدايت انسان ها 
ضرورى است، استفاده از «َمَثل»ها و آوردن سرنوشت اقوامى است كه در گذر 
زمان، ســخنان پيامبران الهى را تكذيب كردند، به تمسخر گرفتند و دچار 
عذاب الهى و خسران ابدى شدند. سرنوشت اين مردمان، براى هميشه تاريخ 

و ما انسانهايى كه در اين روزگار زندگى مى كنيم مايه عبرت است.
قرآن كريم درباره هيچ مسئله اى كه به زندگى انسان مربوط مى شود سكوت 
نكرده است. از مسايل علمى گرفته تا تاريخ و اقتصاد و اجتماع و فلسفه و هر 
موضوعى كه انسان بايد درباره اش بداند، در قرآن كريم بحث شده است. به 
همين دليل است كه خداوند در قرآن مى فرمايد: براى مردم هرگونه «َمثلى» 

كه الزم بوده آورده ايم.
در سوره نحل آيه 89 مى فرمايد: «و اين كتاب را كه روشنگر هر چيزى است 
و براى مســلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگرى است، بر تو نازل كرديم». 
در سوره يوسف آيه111 نيز مى فرمايد: «[قرآن] سخنى نيست كه به دروغ 
ساخته شده باشد، بلكه تصديق آنچه از كتابهايى است كه پيش از آن بوده 
و روشنگر هر چيز است و براى مردمى كه ايمان مى آورند رهنمود و رحمتى 
است». در اين دو آيه عبارات: «تبياناً لكلِّ شىء» و «و تَفصيُل كلِّ شىء» داللت 
بر اين دارد كه قرآن جامع مطالب و بيانگر و تفصيل دهنده هر چيزى است. 
يعنى هدف از نزول، روشنگرى است؛ زمانى توسط آيات قرآن و زمانى توسط 
پيامبر(ص). نكته ديگر در عبارت: «لِكّل َشىءٍ» است. يعنى روشنگرى در هر 

علم و معرفتى كه به سرنوشت و سعادت ابدى انسان مربوط است.
موالى متقيان حضرت على(ع) درباره جامعيت قرآن مى فرمايند: آيا خداوند 
دين ناقصى را فرو فرســتاده تا با كمك ديگران آن را تمام كند؟ يا آنها در 
تكميلش شريك هستند تا آنها بگويند و خداوند بر آن راضى باشد؟ يا خداوند 
دين كاملى فرستاده، اما پيامبر(ص) در رساندن پيام و بيانش كوتاهى كرده 
اســت؟ در حالى كه خداوند مى فرمايد: ما هيچ چيزى را در كتاب فروگذار 

نكرديم و قرآن بيانگر هر چيزى است».
پس بايد قدر چنين گوهر ارزشمندى را دانست و بيشتر با آن انس گرفت و 
از انوار تابانش بهره مند شد زيرا عمل به چنين نسخه اى، ضامن سعادت دنيا 

و آخرت انسان است.

 سيدمصطفى حسينى راد  

رواياتى كه درباره معراج است 4 
دسته اند؛ نخست روايات متواتر 
و قطعى الصدور. دوم رواياتى كه 
عقــل آن ها را مى پذيــرد و قابل 
قبول اســت. سوم رواياتى كه بر 
خالف اصول نيست و قابل تأويل 
و تفسير اســت و چهارم رواياتى 
كه بر خالف عقل و اصول است و 

قابل پذيرش نيست

برش

آگهی اتمام عملیات افراز
گزارش افراز خانم نیلوفر ندامتی مالک چهاردانگ مش��اع از ششدانگ پالک 117 فرعی از یکفرعی از 118 
–اصلی بخش دو ثبت محمودآباد با وکالت آقای جواد اس��ماعیلی درخواس��ت افراز حصه مش��اعی خود از 
پ��الک فوق را نموده اس��ت ک��ه وفق ماده )2( آئین نامه قانون افراز و فروش امالک مش��اع ، نماینده عامل 
ختم عملیات ثبتی و عدم وجود تعارض را گزارش نموده است در پی آن برابر ماده ) 3 ( و ) 4 ( آئین نامه 
مزبور نقش��ه بردار عام��ل ضمن ابالغ تعیین وقت افراز در موعد مقرر در معی��ت نماینده و خواهان افراز از 
محل وقوع ملک بازدید ، نقش��ه آنرا ترس��یم در اجرای ماده 154 قانون ثبت و ماده 101 – قانون اصالحی 
شهرداریها جهت تایید و اعالم نظر به شهرداری سرخرود ارسال که مرجع مزبور ضمن تایید نقشه به شرح 
نامه طی ش��ماره 2328- 1397/02/30 ، موافقت خود را با افراز اعالم نموده اس��ت لذا صورتجلسه افرازی 
توسط نقشه بردار ثبت تنظیم جهت رعایت ماده 5 – آئیننامه قانون افراز گزارش که به شرح ذیل مبادرت 
ب��ه اتخاذ تصمیم میگردد : >< با نگرش به مش��روحه فوق و گزارش نماین��ده عامل مبنی بر اینکه جریان 
ثبتی ملک بالمعارض سپری گردیده و موافقت شهرداری محل با افراز و بررسی صورتجلسه افرازی و انطباق 
آن با س��وابق ثبتی و مقررات جاریه عملیات افرازی معموله مورد قبول میباش��د لذا شایس��ته است موافق 
ماده ) 6 ( آئین نامه قانون افراز و فروش امالک مش��اع این تصمیم بپیوس��ت صورتجلسه و نقشه افرازی به 
کلیه مالکین بنامهای : 1- فرامرز صیفی کار 2- فریدون صیفی کار 3- فرهاد صیفی کار 4- فرشته صیفی 
کار 5- فریبا صیفی کار 6 - فرزانه صیفی کار 7- اکرم صیفی کار 8- ش��وکت عطری زاده ابالغ تا چنانچه 
نسبت به آن اعتراضی دارند برابر ماده ) 2 ( قانون افراز ظرف 10 روز پس از ابالغ اعتراض خود را به دادگاه 
محل وقوع تس��لیم نمایند ./. صورتمجلس افرازی پالک 117 فرعی از یکفرعی از 118 اصلی بخش 2 ثبت 
محمودآباد سند مالکیت ششدانگ یکقطعه زمین به مساحت 3250 مترمربع تحت 117 فرعی از یکفرعی 
از118-اصلی واقع در قریه سرخرود بخش 2 ثبت محمودآباد ذیل ثبت 3251 صفحه 36 دفتر جلد 21 بنام 
آقای منوچهر خلخالی صادر و تسلیم گردیده ، سپس برابر یکسري فعل و انفعاالت ) پس از انتقال به خانم 
مهری مدنی و به تملک درآمدن س��همی وی توس��ط ستاد اجرایی امام ره ( متعاقبا ششدانگ پالک مذکور 
بموجب حکم دادگاه در س��هم اس��کندر صیفی کار درآمده که ذیل ثبت و صفحه فوق بنامش سند مالکیت 
تک برگ صادر و تس��لیم گردید سپس برابر س��ند انتقال اجرائی شماره 16994-1396/11/07 دفترخانه 
300 – س��رخرود مقدار چهار دانگ مش��اع از طرف نامبرده به خانم نیلوفر ندامتی منتقل گردید که ذیل 
ثبت و صفحه الکترونیکی شماره 7097-96 بنامش سند مشاعی صادر و تسلیم گردیده ، آنگاه آقای جواد 
اسماعیلی برابر وکالتنامه شماره 16996-1396/11/07 دفترخانه 300- محمودآباد از سوی موکل خویش 
) خانم نیلوفر ندامتی ( طی وارده ش��ماره 96/10334-1396/11/09 تقاضای افراز حصه و سهمی نامبرده 
را از کل شش��دانگ پ��الک مذکور از ای��ن اداره نموده که مراتب افراز پس از تعیی��ن وقت از طریق اجرای 
ثبت یکبار به آدرس آقای اس��کندر س��یفی ) تنها مالک مش��اعی دیگر ( ابالغ که بدلیل عدم حضور ، ابالغ 
صورت نگرفته ، سپس وکیل خواهان افراز اظهار نموده که نامبرده فوت نموده و همچنین از اعالم آدرس و 
محل سکونت وراث متوفی اظهار بی اطالعی و عجز نموده است ، لذا به استناد ماده 18- آئین نامه اجرای 
مفاد اس��ناد رس��می الزم االجراء ، مراتب افراز پس از تعیین وقت ، که در روزنامه تجارت بش��ماره 1265- 

1396/12/17 انتش��ار یافته اس��ت ، اینجانبان زارع و فالح نماینده و نقش��ه بردار ثبت ، راس موعد مقرر 
باتفاق وکیل خواهان افراز با حضور در محل وقوع ملک ، نخس��ت محدوده س��ند مالکیت کنترل و مالحظه 
گردی��د که در حد ش��مال پالک افرازی مقدار 916 مترمربع از پ��الک خارج و در محدوده حریم دریا واقع 
گردیده اس��ت و از کل پالک خارج گردیده اس��ت و خواهان سهمی خویش را با ایجاد حد فاصل و احداث 
آپارتمان عمال از سهم سایر مالکین مشاعی منتزع نموده و در تصرف خویش گرفته است ، تصرفات خواهان 
افراز برداشت و نقشه افرازي تهیه شده ، بنحویکه سهم خواهان و خوانده افراز و موارد مزبور در آن نمایان 
گردیده باش��د ترس��یم شده است با مالحظه نقشه و بررسی س��وابق ثبتی واضح میباشد که مقدار مالکیت 
چهاردانگ مش��اع و مقدار تصرفات 1577 مترمربع میباش��د که به همین منظور وکیل خواهان افراز برابر 
وارده شماره 97/1105 – 1397/03/01 نسبت به کاهش سهمی و مقدار موجود ، رضایت خویش را اعالم 
نموده است . پس از ارائه گزارش افراز به ریاست محترم اداره ، مراتب افراز بهمراه تصویری از نقشه افرازی 
طی ش��ماره 012/97/307 - 1397/01/26 از ش��هرداری سرخرود در خصوص افراز قطعه مورد نظر و نوع 
کاربری آن ، استعالم بعمل آمده که شهرداری سرخرود ضمن تائید و ممهور نقشه به مهر شهرداری مکتوبا 
طی ش��ماره 2328-1397/02/30 افراز قطعه مورد نظر را بالمانع و کاربری آنرا در طرح تفصیلی پارک و 
فضای سبز اعالم نموده است . لذا بدواٌ به شرح حدود اولیه و سپس قطعات افرازی می پردازیم: الف- حدود 
اولیه : شش��دانگ یکقطه زمین بمس��احت 3250 متر مربع محدود است : شماالً بطول 33/50 متر بحریم 
هش��تاد متری دریای خزر ش��رقا بط��ول 96 متر بقطعه 116 فرعی تفکیکی جنوب��ا بطول 33 متر بخیابان 
ش��انزده متری بن بس��ت غرباً بطول 100 متر بقطعه 124 فرعی تفکیکی ./. ب - قطعات افرازی : 1- قطعه 
1 :   این قطعه که در س��هم خواهان افراز بنام خانم نیلوفر ندامتی قرار گرفته اس��ت بمشخصات : ششدانگ 
یکقطعه زمین با کاربري پارک و فضای سبز بمساحت 1557 مترمربع به شماره پالک فرعي مفروز و مجزي 
شده از پالک 117 فرعي از یکفرعی از 118- اصلي واقع درسرخرود بخش 2 ثبت محمودآباد محدود است 
: ش��ماالً بطول 22/10 متر درب و دیواریس��ت به حریم دریای خزر ش��رقاً بطول 70/15 متر دیواریست به 
باقیمانده 117 فرعی جنوباً بطول 21/95 متر درب و دیواریس��ت بخیابان شانزده متری غرباً بطول 72/65 
متر دیواریست بپالک 124 فرعی حقوق ارتفاقی ندارد و ارزیابی بمبلغ 410/000/000 ریال تعیین میگردد 
./. 2- قطعه 2 : این قطعه که در س��هم وراث خوانده افراز قرار گرفته اس��ت بنامهای : 1- فرامرز صیفی کار 
2- فری��دون صیف��ی کار 3- فرهاد صیفی کار 4- فرش��ته صیفی کار 5- فریبا صیفی کار 6 - فرزانه صیفی 
کار 7- اکرم صیفی کار 8- ش��وکت عطری زاده قرار گرفته اس��ت به مساحت 777 متر مربع محدود است : 
شماالً بطول 11/20 متر درب و دیواریست به حریم دریای خزر شرقاً بطول 69/00 متر دیواریست به پالک 
116 فرعی جنوباً بطول 11/05 متر درب و دیواریست بخیابان شانزده متری غرباً بطول 70/15 متر بدیوار 

قطعه اول افرازی که در سهم خواهان افراز قرار گرفته است ./. 9703517
نماینده ثبت      نقشه بردار ثبت    خواهان افراز 
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آگهی دعوت افراز
چون مژده پردلی فرزند حس��ین احدی از مالکین مش��اعی پالک 1795/88- اصلی واقع   در بخش یک سیستان شهرستان 
زابل طبق درخواس��ت ش��ماره 3661- ز  مورخ 1397/3/1 تقاضای افراز سهمی خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز 
و ف��روش امالک مش��اع مصوب س��ال 1357 را از این اداره نم��وده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داش��ته که به دیگر 
مالکین مش��اعی دسترس��ی ندارد و آدرس آنها مش��خص نمی باش��د لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد 
رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز 
دارن��د دع��وت بعمل می آید تا در س��اعت 8 صبح روز مورخ 1397/3/23 دراین اداره و ی��ا در محل وقوع ملک مزبور حضور 
بهم رس��انند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل 

افراز نخواهد شد.9703499
تاریخ انتشار :  1397/3/12 

ابراهیم شاهبازی اول
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زابل

م الف:485

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود شش��دانگ یکباب منزل پالک 19093 فرعی از یک-اصلی واقع در بخش دو سیس��تان کوچه منشعبه از 
خیابان رس��الت  مورد تقاضای مزار قزاق زائی که تاکنون به عمل نیامده اس��ت لذا بر حس��ب تقاضای کتبی نامبرده تحدید 
حدود در روز دوش��نبه 97/04/6 در س��اعت 8 صبح در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد بدینوس��یله به اطالع مجاورین و 
مستدعی ثبت پالک فوق می رساند تا در روز تعیین شده در محل حضور بهم رسانند در صورتیکه مستدعی ثبت پالک فوق 
و یا نماینده قانونی وی حضور نداشته باشد تحدید حدود بر طبق اظهار مجاورین برابر ماده 15 قانون ثبت بعمل خواهد آمد 
و اعتراض مجاورین نیز برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی ظرف مدت سی روز پذیرفته خواهد 
شد ضمنا برابر تبصره ماده واحده قانونی تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی مصوب سال 1373- اعتراض به تقاضای 
ثب��ت و تحدی��د حدود موضوع ماده 16 و 20 قانون ثبت می باید توس��ط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تنظیم اعتراض 
بمرجع ثبتی با تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضایی صورت پذیرد گواهی الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل 

تسلیم و رسید دریافت دارد و اال حق او ساقط خواهد شد.9703500
تاریخ انتشار:شنبه 97/03/12

م الف:478
ابراهیم شاهبازی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون آقای غالمعلی جهانی مقدم شاهرودی فرزند اهلل بخش احدی از مالکین مشاعی پالک 83 فرعی از یک- اصلی واقع   در 
بخش2 سیستان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 3533- ز  مورخ 1397/2/31 تقاضای افراز سهمی خود را از پالک 
مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش امالک مش��اع مصوب سال 1357 را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش 
اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند 
و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح روز مورخ 1397/4/2 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک 
مزبور حضور بهم رس��انند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع 

ازانجام عمل افراز نخواهد شد.9703501
تاریخ انتشار : 1397/3/12 

ابراهیم شاهبازی اول
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زابل

م الف:475



ناز «كوزوو» پس از  آجر شدن نان «يونان»

 تيمى حريف مردان كى روش نمى شود!
 فوتبال  سينا حسينى   لغو سومين 
بازى تداركاتى تيم ملى در مســير آماده 
سازى خبر نگران كننده اى بود كه اعضاى 
كادر فنى را به شــدت دچار چالش كرد. 
كارلوس كــى روش كه پيــش از بازى با 
ازبكســتان به دليل همزمانى بازى هاى 
ليگ قهرمانان آسيا نتوانسته بود از تمامى 
نفرات مد نظرش در اردوى آماده سازى 
تيم ملى استفاده كند، بنا داشت در چهار 
ديدار تداركاتى پيش از جام جهانى نقشه 
تاكتيكى خود را براى ســه ديدار مرحله 
گروهى جام جهانى 2018 به خوبى پياده 
كند اما پس از دو بازى برابر ازبكســتان و 
تركيه در شرايطى كه او و همكارانش خود 
را براى ديدار با يونان آمــاده مى كردند 
خبر رسيد كه يونانى ها از انجام اين بازى 
منصرف شده اند و بنا دارند قيد حضور در 

اين ديدار تداركاتى را بزنند.

