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شگفتى ها 
به علت افزايش دما

چهارشنبه خوزستان تعطيل است
مهر: مديــر كل مديريت 
بحران خوزســتان گفت: 
اطالعيــه  براســاس 
هواشناســى مبنــى بر 
افزايش دمــا  و به منظور 
كاهــش مصــرف برق، 
ادارات و بانك هاى استان 
خوزستان روز چهارشنبه 

تعطيل است.
كيامرث حاجى زاده اظهار كرد: با توجه به پيشــنهاد ســتاد 
مديريت بحران استان و با موافقت اســتاندار خوزستان، روز 

چهارشنبه در استان خوزستان تعطيل اعالم شد.
وى با اشاره به اخطاريه هواشناسى خوزستان مبنى بر افزايش 
دما در هفته جارى، افزود: به منظــور مديريت بهينه مصرف 
برق، كاهش پيك بارى شــبكه برق، صرفه جويى در مصرف 
آب و پيشگيرى از بروز حادثه و قطع احتمالى برق، بانك ها، 
مراكز آموزشى استان، ادارات و دستگاه هاى اجرايى جز مراكز 
امدادى و درمانى، خدماتى، عملياتى و آتش نشانى ها، در روز 
چهارشنبه تعطيل خواهد بود. حاجى زاده ادامه داد: بر اساس 
اخطاريه اداره كل هواشناسى خوزستان، وقوع دماى 49 درجه 

و باالتر را در استان شاهد خواهيم بود.

دادستانى تهران حكم پلمب 
«دراكوال» را صادر كرد

مهر: معاون حفاظت و پيشــگيرى ســازمان آتش نشانى و 
خدمات ايمنى شــهردارى تهــران گفت: با دســتور معاون 
دادســتان تهران پاســاژ «دراكوال»، پرخطرترين ساختمان 
تجارى تهران پلمب مى شــود. محمود قديرى با اشــاره به 
اينكه پاســاژ «دراكوال» واقع در خيابان لبافــى نژاد، يكى از 
پرخطرترين مجتمع هاى تجارى تهران محســوب مى شود، 
اظهار كرد: باتوجه به فرســودگى سازه اين پاســاژ و امكان 
فرونشست آن، دو اخطار در سال 95 و  سه اخطار در سال 96 
به مالك ابالغ شد كه متأســفانه  مورد توجه قرار نگرفت. وى 
خاطرنشان كرد: باتوجه به قانون سرقفلى واحدهاى تجارى 
و ابطال مالكيت پس از بازســازى، موضوع تخريب و ساخت 
بناى جديد توسط مالك محقق نشد تا اينكه براساس تصميم 
كارگروه ايمنى ساختمان، معاون دادستان تهران حكم پلمب 

اين پاساژ را صادر كرد.

پزشكى قانونى اعالم كرد
30 هزار مصدوم حوادث رانندگى 

فقط در ارديبهشت 97
مهر: روابط عمومى پزشكى قانونى اعالم كرد: در ارديبهشت 
97 حدود 30 هزار و 561 نفر در تصادفات مصدوم و به مراكز 
پزشــكى قانونى مراجعه كردند كه در مقايسه با مدت مشابه 

سال قبل،اين تعداد14.7 درصد بيشتر شده است.
اداره كل روابط عمومى ســازمان پزشــكى قانونى كشــور 
همچنين مشخص كرد كه در ارديبهشت امسال 1244 نفر در 
حوادث رانندگى جان باختند كه در مقايسه با ارديبهشت سال 

قبل سه درصد كاهش يافته است.
همچنين در اين مدت، 30 هــزار و 561 نفر نيز در تصادفات 
مصدوم شده و به مراكز پزشكى قانونى مراجعه كردند كه در 

مقايسه با سال قبل، بيش از14 درصد رشد داشته است.
در دو ماهه ابتدايى سال جارى از كل تلفات حوادث رانندگى 

1935 نفر مرد و 614 نفر زن بودند. 

7 مكان ممنوعه و مرموز دنيا را بشناسيد
در سراســر دنيا مكان هاى ممنوعه و 
محرمانه اى وجــود دارد كه اغلب ما 
ممكن است حتى نام آن ها را نشنيده 
باشــيم. مكان هايى كه هرگز اجازه   
سرك كشــيدن در آن ها را نخواهيد 

داشت.
1- جزيره  مارها- برزيل

جزيره  مار ها در برزيل زيستگاه جمعيت زيادى از يكى از كشنده ترين گونه هاى 
مار در دنيا يعنى افعى سرنيزه اى زرين است. زهر نيش اين گونه  مار به قدرى 

سمى است كه گوشت بدن انسان را در محل نيش زدگى آب مى كند. 
2- آرامگاه چين شى هوانگ- چين

آرامگاه اولين امپراطور چين يعنى چين شى هوانگ در سال 1974 به دست 
چند كشاورز چينى كشف شد. على رغم حفارى هاى انجام شده در محل 
اين آرامگاه، دولت چين باستان شناسان را از كار بر روى مقبره   اصلى چين 

شى هوانگ منع كرده است و آن ها اجازه ندارند به اين مقبره دست بزنند.
3- چرنوبيل- اوكراين

در 26 آوريل 1986، انفجارى در نيروگاه اتمى چرنوبيل در اوكراين (در آن 
زمان بخشى از اتحاد جماهير شوروى بود) رخ داد كه فاجعه بارترين حادثه  
اتمى تاريخ محسوب مى شود. اگرچه نمى توان به طور دقيق تعداد كسانى 
را كه بر اثر تشعشعات هسته اى كشــته شدند تعيين كرد، اما كارشناسان 
تخمين مى زنند بين 9000 تا 1 ميليون نفر بر اثر تشعشعات هسته اى به 
سرطان مبتال شده اند. مدير نيروگاه چرنوبيل معتقد است اين منطقه دست 

كم تا 20 هزار سال آينده قابل سكونت نخواهد بود.
4- ناحيه  51- آمريكا، ايالت نوادا

دولت آمريكا وجود ناحيه51 را انكار مى كرد تا اينكه در سال 2013 اسنادى 
مربوط به سال 1992 منتشر شد كه به پايگاه نظامى ايالت نوادا اشاره داشت. 
مقامات آمريكايى هنوز اعالم نكرده اند در اين پايگاه چه تحقيقاتى انجام 
مى شود، اما نظريه پردازان توطئه ادعا مى كنند در آنجا بر روى فعاليت هاى 

موجودات فرازمينى تحقيق مى شود.
5- جزيره  نورث سنتينل- هند

بيشتر جزاير آندامان و نيكوبار در خليج بنگال متعلق به كشور هند هستند. 
طبق گمانه زنى ها، مردمان قوم سنتينل به مدت 60 هزار سال است كه در 
جزيره  نورث سنتينل سكونت دارند. در سال 2006، قايق دو ماهيگير وارد 
جريان آب هاى كم عمق جزيره نورث سنتينل شد و هر دو ماهيگير به دست 
بومى ها كشته شدند. از آن زمان، گزارش هاى ديگرى مبنى بر پرتاب تير به 
هليكوپتر هاى رهگذر توسط مردمان سنتينل وجود داشته است. دولت هند 
موافقت كرده است كه هيچ اقدامى براى ورود به اين جزيره صورت نگيرد.

6- فورت ناكس- آمريكا، ايالت كنتاكى
خزانه  فورت ناكس محل نگهدارى بخش عمده اى از ذخاير طالى اياالت 
متحده آمريكا است و احتماالً در هيچ نقطه  كره زمين جايى وجود ندارد 
كه تا اين حد تحت حفاظت باشد. هيچ شخصى به تنهايى نمى تواند وارد 
خزانه شــود. در حقيقت، تركيبى از اقدام هاى مختلف براى دسترسى به 

خزانه الزم است.
7- خزانه  بذر اسوالبارد

خزانه  جهانى بذر اسوالبارد مجموعه  عظيمى از بذر هاى سراسر دنياست 
كه در عمق 97 مترى كوهى در ميان نروژ و قطب شــمال ساخته شده و 
به گونه اى طراحى شــده كه در برابر بالياى طبيعى و انسانى مقاوم باشد. 
در صورتى كه فاجعه  عظيمى رخ دهد، 890 هزار نمونه بذرى كه تقريبا از 
تمامى كشور هاى دنيا جمع آورى شده، تنوع گزينه هاى غذايى را تضمين 
خواهد كرد. در هاى خزانه تنها چند بار در ســال گشوده مى شود و تعداد 
محدودى از امانت گذاران اجازه دارند كه بذر ها را به محل نگهدارى آن ها 

ببرند.(باشگاه خبرنگاران)

حوادث  ايران

در سراســر دنيا مكان هاى ممنوعه و 
محرمانه اى وجــود دارد كه اغلب ما 
ممكن است حتى نام آن ها را نشنيده 
باشــيم. مكان هايى كه هرگز اجازه   
سرك كشــيدن در آن ها را نخواهيد 

خط قرمز-عقيل رحمانى: روز گذشته، يكى ديگر 
از سلسله طرح هاى اعمال قانون مراكز خرده فروشى 
مواد مخدر با حضور سرپرست دادسراى مشهد، در 
حوالى بولوار مصلى (پايين خيابان) اجرا و 20 مركز 

از پيش شناسايى شده پلمب شد.
چند ماهى اســت كه شــيوه برخورد بــا مراكز 
خرده فروشى مواد مخدر در مشهد تغييرات قابل 
توجهى داشته اســت. باتدبير دســتگاه قضايى، 
بازداشــت ها و برخورد هاى قهرى كــم اثر، اينبار 
جاى خود را به پلمب هاى مؤثــر  داده اند. در اين 
اقدام، ديگــر پليس مبارزه با مواد مخدر اســتان 
به تنهايى وارد ميدان نشده است و در كنار آن ها 
يگان هاى ويژه بسيج،شــركت آب، برق و گاز هم 
براى نجات جامعه از اين ماده خانمان ســوز وارد 

گود شده اند.
در همين راستا صبح روز گذشــته، طرح ديگرى از 
سلسله برخورد با مراكز فروش مواد مخدر با نظارت 
مستقيم مقام قضايى در چمن56(محدوده كالنترى 

مصلى) اجرا شد.
به همين دليــل با يگان هاى عمــل كننده همراه 
مى شويم، به محض ورود ماموران به محل، برخى 
از عرضه كنندگان مواد مخــدر كه منازل خود را 
تبديل به محل مبادلــه انواع مواد كرده بودند، در 
يك چشــم به هم زدن ناپديد و در خانه هايشان 
را از پشــت قفل، و از پشــت بام ها راه فرار را در 

پيش گرفتند. 
مراكز توزيع مواد مخدر، توســط مأمــور ان از قبل 
شناسايى شده بود و بادســتور سرپرست دادسراى 
انقالب كــه در محل حاضر بود، نيروهاى شــركت 
برق،آب و گاز انشــعابات بارانداز هــاى مواد مخدر 
را قطع، و ديگــر عوامل هــم در ورودى خانه هاى 
موادفروشــى را جوش داده و هشدار«پلمب شد» را 

روى در خانه هاى اعمال قانون شده درج مى كردند.
در حين اجــراى طرح به ســراغ يكى از ســاكنان 

محل رفتيم و درباره شــيوه برخورد با مراكز فروش 
مواد مخدر بــا وى گفت وگو كرديم كــه مرد جوان 
در اين زمينه گفت: از روزى كــه مأمور ان به محل 
آمده و خانه هاى مواد فروشان را شناسايى كرده اند، 
مواد فروشان به دست و پا افتاده اند تا چاره اى براى 
فرار از قانون بيابند، اما هيچ راهى براى آن ها نمانده 
اســت. در گذشــته، مواد فروش صبح كه دستگير 

مى شد، شب نشــده، دوباره در محل حاضر بود؛ اما 
وقتى اسم پلمب خانه هايشان را شنيدند تعدادى از 

آن ها از محل متوارى شدند. 
وى ادامه داد: اميدواريم اين گونه طرح ها اســتمرار 
داشته باشد. زمانى كه خانه آن ها پلمب شود، راهى 

براى ادامه فعاليت در هيچ منطقه اى ندارند.
يكى ديگر از اهالى هم گفت: دو سه روزى است از شر 

مواد فروشان و معتادان تا حدودى خالص شده ايم. 
منطقه پاتوق معتادان شده بود، همسر و دخترم از 
تردد در محل ترس داشتند. اين اقدام باعث كاهش 
ســرقت هاى منطقه هم خواهد شد چراكه برخى از 
معتادان، سارق هم هستند،سرقت مى كنند تا پول 

موادشان را تأمين  كنند.
در حاشــيه اجــراى طرح به ســراغ سرپرســت 
دادســراى انقالب مشــهد رفتيم. وى در تشــريح 
طرح مذكور گفت: امروز(يكشــنبه) بــراى اجراى 
طرح پلمب 20 مركز فروش مــواد مخدر در بولوار 
مصلى(پايين خيابان) به همراه  نيروهاى عمل كننده 

به خيابان چمن 56 آمديم.
وى ادامــه داد: طى رصدى كه توســط نيروهاى 
مبارزه با موادمخدر اســتان صــورت گرفته بود 
مشــخص شــد، تعداد زيــادى از فروشــندگان 
مواد مخدر در ايــن خيابان منازلــى را تهيه و به 
صورت علنى مبادرت به فــروش انواع مواد مخدر 
مى كردند. حتى تعدادى شكايت از سوى ساكنان 
منطقه به دست ما رسيد كه از اقدام هاى اين گونه 

افراد به تنگ آمده بودند.
سرپرست دادســراى انقالب مشهد افزود: بر همين 
اساس و طبق روال گذشته، ابتدا به عامالن اين اقدام 
اخطار داده شد و پس از آن مراكز مذكور به مدت سه 

ماه پلمب شدند.
بعداز مدت زمان مذكور هم مالــكان منازل بايد به 
دستگاه هاى مربوطه مراجعه و پاسخ استعالمات مورد 
نياز را به پليس ارائه دهند. پس از آن تعهد محضرى 
از آن ها اخذ خواهد شد، درصورتى كه براى بار دوم 
تكرار جرم كرده باشــند، منازل از 6 ماه تا يك سال 

پلمب خواهد شد.
اين مقام قضايى ادامه داد: مالكان منازل قبل از اجاره 
دادن ملك خود بايد دقت الزم را داشته باشند چراكه 
در صورت فرار عوامل فروش مواد مخدر از محل، آن ها 

بايد پاسخگو باشند.

خرده فروشان مواد مخدر در محاصره قانون

20 مركز فروش مواد مخدر در مشهد پلمب شد

پايگاه خبرى پليس: فرمانده درياباني استان 
هرمزگان از كشــف يك محموله كاالى قاچاق 
به ارزش 59 ميليــارد و 329 ميليون ريالى در 

مرزهاي آبي بندرلنگه خبر داد.
سرهنگ علي اصغر خرم روي در تشريح اين خبر 
گفت: مرزبانان ناوگروه شناوري بندر كنگ در پي 
كسب خبري مبني بر اينكه يك فروند لنج باري 
حامل كاالي قاچاق در حال تردد در سطح حوزه 
استحفاظي است، بالفاصله گشت  هاي دريايي را 

به موقعيت شناسايى شده اعزام كردند.
وى افزود: بــا شناســايي، توقيف و بازرســى 
شــناور؛ 128 دســتگاه يخچال، 70 دستگاه 
لباسشويي،80 دستگاه ال اي دي، 270 دستگاه 
كولر اسپيلت، 11 هزار و 262 ليتر روغن زيتون، 

49 هــزار و 860 كيلوگرم برنــج، 2160 ثوب 
البسه، 976 قلم لوازم آرايشي و بهداشتي، 1248 
جفت كفش، 300 دستگاه گوشي تلفن همراه، 
176 قطعه لوازم يدكي خودرو، 267 قلم لوازم 
كامپيوتر و... كه به صورت غير قانونى بارگيري 

شده بود، كشف شد.
فرمانده درياباني اســتان هرمزگان با اشــاره به 
دســتگيرى 6 قاچاقچى و توقيــف لنج مذكور، 
افزود: كارشناسان ارزش ريالي كاالهاي كشف 
شــده را 59 ميليارد و 329 ميليون ريال برآورد 

كرده اند.
وى در خاتمه خاطرنشان كرد: قاچاقچيان براى 
طى شــدن مراحل ديگر پرونده، تحويل مراجع 

قضايى شدند.

جام جم آنالين: رئيس  كميســيون شوراها و 
امور داخلى مجلس گفــت: 129 نفر در تجمع 
غيرقانونى اخير كاسبان در بازار تهران و مقابل 
مجلس دستگير شدند كه اين افراد از معاندين 
بودند. جواد كوليوند در توضيح وضعيت تجمعات 
اخير تهــران و برخــى از شهرســتان ها،گفت: 
هفته گذشته، تعدادى از كاســبان در اعتراض 
به وضعيت اقتصــادى كنونى كشــور اعتراض 
كردند، اما در اين ميان گروهى از افراد غيركاسب 
كه دلسوز نظام و كشــور هم نيستند و آموزش 
ديده هاى دشــمنان ملت ايران هستند بر موج 
نگرانى مردم سوار شده و نسبت به تخريب اموال 

عمومى اقدام كردند.
نماينده مردم كرج در مجلس شــوراى اسالمى 
تصريح كرد: اين افراد در مواجهه با برخورد نيروى 

انتظامى به داخل يك مغازه رفته و در آنجا پناه 
گرفتند، بنابراين نيروى انتظامى هم بخوبى وارد 
ميدان شد و نسبت به دستگيرى اين گروه از افراد 
اقدام كرد. بنابراين نبايد نسبت به برخورد بجا و 

درست نيروى انتظامى انتقاد كرد.
وى با بيان اينكــه 129 نفر در تجمع غيرقانونى 
اخير كاســبان در بازار تهــران و مقابل مجلس 
دستگير شدند، افزود: نمايندگان و مردم بدانند 
كه نيروى انتظامى بايد در حوزه امنيت داخلى 
از هر وسيله اى اســتفاده كند، خوشبختانه در 
تجمعات اخير هم ناجا اقتدار خود را حفظ، و نظم 
و امنيت مردم و كاسبان را برقرار كرد. برخى از 
گروه هاى اغتشاشگر به كاسبان هم تعدى كرده 
و آن ها را تهديد و مجبور به بستن مغازه هايشان 

كرده بودند.

رئيس  كميسيون شوراهاى مجلس خبر داد
دستگيرى 129 نفر در تجمع غيرقانونى بازار تهران

فرمانده دريابانى استان هرمزگان خبرداد
توقيف يك لنج با 59 ميليارد ريال جنس قاچاق 
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پس از حذف آرژانتين در جام جهانى 2018

مسى  مى رود 
سامپائولى مى ماند؟ 

ستايش رسانه هاى جهان از قضاوت داوران ايرانى

فغانى: قضاوت فينال 
ديگر برايم اهميتى ندارد

كدام كشورها «پاتريس لومومبا» را كشتند؟

نخست وزيرى كه در اسيد حل شد!

گفت وگو با جالل معينيان فر، پرچم دوزى كه افتخار دوخت پرچم هاى گنبد حرم رضوى را دارد

توسل به امام رضا  از پاى چرخ خياطى
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مردم

پیشنهاد سفر

در تابستان سفر به هزارمسجد را از دست ندهید
جایی در همسایگی کوه و آب و شالیزار

عباسعلی سپاهی یونسی: این ســعادت کمی نیست که یک سمت 
مشهد با فاصله ای کم کوه های بینالود قرار دارد و سمت دیگر آن کوه های 
هزار مسجد که به حق طبیعتی بی نظیر دارد و نباید دیدن آن را از دست 
داد. اصالً راهی شدن در جاده کالت یعنی وارد شدن به سرزمینی زیبا با 
فراز و فرودهایی که از آدم دل می برند. زمستان و پاییزش با هجوم مه یک 
جور دلبری می کند و بهار و تابستانش جوری دیگر. برای همین هر فصل 
هزار مسجد زیبایی خودش را دارد. هر چند اگر در هزار مسجد زمستان 
برف بیاید دیگر به هر کســی اجازه نمی دهد که به ســکوت برفی اش پا 

بگذارد.
روســتاهایی که در آغوش هزار مســجد جا خوش کرده اند، روستاهای 
خوشبختی اند. در آخرین سفرم با جمعی از دوستان راهی روستای »بابا 
رمضان« شــدیم، آن هم در آخرین روزهای خــرداد و جالب این که در 
آخرین روزهای بهار در هزار مســجد و در روستای بابا رمضان هم مه به 
اســتقبالمان آمد و هم بارانی که سبب شد شــب آن قدر سرد شود که 
بخاری روشن کنیم. هر چند می شد در هوای آزاد اما در کیسه خواب هم 

خوابید و از هوای آزاد لذت برد.

 مسیر رفتن به بابا رمضان
اگر از مشهد خواسته باشید به بابا رمضان بروید باید 3 تا 3ساعت و نیم 
مدام رانندگی کنید؛ یعنی 140 کیلومتر تا دو راهی کالت درگز و از آن 
جا هم 40 کیلومتر دیگری باید در جاده درگز برانید تا به الیین برســید 
و ابتدای جاده خاکی بابا رمضان. یعنی شــما 180 کیلومتر جاده را باید 
 طی کنید آن هم جاده ای که فــراز و فرودش جلوه ای خاص به آن داده 

است. 
وقتی انسان فاصله 180 کیلومتری جاده بابا رمضان را طی می کند بهتر 
است شبی را هم میهمان طبیعت زیبای آن باشد. یعنی عصر حرکت کند 
و غروب نشده در بابا رمضان باشد تا هم غروب روستا را درک کند و هم 
بتواند صبح روستا را لمس کند و فرصتی داشته باشد برای این که مسیر 
رودخانه را بگیرد و پایی در آب بزند و راهی آبشار بشود و ببیند که خداوند 

چه قدر زیبایی برای ما آدم ها آفریده است.

 امکانات ماندن
برای این که شبی یا شب هایی را در بابا رمضان اتراق کنید دو راه وجود 
دارد: هم می توانید از ســوئیت ها یا سکوهایی که توسط اهالی اجاره داده 
می شــود، استفاده کنید و هم می توانید کمی دورتر از روستا و در مسیر 
رودخانه البته در جایی امن چادر بزنید. گفتم جای امن چون اگر یادتان 
مانده باشــد همین سال قبل بود که در مرداد ماه سیل ویرانگری در بابا 
رمضان جاری شد و تلفات بسیاری را به جا گذاشت. پس اگر می خواهید 
شب ماندن در چادر را تجربه کنید حتماً جایی چادر بزنید که اگر سیل 

آمد برایتان مشکلی پیش نیاید.
در بابا رمضان برای تهیه مایحتاج شــب مانی مغازه وجود دارد، اما اگر با 
خودتان نان نبرده باشید باید منتظر بمانید تا نان از الیین به روستا برسد. 
برای همین توصیه می کنم با خودتان نان ببرید. برای ناهار هم می توانید 
از پرورش ماهی که در روستاست ماهی قزل آالی رودخانه ای بخرید که 
بعد از دوبار خوردن آن به این نتیجه رسیده ام که اگر درست طبخ شود 

بسیار خوشمزه است.
مسیر رودخانه بابا رمضان از آن مسیرهای دیدنی و زیباست که در نقطه ای 
به باغ های گردو می رسد؛ باغ هایی با سایه های خنک و دلپذیر و باز هم 

آب و آب و روشنایی.
ســفر به بابا رمضان را از دســت ندهید جایی در همســایگی آب و کوه 
و شــالیزارهایی که بسیار زیباست. اگر هم در فصل برداشت برنج به بابا 

رمضان رفتید، می توانید برنج کالت هم بخرید.

گفت وگو با جالل معینیان فر، پرچم دوزی که افتخار دوخت پرچم های گنبد حرم رضوی را دارد

توسل به امام رضا j از پای چرخ خیاطی
 مردم/ زهرا چکنه  ریســه های نور، درهای 
چوبی و طالیی، فرش های زمینه الکی و کرمی، 
آینه های هزار تکه و پرچمی که بر فراز گنبد و در 
مسیر باد رها شده است، اجسام بی جانی هستند 
که به واسطه حضور در حرم امام مهربانی ها جان 
گرفته اند و حالشان خوش است که حال دل زائران 
را خوش می کنند؛ اجســام بی جانی که به دست 

هنرمندانی عاشق آماده شده اند.
جالل معینیان فر از جمله هنرمندان عاشقی است 
که از 13 ســالگی وارد حرفه پرچم دوزی شده و 
چند ســالی  هم می شــود که بر تار و پود پرچم 
حرم ســوزن می زند. در یکی از روزهای تابستان 
به کارگاه پرچم دوزی اســتاد معینیان فر رفتیم و 
حرف های شنیدنی او را از مراحل دوخت پرچمی 

که بر روی گنبد نصب است، شنیدیم.

 آقای معینیان فر چه شــد که وارد حرفه 
پرچم دوزی شدید؟

اواخر سال 1362 بود که به خاطر عالقه ای که به 
کار دوخت ودوز داشــتم، برادر بزرگم من را پیش 
حاج جواد آقای فرشــچی کــه از پرچم دوزهای 
قدیمی مشــهد بود، گذاشتند؛ ایشان از دوستان 
برادرم و هــم محله ای های ما بودند. بعد از اینکه 
کار را پیش مرحوم فرشچی و پسرشان یاد گرفتم، 
پیش آقا ابوالفضل فرشــچی اخوی آن ها رفتم تا 

آموزش هایم کامل شود.
تا اینکه به ســربازی رفتم و بعد از برگشــتن از 
ســربازی مجدد دنبال همین حرفــه را گرفتم. 
البته مدتی به صورت متفرقه برای همکاران کار 
می کردم، ولی بعد شرایطم جور شد تا بتوانم برای 

خودم کارگاه بزنم و مستقل کار کنم.

 اولین باری که پشت چرخ نشستید، کی 
بود؟

یادم هســت اولین باری که پشت چرخ نشستم 
دقیقاً یک هفته بعد از روزی بود که وارد این حرفه 
شدم. یکی از پرچم های سه گوشی را که به »سه 
گوش نیم متری« معروف بود و وســطش یک »یا 
حســین« یا »یا ابوالفضل« نوشته می شد، به من 
دادند که کارش را انجام دادم. این جزو راحت ترین 
کارهــا بود که من ابتدا بــا آن کار پرچم دوزی را 
شروع کردم. بعدها هم کم کم پرچم های معروف 
به »تابلویی« را که در ابعاد 50 در 70 ســانتی متر 
است و روی آن اسم های ائمه)ع( نوشته می شد، 
آماده کردم و بعد از آن هم کار دوخت پرچم های 

بزرگ را شروع کردم.

