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حوادث ايران

مجرم سابقه دار 
با بالگرد از زندان گريخت

مقامــات  فرانســه: 
فرانســوى از فــرار يك 
مجرم سابقه دار به وسيله 
بالگرد از زندانى در پاريس 

خبر دادند.
«ردوئين فايد» به وسيله 
بالگردى كه همدســتان 
كامًال مسلح او در محوطه 

زندان فرود آوردند، موفق به فرار شد.
درعمليات فرار كه تنها چند دقيقه طول كشيده، كسى آسيبى 
نديده اســت. پليس محلى اين بالگرد را چند ساعت بعد در 

حالى كه سوخته بود، پيدا كردند.
فايد 46 ساله در حال گذراندن دوره 25 ساله محكوميتش به 
خاطر ســرقتى بود كه در جريان آن يك نيروى پليس كشته 
شد. اين دومين بارى است كه اين زندانى موفق به فرار از زندان 
مى شود. اولين بار اين مجرم سابقه دار در سال 2013 در كمتر 
از نيم ساعت پس از ورود به زندانى در شمال فرانسه توانست از 
چهار نگهبان به عنوان سپر انسانى استفاده كند و با ايجاد چند 

انفجار از زندان بگريزد.
به گزارش بى بى ســى، فايد در ســال 2009 كتابــى درباره 
تجاربش از زندگى در حومه  شهر پاريس نوشت كه به گفته او 
محل جرم و جنايت است. او مدعى شده بود كه از كار خالف 
دست كشيده اما يك سال بعد درگير سرقتى ناموفق شد كه به 

خاطر آن به زندان افتاد.(ايسنا)

تخليه خانه ها در پى 
آتش سوزى  گسترده در كاليفرنيا 

آمريكا: مقامات آمريكا اعالم كردند كه آتش سوزى گسترده 
از بعد از ظهر روز شنبه در شهر يولو در ايالت كاليفرنيا آغاز شده 
كه تا صبح روز يكشنبه منجر به سوختن حدود 83 كيلومتر 
مربع از زمين هاى اين منطقه و تخليه بســيارى از ســاكنان 
آن منطقه شــده است. بر اســاس آخرين اطالعات به دست 
آمده از اداره آتش نشانى كاليفرنيا، بادهاى سوزان، بر شدت 
آتش سوزى ها افزوده و آتش بدون وقفه و با سرعت زياد در حال 

نزديك شدن به منطقه مسكونى گويندا است.
دود ناشى از اين آتش ســوزى از فاصله 76 كيلومترى قابل 
مشاهده بود و حدود 29 آتش نشان، 110 ماشين آتش نشانى 
و 12 بالگرد در تالش براى مهار آتش در منطقه گويندا حاضر 
بودند. تا كنون هيچ گزارشى مبنى بر تخريب يا آسيب ديدن 

ساختمان ها مخابره نشده است.(ايسنا)

48 نفر در يك تصادف كشته شدند
هند: روز يكشــنبه در جريان سقوط يك دستگاه اتوبوس به 
دره اى در منطقه كوهستانى ايالت اوتاراخاند هند، دست كم 48 
نفر كشته شدند.  خبرگزارى فرانسه گزارش داد، اين اتوبوس 
در دره اى با عمق 300 متر سقوط كرده است. به خاطر حضور 
مســافران غيرمجاز در اتوبوس، تعداد كشته شدگان افزايش 
يافته است. عالوه بر 48 نفرى كه در اين حادثه جان باخته اند، 
12 تن ديگر نيز مجروح شده اند. هنوز علت اين حادثه مشخص 
نيست. در اين گزارش آمده اســت، كشور هندوستان يكى از 
ركورد داران تصادفات جاده اى در جهان است كه ساالنه 150 
هزار نفر در جاده هاى اين كشور جان خود را از دست مى دهند. 
اكثر اين تصادفات به خاطر بى توجهــى رانندگان به قوانين 
راهنمايى و رانندگى، نبود گاردريل و زيرساخت هاى ناقص، 

اتفاق مى افتد.(پايگاه خبرى پليس)

فرماندار رامهرمز:
 مسمومان ابوالفارس از 300 نفر گذشتند

باشــگاه خبرنــگاران: عبدالرضا 
احســانى نيا گفت: از صبح روز شنبه 
تاكنــون 350 مورد مراجعــه اهالى 
دهستان ابوالفارس رامهرمز به مراكز 
درمانى با عالئم مسموميت، ثبت شده 

است.
وى افزود: به دليل بروز مجدد عوارض 
يا بهبود نيافتن كامل، تعداد 75مورد 

مراجعه مجدد به مراكز درمانى داشــته ايم و هم اكنون 78 نفر از مراجعه 
كنندگان در بيمارستان هاى سينا و نفت اهواز و رامهرمز بسترى هستند. 
احسانى نيا بيان داشت: مراجعات اخير بيشتر مربوط به بزرگساالن است؛ 
چون بدن كودكان مقاومت كمترى دارد، زودتر عالئم مسموميت در آن ها 
نمايان شده بود. عليداد كيانى، معاونت نظارت بر بهره بردارى شركت آب و 
فاضالب روستايى خوزستان گفت: پس از بروز اين مشكل كاركنان آبفاى 
روستايى و بهداشــت شهرســتان رامهرمز در محل حاضر شدند و شبكه 
توزيع، انتقال و مخــازن مورد آزمايش قرار گرفت. وى با اشــاره به ميزان 
كلر آب شرب منطقه عنوان كرد: نتايج آزمايش ها نشان داد كه ميزان كلر 
در آب شرب اين منطقه 8 دهم ppm است، كه مقدار استانداردى است. 
كيانى گفت: ورود آب بدون كلر به شبكه درپى قطعى چند ساعته آب اين 

دهستان صحت ندارد.

كيفرخواست مدير استقاللى صادر شد
باشگاه خبرنگاران: كيفر خواست عضو پيشين هيئت مديره استقالل به 
دليل شكايت رحمتى صادر شد.  با توجه به صحبت هاى مسعود معينى، 
عضو پيشــين هيئت مديره اســتقالل درباره مهدى رحمتى، در نهايت 
دروازه بان آبى پوشان شــكايتى را عليه اين فرد در دستگاه قضايى مطرح 
كرد. شنيده مى شود، بازپرس پرونده با توجه به اخذ اظهارات عضو پيشين 
هيئت مديره باشگاه استقالل، كيفر خواست وى را صادر كرده و پرونده به 
دادگاه ارسال شده است. همچنين، مهدى رحمتى عليه مهرداد ميناوند 
هم شكايتى را مطرح كرده كه قرار است بازيكن اسبق پرسپوليس با حضور 

در دادسرا آخرين دفاعيات خود را انجام دهد.

كشف نيم تن مواد مخدر در دو عمليات پليسى
خط قرمز: فرمانده انتظامى استان از انهدام سه باند قاچاق مواد مخدر و 

كشف 572 كيلوگرم ترياك و حشيش خبر داد.
ســردار قادر كريمى در تشــريح اين عمليات گفت: اقدامات اطالعاتى و 
ردزنى هاى دقيق و حساب شده پليس مبارزه با مواد مخدر استان موجب 
شناسايى گردانندگان ســه باند قاچاق مواد مخدر از استان هاى جنوبى 

كشور به مشهد شد.
وى گفت: در مرحله اول اين عمليات غافلگيرانه 300 كيلوگرم ترياك كشف 
و با توقيف چهار دستگاه خودروى سوارى، 6 سرشاخه قاچاق مواد افيونى 
دستگير و يك قبضه اسلحه جنگى كالش كشف شد. سردار كريمى افزود: 
جان بركفان مركز عمليات ويژه پليس مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوى 
در مرحله نهايى اين عمليات، ساعت يك و 30 دقيقه بامداد ديروز در محور 
باغچه به مشــهد كمين كرده و با تعقيب و گريز خودروى 206 راننده اين 
خودرو كه از ديگر سرشاخه هاى قاچاق مواد افيونى از استان هاى جنوبى 
كشور به مشهد بود را با استفاده از قانون به كارگيرى سالح، به ضرب گلوله 
از ناحيه هر 2 پا مجروح و زمين گير كردند. سردار كريمى خاطرنشان كرد: 
با دستگيرى اين متهم نيز 270 كيلوگرم حشــيش و 2 كيلوگرم ترياك 

كشف شد. تحقيقات در اين باره ادامه دارد.