*پشت پرده لغو نبرد با يونان
البته مديران فدراسيون فوتبال بالفاصله 
پس از اعالم نظر دبيركل فدراسيون يونان 
مبنى بر لغو اين بازى مدعى شدند قرارداد 
منعقد شــده و امكان لغو اين بازى وجود 
ندارد. امــا يونانى ها با طــرح دو موضوع 
لغو اين بازى تداركاتى را قطعى دانستند. 
نخستين دليلى كه يونانى ها بيان كردند 
مشكالت سياســى و ديپلماتيك آنها با 
تركيه بود، آنها با استناد به اين كه با تركيه 
دچار چالش ديپلماتيك و سياسى هستند 
اعالم كردند به هيچ وجه در استانبول به 

ميدان نخواهند رفت. 
يونانــى هــا در گام دوم وقتى بــا اصرار 
ايرانى ها رو به رو شدند كه اين بازى بايد 
انجام شــود، اعالم كردند حاضرند كليه 
هزينه هاى اقامت تيم ملى و سفر كاروان 
ايران به آتن را پرداخــت  كنند ودر خانه 
برابر آنها به ميدان بروند اما اين اتفاق هم 
با يك چالش بزرگ همراه بود. چون طبق 

قرارداد فدراسيون يونان كليه بازى هاى 
تيم ملى اين كشور بايســتى در شرايط 
خاص تبليغاتى انجام شود به اين ترتيب 
كه كليــه تبليغات محيطــى ديدارهاى 
تيم ملى اين كشور در اختيار يك شركت 

توليدكننده مشروبات الكلى بود. از اين رو 
ايرانى ها زير بار اين شرط جديد يونانى ها 
نرفتند تا بازى پــس از كش و قوس هاى 

فراوان لغو شود.
*تعليق بى فايده

با اين حال فدراســيون با پيش دستى در 
اين ماجرا مدعى شد كه كليه فعاليت هاى 
خود را با يونان به حالت تعليق در خواهد 
آورد اتفاقى كه نه تنها سودى براى فوتبال 
ايران نخواهد داشت بلكه نشان از ناتوانى 
فدراسيون در پذيرش ضعف خود در انعقاد 

قراردادهاى حرفه اى داشت .

*ناز كوزوو
با لغو اين ديدار به داليل عجيب و غريب 
از سوى يونانى ها فدراسيون فوتبال كوزوو 
را جانشين يونان كرد.بازى تداركاتى تيم 
ملى ايران با صد و پنجــاه و دومين تيم 

جهان در رنكينگ فدراســيون جهانى با 
انتقادهايى رو به رو شد اما در نهايت كادر 
فنى رضايت به انجام اين بازى داد اما در 
اوج ناباورى اين ديدار كمتر از بيســت و 
چهار ساعت از ســوى فدراسيون فوتبال 
كوزوو لغو شــد به اين دليل كه كادر فنى 
تيم ملى فوتبال ايران خواستار بازى پشت 
درهاى بسته بود اما طرف مقابل به بهانه 
اين كه حاضر نيست چيزى را از هواداران 
خود پنهان نگه دارد زير بار اين مســئله 
نرفت تا به اين ترتيب بــازى با تيم صد و 

پنجاه و دوم جهان نيز لغو شود.

*ليتوانى لغو نشود؟
با لغو اين بازى انتقادها در محافل خبرى 
از مديريت فدراسيون فوتبال اوج گرفت 
تا حدى كه منتقدان با كنايــه از ناتوانى 
فدراسيون پنج ستاره در يك برنامه ريزى 

ساده براى انجام بازى هاى تداركاتى تيم 
ملى به شــدت انتقاد كردند اما انتقادها 
هيچ ثمرى نداشــت تا تيــم ملى بدون 
بازى تداركاتى مجبور به ترك استانبول 
و سفر به مسكو شود. حاال فقط يك ديدار 
ديگر براى شــاگردان كارلوس كى روش 
باقى مانده اســت تا وى با انجام سه بازى 
تداركاتى پا به مســابقات حســاس جام 
جهانى بگذارد. كى روش براى شناسايى 
آخرين تركيب خود فقط ديدار با ليتوانى 
را پيش رو دارد كه اين ديدار در مســكو 

پشت درهاى بسته برگزار خواهد شد .

 پاى ترامپ در كفش بازيكنان ايران!
ورزش: رويترز گزارشى در خصوص كفش ها و لباس هاى 32 تيم حاضر 
در جام جهانى منتشر كرد. اين تيم ها با كمپانى هاى آديداس، نايكى و پوما 
قرارداد بستند كه طبق ادعاى آن ها كمپانى  نايكى 60 درصد كفش هاى 
بازيكنان جام جهانى 2018 روسيه را تامين مى كند.آنها در ادامه نوشتند 
كه به علت بيرون آمدن ترامپ از توافق هسته اى و اعمال تحريم هاى جديد 
توسط اياالت متحده آمريكا نايكى حق استفاده از كفش هاى خود را براى 
ايرانيان منع كرد. اين در حالى است كه پيراهن تيم ملى ايران براى روسيه 

را كمپانى آديداس طراحى كرده است.

آقاخان رسماً  استقاللى شد
ورزش:مهاجم فصل گذشته تيم فوتبال پيكان به استقالل پيوست. تيم 
اســتقالل اولين بازيكن خود را در نقل و انتقاالت جذب كرد و مرتضى 
آقاخان مهاجم فصل گذشته پيكان را به خدمت گرفت. قرارداد اين بازيكن 

با استقالل سه ساله خواهد بود.

وفادارى نوراللهى به پرسپوليس
ورزش: در روز هايى كه برخى بازيكنان پرسپوليس براى ماندن در اين تيم 
شروط مختلفى مى گذارند و برخى نيز تيم  يازدهمى لهستان را به اين تيم 
ترجيح مى دهند، هستند نفراتى كه براى تمديد قرارداد با تيم شان اعالم 
آمادگى كنند. بعد از اميد عاليشاه كه به مسئوالن باشگاه پرسپوليس اعالم 
كرد حاضر است قرارداد جديدى را با اين باشگاه امضا كند، احمد نوراللهى 

نيز مشابه اين كار را انجام داد.
نوراللهى يك فصل ديگر هم با پرسپوليس قرارداد دارد، اما به مسئوالن 
اين باشگاه اعالم كرده حاضر است براى چند سال ديگر قرارداد خود را با 
تيم محبوش تمديد كند تا به نوعى وفادارى خود را به پيراهن پرسپوليس 

نشان دهد.

برزيلى هاى آبادان در راه پيكان
ورزش:باشــگاه پيكان به دنبال جذب دو بازيكن خارجى فصل گذشته 
صنعت نفت آبادان است. باشگاه پيكان به خواسته مجيد جاللى با لوسيانو 
پريرا و مگنو باتيستا، دو بازيكن برزيلى فصل گذشته تيم فوتبال صنعت 

نفت آبادان وارد مذاكره شده است.
پريرا و باتسيتا فصل پيش از خوب هاى تيم صنعت نفت آبادان بودند و در 

حال حاضر در آستانه توافق با تيم پيكان قرار دارند.

پيكه مقابل ايران 100 تايى مى شود؟
ورزش:توئيتر هواداران بارسلونا خبر داد كه جرارد پيكه، مدافع تنومند  
بارسا و عضو تيم ملى اسپانيا در آستانه رسيدن به 100 بازى ملى است. 
پيكه اكنون 96 بازى ملى در كارنامه خود دارد. انتظار مى رود او در 2 بازى 
تداركاتى اسپانيا پيش از جام جهانى 2018 روسيه مقابل  سوئيس و تونس 
بازى كند. در نتيجه اسپانيا در دومين ديدارش در جام جهانى به مصاف 

ايران مى رود و پيكه در اين بازى 100 تايى مى شود. 

هال سيتى و فوالم خواهان حاج صفى
ورزش: يك رسانه يونانى خبر داد كه دو باشگاه انگليسى به دنبال جذب 
مدافع ايرانى المپياكوس هستند. روزنامه گازتا اسپورت يونان خبر داد كه 
احسان حاج صفى، مدافع ايرانى المپياكوس زيرنظر باشگاه هاى انگليسى 
قرار گرفته است. بنا به گزارش ها تيم هاى هال سيتى و فوالم انگليس به 
دنبال جذب حاج صفى هستند. البته هنوز به صورت رسمى پيشنهادى 
از سوى اين باشگاه ها براى مدير برنامه هاى مدافع ايرانى نرسيده است. 

حسينى با استقالل به توافق نرسيد
ورزش: حسين حسينى گلر استقالل در جلســه با مسئوالن باشگاه با 
اين تيم به توافق نرسيده و جلسه تمديد قرارداد بدون نتيجه خاصى به 
اتمام رســيده. قبل از اين توفيقى مدير نقل و انتقاالت استقالل از توافق 
براى تمديد پنج ســاله خبر داده بود اما سه روز قبل اين پست خود را در 

اينستاگرام حذف كرد .

ضد حمله

پس از كناره گيرى از سرمربيگرى تيم رشتى
دست نشان: حق كريمى است كه با سپيدرود ادامه دهد

تسنيم: سرمربى تيم فوتبال سپيدرود رشت گفت: به احترام هواداران از اين تيم 
كنار كشيدم. نادر دست نشــان درباره اتفاقات تمرين پنجشنبه سپيدرود رشت 
اظهار داشت: تمرين به خوبى انجام شد و اتفاقا تماشاگران به من محبت داشتند 
و حتى مازيار ربيعى، همكارم را تشويق كردند. حدود 10،20 هوادار با من صحبت 
كردند كه به اين آقا (تن زاده، مالك باشگاه) اعتماد نكن، او دروغ مى گويد و شما 
كه زحمت كشيده اى، ابزارى براى مقابله با على كريمى مى شوى. در صورتى كه 

من بحثى با كريمى ندارم.
«به احترام هواداران از سپيدرود كنار رفتم و با دوستان خداحافظى كردم تا تنش ها 
از بين برود.» دست نشان با بيان اين جمله گفت: اگر مى دانستم كريمى قرار است 
از شــنبه(امروز) به تمرينات بيايد، در تمرين شركت نمى كردم. احترام كريمى 

واجب است، او سال گذشته تيم را حفظ كرده و زحمت كشيده است. 

احمدزاده: فحاشى به خانواده ام باعث شد بروم
لهستان يا تركيه مسير بعدى فرشاد؟

ورزش: به نظر مى رسد فرشاد احمدزاده هافبك پرسپوليس  از حضور در ليگ 
لهستان پشيمان شــده و قصد دارد فوتبال خود را در كشور ديگرى دنبال كند. 
مســائل مالى در اين تصميم گيرى بى تاثير نبوده است. هر چند كه لي گ تركيه 
در سال هاى اخير پيشرفت قابل توجهى هم داشته و كوچ بازيكنان بزرگ فوتبال 
به ليگ اين كشــور در تصميم جديد احمدزاده بى تاثير نيست. در اين خصوص 
احمدزاده با پيشنهاد هايى از سوى چند تيم تركيه اى روبه رو شده و در سفرى كه 
به اين كشور دارد، قصد دارد شرايط تيم هاى خواهانش را در اين كشور اروپايى 
بررسى كند. او در استورى اينستاگرامش نوشت: بزارين رك بگم درسته با فحاشى 
روى سكوها و صفحات فضاى مجازى به خانواده ام باعث شدند كه قيد خواسته دلم 
رو كه همانا بودن در كنار شما بود رو بزنم ولى بدونيد كه منم خط قرمزهايى دارم 

كه مهم ترينشون خانواده ام هستند و به هيچ وجه نميذارم بهشون توهين بشه.

يكشنبه 13 خرداد ليگ ملت هاى واليبال 2018
 ايران - ايتاليا

 ساعت: 01:40 زنده از شبكه سه

يكشنبه 13 خرداد  ليگ ملت هاى واليبال 2018
 ايران - كانادا

 ساعت: 23:40 زنده از شبكه سه

ورزش در سيما
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ورزشـــى

امين غالم نژاد: تصميم ناگهانى زيدان 
براى استعفا باعث شــد تا فلورنتينو پرز، 
رئيس رئال در مخمصه بدى گرفتار شود. 
از پوچتينو، لو، كونته، گوتى و حتى يورگن 
كلوپ به عنوان شــانس هاى جانشينى 
زيدان نام برده شده است ولى نگاهى به اين 
فهرست نشان مى دهد كه پرز كار بسيار 
دشــوارى براى انتخاب ســرمربى بعدى 

تيمش دارد.
پوچتينو گزينه محبوب و مدنظر پرز است 
اما او امروز تاييد كرد كــه در قراردادش 
با تاتنهام هيچ بند فســخى وجود ندارد.  
يوآخيم لو، ســرمربى تيم ملى آلمان نيز 
گزينه دوم پرز اســت اما او شب گذشته 
پاســخ منفى خود را به رئــال اعالم كرد. 
يورگن كلوپ نيز در ليورپول باقى خواهد 

ماند و عالقه اى به ترك اين باشگاه ندارد.
در اين بين شــانس گوتى احتماال بيشتر 
از ساير گزينه ها خواهد بود .مزيت گوتى 
آشــنايى كامل او با فضاى رئال مادريد به 

سبب سال ها بازى در آن است. 