 فکر می کردید که یــک روز کار دوخت 
پرچم هــای حرم امام رضا)ع( را به شــما 

بدهند؟
هیچ کــس اولش این فکر را نمی کند که یک روز 
بخواهد پرچــم روی گنبد مطهر امــام رضا)ع( 
را بــدوزد. اصالً اوایل که کار را شــروع کردم، در 
این حــال و هوا نبودم. چون اصــوالً کار دوخت 
پرچم های گنبد را اســتادان و بزرگان این حرفه 
انجام می دادند. در گذشته حاج آقای والیتی که 
از اســتادان بزرگ پرچم دوزی بودند، پرچم های 
گنبد را می دوختند. بعد از ایشان چند تن دیگر 
از اســتادان این کار را انجام دادند، تا اینکه حاج 
آقای قاجار که از اســتادان من بودند، پرچم دوز 
حرم شدند، ولی به خاطر اینکه کار ایشان بیشتر 
خطاطی است و به کار دوخت پرچم نمی رسیدند، 
ایشــان که کارم را قبول داشتند، من را به آستان 
قدس رضوی معرفی کردند. البته ناگفته نماند قبل 
از اینکه بخواهم پرچم گنبد مطهر را بدوزم تجربه 
کار کردن با آستان قدس را داشتم که جریان این 

کارم هم خودش قصه ای دارد.

 چه قصه ای؟
اواسط دهه 70 بود که دخترم به دنیا آمده بود و 
اوضاع مالی  و زندگی مان بشــدت بد بود. به قول 
معروف حســابی زمین خورده بودم. یادم هست 
که شــب جمعه ای رفتم حرم و روبه روی ضریح 
ایســتادم و از آقا کار خواســتم و به ایشان گفتم 
که کمک کنید تا یــک چرخ تهیه کنم و بتوانم 
کار کنــم. جمعه صبح که به جلســه قرآن هم 
محله ای هــای خودمان در خیابان گاز رفتم، پس 
از پایان جلسه حاج صادق آقای فرشچی که ابتدا 

نزد ایشــان کار می کردم، بدون اینکه من چیزی 
درباره کار به ایشان بگویم، از من پرسید که االن 
چه کار می کنی؟ من هم ماجرا را به ایشان گفتم 
که االن ســر کاری نیســتم و بیکارم. بدون هیچ 
گونه هماهنگــی و اطالع قبلی به من گفتند، بیا 
تا یک دستگاه چرخ قالبدوزی برایت اجاره کنم تا 
مشغول کار شوی. واقعاً باورم نمی شد، یاد حرفی 
که دیشــب در حرم به آقــا زدم افتادم که از امام 
رضا)ع( خواسته بودم تا کمک کنند تا یک چرخ 

بگیرم.
همان روز جمعه، چرخ را گرفتم و در خانه شروع به 

دوخت جانماز و سجاده کردم. بعد از مدتی دیدم 
که دوخت جانماز و سجاده راسته کار من نیست 
و من پرچم دوز هســتم. از طرفی هم درآمدش 
بسیار پایین بود و مثل پرچم دوزی نبود. این بود 
که مجدد به حرم رفتــم و به آقا گفتم که خرج 
و مخارج زندگی و دو تا بچه خیلی ســخت است 
و درآمد جانمازدوزی هم کفافمان را نمی دهد. از 
حضرت رضا)ع( خواستم که یک کار خوب برایم 

درست کند که ریزه خوار خودشان باشم.
تقریبا ًدو- سه ماهی گذشت که یکی از همکاران 
گفت آقــای پورکریمی که مدتی با ایشــان کار 
کرده بــودم، قرارداد دوخــت پرچم های اهدایی 
به هیئت های مذهبی را با آســتان قدس بسته  و 
خودشان به تنهایی نمی رسند کار را انجام دهند و 
چون دوخت من را قبول داشتند، از من خواستند 
که پیش ایشان بروم. من هم رفتم و کار را دست 
گرفتم و حدود یک سال و نیم طول کشید تا کار 
دوخت حدود 800 تا پرچم را تمام کنیم، در این 
مدت درآمدم حســابی خوب شــد. آن زمان اگر 
روزی دو تا ســه هزار تومان کار می کردم خیلی 
خوشحال بودم ولی با شروع کار دوخت پرچم های 
اهدایی آســتان قدس درآمدم به روزی 10 هزار 
تومان رسید و سه برابر شد، نمی دانم چه شد که 
مدتی کار دوخت پرچم ها متوقف شــد و حدود 
ســال  1382 بود که آقای قاجار من را برای کار 
دوخت پرچم های گنبد معرفی کردند و بعد از آن 
کار دوخت پرچم های اهدایی و پرچم های ورودی 

را هم به من دادند.

 االن تنهــا کار دوخت پرچم گنبد مطهر 

را انجام می دهید؟ یا آســتان قدس رضوی 
سفارش های دیگری را هم به شما می دهد؟

به جــز دوخت پرچم هــای گنبد مطهــر، کار 
پرچم هــای معروف بــه دم دری را هــم که دور 
رینگ های حرم و 4 ورودی اصلی نصب اســت، 
من انجام می دهم. کار دوخت پرچم های اهدایی 
به هیئت های مذهبی سراسر کشور و چند مورد 
دوخت پوشــش روی ضریح مطهــر را هم برای 

آستان قدس انجام داده ام.

 معموالً ســاالنه چند پرچم را برای حرم 
می دوزید و بیشــتر در چه ابعادی دوخته 

می شود؟
پرچم گنبد امام رضا)ع( از قدیم تا اواخر دهه 80 
ابعادش یک و نیم در سه متر بود، اما بخاطر اینکه 
دید پرچم مناسب نبود، به دستور حاج آقای واعظ 
طبسی میله پرچم تعویض و بلندتر شد و بعد از 
آن هم سایز پرچم گنبد مطهر بزرگ تر شد و به 
سه در چهار متر تغییر پیدا کرد که روی آن آرم 
آستان قدس رضوی و عبارت »نصر من اهلل و فتح 
قریب« است و دور تا دور آن هم رضا رضا به شکل 

خاصی نوشته شده است.
یک سری پرچم هایی هم در چهار ورودی اصلی 
»شیخ طوسی، شیخ حرعاملی، شیخ طبرسی و باب 
الرضا)ع(« نصب می شود که معروف به پرچم های 
دم دری اســت که در هر ورودی هشت تا پرچم 
نصب می شــود. این پرچم ها در ایام سوگواری به 
رنگ مشــکی در می آید و در ایام شادی و میالد 
اهل بیت)ع( ســبز رنگ اســت که وسط آن آرم 
آستان قدس رضوی است و حاشیه آن هم مانند 
پرچم روی گنبد رضا رضا به شکل خاص نوشته 

شده است. 
یک ســری هم پرچم های اهدایی آستان قدس 
رضوی به هیئت های مذهبی اســت که هر ساله 
با تعدادی از هیئت های مذهبی در سراسر کشور 
تماس گرفته می شود و یکی، دو شب قبل از شب 
اول محرم در آیینی ســنتی ایــن پرچم ها را به 

هیئت ها اهدا می کنند.
در پایین این پرچم ها که ســایزش دومتر و 70 
در یک متر و 60 ســانتی متر است، نوشته شده؛ 
»پرچم اهدایی بــه....«، که مســئوالن هیئت ها 
پیش ما می آیند و ما اسم هیئت شان را برایشان 

می دوزیم.
در مجموع به طور معمول در هر ســال 15 تا 25 
پرچم سبز و مشکی رنگ برای گنبد مطهر، حدود 
پنج سری پرچم هشت تایی سبز و مشکی رنگ 
برای هر ورودی که در مجموع 160 پرچم می شود 
و 500 تا 600 پرچم هم برای اهدا به هیئت های 

مذهبی به ما سفارش می دهند.

 شیوه دوخت پرچم های گنبد امام رضا)ع( 
با پرچم هایی که بر روی گنبد امام حسین)ع( 

نصب است، یکسان است؟
انــدازه پرچمی که بــر روی گنبــد مطهر امام 

حسین)ع( نصب می شــود با اندازه پرچم گنبد 
مطهــر امــام رضــا)ع( تقریباً یکســان و هر دو 
جنسشان از پارچه ساتن است، اما شیوه دوخت 
پرچم امام حسین)ع( به شکل تکه دوزی است و 
آن ها تکه پارچه ها را در می آورند و بر روی پارچه 
اصلی می دوزند، اما ما برای پرچم امام رضا)ع( برای 
آنکه دید بهتری داشته باشد، نوشته ها را با نخ های 
مخصوصی از دو طرف پر می کنیم و حدود دو تا 
سه سانتی متر نوشته ها برجسته تر از پارچه ساتن 
است که دید بهتری هم دارد و کارش ظریف تر و 

زیباتر هم می شود.

 پارچه هایی که بــرای دوخت پرچم های 
حرم اســتفاده می کنید از تولیدات داخل 

است؟
جنــس پارچه ای که برای گنبد مطهر اســتفاده 
می شود از جنس ساتن است که از اصفهان تهیه 
می شود. از زمانی که سایز پرچم گنبد تغییر پیدا 
کرد و بزرگ تر شد حاج آقای عامری نامی هستند 
که جزو کســبه طبقه همکف ساختمان پالسکو 
بودند و بــه خاطر نذری که دارند هر ســال کار 
تهیه و پرداخت هزینه های تمام پارچه های گنبد 
امام رضا)ع( و گنبد های حرم حضرت عبدالعظیم 
حسنی در شهر ری را ایشان بر عهده گرفتند. ما 
هم بعد از اینکه کار دوخت پرچم را انجام دادیم، 
پرچم را به تهران می فرستیم و آقای عامری کار 
خیاطی نوار زرد رنگ دور پرچم را انجام می دهند، 
خیاطی دور پرچم خیلی مهم است، چون وقتی 
پرچم در باالی گنبد نصب می شــود در معرض 
وزش شــدید باد قرار دارد و احتمال پاره شدنش 
هم زیاد است. به خاطر همین آقای عامری چرخ 
مخصوصی را برای دوخت نوار دور پرچم خریداری 
کرده اند که به صورت زنجیر دور تا دور را می دوزد.

جنس پارچه هایی هم که برای پرچم های اهدایی 
به هیئت های مذهبی می دوزیم مخمل است که 
در گذشــته از کاشان تهیه می کردیم ولی از دهه 
80 که کارخانه  آن بســته شد، مجبور شدیم که 
پارچه ها را از خارج خریداری کنیم، چون مخملی 
بــا این کیفیت در بــازار داخل پیدا نمی شــود، 
مخمل هایــی که برای پرچم های اهدایی اســت 
معروف به مخمل سه خط فرانسه است که در کره 

و چین تولید می شود.

 چند درصد از حجم کار کارگاه شــما را 
رضوی  قدس  آستان  پرچم های  سفارشات 

تشکیل می دهد؟
90 درصــد از حجم کار مــا در کارگاه، مربوط به 
سفارش کارهای حرم مطهر امام رضا)ع( است که 
به همراه 9 نفر از شاگردهایم که در کارگاه و خانه 
کار می کنند، انجام می دهیم. 10 درصد دیگر هم 
کارهایی اســت که برای دوخت پرچم گنبدهای 
حرم حضرت عبدالعظیم حسنی و کارهایی که برای 
حرم حضرت شاهچراغ در شیراز سفارش می دهند.

 در مدت این 35 سالی که در کار دوخت 
پرچم هســتید، حس و حال دوختن پرچم 
بقیه پرچم ها  امام رضا)ع( بــا  برای گنبد 

برایتان فرق می کند؟
مگر می شــود که فرق نکند. خــدا رحمت کند 
استادان قدیمی را. همیشه به ما توصیه می کردند 
که هیچ وقت بدون وضو پای چرخ ننشــینیم، ما 
هم این توصیه استادانمان را آویزه گوش کرده ایم 
و به شــاگردها و جوان ترها هم توصیه می کنیم 
که همیشــه با وضو پای کار بنشینند، چون اسم 
ائمه )ع( و دیگر اســمای مطهر را می دوزند. البته 
حاال کمی حال و هوای پرچم دوزها عوض شــده 
است و برخی ها برایشان مهم نیست که حتما با 

وضو باشند.
هر وقت کــه کار دوخت پرچم گنبد آقا را انجام 
می دهم همانطور که پشت چرخ هستم، حرف هایم 
را به آقا می زنم و خیلی چیزها را هم به واســطه 
همین توسلی که در هنگام دوخت پرچم داشته ام، 

از حضرت گرفته ام.
یک وقت هایی که حــرم می روم، از داخل صحن 
یک ربع، 20 دقیقه ای به پرچم گنبد مطهر خیره 
می شوم و به خودم می گویم: باورت می شود که تو 

بر پرچم روی گنبد طال سوزن زده ای؟

 آقای معینیان فر، دوخت هر پرچم گنبد 
تقریباً چقدر زمان می برد؟

این طور نیســت که تمام کارهــای پرچم را من 
به تنهایــی انجام دهم. من به اتفــاق چند تن از 
شاگردانم کار دوخت پرچم را انجام می دهیم ولی 
کار اصلی اش با خودم است و معموالً بین 18 تا 20 
ساعت کار دوخت هر پرچم زمان می برد. چون به 
صورت دو رو است و زمان بیشتری باید صرف کرد.

 بــرای دوخت هر پرچــم چقدر اجرت 
می گیرید؟

هر پرچم گنبد حدود یــک میلیون و 500 هزار 
تومان، پرچم های اهدایی به هیئت ها حدود 600 
هزار تومان و پرچم هــای ورودی هم حدود 130 
تــا 150 هزار تومان برای آســتان قدس رضوی 
هزینه دارد. البته معموالً اجرت هایی که ما برای 
دوخت پرچم ها از آستان قدس رضوی می گیریم 
از مبلغی که اتحادیه مشــخص می کند و در بازار 
عرف است، خیلی کمتر است. من دوخت پرچم را 
در سال 1382 که سایزش کوچک تر بود با 100 
هزار تومان شروع کردم و امروز به یک میلیون و 
500 هزار تومان رسیده است و معموالً در هر سال 

حدود 10 درصدی افزایش قیمت داریم.

 اطــالع دارید که بعد از اینکه پرچم ها را 
تعویض می کنند، آن را کجا می برند؟

طی این چند سال که من کم و بیش اطالع دارم، 
پرچم ها را بعد از تعویض به خزانه آســتان قدس 
رضــوی تحویل می دهند و این طور نیســت که 
بخواهند پرچم روی گنبد را به ارگان یا شــخص 
خاصی اهدا کنند. این پرچم های متبرکی هم که 
به جاهای مختلف اهدا می شود عموماً پرچم های 
ورودی های حرم است که تقریباً مشابه پرچم گنبد 
مطهر است ولی در سایز کوچک و جنس اش هم 

مخمل است.
 

 تقریباً هر چنــد وقت یک بار پرچم های 
گنبد را تعویض می کنند؟

زمان مشــخصی ندارد، هر وقت که پرچم نیاز به 
تعویض و تعمیر داشته باشد، آن را عوض می کنند، 
بعضی از اوقات هم پرچم را پایین می آورند و اگر 
قابل استفاده باشد، آن را می شویند و اتو می زند و 

دوباره نصب می کنند.

برش

 از زمانــی کــه ســایز پرچم گنبد 
تغییر پیــدا کرد، یکی از کســبه 
طبقه همکف ساختمان پالسکو به 
خاطر نذری که داشت هر سال کار 
تهیه و پرداخــت هزینه های تمام 
پارچه هــای گنبد امام رضــا)ع( و 
گنبد های حرم حضرت عبدالعظیم 
حســنی در شــهر ری را بــر عهده 

گرفت...

برش

اواســط دهه 70 بود کــه دخترم 
به دنیا آمده بــود و اوضاع مالی  و 
زندگی مان بشدت بد بود. به قول 
معروف حسابی زمین خورده بودم. 
یادم هست که شب جمعه ای رفتم 
حرم و روبه روی ضریح ایستادم و 
از آقا کار خواســتم و به ایشــان 
گفتــم که کمک کنید تــا یک چرخ 

تهیه کنم و بتوانم کار کنم
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معارف: خداوند در آيه 153 ســوره مباركه بقــره دو كمك بزرگش به 
انســان را در برابر سختى ها و مشــكالت معرفى و خود را همراه بندگان 
اجابت كننده بيان مى كند. خداوند در اين آيه، صبر و نماز را دو كمك خود 
براى عبور انسان از مشكالت زندگى مى داند و با نگاهى به اين كالم وحى 
درمى يابيــم كه «صبر» مادر همه كماالت اســت و در همه ســختى ها و 

مشكالت بزرگ ترين كمك براى انسان به شمار مى رود.
لَوةِ إِنَّ اهللاَ َمَع الْصابرينَ . اى كسانى  ْبِر والصَّ َِّذيَن َءاَمُنواْ اْسَتِعيُنوا بِالْصَّ «يَأَيَُّها ال
كه ايمان آورده  ايد! (در برابر حوادث ســخت زندگى) از صبر و نماز كمك 

بگيريد، همانا خداوند با صابران است».
نكته ها

مشابه اين كالم الهى را در همين سوره خوانده ايم كه خداوند به بنى  اسرائيل 
مى  فرمود: در برابر ناماليمات و سختى  ها، از صبر و نماز كمك بگيريد. در اين 
آيه نيز به مسلمانان دستور داده مى  شود تا در برابر حوادث سخت زندگى، 

از صبر و نماز يارى بجويند. آرى، دردهاى يكسان، داروى يكسان الزم دارد. 
اصوالً انساِن محدود، در ميان مشكالت متعّدد و حوادث ناگوار، اگر متصل 
به قدرت نامحدود الهى نباشد، متالشى و منكوب مى  شود و انساِن مرتبط 
با خداوند، در حوادث و سختى  ها، خود را نمى  بازد و براى او حوادث، بزرگ 
نمى  نمايد. كســى كه نماز را با حضور قلب و با توّجه مى  خواند، به معراج 
مى  رود. هرچه پرواز معنوى او بيشتر باشد و باالتر رود، دنيا و مشكالت آن و 

حّتى خوشى  هاى آن كوچك تر مى  شود.
انســان يا در نعمت به سر مى  برد كه بايد به اين آيه عمل كند؛ «اذكرونى، 
اشــكروا لى» و يا در سختى به ســر مى  برد كه بايد به اين آيه عمل كند؛ 
«اســتعينوا بالصبر». خداوند مى فرمايد، خدا با صابران است و نمى  فرمايد، 
با نمازگزاران اســت. زيرا نماز نيز نياز به صبر و پايــدارى دارد. در روايات 
مى  خوانيم: هرگاه كار سختى براى حضرت على(ع) پيش مى  آمد حضرت 
دو ركعت نماز مى  خواند. اين سيره را بوعلى سينا نيز عمل مى  كرد. صبر مادر 

همه كماالت اســت. صبر در جنگ مايه شجاعت است. صبر در برابر گناه 
وســيله تقواست. صبر در برابر دنيا نشانه زهد است. صبر در شهوت سبب 
عّفت است. صبر در عبادت موجب طاعت و صبر در شبهات مايه  َورع است.

پيام ها
ايمان اگر همراه با عمل و توّكل و صبر و عبادت باشــد كاربرد بيشــترى 
خواهد داشت. «الّذين آمنوا استعينوا بالصبر و...». نماز اهرم است، بار نيست. 

«استعينوا بالصبر والصلوة»؛
صبر و نماز، وسيله  جلب حمايت  هاى الهى هستند. «استعينوا بالصبر والصلوة 

اّن اهللا مع الصابرين»؛
اگرچه خداونــد با هر كس و در هر جايى حضــور دارد؛ «هو معكم اينما 
كنتم» اما همراهى خدا با صابران، معناى خاّصى دارد و آن لطف، محّبت و 

يارى رسانى خداوند به صابران است؛ «ان اّهللا مع الصابرين».
منبع: تفسير نور

دارالشفا

دو كمك خدا براى 
حوادث سخت زندگى

معارف: مدير حوزه هاى علميه سراســر كشور با تقدير از فعاليت هاى 
اعضاى شوراى هماهنگى بزرگداشت دهه كرامت تأكيد كرد: نسل امروز 
نيازمند معرفت افزايى نسبت به معارف خاندان پيامبر (ص) است.  آيت اهللا 
عليرضا اعرافى ديروز در ديدار با اعضاى شوراى هماهنگى بزرگداشت 
دهه كرامت ضمن تقدير از فعاليت هاى اين شــورا، به درس هايى كه 
از عصر امام رضا(ع) مى توان گرفت، اشــاره كــرد و افزود: هنر بزرگ

 امام رضا(ع) اين بود كه يك تهديد پيچيده را خنثى و تبديل به فرصتى 
ظريف و بزرگ كرد. همچنين مواجهه ايشان با يك جنگ نرم و نقشه اى 

پيچيده و به ظاهر زيبا بود كه به مقابله با آن پرداخت.
مدير حوزه هاى علميه سراسر كشور در ادامه نكاتى را به ديداركنندگان 
يادآور شــد و افزود: در فعاليت هاى خــود بايد بعد معرفتى را تقويت 
كنيم و به معرفت افزايى نسل جوان بپردازيم. همچنين كارهاى علمى، 

معرفتى و گفتمان ســازى و انتقال معارف بايد تقويت شــود. وى به 
بحث شادى و جشن اشــاره كرد و افزود: جامعه در كنار مظاهر حزن 
و اندوه نيازمند شادى و فرح است كه بايد سنجيده و حكيمانه باشد و 
نهادينه سازى حركت شادى آفرين در جامعه بسيار ستودنى است. البته 
جشن و شادى معيارهايى دارد كه بايد رعايت كرد و به توليد شادى هاى 

مشروع، حيات بخش و فرح بخش براى جامعه و نسل جوان پرداخت.

آيت اهللا اعرافى: 
فعاليت هاى ستاد دهه 
كرامت نماد هم افزايى 

و همكارى است

رئيس مركز پژوهش هاى علوم انسانى اسالمى صدرا تبيين كرد(2)
نسخه شفابخش اسالم براى دردهاى اجتماعى

معــارف: بخــش نخســت درس گفتار 
«اسالم و آسيب هاى اجتماعى» با تدريس 
حجت االســالم رضا غالمى، رئيس مركز 
پژوهش هاى علوم انسانى اسالمى صدرا روز 
گذشته با اشاره به سه ركن از اركان تعاليم 
اسالمى كه نقش برجسته ترى در پيشگيرى 
و مقابله با آسيب هاى اجتماعى دارند، اشاره 
شد. اينك موارد ديگرى از اين اركان كه در خشكاندن ريشه آسيب هاى 

اجتماعى تأثير بسزايى دارند، در پى مى آيد:

 چهارم. شريعت و قانون مترقى اسالمى
شريعت الهى كه از آن به قانون اسالمى تعبير مى كنم، به مجموعه موازين 
زنده و مترقى اى اطالق مى شود كه اسالم براى ساماندهى حيات فردى 
و اجتماعى مســلمانان ارائه مى دهد. قرآن كريم در سوره مائده آيه 48 
مى فرمايد: « و اين كتاب [قرآن] را به حق بر تو نازل كرديم، در حالى كه 
كتب پيشين را تصديق مى كند، و حافظ و نگاهبان آن هاست؛ پس بر طبق 
احكامى كه خدا نازل كرده، در ميان آن ها حكم كن! از هوى و هوس هاى 
آنان پيروى نكن! و از احكام الهى، روى مگردان! ما براى هر كدام از شما، 
آيين و طريقه روشنى قرار داديم؛ اگر خدا مى خواست، همه شما را امت 
واحدى قرارمى داد؛ ولى خدا مى خواهد شما را در آنچه به شما بخشيده 
بيازمايد؛ پس در نيكى ها بر يكديگر سبقت جوييد! بازگشت همه شما، 
به سوى خداست؛ سپس از آنچه در آن اختالف مى كرديد؛ به شما خبر 
خواهد داد». مالحظه نماييد كه در اين آيه شريفه قرآن تصريح مى كند 
كه مبناى اداره جوامع اسالمى و شرط دستيابى به سعادت واقعى عمل به 

شريعت الهى است نه چيز ديگر.

 پنجم. اخالق و معنويّات
اخالق فطرى است و منبع آن در وجود همه انسان ها وجود دارد اما بايد 
توجه نمود كه اديان الهى و در رأس همه اســالم، اخالق را چه از جهت 
معارفــى، و چه از جهت عملى به نقطه اوج مى رســانند؛ چنانچه پيامبر 
گرامى اسالم(ص) مى فرمايند: «انما بعثت التمم مكارم االخالق» يعنى به 
راستى كه من مبعوث شدم تا اخالق را نه تنها به كمال بلكه به تمام يعنى 
به رفيع ترين قله آن برسانم. به بيان واضح تر، جلوه هايى از اخالق در دو 
عرصه نظر و عمل توســط دين آشكار مى شود كه انسان بدون اتصال به 

دين و انسان كامل قادر به درك و كاربست اين جلوه ها نيست.
اخالق اسالمى مسيرى است كه انسان در آن، «خود حيوانى» را با «فطرت 
الهى» تأديب مى كند. انساِن فاقد اخالق، موجودى است با انواع ضعف ها 
و بيمارى ها. در كنار اخالق، معنويات يعنى توجه انســان به عالم معنا و 
ملكوت و غور در آن و كســب لذايذ و آرامش بى نظير روحى، يكى ديگر 
از اركان مهم تعاليم اسالمى است كه نه تنها نقش پيشگيرى كننده را در 
قبال آسيب هاى اجتماعى دارد بلكه ريشه بسيارى از آسيب ها را در وجود 

انسان مى خشكاند.
البته رابطه اخالق و معنويت يك رابطه متقابل اســت؛ از طرفى اخالق 
زمينه شــكل گيرى و ارتقاى معنويــت را مهيا مى كند و از طرف ديگر، 
معنويت فرصت تقويت فضايل اخالقى و ملكه شدن آن ها در قلب انسان 
را فراهم مى كنند. توجه داشــته باشيد كه ورود انسان به جهان اخالق و 
معنويات بابى را در حيات انسان باز مى كند كه ورود خيلى از آسيب هاى 
اجتماعى از اين باب به درون حيات انســان ممكن نيســت؛ از اين باب 

مى توان به سبك زندگى اسالمى يا حيات طيبه نيز تعبير نمود.

 ششم. ساماندهى نظام ارزشى
منظور از ساماندهى نظام ارزشى، اول شناساندن معروف و منكر يا ارزش و 
ضد ارزش از سوى تعاليم اسالمى بويژه از راه زنده كردن عقول، دوم توازن 
بخشى ميان آن ها و سوم، عينيت بخشى به آن ها در جامعه است با اين 
مالحظه كه ساماندهى نظام ارزشى نقش منحصربه فردى در پيشگيرى و 

مقابله با آسيب هاى اجتماعى بر عهده دارد.
جامعه اى كه عقل هاى مردم به دليل موانع، معروف و منكر را از يكديگر 
تميز نمى دهد و جاى منكر با معروف عوض مى شود، اين جامعه مستعد 
مبتال شدن به انواع آسيب هاى اجتماعى از نوع كشنده آن است، بنابراين 
يكى از برنامه هاى مهم اسالم، جلوگيرى از ميرايى عقل فردى و اجتماعى 
اســت. جداى از تميز معروف و منكر، ساماندهى نظام ارزشى در ساحت 
عينيت و عمل نيز بســيار مهم اســت كه جارى و سارى شدن اخالق و 
شريعت آن هم توســط امام(ع) در رگ هاى جامعه، مهم ترين عامل اين 
ساماندهى محســوب مى شــود. به بيان ديگر، اگر اخالق و شريعت در 
رگ هاى جامعه اى جريان نداشت، مسلماً آن جامعه قدرت عينيت بخشى 

به نظام ارزشى خود را پيدا نخواهد كرد.