حوادث جهان

احســانى نيا گفت: از صبح روز شنبه 
 مورد مراجعــه اهالى 
دهستان ابوالفارس رامهرمز به مراكز 
درمانى با عالئم مسموميت، ثبت شده 

وى افزود: به دليل بروز مجدد عوارض 

عقيل رحمانى: مرد كراكى  كه بر ســر مواد 
قرضى در پاتوق استعمال مواد مخدر دست به 
جنايت زده بود، صحنه جنايت را بازسازى كرد. 
عصر چهارم ارديبهشــت ماه گذشته مأمور ان 
كالنترى مصلى، ماجراى شكافته شدن سينه 
يك جوان در پاتوق اســتعمال مواد مخدر را 
به قاضى ويژه قتل عمد مشــهد اطالع دادند. 
براســاس اطالعاتى كه به صــورت تلفنى به 
بازپرس ميرزايى داده شد، مشخص شد مقتول 
گرداننده يك پاتوق استعمال مواد مخدر بوده 
اســت كه طى يك نزاع، جسم تيزى به قفسه 
سينه اش وارد شده و مرگ وى را رقم زده است.
پس از اعالم قتــل در پاتــوق دود و دم، مقام 
قضايى لحظاتــى بعد، همراه با تيم بررســى 
صحنه جرم پليس آگاهى به محل جنايت در 
بولوار بسيج مى رود و تحقيقات قضايى در اين 

زمينه آغاز مى شود.
بررسى هاى موشكافانه قاضى ويژه قتل عمد 
مشهد در مراحل اوليه گوياى اين موضوع بود 
كه پس از ايجاد درگيرى در پاتوق اســتعمال 
مواد مخدر و به قتل رسيدن صاحبخانه، يك 
زن معروف به شــوكت و مــردى معروف به 
«شيشه بُر» به سرعت از محل متوارى شده اند.
با سرنخ هاى به دست آمده دستور شناسايى و 
بازداشت مظنونان صادر و در اختيار مأمور ان 

كالنترى مصلى قرار گرفت.
تحقيقات پليسى آغاز و مشخص شد، شوكت 
پس از درگيــرى به ميدان بــار رفته و پس از 
كرايه كردن يك خودروى ســوارى، به مكان 

نامعلومى گريخته است. 
امــا در مقابل محــل اختفاى «شيشــه بُر» 

به سرعت شناســايى و وى در حالى كه تصور 
نمى كرد لو رفته باشد، دستگير شد.

پس از دســتگيرى يكى از افرادى كه شــب 
جنايت در پاتوق معتادان حضور داشت، مورد 
بازجويى قرار گرفت و مدعى شد: آن روز براى 
كراك كشــيدن به خانه مقتول رفته بودم. در 
خانه او حضور داشتم تا اينكه مقتول و شوكت با 
هم دعوايشان شد؛ در يك لحظه مقتول چاقوى 
سه سانتى را كه با آن الى دندان هايش را تميز 
مى كرد، روى زمين انداخت و به سمت شوكت 
حمله ور شد. چند لحظه بعد ديدم لباس هاى 
مقتول خونى شد، اما من نديدم كه شوكت به او 
ضربه اى بزند. براى پايان دادن به دعوا،مقتول 
را به طرفى هل دادم و پس از آن با شــوكت از 

محل فرار كرديم.
اين اظهارات را متهم پس از انتقال به شــعبه 
211 دادسراى مشــهد، باز هم تكرار كرد. اما 

قاضى ويژه قتل، اعترافات «شيشــه بر» را با 
واقعيت ماجرا يكى نمى دانست. در حالى كه 
همچنان شوكت تحت تعقيب بود، بررسى هاى 
قضايى نشــان مى داد نحوه وارد آمدن ضربه 
با آنچه مظنون به قتل ادعاى آن را داشــت، 
همخوانى ندارد. بر همين اساس، بازپرس ويژه 
قتل مشهد دوباره متهم را به شعبه فرا خواند. 
سؤال هاى دقيق بازپرس ميرزايى باعث شد تا 
مرد معتاد، تمامى مسير هاى كتمان حقيقت را 
بسته ببيند و پازل مفقوده اين پرونده جنايى 
سرجايش قرار بگيرد و متهم، به قتل در پاتوق 

دود و دم اعتراف كند.
باتوجه به اينكه متهم به صراحت به درگيرى 
در پاتوق اســتعمال مواد مخدر اعتراف كرد، 
با دستور بازپرس ويژه قتل عمد، اواخر هفته 
گذشته براى بازســازى صحنه جنايت مقابل 

دوربين قوه قضائيه، به محل قتل منتقل شد.

بازپرس شعبه 211 دستور آغاز بازسازى صحنه 
قتل را صادر و از متهم خواست تا مراقب آنچه 
مى گويد باشد. مرد كراكى پس از اندكى مكث 
گفت: شب قبل از درگيرى، من به پاتوق رفتم 
و مقدارى مواد به احمد(مقتول) دادم. آن شب 
شوكت هم آنجا بود، او از دادن آن مقدار مواد به 
مقتول ناراحت شد چون كه او با احمد ارتباط 

داشت و موادش را از او مى گرفت.
 عصر فردا دوبــاره به خانه مقتــول رفتم تا 
موادى را كه به او داده بودم پس بگيرم، باز 
هم شــوكت آنجا بود و كينه اى كه از شــب 
قبل داشت، موجب ايجاد درگيرى بين من 
و مقتول شــد. همين شــد كه او با چاقوى 
ســه ســانتى كه دندان هايش را با آن تميز 
مى كرد، به من حمله كــرد. براى آنكه چاقو 
به من نخورد، پشت دست مقتول زدم و فقط 
او را هل دادم؛ مقتول به سمت اپن پرت شد 
و چاقويى كه در دســت داشت به سينه اش 

فرو رفت.
شــوكت با ديدن صحنه از محل فــرار كرد، 
لحظاتى بعد من هم پا به فرار گذاشتم. متهم 
در پاسخ به ســؤال بازپرس ويژه قتل عمد كه 
از او پرســيد، پس چرا در ابتداى دستگيرى 
و در بازجويى ها مدعى شــده بودى قتل كار 
شــوكت اســت و تو هيچ دخالتى در موضوع 
نداشته اى، گفت: آن موقع هنوز باورم نمى شد 
كه احمد(مقتول) بــه خاطر اينكه هلش داده 
بودم به قتل رسيده باشــد. بنا بر اين گزارش، 
پس از توضيحات مرد كراكــى، ختم مرحله 
بازسازى صحنه جرم توسط قاضى پرونده صادر 

و متهم به زندان منتقل شد.   

ايسنا: شــكايت فيلمبردار سينما از يك زن 
جوان به اتهــام آدم ربايى، موجــب لو رفتن 
اقدام هاى شيطانى خودش شد. هفته گذشته 
يكــى از فيلمبرداران ســينما بــا حضور در 
دادســراى جنايى تهران از زن جوانى به اتهام 
آدم ربايى شــكايت كرد. او به بازپرس جنايى 
گفت: مدتى پيش با زن جوانى آشنا شدم و قرار 
بود با هم ازدواج كنيم، اما به خاطر مشكالتى از 
هم جدا شديم. تا اينكه او مرا به طور اتفاقى در 
خيابان ديد و براى اسباب كشى كمك خواست 
كه قبول كردم. او مرا يك ساعت در خانه اش به 
گروگان گرفت و مى خواست باليى سرم بياورد 

كه همسايه ها متوجه شدند و نجاتم دادند.
بر اين اساس ، زن جوان كه تحت تعقيب پليس 
بود چند روز پيش بازداشت و به اداره يازدهم 

پليس آگاهى تهران منتقل شد.
او در بازجويى ها مدعى شــد آدم ربايى در كار 

نبوده و حكم جلب شاكى را داشته است.
زن جوان به افسر تحقيق گفت: يك سال و نيم 
پيش از طريق خواهرم كه كارهاى گريم انجام 
مى داد با مرد جوان كه در سينما فيلمبردار بود، 
آشنا شــدم. كم كم ميان ما ارتباط و عالقه اى 
پيش آمد. او حتى از من خواســتگارى كرد و 
قرار بود بعد از اينكه خانواده اش به اين وصلت 
رضايت دادند و شــرايط كارى اش بهتر شــد 