زيدان با قراردادى نجومى در قطر؟
در همين حال يك ســرمايه گذار مصرى 
خبرى عجيب در خصوص حضور سرمربى 
ســابق رئال مادريد در قطر داده است. او 
در توييتى نوشــته اســت كه زين الدين 
زيدان با قراردادى 4 ساله به تيم ملى قطر 
مى پيوندد تا در جام جهانى 2022 هدايت 

تيم ميزبان را در اختيار داشته باشد. مبلغ 
قراردادى كه اين ســرمايه گذار مصرى از 
آن صحبت كرده، 50 ميليون  دالر در هر 

سال است.
البته از زيدان همواره به عنوان سرمربى 
آينده تيم ملى فرانســه ياد مى شــد و 
ديديه دشــان هم در پايان جام جهانى 

از ســمت خود كنار خواهد رفت. بنزما 
در توئيتى نوشــت: « هر آنچه برايت رخ 
مى دهد، در آن موفق باشــى و شــايد 
اگر خدا بخواهد، دوبــاره به زودى تو را 
ببينم.» قرارداد دشــان تا ســال 2020 
اعتبار دارد ولى جايگاه او در تيم متزلزل 
شــده و ناكامى در روســيه مى تواند با 

اخراج او همراه شود.
*رفتن در اوج

اين هــا در حالى اســت كــه «زى رو»در 
كنفرانس خبرى اش اعــالم كرد: «قصد 
مربيگرى در فصل آينده را ندارم. اينگونه 
نيست كه از مربيگرى خسته شده باشم. 
فقط نياز به كمى اســتراحت دارم. برخى 
مواقــع در زندگى، شــما به شــرايطى 
مى رســيد كه مى گوييد ديگر بس است 
و بهتر است كه به يك چالش خاتمه داد. 
اينكار را براى صالح تيــم انجام دادم. مى 
خواســتم در اوج بروم. رفتنــم ربطى به 
مصاحبه رونالــدو در پايان بــازى فينال 

چمپيونز ليگ  هم نداشت»

رئال در به در جانشين «زى زو»
قطرى ها دل «زيدان»  را برده اند؟

تلگرافى

*تيم ملى مراكش پنجشنبه شــب در ديدارى دوســتانه به مصاف 
اوكراين رفت كه اين بازى با تساوى بدون گل به پايان رسيد.

*مجتبى حســينى ســرمربى پيشــين ذوب آهن اصفهان به عنوان 
سرمربى مس كرمان در فصل جديد انتخاب شد.

*مراسم برترين هاى فيفا ”The Best“ روز 24 سپتامبر (2 مهر) در 
لندن برگزار مى شود.

* «هان كوانگ ســونگ» مهاجم 19 ساله و اهل كره شــمالى باشگاه 
كاليارى اينك آماده است كه با تفاهم ميان دو باشگاه عازم تورين شود 
تا به عنوان نخستين بازيكن كره اى تاريخ باشگاه يوونتوس، براى اين 

تيم بازى كند.
*يكى از گزينه هاى مدنظر  آبى ها ميثم تيمورى بازيكن فصل گذشته 

پارس جنوبى بوده كه گفته مى شود رباط صليبى پاره كرده است.
*با قرعه كشــى رقابت هاى ليگ برتر و مشخص شدن زمان دربى 
كه هفته هشتم است ، در صورت صعود سرخ آبى ها در آسيا ممكن 
است شــاهد يك اتفاق بى نظير باشــيم. اينكه در يكماه شاهد سه 

دربى باشيم.
*كارلوس كى روش، سرمربى تيم ملى ايران در ويدئوى 100 ثانيه اى 

فيفا در كنار ديگر مربيان حاضر در جام جهانى حضور يافته است.
*درويش ، مديرعامل سايپا مدعى شد باشگاهى را سراغ دارد كه فصل 
پيش 75 ميليارد هزينه كرده و باشگاه هاى 40 ميلياردى هم داشته ايم. 
* گفته مى شود حامد لك، محسن مسلمان، على قربانى و چند بازيكن 

شاخص ليگ برترى ديگر در ليست خريد دايى قرار دارند.
* ســرخيو راموس از ســوى هواداران مصرى محمد صالح به مرگ 

تهديد شده است.

مرد پرتغالى خشمگين است 

كارلوس؛
 آتش زير خاكستر

ورزش : كارلــوس كى روش ايام خوشــى را ســپرى 
نمى كند، او نخستين فردى اســت كه در زمين تمرين 
حاضر مى شود و آخرين نفرى اســت كه چمن را ترك 
مى كند اما چهــره در هم رفته او نشــان مى دهد مرد 
پرتغالــى زياد از شــرايط حاكــم بــر اردوى تيم ملى 
رضايت ندارد! البته در حيــن تمرين پر حرارت عملكرد 
شــاگردانش را زير نظر دارد اما بيــرون از تمرين يك 

كارلوس ديگر را نظاره گر هستيم!
نزديكان سرمربى پرتغالى مدعى اند او به شدت از شرايط 
ناراضى اســت اما اين نارضايتى را براى حفظ آرامش اردو 
بروز نمى دهد. او در گفت و گو با ســاكت و ديگر مسئوالن 
فدراســيون اين مســئله را بروز داده و اعالم كــرد با اين 
وضعيت ادامه كار براى او سخت و دشــوار خواهد شد به 
ويژه كه پيش از بازى با ازبكستان هم شرايط آماده سازى 
برابر ميل او پيش نرفت و كار به جايى رسيد كه او تا دو روز 
مانده به بازى با ازبكســتان مجبور بود با چهار بازيكن كار 

خود را دنبال كند.
حاال مسئوالن فدراســيون فوتبال به وى وعده داده اند اگر 
امكان انجام بازى تداركاتى براى تيــم ملى به وجود آمد در 
روسيه و شهر مسكو در كنار بازى با ليتوانى كه پشت درهاى 
بسته قرار است انجام شود يك بازى تداركاتى ديگر نيز براى 

تيم ملى ايران تدارك ديده شود .
اما نكته جالب توجهى كه نمى توان به ســادگى از كنار آن 
گذشت مخفى نگه داشتن نارضايتى كى روش از اين اتفاقات 
در گفت و گوهاى وى با رسانه هاى بين المللى است. كى روش 
براى حفظ ظاهر هيچ اشاره اى تاكنون به ناتوانى فدراسيون 
در انجام بازى هاى تداركاتى نداشــته اســت تا كسى از اين 
موضوع خبردار نشود اما رسانه هاى داخلى و فوتبال دوستان 
فعال در فضاى مجازى با نشر اين اتفاق در حال گسترش اين 
موضوع در محافل خبرى هســتند اتفاقى كه كى روش نيز 

مخالف آن است.
بايد ديد سكوت كارلوس كى روش تا چه زمانى ادامه خواهد 
داشت و آيا اين فضا تا پايان مرحله گروهى باقى خواهند ماند 
يا اين كه دوباره كارلوس كى روش بــا يك مصاحبه توفانى 
همه چيز را تحت تاثير ســخنان خود قرار خواهد داد تا همه 
متوجه شــوند او از اتفاقات فعلى رخ داده در اردوى تيم ملى 

ناراضى است!
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* هفته اول:                                                                                                        

  پديــده مشــهد- پرســپوليس(افتتاحيه)  

رشــت   ســپيدرود  تهــران-  ســايپا   

  گســترش فوالد تبريز - استقالل خوزستان  

  نســاجى مازنــدران - ذوب آهــن اصفهان  

  نفت مسجدســليمان - تراكتورسازى تبريز  

  اســتقالل تهــران- پيــكان تهــران  

  فــوالد خوزســتان - پــارس جنوبــى جم  

  ســپاهان اصفهــان- صنعت نفت آبــادان  

* هفته دوم:                                                                                                        

  ســپيدرود رشت-ســپاهان اصفهــان  

  صنعــت نفــت آبادان - گســترش فــوالد  

  ذوب آهــن اصفهان-اســتقالل تهــران  

  اســتقالل خوزســتان- پديــده مشــهد  

تهــران   ســايپا  تهــران-  پيــكان 

  پــارس جنوبــى - نفــت مسجدســليمان  

  تراكتورســازى - نســاجى مازنــدران  

خوزســتان   فــوالد  پرســپوليس-    

 * هفته سوم:                                                                                                         

  گســترش فــوالد  - ســپيدرود رشــت  

  ســايپا تهــران  - ذوب آهــن اصفهــان  

نفــت   - صنعــت  پديــده مشــهد     

  نفت مسجدســليمان - فوالد خوزســتان  

  اســتقالل تهــران  - تراكتورســازى  

  اســتقالل خوزســتان - پرســپوليس  

  نســاجى مازنــدران - پارس جنوبــى جم  

  ســپاهان اصفهــان  - پيــكان تهــران  

* هفته چهارم:                                                                                                        

  ســپيدرود رشــت  - پديــده مشــهد  

  پيــكان تهــران - گســترش فــوالد  

  ذوب آهــن اصفهــان - ســپاهان اصفهان  

تهــران   ســايپا   - تراكتورســازى    

  پرســپوليس  - نفــت مسجدســليمان  

  پــارس جنوبــى - اســتقالل تهــران  

  صنعــت نفــت - اســتقالل خوزســتان  

  فــوالد خوزســتان  - نســاجى مازنــدران  

 

* هفته پنجم:                                                                                                        

  اســتقالل خوزســتان- ســپيدرود رشت  

  گســترش فــوالد  - ذوب آهــن اصفهــان  

تهــران   پيــكان   - پديــده مشــهد    

  ســايپا تهــران  - پــارس جنوبــى  

  نســاجى مازندران  - نفت مسجدســليمان  

  ســپاهان اصفهــان - تراكتورســازى  

  اســتقالل تهــران  - فــوالد خوزســتان

  صنعــت نفــت آبــادان- پرســپوليس

* هفته ششم:                                                                                                        

  ســپيدرود رشــت  - صنعــت نفــت  

  تراكتورســازى  - گســترش فــوالد  

  ذوب آهــن اصفهــان  - پديــده مشــهد  

  فــوالد خوزســتان  - ســايپا تهــران  

  نفــت مسجدســليمان  - اســتقالل تهران  

  پرســپوليس  - نســاجى مازنــدران  

  پــارس جنوبــى  - ســپاهان اصفهــان  

  پيــكان تهــران  - اســتقالل خوزســتان  

* هفته هفتم:                                                                                                        

رشــت   ســپيدرود   - پرســپوليس     

  گســترش فــوالد - پــارس جنوبــى  

  اســتقالل خوزســتان - ذوب آهن اصفهان  

تراكتورســازى    - مشــهد   پديــده    

  ســايپا تهــران  - نفــت مسجدســليمان  

  نســاجى مازنــدران  - اســتقالل تهــران  

  ســپاهان اصفهــان  - فــوالد خوزســتان  

  صنعــت نفــت آبــادان  - پيكان تهــران  

* هفته هشتم:                                                                                                        

  پيكان تهران - ســپيدرود رشــت رشــت  

  فــوالد خوزســتان - گســترش فــوالد  

  ذوب آهن اصفهــان  - صنعت نفــت آبادن  

  پــارس جنوبــى  - پديــده مشــهد  

  نســاجى مازنــدران  - ســايپا تهــران  

  نفت مسجدســليمان - ســپاهان اصفهان  

  تراكتورســازى - اســتقالل خوزســتان  

پرســپوليس    - اســتقالل     

* هفته نهم:                                                                                                        

  ســپيدرود رشــت  - ذوب آهــن اصفهان  

  گســترش فــوالد - نفت مسجدســليمان  

  پديــده مشــهد  - فــوالد خوزســتان  

  ســايپا تهــران  - اســتقالل تهــران  

تراكتورســازى    - نفــت   صنعــت    

تهــران   پيــكان   - پرســپوليس     

  اســتقالل خوزســتان - پــارس جنوبــى  

  ســپاهان اصفهان  - نســاجى مازنــدران  

* هفته دهم:                                                                                                        

  تراكتورســازى  - ســپيدرود رشــت  

  نســاجى مازنــدران - گســترش فــوالد  

  ذوب آهــن اصفهــان  - پيــكان تهــران  

  نفــت مسجدســليمان - پديــده مشــهد  

پرســپوليس    - تهــران   ســايپا    

  اســتقالل تهــران  - ســپاهان اصفهــان  

  پــارس جنوبــى  - صنعــت نفــت  

  فوالد خوزســتان  - اســتقالل خوزســتان  

 * هفته يازدهم:                                                                                                        

  پرســپوليس  - ذوب آهــن اصفهــان  

  ســپاهان اصفهــان  - ســايپا تهــران  

  استقالل خوزســتان  - نفت مسجدسليمان  

تراكتورســازى    - تهــران   پيــكان    

  گســترش فــوالد - اســتقالل تهــران  

  ســپيدرود رشــت  - پــارس جنوبــى  

  پديــده مشــهد  - نســاجى مازنــدران  

  صنعــت نفــت  - فــوالد خوزســتان  

* هفته دوازدهم:                                                                                                        

  فــوالد خوزســتان  - ســپيدرود رشــت  

  ســايپا تهــران  - گســترش فــوالد تبريز  

  تراكتورســازى  - ذوب آهــن اصفهــان  

  اســتقالل تهــران  - پديــده مشــهد  

  ســپاهان اصفهــان  - پرســپوليس  

  نفــت مسجدســليمان - صنعــت نفــت  

  نســاجى مازندران  - اســتقالل خوزستان  

  پــارس جنوبــى  - پيــكان تهــران  

* هفته سيزدهم:                                                                                                        

  پديــده مشــهد  - ســايپا تهــران  

  ســپيدرود رشــت - نفت مسجدســليمان  

تراكتورســازى    - پرســپوليس     

  اســتقالل خوزســتان - اســتقالل تهران  

  ذوب آهــن اصفهــان - پــارس جنوبــى  

  گســترش فــوالد  - ســپاهان اصفهــان  

  صنعــت نفــت  - نســاجى مازنــدران  

  پيــكان تهــران  - فــوالد خوزســتان  

* هفته چهاردهم:                                                                                                        

  نســاجى مازنــدران  - ســپيدرود رشــت  

  فــوالد خوزســتان  - ذوب آهــن اصفهان  

  ســپاهان اصفهــان  - پديــده مشــهد  

تراكتورســازى    - جنوبــى  پــارس    

پرســپوليس    - فــوالد  گســترش    

  اســتقالل تهــران  - صنعــت نفــت  

  ســايپا تهــران - اســتقالل خوزســتان  

  نفــت مسجدســليمان  - پيــكان تهــران  

* هفته پانزدهم:                                                                                                        

  پديــده مشــهد  - گســترش فــوالد  

تهــران   ســايپا   - نفــت   صنعــت    

  ذوب آهن اصفهان  - نفت مسجدســليمان  

  ســپيدرود رشــت  - اســتقالل تهــران  

جنوبــى   پــارس   - پرســپوليس     

  استقالل خوزســتان  - ســپاهان اصفهان  

  پيــكان تهــران  - نســاجى مازنــدران  

  تراكتورســازى  - فــوالد خوزســتان  

افتتاحيه با پديده- پرسپوليس در مشهد 

برنامه كامل فصل 98-97 ليگ برتر 
مراســم قرعه كشــى ليــگ بازى هــاى ليــگ 
هجدهم(فصل 98-97) فوتبال ايران در ســالن 
همايش هاى بين المللى رازى تهران برگزار شد كه 
تيم هاى شركت كننده در اين مسابقات برنامه هفته 
اول تا ســى اُم(پايانى) و حريفان شان را شناختند. 
شــروع مســابقات  فصل جديد ليگ برتر فوتبال 
ايران از روز چهاردهم مردادماه خواهد بود .  قدس 
برنامه تمــام بازى هاى ليــگ هجدهم به تفكيك 
هفته ها و تعيين دقيق ميزبان(تيم سمت راست) و 
مهمان(تيم سمت چپ) تا هفته پانزدهم(نيم فصل 
اول)  را براى عالقه مندان به فوتبال منتشر مى كند.