 معارف / مهديه احمدى   سبك زندگى با مفهوم 
عقل معاش كه همان شيوه زيستن است يكسان 
است، عقلى كه به انســانى مى گويد چطور بايد 
زندگى كرد. در واقع مى توان گفت، سبك زندگى 
اسالمى توجه به اجراى اسالم با همه ابعاد آن در 
تمام عرصه هاى زندگى بشرى است. در اين بستر 
مى توان با تكيه بر سخنان و سيره معصومين(ع) 
شيوه زيســتن را فرا گرفت. در اين زمينه «زائر» 
گفت وگويى با ســيد مرتضى خاتمى خوانسارى 

انجام داده است كه در ادامه مى خوانيد.

 بايســته هاى روابط خانوادگى با نگاه به 
نحوه زيست و سبك زندگى امام رضا(ع) چه 

امورى هستند؟
مســائل مربوط به زندگى ائمــه معصومين(ع) 
مسائل بســيار جامع و فراگيرى است و در امور 
مختلف، الگوهاى مطلوبى از رســول اكرم(ص) تا 
امامان(ع) از جمله امام هشــتم(ع) به ما رسيده 
است. آن ها بر اســاس عرف آنچه كه قرآن كريم 
(خذ العفو وأمر بالعرف. عفو و ميانه روى را پيشــه 
كــن) به آن توصيه مى كند، زندگى هاى معمولى 

داشته اند. 
برخورد امام در امور خانوادگى و نيز اجتماعى بسيار 
ســاده و بى پيرايه بود و به تمام افراد بها مى دادند 
و احترام مى گذاشــتند. به طور نمونه، شيوه غذا 
خوردن معصومين(ع) زبانزد همگان است، از جمله 
حضرت رضا(ع)، كارگران منزل خود را دورهم گرد 
مى آورد و همگى سر يك سفره با يكديگر غذا ميل 

مى كردند.
پايين آوردن ســطح زندگى خود مطابق با عرف 
جامعه و نيــز دورى از تكبر، اســراف و تبذير از 
الگوهاى رفتارى حضرت بود. بر اساس دسته  بندى 
سياسى، حضرت رضا(ع) پس از مأمون رجل اول 
سياسى بودند، اما وارد زندگى پرتجمالت دربارى 
نشدند، ضمن آنكه توصيه مى كردند افراد به شيوه 

اصيل زندگى اسالمى بازگردند.
اين امام همام با تواضع و مردمدارى و سهيم كردن 
همه افــراد در نعمت ها و نيز ارزش و بها دادن به 
آن ها بهترين الگوى رفتارى بــراى تمام دوره ها 
هســتند. در اين زمينه، حضرت اقدام هاى عملى 
زيادى داشــتند و اين تعاليم ماندگار شد و امروز 
به وســيله نوشته ها و احاديث از حضرت به دست 

ما رسيده است.

 به الگوهــاى رفتارى حضرت در خانواده 
و نيز با ســاير مردم اشــاره كرديد، اينكه 
رفتارى ساده و مطابق با عرف داشتند. اگر 
ممكن است در بحث رفتار اجتماعى امام به 

مصداق هاى بيشترى اشاره كنيد.
كامل ترين و جامع ترين رفتارهاى معصومين(ع) 
در اجتمــاع و در بين مردم نحوه برخورد و رفتار 

رسول خدا(ص) اســت كه از وى به ساير امامان 
معصوم(ع) منتقل شــده و اين رفتارها همواره از 

معصومى به امام ديگر رسيده است.
در دوران زندگى نبى اكرم(ص) مردم مكه و مدينه 
در جهالت به ســر مى بردند و زندگى بر اســاس 
تعصب و جهل داشــتند كه از پدران خود به ارث 
برده بودند. در دوره بعثت صفات ناپسند بسيارى 
در جامعه وجود داشــت كه از آن به عنوان دوره 
عرب جاهلى ياد مى شود؛ تكبر، استبداد، كفر و... 
برخورد پيامبر در تمام سطوح اجتماعى، فرهنگى، 
سياسى و خانوادگى در جمع افراد و خانواده الگوى 

كاملى براى زيست تمام مسلمانان است. 
نبى اكرم(ص) آموزه هاى دينى و قرآنى را با رفتار 
و نحوه برخورد به مردم مى آموختند. به طور نمونه 
اخوت اسالمى، احترام گذاشتن و دوست داشتن 
يكديگر، اهميت دادن به مســائل انسانى، ارزش 
دادن به افراد، فراتر از پول و طايفه و قبيله كه در 
آن زمــان به عنوان ارزش مطرح بود، از نمودهاى 

رفتارى حضرت است.
رســيدگى به نيازمندان و زيردستان و محبت به 
آن ها از صفات انسانى است كه در الگوهاى رفتار 
اجتماعى اين بزرگان به فراوانى ديده مى شود. در 
غــم و درد همراه با افراد جامعه بودند كه از نكات 

برجسته  زندگى اجتماعى آن هاست. 
به طور نمونــه، وقتى از برخــورد پيامبر با افراد 
مطلبى مى خوانيم، عنوان مى شود همه افراد تصور 
مى كردند او عزيزتريــن مردم در نزد پيامبر(ص) 
است. امام رضا(ع) نيز با توجه به موقعيت اجتماعى 
كه در مرو داشتند، در برخورد با افراد جامعه مانند 
جد بزرگوارشان بسيار رئوف و مهربان بودند و به 

احوال افراد رسيدگى مى كردند.
همچنين نبى بزرگوار تمــام دارايى خود را براى 
نيازمندان هزينه مى كردنــد و زمان هايى را براى 

رســيدگى به مشــكالت و امور مردم اختصاص 
مى دادنــد. در بين مردم به ســخن آن ها گوش 
مى دادند و به مشــكالت رســيدگى مى كردند. 
طبيعى اســت، اين رفتار در بين ساير امامان(ع) 
متبلور شود، بويژه حضرت رضا(ع) كه در موقعيتى 
قرار داشــتند و بــه  عنوان يك رجل سياســى 
شناخته مى شــدند. رفتار و برخورد ايشان يكى 
از بهترين الگوها براى مســلمانان در هر دوره اى 

است.
رفتار امامان(ع) به دليل رسالت آن ها براى ساخت 
انســان به گونه اى بود كه هر كس با آن ها برخورد 
مى كرد، جذب اخالقيات و رفتار آن ها مى شــد. 
رفتار نيك و برخــورد مالطفت آميز اين بزرگان 
زبانزد خاص و عام بود و دوســت و دشمن به آن 

اعتراف داشتند. 
امروز يك پزشــك اگر بخواهد به درمان بيمارى 
بپردازد، نياز دارد با فرد رفتارى محبت آميز داشته 
باشــد. برخوردهاى بزرگ منشانه موجب جذب 
مخاطب شده و سبب مى شود در پذيرش حقيقت 

راغب تر باشند.
حضرت با توجه به رفتارهاى متفاوت افراد با آن ها 

برخورد داشــتند و بر اســاس مسائل و شرايطى 
كه وجود داشــت رفتار مى كردند. تك تك افراد 
در هــر دوره از زندگانى معصومين(ع) حظ كامل 
مى بردند. هر فرد پس از جدا شــدن از هر يك از 
امامان، حرف هاى بسيارى براى گفتن داشت زيرا 
تعاليم زيادى به شكل نظرى و عملى مى ديدند و 
تمام اين الگوها در كتاب ها ثبت و ضبط شده و در 

دسترس همگان قرار دارد.

 هجوم الگوهاى رنگارنگ از فرهنگ هاى 
و  تغييرات اخالقى  به  به كشــور  مختلف 
رفتارى مردم جامعه مى انجامد. بدين ترتيب 
برخوردهاى اسالمى و احترام هاى دينى در 
بين افراد و اعضاى خانواده كمرنگ شده و 
شاهد چالش هايى هستيم. در اين باره راهكار 

چيست؟
افــراد خانواده بويژه پدر و مــادر بايد رفتارى در 
پيش بگيرنــد كه الگوهــا و مؤلفه هاى دينى به 
شكل عملى به فرزندان منتقل شود و تنها با زبان، 
كارآمد نخواهد بود. اين آموزه ها بايد در ذهن افراد 
نهادينه شود تا در بزرگســالى اين آموخته ها در 
زمان تحصيل، كار، برخوردهاى اجتماعى در بين 

دوستان و... نمود داشته باشد.
در كانون خانواده بايد مسائلى كه در دين از زبان 
بزرگان سفارش و توصيه شده براى داشتن زندگى 
سالم تر، رعايت محرم و نامحرم، دورى از غيبت و 
رياكارى، احترام به حقوق يكديگر و... يادآور شود. 
همچنيــن برخى امــورى كه پايه هــاى دين را 
اســتحكام مى بخشــد، مانند نماز خواندن (نماز 
يوميــه، جماعت و نماز شــب) بايد ايــن الگو از 
بزرگ ترها به فرزنــدان و كوچك ترها انتقال پيدا 
كند و فرزندان بر اســاس الگوهاى عملى آموزش 

ببينند.

 اگر اخالق اسالمى وجود نداشته باشد، زندگى ها 
بشدت تحت  تأثير فرهنگ ها و الگوهاى بيگانه قرار 
گرفته و شيوه زندگى ها متضاد با الگوهاى ذهنى 

مى شود. 
البته بهتر اســت شرايط زندگى امام هشتم(ع) و 

اتفاقاتى را كه در اين زمان رخ داد بدانيم. 
كارهايى از ســوى حكومت مأمون براى كمرنگ 
كردن باورهاى اسالمى و دينى در حال انجام بود و 
الگوهاى جديد بيگانه به اين جامعه وارد شده بود. 
پس از روى كار آمدن سفاح و منصور، آن ها به دنبال 
اين بودند كه تعاليم اســالمى و آموزه هاى دينى 
معصومين(ع) را كمرنگ كرده و پايه اعتقادات را 
در زندگى مردم سست كنند و زمينه اى را به وجود 
آورند كه براحتى بتوانند به هوى و هوس هاى خود 

برسند. 
اين وضعيت از زمان سفاح و منصور شروع شد و 
در زمان مأمون به اوج خود رسيد. كسى كه تاريخ 
را بخواند، متوجه مى شود هزينه هاى زيادى شد تا 
مؤلفه ها و سخنان پيامبر و قرآن را تغيير دهند و 
نيز از اذهان حذف كنند. وضعيت به گونه اى شده 
بود كه تمام مسائل براى مردم سؤال بود و براى هر 
موردى دليلى مى خواستند به طورى كه وقتى اين 
پرسش ها خوانده مى شود تعجب مى كنيد كه در 
زمان امام هشتم(ع) اين سؤاالت مطرح شده است، 
پرسش ها و دغدغه هاى سخيفى كه وارداتى بود. 

در اين زمان امام وارد مى شود، دوره اى كه بسيارى 
از مؤلفه ها و ارزش هاى اسالمى رنگ باخته يا مورد 

پرسش بود.
وضعيت دوره امام و ســؤاالتى را كه مردم درباره 
دين داشــتند، شــيخ صدوق در كتــاب «عيون 
اخبارالرضا» گرد آورى كرده و در دســترس افراد 
اســت كه مى توانند به مطالعــه آن بپردازند و به 
اهميت رفتار امام و پاسخ هايى كه دادند، پى ببرند. 
حاكمــان وضعيتى به وجود آورده بودند كه تمام 

امور زير سؤال رفته بود.
بنابراين توصيه مى شــود اين نوع كتاب ها تهيه و 
مورد مطالعه قرار گيــرد. در واقع مى توان گفت 
امام رضا(ع) در اين بخش از زندگى خود به نوعى 
كار پيغمبر(ص) را انجام دادند و توحيد و تعاليم 

اسالمى را به بطن جامعه برگرداندند. 
به هر حال دشمنان در هر زمان كار خود را انجام 
مى دهنــد و فعاليت دارند و اين ما هســتيم كه 
بايد با هوشــيارى مراقب باورها و ارزش هاى خود 
باشيم. ممكن است امروز نيز پرسش هايى مطرح 
شود كه با مطالعه اين متون بهتر بتوانيم به آن ها 
پاسخ دهيم، چنانچه مطالعه نداشته باشيم، حتى 
ممكن است در پاسخ به برخى پرسش ها به اشتباه 
عمل كنيم. بنابراين هر يك از پاسخ هاى حضرت 
خود درســى براى بهتر عمل كردن و زيســتن 
مســلمانان امروز است كه بايد مطالعه و پژوهش 

شود.

برش

بر اساس دسته  بندى سياسى، 
حضرت رضا(ع) پس از مأمون 
رجل اول سياســى بودند، اما 
وارد زندگى پرتجمالت دربارى 
نشــدند، ضمن آنكــه توصيه 
مى كردند افراد به شيوه اصيل 

زندگى اسالمى بازگردند

معارف

گفت وگو با سيد مرتضى خاتمى خوانسارى در باره سبك زندگى معصومان

حضرت رضا وارد  تجمالت زندگى دربارى نشد

خبر

آگهی دعوت افراز
چون آقای حاجی میر فرزند سیدخان احدی از مالکین مشاعی پالک 1/10660- اصلی واقع   در بخش2 
سیس��تان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 4658- ز  مورخ 1397/3/19 تقاضای افراز سهمی خود 
را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 را از این اداره نموده ودر 
ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داش��ته که به دیگر مالکین مش��اعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص 
نمی باش��د لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از 
س��ایر مالکین مش��اع و کس��انی 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 1397/4/20 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
9705102.

تاریخ انتشار : 1397/4/11 
ابراهیم شاهبازی اول 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زابل

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حس��ین مش��هدی منصوری دارای شماره شناسنامه  1 موالید   به شرح دادخواست کالسه 970196 
ازاین ش��ورا در خواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان زینب پودینه فرزند 
بش��ماره شناس��نامه 301 درتاریخ 1396/12/13  در  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل : 
1- حسین مشهدی منصوری فرزند حاجی بشماره شناسنامه یک موالید همسر متوفی

2- علیرضا مشهدی منصوری فرزند حسین بشماره شناسنامه 22890فرزند متوفی 
3- محسن مشهدی منصوری فرزند حسین بشماره شناسنامه706 فرزند متوفی

4- بهمن مشهدی منصوری فرزند حسین بشماره شناسنامه 3660021407 فرزند متوفی
5- نسرین مشهدی منصوری فرزند حسین بشماره شناسنامه 9 فرزند متوفی

6- فهیمه مشهدی منصوری فرزند حسین بشماره شناسنامه 3716 فرزند متوفی
متوفی وارث دیگری ندارد.

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی در خواس��ت مزبور یک مرتبه آگهی می گردد تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف مدت یکماه به این ش��ورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
9705104 

رئیس شعبه یک شورای حل اختالف زابل- مظاهری
م الف:635

آگهی دعوت افراز
چون خانم فاطمه ش��اد س��ارانی  فرزند یوس��ف احدی از مالکین مش��اعی پالک 9/925- اصلی واقع   در 
بخش2 سیستان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 5601- ز  مورخ 1397/4/3 تقاضای افراز سهمی 
خود را از پالک مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش امالک مش��اع مصوب س��ال 1357 را از این اداره 
نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها 
مش��خص نمی باش��د لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد 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 1397/4/27 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.9705105
تاریخ انتشار : 1397/4/11 

ابراهیم شاهبازی اول 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زابل

م الف:634

آگهی دعوت افراز
چون آقای غالمرضا میری پیر فرزند محمدحسین احدی از مالکین مشاعی پالک 1092فرعی از 1- اصلی 
واقع   در بخش2 سیس��تان شهرستان زابل طبق درخواس��ت شماره 5625- ز  مورخ 1397/4/3 تقاضای 
افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 را از 
این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داش��ته که به دیگر مالکین مش��اعی دسترسی 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 س��ایر مالکین مش��اع 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 چهارشنبه مورخه 1397/5/3 دراین اداره و یا در محل 
وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور 

می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.9705106
تاریخ انتشار : 1397/4/11 

ابراهیم شاهبازی اول -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زابل
م الف:645

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخوست و ضمائم 
به آقای حسنعلی نخعی مقدم فرزند محمدعلی

خواهان  :آقای نادر ظروفیان دادخواس��تی به طرفیت خوانده آقای حس��نعلی نخعی مقدم به خواسته الزام 
به تنظیم س��ند  مطرح که به این ش��عبه ارجاع و بشماره پرونده کالس��ه 9709985477300147 شعبه 

س��وم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان زابل ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/05/06 ساعت 
09:00 تعیین که حس��ب دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین مدنی بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .9705107
شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان زابل م الف:641

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محسن رسول بخش دارای شماره شناسنامه   3660522848  به شرح دادخواست کالسه 970179 
ازاین ش��ورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا رسول بخش  
بشماره شناسنامه 337 درتاریخ 1397/2/9  در  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل : 
7- محسن رسول بخش فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 3660522848 پسر متوفی

8- مصطفی  رسول بخش فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 275 پسر متوفی 
9- عباس رسول بخش فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 440 پسر متوفی 

10- مرتضی رسول بخش فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 3660252867 پسر متوفی 
11- محمدرضا رسول بخش فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 3660252867 پسر متوفی 

12- محمد مهدی رسول بخش فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 3661784641 پسر متوفی 
13- زهرا رسول بخش فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 3674125277 دختر متوفی 

14- مهدیه رسول بخش فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 7050074993 دختر متوفی 
15- معصومه رسول بخش فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 3661269623 دختر متوفی 

16- زهرا مرادی فرزند علیجان بشماره شناسنامه 995 همسر متوفی
متوفی وارث دیگری ندارد.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور یک مرتبه آگهی می گردد تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف مدت یکماه به این شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد . 9705108
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف زابل- مظاهری

م الف:638

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم زهرا سنچولی ساده فرزند علی  دارای شماره شناسنامه 547    به شرح دادخواست کالسه 970200 
ازاین ش��ورا در خواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قربان صالحی نسب 
فرزند بشماره شناسنامه 173 درتاریخ 1395/3/1  در  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل : 
1-زهرا سنچولی ساده فرزند علی  دارای شماره شناسنامه 547  همسر متوفی
2- محسن صالحی نسب فرزند قربان دارای شناسنامه شماره 16 فرزند متوفی

3-احسان صالحی نسب فرزند قربان دارای شناسنامه شماره 3660300357 فرزند متوفی
4- فهیمه صالحی نسب فرزند قربان دارای شناسنامه شماره 3192 فرزند متوفی

5- فاطمه صالحی نسب فرزند قربان دارای شناسنامه شماره 11558 فرزند متوفی
6- مهدیه صالحی نسب فرزند قربان دارای شناسنامه شماره 3660702749 فرزند متوفی

متوفی وارث دیگری ندارد.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور یک مرتبه آگهی می گردد تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف مدت یکماه به این شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد . 9705109
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف زابل- مظاهری

م الف:642

رونوشت آگهی حصروراثت
خواهان ابراهیم دادی پور فرزند حس��ین دارای شناسنامه شماره 745 زابل رونوشت حصر وراثت  به شرح 
دادخواس��ت تقدیمی ثبت شده به کالسه    9709985500900210 ازاین شورا در خواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان زهرا دادی پور فرزند غالمحس��ین  بشناسنامه 7/م صادره 
از زاه��دان درتاریخ1394/05/02در  اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به : 
1- متقاضی با مشخصات سجلی فوق الذکر همسر متوفی

2- صال��ح دادی پ��ور فرزند ابراهیم بش��ماره شناس��نامه 3610257024 صادره از زاه��دان فرزند متوفی 
می باشد 

  اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی 
دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد . 9705110
حمیدرضا بندانی - قاضی شورای حل اختالف شماره یک   زاهدان

م الف:864

اصالحیه
پیرو آگهی حصر وراثت منتش��ر ش��ده در تاریخ 97/4/9 مربوط به ش��ادروان برات صیادی در بند 5 آگهی 
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واكنش امباپه به درخشش برابر آرژانتين
از مقايسه با پله 

در پوس ت خود نمى گنجم
ورزش: كيليان امباپه، ستاره گلزن تيم ملى فرانسه مدعى شد جام 

جهانى بهترين جا براى اثبات يك بازيكن است.
 كيليان امباپه گفت:  پله از نسل و دسته ديگرى از بازيكنان است اما 
اينكه با اين سبك از بازيكنان مقايسه شويد بسيار خوشحال كننده 

است. در جام جهانى هميشه بازيكنان با سطح بااليى وجود دارند.
 پس اين جام فرصت خوبى است كه ما توانايى هاى خود را ثابت كنيد 
و براى درخشيدن و ثابت كردن خودتان هيچ تورنمنتى بهتر از جام 
جهانى نيست. من سال 1998 متولد شدم اما مردم بيشتر آن سال را با 
فتح جام جهانى به ياد مى آوردند تا تولد من. زيرا ما در آن سال موفق 
به فتح جام جهانى شــديم و اين اتفاق تنها يك بار رخ داده است كه 

بى شك در تاريخ فرانسه نقطه اى ماندگار است.
بعد از آنكه كيلينامباپه، ستاره ى فرانسه در بازى مقابل آرژانتين 
موفق شد ركورد 60 ســاله پله در جامهاى جهانى را بشكند، پله 
به او تبريك گفت.امباپه 19ساله  به اولين فوتباليست زير بيست 
سالى تبديل شد كه بعد از دو گل پله در فينال جام جهانى 1958 
مقابل سوئد، موفق شــد در يك بازى جام جهانى، بيش از يك بار 

گلزنى كند.
پله گفت: تبريك مى  گويــم كيلينامباپــه. دو گل در جام جهانى، 
آن هم با اين سن و سال و جوانى، تو را به جمع بزرگان وارد كرد. براى 
بازى هاى بعدى هم برايت آرزوى موفقيت مى كنم. البته به جز بازى 

مقابل برزيل.

 كاوانى: اميدوارم مصدوميتم جدى نباشد
ورزش: ادينســون كاوانى، مهاجم اروگوئه اظهار اميدوارى كرد كه 
آسيب ديدگى اش در ديدار مقابل پرتغال جدى نباشد و بتواند باز هم 

در جام جهانى براى تيمش به ميدان برود.
 وى گفت:  اميدوارم چيزى نباشــد و بتوانم در اين رقابت ها به بازى 
كردن ادامه بدهم. به همين دليل، مى گويم كه بايد ببينيم شــرايط 
چطور پيش مى رود. معاينه انجام خواهد شــد و بايد ببينيم كه چه 
كار مــى توانيم انجام بدهيــم. من درد كمى احســاس مى كردم و 
نمى توانستم به بازى كردن ادامه بدهم.   وى گفت:  خيلى خوشحالم؛ 
واقعا از آنچه رخ داد، راضى ام. من در حال حاضر بســيار احساساتى 
هستم. نمى توانم با كلمه اى آن را توصيف كنم. من خيلى خيلى خيلى 

خوشحالم و بايد به روياپردازى مان ادامه بدهيم.
 هيچ چيزى بهتر از ديدن خوشحالى هوادارانى كه به اينجا آمدند، 
نيست. من به مردمى كه در اروگوئه هستند هم فكر مى كنم. بايد 
به خاطر آنها هم تالش كنيم.   اما اسكار تابارز، سرمربى اروگوئه، 
معتقد اســت كه اظهارنظر در مورد ميزان آسيب ديدگى كاوانى 

زود است.

توفان، فن زون مسكو را تعطيل كرد
ورزش: به دليل گزارش هاى هواشناسى كه از وقوع توفانى خطرناك 
در مسكو خبر مى دهد، فن زون و پخش مستقيم بازى ها   از پرده هاى 

بزرگ لغو شده است.
 شهردارى مســكو اين تصميم را اعالم كرده و علت را رعايت هر چه 
بيشــتر ايمنى هواداران فوتبال خوانده. پدافند غيرعامل روســيه و 
سازمان هواشناسى اين كشــور اعالم كرده اند در نيمه دوم    توفان 
شديدى به مسكو خواهد رسيد. شهردار مسكو سرگئى سوبيانين در 
حساب توييتر خود اعالم كرده عالوه بر اين، در پارك هاى مسكو هم 

تمهيدات پيش گيرانه اجرا خواهد شد.
 در مرحله گروهى جام جهانى، فن زون مســكو كه جايى مشرف به 
استاديوم لوژنيكى، روى تپه هاى معروف به اسپارو هيلز برگزار مى شد 
يكى از محبوب ترين فن زون ها به حساب  مى آمد و هزاران هوادار 

را به خود جلب كرده بود. 
خبرگزارى رسمى روسيه، تاس، در گزارشــى اعالم كرده كه در 
عوض، بازى ها در چندين مركز خريد شهر مسكو به صورت زنده 
پخش خواهد شد و هواداران مى توانند براى تماشاى مسابقات به 

مراكز خريد بروند. 

پوگبا: مسى هميشه الگوى من خواهد بود
ورزش: هافبك تيم   ملى فوتبال فرانســه به ستايش از ليونل مسى 

پرداخت و بعد از حذف آرژانتين براى او پيام مهمى داشت.
تيم   ملــى فوتبال فرانســه توانســت در يكى از  حســاس ترين و 
جذاب ترين بازى هاى مرحله يك هشــتم نهايى جام جهانى 2018 

روسيه با نتيجه  چهار بر سه تيم   ملى آرژانتين را از  پيش رو بردارد.
پل پوگباگفت:  مسى همواره باعث مى شود كه من فوتبال را دوست 
داشته باشم. مى خواستيم برابر بهترين بازيكنان جهان بازى خوبى 
به نمايش گذاريم و اين گونه هم شد. پيام من به مسى اين است كه او 

براى هميشه الگوى من باقى خواهد ماند .

تابارز: براى مهار رونالدو تالش زيادى 
انجام داديم

ورزش: اسكار تابارز، سرمربى تيم ملى اروگوئه به تمجيد از مدافعان 
تيمش و تالش آن ها براى توقف رونالدو پرداخت.

او گفت:  بايد جلوى گلزنى رونالدو را مى گرفتيم. او آزاد است كه هر 
جاى زمين كه دوست دارد حضور بيابد. مى دانيم كه او ضربات خيلى 
خوبى مى زند، تحركات خيلى خوبى دارد و بايد تمركزمان روى اين 
باشد كه حركات او را متوقف كنيم كه اين كار سختى است و نياز به 
زحمت فراوانى دارد. ولى او تنها بازيكن مد نظر ما  نيست زيرا پرتغال 

گزينه هاى با كيفيت ديگرى نيز در اختيار دارد. 

پايان همكارى فيفا با مارادونا
ورزش: فدراسيون بين المللى فوتبال به همكارى خود با مارادونا به 

خاطر حركت غيراخالقى روى سكوها پايان داد.
ديگو مارادونا، اســطوره فوتبال آرژانتين به عنوان سفير فيفا در جام 

جهانى 2018 روسيه انتخاب شده بود.
فيفا روزانه 10 هزار پوند به مارادونا بــراى انجام وظايفى كه براى او 
تعيين كرده بود پرداخت مى كرد عالوه بر اين كه هزينه اقامت و غذا 

او را هم فراهم مى كرد.
مارادونا بعد از گلــى كه تيم ملــى فوتبال آرژانتين به فرانســه 
زد حركتــى غيراخالقى از خود نشــان داد و همين باعث شــد 
تــا فدراســيون بين المللى فوتبــال به همــكارى خــود با اين 

چهره سرشناس پايان دهد.