به طور رسمى به خواستگاريم بيايد. 
روز حادثه غافل از اينكه چه نقشــه  شومى در 
سر دارد، سوار خودرواش شدم و به خانه شان 
در غرب تهران رفتيم. وقتى به خانه رسيديم، او 
مدعى شد كه مادرش براى خريد بيرون رفته 

و بايد ساعاتى منتظرش بمانيم. بعد هم برايم 
آبميوه آورد. بعد از نوشيدن آن سرم گيج رفت و 
ديگر چيزى متوجه نشدم. دو ساعت بعد كه به 
هوش آمدم، متوجه شدم از سوى او مورد آزار و 
اذيت قرار گرفته ام. متهم ادامه داد: او مى گفت 
نبايد ماجرا را براى خانواده ام تعريف كنم، چرا 
كه چند روز ديگر به خواستگارى ام خواهد آمد. 
با اعتماد به گفته اش، در باره آن روز سياه باكسى 
صحبت نكردم.  چند روزى از موضوع گذشت و 
حالم هر روز بدتر مى شد. به نزد پزشك رفتم و 

در كمال ناباورى پى بردم، باردارم! 
ماجرا را به خانواده ام گفتم و آن ها ســراغ وى 
رفتند،اما او زيربار نرفت و مدعى شد باليى سرم 
نياورده است. او كه احتمال مى داد از دستش 
شكايت كنم، متوارى شــدو ديگر نتوانستم 

پيدايش كنم. به همين جهت از او شــكايت 
كردم و حكم جلبش را گرفتم. 

در تعقيبش بودم تا اينكه ســرانجام، او را در 
خيابان يافتم و به خانه مان آوردم. بعد به پليس 

زنگ زدم كه مأمور ان او را بازداشت كردند. 
در ادامه فيلمبردار شياد به دادگاه كيفرى آمد 
و در آنجا گفته  هاى ضد و نقيضى را مطرح كرد 
و قرار شد، با انجام آزمايش دى ان اى مشخص 
شود پسرم كه به دنيا آمده فرزند او هست يا نه؟ 
همين شــد كه متهم وقتى از زندان آزاد شد، 

عليه من شكايت كرد.
اظهارات زن جوان كــه به اتهــام آدم ربايى 
بازداشــت شــده بود، به اطالع مقام قضايى 
رسيد و دستور تحقيقات تكميلى در اين زمينه 

صادر شد.

 جنايت «شيشه بُر» در پاتوق دود و دم 

پشت صحنه ارتباط با  يك فيلمبردار سينما

ماجراى مردى كه براى كراك آدم كشت
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بررسى شخصيت علمى عالمه امينى در گفت و گو با حجت االسالم دكتر حسن لو

نيم قرن جهاد علمى 
براى «الغدير»

«ميرزاده عشقى» 12 تيرماه سال 1303 توسط عوامل رضاخان ترور شد

هرگز نميرد آنكه دلش 
زنده شد به عشق...

 گفت وگو با حجت االسالم حسين مؤدب درباره گذشته و آينده شعر حوزه

شعر، خط مقدم هنر انقالب است
«قدس» ورود روحانيون به عرصه فيلمسازى و مستندسازى را بررسى مى كند

تبليغ دين از دريچه دوربين
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مردم

پيشنهاد سفر

اگر به فارس سفر كرديد بازديد از مخازن قديمى
 اين استان را از دست ندهيد

آب انبارهايى از دوران تيمورى
زهرا آذرنيوش: آب انبار سلفى شهر اوز يكى از قديمى ترين آب انبارهاى 
ايران است كه سابقه آن به دوره تيموريان مى رسد كه در سال هاى اخير 

مرمت شده و مورد استفاده قرار گرفته است
ايران سرزمينى چهارفصل است كه شرايط اقليمى متفاوتى دارد. در بعضى 
از بخش هاى آن، شرايط اقليمى خشك، و عدم ريزش هاى آسمانى ساالنه، 
سبب به وجود آمدن پديده هاى معمارى با ويژگى هاى اقليم خشك شده 
است. يكى از پديده هاى معمارى كه در اين مناطق شكل گرفته، ساخت 
آب انبار است. آب انبار، حوض يا استخرى سرپوشيده است كه براى ذخيره 

آب در زير زمين ساخته مى شود.
يكى از مناطق ايران كه به واســطه خشك بودن، ساخت آب انبار در آن 
رواج داشته، استان فارس است. شهر اوز يكى از مناطق اين استان است 
كه از ديرباز با مشكل آب شرب روبه رو بوده و خشكسالى و زمين هاى شور 
نيز به اين امر دامن زده اند. آب لوله كشى اين شهر در گذشته شور بوده 
و براى شست وشو و آبيارى گياهان استفاده مى شد. اوز در حال حاضر هم 
با مشكل كم آبى روبه رو است و هنوز هم از وجود آب انبارها بى بهره نشده 

است، زيرا وفور آب شيرين منوط به بارندگى كافى است.
در گذشــته و اكنون منبع اصلى آب شرب مردم شهر اوز، از آب انبارهاى 
زيادى كه در شــهر و خارج از شهر وجود دارد، تهيه مى شود كه در زبان 
محلى به آن بركه مى گويند. از سال ها پيش منطقه الرستان كه رودخانه 
يا چشمه هاى آب شيرين ندارد يا كم دارد، براى شرب روزانه و تهيه آب 
مصرفى در طول سال ها، به ابتكار جالبى دست زده اند و آن انبار كردن آب 
باران در بركه است. در جاى جاى مناطق گرمسيرى ايران چنين انبارى 
به چشم مى خورد كه بعضى گرد يا استوانه اى با پوشش گنبدى شكل و 

گاهى دراز يعنى شكل مكعب مستطيل با پوشش طاق مانند هستند.

 آب انبارى 750ساله
يكى از آب انبارهاى معروف شــهر، بركه يا آب انبار ســلفى اوز است كه 
موقعيت آن در شمال شهر اوز قرار دارد. آب انبار سلفى، از لحاظ تاريخى 
به دوره تيمورى مى رسد. اين آب انبار سنگ نوشته اى دارد كه قدمت آن را 
به 750 سال پيش مى رساند. اين لوح سنگى كه در سردر اصلى آب انبار 
قرار گرفته اســت، نشان مى دهد كه شخصى نيكوكار به نام حاج محمد 

زينل شمسايان، بنا را در سال 700 هجرى قمرى احداث كرده است.

 معمارى آب انبار 
آب انبار ســلفى اوز مثل ساير آب انبارهاى شــهر از مصالح سنگ، گچ و 
ســاروج، با معمارى مدور و ســقف بنا با چيدمان ســنگ ها به صورت 
مخروطى ساخته شده اســت. نوع گچ به كار رفته در اين بنا، نوعى گچ 
مخصوص به نام كوپال است كه دانه هاى آن درشت بوده و گچ پزان قديمى 
به شيوه اى خاص آن را به عمل مى آورند و بسيارى از سالخوردگان بر اين 
باور هستند كه راز ماندگارى اين يادمان تاريخى، استفاده از اين نوع گچ 
به كار رفته در آن اســت.  بركه سلفى داراى دو دهانه به ارتفاع دو متر و 
پهناى يك متر براى برداشت آب است و در قسمت جنوبى آن آبراهى به 
پهناى يك متر است كه آب باران وارد آن مى شد. در اين شهر آب انبارها 
ساختار مشخصى دارند. آب انبار از بخش هاى مختلفى تشكيل شده است. 
مهم ترين بخش آب انبار مخزن آن است كه عمق و قطر مشخصى دارد. 
پلكان آب انبار از بخش هاى مهم آن اســت كه حوضى كوچك دارد كه 
معروف به دست دره است كه قبل از ورودى بركه ساخته شده و كاركرد 
آن اين اســت كه آب در ابتدا وارد آن شود تا گل و اليش رسوب كند و 

سپس وارد محل بركه شود.
بخش ديگر آب انبار محل برداشــت آب است كه به نام تى تخ نيز ناميده 
مى شود، در تى تخ ها سنگى تراشيده به نام دست انداز قرار مى دهند كه مانع 
سقوط حيوان و انسان در آب مى شوند و در نهايت نيز محلى براى خروج 
آب در آب انبار قرار دارد كه مى توان آن را آخرين بخش آب انبار دانست.   