ليگ هجدهم قرعه كشى شد
دربى پايتخت هفته هشتم 

حميدرضا خداشناس: مراسم قرعه كشى ليگ هجدهم پنجشنبه 
شــب در ســالن همايش هاى بين المللــى رازى برگزار شــد. كه با 

حاشيه هاى زير همراه بود.
*تماشاگران دربى 90 به 10

حيدر بهاروند، رئيس سازمان ليگ درباره 90 به 10 شدن تماشاگران 
استقالل و پرسپوليس گفت: ما بايد استانداردها را بهتر كنيم، ما نبايد 
برخالف استانداردهاى جهانى يعنى AFC و فيفا حركت كنيم. به هر 
حال يك قانون است و ما بايد آن را اجرا كنيم كه اين كار قطعا امسال 

در دربى هفته هشتم رخ خواهد داد.
* حذف ستاره از لگوى پرسپوليس

سعيد فتاحى ، مسئول كميته مسابقات سازمان ليگ در مورد اعتراض 
نماينده پرسپوليس به عدم درج ستاره روى لوگوى اين تيم در مراسم 
قرعه كشى عنوان كرد: استقالل دو ستاره روى لوگوى خود ثبت كرده 
كه به خاطر قهرمانى در آسيا است و در همه جا عرف است. بحث زدن 
ستاره  در كشورهاى اروپايى بعد از كسب 10 قهرمانى، يا سه قهرمانى 
مطرح مى شود كه ما در ايران چنين چيزى نداشتيم بايد اين مسئله را 

بررسى كنيم كه ببينيم چه نتيجه اى حاصل مى شود. 
*جام دائم

سرخپوشان پايتخت در صورت هت تريك در قهرمانى براى هميشه 
جام قهرمانى را به خانه خواهند برد. طبق اعالم فتاحى، چنانچه در فصل 
هجدهم پرسپوليس قهرمان ليگ برتر شود، به دليل سه بار قهرمانى 
پياپى اين جام براى هميشه به خانه سرخ ها مى رود و يك جام جديد 

براى دوره بعد طراحى خواهد شد. 

اميرمحمد ســلطان پور :  برزيل كه بعد از برگزارى دور سوم مسابقات 
مقدماتى جام جهانى در رتبه ششم منطقه آمريكاى جنوبى قرار داشت و 
خطر صعود نكردن براى اولين دوره به اين مسابقات را حس مى كرد، بعد از 
آمدن تيته كه جايگزين دونگا شد، شرايط خود را متحول شده ديد. آن ها 
در نهايت با اقتدار با اختالف 10امتيازى نسبت به تيم دوم، به عنوان اولين 
تيم صعود كننده به روســيه خود را مطرح كردند. سلســائو از زمان آمدن 
تيته 10برد و 2مساوى كسب كردند و هنوز 4بازى مانده به پايان مقدماتى 
صعودشان را قطعى كرده بودند. قهرمان 5دوره رقابت هاى جام جهانى يك 
نقطه ضعف جدى دارد و آن عدم توانايى بازيكنان در كنترل احساساتشان 
است. در اين بين نيمار يكى از هدف هاى هميشگى تيم هاى حريف براى 
عصبانى كردن است وبايد ديد كه آيا زردپوشان مى توانند بر اعصاب خود در 

زير فشار بازى هاى جام جهانى مسلط باشند؟
سرمربى

تيته با 56سال سن پيش از انتخاب به عنوان سرمربى برزيل در رده باشگاهى 
در برزيل افتخارات متعددى به دســت آورده بود. او به همراه كورينتيانس 
انواع واقسام جام هاى داخلى و بين المللى را به دست آورده بود اما سپس اين 
تيم را ترك و به اروپا آمد و مدت زيادى را به تحقيق در شكل كار باشگاه هاى 

مختلف اين قاره گذراند.

ستاره
مى توان مطمئن بود كه نيمار در اوج دوران فوتبال خود قرار دارد. گران قيمت ترين 
بازيكن تاريخ، در بسيارى از جنبه هاى فوتبال خود پيشرفت زيادى كرده و اگر به 

اعصاب خود مسلط باشد، اين جام جهانى مى تواند ميدان بزرگ او باشد.
مهره قدرتمند

پائولينيو شايد يكى از محبوب ترين بازيكنان تيته باشد در حالى كه در نظر 
بسيارى قرارگيرى او در تركيب ثابت زرد وسبزها فراتر از توانايى هايش است. 

اما به هر ترتيب تيته از زمان حضورش در كورينتيانس به او اعتماد دارد.
ستاره غايب

در حالى كه از دنى آلوز به عنوان پرافتخارترين بازيكن تاريخ از حيث بردن جام 
نام مى برند، اما به خاطر مصدوميت از ناحيه زانو نتوانست از شانس مجدد خود 

براى اضافه كردن جام جهانى به كلكسيون افتخاراتش استفاده كند.
نوظهور

ظهور بازيكنى مانند گابريل خسوس همان چيزى بود كه طرفداران برزيل مدت ها 
منتظرش بودند. بعد از سال ها كه برزيل يك مهاجم نوك كالس جهانى نداشت 
اما اكنون مى تواند روى ستاره جوان منچسترسيتى حساب كند كه آمار خوب 
7گل زده در مسابقات مقدماتى را ثبت كرد، در حالى كه تنها در نيمى از مسابقات 

از ابتدا به ميدان رفته بود. 

در حالى كه صرب ها در سه دوره گذشته يورو و جام جهانى غايب بودند، اما 
با اقتدار به عنوان تيم اول گروه خود جواز حضور در روسيه را كسب كردند. 
البته بعد از پايان مسابقات مقدماتى، فدراســيون صربستان در تصميمى 
عجيب اسالوويوب موسلين را از سمت خود بركنار كرد چون اعتقاد داشت 
تاكتيك 3-4-3 او بيش از اندازه دفاعى اســت. البته به نظر نمى رســيد 
صربستان با 20گل زده در 10مسابقه در دور مقدماتى مشكلى از اين بابت 
داشته باشــد. اين دوازدهمين دوره حضور صربستان/يوگسالوى در جام 
جهانى است و از اولين دوره حضور آن ها در اولين دوره مسابقات در 1930 
كه رتبه چهارم را كسب كردند، شاهد كسب يك رتبه چهارمى ديگر براى 
آن ها در جام جهانى 1962 شيلى هســتيم. صربستان سه دوره نيز به دور 

يكچهارم نهايى جام جهانى راه يافته كه آخرين آن در 1990 ايتاليا بود.
سرمربى

مالدم كرســتاجى بعد از كنار گذاشته شدن موســلين به عنوان سرمربى 
موقت صربستان انتخاب شــد. با اينكه او 59بازى ملى براى يوگسالوى و 
صربستان به عنوان دفاع آخر در كارنامه دارد اما هيچ سرمربيگرى خاصى 
در رزومه او ديده نمى شود. اما به خاطر اينكه فدراسيون فوتبال صربستان 

در انتخاب دراگان استويكوويچ به خاطر داشتن  قرارداد او با باشگاه چينى 
ناكام ماند، اين فرصت براى كرستاجى پيش آمده كه در جام جهانى روى 

نيمكت صربستان بنشيند.
ستارگان

با اينكه در نيمه دوم فصل افت كرد، اما دوسان تاديچ نقش تعيين كننده اى 
در بقاى تيمش ساوتهمپتون در ليگ برتر ايفا كرد. الكساندر ميتروويچ نيز 
با اينكه دوران ماللت بارى را با نيوكاسل پشت سر گذاشت اما از زمانى كه 
به فوالم در ليگ دسته اول قرض داده شد، احيا شد و يكى از عوامل اصلى 
صعود اين تيم به ليگ برتر بود. نمانيا ماتيچ ســتاره منچستريونايتد را نيز 

نبايد فراموش كنيم.
نوظهور

ميات گاســينوويچ را به خاطر عملكرد بســيار خوبش در رقابت هاى جام 
ملت هاى اروپاى زير 19ساله هاى سال 2013 و جام جهانى زير 20سال در 
سال 2015 مى شناسند كه صربستان در هر دو مسابقات قهرمان شد. او در 
اولين بازى خود در تيم بزرگساالن گلزنى كرد و به او مى توان براى درخشش 

در روسيه اميد بااليى داشت.

ليگ هجدهم قرعه كشى شد
دربى پايتخت هفته هشتم 

حميدرضا خداشناس:

روى خط روسيه
12 روز تا

برزيل؛ متحول شده با تيته   معرفى  تيم هاى جام جهانى (16)
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گزارش

پنجمین شب شعر مقاومت 
با حضور شاعران لبنانی برگزار می شود

جاده ادبی »تهران بیروت« 

 ادب و هنر/ خدیجه زمانیان  پنجمین شب از شب های شعر مقاومت 
باعنوان »تهران بیروت« با حضور شاعران مقاومت لبنان و ایران در مؤسسه 
فرهنگی شهرســتان ادب برگزار می شود. این برنامه شنبه ۱۲ خرداد از 
ســاعت ۱۸ در سالن اجتماعات مؤسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب 
برگزار خواهد شــد. شاعرانی مانند علیرضا قزوه، ناصر فیض، عبدالرحیم 
سعیدی راد، علی محمد مؤدب، مرتضی حیدری آل کثیر، محمدمهدی 
سیار، امید مهدی نژاد، میالد عرفان پور، محسن رضوانی، مبین اردستانی، 
محمدرضا وحیدزاده، حســن صنوبری و ایمان طرفه، بشــری صاحبی، 
ســمانه خلف زاده، فادي حدرج، حســین حایك، عادل یونس، نورآملی 
از شــاعران مهم لبنان، احمدحسن الحجیری از شاعران جوان بحرین از 

شاعرانی هستند که در این شب شعر به شعرخوانی می پردازند.

  ایده پیدایش »شب های شعر مقاومت«
مدیر عامل شهرســتان ادب در خصوص شب های شعر مقاومت و ایده 
پیدایش آن گفت: ادبیات مقاومت یکی از مهم ترین گرایش های محتوایی 
شعر معاصر است و بسیاری از شاعران بزرگ ایران و جهان با این اندیشه 
شعر سروده اند. پیشینه هایی در مؤسسه شهرستان ادب موجب شد ایدۀ 
این شب های شعر شکل بگیرد. اولینش »پروندۀ تخصصی ادبیات مقاومت« 
سایت شهرستان ادب است. این پرونده از سال ۱393 آغاز شد و سعی شد 
رویکردی حرفه ای به این موضوع داشته باشیم، یعنی سعی کنیم بهترین 
متن های خالقانه ادب مقاومت امروز بیشــتر شعر و تا حدی داستان در 
این صفحه منتشر شوند و در کنار انتشار آثار، چراغ نقد و نظریه پردازی 
را در این حوزه روشــن  کنیم، ضمن اینکه ســعی کردیم خودمان فقط 
محدود به برداشت کلیشه ای از ادبیات مقاومت نشویم و به موضوع قدس 
و فلسطین محدود نماندیم. مقاومت را یك مفهوم عام در سرزمین های 
اسالمی دیدیم. به گفته مؤدب برگزار کنندگان این شب شعر از سال 93 
در این پرونده سراغ رنج ها و مسائل مسلمانان در کشورهای »فلسطین«، 
»یمن«، »افغانستان«، »تاجیکستان«، »لبنان«، »نیجریه«، »میانمار«، 
»عربستان«، »عراق« و »ســوریه« رفته اند. البته قبل از این پرونده هم 
شهرستان ادب در این موضوعات فعال بود، مثل وبالگ ها و فراخوان هایی 
که با موضوع خانم »آیات القرمزی« شاعر بحرینی یا موضوع فقر مسلمانان 
سومالی راه انداخته شد ولی از سال 93 سعی کردیم به طور متمرکز و با 
یك ساختار فکر شده این ایده ها را پی بگیریم. به گفته این شاعر پرونده 
ادبیات مقاومت در ســایت شهرستان ادب نقشۀ راه بود، اما این نقشه از 
چه زمانی به شب های شعر مقاومت منجر شد؟ مؤدب پاسخ می دهد: در 
حقیقت شب های شعر مقاومت عملی شدن بُعِد نظری آن پرونده است. 
البته برنامه هایی که به طور پراکنده با موضوع مقاومت و بیداری اسالمی 
برگزارمی کردیم، مثل شب شعر آیات سرخ -با موضوع مبارزان و شهیدان 
بحرینی- یا شب شعر بزرگ فاطمیون که با موضوع شهیدان مدافع حرم 
افغانستانی در شهر ری برگزار شد پیشینۀ دیگر این ماجرا بودند. استعداد 
و پیشینۀ ســوم ادبیات مقاومت هم خود شاعرانی بودند که در مؤسسه 
حضور داشــتند یا با ما در رفت وآمد بودند و جزو بهترین های این گونه 
سرایش بودند. به هر حال از سال ۱395 و همزمان با روز جهانی مقاومت، 
چراغ شب های شعر مقاومت را روشن کردیم و تا االن چهار برنامه برگزار 

کرده ایم و در تدارک برنامۀ پنجم با عنوان »تهران بیروت« هستیم.

  موضوعات قبلی شب های شعر مقاومت
مدیرعامل شهرســتان ادب در خصوص موضوعات قبلی شب های شعر 
مقاومت گفت: نخستین برنامه در همصدایی با شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر 
مسلمانان نیجریایی و نیز مبارزان و شهیدان مظلوم نیجریه بود و در روز 
جهانی مقاومت برگزار شد. برنامه دوم با عنوان »حج های ناتمام« در محرم 
در اصفهان برگزار شد و به موضوع شهیدان مظلوم منا و شهید نمر باقر 
النمر و جنایات حکومت عربستان پرداخت. برنامۀ سوم با عنوان »هرچه 
فریاد« ویژه شعر ضدآمریکایی و همصدایی با شاعران و شهیدان مبارزه با 
آمریکا بود. برنامۀ چهارم هم با عنوان »از سرگذشت« گرامیداشت حماسۀ 
شهید حججی و شهدای مدافع حرم بود که در معراج الشهدا برگزار کردیم.

مؤدب با بیان اینکه بســیاری از برنامه های اینچنینی شهرســتان ادب 
منتج به یك کتاب شــده اند، توضیح داد: البته انتشار کتاب توسط خود 
شهرســتان ادب انجام نشده است مثالً از وبالگ و فراخوان سرایش شعر 
»آیات القرمزی« و شــب شعر آیات سرخ ما حداقل دو کتاب از سوی دو 
نهاد منتشــر شده اســت، یا مثالً از وبالگ مطروحۀ شهرستان ادب هم 
کتابی درآمده و همچنین از بعضی پرونده های دیگرمان. مواردی جزئی 
هم توسط خود شهرستان ادب بوده، مثل »منا منهای بسیاران« که توسط 

دفتر شعر خودمان منتشر شده است.