خداداد عزيزى
 سرمربى سپيدرود نوين!

ورزش: هنوز ســاعاتى از انتشار خبر بازگشــت مالكيت سپيدرود 
به جواد تن زاده نگذشــته كه خبر آمد خداداد عزيزى در نشست با 
محمد نوين به عنوان ســرمربى سپيدرود انتخاب شــد.عزيزى در 
نشست با نوين با وى براى هدايت سپيدرود به توافق رسيده در حالى 
كه تن زاده مدعى شده دست نشان سرمربى سپيدرود است و تا 48 
ساعت آتى تمرينات اين تيم را آغاز خواهد كرد.با اين شرايط مشخص 
نيست بعد از دادگسترى چه ارگانى مى تواند اختالف طرفين را بر سر 

مالكيت باشگاه سپيدرود بر طرف كند.

تيم ملى فوتبال عراق به دنبال جذب برانكو
ورزش: فدراسيون فوتبال عراق براى درخشــش در جام ملت هاى آسيا به 
دنبال جذب سرمربى كروات سرخ پوشــان اســت. به نقل از اخبار العراق، 
فدراســيون فوتبال عراق به دنبال جذب يك مربى خارجى باتجربه است. 
اين سايت تاكيد كرد كه فدراســيون فوتبال عراق به دنبال مذاكره با برانكو 
سرمربى پرسپوليس است تا هدايت «اســود الرافدين» را در جام ملت هاى 

آسيا برعهده گيرد.

استقالل با 3 ميليارد
 به دنبال حل مشكالت 

فارس: طبق رايزنى هاى صورت گرفته توسط باشگاه استقالل براى 
بهبود شــرايط مالى، مديران اين باشگاه موفق شدند بعد از مذاكرات 
با اسپانســر براى تامين هزينه هاى اردو و همچنين مشكالت فعلى 
اين باشــگاه مبلغ 3 ميليارد تومان را دريافت كنند.  البته مسئوالن 
باشگاه در اولين اقدام براى حل مشكل پاسپورت شفر در تدارك حل 
مشكل مالياتى اين مربى و ســاير اعضاى خارجى اين تيم هستند.
ظاهرا اســتقاللى ها بايد رقمى حدود 800 ميليون تومان براى پس 
گرفتن پاسپورت شفر و همچنين مسئله مالياتى تيام، جباروف و ساير 
خارجى هاى اين باشــگاه به اداره ماليات بپردازند كه همين موضوع 
تقريبا يك ســوم رقم دريافتى از اسپانسر را شــامل مى شود.از 
سويى استقاللى ها بايد حتما مشــكل خروج از كشور شفر را 
حل كنند زيرا وى بايد به همــراه اعضاى اين تيم راهى اردو 
شود.تامين هزينه اردو يكى از دغدغه هاى مديران باشگاه 
استقالل است كه با شرايط ارزى كشور براى تيم حدودا 40 
نفره يك ميليارد تومان هزينه در پى خواهد داشت.ضمن 
اينكه باشگاه استقالل بايد با نفراتى مثل وريا غفورى هم براى 
ماندن مذاكره و رقمى را به اين بازيكن بپردازد تا وى مجددا در 
تمرينات آبى پوشان حاضر شود.به نظر مى رسد با وجود شارژ مالى 
استقاللى ها توسط اسپانسر مديران اين باشگاه مشكالت بيشترى براى 

اداره امروز باشگاه در شرايط فعلى  دارند.

عليرضا پرسپوليس را راضى مى كند؟
پيشنهادات اروپايى براى بيرانوند

ورزش:دروازه بان پرسپوليس در دو راهى سختى قرار دارد. از يك 
سو پنجره نقل و انتقاالتى پرسپوليس بسته است و اين تيم نمى تواند 
بازيكن جديدى تا زمستان جذب كند؛ از سوى ديگر گفته مى شود 
بيرانوند از تيم هاى ايتاليايى، اسپانيايى و آلمانى پيشنهادات خوبى 

دارد و او را براى حضور در ليگ هاى خارجى ترغيب كرده است.
قرار است بيرانوند بعد از بازگشــت از خرم آباد و در اين هفته جلسه 
اى را با مسئوالن باشگاه پرسپوليس براى مشخص شدن وضعيتش 
برگزار كند. هرچند بعيد است پرسپوليس با جدايى اين دروازه بان 
ملى پوش خود موافقت كند ولى شايد پيشــنهادات جذابى كه مى 
تواند بخش عمده اى از مشكالت مالى باشگاه را حل كند، در نهايت 

پرسپوليسى ها را راضى به صدور رضايتنامه كند.

سلطانى فر:مشكالت بين 
كى روش و برانكو و حل مى شود

ورزش: مسعود سلطانى فر با اشاره به اتفاقاتى كه پس از جام جهانى 
در فوتبال ايران رخ داده اســت گفت: نبايد با مسايل حاشيه اى كام 
مردم تلخ شــود و اكنون همه بايد در خدمت منافع كشور و تقويت 
انسجام ملى باشند و اين موضوع از نظر ما تمام شده است. وزير ورزش 
و جوانان ادامه داد : با تدبير فدراسيون فوتبال و باشگاه ها اين مشكالت 
بين سرمربى تيم ملى و باشگاه پرسپوليس حل شده و ادامه نخواهد 
يافت.سلطانى فر نتايج خوب و بازى هاى آبرومندانه تيم ملى فوتبال 
ايران را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: در شرايط فعلى زمان لذت 
بردن از نتايج خوب و افتخارآفرين تيم ملى فوتبال ايران است ؛ نتايجى 

كه باعث شد افتخار كسب كنيم و براى ملت عزت بوجود آورد.

خليل زاده با پرسپوليس استارت زد
ورزش: شجاع خليل زاده كه پيش از سفر سرخپوشان به كرواسى 
دچار مصدوميت از ناحيه گردن شده بود، از ديروز تمرينات خود را به 
همراه ديگر بازيكنان استارت زد. برانكو كه پيش از سفر به كرواسى از 
شرايط اين بازيكن ابراز نگرانى كرده بود، اكنون مى تواند ستاره خط 
دفاعى تيمش را در اختيار داشته باشد و اميدوار به آماده سازى موفق 

او براى فصل آينده باشد.

بشيكتاش به دنبال جذب دلفى
ورزش: برخى رسانه هاى تركيه از احتمال جذب يونس دلفى توسط 
باشگاه تركيه خبر دادند. اين رسانه ها مدعى شده اند كه مدير باشگاه 
بشيكتاش كه باشگاهش فصل گذشته مشكالت مالى زيادى داشته، 
تصميم به جوانگرايى گرفته است. يونس دلفى، وينگر 17 ساله تيم 
ملى جوانان ايران و باشگاه استقالل خوزستان هم طبق همين ادعا 
مد نظر باشگاه بشــيكتاش قرار گرفته است.درخشش دلفى از جام 
جهانى نوجوانان سال گذشته آغاز شد. او در اين فصل در 24 بازى 7 
گل براى استقالل خوزستان به ثمر رساند. بايد ديد دلفى كه با باشگاه 
استقالل خوزستان قرارداد دارد و مدنظر باشگاه هاى ايران هم هست 

چه تصميمى براى آينده خود خواهد گرفت.

ضد حمله
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لنز 2018

كوتاه از جام 21

بازيكنان كره جنوبى 
به ارتش تبعيد مى شوند؟

ورزش: با وجود برد برابر آلمان ممكن است كه بازيكنان تيم ملى كره 
جنوبى به ارتش براى صعود نكردن به دور دوم رقابت ها تبعيد شند.

  تيم فوتبال كره جنوبى در جام جهانى با 2 باخت برابر سوئد و مكزيك 
و همچنين برد برابرآلمان از رقابت هاى جام جهانى حذف شــد و به 
دور دوم صعود نكرد.  حكومت كره جنوبى خدمت ســربازى را براى 
افتخارآفرينان ورزشــى وعلمى لغو مى كند و بازيكنان حاضر در جام 
جهانى 2002، مدال آوران المپيك يا تيم افتخار آفرين در مسابقات 
بيسبال با اين قانون معاف شده اند.  طبق قانون سال 1949، جوانان 
18 تا 35ساله بايد دو سال خدمت سربازى انجام بدهند و اكنون بعضى 

ستاره هاى موسيقى و حتى فوتبال در حال گذراندن آن هستند.

يوآخيم لو سرمربى آلمان باقى ماند
ورزش: هيئت رئيسه فدراســيون فوتبال آلمان طى يك كنفرانس 
تلفنى راى به ماندن يوآخيم لو دادند و اين مربى كماكان هدايت آلمان 
را بر عهده خواهد داشت.  هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال آلمان طى 
يك كنفرانس تلفنى با اتفاق نظر به ماندن يواخيم لو در تيم ملى آلمان 
راى داد. يوآخيم سابقه قهرمانى با آلمان در جام جهانى 2014 را در 
كارنامه خود دارد و حاال طبق تصميم فدراسيون فوتبال آلمان تا جام 

جهانى 2022 قطر بر مسند سرمربيگرى مانشافت باقى خواهد ماند.

يوونتوس به رئال شبيخون مى زند؟
توتواسپورت:  هفته هاست كه رسانه هاى اسپانيايى در مورد رونالدو 

ادعاهاى مختلفى را مطرح مى كنند.
 از عصبانيت او نســبت به رئيس رئــال به خاطر بدقولــى در افزايش 
دستمزدش گرفته تا شايعه كاهش رقم فسخ قرارداد او از يك ميليارد يورو 
به 120 ميليون يورو كه البته اين دومى توسط باشگاه تكذيب شد. هدف 
يوونتوس قهرمانى در چمپيونزليگ است و براى اين هدف حاضر است 
رونالدو را به هر طريقى جذب كند. توتواسپورت اشاره كرده است كه پس 
از انتقال كانسلوى پرتغالى به يوونتوس كه در آن ژرژ مندس نقش اساسى 
داشت، صحبت هايى در مورد انتقال رونالدو به تورين نيز مطرح شده و 

نتايج خوبى هم حاصل شده است.  
رقم فسخ قرارداد رونالدو يك ميليارد  يورو است اما بى عالقگى رونالدو براى 
ادامه حضور در رئال مى تواند باعث شود تا مديران رئال بر سر ميز مذاكره 

براى فروش او نشسته و در نهايت راضى به جدايى او شوند.

امين غالم نژاد: آرژانتينى ها با وجود صعود ســخت به جام 
جهانى، نگاهى اميدوارانه به اين مســابقات داشتند. خورخه 
ســمپائولى مربى مورد عالقه شــان بــود و از حضورش روى 
نيمكت تيم ملى كشورشان خوشحال بودند اما اوضاع آن طور 

كه بايد پيش نرفت.
 هواداران آلبى سلسته پس از اولين بازى در جام، دريافتند كه 
تيمشان ياراى رقابت با بزرگان جهان را ندارد. برزيل، فرانسه، 
انگلستان و... همگى با آمادگى باال در روسيه حضور داشتند ولى 

آرژانتين ضعف هاى تاكتيكى و فردى جدى داشت.
 بنابراين، شكست مقابل فرانســه نيز براى آرژانتينى ها دور از 
ذهن نبود. حاال آن ها بيش از ليونل مسى، سمپائولى، آرمانى، 
مدافعان و حتى كابايرو را بازخواست مى كنند و هجمه عجيبى 

عليه شان ايجاد كرده اند.
 روزنامه اوله كه يكى از نشريات بزرگ اين كشور است، در پايگاه 
اينترنتى اش از تيتر «از رويا تا كابوس» براى شرح مسابقه   تيم 

فرانسه و آرژانتين استفاده كرده است.

ركوردهايى تلخ براى مسى 
تيم ملى آرژانتين در ابتداى نيمه دوم از فرانســه پيش افتاد 
اما توفان ســتاره هاى جوان حريف به رهبرى كيليان امباپه 
در نهايت باعث شد فرانســه با برترى 3-4، نايب قهرمان دوره 

قبل را حذف كند.
ليونل مسى در اين ديدار موفق به ارسال 2 پاس گل شد تا به 
اولين بازيكن آرژانتين بعد از مارادونا در جام جهانى 1986 كه 
2 پاس گل برابر كره جنوبى داد، تبديل شود كه موفق به انجام 

اين كار شده است.
همچنين كاپيتان آلبى سلســته اولين بازيكنــى در 4 جام 
جهانى اخير بوده كه در هر 4 دوره موفق به ارســال پاس گل 
شده است اما اين عملكرد نيز مانع حذف آرژانتين نشد و آنها 
براى جســت وجوى روياهاى خود حداقل بايد 4 سال ديگر 

هم صبر كنند.
ليونل مسى در زمان برگزارى جام جهانى 2022 ديگر 35 ساله 
است و مشخص نيســت در آن مقطع او را در لباس تيم ملى 
آرژانتين در قطر خواهيم ديد يا خير.او در ابتداى اين جام هم 
از خداحافظى اش از بازى هاى ملى گفته بود و اينكه اگر نتواند 
اين دوره به آرزويش يعنى قهرمانى با آرژانتين دست پيدا كند 
لباس آبى و سفيدش را براى هميشــه از تن در خواهد آورد.او 
حتى در اظهار نظرى جالب هم گفته بود حاضر است چند جام 

قهرمانى با بارسا را بدهد و يك قهرمانى جهان را بگيرد.
نشريه اوله آرژانتين در يك نظرســنجى از هواداران اين تيم 
خواسته در مورد ماندن مسى تا جام 2022 قطر يا خداحافظى 
از تيم ملى راى بدهند كه 63 درصد خواهان خداحافظى اين 

فوق ستاره بودند.
با وجود شايعات در مورد احتمال بازنشستگى او از جام جهانى، 
مسى در ميكسد زون پس از بازى حاضر نشد و هيچ مصاحبه 

اى نيز پس از بازى انجام نداد.

سامپائولى: قصد استعفا دادن ندارم!
خورخه ســامپائولى، ســرمربى تيم ملى آرژانتين مدعى شد 

بازيكنانش تمام تالش خود براى پيروزى را ارائه دادند.
ســامپائولى گفت: اين كه از جام جهانى حذف شــديم بسيار 
آزار دهنده است؛ آن هم با توجه به نمايشى كه شاگردانم ارائه 
دادند و تمام تالش خود را در زمين كردند. حاال براى تجزيه و 

تحليل اتفاقات بسيار زود است و من قصد استعفا ندارم.

ماسكرانو خداحافظى كرد
اولين تركش ايــن حذف البته خداحافظى خاوير ماســكرانو 
مدافع باتجربه تيم ملى آرژانتين از بازى هاى ملى بود. ماسكرانو   
گفت: زمانى كه حريف از شما بهتر است و قادر به شكست ديگر 
حرفى براى گفتن نمى ماند؛ برابر رقيبى بزرگى بازى كرديم اما 
هر آنچه در توان داشتيم را در زمين گذاشتيم. اميدوارم ديگر 
بازيكنان در آينده قادر باشند دســتاورد بزرگى انجام داده و با 

تالش زيادى شرايط را بهبود بخشند.  

اميرمحمد سلطانپور :  رقابت هاى دور يك هشتم نهايى جام جهانى 
2018 امشب با برگزارى دو ديدار ديگر، چهره پنجمين و ششمين تيم 
راه يافته به مرحله يكچهارم نهايى را خواهد شناخت. در ساعت 18:30 
برزيل و مكزيك به مصاف هم خواهند رفت و بازى آخر شــب نيز به 

بلژيك و ژاپن اختصاص دارد.
برزيل - مكزيك

بازيكنان مكزيك امروز در تونل ورود به كاسموس آرنا با خود فكر مى 
كنند كه چرا در بازى آخر گروهى خود مقابل سوئد، قوى تر ظاهر نشده 
تا بتوانند با حفظ صدرنشينى، از تقابل با ستارگان زردپوشى كه در كنار 
آن ها ايستاده اند دورى كنند. مكزيك بعد از كسب دو پيروزى درخشان 

در دو ديدار اول خود در مقابل آلمان و كره جنوبى، در بازى پايانى گروه با 
سه گل مغلوب سوئد شد تا پايينتر از اين تيم شانس بازى با تيم به مراتب 
ضعيفتر سوئيس در مرحله يك هشتم نهايى را از دست بدهد. اين اتفاق 
بيشتر از آن جهت براى مكزيكى ها از اهميت برخوردار است چون آن 
ها مى خواهند به طلسم شش دوره كنار رفتن خود از جام جهانى در 
مرحله يك هشتم و نرسيدن به يك چهارم نهايى پايان دهند. از طرف 
ديگر برزيل در بازى پايانى گروهى خود همان تيمى بود كه طرفداران 
پرشمارش انتظار داشتند و با وجود توقف در بازى اول مقابل سوئيس و 
پيروزى سخت در بازى دوم مقابل كاستاريكا، ميدان صربستان فرصت 
خوبى براى نزديك شدن آن ها به اوج بود. برزيل و مكزيك پيش از اين 
چهار بار در جام جهانى به مصاف هم رفته اند كه حاصل كار يك تساوى 
و سه پيروزى براى برزيل بوده است. بر خالف مكزيك كه مى خواهد 
براى اولين بار به دور يك چهارم نهايى صعود كند، برزيل آخرين بارى 
كه نتوانسته اين كار را انجام دهد به جام جهانى 1990 باز مى گردد كه 

اين مى تواند براى نشان دادن سختى كار مكزيك كافى باشد.
بلژيك -  ژاپن

بسيارى از كارشناسان و هواداران فوتبال، به دو تيم انگليس و بلژيك 
پيشنهاد مى كردند كه در بازى پايانى گروه خود در مقابل يكديگر از 
عمد نتيجه الزم را كسب نكرده و به عنوان تيم دوم به دور بعدى صعود 
كنند. با نگاه به جدول برنامه ها و امــكان برخورد تيم ها در دورهاى 
نهايى به يكديگر چنين پيشنهادى آنچنان بد به نظر نمى رسد. بلژيك 
اما به اين توصيه ها بى اعتنا بود و مقابل سه شيرها كارى را انجام داد 
كه از آن ها توقع مى رفت؛ آن ها پيروز شدند تا يكى از تنها سه تيمى 
باشند كه در تمامى ديدارهاى دور گروهى خود به پيروزى مى رسند. 

آن ها در اين دور به نسبت انگليس كه كلمبيا را پيش رو خواهد داشت، 
به مراتب در مقابل ژاپن روى كاغذ كار راحت ترى دارند اما در دورهاى 
بعد كار براى آن ها بسيار سخت خواهد شد. از طرف ديگر ژاپن كه براى 
دومين بار در تاريخ خود در دور يك هشتم نهايى جام جهانى حاضر 
است، ترجيح مى دهد به جاى نگران شدن از روبرويى مقابل ستارگان 
پرتعداد شياطين سرخ، به تاريخ بازى هاى خود در مقابل آن ها اعتنا 
كند. در واقع سامورايى ها در 5بازى گذشــته خود مقابل بلژيك دو 
مساوى، دو پيروزى و تنها يك شكست را پشت سر گذاشته اند، با اينكه 
اين تك شكست به يك سال پيش باز مى گردد. ژاپن در اين جام نشان 
داده كه تيم متحد و يك دستى است و با اينكه در مقابل خود ستارگان 
بيشمارى را مى بيند اما مى تواند بر تيم بودن خود تكيه كرده و اميد به 
ثبت يك شگفتى داشته باشد؛ اگر كره جنوبى مى تواند آلمان را 0-2 
شكست دهد چرا ژاپن به عنوان تنها نماينده باقى مانده آسيا چنين 

كارى را با بلژيك انجام ندهد؟

ورزش: فرناندو ســانتوس، ســرمربى پرتغال، پس از 
شكســت 2-1 تيمش مقابل اروگوئــه و حذف از جام 
جهانى، از اينكه تيمــش روى دو ضربه، دو گل خورد ، 

ابراز ناراحتى كرد.
 ســانتوس گفت:  اروگوئه روى اوليــن ضربه اى كه به 
سمت دروازه داشت، به گل رسيد. پس از آن ما به دنبال 
زدن گل تساوى رفتيم. در نيمه دوم تيم بهتر شد. ما تيم 
برتر بوديم. بين دو نيمه، به بازيكنان گفتم كه اگر گل 

بزنيم، مى توانيم شرايط را تغيير بدهيم.
 ما گل زديم كه ســخت ترين كار ما بود اما پس از آن، 
اروگوئه با يك شــوت ديگر به گل رســيد. بازيكنانم 
جنگيدند و ما از اين نتيجه ناراحت هستيم اما فوتبال 

همين است.
 همه ما مى خواستيم به پيروزى برسيم و به حضور در 
اين رقابت ها ادامه بدهيم زيرا اين تيم جاه طلبى زيادى 
دارد. اما حاال بايد بازيكنانــم را از روى زمين بلند كنم. 
آنها تا آخرين ذره توان شــان تالش كردند. ما در نيمه 
دوم خيلى خوب كار كرديم و موقعيت هايى داشتيم و 
توانستيم كار را به تساوى بكشيم اما روى تنها موقعيتى 

كه حريف در نيمه دوم داشت، بار ديگر گل خورديم.
 ما نمى خواســتيم در مرحله گروهى حذف شــويم و 
مى خواســتيم تا جايى كه ممكن اســت پيش برويم. 

اين چيزى بود كه به دنبالش بوديم. 
او به خبرنگاران گفت:  كريس رونالدو مى تواند همچنان 
كارهاى زيادى براى تيم انجام بدهد. در تيم ما بازيكنان 
جوان زيادى حضــور دارند؛ بيش از هميشــه و ما به 
كاپيتان مان نياز داريم. او هميشــه براى كمك به تيم 
آماده است و ما نمى خواهيم او را از دست بدهيم. در ماه 
سپتامبر رقابت هاى جديدى براى تيم ملى آغاز مى شود 

و ما بايد در آن به پيروزى برسيم. 
رونالدو: هستم

كاپيتان تيم  ملى فوتبــال پرتغال از عملكرد تيمش 
در جــام جهانى 2018 روســيه راضى اســت. او به 
خداحافظى از بــازى هاى ملى واكنش نشــان داد. 
رونالدو گفــت: در حال  حاضر زمان مناســبى براى 
صحبت كردن درباره آينده بازيكنان و سرمربى تيم 
نيســت. بر اين باور هســتم كه تيم كنونى پرتغال با 
توجه به تركيب بازيكنان جوان و با تجربه اى كه دارد 
و با توجه به اتحاد و همبستگى جزو بهترين تيم هاى 

فوتبال جهان خواهد شد.
 او ادامــه  داد: مــا در هر ديــدارى با نهايــت تالش و 
جنگندگى بازى كرديم. بايد سربلند به پرتغال برگرديم. 
به عنوان كاپيتان تيم از  عملكرد تيم راضى هستم و به 

آن افتخار مى كنم. 

پس از حذف آرژانتين در جام جهانى 2018

مسى  مى رود ، سامپائولى مى ماند؟ 

ادامه دور يك هشتم نهايى جام جهانى

مكزيك و ژاپن كارى مى كنند  كارستان؟

ورزش: كارشناسان رسانه هاى ورزشى جهان واكنش هاى 
مثبتى نســبت به قضاوت تيم داورى ايران و به خصوص 
عليرضا فغانى نشــان دادند و معتقد بودند اين داور ايرانى 
نامزد اصلى قضاوت ديدار فينال جام جهانى 2018 روسيه 

خواهد بود.
مارك هالســى داور بين المللى ســابق فيفا و ليگ برتر 
انگليس به ســتايش از عملكرد فغانى پرداخت و معتقد 
بود در صحنه تذكر اين داور به نيكالس اوتامندى مدافع 
آرژانتين، فغانى به درســتى عمل كرد و بايد اين برخورد 
او به ساير داوران آموزش داده شــود. او همچنين تاكيد 
كرد عليرضا فغانى يك تورنمنت فوق العاده را پشــت سر 

مى گذارد.
همچنين نيل هارمن سردبير ســابق ديلى ميل و روزنامه 
تايمز با اين جمله عملكرد فغانى را مورد ستايش قرار داد: 
تنها با يك كلمه مى توان دربــاره اين داور ايرانى صحبت 

كرد: كالس باال.
جان ون زوئــدن از فعاالن رســانه اى ورزشــى در 

انگليس هم درباره فغانى گفــت: من از قبل هم گفته 
بودم كه بهترين داور اين جام جهانــى عليرضا فغانى 
از ايــران خواهد بود. آقــاى فغانى ايــن فينال براى 

شماست.
جالب ترين اظهارنظر را اما برنتون اسپيد، گزارشگر فاكس 
اســپورت داشــت. او گفت: اولين فيناليست جام جهانى 
مشخص شــد، شــما را در آنجا خواهيم ديد آقاى فغانى! 
يك عملكرد فــوق العاده در يك بازى جــذاب به نمايش 

گذاشته شد.
 اما هافبك فرانسه كه از بازى يك چهارم نهايى جام جهانى 
محروم شد، معتقد است فغانى نبايد به او كارت زرد نشان 

مى داد.
متوييدى گفت:  من بــه داور هيچ چيــزى نگفتم. من 
اوتامندى را صــدا مى كردم و نفهميــدم كه چرا به من 
كارت زرد داد. نمى دانم او چه فكرى كرد. بابت اين اتفاق 
خيلى ناراحتم، ولى مى دانم كــه بقيه بچه ها بدون من 

هم مى توانند در بازى بعدى موفق باشند.

*آناليز قضاوت فغانى
 فغانى كه سومين داورى اش در اين جام را انجام مى دهد، 
از ابتدا خود را مسلط بر اوضاع نشــان داد و با سوت هاى 
به موقع، توانايى اش را بــه بازيكنان و البته كميته داوران 
فيفا ثابت كرد. اعالم پنالتى صحيح براى فرانسه و دقايقى 
بعد يك خطاى درست چسبيده به محوطه جريمه براى 

خروس ها دو سوت دقيق او در دقايق نخستين بودند.
 البته هــر دو تيم اعتــراض هايى هم به فغانى داشــتند. 
فرانسوى ها اعتقاد داشتند يك خطا در ميانه ميدان روى 
ام باپه اعالم نشده و آرژانتينى ها نيز خود را يك پنالتى يا 

حداقل كرنر طلبكار مى دانستند.
 همچنين به نظر مى رسيد در يك موقعيت تك به تك براى 
تيم آرژانتين، كمك دوم فغانى آفسايد را نديده در حالى 
كه آفسايد بود. همچنين در همان صحنه به نظر مى رسيد 
بازيكن آرژانتين روى واران خطا كرد. اوج هنر فغانى اين 
بود كه در يك درگيرى حضور به موقعى داشــت و مانع از 

ايجاد تنش در اين بازى حساس شد.