روايتى از اينستاگرام «آژاكتاب» كه ايده يك راننده متفاوت تهرانى است

كتابخانه اى روى داشبورد 132!

 مردم/ آرمان اورنگ  10 نوامبر 2017 مى شود جمعه 19 
آبان 1396؛ اينستاگرام «آژاكتاب» در همين روز متولد شد، آن 
هم از يك پســت درباره اينكه آژاكتاب چيست؟ منصور خانى 
در اولين پست اينستاگرامش نوشت: «آژاكتاب تلفيقى است از 
آژانس و كتاب كه عالوه بر خدمات جابه جايى مسافر در سطح 
شهر، اقدام به تشويق عموم مردم به مطالعه و گسترش فرهنگ 
كتابخوانــى مى كند. آژا كتاب عالوه بــر عرضه كتاب، اقدام به 
هديــه كتاب نيز مى كند. بدين گونه كه اگر دوســتى كتاب يا 
كتاب هايى دارد كه ديگر مورد استفاده اش نيست، با هماهنگى 
آژاكتاب تحويل گرفته مى شود و همان كتاب ها در سطح شهر 

به عالقه مندان كتابخوانى به طور رايگان عرضه مى شــود. البته 
توصيه اكيد مى شود كه پس از خواندن و مطالعه هر كتاب، آن 
را به فرد ديگرى بدهند تا اين چرخه به حركت خود ادامه داده 

و افراد بيشترى از آن كتاب استفاده كنند.»

   آژاكتاب متولد شد
قصه آژاكتاب اما از دو سال پيش از اين پست آغاز شده بود، آن 
هم به تشويق راننده ديگرى كه خودش قبل از منصور خانى اين 
كار را انجــام داده بود. آنچنان كه منصور خانى خودش تعريف 
مى كند: «در واقع زمانى كه تصميم گرفتم با ماشينم به عنوان 

شغل دوم كار كنم، خودم عالقه مند به كتاب و كتابخوانى بودم، 
البته آن اوايل در ماشين كتاب نمى فروختم. فقط چند مجله و 
كتاب را كه در كتابخانه ام اضافى بود، در ماشين مى گذاشتم. بعد 
از آن خيلى اتفاقى با آقايى آشنا شدم كه ايشان در ماشين شان 
كتاب مى فروختند. وقتى شــور و شــوق من را ديدند، من را 
راهنمايى كردند و براى كارم اسم گذاشتند. بعد از آن، شكل و 
شمايل ماشينم كمى تغيير كرد و كتاب هايى به آن اضافه كردم؛ 
يك كتابخانه كوچك داخل ماشــينم گذاشتم و به اين ترتيب 
كار من قوت گرفت. يكى از داليلى كه من داخل ماشينم كتاب 
گذاشــتم، اين بود كه خودم عالقه مند به كتاب خواندن بودم. 

هدف دوم من اين بود كه دوست داشتم مردم فكرشان نسبت 
به يك راننده تغيير پيدا كند. معموالً مردم راننده ها را با نيسان 
آبى، ويراژ دادن، رعايت نكردن قوانين و آدم هاى داش مشــتى 
مى شناســند. شايد هم كسانى كه در اين كار بودند، نتوانستند 
شخصيت خوبى براى كارشــان ايجاد كنند. مثالً اگر راننده اى 
اشــتباهى كند، مى گويند راننده اســت ديگر، از او نمى شــود 
توقعى داشت! دوست داشتم اين ذهنيت را عوض كنم. بگويم 
يك راننده مى تواند اهل كتاب باشــد. اهل مطالعه باشــد، آدم 
باشخصيتى باشــد...» آنچه  در ادامه مى خوانيد روايت برخى از 

روزنوشت هاى منصور خانى است در اينستاگرام آژاكتاب.

منصور خانى مى توانســت بى خيــال فرهنگ 
كتابخوانى مثل بقيه راننده هاى شهر تهران فقط 
به كاسبى اش فكر كند و در اين شرايط اقتصادى 
به فكر يك قران، دوزارى باشد كه از اين مسافر و 
آن مسافر مى گيرد، ولى وقتى با او همكالم شويد 
از هر دو كلمه، يك كلمه اش «كتاب» اســت. او 
مى گويد: «به جرئت مى توانم بگويم كه تا به حال 
خيلى از مسافرها توسط آژاكتاب به كتابخوانى 

عالقه مند شده اند. كسانى كه اصالً الى كتاب را 
هم باز نكرده بودند و در تمام عمر شــايد فقط 
كتاب هاى درســى دوران مدرسه شان را خوانده 

بودند.» 
همين عالقه به كتابخوان كردن مردم هم هست كه 
او را در روزهايى كه حتى حال و حوصله به خيابان 

آمدن را هم ندارد، پشت فرمان مى نشاند: «گاهى 
روزها اصالً نيازى نيست با تاكسى كار كنم، ولى 
فقط به خاطر عشــق به كتاب اين كار را مى كنم. 

مى خواهم وقتــى وضع مالى ام بهتر شــد؛ يك 
مينى بوس بخرم و به پارك ها و محله هاى مختلف 
بروم. مردم بيايند با هم كتاب صوتى گوش كنيم، 
چاى و قهوه هم باشد، كتاب ببينند و كتاب بخرند. 
اينكه مردم چند ساعتى در اين مينى بوس خوش 
باشــند، آرزوى من اســت.»؛ آرزويى كه با همت 
منصور خانى ديرى نخواهد گذشت كه گزارشى 

از آن را در همين صفحه بخوانيد.
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 خودم يك كتاب از آژاكتاب خريدم!
امروز تقريباً تا ساعت بيست و چهار مشغول 
جابه جايى مسافران عزيز بودم، اما هيچ كدوم 
عالقه اى به كتاب از خودشون بروز ندادن. حتى 

از مجالت رايگان هم استفاده نكردن. 
نمى دونم چرا بعضى ها در برابر كتاب نخوندن 
و مطالعه نكردن از خودشــون مقاومت نشون 
ميدن؟ اما من تمام تالشمو مى كنم تا اين سد 

رو بشكنم. 
در ضمن براى خالى نبودن عريضه، خودم يه 
كتاب از آژاكتاب خريدم و مبلغشو انداختم تو 

قلك كتاب ها. خدايا شكرت.
 

از كتاب خوندن هم خجالت مى كشيم!
امروز به غير ســه ســاعت الباقى وقتم رو تا 
ســاعت 22 مشــغول جابه جايى مسافران 
محترم بودم. در كل موفق شــدم يك جلد از 
كتاب هايى رو كه به آژاكتاب اهدا شده بود، به 
يكى از مسافران اهدا كنم. اما يه مورد دردناك 
امروز متوجه شدم و اينكه بعضى افراد دوست 
دارن كتاب بخونن، اما چــون تا االن اينكارو 
نكردن تصور مى كنن اگه از حاال بخوان اينكارو 
انجام بدن مورد تمسخر قرار مى گيرن يا اينكه 
احساس خجالت مى كنن. متأسفانه اونقدر بين 
ما و كتاب شــكاف ايجاد شده كه براى انجام 
كار درست احساس خجالت مى كنيم. چيكار 

كرديم با خودمون؟

 اين روزها افسرده مى شوم
امروز با وجود اينكه ساعات زيادى در خدمت 
مســافران عزيز بودم، اما هيچ كــدوم از اين 
عزيزان نه كتابى خريدند و نه حتى هيچ گونه 
توجه اى به مجالت رايگان و كتاب هاى هديه 

كردند. 
در برابر چنين روزهايــى واقعاً بايد اعتراف 
كنم بشــدت افسرده ميشم نه به اين خاطر 
كه نتونســتم كتابى بفروشــم، بلكه به اين 
خاطر كه واقعاً چرا بايد كتاب تا به اين حد 

مورد بى مهرى قرار بگيره. 
البته از اين ايام بسيار زياد در آژاكتاب ديدم 
و در آينده هم خواهم ديد، اما به شدت و با 

تمام قوا اين راه را ادامه خواهم داد. 
مســئله اى كه امــروز تجربه كــردم برام 
خيلى جالب بود. تعدادى از افراد هســتند 
كــه كتابخوانند و در برابرشــان تكليفمان 
روشــن اســت. تعدادى هم هستند كه كًال 
كتاب نخوانند و به هر دليلى باز هم در برابر 
اين افراد تكليفمان روشن است. اما افرادى 
هم هســتند كه تا به حال كًال بيشتر از دو 
ســه جلد كتاب مطالعه نكردن، ولى چنان 
در باب مســائل مختلف اظهارنظر مى كنند 
كه تعجب برانگيز اســت. وقتى درست فكر 
مى كنم، مى فهمم اين هــا از كتاب نخوان ها 

هم خطرناك ترند!