  شب شعری بین المللی
حســن صنوبری دبیر این برنامه نیز درخصوص بین المللی شــدن این 
شب های شــعر می گوید: رویکرد این شب های شعر از ابتدا فراملی بوده 
اســت. در نخستین برنامه که با شور و استقبال بسیاری هم برگزار شد، 
شیعیان نیجریایی نیز حضور داشتند و سخنران اصلی برنامه هم جناب 
»اسماعیل شعیب« از شیعیان فرهیختۀ نیجریه و نیز از شاگردان شیخ 
زکزاکی بودند. اما برای اولین بار در پنجمین برنامه که در تدارک برگزاری 
آن هستیم اســت که شــاعران غیر ایرانی -لبنانی- هم حضور دارند و 
می خواهیم برنامه دو زبانه باشد؛ هم فارسی و هم عربی. به همین منظور 
به جز میهمانان خارجی )شاعران لبنانی و یك شاعر بحرینی(، از شاعران 

عربی سرای ایرانی هم برای شرکت در شعرخوانی دعوت کردیم.
مدیر دفتر رسانۀ شهرستان ادب در خصوص جریان سازی این شب شعر 
در حوزه شعر مقاومت، هم گفت: این شب شعر جوان است و هنوز برای 
قضاوت در مورد جریان سازی اش زود است. البته که پس از ما در شهرهای 
مهم دیگر کشورمان شب های شعری با همین عنوان شب شعر مقاومت 
و با همین موضوعات برگزار شده است. ما دوست داریم بتوانیم با اینگونه 
برنامه ها نگاه شاعران و اهالی ادبیات نگاه بازتر و جهانی تری باشد. شاعری 
که بتواند جهان را ببیند، شــاعری که جهاندیده باشد، قطعاً طور دیگر و 

بهتری می سراید. امیدواریم که این اتفاق محقق شود.
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ادب و هنر

گزارش قدس از دیدار سالیانه شاعران با رهبر معظم انقالب 

توصیه های امیِن شعر انقالب
ادب و هنر: پنجشــنبه ای که گذشــت یکی از 
صمیمی تریــن و پرخاطره ترین دیدارهای رهبر 
معظم انقالب اسالمی برگزار شد. طبق سنت هر 
ساله در آستانه نیمه ماه مبارک رمضان و همزمان 
با شب میالد کریم اهل  بیت حضرت امام حسن 
مجتبی)ع(، جمعی از اهالی فرهنگ، استادان شعر 
و ادب پارسی و شاعران جوان و پیشکسوت کشور 
با حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای دیدار کردند.

رهبر معظم انقالب در این جلســه با بیان اینکه 
شعر امروز از لحاظ پرداختن به موضوعات مهم 
و قابــل توّجه و احیاناً نــو، و همچنین از لحاظ 
آرایش لفظی و نظم زبانی و اســتفاده  مناســِب 
واژگانی، خیلــی خوب اســت، فرمودند: گاهی 
اوقات در شــعرهای امروز یعنی شعرهای دوران 
انقــالب که مضامین خوب و مفاهیم نو در آن ها 
زیاد است، ضعف های زبانی دیده می شود؛ اما من 
می بینم بتدریج دارد این ضعف های زبانی برطرف 
می شود؛ یعنی امشب خوشبختانه این معنا وجود 

داشت.

 عفت شعر فارسی را نگه دارید
 ایشان در ادامه بیان کردند: یك نکته که به نظر 
می رســد امروز به این نکته باید توّجه کرد این 
است که شــعر فارسی از ابتدایی که یك تبّرزی 
پیدا کرده تقریباً تا امروز، غالباً شعری عفیف بوده 
است. نه اینکه حاال هرزه گویی و پرده دری در شعر 
وجود نداشته؛ چرا، در گذشته هم بوده، البّته کم؛ 
در دوره های اخیر هم بوده اما این ها کم اســت؛ 
در شعر فارسی از اّول، حّتی مثالً فرض کنید در 
دوران شعر خراسانی آن حالت محجوبّیت و عّفت 
بوده است. ما شعر فارسی را در طول تاریخ، عفیف 
سراغ داریم؛ این را نگه دارید؛ بایستی در محیط 

شعرِی ما این عّفت شعری محفوظ بماند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای درباره تأثیرگذاری هنر 
شعر فرمودند: شعر یکی از هنرهای اثرگذار است؛ 
یك خصوصّیاتی در شعر هست که در بسیاری از 
هنرهای دیگر نیست. بعضی از هنرها مثل سینما، 
مثل تئاتــر و از این قبیل در بخش دیگری و به 
نوع دیگری بسیار اثرگذارند اما اثرگذاری شعر نوع 

دیگری است. 
رهبر معظم انقالب اســالمی خاطرنشان کردند: 

شعر بایستی جریان سازی بکند؛ یعنی مجموعه  
شاعر کشور باید جوری شعر را در فضای هنری 
کشــور و فضای شعری کشــور تنظیم، تولید و 
تکثیر بکنند که بتوانند مسائل مهم و مورد ابتالی 
کشــور را گفتمان ســازی و جریا ن سازی کنند. 
فرض بفرمایید راجع به مســئله  عدالت، مسئله  
مقاومت، مســئله  اخالق؛ ما، هم اخالق شخصی 
خودمان بایستی تهذیب بشود و رشد و ُعلو پیدا 
بکند، هم اخالق معاشرتی مان و رفتارهایمان با 
مردم، مثل گذشــت، ایثار، صداقت، اُخّوت و... . 
خوشبختانه در تاریخ شعر ما، در این زمینه خیلی 
حرف هست، خیلی اشــعار عالی سروده شده و 
این گفتمان سازی باید ادامه پیدا کند؛ همچنین 
در زمینه هــای گوناگون که عــرض کردم؛ مثل 
مقاومت، مثل همین مسائلی که امشب در چند 

شعر بود و موضوعات مهّمی بود.

 حکمت و شعر فارسی به هم پیوسته اند
حضرت آیــت اهلل خامنه ای بیان کردند: شــعر 
فارسی در طول زمان در تولید و تعمیق اندیشه 
نقش آفرینــی کرده اســت. اگر نــگاه کنید، در 
شعر فارسی حکمت زیاد اســت؛ ما فردوسی را 
می گوییم »حکیم فردوسی«، نظامی را می گوییم 

»حکیم نظامی«، یعنی این ها شــعر خودشان را 
ظرفی برای حکمت قــرار دادند، آن هم حکمت 

اسالمی و قرآنی.  
بایستی این روحیه و این حالت حکمت و اخالق، 
در شــعر امروز ما برجسته بشود. من در همین 
شعرهایی که امشب اینجا خوانده شد، چند بیت 
دیدم که واقعاً در آن ها حکمت بود و از ابیاتی بود 
که این ها را می توان در حافظه و در نوشته ها نگه 

داشت و منتشر کرد. 
ایشــان در ادامه این نکته تصریح کردند: نقطه  
مقابل ایــن حکمت و تعمیق اندیشــه و ایجاد 
امید در شــعر، این است که ما در شعر، مخاطب 
خودمان را به الابالی گری در عمل، سطحی نگری 
در اندیشــه و فکــر، وادادگــی در سیاســت، و 
بی تفاوتی در مواجهه  با دشمن سوق بدهیم؛ این 
قطعاً برخالف حکمت شعری است که در طول 

زمان در شعر فارسی وجود داشته است. بایستی 
به این توّجه کرد.

رهبر معظم انقالب اســالمی تأکید کردند: یك 
نکته  دیگری که بسیار مهم است، مسئله  ترانه و 
سرود است. من یك بار دیگر این قضیه را مطرح 
کرده ام که ترانه و ســرود، یك بخش الزم و یك 
شعبه  الزم در زمینه  هنر شعری است که بسیار 

تأثیرگذار است. 
ما در موارد بســیاری دیده ایم که یك شعری در 
زبان جوان، نوجوان و افراد مختلف -دانشــجو، 
دانش آموز و غیره- جریان دارد که خود این شعر 
موجب حرکت و نشاط و جهت دهی است. االن 
در این زمینه انصافاً ما کم داریم و کم گذاشته ایم؛ 
در زمینه  ترانه و در زمینه  سرود، سرودهای خوب 

کم است.

 جامعه ایرانی با شعر آمیخته است
 ایشان در پایان خاطرنشان کردند: جامعه  ایرانی با 
شعر آمیخته است و این نقطه  قّوت بزرگی است. 
در سال های گوناگون انقالب، شعارهایی که غالباً 
هم موزون اســت و صورت شــعری دارد، از دل 
جمعّیت جوشیده؛ یعنی هیچ کس نمی داند چه 
کســی این شعر را تولید کرده اّما چون موزون و 
در مواردی ُمقّفی است، مردم دنبال کرده اند. در 
محیط های زندگی ما نیز شعر خیلی رایج است و 

این فرصت بزرگی است. 
در این دیدار، 3۱ نفر از شــاعران، اشعار خود را 
در حضور رهبر انقالب اســالمی قرائت کردند. 
جانبــازان، شــهدای مدافع حرم، فلســطین، 
عربســتان، اهل بیت)ع(، پرچم ایران، گوهرشاد، 
کاالی ایرانی از موضوعاتی بودند که شــاعران به 
آن ها توجه بیشتری کرده بودند و بر مبنای آن ها 

شعر سروده بودند.
همچنین فاضل نظری با خواندن غزلی عاشقانه، 
میالد عرفان پور با خواندن چند رباعی و عباس 
احمدی با خواندن شــعری طنز حــال و هوای 
دیگری را به حسینیه امام خمینی منتقل کردند.

امــا در این میــان موضوعاتی مثل فلســطین، 
گوهرشاد، حمایت از کاالی ایرانی و پرچم ایران 
بیش از ســایر موضوع ها مورد توجه ایشان قرار 

گرفت که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد. 

گزارش

جواد اسالمی از تجربه شعرخوانی اش در حضور رهبر انقالب می گوید
رهبری گفتند محکم جلو بروید

 ادب و هنر/ موســوی  جواد اســالمی، 
از شاعران کشــور، در دیدار شاعران با رهبر 
انقالب سروده ای با موضوع هجو سیاست های 
آل سعود خواند که مورد تفقد و تحسین مقام معظم رهبری 
قرار گرفت. اســالمی در دهه هفتاد با جشنواره های شعر 
دانش آموزی و بهره گیری از محضر شاعرانی چون محمدکاظم 
کاظمی، مصطفی محدثی خراســانی و امیری اســفندقه 
 خودش را به عنوان یك شــاعر به جامعه ادبی شناساند.

در ســال ۸5 تنها مجموعه شعری او با عنوان »عقلم اگر 
 نمی کشد عشقم که می کشــد« کتاب سال خراسان شد. 
او چند وقتی اســت به گفته خودش شعر هجو می گوید 
و دشــمنان کشور و دین را به باد انتقاد می گیرد. اسالمی 
درخصــوص اینکه چرا به این حوزه روی آورده اســت به 
قدس گفت: ما در ایران به اندازه کافی شعر مدح و منقبت 
بــزرگان و امامان را داریم اما هجو دشــمنان دین و خدا 
کمتر به چشــم می خورد. من فکر می کنم شاعر باید آن 
 قسمت »حرب لمن حاربکم« را بیشتر مد نظر قرار بدهد.

جواد اسالمی با گالیه از رویکرد محافظه کارانه صداوسیما 
در پوشــش برخی موضوعات گفــت: از یك طرف تصویر 
قدم زدن رئیس جمهور کشــورمان با ســران کشورهای 
عربی در تلویزیون پخش می شــود و از طرفی تنها شعر 
 من که هجو آل ســعود اســت پوشــش داده نمی شود. 
وی در توضیح این مطلب اذعان کرد: وقتی دیدار شاعران با 
رهبری از تلویزیون منتشر شد من قم بودم. خانواده تماس 

گرفتند و گفتند که چرا تلویزیون شعرخوانی تو را نگذاشته 
اســت؟ فهمیدم که قسمت شــعر من که هجو آل سعود 
است پخش نشده اســت. البته صداوسیمای خراسان هم 
محدودیــت دارد؛ چراکه یك بار بیتــی را با این مضمون 
خواندم که ما اگر کوکاکوال و پپسی می نوشیم وطن پرست 
 واقعی نیســتیم و صداوسیمای استان آن را منتشر نکرد. 
این شــاعر جوان چنارانــی در ادامه گفــت: من پس از 
شعرخوانی خدمت رهبر معظم انقالب رسیدم و از ایشان 
پرسیدم که ما برای هجو دشمن در قالب شعر چه کار کنیم؟ 
ایشان در جواب فرمودند محکم بروید جلو. برای همین من 
 به صدا و ســیما کاری ندارم و کار خودم را ادامه می دهم.

اسالمی در پایان گفت: درحال حاضر یك مجموعه ای از 
کارهای سال های ۸0 تا اکنون با عنوان ۱0 ضربه شمشیر 
گردآوری کرده ام که انتشــارات سوره مهر قرار است چاپ 
کند. اشعار این مجموعه بیشــتر برای آزادسازی حلب و 

مدافعان حرم سروده شده است.

خبر

با حضور سید عبداهلل حسینی و شاعران برجسته خراسانی
»از مشهد تا ژوهانسبورگ« به مشهد می آید

ادب و هنــر: امــروز، شــنبه ۱۲ خردادماه 
با حضور ســید عبداهلل حســینی و شــاعران 
برجسته خراسانی چاپ دوم کتاب »از مشهد 
تا ژوهانســبورگ« در مشهد رونمایی می شــود. این برنامه 
ساعت ۱7/30 دقیقه در حوزه هنری انقالب اسالمی خراسان 
رضوی برگزار خواهد شد.  این کتاب شامل گفت و گوی بلند 
حسین قرایی با حجت االسالم سید عبداهلل حسینی است که 

در قالب مجموعه تاریخ شفاهی 
شعر معاصر ایران از سوی نشر 
شــهید کاظمی منتشــر شده 
اســت. قرایی در ایــن کتاب و 
در قالــب یك گفت و گوی بلند 
زندگی و زمانه این شــاعر را از 
کودکی تا حضور در حوزه علمیه 
شهر مشهد و نیز مطرح شدن به 
عنوان یك طلبه شاعر در کنگره 
شعر دفاع مقدس و پس از آن 
آشنایی با شــاعران سرشناس 
خراســان و برپایی کنگره شعر 
طــالب مورد توجه قــرار داده 
اســت.  حضــور در آفریقــای 
جنوبــی و فعالیت فرهنگی در 
این کشور نیز بخش دیگری از 

این گفت و گوی بلند است.

 اظهار نظر شـاعران درباره حسینی
در قسمت دوم از این کتاب نمونه ای از اشعار این شاعر برای 
مخاطبان درج شده است و در بخش سوم آن شاعرانی چون 
زکریا اخالقی، حمید رضا شکارسری، محمد کاظم کاظمی، 
رضا اسماعیلی، هادی سعیدی کیاسری و... درباره شعر و 

شخصیت سید عبداهلل حسینی به اظهارنظر پرداخته اند.