 

ستايش رسانه هاى جهان از قضاوت داوران ايرانى

فغانى: قضاوت فينال ديگر برايم اهميتى ندارد
بازار ورزش: سال هاى سال، باشگاه هاى فوتبال به فيفا انتقاد داشتند 
كه بازيكنان شان در طول ســال به دفعات بايد در اختيار تيم ملى قرار 
بگيرند و در زمان برگزارى جــام جهانى، نزديك به 2 مــاه در اختيار 
فدراسيون باشند. اما در حالى كه در آن مدت حقوق و دستمزدشان را 

باشگاه پرداخت مى كند.
 209 ميليون دالر ناقابل

اين اعتراضات به حدى رســيد كه اتحاديه باشــگاه هاى اروپا از طرف 
همه باشگاه هاى حاضر در جام جهانى و فيفا به اين توافق رسيدند كه 
بخشى از درآمدهاى حاصله فيفا از محل جام جهانى، به باشگاه هايى 
كه در آن جام بازيكن دارند برسد. جام جهانى 2010، فيفا 40 ميليون 
دالر به اين برنامه اختصاص داد. اين عدد در جام جهانى 2014 برزيل 
به 70 ميليون دالر رسيد و با رشدى چشمگير (به لطف حقوق پخش 
تلويزيونى) در جام جهانى 2018 روسيه به 209 ميليون دالر رسيد. 
اين پول، مى رسد به باشگاه هايى كه طى 2 ســال آخر منتهى به جام 
جهانى، بازيكنى داشــته اند كه در جام جهانى بازى كرده است. شايد 
همين جاست كه بسيارى از رسانه هاى ايرانى اعداد را اشتباه محاسبه 
كرده اند و سهم هر بازيكن را بسته به باشگاهى كه حين جام جهانى در 
آن بوده در نظر گرفته اند. مثال اگر بازيكنى 2 سال پيش در باشگاهى 
بازى مى كرد و سال منتج به جام جهانى در باشگاهى ديگر توپ مى زد، 

هر دو باشگاه از اين پول سهم دارند.
 نحوه محاسبه 

الف. در جام جهانى 32 تيم (تا قبــل از جام جهانى 2026 كه 48 تيمه 
مى شــود) 736 بازيكن (هر تيم 23 نفر) وجود دارد. با محاسبه زمانى 
حضور تيم هايى كه در مرحله گروهى و بعد از آن در ساير مراحل حذف 
مى شــوند باشــگاه ها بابت هر بازيكن-روز 8530 دالر از فيفا دريافت 
مى كنند. در نظر داشته باشــيد تعداد روزهاى مد نظر فيفا از دو هفته 
مانده به بازى افتتاحيه آغاز و تا يك روز بعــد از آخرين بازى تيم ملى 
هر بازيكن در جام جهانى محاسبه مى شــود. يعنى ايران كه در مرحله 

گروهى حذف شده 26 روز از فيفا پول مى گيرد.
يك سوم از كل درآمد مربوط به هر بازيكن به طور ساده، باشگاهى كه 

بازيكنش را 2 سال اســت در اختيار دارد و در جام جهانى حاضر است، 
كل مبلغ مربوطه را مى گيرد، باشگاهى كه بازيكنش يك فصل آخر جام 
جهانى براى او توپ زده دوسوم را مى گيرد و باشگاهى كه فصل ماقبل 
منتهى به جام جهانى بازيكنى در جام جهانى داشته يك سوم را دريافت 
مى كند. مثال يك سوم از سهمى كه مهدى طارمى و رامين رضاييان دارند 
به حساب باشگاه پرسپوليس واريز خواهد شد. با توجه به تعداد بازيكنان 
شاغل در ليگ ايران در تيم ملى كه در جام جهانى روسيه حاضر بودند به 
اضافه بازيكنانى كه در دو سال اخير مدتى را در ليگ ايران گذرانده اند 
باشــگاه هاى ايرانى مجموعا 2 ميليون و 524 هزار دالر از فيفا دريافت 
خواهند كرد. جالب است كه با توجه به تعداد كم لژيونرهاى عربستان 
سعودى و حضور بيشتر بازيكنان تيم ملى اين كشور در ليگ عربستان، 
اين كشــور در بين 10 كشــور پردرآمد جام جهانى در «برنامه منافع 

باشگاه هاى فيفا» قرار دارد.
 استقالل پر درآمدترين

استقالل با داشتن 4 بازيكن در جام جهانى بيشترين درآمد را در بين 
باشگاه هاى ايرانى از سوى فيفا دارد. پرســپوليس اگرچه 2 بازيكن در 
جام جهانى داشــت، با توجه به حضور بازيكنانى ديگر در فصل قبل به 
درآمد 734 هزار دالرى رسيد. تيم پديده نيز به خاطر حضور خانزاده 
در روسيه منتفع شد. خانزاده دو فصل پيش براى  مشكى پوشان توپ 
مى زد. به همين خاطر مشكى پوشــان نيز حدود 87 هزار دالر از فيفا 

دريافت مى كند.
طلبكاران ارزى

قطعا يكى از مشكالت فدراســيون فوتبال ايران، دريافت اين پول ها از 
فيفاســت كه با توجه به وضع مجدد تحريم ها از سوى آمريكا، دريافت 
آن دشوار به نظر مى رســد. با توجه به اين كه، به خصوص باشگاه هاى 
پرسپوليس و اســتقالل بدهى هاى ارزى زيادى دارند، شايد بهتر باشد 
بدون دريافت اين پول، آن را مستقيما به طلبكاران ارزى خود پرداخت 
كنند تا اين كه يك بار در ايران به قيمــت دالر دولتى (4200 تومان) 
بفروشند و ســپس براى پرداخت بدهى ها با نرخ هايى باالتر ارز تامين 

كنند.

سينا حسينى : عملكرد شــاگردان كارلوس كى روش در سه 
بازى مرحلــه گروهى رقابت هاى جام جهانى 2018 روســيه 
سبب شــد آژانس هاى نقل و انتقاالت بازيكن در اروپا به سراغ 
بازيكنان شــاخص فوتبال ايران بيايند تا شايد با انتقال آنها به 
ليگ هاى معتبر اروپايى و باشگاه هاى بزرگ هم به نوعى براى 
خود درآمدزايــى كنند هم بازيكنان را در آســتانه يك چالش 

جديد قرار دهند.
انتخاب خط دفاعى ايران در مرحله گروهى در ميان برترين هاى 
جام بيســت و يكم اين اتفــاق را به نوعى تقويــت كرد تا حاال 
مشتريان سرشناسى براى استخدام بازيكنان خط دفاعى ايران 
در مسابقات جام جهانى صف بايستند. البته براى ساير بازيكنان 
ايرانى هم اين اتفاق در حال وقوع اســت امــا مدافعان ايرانى 
از شانس بيشترى نسبت به ساير بازيكنان برخوردارند. هرچند 
هنوز هيچ يك از بازيكنان ايرانى درباره حضور خود در باشگاه 
جديدش تصميم نگرفته انــد و بازيكنان در تعطيالت اجبارى 
فيفا حضور دارند اما شنيده مى شــود بسيارى از بازيكنانى كه 
در روسيه درخشيدند به احتمال فراوان فصل بعد خارج از ايران 

فوتبال بازى خواهند كرد.
*عليرضا بيرانوند

بيرانوند كه پيش از جام جهانى با باشگاه پرسپوليس قرارداد 
پنج ساله امضا كرد، پس از درخشــش در مرحله گروهى به 
ويژه مهار پنالتــى كريس رونالدو ميــل فراوانى به خروج از 
فوتبال ايران دارد و در جريان سفر به زادگاهش به نزديكان 
خود گفت: قطعا هفتــه آينده پس از بازگشــت به تهران با 
مديران پرسپوليس به صورت جدى وارد مذاكره خواهد شد 
تا به اروپا نقــل مكان كند اتفاقى كه برانكو و گرشاســبى به 

شدت با آن مخالف هستند.
*سعيد عزت اللهى

عزت اللهى كه فصل گذشته با يك تيم نه چندان مطرح روستوف 
فوتبال خود را تا قبل از جام جهانى ادامه داد حاال از تيم هايى در 
اسپانيا و بلژيك پيشنهاد دارد و قطعا فصل آينده در جايى جز 

روسيه به ميدان خواهد رفت.
*مجيد حسينى

سيد مجيد حســينى كه به واســطه يك اتفاق نادر در فوتبال 
جهان در تركيب تيم ملى قرار گرفت پس از درخشش در جريان 
بازى هاى مرحله گروهى حاال با پيشنهادهاى اغواكننده اى از 
كشورهاى اروپايى رو به رو شده است و به نظر مى رسد با وجود 
اتمام قراردادش با اســتقالل ديگر تمايلى بــه باقى ماندن در 
تركيب اين باشگاه نداشته باشد از اين رو احتمال كوچ او نيز از 

فوتبال ايران وجود دارد.
*وحيد اميرى

درباره اميرى هم حرف و حديث هاى فراوانى وجود دارد، منابع 
خبرى از حضور قطعى وى در اســپانيا خبر مى دهند اما هنوز 
خودش به صورت قطعى در اين خصوص اظهارنظر نكرده است 
اما با احتماالت موجود بسيار بعيد است كســى كه در بازى با 
اسپانيا و پرتغال به اين شكل درخشيد و خبرساز شد به ماندن در 

فوتبال ايران قناعت كند.سلتاويگو جديدترين مشترى اوست.
*اميد ابراهيمى

اميد ابراهيمى پس از درخشش در بازى با پرتغال و مهار كريس 
رونالدو حاال مشتريان دانه درشتى دارد كه قطعا با مشاهده آنها 
ديگر ميلى به ماندن در استقالل ندارد به همين دليل احتمال 

خروج او از استقالل را بايد محتمل دانست.

 ريخت و پاش 209 ميليون دالرى 

طلبكاران استقالل و پرسپوليس 
در كمين پاداش فيفا

بعد از جام جهانى  مدافعان ملى پوش بيشترين مشترى ها را دارند

چشم  اروپايى ها 
به سيم خاردارهاى ايران

سانتوس: روى دو ضربه، دو گل خورديم
پرتغال به رونالدو نياز دارد

در مورد مسى حرفى ندارم 
داور بين المللى فوتبال ايران گفت كه ديگر قضاوت فينال 
جام جهانى خيلى براى او اهميتى ندارد. عليرضا فغانى در 
مورد اينكه قضاوتش در اين ديدار چه بازخوردى از سوى 
مسئوالن داورى فيفا داشته است، اظهار داشت: به صورت 
شــخصى صحبتى نمى كنند. روال به اين صورت است 
كه وقتى از بازى برمى گــردى، چه خوب قضاوت كنى يا 
بد، همه خسته نباشــيد مى گويند و اگر نكته اى باشد در 
كالس هاى آناليز عنوان مى كنند. تنها ناظر بازى است كه 
به صورت خصوصى صحبــت مى كند. ناظران نه تعريفى 
مى كنند نه انتقاد و تنها نكاتى كه باعث پيشرفت داوران 
مى شود، مطرح مى كنند، از جمله اينكه بگويند در فالن 
صحنه چه جاگيرى داشته باشيم. فغانى در پاسخ به اين 
سؤال كه چقدر اين شانس را براى خودش قائل است كه 
فينال جام جهانى را قضاوت كند، گفت: پيش از اين گفته 
بودم هدفم قضاوت فينال جام جهانى روســيه است، اما 
االن ديگر برايم مهم نيست. در اين تورنمنت عملكردى 
داشــته ايم كه اگر بگويند ديگر قضاوتــى نداريد، راضى 

برمى گرديم.
وى در ادامه در پاسخ به اين ســوال كه از او و كوئيپرش 
هلندى به عنــوان مدعيان اصلى قضــاوت در فينال ياد 
مى كنند گفت: اينجا داور زياد هست و همگى براى قضاوت 
در فينال به اينجا آمده اند و شانس دارند. با اين حال من 
طورى داورى مى كنم كه اگر همين االن هم گفتند برو و 
كارت تمام شده، سرم باال باشد. شيوه من به گونه اى است 
كه بازى به بازى جلو مــى روم و فعال نمى خواهم راجع به 

قضاوت در فينال صحبت كنم.
داور بين المللى و چهره اين روزهاى فوتبال كشــورمان 
درباره جدال پرتنش و خشــن دو تيم آرژانتين و فرانسه 
كه او را مجبور كرد براى شــدت نگرفتــن تنش ها وارد 
گود شود و طرفين را جدا كند گفت: فرق مهم اين بازى 
با دو ديدار قبلى اين بود كه در مرحلــه حذفى به انجام 
مى رسيد و يك تيم از دور رقابت ها كنار مى رفت و همين 
مسئله حساسيت وتنش ها را زياد كرده بود و ما هم سعى 
مى كرديم تا اين تنش ها شدت پيدا نكند و به همين دليل 

سريع دخالت مى كرديم.
او در مورد حذف مسى و آرژانتين با قضاوت خودش گفت: 
اين يك بــازى فوتبال بود و توجهى به ســتاره ها و نام ها 
نداريم و ما فقط كار خودمان را انجام مى دهيم و دوست 

ندارم در اين باره حرفى بزنم.

توافق رسمى با سايپا راه جدايى اميرى را صاف كرد 
ترابى نيم فصل دوم در پرسپوليس

جواد رستم زاده: سرانجام پرسپوليسى ها تير خالص را براى شكار مهدى ترابى شليك كردند و اين بازيكن را 
براى نيم فصل دوم به خدمت گرفتند. برانكو قبل از جام جهانى پايش را در يك كفش كرد كه سروش رفيعى 

و مهدى ترابى بايد سرخ پوش شوند. او كه تيمش از نقل و انتقاالت نيم فصل هم محروم است حاضر شد اين 
بازيكنان را نيم فصل در اختيار نداشته باشــد اما نيم فصل دوم خوبى را با آنها براى هواداران رقم بزند. در 
مورد رفيعى با توجه به جدايى اين بازيكن از تيم قطرى كارها با سرعت و توافق بهترى انجام شد اما ترابى 
را سايپايى ها به اين راحتى ها رها نمى كردند.  با اين حال سماجت سرخ ها و البته عالقمندى اين بازيكن 
براى پيوستن به پرسپوليس باعث شد تا سرانجام دايى اعالم رضايت كند و اين بازيكن را براى نيم فصل 

دوم به پرسپوليس بدهد. در اين بين شنيده مى شود قرار است رفيعى نيم فصل اول را براى سايپا به ميدان 
برود تا بدين ترتيب پرسپوليسى ها محبت دايى را جبران كرده باشند. پرسپوليسى ها در حالى ترابى را جذب 

كردند كه با درخشش وحيد اميرى در جام جهانى ترانسفر اين بازيكن به تيم هاى اروپايى خيلى نزديك به نظر 
مى رسد. در واقع جذب ترابى راه را براى جدايى اميرى هموار كرده است.

گرفتن پاسپورت شفر و همچنين مسئله مالياتى تيام، جباروف و ساير 
خارجى هاى اين باشــگاه به اداره ماليات بپردازند كه همين موضوع 
تقريبا يك ســوم رقم دريافتى از اسپانسر را شــامل مى شود.از 
سويى استقاللى ها بايد حتما مشــكل خروج از كشور شفر را 

ماندن مذاكره و رقمى را به اين بازيكن بپردازد تا وى مجددا در 
تمرينات آبى پوشان حاضر شود.به نظر مى رسد با وجود شارژ مالى 
استقاللى ها توسط اسپانسر مديران اين باشگاه مشكالت بيشترى براى 

 سرانجام پرسپوليسى ها تير خالص را براى شكار مهدى ترابى شليك كردند و اين بازيكن را 
براى نيم فصل دوم به خدمت گرفتند. برانكو قبل از جام جهانى پايش را در يك كفش كرد كه سروش رفيعى 

و مهدى ترابى بايد سرخ پوش شوند. او كه تيمش از نقل و انتقاالت نيم فصل هم محروم است حاضر شد اين 
بازيكنان را نيم فصل در اختيار نداشته باشــد اما نيم فصل دوم خوبى را با آنها براى هواداران رقم بزند. در 
مورد رفيعى با توجه به جدايى اين بازيكن از تيم قطرى كارها با سرعت و توافق بهترى انجام شد اما ترابى 
را سايپايى ها به اين راحتى ها رها نمى كردند.  با اين حال سماجت سرخ ها و البته عالقمندى اين بازيكن 
براى پيوستن به پرسپوليس باعث شد تا سرانجام دايى اعالم رضايت كند و اين بازيكن را براى نيم فصل 

دوم به پرسپوليس بدهد. در اين بين شنيده مى شود قرار است رفيعى نيم فصل اول را براى سايپا به ميدان 
برود تا بدين ترتيب پرسپوليسى ها محبت دايى را جبران كرده باشند. پرسپوليسى ها در حالى ترابى را جذب 

كردند كه با درخشش وحيد اميرى در جام جهانى ترانسفر اين بازيكن به تيم هاى اروپايى خيلى نزديك به نظر 
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ادب و هنر

خبر

تسنيم: كتاب «مربع هاى قرمــز»؛ روايت خاطرات راوى روزهاى جنگ، حسين 
يكتا، توسط نشر شهيد كاظمى منتشر شد. 

«مربع هاى قرمز» خاطرات شفاهى حاج حسين يكتا در 14 فصل و در 543 صفحه 
با قيمت پشت جلد 32 هزار تومان به قلم زينب عرفانيان توسط انتشارات شهيد 

كاظمى روانه بازار نشر شد. 
اين كتاب روايتى است از بازيگوشــى هاى كودكانه سربازان امام خمينى(ره) تا 
روزهاى امدادگرى و شناســايى و چشيدن طعم تلخ قطعنامه. «مربع هاى قرمز» 
پر اســت از خاطرات ترش و شــيرين و گاهى تلخ نوجوانانى كه در مكتب امام 
خمينى(ره) يك شبه مرد شدند. همان ها كه امام در موردشان فرمود: «اينجانب از 
دور، دست و بازوى قدرتمند شما را كه دست خداوند باالى آن است مى  بوسم و 

بر اين بوسه افتخار مى  كنم». 

«مربع هاى قرمز» حاج حسين يكتا منتشر شد

ايبنا: «كابوس خانه» تازه ترين اثر داود غفارزادگان منتشر شد. اين مجموعه داستان 
در 464 صفحه و با قيمت 43 هزار تومان توسط انتشارات كتاب «نيستان» راهى 
بازار شــده است. «كابوس خانه» كتابى است كه شايد بتوان آن را شمه  و نمايى از 
مانيفســت ادبى او در نگارش داستان كوتاه به شمار آورد. غفارزادگان در اين اثر 
مجموعه اى از داســتان هاى كوتاهش را كه از اواخر دهه 60 تا 90 نود را شــامل 
مى شود گردآورى كرده است كه به طور عمده در آن ها دغدغه هاى نويسنده در 
بازتاب موقعيت اجتماعى و سياسى او به چشم مى خورد تا داستان مشهور «فال 

خون» كه پيش از اين به زبان انگليسى نيز ترجمه شده است.
« كابوس خانه» با اين رويكرد بدون شك يكى از قابل توجه ترين و قابل اعتناترين 
آثار داســتانى اين روزهاى كشور است كه سرگذشت نامه يك نويسنده صاحب 

سبك را در ادبيات داستانى پس از انقالب به تصوير مى كشد.

فارس: مدير سوره مهر الكترونيك از عرضه بيش از 40 عنوان كتاب در اپليكيشن 
كتابخوان ســوره مهر خبر داد و گفت: اين بخش در حال توســعه است و ساير 
كتاب هاى ترجمه شده سوره مهر به زبان هاى مختلف نيز در اين اپليكيشن ارائه 
خواهد شد. امين نادرى، مدير سوره مهر الكترونيك در خصوص تازه ترين توسعه 
سوره مهر الكترونيك و ترجمه آثار اظهار داشت: بخش كتاب هاى ترجمه شده در 

برنامه كتابخوان سوره مهر با بيش از 40 عنوان كتاب فعال است.
نادرى در بخش ديگرى از سخنانش به در دسترس بودن كتاب ها از طريق آمازون 
اشــاره كرد و ابراز داشت: كتاب هاى ســوره مهر از جمله «اگر بابا بميرد» نوشته 
محمدرضا سرشــار به زبان هاى انگليسى، اسپانيولى، اردو، هندى، روسى، كتاب 
«احمد احمد» به انگليسى، «آن بيست و سه نفر» به عربى و... هم اكنون از طريق 

آمازون در سراسر دنيا قابل خريدارى است. 

تازه ترين كتاب «داود غفارزادگان» منتشر شد 

عرضه برگردان كتاب هاى سوره مهر در آمازون

آرش صادق بيگى، نويسنده و روزنامه نگار:
براى عرضه جهانى ادبياتمان، كپى رايت مسئله اول نيست

مهر: آرش صادق بيگى معتقد است كه بر خالف باور عمومى مسئله كپى رايت اولويت اول عرضه جهانى ادبيات 
ايران نيست و موضوعاتى چون آشنايى مؤلفان و ناشران با يكديگر در اولويت اين موضوع قرار دارد.اين نويسنده 
و روزنامه نگار با اشاره به اينكه اشتياق قابل توجهى در بازار آثار ادبى ايران به منظور عرضه به مخاطب غيرايرانى 
وجود دارد، عنوان كرد: اشتياق مؤلفان و ناشران ايرانى براى ارائه آثار خود به جهان و ترجمه آن ها همگام با جريان و شوقى 
شكل گرفته كه در ساير هنرها شاهد آنيم. مثالً در موضوع هنرهاى تجسمى هم ما شاهد اين اشتياق هستيم. منتها در هنر 
تجسمى اين عرضه جهانى نياز به واسطه ندارد و كسى نمى خواهد وارد ديدگاه مؤلف شود تا بتواند آن را توضيح و عرضه 
كند. در سينما نيز وضع به همين منوال است اما در ادبيات متأسفانه وضعيت اين گونه نيست. براى همين در حوزه هنرهاى 

تجسمى و سينما توانسته ايم بسادگى و در مقياس جهانى حرف بزنيم اما در حوزه ادبيات نه.
وى ادامه داد: مســئله بعدى در اين شوق غيرقابل كتمان، ماجراى پول است. يعنى درآمدزايى و به تبع آن تغيير زندگى 
توليد كننده اثر ادبى كه نتيجه عرضه جهانى آثار اوست. اين مسئله نيز موجب شده شوق و توجه زيادى براى حضور در 

بازار جهانى وجود داشته باشد.
نويسنده مجموعه داستان بازار خوبان ادامه داد: با اين همه در ايران ترجمه، مانعى بزرگ پيش روى عرضه آثار ادبى ايران 
است. ترجمه يك واسط بوده و واسطه ها كار را سخت مى كنند. ما در كنار ناشران آشنا با مترجمان خبره كه بتوانند آثار ما را 
ترجمه و عرضه كنند، از نبود نماينده هايى كه بتوانند آثار ادبى ايرانى را به خوبى معرفى كند و به ناشر خارجى عرضه كند 
نيز رنج مى بريم. اين روزنامه نگار در ادامه به مسئله حضور دولت در عرصه معرفى جهانى نشر ايران پرداخت و گفت: دولت 
در اين سال ها بيشتر از اينكه كمكى باشد تا ناشر خارجى با آثار ايرانى آشنا شود، بپسندد و براى ترجمه آن ها سرمايه گذارى 
كند، سعى كرده نوعى وام و بورس و امكانات به ناشران داخلى بدهد تا آثارشان را ترجمه كنند. دقت كنيد اين همه اخبار 
كه از ترجمه آثار ايرانى مى شنويم اما كسى نمى گويد اين آثار كجا عرضه مى شود و كه آن ها را مى خرد. اگر اين دست آثار 
ترجمه و منتشر هم شده باشند جايى بهتر از انبار ناشران نداشته اند و يا اينكه از سوى دولت در نمايشگاه هاى كتاب در 

خارج از كشور عرضه مى شود.
اين نويســنده در بخش ديگرى با اشــاره به موضوع كپى رايت گفت: براى خيلى از ناشران و فعاالن ادبى در خارج از ايران 
مسئله كپى رايت بر خالف باور داخلى ما اولويت اول و مهم نيست. خاطرم هست در جلسه اى كه با دو نفر ديگر از دوستان 
نويســنده در يك نمايشگاه كتاب پاريس با انجمن نويسندگان ايتاليا داشتيم و درباره ترجمه صحبت مى كرديم، مسئله 
كپى رايت براى آن ها موضوع غيرقابل حلى نبود و به اذعان آن ها با توافق ميان مؤلف و مترجم و ناشر به سادگى قابل حل 
است. من نمى خواهم موضوع كپى رايت را نفى كنم بلكه منظورم اين است كه مى شود به صورت خالصه تر و خصوصى ترى 

اين موضوع را ميان مؤلفان و ناشران پيش برد.

چهره - خبر

گزارش روز

از سوى «به نشر» صورت مى گيرد
انتشار 14 رمان 

 بر اساس زندگى چهارده معصوم
 ادب و هنر/ خديجه زمانيان  توليد و نوشــتن داســتان هايى با 
بن مايه هاى مذهبى و متأثر از زندگى معصومين (ع) و بزرگان دين يكى 
از ضروريات توليد اثر براى گروه سنى كودك و بخصوص نوجوان است. 

با توجه به اينكه جامعه اى مثل جامعه ايران با ساختار فرهنگ اسالمى 
نيازمند توليد آثارى با اين محوريت اســت، اما نه تنها ميل و رغبتى از 
سوى ناشران براى توليد آثار مذهبى وجود ندارد كه متأسفانه اين خأل راه 

را براى سودجويان براى توليد آثار بى كيفيت هموار كرده است. 
خــأل توليد اثر خوب موجب شــده، خانواده هايى كه دغدغه هاى خريد 
كتاب هاى مذهبى براى كــودك و نوجوان را دارند، بدون اطالع و درك 
كيفيت و يا كيفيت نداشتن كتاب هاى مذهبى همان كتاب هاى بازارى را 
كه در بازارهاى كتاب موجود است، براى كودك و يا نوجوانشان خريدارى 
كنند. كيفيت نداشــتن اين كتاب ها به لحــاظ محتوا و تصوير موجب 
دلزدگى كودك و نوجوانى مى شــود كه قرار است با اين مسائل از طريق 

ادبيات و كتاب آشنا شود. 
در مقابل بى ميلى ناشران به چاپ و انتشار آثار مذهبى با كيفيت، رغبت 
آن ها به انتشــار كتاب هاى ترجمه به خوبى ديده مى شود. در زمانى كه 
مجيد غالمى جليســه، مديرعامل خانه كتاب بــود، آمارى در خصوص 
كتاب هاى ترجمه در گروه سنى كودك و نوجوان ارائه داده بود كه خأل 

توليد آثار ايرانى- اسالمى را بيش از گذشته يادآورى مى كرد. 
جليســه گفته بود: «حدود 50 درصد آثارى كه اكنون در حوزه كودك 
و نوجوان منتشر مى شــود، ترجمه است؛ در حالى كه مى توانيم در اين 
عرصه توليد داشته باشيم، هرچند اين گفته به اين معنا نيست كه ترجمه 
بد اســت، اما در حوزه كودك و نوجوان، صاحب انديشــه و فكر و داراى 
نويســندگان، تصويرگران خوبى در حوزه بين الملل با ســابقه طوالنى 
هســتيم؛ بنابراين ظرفيت خوبى براى توليد كتاب در اين حوزه وجود 

دارد».