 مسافرى كه پول كتاب را نداشت
امروز بعد از پايان شغل اصلى مشغول انجام 
شــغل دوم شدم كه تا ســاعت بيست و دو 
ادامه داشــت. در مجموع موفق شــدم دو 
جلد كتاب به فروش برســونم و همچنين 
يك جلد كتاب و يك مجله به عنوان هديه 

تقديم مسافران محترم كنم. 
يه اتفــاق جالبى كه امروز بــرام افتاد اين 
بــود كه يكى از مســافرين از عنواِن كتابى 
خوشش اومد، اما هنگام پياده شدن كتاب 
رو گذاشــت داخل كتابخانه ماشــين. من 
بالفاصله متوجه شــدم كه اين مسافر عزيز 
پول كافى بــراى خريد كتــاب همراهش 
نيســت، اما كتاب رو تقديمشــون كردم و 
گفتم هر وقت امكانشــو داشتى مبلغ كتاب 
رو واريز كن به كارتم. هم خيلى خوشحال 
شــد و هم خيلــى تعجــب كــرد از اين 

اطمينان. 
البته با عنوان كردن اين مطلب نخواســتم 
خدمتتون عرض كنم كه حقير روح بزرگى 
دارم، چرا كه رســالت آژاكتاب بر اين پايه 
قرار داره كــه هموطنان به كتاب عالقه مند 
بشــن. اگه حواسمون باشه خيلى وقت ها با 
گذشــت و اطمينان و مهربونى به همديگه 
مى تونيم زمينه ساز اتفاقات خوبى در سطح 

جامعه باشيم.

 كتاب هايى كه به سيستان و بلوچستان رفت
خوشــبختانه با همكارى و مشاركت دوستان 
گرامى، آژاكتاب موفق شد تعدادى كتاب براى 
دانش آموزان دبســتان بهروز رئيسى واقع در 
شهرســتان كنارك از توابع استان سيستان و 
بلوچستان جمع آورى و براى اين دانش آموزان 
عزيز ارسال كنه. البته در پستى كه در رابطه با 
اين دبستان بود،عرض كردم كه من نه مسئول 
و نه متولى چنين امورى هستم و نه حتى فرد 
خيرى ام كه اقدام بــه چنين كارهايى بكنم. 
صرفاً معلم عزيز اين روســتا پس از آشنايى 
با آژاكتاب خواهشــى را مطــرح نمودند كه 
خوشبختانه حقير در قالب آژاكتاب توانستم 
اجابت كنم. اميدوارم با حمايت شما هموطنان 
عزيز آژاكتاب بتونــه در اينگونه زمينه ها هم 
توفيقى داشــته باشــه. ممنون از همه شما 

بزرگواران.

پنج كتاب فروختم، دو تا هديه دادم
خوشبختانه ديشب بعد از تقريباً چهل و هشت 
ساعت سرماخوردگى شديد و همچنين تركيدن 
لوله آب آشــپزخانه همراه با آژاكتاب سعادت 
داشتم چند ساعتى در خدمت مسافران عزيز 
باشم. در مجموع موفق شدم پنج جلد كتاب به 
فروش برسونم و دو جلد كتاب هم به مسافرين 

عزيز هديه بدم. خدايا شكرت. 

 كتاب هايى كه به يك معلم هديه دادم!
امروز دوتا اتفاق بســيار عالى برام رخ داد. اول 
اينكه امروز تا ساعت بيست و يك در خدمت 
مســافران كتابخوان و كتابدوست بودم و در 
مجموع موفق شــدم دو جلد كتاب به فروش 
برسونم و پنج جلد كتاب هم به مسافرها هديه 

بدم. 
يكى از مســافران عزيزم معلم رياضى بودند. 
ايشــان كتاب «زنى با موهاى قرمز» را انتخاب 
كردنــد؛ بنده هم به پــاس زحماتى كه براى 
فرزندان ما مى كشند و همچنين به مناسبت 
نزديك بودن روز معلم، نصف هزينه كتاب را از 
ايشان پذيرفتم و همچنين چند جلد كتاب هم 
خدمتشــان هديه دادم تا در كتابخانه مدرسه 

قرار دهند.
در فاصله اى كه در خدمت ايشــان بودم دائماً 
به ياد معلم كالس چهارم دبستان خودم بودم 
و لحظاتى ناب و خاطره انگيز رو تجربه كردم. 
ممنونم از اين معلم عزيز كه اوقات خوبى رو در 

كنارش سپرى كردم. 
خوشــبختانه امسال الزم نيســت به صورت 
شيفتى كارخونه بمونم و عالوه بر اينكه مى تونم 
هر شب منزل باشــم، هر روز هم ساعاتى رو 
در خدمــت كتــاب و مســافران كتابخون و 
كتابدوست هستم. اين بزرگ ترين سعادت و 

فرصت براى من و آژاكتابه.

 آرزوهاى منصور خانى هم پيرامون كتاب مى گردد

چه مى شود اگر با يك مينى بوس كتاب بفروشم...
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درنگ

آيت اهللا مكارم شيرازى:  امروز دنياى اروپا و آمريكا از مادى گرايى خسته شده اند و 
دنبال يك مركز معنوى هستند و مركز شيعه شناسى در اروپا نمى تواند غير از اسالم 
باشد بنابراين فعاالن دينى در اروپا و ديگر كشورها در اين شرايط حساس كه دنيا تشنه 

معنويت است مى توانند پيام آور اسالم در اروپا باشند.
به فرموده امام صادق(ع)، قبل از اينكه با زبان خود مبلغ دين باشيد بايد با عمل خويش 

مبلغ باشيد چرا كه اخالق و عمل خوب مسلمانان مى تواند مبلغ بزرگى باشد.
در طول تاريخ اسالم، شاهد گسترش اسالم در ديگر كشورها هستيم كه علت اصلى اين 
گســترش اسالم را مى توان اخالق و عمل خوب مسلمانانى دانست كه در آن كشورها 
رفت و آمد داشــتند كه براى نمونه مى توان به كشــور اندونزى كه يكى از بزرگ ترين 

كشورهاى مسلمان است، اشاره كرد. 
يكى از معجزات پيامبر اكرم(ص) كه مى توان به آن اشاره كرد معجزه اخالقى پيامبر(ص) 
بود كه بسيارى از مردم را با اخالق نيكوى خود به اسالم دعوت كرد؛ امروز هم اگر اين 

(رسا) اخالق در بين پيروان پيامبر(ص) باشد همان تأثير و جذب را خواهد داشت.

چهره - خبر

دنياى غرب تشنه 
معنويت است

آيت اهللا علوى گرگانى: ظرفيت هاى عظيم شــهر قــم در مباحث علمى و 
فرهنگى و مناسبت هاى دينى فرصتى براى تبيين تعاليم اسالمى است.