 ماجرای معمم شدن سید 
عبداهلل

یکی از قابل توجه ترین بخش های 
این کتاب ماجرای معمم شدن 
ســید عبداهلل حســینی توسط 
حضرت امــام خمینی)ره( و نیز 
شرح او از سامان دادن به جلسات 
شعر رهبر انقالب اسالمی پس از 
منصوب شــدن ایشان به سمت 
رهبری است که به تفصیل درباره 
آن در کتاب توضیح داده شــده 

است. 
کتاب »از مشهد تا ژوهانسبورگ« 
را نشر شــهید کاظمی در چاپ 
نخست در 300 صفحه با قیمت 
۱6 هــزار تومان منتشــر کرده 

است.

قادر طهماسبی)فرید( از شاعران حاضر در جلسه، 
شــعری با موضوع فلســطین خواند. آقا در پایان 
شعرخوانی فرید، فرمودند: خیلی خوب بود آقای 
طهماسبی. الحمدهلل شما از حد بسیار خوب شعر 
برخوردارید. هم مضمون ها، هم لفظ مناســب و 
خوب اســت. این بار اول هم نیســت. مکرر اتفاق 
افتاده شعر شما درست پاسخ به یك نیاز روز بوده 
اســت، این از خصوصیات آقای طهماسبی است. 

عاشقان را گر هزاران جان دهند 
جمله را در صحبت جانان دهند

اهل دل را دادن جان مشکل است
اهل دل جان را ولی آسان دهند
ما زجان آسان و خندان بگذریم

هر زمان موالی ما فرمان دهد
وقت آن شد گوشمالی سهمگین

فارسان بر لشکر شیطان دهند
این گرازان گریزان تا به کی

در بهشت قوس ما جوالن دهند
ای فلسطین استقامت پیشه کن

تا به آزادی تو را امکان دهند

فلسطین؛ موضوع روز

جواد جعفری نســب از سبزوار هم در این محفل 
صمیمانه شعر خواند اما پیش از آن گفت: قصیده ای 
برای پرچم پرافتخار کشورم و در واکنش به هتك 
حرمت صورت گرفته به آن سروده ام که می خوانم.

این پرچمی که در همه دوران سرآمد است
از انقالب کاوه آهنگر آمده ست

از گرگ و میش مبهم اسطوره های دور
از روشِن حماسه این کشور آمده ست
در دست های رستم دستان در اهتزاز
بر شانه سیاَوش از آتش در آمده ست

با سربدارها به سِر دار رفته است
چنگیز در برابر او مضطر آمده ست

گاهی انیس جنگلیان بوده است و گاه
مشروطه خواه را علِم لشکر آمده ست

حبل المتین وحدت مستضعفان شده ست
آیینه دار هیمنه رهبر آمده ست

با این همه همیشه سرافراز و ماندگار
در اهتزاز بر سر این کشور آمده ست

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان فرمودند: موضوع 
پرچم جدید بود و خیلی خوب.

برای هتک حرمت به پرچم

محمد حســین ملکیان در این مراسم نیز شعری 
خواند که رهبر انقالب بارها او را تحسین کردند.

یکایک سر شکست آن روز اما عهد و پیمان نه
غم دین بود در اندیشه مردم، غم نان نه

شبی ظلمانی و تاریک حاکم بود بر تهران
به لطف حضرت خورشید اما بر خراسان نه

کبوترهای گوهرشاد بودیم و صدای تیر
پریشان کرد جمع یکدل ما را، پشیمان نه

سراسر، صحن از فوج کبوترها چنان پر شد
که چندین بار خالی شد خشاب آن روز و میدان نه

یکی فریاد می زد شرمتان باد  ای دژخیمان!
به سمت ما بیندازید تیر، اما به ایوان نه

دیانت بر سیاست چیره شد، آری جهان فهمید
رضاجان است شاه مردم ایران، رضاخان نه!

دفاع از حرم یعنی قرار جنگ اگر باشد
زمین کارزار ما تالویو است، تهران نه!

رهبــر انقالب هم پــس از تحســین های مکرر 
 فرمودند: نکته مهمی اســت مســئله گوهرشاد، 
 چرا که پس از هشــتاد و اندی ســال همچنان 

مظلوم است.

گوهرشاد، 80 سال مظلومیت

در یکی از بخش های این دیدار نوبت به غالمعلی 
حداد عادل که رسید، او گفت: عنوان امسال را در 
نوروز حمایــت از کاال و تولید ملی و ایرانی اعالم 
فرمودید، پس از آن به دوش همه ما انواع وظایف 
افتاد. بنده نیز فکر کردم یکی از کارهایی که باید 
انجام دهم این است که با شعر، فرهنگ حمایت و 

استفاده از کاالی ایرانی را تبلیغ کنم:
منم پاک فرزند ایران زمین

چراغی در این خاک نورانی ام
اگر ترک و کرد و لر و ترکمن

بلوچ و عرب یا خراسانی ام
ز تبریز و شیراز از اهواز و رشت

ز کرمان و یزدم، سپاهانیم
هوادار آبادی میهنم

نگهدار ایران ز ویرانی ام
ندارم به جز مهر ایران به دل

خریدار کاالی ایرانی ام
پس از شعرخوانی رئیس فرهنگستان زبان و ادب 
پارســی، رهبر معظم انقالب فرمودند: شهرکرد و 
کهگیلویه و بویر احمد را نگفتید! پس از این جمله 

رهبر انقالب صدای خنده حاضران بلند شد.

حمایت از کاال و تولید ملی 

برگزیدهها

آنچهمیخوانید

من یــک بار دیگر ایــن قضیّه را 
مطرح کرده ام که ترانه و سرود، 
یک بخش الزم و یک شعبه  الزم 
در زمینه  هنر شــعری اســت که 

بسیار تأثیرگذار است
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سیدمحمود رضوی درباره »التاری«:
باید اسطوره سازی کرد
رضوی  ســیدمحمود  تسنیم: 
تهیه کننــده »التاری«بــا بیان 
اینکه معموالً درباره هیچ فیلمی 
از آثار خودم صحبت نمی کنم و 
دوست دارم مخاطب نظر بدهد، 
گفت: می دانم مخاطبین بهترین 
منتقدین و تماشــاگران فهیمی 

هستند که می توانند راهنمای خوبی برای کارهای بعدی باشند. 
وی افزود: یکی از مســائلی که در »التاری« برای ما مهم بود، صحبت از 
مفاهیم حلقه مفقوده امروز اجتماع یعنی غیرت بود زیرا طی سالیان اخیر 
غیرت به یک امر مزاحم تعبیر شــده، اما هم نسل های ما می دانند که به 

واسطه غیرت یک بسته حمایتی در اختیار دیگران قرار می گیرد.
رضوی با بیان اینکه می خواستیم برای نوجوانان و جوانان دهه 70 و 80 
که شور و شوق خاصی دارند از غیورمردان و پهلوانان مان بگوییم توضیح 
داد: ما در »التاری« نشان دادیم که پسرهای جوانی که می گویند عرضه 

کارهای بزرگ ندارند، این طور نیست. 
التاری حداقل ما را با اتفاقات زندگی روبه رو می کند. جایی که موسی)هادی 
حجازی فر( می خواست به امیرعلی)ساعد سهیلی( کمک کند، اما با وجود 
حضور دخترش نامی از او نبرد تا همه بدانند قهرمان اصلی داستان درد 

اجتماعی دارد و نه شخصی! 
می دانید گاهی جامعه در غیرت ورزی هم دچار افراط و تفریط می شود که 
به تعبیر بســیاری از کارشناسان این فیلم جامعه را به سمت میانه رفتار 
کردن هدایت می کند که ما هرکاری را در مســیر درست خودش انجام 
دهیم.  وی با تأکید بر اینکه اسطوره ســازی در فیلم ها باید دوباره رونق 
پیدا کند، اظهار کرد: جامعه امروز نیاز به اسطوره سازی و معرفی الگوهای 
مناسب دارد. ما در التاری سعی کردیم که کنش قهرمانانه درستی داشته 
باشیم، چون به واسطه اسطوره باید درباره مفهومی اجتماعی و فرهنگی به 
نام غیرت و مردانگی صحبت کنم که نیاز به اسطوره سازی و معرفی الگوی 
مناســبی بود که این پیام را مقتدرانه و شکوهمندانه به جامعه برساند؛ 
مــن فکر می کنم این اتفاق در فیلم ما افتاد و امیدوارم دوباره در صنعت 

فیلمسازی ما به عنوان یک اصل مهم موردتوجه قرار گیرد.
این تهیه کننده سینما در پایان خاطرنشــان کرد: برخالف بسیاری که 
محتوای این فیلم را زیر سوال می برند و اعتقاد دارند که ناآگاهانه و از روی 
تخیالت ساخته شده،  باید این پاسخ را بدهم که این فیلم ۱۴ مشاوره در 

بخش های مختلف حقوقی، قضایی، اجتماعی، انتظامی و... داشته است.

 سیما و ســینما/ معین اصغری  سینمای 
هر کشــوری به طور طبیعی همواره تحت تأثیر 
شخصیت های سیاســی تأثیرگذارش فیلم هایی 
از زوایای مختلف تولیــد می کند؛ نمونه بارز آن 
ســینمای هالیوود که برای جــان اف کندی و 
آبراهام لینکلــن از رئیس جمهوران مهم آمریکا 
فیلم های پرشــمار و بزرگ و کوچکی را ساخته 
که در تاریخ سینمای آمریکا ماندگار شده اند، یا 
اسطوره سازی های بســیار مانند عمر مختار که 
نقــش جاودانه آن را آنتونی کویین بازی کرد. به 
راستی سینمای ایران با این همه نهادهای صاحب 
پول که صرف ســاخت فیلم های ریز و درشــت 
می شــود، چرا برای بنیانگذار انقالبش دست به 

اقدامی نمی زند؟

 زمانی نشان دادن چهره امام تابو بود
رضــا ایرانمنش، بازیگر نام آشــنای ســینما و 
تلویزیون در گفت وگو بــا قدس با بیان اینکه از 
اول انقالب این بحث مطرح بود که چهره امام را 
چگونه نشان دهیم، گفت: متأسفانه اول انقالب 
یک وحشــتی برای فیلمســاز ایجاد کردند که 
نشــان دادن تصویر چهره حضرت امام مثل امام 
حسین)ع( ممنوع است، اگر فیلمساز می خواست 
امام را نشــان دهد از تبعاتش می ترسید. درست 
این بود که این مسئله را نهادهای مربوط بخوبی 
تبیین می کردند تا یک تابو درســت نشود. آقای 
دری اولین بار در ســریال کاله پهلوی این تابو را 
شکستند و چهره امام را نشان دادند. دیدیم که 

هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاد.
وی با گالیه مندی از اینکه رویکرد مســئولین 
و در درجــه دوم هنرمندان نســبت به کارهای 
انقالبی خیلی کم شــده است، خاطرنشان کرد: 
در ســال های اخیر ما کمتــر کاری را می بینیم 
که پیرامون انقالب باشد. شاید مسئولین بگویند 
هنرمندان نمی آیند، ولی وقتی پشتیبانی و تأمین 
هزینه از فیلم ساز نشود، مطمئناً تهیه کننده نیز 
پیشــقدم نمی شــود چون او دنبال کار بفروش 
است و می خواهد برگشت پولش را تضمین کند. 
پس بحث این نیســت که مردم کارهای ارزشی 
را نمی بینند، بلکه ســرمایه گذار دنبال بازگشت 
سرمایه اســت و تا این امر محقق نشود همین 
روال ادامه خواهد داشت. االن خیلی ها دنبال این 
هستند که کار کم هزینه باشد، مبلی باشد تا روی 
آن لم بدهند و با یک داســتان ساده سریع فیلم 
بسازند و وقتی روی پرده رفت، گیشه را تسخیر 

کند. 
ایرانمنش با اشــاره به دهــه 70 و اینکه آن ایام 
فیلم های دفاع مقدس زیاد ساخته می شد، گفت: 
در آن دوران حوزه هنری، سیاست های خوبی به 

خرج داد و جواب گرفت. مثالً به همه فیلمسازان 
اعالم کرد هرکس در فیلمش حتی یک سکانس 
هم شــده، گریزی بزند به جبهه و جنگ، من به 
عنوان متولی فالن مبلغ کمک می کنم. آن سال 
ببینید چقدر فیلم های این مدلی ســاخته شد 
که گاهی یک ســکانس هم که شده، فلش بک 
می زدند بــه دوران جنگ. االن نه تلویزیون پول 
می دهد و نه ارشــاد و نه نهادهای دیگر. انجمن 
ســینمای دفاع مقدس و یا بنیاد نشر آثار دفاع 
مقدس که وظیفه شان این تولیدات است و اصاًل 
بودجه می گیرند تا این آثار را بسازند باید جواب 

بدهند که چرا حمایت نمی کنند. 

 توان فنی ساخت نقاط اوج زندگی امام 
در سینمای ما نیست

جواد اردکانی، کارگردان سینما معتقد است که 
زندگی حضرت امام )ره( نقاط اوجی دارد که اگر 
نتوانیم در آثار نمایشــی، این نقاط اوج را نشان 
دهیم، هر چیزی را که به مخاطب نشان دهیم، 

او را اغنا نمی کند.
وی با بیان اینکه بازســازی نقــاط اوج زندگی 
امام خمینی )ره( بسیار دشوار و پرهزینه است، 
توضیح می دهد: مثالً صحنه ورود امام به ایران و 
استقبال تاریخی که از ایشان شد یا صحنه تشییع 

پیکر امام )ره( و حضور تکرار نشــدنی مردم، از 
صحنه هایی است که سینما، توان بازنمایی آن را 

در قالب سینمایی و داستانی ندارد. 
او ادامه می دهد: مثالً ســریال »آفتاب و زمین« 
ساخته جواد شمقدری، فیلم »صنوبر« اثر مجتبی 
راعی یا فیلم »فرزند صبح« ساخته بهروز افخمی 
از بیان نقاط اوج زندگی امام)ره( پرهیز کردند و به 
حواشی پرداخته اند که در جای خود مهم است، 

اما نقاط اوج زندگی امام نیست. 
اردکانی با بیان اینکه در انتخاب قالب نمایشــی 
هم اشتباه کردیم، خاطرنشــان می کند: نصف 
پولی که برای فیلم »فرزند صبح« هزینه شــد، 

اگر خرج ساخت یک مستند خوب برای زندگانی 
امام )ره( می شد، تأثیر بهتری داشت. ساخت یک 
مستند فخیم و باشکوه که توان بازگویی زندگی 
امام )ره( را داشــته باشد، خیلی بهتر از یک کار 
داستانی ناقص و ضعیف مثل فرزند صبح است که 
تولیدکنندگان هم حاضر نشدند آن را به نمایش 
عمومی بگذارند. به باور او، مدیران فرهنگی حاضر 
نیستند برای ساخت مستند هزینه کنند و پول ها 
را خرج آثار نمایشی در قالب داستانی می کنند که 
این قالب در بخش محتوا و قصه هم ضعف دارد. 
چرا وقتی در حوزه ساخت فیلم و سریال به نتیجه 
نمی رســیم، روی ساخت مستند سرمایه گذاری 

نمی شود؟ 
این کارگردان، آثار نمایشی مستند درباره زندگی 
امام خمینی )ره( را گنجینــه ای برای آیندگان 
می دانــد و تأکید می کند: اگــر از فرصت امروز 
بهره نبریم، 30-20 سال آینده شاهدان مستقیم 
روزهای انقالب و یاران نزدیک امام در قید حیات 

نیستند، آنچه می ماند همین مستندهاست.
اردکانی معتقد است: بهتر است که امام را در آیینه 
آشنایان و اطرافیان، دوستان و حتی دشمنان شان 
ببینیم چرا که وقتی مستقیماً به شخصیت امام 
نزدیک شــدیم، موفق عمل نکردیم مثال برخی 
فیلم ها و سریال هایی که درباره امام ساخته شده، 

با این هدف بوده که مستقیما به شخصیت امام 
بپردازد، اما نتوانسته اند به شخصیت این بزرگوار 
نزدیک شوند. اردکانی با بیان اینکه فیلمسازان ما 
چقدر تصمیمات مهم حضرت امام را در قالب های 
نمایشی به بوته تحلیل و نقد گذاشته اند، یادآور 
شد: باید به چراهای زندگانی امام پاسخ دهیم نه 
اینکه حرف های شعاری درباره این شخصیت مهم 
را در قالب نمایشی تکرار کنیم. به نظر می رسد 
قدرت مســتند در این عرصه بیشــتر از دیگر 

قالب هاست. 