 توليد 14 رمان بر اساس زندگى چهارده معصوم(ع)
البته بعضى ناشــران هنوز دغدغه توليد چنين آثارى را دارند. انتشارات 
به نشــر قرار است، 14رمان با محوريت زندگى چهارده معصوم(ع) براى 
گروه ســنى نوجوان توليد كند. اين كتاب ها با وجود آنچه در بازار كتاب 
موجود است، نه بازنويسى است و نه يك كتاب تاريخى، بلكه رمان هايى 
بوده كه قرار است بر اساس زندگى چهارده معصوم(ع) توليد شود و همه 
ويژگى يك رمان خوب را دارد. به گفته مصطفى خرامان، دبير علمى اين 
مجموعه، مخاطب نوجوان وقتى اين رمان ها را مى خواند، عالوه بر اينكه با 
داستانى جذاب و امروزى مواجه مى شود، با زندگى شخصيت معصوم (ع) 

و اتفاقاتى كه رخ داده هم آشنا خواهد شد. 
اين نويســنده كودك و نوجوان با بيان اينكــه مجموع اين كتاب ها در 
مرحله نوشــتن قرار دارد و بزودى منتشر مى شود، ادامه داد: قرار نيست 
اين 14 كتاب زندگينامه و يا روايت هاى داستانى باشد؛ چون از اين نوع 
كتاب هــا در بازار كتاب وجود دارد و تعداد آن ها آن قدر زياد اســت كه 
بازار اشــباع شده است، در حقيقت نويسندگان ما در حال انجام تجربه 

جديدى هستند. 
 وى گفت: تا كنون با محوريــت زندگى معصومين (ع) و بزرگان دين، 
رمانى نوشته نشده است و شايد اين تجربه اوليه مشكالت خاص خودش 
را داشــته باشد؛ چون به هر حال الگويى نيست كه از آن پيروى كنيم و 

همه ما در حال انجام تجربه جديد هستيم. 
 خرامان يكى از مشكالت امروز آثار تأليفى در حوزه كودك و نوجوان را 
نبود قصه و داســتان در اثر مى داند، او مى گويد: مسئله اصلى و مهم در 
نوشــتن داستان هاى مذهبى جذابيت اين آثار است تا مخاطب نوجوان 
گريز پا را تا آخر كتاب با خودمان همراه كنيم، اما وقتى نويسنده بلد باشد 
داستانش را تعريف كند، حتماً راهكارهاى جذابيت اثر را هم مى شناسد، 
اما متأسفانه نويســندگان ما قصه گو نيستند، ايده اى به ذهن نويسنده 
مى رســد و دايم آن را توضيح مى دهد و نمى تواند براى ايده اش داستان 
جذابى تعريف كند. در حالى كه تعريف داســتان ابتدايى ترين كار يك 

نويسنده است. 

 گران بودن اثر مذهبى با كيفيت
اما دليل بى توجهى ناشــران به توليد و انتشار آثار مذهبى با كيفيت در 

حالى كه نياز روز جامعه ماست، چيست؟ 
مدير عامل به نشــر كمى توليد آثار مذهبى براى گروه ســنى كودك و 
بخصوص نوجوان را فقط مربوط به ناشــران نمى داند. حســن سعيدى 
مى گويد: اين مســئله بيش از همه متوجه همه نهادها و دســتگاه هاى 
متولى فرهنگ اســت، اين نهادها بــه دوران كودكى و نوجوانى اهميت 
نمى دهند. در نمايشــگاه كتاب مى بينيم كه بهترين ســالن و غرفه ها 
در اختيار كتاب هاى بزرگســال قرار گرفته اســت و سالن بى كيفيت و 
غرفه هاى كوچك به ناشران كودك و نوجوان اختصاص داده شده است. 
اين مسئله به خاطر اين است كه متوليان فرهنگى متوجه نشده اند كتاب 

و توليد كتاب با كيفيت براى اين گروه سنى بسيار اهميت دارد. 
وى در ادامه به گران بودن آثار با كيفيت هم اشاره مى كند. به اعتقاد او 
توليد اثر با كيفيت مذهبى بخصوص براى گروه سنى كودك و نوجوان 
گران اســت و كتاب نهايتاً با قيمت باالتر به مشترى مى رسد. سعيدى 
توضيح مى دهد: توليد كتاب مذهبى با كيفيت براى گروه سنى كودك 
و نوجوان بســيار هزينه بر اســت؛ از هزينه مؤلف و تصويرگر گرفته تا 
كارشناسان مذهبى، براى همين بسيارى از ناشران ريسك نمى كنند به 
سمت توليد اين كتاب ها بيايند و ناشر وقتى مى بيند مى تواند با ترجمه 
يك كتاب خيلى از اين هزينه ها را كم كند، هزينه بيشتر نمى كند؛ چون 
آثار ترجمه نيازى به كارشناس و تصويرگر ندارد و كتاب با هزينه ناچيزى 
كه گاهى به يك مترجم مبتدى داده مى شود، ارزان توليد مى شود و ارزان 

هم به دست مخاطب مى رسد. 

 بى برنامگى نهادهاى فرهنگى 
در مقابل هجمه فرهنگى دشمنان

مديرعامل به نشر به مسئله ديگرى هم اشاره مى كند. او مى گويد در حالى 
كه حمله از سوى دشمنان در عرصه هاى هنرى مثل انيميشن، بازى هاى 
رايانــه اى و فضاهاى مجازى صورت گرفته اســت و ذهن و روح نوجوان 
امروز را نشانه رفته است، اما نهادهاى سياست گذار و برنامه ريز در تقابل 
با اين مسئله هيچ برنامه اى ندارند، در حالى كه وظيفه نهادهاى فرهنگى 
توجه به گسترش اخالق اسالمى، ايجاد تقويت ايمان و ايجاد روحيه اميد 

در كودكان و نوجوانان است تا با اين ابزار با اين هجمه ها مقابله كنند. 
وى مهم تريــن ابزار رويارويى با اين حمالت را ادبيات مى داند. به اعتقاد 
سعيدى ادبيات مى تواند با توليد كتاب هاى با كيفيت قصه، شعر، رمان 
و فلســفه فضاى رشد در جهت مسير فرهنگى خودمان براى كودكان و 

نوجوانان ايجاد كند. 

گفت وگوى آرش شفاعى با على داودى به انگيزه انتشار مجموعه شعر«چاپ بيروت»

مقاومت هم قافيه با عشق
«على داودى» شاعر و گرافيست بتازگى 
مجموعه شعرى به نام «چاپ بيروت» را با 
مؤسسه شهرســتان ادب منتشر كرده است. اين 
مجموعه به شعرهايى اختصاص دارد كه شاعر در 
ســفرهايش به لبنان ســروده اســت اما تصور 
مخاطبانش را درباره مجموعه اى كه به بيروت و 
لبنــان مى پردازد، بــه چالش مى كشــد. آنچه 
خبرنــگار  گفت وگــوى  مى خوانيــد حاصــل 
«قدس آنالين» درباره اين مجموعه با اين شــاعر 

است.
 

 به انگيزه انتشار مجموعه «چاپ بيروت» 
با شما همكالم هستيم و دوست دارم در ابتدا 
بپرسم كه آيا در اين كتاب با يك سفرنامه 
ويژگى حسى  بيروت  يا  روبه روييم  شعرى 
و جغرافيايى خاصى داشته كه خواسته ايد 

برايش يك مجموعه شعر بنويسيد؟
سفرنامه با ثبت ويژگى هاى يك مكان بخصوص 
مانند ســفرنامه ناصرخســرو و ديگران، در ادوار 
مختلف در ادبيات ما بوده اســت ولى وقتى سفر 
پايه شــعر قرار مى گيرد، خود شعر بيشتر بهانه 
است. يكســرى ويژگى هاى محدوديتى كه شعر 
براى مواجهه با عينيات دارد، موجب مى شود كه 
گاهى شاعر براى بيان حرف هايش بايد آرمانشهرى 
درست كند كه متناسب با حرف ها و آرمان هايش 
باشــد. اين كتاب به نسبت شعرهايى كه تاكنون 
با موضوعات خاصى گفته ام، آزادتر بوده است. ما 
هميشــه لبنان را از اين زاويه ديده ايم كه درگير 
جنگ و مسئله مقاومت بوده است ولى وقتى آنجا 
را مى بينــى، متوجه مى شــوى كه اين ذهنيتى 
بوده كه براى ما ايجاد شــده است. واقعيت لبنان 
چيز ديگرى اســت و مردم آن جا مشغول زندگى 
خودشان هستند و البته در مقطعى از زمان درگير 
جنگ هم بوده اند. اين ســبب شــد كه رويكرد 
تغزلى در اين مجموعه پررنگ تر باشد. البته برخى 
از شــعرهاى مجموعه هم به تعريف اين شهر در 
ذهنيت ما به عنوان شهرى كه با مسائل جهانى ما 
گره خورده، سينه به سينه اسرائيل است و مسئله 

مذاهب مختلف در آن پررنگ است؛ برمى گردد.

 من با دو شگفتى در خواندن كتاب روبه رو 
لبنانى  اينكه احساس مى كردم  شدم.يكى 
كه شما توصيفش مى كنيد، بايد لبنانى مقاوم 
و جنگجو باشــد و نكته دوم اينكه خيلى 
ارجاع هاى بيرونى به بيروت در كتاب باشد 
اما آنچه مى بينيم، شعرهاى حسى و عاطفى 
و جهان وطن است كه ارتباط خيلى بارزى 
هم به لبنان ندارد و شايد اگر عنوان كتاب 
اين نبود، ارجاعــى به لبنان براى خواننده 

پيش نمى آمد. 
اين دنيايى كه در اينجاســت، دنياى من است و 
به نظر من ضرورت دارد به برخى از ويژگى هايى 
كه لبنان دارد و براى من خاص بود، اشــاره كنم، 
مثالً اينكه آن سرزمين نزديك زادگاه مسيح(ع) 
است درحالى كه تصور ما اين است كه اين كشور 
از ديرباز مهد تشــيع بوده اســت. از سوى ديگر 
اين كشــور تحت تأثير همسايگى با رژيم جعلى 
اســرائيل اســت و در كنار اين، سرزمين بسيار 

زيبايى هم هست. 
جنگ لبنان كه شــروع شد، همزمان با سرايش 
شعر سپيد براى من بود. آن زمان آقاى مهدى نژاد 
يك وبالگ به نام «ســجيل» راه اندازى كرده بود. 
ما همكار بوديــم و من در همان روز كه به خانه 
مى رفتم، شعرى گفتم و برايش فرستادم و ايشان 
آن شعر را در همان وبالگ منتشر كرد و اين روند 
ادامه داشــت به گونه اى كه پس از پايان جنگ 

ســى و سه روزه من سى و سه شعر داشتم البته 
برخى از آن ها منتشــر نشد. آن زمان من با چند 
مسئله روبه رو بودم، اولين اينكه در طول زندگى 
خودم براى اولين بار يك جنگ رســمى  با رژيم 
صهيونيستى را مى ديدم. ضمن اينكه با اين باور 
كه در آخرالزمان در جنگ آرماگدونى، ما با آن ها 
رودر رو مى شويم، اين مسئله براى من موضوعى 
ماورايى و اسطوره اى هم داشت. براى همين ذهن 
من درگير اين مســئله بــود چرا كه جنگ، يك 
جنگ رسمى  بود و دو طرف معادله قواى نظامى  
وارد شده بودند و ديگر، بحث سنگ زدن و حمله 
به يك اردوگاه آوارگان نبود. اما صرف نظر از جنگ 
سى و سه روزه وقتى پيش مى رويم،مى بينيم ما 
يك بعد را كالً ناديده گرفته ايم و آن بحث انسانى 

است كه در آن موقعيت زندگى مى كند.

 اكنون چند سال از همان جنگ سى و سه 
روزه گذشته است، اگر بخواهيم برگرديم و 
مرور كنيم واقعاً چندتا شعر خوب و ماندگار 
براى آن دوره داريم؟ چرا مايى كه مسائلى 
مانند مقاومت برايمان مهم است شعرهايمان 

تا اين حد احساسى و واكنشى است؟
يك بخش شعر، واكنش هاى طبيعى انسان است 
كه البته پايدار هم نيســت و بخش ديگرش هم 
حاصل تأمالت و دريافت هايى است كه براساس 
انديشه است و ماندگار مى شود. نه تنها در مسئله 
لبنان، در همه جنگ ها و نه تنها در جنگ ها، در 
عموم مسائلى كه انسان را به واكنش واداشته، يك 
سرى آثار توليد شده و وقتى زمانش گذشته است، 
مى بينيم كه اين شعرها اغلب ارزش ادبى ندارد اما 
ارزش واكنشــى دارند. از اين نظر كه انسان هاى 
آن دوره نسبت به رويدادهاى آن دوره بى تفاوت 
نبوده اند، ارزش دارند. ما آثارى داريم كه در زمان 
جنگ هاى ايران و روس ســروده شده اند اما اين 
شعرها ارزش ادبى زيادى ندارند. امتياز شعرهاى 
اين كتاب نسبت به شعرهاى ديگر اين است كه 
واكنش، ديگر واكنش عاطفى صرف نبوده است. 

  وقتى درباره مســئله فلســطين هم 
مى خواهيم شــعر خوب به يــاد بياوريم 
يادمان  به  شعرهاى خود شــاعران عرب 
مى آيد تا شاعران ايرانى. شايد دليلش اين 
باشــد كه آن ها قضيه را با همه جوانبش 
زندگى كرده اند اگر مى خواهيم به موضوعى 
مثل مقاومت بپردازيــم بايد مقاومت را با 
همه جوانبش ببينيم. شايد يك دليلش اين 
است كه اين مسئله را از طريق رسانه ها و 
اطالعاتمان شــناخته ايم، نه اينكه در متن 

مسئله زندگى كرده باشيم.
شــعرى كه ما بــراى لبنــان مى گوييم حاصل 
اطالعاتى  اســت كه از رسانه مى گيريم اما كسى 
كه در آن جا زندگى مى كند، لبنان و فلســطين 
در خونــش آميختــه اســت. او مى فهمد وقتى 
مى گويند فالن روستا را خراب كردند تا شهرك 
صهيونيستى بسازند، يعنى چه. او صحنه منازعه 
را كلى مى بيند. يكى از دوستان خاطره اى تعريف 
مى كرد؛ مى گفت ما رفته بوديم لبنان و شاعران 

فلسطينى هم در آنجا بودند. 
ما براى آن ها شــعرهايى براى مقاومت خوانديم 
اما خود فلسطينى ها شعر عاشقانه خواندند و اين 
به ما خيلى برخورد كه ما براى آن ها شعر درباره 
وطنشان خوانديم اما آن ها عاشقانه خواندند. من 
به او گفتم اين كه برخوردن ندارد چرا كه چيزى 
كه تــو دارى مى گويى، او در متــن آن زندگى 
مى كند و تازه اگر تو به نهايت و كمالش برســى، 

به همان عشق مى رسى.

 آخر مگر مى شود شعر مقاومت بگوييم و 
به دشمنمان حرف درشت نزنيم؟

اين تلقى نشــان مى دهد كه ما مسئله را درست 
درك نكرده ايــم. در هميــن شــعرهاى دفــاع 
مقدســمان، آقاى عبدالملكيان چند شعر براى 
دفاع مقدس دارد كه جزو معدود شعرهاى خاص 
در اين حوزه اســت و در زمانى كه همه از فضاى 
آرمانى شــهادت، ايثارگرى و مقاومت مى گويند 
كه هيچ مصداقى هم ندارد و قرار اســت ما را به 
ملكوتى برساند كه مشخصاتش را هم نمى دانيم؛ 
عبدالملكيان از رزمنــده اى مى گويد كه در متن 
جنگ حضور دارد و در ســنگرش به همسرش 
فكر مى كند؛ يا شعرى كه در آن روزگار كه همه 
چشم بسته اند، شاعر درباره اين مى گويد كه پسرم 

مى پرسد تو چرا مى جنگى؟ اكنون اگر يك نسلى 
طلبكار اســت، دليل اين است كه همان زمان به 
اين دسته سؤاالت جواب نداده ايم. اگر اين مسائل 
را همزمان ببينيم ديگر الزم نيســت بعد جواب 

بدهيم. 

 به چه دليلى از همان اول فكر كرده ايم اگر 
بگوييم «پسرم مى پرسد تو چرا مى جنگى؟» 

جبهه خودى را تضعيف كرده ايم؟
بخشى از اين قضيه به اين برمى گردد كه ما مردمى 
هستيم كه احساسات بر تفكرات و كنش هايمان 
غلبه دارد و وقتى احساســى فكر مى كنيم از دو 
طرف بام مى افتيم. اگر فضايى بود كه مى توانستيم 
همزمان همه نوع فكر را بپذيريم، كامل تر بوديم و 
نياز نبود هر چند وقت يكبار چالشى داشته باشيم 

و بترسيم كه فضا عوض شود. 
اين مقاومت كه در طبع مردم ما هست كه در برابر 
هر پديده جديدى خودش را بروز مى دهد، به اين 
دليل است كه ما نپذيرفته ايم كه شخص ديگرى، 

عالم ديگرى و نگاه ديگرى هم وجود دارد. 

 شــايد يك دليلش هم اين باشد كه ما 
يك بيمــارى داريم كه بايد براى هر پديده 
شــاخه هاى جديد تعريف كنيم و بعد بايد 
براى آن تعريف جديد مصداق هم بدهيم. 
حاال ما تعريفى به نام شــعر مقاومت ايجاد 
كرده ايم و داريم در اين رشته فوق ليسانس 

هــم مى دهيم اما اگر بگوييم يك شــاعر 
و  فلسطين شعر مى گويد  براى  فلسطينى 
عاشــقانه هم مى گويد، تعريفى كه ما ارائه 

كرده ايم، دچار مشكل مى شود.
واقعيت اين اســت كه تعاريف مقدم بر حوادث 
نيســتند. اين نكته اى كه مى گوييد خيلى دقيق 
اســت. ما در عالم غرب بحث مكاتــب را داريم 
كه معادلــش را ما در اين ســوى جهان نداريم. 
جريان هايــى وجود دارد و آن هــا را نام گذارى و 
مرزبندى مى كنند اما ما هــم چون به آن تنوع 
نياز داريم اين جريان ها را درست مى كنيم. مثًال 
جريان شــعر آيينى كه در اين سال ها مد شده، 

يك نمونه است. 
شعر مذهبى در كشــور ما وجود داشته است و 
وقتى كه زمينه براى پرداختن به موضوعات جزئى 
فراهم شد، شــاعران هم زياد شدند و بخشى از 
آن ها گرايش هاى مذهبى داشتند و به اين سمت 
تمايل پيدا كردند و برخى نهادها و ارگان ها هم از 

اين جريان حمايت كردند. 
در اين ميان بحث تئوريك اين جريان مانده بود 
كه گروهى عنوان «شــعر آيينى» را هم براى اين 
جريان گذاشتند كه هرچند از برخى جهات قابل 
نقد اســت اما به هر روى هويتى به نام «شاعران 

آيينى» درست شد. 
اما از نظر شخص من كه اين كتاب هم برآمده از 
همين نظر است يك كليت به نام شعر وجود دارد. 
به همين دليل من بر خودم هيچ عيبى نمى بينم 
كه اگر مجموعه شعرى گفتم، در آن شعر مذهبى، 
عاشقانه و اعتراض دركنار هم باشند يا اينكه همه 
آن ها در يك شــعر باشــد. ايــن تحليل ها براى 

پژوهشگران و اهل نظر شايد بيشتر به كار بيايد.

 وقتى كتاب به عنوان يك پديده برآمده 
از شعر منتشر مى شود، معناهايى را هم با 
خود ايجاد مى كند. براى مثال وقتى كتابى 
از  انتشارات مؤسسه شهرســتان ادب  از 
على داودى كه من هم پيشينه ناشر و هم 
شاعر را مى دانم، به دست من مى رسد انتظار 
دارم براساس ذهنيت پيشين كتابى بخوانم 
و شايد بخشــى از مخاطبان شما از ديدن 
كتابى با شعرهاى حسى از اين ناشر يكه هم 

بخورند.
تصورى كه ما از شــعر مقاومت بــراى خودمان 
درست كرده ايم، با واقعيت بيرونى متفاوت است. 
اتفاقاً مخاطبانى كه با شــعر متعهد و ارزشى هم 
درگيرند، بيشــتر دوســت دارند كه شــعرهاى 
احساســى بخوانند و در كنار آن شــعر متعهد 

اجتماعى هم بخوانند.
اين نياز و خأل واقعاً هست كه اين گروه از مخاطبان 
هم به چنين شعرهايى نياز دارند. شايد وجه تمايز 
اين كتاب با شعرهاى كتاب«سوءتفاهم» اين باشد 
كه در آن هفت- هشت شعر براى مقاومت لبنان 
آورده بودم، اين اســت كه در اين كتاب انســان 
ديده شده و حذف انســان كم حادثه اى نيست 
هرچند كه ما آن را با مسائل اعتقادى پيوند بزنيم 

نمى توان جبرانش كرد. 
بحث، بحث زرد بودن نيست اما واقعاً كالن ترين 
موضوعات را هم اگر بدون احساســات انســانى 
مطرح كنيد، چيزى كم اســت. من شاعر از چه 
مذهبى حرف بزنم يا چه مفهوم مجردى را بياورم 
وقتى از حس هاى انســانى حرف نزنم. زمان آن 
گذشــته است كه بتوان اين گونه شعر گفت چرا 
كه دنيا نگاه ديگرى را در برابر ما گذاشته است كه 
واقعاً نياز داريم انسان را ببينيم و خأل آن موجب 
مى شود رويكرد ترجمه اى كه بخصوص در شعر 

آزاد بيداد مى كند، شعر ما را به زمين بزند.

برش

تصورى كــه ما از شــعر مقاومت 
بــراى خودمان درســت كرده ايم، 
با واقعيت بيرونى متفاوت است. 
اتفاقاً مخاطبانى كه با شعر متعهد 
و ارزشــى هم درگيرند، بيشــتر 
كــه شــعرهاى  دارنــد  دوســت 
احساســى بخواننــد و در كنار آن 

شعر متعهد اجتماعى هم بخوانند



امير جعفرى به سريال «ممنوعه» پيوست
مهر: امير جعفرى به گروه بازيگران سريال شبكه نمايش خانگى «ممنوعه» به 
كارگردانى امير پوركيان پيوست و بازى اين بازيگر بتازگى در اين سريال آغاز 
شــده است. «ممنوعه» داستان سه نسل را به صورت همزمان و پيوسته روايت 
مى كند، از دغدغه هاى امروز جوانان تا آسيب مسائل روز خانوادگى و اجتماعى.

بسترى با قلدرى
انتخاب: تهيه كننده «مشت آخر»، سريالى كه در حين ساخت آن مهدى 
فخيم زاده تصادف كرد ، باگاليه از ســختى هاى بســترى كردن او گفت: 
بيمارستان ها بعد از ماجراى مرگ كيارستمى ديگر حاضر به پذيرش چهره 

هاى معروف نيستند و من با قلدرى توانستم فخيم زاده را بسترى كنم

«بمب؛ يك عاشقانه» مهرماه به سينما مى آيد
صبا: قرارداد پخش «بمب، يك عاشقانه» با فيلميران منعقد شد تا اين فيلم 
مهرماه امسال اكران شود. معادى در اين فيلم به سراغ داستانى با حال و هواى 
موشــك  باران تهران در سال 1366 رفته است و مفاهيم عشق و دلدادگى، 

زندگى و اميد، وحشت و واقعيت مرگ را به نمايش گذاشته است.

خبر
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دريچه

تصويربردارى «پاهاى بيقرار» به پايان رسيد

فارس: تهيه كننده ســريال «پاهاى بيقرار» گفت: تصويربردارى سريال 
«پاهاى بيقرار» در دانشكده صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران به پايان 

 رسيد.
ايرج محمدى خاطرنشان كرد: اميدوارم زمان پخش مناسبى به اين سريال 
تعلق بگيرد و زحمت هاى گروهى كه يك ســال با جان و دل كار كردند 
با پخش مناســب بخوبى ديده شــود و مردم هم از تماشاى اين سريال 
لذت ببرند. مسعود رايگان، مهرانه مهين ترابى،  شاهرخ استخرى، سيامك 
صفاريان، مليكا شريفى نيا و سانيا ساالرى از بازيگرانى هستند كه در زمان 
حال بازى مى كنند. همچنين تدوين فاز حال به صورت همزمان در حال 
انجام اســت و تدوين فصل گذشته در 15 قسمت به پايان رسيده است. 
موســيقى،  صداگذارى و جلوه هاى ويژه نيز هنوز آغاز نشده است. پانته آ 
بهرام، مســعود رايگان، مهرانه مهين ترابى، شــاهرخ استخرى، سيامك 
صفاريان،  مليكا شريفى نيا، مسعود دلخواه بازيگران زمان حال اين سريال 
هستند. مجموعه تلويزيونى «پاهاى بيقرار» در سه فصل، دو فصل گذشته 
و يك فصل زمان حال، ماجراهاى دو خانواده را از زمان قبل انقالب تا عصر 

حاضر به تصوير مى كشد. 
اين سريال به كارگردانى منوچهر هادى و به تهيه كنندگى ايرج محمدى 
در 60 قسمت توليد شده و از شبكه پنج سيما به روى آنتن خواهد رفت.

بعضى ها يك شبه با يك تيتر سوپراستار مى شوند!
صبا: ميثاق جمشيدى بازيگر سينما و تلويزيون، كه اين روزها فيلم هاى 
«در وجــه حامل» و «خجالــت نكش» را روى پرده ســينما دارد، گفت: 
بعضى ها يك شبه با يك تيتر سوپراستار مى شوند و برخى رسانه هاى زرد 

هم به اين وضعيت دامن زده اند.
او افزود: مثالً چرا فرهاد اصالنى و حميد جبلى آن  قدر كم كار شده اند؟ 
فيلمنامــه خوب وجود ندارد؟ كارگردانان فراموش كار شــده اند؟ بعضى 
از آدم ها واقعاً الكى بازيگر شــدند و فقط به عنوان دلقك فضاى مجازى 

مى توان از آن ها نام برد نه هنرمند!
به باور اين بازيگر، زمانى مى گفتند معضل سينما چشم  رنگى ها هستند؛ 

ولى اين طور نيست، معضل سينما آدم هاى بى سواد و بى هنر هستند.
او يادآور شد: متأسفانه  در سينما براى همه باز شده و ورود غير متخصص ها 
و افراد بى سواد بزرگ ترين معضل حال حاضر سينماست. آن قدر كه در 
سينما آدم اشتباهى وجود دارد در هيچ صنفى وجود ندارد! اگر دقت كنيد 
بســيارى از كارگردانان، بازيگران و نويسندگان خوب در خانه هستند و
 يك سرى از آدم هاى رابطه دار مشغول جوالن دادن در سينما هستند. 

چون هيچ نظارتى وجود ندارد.

حكم قطعى پرونده پزشكى «كيارستمى» اعالم شد

ايسنا: قائم مقام معاون انتظامى كل سازمان نظام پزشكى از اعالم حكم 
قطعى پرونده پزشكى مرحوم كيارستمى خبر داد.