بايد از فرصت ها براى تبيين معارف الهى اســتفاده كرد در غير اين صورت به 
فرموده امام صادق(ع) از دســت دادن فرصت موجب غم و ناراحتى مى شــود. 
بنــا بر اين جمــع كردن مردم بــه مناســبت هاى مذهبى و مرتبــط با ائمه 
معصومين(ع) و فرزندان آن ها مســئله مهمى اســت كه بايد گســترش يابد و 

مردم امكان استفاده از اين تعاليم را پيدا كنند. 
موقعيت معصومين(ع) و فرزندان آن ها بايد در جامعه شناسانده شود كه يكى 

از امور بسيار ضرورى ابالغ موقعيت حضرت معصومه(س) در جامعه است.
فعاليت هاى جامعه المصطفى آثار و بركات زيادى در جهان داشته است، افراد 
زيادى از كشــورهاى خارجى براى كســب علم و معــارف اهل بيت(ع) به اين 
مركز بزرگ آمده اند كه همه اين مســائل از بركات وجــود اين بانوى بزرگوار 

است. (معارف)

چهره - خبر

مناسبت هاى دينى فرصتى 
براى تبيين تعاليم اسالمى

رئيس مركز پژوهش هاى علوم انسانى اسالمى صدرا تبيين كرد(3)
نسخه شفابخش اسالم براى دردهاى اجتماعى

معارف: دو بخش  درس گفتار «اسالم و آسيب هاى اجتماعى» با تدريس 
حجت االسالم رضا غالمى، رئيس مركز پژوهش هاى علوم انسانى اسالمى 
صدرا با اشاره به شش 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 خشــكاندن ريشه آسيب هاى اجتماعى تأثير 

بسزايى دارند، در پى مى آيد:
 هفتم. تقوا 

تقــوا كه معموالً از آن به نيروى بازدارنده در برابر گناه تعبير مى شــود، 
دستگاهى است كه به پشتوانه ايمان الهى و عنصر حيا، و البته با مساعدت 
كلّيت اخالق و شريعت، زمينه شكل گيرى گناه در فرد را از بين مى برد. 
البته تقوا هم جنبه فردى دارد و هم جنبه اجتماع ى؛ خود تقواى اجتماعى 
نيز به تقواى فرهنگى، تقواى سياسى و تقواى اقتصادى قابل تقسيم است. 
در واقــع، اجتماعى بودن تقوا ســرايت آن نيروى خود كنترلى از فرد به 
جامعه است كه قادر است انسان مسلمان را به صورت خودجوش و بدون 
نياز به نيروى بازدارندة خارجى مانند پليس، جريمه، تنبيه و غيره در برابر 

گناه و تخطى از دستورات اسالمى مصونيت ببخشد.
 هشتم. نماز

َالَه تَْنَهى َعِن  قرآن مجيد در ســوره عنكبوت آيه 45 مى فرمايد: «إَِنّ الَصّ
الَْفْحَشاءِ َوالُْمْنَكر»؛ يعنى نماز(انسان را) از زشتى ها و گناه باز مى دارد. در 
حقيقت، انسانى كه واقعاً اهل نماز است على االصول نمى تواند اهل فحشا 
و منكر باشد و حقيقت نماز، و حيايى كه به وسيله نماز در انسان بتدريج 

ملكه مى شود، بين انسان و فحشا و منكر فاصله مى اندازد. 
بنابراين، من در اينجا با اطمينان و بدون ذره اى ترديد عرض مى كنم كه 
اگر همين اقامه نماز با همه مقدماتش در جامعه اســالمى جدى گرفته 
شود، بخش مهمى از بسترهاى شكل گيرى آسيب هاى اجتماعى جمع 
مى شود، ضمن اينكه با وجود اقامه نماز، كار مقابله با آسيب هاى اجتماعى 

نيز دشوار نخواهد بود.
 نهم. زكات

زكات بالمعنــى االعم و بالمعنى االخص، نه فقط محروميت هاى ذاتى و 
عرضى را بشدت كاهش مى دهد بلكه بخشى از زمينه شكل گيرى فاصله 
طبقاتى را كه محصول انباشت ثروت هاى حرام است از ميان برمى دارد و 

در پيشگيرى و مقابله با آسيب هاى اجتماعى سهمى مؤثر دارد.
 دهم. امر به معروف و نهى از منكر

بعــد از تقوا، هيچ عنصرى بــه اندازه امر به معــروف و نهى از منكر در 
پيشگيرى و مقابله با آسيب هاى اجتماعى كارساز نيست حتى اقامه نماز 
هم مقدمه و بستر امر به معروف و نهى از منكر قلمداد مى شود. قرآن در 
ســوره حج آيه 41، سه عالمت را براى حكومت صالحان معرفى مى كند 

كه اولى نماز، دومى زكات و سومى، امر به معروف و نهى از منكر است. 
 يازدهم. تعاون و همكارى اجتماعى

تعاون و همكارى براى آبادانى معنوى و مادى جامعه يكى از اركان تعاليم 
اســالمى اســت و قرآن كريم در قالب صيغه امر، مؤمنان را به تعاون و 

همكارى با يكديگر فرا مى خواند.
«تعاونوا علــى البر و التقوى»؛ البته تعاون و همكارى مولود مســئوليت 
اجتماعى است و چنانچه مسئوليت اجتماعى نبود، به طريق اولى تعاون و 

همكارى براى آبادانى و اصالح جامعه هم نخواهد بود. 
 دوازدهم. عدالت اجتماعى

مهم تريــن مأموريت انبيا و اديان الهى اقامه عدالت آن هم با مشــاركت 
حداكثــرى خود مردم اســت. «ليقوم الناُس بالقســط» يعنى اين مردم 
هســتند كه عدالت را بين خود و در كل جامعه برپا مى كنند. با رساندن 
حق به صاحب حقيقى آن كه البته تشــخيص حــق و صاحب حق در 
ســطوحى خاص تنها بر عهده امام جامعه اســت، از شكل گيرى بخش 
مهمى از آســيب هاى اجتماعى كه محصــول جابه جايى حق و باطل و 
خارج شــدن حق از دســت صاحب حقيقى اش مى باشــد، جلوگيرى 
مى كند ضمن آنكه مقابله با آسيب هاى اجتماعى نيز بدون عدالت ميسر 

نيست.
 سيزدهم. جهاد

جهاد انواعى دارد اما در اينجا منظور جهاد اصغر است كه معناى آن مقابله 
سخت با دشمنانى است كه از راه هاى خصمانه يا با جنگ نظامى مستقيم، 
انواع فراوانى از آسيب هاى اجتماعى را به جامعه اسالمى تحميل كرده اند. 
البته تنها راه رهايى از آسيب هاى اجتماعِى وارداتى جهاد نيست اما خيلى 
از اوقات، دشــمن خود با به راه انداختن جنگ، موتور توليد آسيب ها را 
روشن كرده و راه سد كردن مسير دشمنى كه بنا دارد با تحميل جنگ 
و وارد كردن آسيب هاى اجتماعى فرصت براندازى نظام اسالمى را فراهم 
كند، جز از طريق غيرت ورزى و جهاد ميسر نيست و جامعه اى كه ظرفيت 
و جســارت جهاد را ندارد، ذلت و درماندگى در برابر دشمن را براى خود 

خريده است.

 نازلــى مروت   عالمــه امينى را با 
دايرةالمعارف  مى شناسيم.  «الغدير»ش 
11 جلــدى «الغدير» به زبــان عربى (22 جلد 
به زبان فارســى) در رأس تأليفات عالمه امينى 
و حاصل زحمات 40 ســاله اوست. كتابى كه 
ســال هاســت در مركز توجه انديشــمندان 
مسلمان قرار گرفته است و  به عقيده بسيارى، 
سرچشمه انديشــيدن عاقالنه و عادالنه درباره 
اميرالمؤمنيــن اســت. حجت االســالم دكتر 
اميرعلى حسنلو؛ مدير گروه تاريخ و سيره مركز 
مطالعات و پاسخگويى به شبهات حوزه علميه 
قم در گفت وگويى به مناسبت سالروز ارتحال 
اين عالم ربانى به بيان ويژگى هاى شــخصيتى 
عالمه عبدالحسين امينى(ره) و ضرورت حضور 
عالمانى چون او در حوزه هاى شــيعه پرداخته 

است. 

 شــخصيت علمى و فرهنگــى مانند 
«عالمه امينى» چگونه خلق شد؟

 در شكل گيرى شخصيت و بروز آن چند عامل 
مهم دخيل است؛ عامل اول خانواده و وراثت و 
محيط تربيت و پيرامــون او و افرادى كه با او 
مرتبط اســت. در مرحله بعد آموزش و محيط 
و مربيان در شــكل گيرى شــخصيت انســان 
تأثيرگذار اســت. عالمه امينى نيز از اين قاعده 
مستثنا نيســت. براى درك دقيق از شخصيت 
افراد، بايد عوامل شــكل دهنده  شخصيت، به 

خوبى مطالعه و بررسى شود. 
 عوامل وراثتى، محيطى، اجتماعى و فرهنگى، 
تعليــم و تربيت، اســتادان، محيــط پيرامون، 
دوســتان، فرهنگ و در رده هاى بــاال تأثير از 
كتاب ها، سفرها، اســتادان و حتى ديدارها و... 