 ماجراهای یک فیلم پرحاشیه
شاید مهم ترین فیلمی که در این چهار دهه درباره 
امام خمینی)ره( ساخته شــده، »فرزند صبح« 
اســت. فیلمی پرحاشیه که هنوز موفق به اکران 
نشده است.  اوایل سال 83 خبر ساخت فیلمی 
درباره امام خمینی)ره( بازتاب وسیعی داشت و از 
همان ابتدا با حواشی زیادی همراه بود به طوری 
که این پروژه را به یکی از پرحاشیه ترین فیلم های 

تاریخ سینمای ایران تبدیل کرد.
پس از آن، فیلمبرداری تا تیرماه 8۴ در لوکیشن 
اصلی در حوالی شــهریار که زمین آن خریداری 
شده بود، ادامه یافت تا اینکه افخمی اعالم کرد، 
فیلمبرداری تا یکی دو ســال تعطیل خواهد بود 
چرا که بازیگر خردسالی که نقش امام )ره( را در 
سه، چهار سالگی بازی می کند، بسیار تواناست 
و ترجیح می دهد او در بخش دوم فیلم خودش 
نقش دوران هفت، هشت سالگی امام )ره( را بازی 
کند و این یعنی که پروژه باید متوقف شده تا این 

بازیگر خردسال کمی بزرگ تر شود!
در هر صــورت مرداد 85 فیلمبــرداری بخش 
دوم پــروژه »فرزنــد صبح« آغاز شــد و پس از 
کشــمکش های بسیار پس از ســه سال، آذرماه 
86 به پایان رســید. پس از نمایش این فیلم در 
جشنواره بیســت و نهم فجر، سیل انتقادات به 
ســمت بهروز افخمی برای هفت ســال زمانی 
که روی آن گذاشته اســت، سرازیر شد و البته 
او باز هم ماننــد زمان نمایش »فرزند صبح« در 
جشن خانه سینما، اصرار داشت که فیلم فعلی 
را او کارگردانی نکرده است چراکه حاصل تدوین 
جدید به کلی با آنچه او مد نظر داشته، متفاوت 
 بوده است. افخمی طی این سال ها هربار صحبت 
»فرزند صبح« می شــود باز بــر تدوین و انجام 
مراحل نهایی فیلم تأکید دارد و معتقد است: فیلم 
»فرزند صبح« من هنوز در جشنواره به نمایش 
درنیامده است و آن نسخه که در جشنواره بود ، 
کار من نبود. ســرمایه گذاران این فیلم موافقت 
کردند تــا این فیلم را کامل کننــد و با تدوین 

سیف اهلل داد آن را به سرانجام برسانند.

چرا بعد از 40 سال از پیروزی انقالب اسالمی هنوز فیلمی شایسته بنیانگذار آن ساخته نشده است؟

جای خالی امام w در سینمای انقالب 

آنچهمیخوانید

در ســال های اخیر ما کمتر کاری 
را می بینیم کــه پیرامون انقالب 
باشد. شاید مســئولین بگویند 
هنرمندان نمی آینــد، ولی وقتی 
پشــتیبانی و تأمیــن هزینــه از 
فیلم ســاز نشــود، مطمئنــاً تهیه 

کننده نیز پیشقدم نمی شود
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زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
«مدرسه» و «حوزه» بودنش مهم 
نيســت! يعنى « فيضيه» به خاطر 
حوزه علميه بودنش، ســوژه گزارش امروز نشده 
است. ايران و خيلى از كشورها را اگر جست وجو 
كنيد، تا دلتان بخواهد مدرسه علميه پيدا مى شود 
اما بعيد مى دانم، بتوانيد مدرسه اى با ويژگى هاى 
«فيضيه» را در جاى ديگرى پيدا كنيد. در همه 
مدارس دينى و غير دينى سراسر جهان در كنار 
درس و بحث، ممكن اســت رد پاى « سياست» 
و بحث هاى سياسى را هم ببينيد.اما دركداميك 
از تحوالت سياسى مهم جهان معاصر رد پايى از 

مدارس را پيدا مى كنيد؟ 
ريشــه ها و ابعاد مختلف دينى و سياسى انقالب 
اســالمى ايــران را از هر زاويــه و ديدگاهى كه 
بررســى كنيد در يك نقطه مهم به « فيضيه»، 
شخصيت هاى سرشناســش و رخداد هاى شكل 
گرفته پيرامون آن مى رسيد. با اين همه اهميت 
به نظر شما كم لطفى نيست كه در عمر دو سال 
و چند ماهه « ايستگاه»، حوزه علميه «فيضيه» را 

سوژه نوشتن مطلبى نكرده ايم؟

قرن ششم  
درست اســت كه نام «فيضيه» را فقط مى شود 
در مطالب و اســناد تاريخ معاصــر پيدا كرد اما 
گمان نكنيد عمر و سابقه اين مدرسه هم به صد 
و چند ســال اخير و يا 300-200 سال گذشته 
بر مى گردد. دو ســال پيش يكى از سايت ها به 
نقل از حجت االســالم سيد محمد باقر رضوى، 
معاون وقت اين مدرسه نوشت: « بناى اوليه اين 
مدرســه علميه به اول قرن ششم هجرى قمرى 
بــر مى گــردد... پس از رحلت حضــرت فاطمه 
معصومه(س) در كنار حرم ايشــان مدرسه اى به 

نام «ســّطى»، به معناى «خانم» شــكل گرفت 
كه بعدها به مدرســه «آستانه» تغيير اسم داد... 
يعنى اين مدرســه از موقوفات حرم ايشــان به 
حساب مى آيد». اينكه چرا با وجود نام «سّطى» 
و يا « آســتانه»، در دوران معاصر اين مدرسه به 
« فيضيه» معروف شد، بر مى گردد به دانشمند 
و عارف بزرگ عصر صفوى يعنى « مالمحســن 
فيض كاشانى» كه مى گويند مدتى در اين مدرسه 
تدريس كرده و در زمان حضورش در شهر «قم» 
حتى محل زندگى اش همين مدرسه بوده است. 
به همين دليل تا مدت ها مردم به آن مدرســه 
فيــض مى گفتند و كم كم نام « فيضيه» را روى 

آن گذاشتند.

وقتى كه قم...  
اجازه بدهيد به ســبك بحث هاى مدارس علوم 
دينى، ســرى بزنيم به «بحاراالنوار» و روايتى كه 
اگرچه مربوط به شــهر قم است اما بى ارتباط با 
«فيضيه» نيســت. البته بررســى سند و محكم 
بودن يــا نبودن روايتى كــه در اين كتاب آمده 
به عهده اهل علوم رجال، حديث و... اســت و ما 
در اينجا فقط بخشــى از ترجمــه روايتى كه در 
جلــد 57 «بحار االنوار» صفحه 213 از قول امام 
صادق(ع) آمده را ذكر مى كنيم: «در آينده كـوفه 
از مـــؤمنان خالـى مى شـــود و علـم و دانـش 
بـــدان پشت مى كند... آنگاه علـم در شهرى به 
نام قـم ظاهـر و آنجـا معدن علـم و فضليت مى 
شـود... در آن زمان حتـى زنان پرده نشيـن هـم 
از مسائل دينـــى آگاهـى دارنـــد... در آن عصر 
علـم از قـم به ديگر نقاط جهان در شرق و غرب 
جارى مـى شـود...لذا حجت خدا بر مـردم تمام 
مـى گردد به گـــونه اى كه ديگـر كسـى يافت 
نمـى شـود كه دستـورهاى دينـى و علـم الهى 

بـدو نرسيده باشد. آنگاه قائم(عج) ظهور مى كند 
و وسيله انتقام و خشـم خـداوند بر بنـدگان مـى 
گردد، چـون خـداونـد از مردم انتقام نمـى گيرد 

مگر بعد از آنكه حجت را انكـار كننـد».

 صفويه
اگر گفتيم قرن ششم هجرى، دليل نمى شود شما 
فكر كنيد بنا و ساختمان امروز « فيضيه» همين 
قدر عمر دارد. در حال حاضر بناى مدرسه چهار 
ايوانى اســت و دو طبقه و 40 حجره پايينى آن 
متعلق به دوره قاجار و 40 حجره بااليى مربوط به 
قرن 14 هجرى است كه با تالش آيت اهللا حائرى 
يزدى، باالى حجره هاى قديمــى و در گرداگرد 
حياط مركزى ســاخته شده است. كتيبه سردر 
ايوان جنوبى مدرسه به شما مى گويد كه اين بنا يا 
حداقل اين قسمت بنا، كه با كاشيكارى هاى زيبا 
تزيين شده، قديمى ترين بخش مدرسه، متعلق به 
دوره صفوى اســت و به دست شاه تهماسب اول 
ساخته شده است؛ يعنى در همان زمان آنچه به 
نام مدرســه « آستانه» شناخته مى شده به مرور 
از بين رفته است؛ البته در دوره فتحعلى شاه قاجار 
هم ساختمان هاى قديمى تخريب شده و مدرسه 
ضمن نوسازى، توسعه هم پيدا مى كند. در واقع 
آنچه امروز به عنوان مدرسه فيضيه ديده مى شود، 
بيشــترش مربوط به طرح توسعه دوران قاجار و 

تالش هاى آيت اهللا حائرى يزدى است. 

 جدايى دين از سياست
از جايگاه علمى، تاريخى و گذشــته « فيضيه» 
گفتيــم اما هيچ كــدام آن ها وجــه تمايز اين 
مدرســه از ديگر مدارس نيســت؛ يعنى حتى 
بايد قيد نام بردن از همه دانشمندان سرشناس 
ديروز و امروز اين مدرسه اعم از فيض كاشانى، 

آيــت اهللا حائرى يزدى، كــوه كمره اى، محقق 
داماد، خوانسارى، بروجردى، امام خمينى(ره)، 
گلپايگانــى و... را هم بزنيم تا برســيم به نقطه 
عطف انقالب اســالمى. نقــش « فيضيه » در 
عالم سياست درست از زمانى پر رنگ مى شود 
كه رژيم پهلوى خيلى ســفت و سخت افتاده 
اســت دنبال اينكه « اسالم جداى از سياست» 
را جا بيندازد. انديشــه جدايى دين از سياست 
البته عمرش خيلى بيشــتر از اين حرف هاست 
و حكومت آن زمان به دنباله روى از سياســت 
هايى كــه البــد از آمريكا و انگليــس ديكته 
مى شــود، تصميــم گرفته با طرح هــاى ريز و 
درشت بظاهر انقالبى و مدرن، نقش « دين» را 
در امور سياسى و اجتماعى كشور كم و به مرور 
بى اثر كند. با اين ديدگاه علماى دينى بايد در 
هر مدرســه و مسجدى كه هستند، سرشان به 
تبليغ دين و تشريح حرام و حالل باشد و كارى 

به سياست نداشته باشند!

 تحريم رفراندم
دهــه40، انقالب و « فيضيه » در ادبيات و تاريخ 
معاصر ما جورى به هم گــره خورده اند كه جدا 
كردنشان از هم ممكن نيست. با رحلت آيت اهللا 
بروجردى شــاه تصور مى كند آخرين مانع براى 
پياده كردن طرح هايش از ســر راه برداشته شده 
است. براى همين در كنار طرح اصالحات ارضى، 
انقالب ســفيد، انجمن هاى ايالتى و واليتى و... 
براى انتقال مرجعيت شيعه به خارج ايران شروع 
به تالش مى كند. اصالحات شاهانه كه توى بوق 
و كرنا اعالم مى شود، حتى كمونيست ها و احزاب 
ملى گرا موافقت خود را با آن اعالم مى كنند. اما 

«امام خمينى» از « فيضيه» َعلَم مخالفت را بلند 
مى كند. آن هم در شرايطى كه شاه پيغام فرستاده 
بود اصالحاتــش را حتى به قيمت خراب كردن 
مساجد اجرا و رفراندم(همه پرسى) مورد نظرش 

را برگزار خواهد كرد.
بيانيه بهمن 1341 امام(ره) اما رفراندم شاهانه 
را «اجبارى» اعالم و آن را تحريم مى كند. شاه 
براى چانه زنى به قم مــى رود اما بنا به حكم 
امام (ره) هيچ كدام از علماى قم در سخنرانى 

او حاضر نمى شوند. 

 جرقه 15 خرداد
شاه راهى جز سركوب و به خيال خودش كور 
كردن سرچشمه اصلى مخالفت ها، در مقابلش 
نمى بينــد. دوم فرورديــن 1342 همزمان با 
سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) حمله به 

« فيضيه» آغاز مى شود.
« دنيل برومبرگ» - كارشناس مؤسسه صلح 
آمريكا مى نويسد: « رژيم وقت جمعى از اوباش 
را براى حملــه به طلبه هاى اطراف مدرســه 
ترغيــب كرده بــود... بر اســاس برنامه قبلى 
عده اى كماندو، با لباس كشاورزان و در حالى 
كــه به چاقو و چوب مســلح بودند... از تهران 
وارد قم شدند. عالوه بر اين تعداد زيادى سرباز 
و نيروهاى ويژه شهربانى در اطراف صحن حرم 
فاطمه معصومه(س) و مدرســه فيضيه تجمع 
كرده بودند... ماجراى كشــتار وحشــيانه در 
« فيضيه» را البتــه مى دانيد؛ حادثه اى كه نه 
تنها سرچشمه خيزش و قيام را كور نكرد بلكه 
زمينه 15 خــرداد 42 و بعدها 22 بهمن 57 

را ايجاد كرد.

شنبه  12 خرداد 1397
16 17 رمضان 1439 2 ژوئن 2018  سال سى و يكم  شماره 8700 

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

چشم ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد!