دكتر محسن خليلى در اين باره گفت: با توجه به اينكه در اين پرونده و در 
هيئت  تجديد نظر استان، رأى به توبيخ كتبى با درج در پرونده و درج در 
نشريه سازمان داده شد، از طريق رياست كل سازمان درخواست بررسى 
مجدد در اين پرونده در هيئت  عالى شــد. به اين ترتيب هيئت  عالى نيز 

پس از رسيدگى، رأى هيئت  تجديد نظر را تأييد  كرد.
وى افــزود: با توجه به اينكه بايد مراحل ادارى و زمانى در اين رابطه طى 
مى شــد و 30 روز هم خانواده مرحوم زمان داشتند به رأى هيئت  عالى 
اعتراض كنند كه البته اعتراضى هم نشد، رأى هيئت  عالى قطعى اعالم 
شــد. خليلى درباره عوارضى كه اين حكم براى پزشك اين پرونده دارد، 
گفت: تا سه سال براى ايشان عدم سوء پيشينه انتظامى صادر نمى شود 
و به اين ترتيب وى نمى تواند مســئوليت فنى مراكز درمانى را بر عهده 
بگيرد و موسس مركزى درمانى باشد. همچنين با توجه به سوء سابقه اى 
كه در پرونده وى است، در صورتى كه قصور ديگرى انجام دهد و  پرونده 
تشكيل شود، موجب مى شود در آراء بعدى، حكم هاى سنگين ترى براى 

وى صادر شود.

سانس هاى طاليى فيلم «در وجه حامل» به 
فوتبال اختصاص يافت

فارس: كارگردان فيلم سينمايى «در وجه حامل» درباره وضعيت نامناسب 
اكران فيلمش گاليه كرد و گفت: سانس هاى طاليى ما به نمايش بازى هاى 
فوتبال جام جهانى اختصاص يافت و از اين نظر ما فيلمســازان متضرر 
شديم. بهمن كاميار درباره وضعيت فروش اين فيلم سينمايى گفت: چند 
وقتى اســت كه اكران فيلم ســينمايى «در وجه حامل» آغاز شده است؛ 
اما ما به هيچ عنوان از وضعيت اكران اين فيلم راضى نيستيم. متأسفانه 
در اين چند وقت بهترين بازه زمانى و ســانس هاى طاليى ما به نمايش 
بازى هاى فوتبال جام جهانى اختصاص يافت و از اين نظر ما فيلمسازان 
متضرر شديم. وى خاطرنشان كرد: هنوز هيچ صحبتى درباره سهمى كه 
قرار است به ما فيلمسازان از فروش بازى هاى فوتبال اختصاص پيدا كند، 

مطرح نشده است.
كارگردان فيلم سينمايى «در وجه حامل» ادامه داد: خوشبختانه مخاطبان 
از تماشاى فيلم سينمايى «در وجه حامل» راضى هستند و ما بازخوردهاى 

خوبى از سوى تماشاكنندگان اين فيلم دريافت كرديم.

 سيما و سينما  اين روزها تلويزيون يكپارچه 
در خدمت جام جهانى فوتبال 2018 روســيه 
اســت و اين اتفاق بزرگ ورزشــى را از زواياى 
مختلف بــه مخاطبانش نمايــش مى دهد. در 
اين بين شبكه 3 ســيما مثل هميشه رسالت 
ســنگين ترى برعهــده دارد و برنامــه اى پر از 
كنداكتورهــاى متفاوت با مجريــان مجرب و 
كارشناســان شناخته شــده حوزه فوتبال هر 
روز از ســاعت 15:30 به روى آنتن مى برد كه 
عالوه بر پخش مستندها و گزارش هاى فوتبال، 
مجموعــه نماهنگ هــا و آثار تصويــرى كوتاه 
توليدى از روســيه را براى مخاطبان روى آنتن 

مى برد.
 البته ديگر شــبكه ها مثل ورزش، اميد و حتى 
افق هم با اجــراى برنامه هــاى تركيبى براى 
جــام جهانى تــدارك ويــژه اى ديده اند. يكى 
از ايــن برنامه هاى مهم ايــن روزها تهيه يك 
مســتند كاربردى و محتوايى در عين پيگيرى 
رقابت هاى جام جهانى و تحليل كارشناســان 
در برنامــه 2018 بود كه حدوداً يك ماه پيش 
از آغاز اين مســابقات، اين فكر ايجاد شــد كه 
مؤسســه  ديده بان پيشرفت فردا به ميدان آمد. 
با تهيه كننده اين مستند  خبرگزارى تســنيم 
پرطرفدار گفت و گويى ترتيب داده است كه در 

ادامه مى خوانيد:

تلويزيون بايد فراتر از جام جهانى حركت 
مى كرد

تهيه كننده مســتند به وقت جام، درباره اينكه 
چطور شد اين ريســك را پذيرفت تا زحمات 
ســاخت و پژوهش و تحقيقات يك گروه را در 
ايامــى كه همه تلويزيون تمــام قد در خدمت 
جام جهانى است، به روى آنتن ببرد، مى گويد: 
حدوداً يك ماه پيــش از جام جهانى با مديران 
شــبكه 3 سيما جلسه اى داشتيم و گفتند بايد 
فرصت جام جهانى را مغتنم شــمرد و براى اين 
همه مخاطب يك كار محتوايى و كاربردى هم 

انجام داد. 
اما ســاخت مستند نيازمند زمان بهترى بود تا 
تحقيقات و پژوهش ها روند خودش را طى كند. 
به هر حــال دغدغه هاى مديــران به جا بود و 
آن ها اعتقاد داشتند فقط مديوم تلويزيون نبايد 
براى مخاطب هرچه در مســتطيل سبز اتفاق 
مى افتد را به سمع و نظر مخاطب برساند و بايد 

فراتر از اين ها بينديشد.

بايد كارى مى كرديم تا مردم ما را ببينند
وى بــا بيان اينكه مردم نســبت بــه پيداها و 
ناپيداهاى كشورهاى مختلف اطالعات مناسبى 
ندارند، تصريح كرد: با موافقت شــبكه 3، براى 
معرفى بيشتر كشــورها تحقيقات و پژوهش ها 
را براى به دســت آوردن اطالعــات جامعى از 
ســبك زندگى مردم، تاريــخ، اقتصاد، فرهنگ 
و پيشــينه سياســى و امنيتى و حتى دفاعى 

كشــورهاى مختلفى كه جزو 32 تيم اعزامى 
به جام جهانى 2018 روسيه هستند را شروع 
كرديــم. البته در ميانه راه آن قدر بســترهاى 
تحقيقاتى و پژوهش درباره كشــورها گسترده 
بود كه نمى دانستيم به اين جام جهانى مى رسد 
يا خير؟! طرح اوليه را در اختيار مديران شبكه 
قرار داديــم و دو هفته پيش از جام جهانى به 

مرحله اجرا رسيد. 

15 كشور را معرفى مى كنيم
تهيه كننده مستند «به وقت جام»با بيان اينكه 
كار تحقيقاتى ادامه دارد و تا معرفى 15 كشور 
پيش مى رويم، خاطرنشان كرد: كار توليد را با 
تحقيق و پژوهش منابع خارجى و آرشــيوى و 
گفت و گو با يكى از دانشــجويان دانش آموخته 
در آن كشــور مربوط و يا اهالى آن ديار كه به 
هر دليلى به ايران آمده اند، انجام مى شــود تا 
مردم بهتر با سبك زندگى مردم آن مناطق به 

صورت عينى، آشنا شوند. 
وى در ادامه اضافه كرد: مردم اين پرســش ها 
را در كوچــه و بازار مى پرســيدند كه آيا اين 
رســانه ها درســت مى گويند؛ مثــًال در مورد 
فالن كشــور همه چيز گل و بلبل اســت؟ ما 
در اين مســتندات مردم را با اين پرســش ها 
كه پيشــينه تاريخى اين كشورها چيست؟ به 
لحــاظ اقتصادى چه موقعيتــى دارند و از چه 
سبك زندگى برخوردارند، اتفاقات سياسى كه 
برايشــان به وجود آمده چه مختصاتى داشته 
اســت و درس هايى كه اتفاقــات و ماجراهاى 
اين كشورها براى ايران مى تواند داشته باشند، 

درگير مى كنيم.
 فرض كنيد در كره جنوبى مدل سياست گذارى 
در خودروســازى براى ما درس دارد. تجربيات 
مثبت و منفى كشــورها را به تحليل درآورديم 
كه از اين تجربه هاى خوب اســتفاده و تجارب 

منفى هم تكرار نشود.

هنوز آدرس غلط مى دهند
ايــن تهيه كننده با اشــاره به اينكه 

«بــه وقت جام» تصاويــر واقعى و 
مســتنداتى حقيقى به نمايش 
درآورد تــا مــردم نســبت به 
نــگاه غيرواقعى  پشــت پرده 
معاند  رســانه هاى  از  برخى 
كنند،  پيــدا  آگاهى  جهان 
مى دانيــد  كــرد:  تأكيــد 
از رســانه هاى  كه برخــى 
جهان  از  مى كوشــند  دنيا 
سمع  به  متناقض  تصاويرى 
يا  برســانند  نظر مخاطب  و 

خيلى ضعيف و يا خيلى قوى 
جلوه داده شود. «به وقت جام» 

با مطالعه و تحقيقات هوشمندانه 
و متبحرانه كوشيد تا تصوير واقعى 

را به مردم نشان دهد تا خيلى از اين رويكردها 
و پيش فرض هــا اصالح شــوند. معموالً همان 
وارونگــى تصويرى كه از ايران در رســانه هاى 
غربــى وجود دارد، همين آدرس غلط را درباره 

بسيارى از كشورهاى ديگر هم مى دهند.
وى با بيان اينكه مردم اروپا به واســطه آدرس 
غلط رســانه هاى معاند و مغرض، ما را به شكل 
بســيارى  افزود:  كاريكاتــورى مى شناســند، 
از كشــورهاى اروپايــى ما را با عراق اشــتباه 

مى گيرند. مردم دنيا بايد بدانند كه چقدر اين 
رسانه ها به دور از شــفافيت و صداقت حركت 
مى كنند. يا خيلى بهتر از آنچه هســتند نشان 
مى دهنــد و يا خيلــى پســت تر از واقعيت ها 
تصاويرى از كشورها به نمايش درمى آورند؛ در 

واقع آن تصاوير واقعى نيستند. 
«به وقت جام» با همه توان ايســتاده تا با منابع 
مستندات  پژوهشى، 
بــا  گفت و گــو  و 

ايــن  در  كــه  صاحبنظرانــى  و  متفكريــن 
كشــورها بوده انــد و حتى مســتنداتى كه تا 
به حــال ديده نشــده، يك تصويــر واقعى از 
كشــورهايى كه در جام جهانى فوتبال 2018 
روســيه هســتند در قاب تلويزيون به نمايش 
درآيد. شــبكه افــق نيز در ايام جــام جهانى 
بــا يك مســتند جمع و جور به جــام جهانى 

پرداخت. 
 شبكه افق سيما همگام با بسيارى از شبكه هاى 
تلويزيونى، سعى در پوشش جام جهانى فوتبال 
2018 روســيه، اما با نــگاه خاص خود دارد و 
بر اين اســاس مجموعه گزارش هايى با عنوان 
«فوتبــال فقط بهونــه اس» در 15 قســمت 
براى پخش از اين شــبكه در نظر گرفته شده 

است. 
ايــن گزارش ها در قالــب ميــان برنامه هاى

 8 تــا 10 دقيقه اى از چهارشــنبه، 23 خرداد 
مــاه، هــر روز و در فواصــل زمانــى مختلف 
روى آنتــن مى روند و در هر قســمت به يكى 
از مسائل حاشــيه اى جام جهانى نگاهى ويژه 
دارند.حســين شــمقدرى كــه در كارنامــه 
خود آثار درخشــانى مثل «ميــراث آلبرتا» و 
«انقالب جنســى» را دارد، اين بار نيز به همراه 
محمد دالورى، خبرنگار نام آشناى تلويزيون به 
روسيه ســفر كرده تا از اتفاقات روز بين المللى 
كه رنگ و بــوى فوتبالى به خــود گرفته اند، 
همبســتگى ايرانى هاى ســاكن در كشورهاى 
مختلف و حضور بسيارى از آن ها در روسيه براى 
تشويق تيم ملى وراى تنوع و تفاوت در ساليق 
و گرايشــات سياســى، فرهنگى و اجتماعى، 
گفت وگو با تماشــاچيان فوتبال از كشورهاى 

گوناگون حــول و حوش حوادث و اتفاقات روز 
جهانى و تأثير گــذارى متقابل آن ها بر فوتبال 
و جام جهانــى بر نگرش مردم، حاشــيه هاى 
جالب توجه فوتبالى و مقايسه ميان رفتارهاى 
ورزشــى و مسئوالن ورزشــى در ايران با ساير 
كشورها از جمله روسيه مستندى جذاب تهيه 

كنند. 

سمفونى قهرمانان
همچنين اليــكا عبدالرزاقى كه به همراه امين 
زندگانى براى مســتند «ســمفونى قهرمانان» 
دعوت به همكارى شده بودند، به روسيه رفتند 
تا از زاويه ديگرى به جام جهانى نگاه كنند. اين 
بازيگر درباره همكارى در اين پروژه به خبرنگار 
ما مى گويد: زمانى كه براى ساخت اين مستند 
تماس گرفتند و گفتند كه قرار اســت چنين 
كارى براى اركستر سمفونيك تهران و اركستر 
ملى ايران در حاشيه جام جهانى ساخته شود، 
برايم عجيب بود كه اركســتر ســمفونيك چه 
ربطى به جــام جهانى دارد تا اينكه وارد ماجرا 
شديم و شــاهد ظرفيت هاى جام جهانى براى 

تبادل فرهنگى بوديم.
وى بــا بيان اينكــه جام جهانــى فوتبال يك 
دورهمــى بزرگ جهانى اســت، خاطرنشــان 
مى كند: در ايــن اتفاق بــزرگ فوتبالى، همه 
ملت هــا در يــك كشــور جمع مى شــوند و 
فرصتى كم نظير براى تبادالت فرهنگى فراهم 
مى شــود. به باور او حضــور هنرمندان و گروه 
اركستر ملى ايران در شهرهاى سن پترزبورگ، 
سارانس و كازان موجب دلگرمى به تيم ملى و 
هواداران شــده بود، ضمن اينكه گروه اركستر 
سمفونيك در اين شــهرها اجرا داشت و خود 

اين يك اتفاق مهم در صدور فرهنگى بود.
عبدالرزاقى خاطرنشان مى كند: بيننده در اين 
مســتند، بيش از اينكه ديالوگى بشنود، تصوير 
مى بيند و خودش را در آن فضا تصور مى كند، 
گاهى توضيحاتى درباره زمان و مكان به بيننده 
ارائه مى شــود، اما غالب مســتند «ســمفونى 
قهرمانــان» بــر پايــه روايت هــاى تصويرى 
اســت.  او مى گويــد: مــا در كنــار اركســتر 
ســمفونيك كشــورمان بوديم و حاشــيه اين 

حضور را ثبت كرديم. 
شايد غالب مستندهايى كه درباره جام جهانى 
ســاخته مى شــود به متن فوتبال بپــردازد، 
اما در اين مســتند، زاويه ديــد كارگردان به 
حواشــى هم متفاوت اســت و بيننده، بيشتر 
دربــاره موســيقى روايت هــاى تصويــرى را 
مى بينــد.  وى با يــادآورى اجراى اركســتر 
سمفونيك ايران در سالن چايكوفسكى مسكو 
ايران،  موســيقى  بهترين چهره هاى  مى گويد: 
روى صحنه اين ســالن بودنــد و مى ديدم كه 
تماشــاچيان اين اجرا كه بيشــتر آن ها روس 
بودند با چه اشتياقى، گوش جان سپرده بودند 

به هنرنمايى هنرمندان ايرانى. 

برش

بهترين چهره هاى موسيقى ايران، 
روى صحنــه ايــن ســالن بودند و 
مى ديدم كه تماشاچيان اين اجرا 
كه بيشتر آن ها روس بودند با چه 
اشتياقى، گوش جان سپرده بودند 

به هنرنمايى هنرمندان ايرانى

سيما و سينما

 نگاهى به مستندهايى كه اين روزها با موضوع جام جهانى از تلويزيون پخش مى شود

جام تزارى 

چهره -خبر

شريفى  اميرحســين  تســنيم: 
تهيه كننده ســينماى دفاع مقدس 
يكــى از آفت هاى ســينماى دفاع 
مقــدس را نــگاه كاســب كارانه و 
گيشــه محور به اين حــوزه و نبود 
فيلمنامه مناســب و تخصصى در 
اين ژانر دانست. اميرحسين شريفى 
بازيگر،تهيه كننــده و كارشــناس 
از بن بست  ســينما، راه برون رفت 
كنونى ســينماى دفــاع مقدس را 
برگزارى دوره هــاى مدون آموزش 
فيلمنامــه نويســى در ژانــر دفاع 
مقدس و كارشناســى فيلمنامه ها 
توسط متخصصين جنگ دانست و 

گفت: تحقيق و پژوهش شرط اصلى 
در نگارش فيلمنامــه در ژانر دفاع 
مقدس است. كارشناسى فيلمنامه 
توسط چند تن از متخصصين جنگ 
و فرماندهان نظامى نيز شرط ديگر 

يك فيلمنامه خوب است.
اين تهيه كننده باســابقه سينماى 
ايران با انتقاد از جريان فعلى حاكم 
بر ســينماى دفــاع مقدس،مدعى 
انحراف اين جريان از مســير اصلى 
خود شــد و بيان كرد: متأســفانه  
امروز عده اى با سوءاستفاده از مفهوم 
دفاع مقدس فيلم هاى ضد جنگ 
مى سازند. برخى فيلمنامه ها از همان 

ابتدا ضدجنگ نوشــته مى شــوند 
و هســتند عده  زيــادى كه مفهوم 
دفاع مقدس را عمداً به ســينماى 
ضد جنگ منحرف مى كنند.حال 
آنكه براى ما جنگــى در كار نبوده 
و آنچه كه انجام داده ايم دفاع بوده 
است؛ نه جنگ. وى با تأكيد  بر اين 
نكته كه سينماى دفاع مقدس محل 
كاسبى و كسب درآمد نيست، گفت: 
ســينماى اين دوره به نسل حاضر 
اطالعات درست نمى دهد. متأسفانه  
در ســينماى امروز دفــاع مقدس 
خبرى از آن كاراكترهاى فرازمينى 
و مقدس نيست و عده اى با انحراف 

شخصيت رزمندگان، اين سينما را 
به حاشيه برده اند كه هدف اصلى 
آن ها كاسبى كردن و كسب درآمد 
است. در صورتى كه اين ژانر محل 

كاسبى نيست.
شــريفى در پايان با اشاره به اينكه 
راه مانــدگارى آثار دفــاع مقدس 
حمايت هاى همه جانبه ارگان ها و 
نهادهاى مختلف است، تأكيد  كرد: 
اگر مــى خواهيم ســينماى دفاع 
مقدس به جايگاه اصلى خود برسد، 
بايد همچون ساير كشورهاى جهان 
از اين ژانر حمايت كنيم. هم حمايت 

تكنيكى و هم محتوايى.

شريفى:
سينماى دفاع مقدس جاى كاسبى كردن نيست

مستند

تسنيم: كارگردان باســابقه تلويزيون اين 
روزها مشــغول تحقيق و نگارش فيلمنامه 
حضرت معصومه(س) اســت و يك سريال 
30قسمتى «گاندو» را در مرحله پيش توليد 
دارد كه قرار اســت بــزودى عوامل اين كار 

امنيتى جلوى دوربين بروند.
جواد افشار درباره ساخت مجموعه حضرت 
معصومه(س) كه در اين خصوص با توليت 
اين آســتان مقدس هم ديدارى داشــته، 
گفت: مجموعه «حضرت معصومه(س)» يك 
ســريال الف ويژه عظيم و سنگين است كه 
قرار است زندگى نامه حضرت معصومه(س) 
در آن روايت شــود. مقدمات اين سريال در 
حال آماده سازى است و اگر مراحل تحقيق و 
نگارش فيلمنامه بخوبى پيش رود پيش بينى 
ما اين اســت تا يك سال ديگر به يك طرح 
منسجم و قابل قبول و واحد برسيم و منابع 
مالى هم تأمين شــوند. البته در حال حاضر 
تأمين منابع محتوايى در حال شكل گيرى 

است وليكن بايســتى در مرحله بعد براى 
تأمين منابع مالى هم اقداماتى صورت بگيرد 
كه خوشبختانه اراده اصلى توليد آن وجود 
دارد. وى با اشاره به آغاز پيش توليد سريال 
تلويزيونى «گاندو»، تأكيد كرد: مجموعه گاندو 
به نويســندگى آرش قادرى و تهيه كنندگى 
مجتبى امينى بزودى وارد مرحله پيش توليد 
مى شــود. گاندو بــراى پخــش در يكى از 
شــبكه هاى ســيما پس از انتخاب عوامل 
پشــت دوربين و بازيگران توليد خواهد شد. 
داستان سريال تلويزيونى گاندو يك مجموعه  
ضدجاسوســى است و فيلمنامه اين سريال 
براساس مســتندات و وقايع تاريخى كه در 

كشور رخ داده به نگارش درآمده است.

تلويزيون بايد خودش را به مردم 
نزديك تر كند

افشار در پاسخ به اين سؤال كه امروز مخاطب 
از خأل وجود يك حس دلچسبى در وجوب 

برنامه اى و ســريالى تلويزيون رنج مى برد، 
افزود: كماكان اعتقــاد دارم برخى از كارها 
اين دلچسبى را به مخاطب القاء مى كند، اما 
اين را بايد باور كنيم كه ميزان توقع و انتظار 
مردم رو به رشد اســت و ما سريال سازان و 
فيلمسازان مى بايست اين رشد افكار عمومى 
را درنظر داشته باشيم و كارها به لحاظ سليقه 
و ارتقاء ســطح دانش و آگاهى مردم با رشد 
مخاطب رو به جلو باشــد. شايد از اين زاويه 
بتوان اين موضوع را به چالش كشيد و قابل 
نقد است؛ اما واقعيت اين است كه تلويزيون 
ما به هر حال در باورپذيرى زندگى و روابط و 
مناسبات در سريال ها از يك خودسانسورى 

محسوس رنج مى برد.
وى در ادامه اضافه كرد: اين خودسانسورى  
محســوس و محدود كردن بيــش از اندازه 
موقعيت هاى سريال باعث مى شود مردم ما 
فكر كنند تلويزيون از آن ها دور است. امروز 
در رســانه ملى ما در موضوعات اجتماعى، 

سياســى و فرم و ظاهر سريال ســازى ها و 
نوع شــخصيت پردازى كاراكترها هم با يك 
خودسانســورى بيش ازانــدازه و ايجاد يك 
فاصله ميان جامعه و آثــارى كه روى آنتن 

مى رود، مواجه هستيم. 
تلويزيون مى بايست با كم كردن سانسورها، 
يك مقدار خــودش را به جامعــه و مردم 

نزديك كند.

كارگردان «كيميا» در پاسخ به اين سؤال كه 
در جايى گفته ايد قصه «آنــام» مى تواند باز 
باشد، اذعان كرد: نكته اى كه وجود دارد اين 
است كه ما در درام پايان قصه مان را بسته ايم؛ 
امــا اگر بخواهيم از زاويه ديگرى به كار نگاه 
كنيم اين قصه مى تواند باز باشــد. به دنبال 
«آنام2» نباشــيد اما ممكن اســت «آتام»ى 

وجود داشته باشد.

جواد افشار:

به زودى يك سريال ضدجاسوسى مى سازم

اســت و درس هايى كه اتفاقــات و ماجراهاى 
اين كشورها براى ايران مى تواند داشته باشند، 

درگير مى كنيم.
 فرض كنيد در كره جنوبى مدل سياست گذارى 
در خودروســازى براى ما درس دارد. تجربيات 
مثبت و منفى كشــورها را به تحليل درآورديم 
كه از اين تجربه هاى خوب اســتفاده و تجارب 

منفى هم تكرار نشود.

هنوز آدرس غلط مى دهند
ايــن تهيه كننده با اشــاره به اينكه 

«بــه وقت جام» تصاويــر واقعى و 
مســتنداتى حقيقى به نمايش 
درآورد تــا مــردم نســبت به 
نــگاه غيرواقعى  پشــت پرده 
معاند  رســانه هاى  از  برخى 
كنند،  پيــدا  آگاهى  جهان 
مى دانيــد  كــرد:  تأكيــد 
از رســانه هاى  كه برخــى 
جهان  از  مى كوشــند  دنيا 
سمع  به  متناقض  تصاويرى 
يا  برســانند  نظر مخاطب  و 

خيلى ضعيف و يا خيلى قوى 
جلوه داده شود. «به وقت جام» 

با مطالعه و تحقيقات هوشمندانه 
و متبحرانه كوشيد تا تصوير واقعى 

«به وقت جام» با همه توان ايســتاده تا با منابع 
مستندات  پژوهشى، 
بــا  گفت و گــو  و 

تشويق تيم ملى وراى تنوع و تفاوت در ساليق 
و گرايشــات سياســى، فرهنگى و اجتماعى، 
گفت وگو با تماشــاچيان فوتبال از كشورهاى 

اركستر ملى ايران در شهرهاى سن پترزبورگ، 
سارانس و كازان موجب دلگرمى به تيم ملى و 
هواداران شــده بود، ضمن اينكه گروه اركستر 
سمفونيك در اين شــهرها اجرا داشت و خود 

اين يك اتفاق مهم در صدور فرهنگى بود.
عبدالرزاقى خاطرنشان مى كند: بيننده در اين 
مســتند، بيش از اينكه ديالوگى بشنود، تصوير 
مى بيند و خودش را در آن فضا تصور مى كند، 
گاهى توضيحاتى درباره زمان و مكان به بيننده 
ارائه مى شــود، اما غالب مســتند «ســمفونى 
قهرمانــان» بــر پايــه روايت هــاى تصويرى 
اســت.  او مى گويــد: مــا در كنــار اركســتر 
ســمفونيك كشــورمان بوديم و حاشــيه اين 

حضور را ثبت كرديم. 
شايد غالب مستندهايى كه درباره جام جهانى 
ســاخته مى شــود به متن فوتبال بپــردازد، 
اما در اين مســتند، زاويه ديــد كارگردان به 
حواشــى هم متفاوت اســت و بيننده، بيشتر 
دربــاره موســيقى روايت هــاى تصويــرى را 
مى بينــد.  وى با يــادآورى اجراى اركســتر 
سمفونيك ايران در سالن چايكوفسكى مسكو 
ايران،  موســيقى  بهترين چهره هاى  مى گويد: 
روى صحنه اين ســالن بودنــد و مى ديدم كه 
تماشــاچيان اين اجرا كه بيشــتر آن ها روس 
بودند با چه اشتياقى، گوش جان سپرده بودند 

به هنرنمايى هنرمندان ايرانى. 