از عوامل شكل گيرى شخصيت انسان است.
لذا بهتر اســت در بازبينــى و معرفى عالمان 
دين و شــخصيت هاى علمى آنان، و نوشــتن 
زندگينامه آنان اين جزئيات نيز مد نظر باشد. 
از اين جهت مى توان به تمــام زندگينامه ها و 
منابع شناخت دانشمندان اين آسيب را مطرح 
كرد و با بررسى علل بى توجهى به اين مسائل 

در علم شخصيت شناسى تحولى ايجاد كرد. 
درباره شــناخت شــخصيت عالمــه امينى و 
تحوالت زندگى او مانند قرار گرفتن در محيط 
حــوزه نجف و مســائل مطرح در زمــان او و 
تحوالت فكرى حوزه نجف و موضوعات مطرح 
و مســائل سياســى و... همه عوامل در رفتار و 
كنش هاى يك دانشــمند تأثيــر دارد كه بايد 

توجه شود. 
عالمــه امينــى پــس از هجرت بــه نجف در 
محضر اســتادان و بزرگان بســيارى همچون 
محّمدحسين  ميرزا  اصفهانى،  سيدابوالحســن 
نائينــى، شــيخ عبدالكريــم حائرى و شــيخ 
محمدحسين كمپانى درس آموخت و موفق به 

اخذ اجازه اجتهاد و روايت از علما شد. 

 فعاليت هاى علمى عالمه چه تأثيرى در 
دنياى اسالم گذاشت؟

 عالمــه امينــى را مى توان پرچمــدار علم و 
دانش، و قهرمــان جنبش فكرى مســلمانان 
معاصر دانســت. او براى دانش آموزى از اكثر 
كتابخانه هاى خصوصى و عمومى آن روز جهان 
اســالم در عــراق، ايران و هند در ســفرهايى 
پرمشــقت ديدن كــرد و با مطالعــه پيگير از 
امكانات آن ها بهره جست و مناظرات و مباحث 

سودمندى با علماى اهل تسنن داشت. هوش، 
نبوغ و تالش هاى پيگير و پاكدامنى و اخالص 
او ســبب شــده بود تا از همان ابتدا برخى از 
بزرگان نجف و ســامرا او را از اميدهاى آينده 
اســالم بداننــد. او كــه وجودش سرشــار از 
عشــق به اميرمؤمنان(ع) بود دست به تأليف 
كتابى زد كــه همواره نام عالمــه امينى را با 
بزرگ ترين واقعه تاريخ اســالم همراه ساخته 

است. 
وى كــه بــه گفته خود بــراى تأليــف الغدير 
بيــش از 10هــزار كتــاب را مطالعــه كرده، 
كتابــى جامــع و بى نظيــر و روشــنگرانه در 
عرصــه تمدن اســالمى خلق كرد كــه مورد 
توجــه همه انديشــمندان جهان اســالم قرار 

گرفت.  
عالمــه امينى آثار زيــادى دارد كه هر يك به 
نوبه خود ابداع و نوآورى و پر كننده خأل علمى 
و پاســخ گو به شبهات فراوان عقيدتى و علمى 
هستند. روش او دربرخورد و مقابله با شبهات، 
عالمانه و توأم با بردبارى اســت. عالمه كوشيد 
منطق مكتب اهل بيت(ع) را كه با اســتدالل، 

به مبهمات و شبهات تاريخ روشمندانه پاسخ 
مى دادند، به نمايش بگذارد.

 چرا الغدير عنوان مهم ترين اثر 
عالمه را به خود اختصاص داد؟ 

«الغديــر» تنها يك كتاب نيســت بلكه 

دانشنامه معرفت و عشــق و جلوه ايثار است. 
نوشــتن آن حدود نيم قرن زمان برده اســت؛ 
عالمه با اخالص براى نوشتن آن، كتابخانه هاى 
كشورهاى اســالمى را گشت و مشقات زيادى 
تحمل كرد. شنيده بود در دمشق كتابخانه اى 
بــه نام كتابخانه «ظاهريه» هســت كه در آنجا 

كتاب هــا و منابع ارزشــمندى از اهل ســنت 
وجــود دارد كه مى تواند براى نوشــتن الغدير 
مفيد باشد. به دمشق سفر كرد و گاهى روزى 
150صفحــه فيش بــردارى مى كــرد. در آن 
زمــان در مدت 10روز بيــش از 1500صفحه 
را با خط خود نوشــت، 20 ساعت مطالعه در 
شــبانه روز كار آسانى نيســت؛ عالمه امينى 
در كار استنساخ و رونويســى كتاب ها، بسيار 
چيره دست و پرسرعت عمل مى كرده است. او 
در ســفرى به هند كه حدود چهار ماه به طول 
انجاميده بود، نزديك 2500صفحه به دســت 
خود استنســاخ و رونويسى كرده بود كه البته 
اين استنســاخ، در كنار مالقات ها، سخنرانى ها 

و ديگر كارهاى ايشان صورت پذيرفته است.

 الغدير چه آثارى براى دنياى اســالم 
داشت؟

از آغــاز تأليــف الغدير بركات بســيارى براى 
نويسنده و مسلمانان به دست آمد. روشنگرى 
در ميان مسلمانان، وحدت ميان مسلمانان 
و تقريب بين مذاهب اســالمى و گرايش 
بــه اهــل بيــت(ع) وهــزاران بركات 
گفتــه و ناگفتــه كه هنوز اســتمرار 
دارد. محمد ســعيد دحــدوح - امام 
جماعت اريجاي شــهر حلب كه با 
خوانــدن الغدير به مذهب تشــيع 
گرويــد- در بخشــى از نامــه اش 
بــه عالمه امينى مى نويســد: «به 
راستى، شــما روش و اخالقى را 
از آل محمد(صلى اهللا عليه و آلــه ) 
ارث برده ايد كــه مانند آن را از 
غير شما نخواهيم يافت». اين به 
خاطر صداقــت و امانت و روش 
اســتدالل هاى عالمه در نوشتن 
الغدير بود كه هرگز پرخاش نكرد 
بلكه با متانت و منطق و بردبارى 
چونــان مواليش امــام صادق(ع) 

پاسخ داد.
از دانشــمندان مصر و بزرگان اهل 
ســنت عــراق از جمله مســئوالن 
بــه  عــراق  زمــان  آن  فرهنگــى 
اهــل بيت گرايــش پيدا كــرده و به 

عظمت معنوى امامت پى برده اند. 

شــخصيت هاى عظيمى مثل مرحوم آيت اهللا 
سيد ابوالحسن اصفهانى، مرحوم آيت اهللا شيخ 
محمدحســين غروى، مرحوم آيت اهللا حكيم 
دربــاره مرحــوم عالمه امينى بــه عظمت ياد 
كرده اند. آقاى حكيم درباره كتاب الغدير گفت: 
«ال يأتيه الباطل من بين يديه». تعبير عجيب و 
غريبى است. مرحوم آيت اهللا ميرزا عبدالهادى 
شيرازى درباره الغدير تعبير قرآنى «الريب فيه 

هدى للمتقين» را به كار برده است. 
 مرحوم حاج ميرزا عبدالهادى شيرازى درباره 
كار عالمه فرمود: «اگر ما اطالع نداشــته باشيم 
يا كســى اطالع نداشته باشــد و كتاب الغدير 
را ببيند، خيال مى كنــد كه يك هيئت و يك 
جمعيتى نشستند اين كتاب را نوشته اند و حال 
اينكه ايشــان به تنهايى، چنين كار با عظمتى 
را انجام داده اســت. ايــن فقط از جهت علمى 

است».
از معجــزات الهى اين اســت كــه كتابخانه از 
زمان صدام تا االن ســالم مانــده و حتى بعد 
از صدام و در جنگ هــاى داخلى اخطار دادند 
كه كتابخانه را منهــدم مى كنند، اما با عنايات 
الهى ســالم ماند كه بســيار ارزشمند و نفيس 
است.  مســئول مخطوطات جهانى يونسكو به 
كتابخانــه اميرالمؤمنين(ع) نجف آمد و زمانى 
كه از ايــن مخطوطات بازديد كرد، گفت: «من 
15سال است مسئول مخطوطات خاورميانه ام 
و در اين مدت مثل اين گنجينه نديده ام. عالمه 
امينى آثار ديگرى چون ثمرات االسفار، رساله 
در علم درايه، رساله در نيت و... دارند كه برخى 

چاپ و برخى چاپ نشده است.