 ايستگاه/ اميد ظرافتى بتازگى يكى از نمايندگان مجلس فرمولى 
كشــف كرده اند كه طبق آن نه اوضاع اقتصادى خراب اســت، نه دالر 

گران شده و نه كاالهاى اساسى!
 آقاى «سيد جواد حسينى كيا» گفته اند:« در گذشته قيمت خودرو پرايد 
با قيمت 56 عدد سكه بهار آزادى برابرى داشت اما در حال حاضر قيمت 

اين خودرو معادل فقط 13 سكه بهار آزادى است»!
ما هم تصميم گرفتيم ديدمان را نسبت به اتفاق هاى اطرافمان تغيير دهيم و 
مثل آقاى نماينده به آن نگاه كنيم تا همه چيز برايمان گل و بلبل جلوه كند. 
به همين خاطر چند مثال از تغيير زاويه نگاهمان برايتان آماده كرده ايم:
اول: سابقاً با يك سكه بهار آزادى مى شد يك گوسفند خريد ولى االن با 
يك عدد سكه مى شود حدود پنج گوسفند تهيه كرد؛ نتيجه اينكه قيمت 

گوشت نسبت به گذشته پنج برابر ارزان شده است!
دوم: حدود 13-12 سال پيش با هر يك سكه مى شد فقط صد دالر خريد، 
االن اما با احتساب دالر 4200 تومانى، با هر سكه مى توان پانصد دالر تهيه 

كرد و اين يعنى قيمت دالر پنج برابر نسبت به قبل ارزان تر شده است!
سوم: در گذشــته ها اگر زبانم الل يك نفر همسرش را طالق مى داد، در 
عرض چندماه مهريه را پرداخت مى كرد و قال قضيه را مى كند، اما درحال 
حاضــر فرد هرچه زور بزند يك دانه از ســكه هاى مهريه را هم نمى تواند 
بپردازد و به همين خاطر اصالً غلط مى كند اســم طــالق را بياورد و در 
نتيجه كانون خانواده ها حفظ شده و آمار طالق نسبت به گذشته كاهش 

چشمگيرى پيدا مى كند!
خالصــه همين فرمان را بگيريد و برويد جلو و هروقت احســاس كرديد 
چيزى گران شــده، بگذاريدش داخل همين فرمول آقاى نماينده تا ارزان 
شــود. فقط مانده ايم كه حقوق بگير انى كه در حــال حاضر حقوق يك 
ماهشان كفاف خريد يك سكه را هم نمى دهد، طبق فرمول آقاى نماينده 

تكليفشان چه مى شود؟!

نه+طنز

«سندروم اتصال»، َسر دراز دارد!
 ايستگاه / حسن احمدى   تصاوير 
«هادى نصــراهللا»، «جهاد مغنيه»، 
اللقيــس»  حســان  «عليرضــا 
نمى شود  آقازاده هاى لبنان را واقعاً 
ديد و بعد ياِد ژن هاى خوب ايرانى 
نيفتاد! و يادى نكرد از جايگاه والدين 

عاليرتبه در كشورمان كه همواره كارى مى كنند كارستان!
پاى دنياى گسترده اينترنت نشسته ام و فهرست طويل فرزندان محّصل و مهاجر 

خارج نشيِن مسئوالن ارشد را ِسير مى كنم!
به سهولت مى توانم دورنما و نزديك نماى جايگاه اجتماعى - شغلى يك آقازاده 
و يك غيرآقازاده را متصور شــوم! آنانى كه به «ســندروم اتصال» مبتاليند و 

مبتال نيستند!
مديرانى كه َدم از ِعرق ميهن دوستى مى زنند و َغّراتر از همه، شعار وطن خواهى 
و عشق به ايران َسر مى دهند اما براى اقامت و تحصيل، نورچشمى هايشان را 
روانه فرنگ مى كنند... مى فرستند آن َورِ آب ها... آمريكا، فرانسه، كانادا، انگليس!
اين تناقض مثل پنجه خرس گريزلى اســت بــر اعصاب و منطق عموم! مثل 

سوهانى بر روِح فرزندان مستعد اما بى امتياز و پشتوانه.
به نظرم در اين زمينه تحليلگر سياسى، حسن عباسى درست مى گويد كه نبايد 

كسى كه فرزندش در خارج از كشور است، مسئول و صاحب منصب بشود!
كــه آخر يك جاهايــى دارد پدر و فرزندى و رابطه خونى عميق، كار دســِت 
مسئوالن غيرمتعهد و كم ظرفيت مى دهد... اين را بنده عرض نمى كنم؛ ريخت 
و پــاش و رانت و اختالس و پورشــه و بوگاتى و بنز و پنت هاوس و مهاجرت 
مى گويد... منافع سرشارى كه دارد هر وعده، به جيب فرزندان خارجكى مديران 
ســرازير مى شود... آن ها كه هرچه سهم شان را از سفره قدرت برمى دارند باز 

تعلق خاطر، ُهل شان مى دهد سمت آقازادگى و اسم و رسم باباجان هايشان.
القصه! نمى دانم چند درصد ايرانى ها مثل من از پيشرفت اقتصادى و اجتماعى 
كه نتيجه تالش خودشان نباشــد، فوبيا دارند... فوبيا دارند از خرده ريزه هاى 

عنايت سفره پدر به نان و نوايى برسند نه از زور بازوى همت شان...
اما مطمئنم قريب به اتفاق مان فكر مى كنيم به سمورهايى كه هرگز دوست 

ندارند به پالتو پوست تبديل شوند!

گزارش از مكان

قلب تپنده انقالب
« فيضيه» چگونه ساخته شد؟

روزمره نگارى

ايستگاه/«اينجا در بايكال خواب مى بينم... در پاريس اصالً. اين جريان 
توضيح ساده اى دارد، كيفيت زندگى من ترتيبى يافته كه براى ديدن رؤيا 
مساعد است. پشت ميز نشســته ام و پيشروى پرتو خورشيد را بر سطح 
درياچه زيرنظر گرفته ام. نور هرچه را لمس مى كند چهره اشرافى مى بخشد. 

جنگل، قفسه كتاب، فنجان، نيمكت و حتى گرد و غبار معلق در هوا».
اين بخشــى از نجواى «سيلون تسون» در كتاب «جنگل هاى سيبرى» 
اســت. تكه اى از دستنوشته هاى يك مسافر كه 6 ماه را كنار درياچه يخ 

زده بايكال تجربه مى كند.
نشسته ام جايى ميهمانى كه كسى تلويزيون را مى زند و ناگهان مرد كوله بر 

دوشى كه هشت سال است بى توقف قاره ها را مى چرخد، ظاهر مى شود.
عجيب و تلنگروار از پشــت صحنه مى آيد و زندگينامه اش را رو مى كند. 
تعريف هايش با روزگار روتين و بى رونق ما جور درنمى آيد. از زيبا و زشت 

كتاب عمرش مى گويد.

كوله اش را كه خانه اش است با خود به برنامه آورده. مرد ثروتمندى كه بعد 
از ســرطان، بعد از نااميدى پزشكان از زنده ماندنش، به خدا گفت: هرچه 
دادى را از من بگير اما بگذار يك زندگى خوشــمزه را دوباره تجربه كنم. 

فرصت خودشناسى و هستى شناسى بده. 
«داريوش شهسوارى» با يك گلدان شمعدانى مى رود به غربت... جراحى 
مى كند و معجزه اتفاق مى افتد... آن وقت همه دستاوردهاى مادى اش را 

مى بخشد، نتيجه 18 سال كاركردنش را. 
بــه مجرى برنامه مى گويد: مريض احوال بــودم، حاِل دلم خوب نبود اما 
پولدار بــودم... حاال اما از وقتى تودهنى زده ام به پول، دنياى درونم زير و 

رو شده و شادم.
ســبك زندگى را چرخاندم... ايران را گشــتم... هند، آلمان، فرانسه، 
سوئد، نپال، تركيه، ارمنستان، گرجســتان را... در سفرها كار كردم 
و بعــد از نجات از ســرطان، با يك كولــه و چادرقرضى زدم به دل 

حقيقت... مسافِر عاشق شدم!
تلويزيون روشن است و قواعدى كه ماجراجويان دنياگرد مى گويند، 
قلبــم را مى تكاند. به اين دليل كه شــايد در ژنتيكم به وفور عنصِر 
رفتن يافت مى شــود و آماده ام در اســرع وقت، بار و بنديل نماندن 

را ببندم.
با خودم مى گويم زندگى كه المثنى ندارد، پس بايد كمى چلچله بود قبل 
از كوچ! مثل اين مهندس جهانگرد كه از باران فرار نمى كند و براى نجات 
حيوانى، پايش مى شكند... تقالهاى دنباله دار مى كند براى معرفى ايراِن 
واقعى به يك توريست... شاعرانه از ميمنِد شهربابك و دره كشيت گلبافت و 
چاهكوه قشم و بيابان لوِت شهداد حرف مى زند... دوست دارد عروسك هاى 
چينى نخريم وقتى ليالها در روستاى شفيع آباد، عروسك ايرانى مى سازند 

و چشم به راهند...
پس مى شود دنيا را از دريچه سحرآلوِد مهربان ترى ديد!

زندگى
 المثنى ندارد !

 رقيه توسلى  

ايستگاه /«محمد رضــا ميرشاه ولد» 
يكــى از كاريكاتوريســت هاى مطرح 
كشورمان است كه با نشريات مختلف 
كاريكاتور هاى  بيشــتر  دارد.  همكارى 
آقــا رضــا در زمينه ورزشــى طراحى 
مى شود اما در زمينه سياست، فرهنگ، 
هنر و... هم دســتى بر آتش دارد! آقاى 
ميرشــاه كه زياد ميانه خوبى با برنامه 

«ماه عسل» ندارد و از هر فرصتى براى انتقاد از اين برنامه استفاده مى كند، در 
جديدترين پست اينستاگرامش با انتشار كاريكاتورى با توضيح:« اى كاش «ماه 
عسل» مسئوالن نابسامانى را پاى ميز مى نشاند نه قربانيانش را...»! از قول احسان 
عليخانى خطاب به ميهمان هاى برنامه اش نوشته است:« بچه ها تو گوشى بهم 

اطالع دادند مردم اونجورى كه بايد گريه شون نگرفته! بيشتر سعى كنيد لطفاً»!

ايســتگاه / «مبارك البذالى» يك 
مبلغ كويتى است كه اظهار نظرهاى 
عجيب و غريبش در توييتر اغلب سوژه 
رسانه ها و شبكه هاى مجازى مى شود. 
آقاى مبلغ در اظهــار نظر جديدش 
در توييتــر دليل مصدوميت «محمد 
صــالح» را روزه خوارى اعالم كرده و 
نوشته است:« محمد صالح همان طور 

كه خودش گفــت، به خاطر ليورپول روزه خود را افطار كرد و خدا نيز او را 
مجازات كرد. خداوند تو را هدايت كند. برادر محترم محمد صالح...روزه ماه 
رمضان مانند نماز واجب است و فوتبال عذر شرعى براى افطار نيست...جوانان 
مجاهد با اينكه در جنگ و مبارزه با دشمنان هستند، روزه مى گيرند. البته 

ناراحت نباش زيرا درهاى توبه به روى تو باز است».

ايســتگاه / «مجدالديــن معلمى» 
مجرى ديدار پر حاشــيه رهبر انقالب 
با دانشجويان كشــور، با انتشار پستى 
اينستاگرام، ماجراى دريافت هديه  در 
ويژه اش از رهبر انقالب را شــرح داده و 
نوشته است:« فرداى ديدار دانشجويى، 
از بيت رهبرى تماس گرفتند و گفتند: 
ساعت پنج بيت رهبرى باش. خودم را 

رساندم. آقاى «محمدى»، مسئول دفترمعاون سياسى فرهنگى بيت گفتند 
صبح خدمت حضرت آقا بودم. ايشان به من گفتند از مجرى برنامه ديروز تقدير 
كنيد. اين انگشــتر خودشان را هم دادند كه به شما هديه بدهم. چهار ستون 
بدنم از شدت هيجان و شوق مى لرزيد. موقع خروج آقاى محمدى بهم گفتند: 

كم پيش مى آيد آقا انگشتر دست شون رو به كسى بدهند. قدرش رو بدان»!

قدرش را بدانبيشتر سعى كنيد!

مجاز آباد

خدا هدايتت كند

 عكس/ خبرگزارى مهر 
اقتصاد در حال انفجار ترامپ عكس نوشت/ ترمه تاالر پشتى 

نشريه «ُفرچون» كه آن را مى توان 
يكــى از معروف ترين نشــريات 
تجارى جهان لقب داد، در طراحى 
روى جلد خــود دونالد ترامپ را 
به تصوير كشــيده كــه در كنار 
مجســمه اى از جنس طال با نام 
«قرض» ايستاده است. اين مجله 
با تيتر «چرا ممكن است اقتصاد 
ترامپ منفجر شود؟» تصميم هاى 
اقتصادى رئيس جمهور آمريكا را 
مورد ترديد قرار مى دهد. فرچون 
نگاهى نيز به موج جديد فناورى 
در جهــان انداخته كه شــامل 

همراهى ديتاهاى بزرگ با علم زيست شناسى و نقش تعيين كننده آن در 
علم است.

واقعيت مجازى در سينما
هفته نامه «اينِترتِينِمنت ويكلى» 
نگاهى كامل به فيلم جديد استيون 
اسپيلبرگ يعنى «بازيكن شماره 
يك آمــاده» انداخته و حضورى 
جالب در پشت صحنه آن داشته 
است. بازيكن شــماره يك آماده 
فيلمى با موضوعى جديد و نگاهى 
واقعيت  تكنولــوژى  به  متفاوت 
مجازى اســت؛ تكنولوژى رو به 
گســترش كه در قالبى متفاوت 
به تصوير كشيده شده است. اين 
فيلم كه 175ميليون دالر بودجه 
داشته با 579 ميليون دالر فروش 

شايد آنچنان توقع تهيه كنندگانش كه يكى از آن ها خود اسپيلبرگ بوده را 
برآورده نكرده اما سبك متفاوتى از فيلمسازى را عرضه كرده است.

موفقيت بعد از 150 بار شكست
ماهنامه اقتصادى «اينِترپِرينر» در 
مصاحبه اى اختصاصى به ســراغ 
«مايك رايت» يكى از موفق ترين 
شــركت هاى  ســرمايه گذاران 
الكترونيك در ساليان اخير رفته 
است. رايت مؤسس شركت بزرگ 
نرم افزارى «اســترياتا»، كار خود 
را در گاراژ خانــه اش بدون هيچ 
ســرمايه و پس اندازى راه اندازى 
كرد اما اكنون ســهام شركتش 
120ميليــون دالر ارزش دارد و 
شعب شــركت خود را در نقاط 
مختلف جهان افتتاح كرده است. 

اين مجله گزارشى نيز از يك شركت موفق استارتاپ به چاپ رسانده كه بعد 
از 150بار رد شدن و شكست پروژه اش اكنون اوج گرفته است.

نشريات جهان

عكس روز / ترتيل خوانى قرآن در آران و بيدگل
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

كجاى دنيا خوش آب و هواتر از اينجاست؟
و ال اله اال اهللا العزيز الغفار، اين قدر مى چسبد؟

مى شود در نور سوره ها تيمار شد و عشق تالوت كرد

تلنگر
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