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
البته ســالروز تولد يك شــهروند 
آفريقايى، آن هم 93 ســال پيش 
در كشــور «كنگــو» بهانه دندان گيــرى براى 
نوشتن يك گزارش نيست...مگر اينكه سوژه مان 
«پاتريــس لومومبــا» و سرگذشــت دردناك و 
حيرت انگيزش باشد. زندگى و قتل سياستمدار 
و دولتمرد آفريقايى هنوز و با گذشــت 57 سال، 
مى تواند دســتمايه گزارش هاى داغ و خواندنى 
خبرگزارى ها و سايت هاى مختلف باشد. نمونه اش 
بى بى ســى، آســو شيتدپرس، ســى ان ان و... 
كه هرســاله و به بهانه هــاى مختلف، گفته ها و 
ناگفته هــاى پرونده قتــل او و عامالنش را فقط 
مرور مى كنند. البته حكايت قتل پاتريس لومومبا 
انگليسى  و گزارش هاى هرساله خبرگزارى هاى 
و آمريكايــى دربــاره عامالن ايــن جنايت، گاه 
خوانندگان و بينندگان را به ياد شعر معروف: «من 
نبودم، دستم بود...تقصير آستينم بود» مى اندازد. 
ايــن را هم اضافــه كنيم كه اصوالً سرنوشــت 
كشــور «كنگو» و همچنين وضعيت امروز آن از 
حيث دردناك بودن، تفــاوت چندانى با زندگى 
و سرگذشت «پاتريس لومومبا» كه آفريقايى ها 
او را شــهيد راه آزادى لقب داده اند، ندارد. يعنى 
در بخش هايى از مطلب ممكن است سرنوشت 
سوژه اصلى را رها كنيم و بپردازيم به سرگذشت 

جمهورى دموكراتيك«كنگو».

 كارمند ساده پُست
اطالعات چندانى از كودكــى و نوجوانى اش در 
دست نيست؛ جز اينكه كشاورز زاده و عضو قبيله 
«تتال» بود و نام اصلى اش «الياس اوكيت آسمبو» 
كه بعدها آن را به «پاتريس لومومبا» تغيير داد. 
دوم جوالى 1925 كه به دنيا آمد. نام كشورش 
هنوز «زئير» بود و بعدها يعنى در سال 1997 به 

جمهورى دموكراتيك كنگو تغيير نام داد. 
او مدتى در مدارس مذهبى درس خواند و توانست 
بعدها به عنوان يك ُمبلغ مســيحى به شهرهاى 
مختلف كشورش سفر كند و با وضعيت زندگى 
مردم بيشــتر آشنا شود. تا دوسال پيش از اينكه 
رهبر «جنبش ملى كنگو» شــود، كارمند ساده 
اداره پست بود. برخى از زندگينامه هاى اينترنتى 
نوشته اند كه در زمان تحصيل خيلى اهل مطالعه 
بود و ضمن عالقه شــديد به آثار ويكتور هوگو، 
شعر هم مى ســرود. «ويكى پديا» از تحصيل او 
در مدارس مذهبى نوشته است و اينكه پيش از 
كارمندى در اداره پست فروشنده دوره گرد بوده 

است. 

 ملك شخصى پادشاه
تعجب نكنيد اگر مى گوييم در پرونده فعاليت هاى 

سياسى اش، عضويت در حزب ليبرال «بلژيك» 
هم ديده مى شود. «پاتريِس» آن زمان و كشورش 
هر دو تبعه و مســتعمره كشور بلژيك به شمار 
مى رفتند. آنچه سرگذشت دردناك كشور زئير يا 
كنگوى امروزى را خواندنى تر و البته دردناك تر 
مى كند، فقط مســتعمره بودنش نيست. ماجرا 

حتى از مستعمرگى هم دردناك تر است. 
«كنگو» ى امروزى به جز «زئير» به 

«كنگوى لئوپولدويل» هم معروف 
اســت. «لئوپولد دوم» پادشــاه 
بى رحم و خونريــز بلژيك بود. 

او توانســته بود با ترفندهاى 
 1884 ســال  مختلــف، 

در كنفرانــس برليــن 

سرزمين 
را  كنگــو 

به نــام خودش 
سند بزند! «لئوپولد» 
بــه بهانه مبــارزه با 
برده دارى، كنگو را نه 
مستعمره  عنوان  به 
كشــورش بلكــه به 

شخصى  ملك  عنوان 
گرفت.  اختيار  در  پادشاه 

اين در حالى بود كه وسعت اين 
كشور آفريقايى 80 برابر كشور 

بلژيك بود!

 اشتهاى سيرى ناپذير
اشتهاى خوبى هم داشت! شاه بلژيك را مى گويم 

كه عالوه بر كنگو، تقال مى كرد مصر و فلسطين 
را هم به فهرست امالكش اضافه كند! اگرچه به 
آرزويش نرســيد، اما تجارت عاج فيل هاى كنگو 
و بعد هم كائوچو، ســبب شد 3000 برابر پولى 
كه در اين ســرزمين خرج مى كرد، ســود كند! 
اواخــر عمرش چون فرزنــدان را از ارث محروم 
كرده بود، همه ثروتش از جمله كنگو را به دولت 
بلژيك بخشيد تا پس از استعمار شخصى، نوبت 
به اســتعمار دولتى كنگو برســد. اگر قرار باشد 
جنايت هايى چون روستا سوزى، سر بريدن، دو 
نيم كــردن آدم ها و... را كه بلژيكى ها قبل و بعد 
از مستعمره شدن در كنگو انجام دادند، فهرست 
كنيم مطلب به جاى گزارش از شخص، گزارش از 

رويداد مى شود. بنابراين فقط به اين مطلب برگرفته 
از دانشنامه «بريتانيكا- 1996» بسنده مى كنيم: 
«هنگامى كه تحت فشار افكارعمومى لئوپولد دوم 
در ســال 1903 مجبور به فرستادن كميسيون 
نظارتى به كنگو شد، فرماندار بلژيكى كنگو پـس 
از بــرمال شـدن نتـايـج بــررسـى ايـن بازرسان 

با بـريـدن 
ى  گـلـــو
بــه  خـــود 
ش  گــى ا ند ز
داد».  پـــايــــان 

 نخست وزير اول
تجربــه نخســتين فعاليت 
رســمى سياســى «لومومبا» يعنى عضويت در 
حزب ليبرال بلژيك، شيرين نبود. مواضع بشدت 
ضد اســتعمارى اش سبب شــد برايش پاپوش 
اختالس از شركت پســت را بدوزند و او را  يك 
سال به زندان بيندازند. «لومومبا» بالفاصله پس 
از آزادى «جنبش ملى كنگو» را پايه گذارى كرد. 
از اين دوره به بعد او و حزبش آشكارا به مخالفت 
با پادشــاه بلژيك و اســتعمار كنگو پرداختند. 
براى همين در ســال 1959، شاه بلژيك دستور 
دستگيرى و محاكمه اش را داد تا به 69 ماه زندان 
محكوم شــود. با فشار مردم و گروه هاى سياسى 
قرار شد او را براى شركت در كنفرانس بروكسل 

آزاد كنند. در اين كنفرانس تصميم گرفته شد تا 
30 ژوئن  1960 به عنوان روز اســتقالل كنگو 
اعالم شــود. پيش از آن انتخابات برگزار شــد و 
جنبش ملى كنگو به پيروزى رسيد تا «لومومبا» 

نخست وزير شود. 

 سخنرانى تند و تيز
در مراســم روز اســتقالل نــام 
نخست وزير- لومومبا - را 
از فهرســت سخنرانان 
حذف كردند! پادشاه 
سخنرانى  بلژيك 
كــرد و از دولت 
ايــن  مردمــى 
خواست  كشور 
اصالحات  بــا 
بلژيكى در اين 
كشور مخالفت 
اعالم  او  نكنــد. 
كرد بلژيك همچنان 
در كنــار دولت و مردم 
كنگو حضورخواهد داشت! 
وقتى به نظر مى رســيد مراسم 
دارد بدون ســخنرانى نخست وزير تمام مى شود 
يكباره «لومومبا» پشت تريبون ظاهر شد و پاسخ 
شاه بلژيك را كف  دستش گذاشت: «استقالل از 
سوى پادشاه بلژيك و از روى بزرگوارى به ما اعطا 
نشده است، بلكه با جنگ و مقاومت به دست آمده 
است... ». پس از اين سخنرانى هم دستور افزايش 
حقوق كارمندان و كارگران به جز ارتشى ها را داد 

كه هنوز تحت امر بلژيكى ها بودند. 

 موسى چومبه
سخنرانى تند عليه پادشــاه و اقدام هايى كه در 
مدت كوتاه نخست وزيرى براى كوتاه كردن دست 
بلژيكى ها انجام داد، بهانه اى شد تا دسيسه ها عليه 
او و دولتش شدت بگيرد. ارتشى ها شورش به راه 
انداختند، دشمن سرسختش «موسى چومبه» با 
همراهى ثروتمندان ناحيه «كاتانگا» در بخشى از 
كشور اعالم خودمختارى كرد، شورش ها گسترده 
شد و در نهايت رئيس جمهور با اشاره بلژيكى ها 
فرمان بركنــارى «لومومبا» را داد. جنگ داخلى 
در كشــور باال گرفت و كشــتارها آغاز شد. كار 
به مداخله ســازمان ملل كشيد، اما در كنار اين 
مداخله بى خاصيت، سرهنگ «موبوتو» يا همان 
«سسه ســكو» كودتا كرد و كنترل اوضاع را به 
دست گرفت. همه اختالف و درگيرى ها در نهايت 
به جايى رسيد كه «لومومبا» توسط ارتش كنگو 
دستگير، مدتى توسط بلژيكى ها زندانى، شكنجه 

و بعد هم به جوخه اعدام سپرده شد.

 همداستانى سه كشور
همه رخدادهايى كه باالتر گفتيم، جلوى صحنه 
سياســت بود. پشــت پرده اما به گواهى اسناد 
مختلفى كه كشورهاى اروپايى در چند سال اخير 
افشا كرده اند به يك هماهنگى و همدستى ميان 
انگليس، بلژيك و آمريكا باز مى گشت. بلژيكى ها 
از «لومومبا» به خاطر مواضع ضد استعمارى اش 
دل پرى داشتند. انگليسى ها هم، به دنبال نگرانى 
آمريكا از گرايش «لومومبا» به شــوروى سابق، 
پروپاگانــدا راه انداخته بودند كه او  دارد آفريقا را 
به سمت اردوگاه كمونيستى شرق سوق مى دهد 
و سازمان جاسوسى شان « ام اى 6» براى طراحى 
ترور دست به كار شــده بود. «سيا» نيز دورادور 
بر همه اتفاقات نظارت داشت. نتيجه اين شد كه 
اين سه كشور، شرايط را به سمتى هدايت كرده 
و پيش ببرند كه شورشى هاى كنگو اوضاع را در 
دست بگيرند و شــر دولت مزاحم و 67 روزه اى 

مانند  دولت «لومومبا» را از سرشان كم كنند.

 به روى مبارك شان نياوردند
ماجرا به همان جايى رسيد كه غربى ها خواسته 
بودند. البته نه به آن ترو تميزى كه انگليسى ها 
مى خواستند و نه آنقدر بى سرو صدا كه «سيا» 
قرار بــود با خميــر دندان ســمى، كارش را 
بســازد. كار تقريباً شــبيه روش  بلژيكى ها در 
زمان «لئوپولد دوم» جلو رفت. افســر بلژيكى 
«ژرژ سئوت» در اظهاراتش گفته است: «وزير 
كشــور كاتانگا تمــاس گرفت و گفت: شــما 
كشته ايد، شما هم جسد را سر به نيست كنيد. 
براى من مهم نيســت كه چگونــه اين كار را 
مى كنيد... دو روز آنجا بوديم. كارهايى كرديم 
كه حيــوان هم نمى كند. بــراى همين هم تا 
خرخره مشروب نوشيده بوديم تا زياد متوجه 
آنچه انجام مى دهيم نباشيم...». «سئورت» و 
يكى از همكارانش اجســاد لومومبا و دو وزير 
ديگر كابينه اش را از زير خاك بيرون كشيدند 
و پس از قطعه قطعه كردن آن ها با اســتفاده 
از اسيد ســولفوريكى كه از معادن نزديك به 
دست آورده بودند، شروع به سوزاندن اعضاى 
مثله شــده در اسيد كردند. دندان و چند تكه 
اســتخوانى كه از اجساد باقى ماند را هم براى 

يادگارى نگه داشتند!
دولت بلژيك در فوريه ســال 2002 از مردم 
كنگو رســماً عذرخواهى كرد. انگليسى ها  اما 
به روى مبارك شــان نياوردند و آمريكايى ها 
نيز  با وجود انتشــار اسنادى كه نشان مى داد 
«آيزنهاور» دستور كشــتن «لومومبا» را داده 
اســت، هيچ گاه بابت دخالــت در امور كنگو 
و همــكارى در ســرنگونى و تــرور لومومبــا 

عذرخواهى نكردند!
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

گردشگرى يعنى اين!

 ايســتگاه/ اميد ظرافتى اينكه يك عده، هى ســاز مخالف مى زنند و به 
كارشــناس فلك زده شبكه سه كه تعاريف جديدى از گردشگرى ارائه كرده، 
بــد  و بيراه مى گويند را ما اصالً قبول نداريم! معتقديم در اين بازار بلبشــوى 
ارزى كه نمى شود رفت گردشگرى، هركسى بايد گردشگرى اش را بياورد اينجا! 
منظور آقاى كارشناس هم از اينكه گفته است:«گردشگرى به معنى اين نيست 
كه ما برويم خارج از كشور و ارز و دالر برداريم و خرج كنيم» حتماً همين بوده! 
منتها جناب كارشناس فقط در ارائه پيشنهاد هاى جايگزين گردشگرى كمى 
ضعيف عمل كردند كه ما قصد داريم با ارائه چند راهكار ناب، قوى عمل كرده 

و به شما ياد بدهيم چطور گردشگرى تان را بياوريد اينجا!
 يك: همين  كه با فيلتر شكن هاى مختلف و هر بار با  آى پى يك كشور وارد 
توييتر و تلگرام مى شــويد خودش گردشگرى محسوب مى شود! يعنى با اين  
حساب شما روزانه پنج- شش كشور مختلف را بدون ويزا، پرداخت ارز، عوارض 
خروج از كشور و... دور مى زنيد. انصافاً مسئوالن كجاى دنيا اين قدر به فكر مردم 
هستند كه زمينه هاى گردشگرى ارزان و بلكه رايگان را براى مردم فراهم  كنند؟
دو: آقاى كارشــناس فرمــوده بودند كه يكــى از راهكار هاى گردشــگرى 
تغيير آب  و هواى محل زندگى اســت. حاال ما مى گوييم چرا اين همه هزينه 
كنيم و كوچ كنيم از يك گوشه مملكت برويم يك گوشه ديگرش؟ در عوض 
حاال كه تابستان شده و هوا هم روز به روز  گرم تر مى شود، شب ها وقتى بالشت 
زير ســرتان گرم شد، آن را بچرخانيد و از روى سردش بگذاريد زير سرتان! با 
همين چرخش، دماى زير سرتان تغيير مى كند و اين خودش گردشگرى به 

حساب نيايد، چرخشگرى و تغيير آب و هوا كه حساب مى شود!
سه: اگــر تا اكنون به توصيه يكى ديگر از كارشناسان صدا و سيما، خانم هاى 
محترم پاى آقايى را توى تشت شيرى كه روى آن گلبرگ رز پر پر شده است، 
ماساژ مى دادند، حاال ما به تمام خانم هاى عزيز توصيه مى كنيم پاى آقايى را 
توى تشت آب آناناسى كه با كاكتوس تزيين شده ماساژ دهند تا به اين ترتيب 

آقايى حس  كند به كشور هاى استوايى يا كويرى سفر كرده است!

نه+طنز

ايستگاه/  2 ســاعت و 14 دقيقــه از قطعى برق و ايضاً آب، گذشته 
اســت... ضربتى، عزيزانــم را در جريان مى گذارم، امــا به محبت و 

تعارفشان، جواب منفى مى دهم.
نمى گويم مى خواهم با جنوبى هاى بــى آب و هوا، ذره اى همدردى 

كنم... مى گويم بگذاريد بود و نبود انرژى را بيشتر بفهمم.
موبايل، باطرى اش پُر نيســت، اما همسفر اين فناورى به درد به خور 
مى شــوم تا مجازى گردى كنم. از گروه هــا و كانال هاى موردعالقه 

استارت مى زنم. 
در دورهمى دوستانه مى بينم به عروسى دعوت شده ام... گپ و گفت ها 
را تــا انتها دنبال مى كنم. بخصوص رفيقى را كه، ُمدام همه را جانم و 

عشقم و قلبم خطاب مى كند و َسر در نمى آورم، چرا؟
گــروه خانوادگى را باز مى كنم. يك پيام نخوانده دارم آنجا... آفرينش 

جان با استيكر خنده نوشته لطفاً انرژى هاى مثبت بفرستيد برايم.
پيام ماِل 20 دقيقه پيش است. ريپالى مى كنم و مى نويسم: عمه اى، 

خوبى؟ 

با سرعت نور آنالين مى شود و مى نويسد: نه! دندانپزشكى ام. بى حسى 
گرفتم بايد بروم براى عصب كشــى. و بعد عكســى از خودش و مته 
مى فرستد توى گروه و زيرش مى نويسد: و اين ويزززززززززِ نفرت انگيز.
صداى گريه نوزاد طبقه فوقانى بند نمى آيد. پسرك هشت ماهه بگمانم 
از تاريكى و گرما كالفه است و بى شك مادرش هم. كه طول خانه را 

يك ساعتى است دارد رژه مى رود و بعد لى لى مى كند!
ســرگرم كاناِل فيلم مى شــوم كه پيام هاى ســاراجان پشت سرهم 

مى نشيند روى صفحه ام. از ابراز محبت اش شاد مى شوم.
عكس ها در حال لود شــدن اند كه برق هم مى آيد. پس از 3 ســاعت 

و 7 دقيقه.
موبايل را مى چســبانم به پيشانى ام... بغضم زياد اســت... حواسم از 
خواهرها و برادرهايم در خوزســتان پرت نمى شــود... از عروس ها و 
دامادها... كودكان تازه به دنيا آمده... بيماران... از جانم ها و عزيزم هايى 
كه هرروز گرمازده مى شــوند و در هواى پُــر ريزگرِد جنوب، ناپديد 

مى گردند.
از مادرانى كه با چند گالن آب، بايد مديِر اليقى باشند و از پِس شرجى 

و محروميت فوق العاده بربيايند.
به عكس هاى لود شــده از ماسوله سارا نگاه مى كنم و به عكسى كه 

آفرينش از دنداِن پُر كرده اش فرستاده!
با خودم مى گويم: يعنى مى شــود رنگ زرد خوزستان هم سبز شود 
به همين زودى ها و طبيبى بيايد باالى ســرش و دردهايش را عصب 

كشى كند...

گزارش از شخص

نخست وزيرى كه در اسيد حل شد!
كدام كشورها «پاتريس لومومبا» را كشتند؟

تلنگر

ايستگاه/  نمى دانم ُمدل بنده حقير است كه فى المجلس روى سرم  
شاخ سبز مى شود يا ديگران هم كه سؤال دانى مغزشان سرريز كند، 

شاخ دار مى شوند!
مثالً وقتى به ديدِن عجايِب ادارات مى روم... مواجه مى شوم با عنوان هاى 
من درآوردى و پُست هايى كه در ساختار سازمانى اصوالً جايى ندارند... 
مى بينم چند صندلى را به زور چپانده اند با برچســب هاى ابداعى، تا 
كسى را كاردار كنند... كسى را كه مثل روز پيداست، نورچشمى است!

اينكه پس از رويارويى با اين عنوان ها چشــم مى چرخانم پى نظارت 
دستگاه هاى مســئول كه ديگر واجب بودن حضورشان بشدت برايم 

كليد خورده! اما...
اصالً چند مدت است از بين «حرف هاى من درآوردى»، «سياست هاى 
من درآوردى»، «عنوان هاى من درآوردى» و «غذاهاى من درآوردى»؛ 

عنوان ها برايم جايگاه خاصى پيدا كرده اند.

جورى كه اين ابداع بى اساس و وصله نافرم، براحتى قدرت آن را دارد 
كه آفالين ام كند! همين ســبك درحال تكثيرى كه كاش سوپرمنى 

زودتر جلوى قارچ شدنش را بگيرد!
بعضى وقت ها گنجايش سؤال دانى مغزم كه پُر مى شود، از حوزه اسامى 
نامعقول سازمان ها مى زنم بيرون و پايين پله هاى يكى از همين ادارات 

در گرماى عرق چكان تيرماه مى نشينم و خلوت مى كنم با خودم.
مى گويم: جوش بى فايده نزن... شايد همين من درآوردى ها كه حاال 
يك صندلى و يك حقوق ماهيانه برايش ترتيب داده اند، چند ســال 
ديگر بشوند پُست هاى مرسوم... همين اتيكت هاى اختراعى زجرآور... 

خدا را چه ديدى!
و بيايند واقعاً كمك آبدارچى، روزنامه قيچى كن، پيك داخلى، ماساژور 

روحى و لطيفه بگو و الباقى براى دستگاه هاى دولتى استخدام كنند!
نمى دانم چرا هربار با شــنيدن نام پُست هاى ساختگى، فى الفور ياد 
اسم هاى سرخپوستى مى افتم! از اين بابت كه عجيب و قابل تأمل اند 

و براى پذيرفتن شان بايد قدرى با استدالالت ذهنى كلنجار رفت.
مثل شــنيدن اسامى سخِت «ايستاده با ُمشــت»، «اُفتاده از اسب»، 
«خرس جهنده»، «ابر ســرخ»، «مارِ بزرگ»، «كلــه ى گاو» و «باال 

رونده»!

خرس جهنده!
 حسين احمدى  

ايســتگاه /  اين روزها به هر صفحه 
اينســتاگرامى و هر كانال تلگرامى كه 
سر بزنى، امكان ندارد داغ ترين موضوع 
آن، مشــكل بى آبى و بــد آبى بعضى 
از شــهرهاى جنوبى كشورمان نباشد. 
هنرمندان، ورزشــكاران و سلبريتى ها 
هم از اين موضوع مســتثنى نيستند و 
بيشتر آن ها پستى در حمايت از مردم 

اين مناطق در صفحه هاى اينســتاگرامى خودشان منتشر كرده اند. مسعود 
ده نمكى هم در انتقاد از مسئوالن مناطق جنوبى در اينستاگرامش نوشته 
اســت:«واهللا خريد و نصب چند دستگاه آب شيرين كن براى مردم شريف 
خوزستان حداقل تدبير يك مدير مى تواند باشد. به كار انداختن دوگوله كه 

ديگر چپ و راست ندارد!»

ايستگاه /  معموالً همزمان با رويداد هاى 
بزرگ جهانــى، كاربران فضاى مجازى 
سعى مى كنند بين چهره هاى معروف 
شــباهت پيدا كنند! مثالً همين چند 
وقت پيش تصاويرى از شباهت عجيب 
ميشــل عون و ملكه اليزابت در فضاى 
مجازى حســابى كوالك كرد. بتازگى 
هم همزمان با برگزارى رقابت هاى جام 

جهانى، كاربران فضاى مجازى تصويرى از دختر كريستيانو رونالدو فوق ستاره 
پرتغالى كه از سوى فدراسيون جهانى فوتبال به عنوان بهترين بازيكن مرحله 
گروهى رقابت هاى جام جهانى 2018 روسيه انتخاب شده و جيانى اينفانتينو 
رئيس فيفا و دبيركل سابق يوفا كه ايتاليايى االصل است در شبكه هاى مجازى 

منتشر كرده اند كه تصوير اين دو را مشاهده مى كنيد!

ايستگاه / بقايــاى «سازمان مجاهدين 
خلق» - بخوانيد منافقين - سال هاست 
كه از اين جا رانده و از آن جا مانده، سر از 
خانه پدريشان درآورده اند و همچنان براى 
خود شيرينى، جلوى اربابانشان دم تكان 
مى دهند؛ براى اينكه رفتارشان موجه جلوه 
داده شود هم براى خودشان سياهى لشكر 
جور مى كنند؛ مى دانيد چگونه؟ حسين 

دهباشى در صفحه شخصى خود در اينستاگرام، با اشاره به گزارش روزنامه انگليسى 
گاردين درباره ميتينگ منافقين در پاريس نوشت: «مى خواهيد پاريس را ببينيد؟ 
خرج سفر و غذا و هتل فقط 25يورو! و اينطورى نيمى از آن جمعيت، غيرايرانيانى 
بودند كه از لهستان و چك و آلمان با اتوبوس براى سفرى توريستى به پاريس رفتند 

اما ناگهان سر از ميتينگ «پرشكوه» مريم رجوى و جوليانى درآوردند!»

دختر رونالدودوگوله ات را به كار بنداز! 

مجاز آباد

سفر به پاريس فقط با 25 يورو!

يك سوپر كهكشان
كــه  آســترونومى  ماهنامــه 
آســمان  و  نجوم  بــر  متمركز 
است در تازه ترين شماره خود، 
افزايش  امكان  به  پرونده اى  در 
بزرگى كهكشان راه شيرى و به 
وجود آمدن يك سوپر كهكشان 
خبــر مى دهــد. ايــن مجلــه 
مى گويد كهكشــان آروِمدا كه 
در فاصله 2/5 ميليون كيلومتر 
راه شيرى  از كهكشــان  نورى 
است با سرعت فوق العاده اى در 
حال حركت به سمت كهكشان 
ماست و با برخورد به يكديگر با 

هم ادغام شــده و كهكشانى با عظمتى باورنكردنى را خواهند ساخت. 
اين مجله زندگــى يكى از جذاب ترين فضانــوردان تاريخ يعنى جان 

هرشل را نيز مورد واكاوى قرار مى دهد.

ذهنتان را به چالش بكشيد
نامه علمى نيوساينتيست  هفته 
در شماره ويژه خود طرز درست 
تفكر كردن را بــه خوانندگانش 
آمــوزش مى دهد. اين نشــريه 
مى گويد انسان نبايد از به چالش 
انداختن ذهن خود در خصوص 
سخت ترين مفاهيم بشر بهراسد 
و بر اين اســاس طريقه درست 
فكر كردن در مــورد مفاهيمى 
چون زندگى، فرضيه چند جهانى، 
زمان، حقيقت، منطــق و... را به 
توضيح  مخاطبانش  براى  خوبى 

مى دهد.

افسار گسيخته ها
 نشــريه اينترتينمنــت ويكلى 
كه پيرامون جهان ســرگرمى، 
اســت  ســينما  و  تلويزيــون 
تازه تريــن شــماره خــود  در 
به مناســبت  ويژه  پرونــده اى 
دهمين ســالگرد آغــاز پخش 
بد  بركينگ  پــرآوازه  ســريال 
كرده  منتشر  گسيخته)  (افسار 
اســت. در حالى كه بســيارى 
اين ســريال را يكى از بهترين 
ســريال هاى تاريــخ تلويزيون 
اينترتينمنت  مى دهنــد،  لقب 
ويكلى تمامــى بازيگران آن از 

جمله بهترين آن ها يعنى برايان كرانستون را گرد هم جمع كرده و در 
محيطى جذاب آن ها را پاى قســمت هاى آن نشان داده و واكنش ها و 

صحبت هاى آن ها را درباره اين سريال به چاپ رسانده است.

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

روزمره نگارى

دردها 
در جنوب 

رژه مى روند !
 رقيه توسلى  
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