يكى از مسائلى كه درباره شخصيت هاى 
علمى مانند عالمه امينى مطرح اســت، 
نيازى اســت كه حوزه هاى علميه شيعه 
به ايــن افراد دارد، بــراى تربيت چنين 

شخصيت هاى علمى چه بايد كرد؟
حوزه هاى امــروز بايد به اين فكر باشــند كه 
دانشــمندانى تربيت كنند كه اخالص و ايثار و 
فداكارى پيامبرانه از خود داشته باشند؛ وگرنه 
كار مشكل است و مردم از دين فاصله خواهند 
گرفت. چون سيل شبهات عقايد مردم را مى برد 
و به دين و متوليــان دينى بى اعتقاد خواهند 
شد. عالمه امينى در راستاى پاسخ به يك شبهه 
40ســال وقت گذاشت و چند كتاب نوشت كه 
يكى از آن ها الغدير است و آن پاسخ يك شبهه 
بــود كه عمر عالمه در پاســخ به آن ســپرى 

شد. 
حــوزه در گذشــته عالمــه شــيخ آقابزرگ 
تهرانى را تربيت مى كند كه در پاســخ شــبهه 
يــك فرد كه گفــت علماى شــيعه در تمدن 
اســالمى نقش و جايگاهى ندارند و اين شبهه 
را مطــرح كردند كه علماى شــيعه در ترويج 
دين هيچ عمــل مثبتى ندارنــد؛ «الذريعه» را 
نوشت.  حوزه هاى علميه در گذشته دانشمندان 
بزرگى كه درك درستى از زمان داشتند و زمانه 
را مى شناختند تربيت مى كرد. امروز مسئوالن 
حوزه نبايد طورى رفتــار كنند كه طلبه ها در 

پاسخ به شبهات بى تفاوت باشند. 
شبهات را بايد جدى گرفت عالمه امينى براى 
پاسخ به يك شــبهه، جوانى و تمام لذت هاى 
زندگى را كنار گذاشــت؛ حوزه امــروز بايد با 
چنيــن روحياتى بــه تربيت دانــش آموخته 

حوزوى بپردازد.

معارف

بررسى شخصيت علمى عالمه امينى در گفت و گو با حجت االسالم دكتر حسن لو

نيم قرن جهاد علمى براى «الغدير» 

  مجاهدت علمى عالمه 
دكتر جعفر شهيدى درباره جهاد علمى عالمه مى گويد: عالمه اميني 
در كتابخانه يكي از شــهرهاي عراق به مطالعــه پرداخته بود، چون 
اين كتابخانه در هر شــبانه  روز تنها چهار ســاعت بيشتر باز نبود و 
جناب اميني هم نمي توانســت بيش از چهار روز در آن شــهر بماند، 
با توافقي كه ميان وي و رئيس كتابخانه برقرار شــده بود، اميني هر 
روز به هنگام ظهر، يعني ســاعت تعطيل كتابخانه وارد آنجا مي شد، 
كتابدار در را به روي او مي بســت تا روز بعد ساعت 8 صبح كه در را 
به رويش مي گشــود. در نتيجه او روزي 20 ســاعت در اين كتابخانه 
كار كرد و با لقمه ناني كه همراه داشــت و جرعه آبي كه كتابدار در 
اختيارش مي گذاشــت، توانســت از ميان 4000 نسخه خطي، مأخذ 

دلخواه خود را بيابد.
فرزندش احمد گفته پدرم به سختى به مناطق مختلف دنيا از جمله 
عراق، هندوستان، پاكستان، مغرب، مصر و بسيارى ديگر از كشورهاى 

دنيا سفر كرد.

  مطالعه 10 هزار جلد كتاب براى نوشتن«الغدير»
عالمه امينى درباره نحوه تأليف اين كتاب چنين گفته اســت: من براى 
نوشتن الغدير، 10هزار كتاب را از «باى بسم اهللا» تا «تاى تمت» خوانده ام و 

به 100 هزار كتاب مراجعه مكرر داشتم.
عالمه امينى در تأليف اين اثر، از 100 هزار جلد كتاب به طور مستقيم و 
غيرمستقيم بهره برده است. با عنايت به اين امر، بايد توجه داشت كه از 
سويى، ظاهراً كتاب الغدير، يك كار جمعى نبوده و مرحوم عالمه امينى به 

تنهايى به كار تأليف الغدير پرداخته است.
ايشــان حيات خود و وجود خود را فداى اميرالمؤمنين(ع) و امامت كرد. 
به نظر بنده بيمارى ايشان به جهت كارهاى سختى بود كه براى نوشتن 
الغدير انجام داد؛ استنســاخ از كتاب هاى مخطوط خاك و غبار گرفته با 
كمترين امكانات آن زمان آسان نبود؛ اين خود بيمارى هايى دارد با كتاب 
كهنه و خاك گرفته سر و كله زدن يعنى در معرض ابتال به بيمارى قرار 
گرفتن كه عالمه امينى با علم و آگاهى و مهم تر از همه اخالص، در اين 

وادى قدم نهاد.

دارد. محمد ســعيد دحــدوح - امام 
جماعت اريجاي شــهر حلب كه با 
خوانــدن الغدير به مذهب تشــيع 
گرويــد- در بخشــى از نامــه اش 
بــه عالمه امينى مى نويســد: «به 
راستى، شــما روش و اخالقى را 
از آل محمد(صلى اهللا عليه و آلــه ) 
ارث برده ايد كــه مانند آن را از 
غير شما نخواهيم يافت». اين به 
خاطر صداقــت و امانت و روش 
اســتدالل هاى عالمه در نوشتن 
الغدير بود كه هرگز پرخاش نكرد 
بلكه با متانت و منطق و بردبارى 
چونــان مواليش امــام صادق(ع) 

از دانشــمندان مصر و بزرگان اهل 
ســنت عــراق از جمله مســئوالن 
بــه  عــراق  زمــان  آن  فرهنگــى 
اهــل بيت گرايــش پيدا كــرده و به 

عظمت معنوى امامت پى برده اند. 

 ســاله اوست. كتابى كه 
ســال هاســت در مركز توجه انديشــمندان 
مسلمان قرار گرفته است و  به عقيده بسيارى، 
سرچشمه انديشــيدن عاقالنه و عادالنه درباره 
اميرالمؤمنيــن اســت. حجت االســالم دكتر 
اميرعلى حسنلو؛ مدير گروه تاريخ و سيره مركز 
مطالعات و پاسخگويى به شبهات حوزه علميه 
قم در گفت وگويى به مناسبت سالروز ارتحال 
اين عالم ربانى به بيان ويژگى هاى شــخصيتى 
عالمه عبدالحسين امينى(ره) و ضرورت حضور 
عالمانى چون او در حوزه هاى شــيعه پرداخته 

 شــخصيت علمى و فرهنگــى مانند 

 در شكل گيرى شخصيت و بروز آن چند عامل 
مهم دخيل است؛ عامل اول خانواده و وراثت و 
محيط تربيت و پيرامــون او و افرادى كه با او 
مرتبط اســت. در مرحله بعد آموزش و محيط 
و مربيان در شــكل گيرى شــخصيت انســان 
تأثيرگذار اســت. عالمه امينى نيز از اين قاعده 
مستثنا نيســت. براى درك دقيق از شخصيت 
افراد، بايد عوامل شــكل دهنده  شخصيت، به 

 عوامل وراثتى، محيطى، اجتماعى و فرهنگى، 
تعليــم و تربيت، اســتادان، محيــط پيرامون، 
دوســتان، فرهنگ و در رده هاى بــاال تأثير از 
كتاب ها، سفرها، اســتادان و حتى ديدارها و... 

لذا بهتر اســت در بازبينــى و معرفى عالمان 
دين و شــخصيت هاى علمى آنان، و نوشــتن 
زندگينامه آنان اين جزئيات نيز مد نظر باشد. 
از اين جهت مى توان به تمــام زندگينامه ها و 
منابع شناخت دانشمندان اين آسيب را مطرح 
كرد و با بررسى علل بى توجهى به اين مسائل 

درباره شــناخت شــخصيت عالمــه امينى و 
تحوالت زندگى او مانند قرار گرفتن در محيط 
حــوزه نجف و مســائل مطرح در زمــان او و 
تحوالت فكرى حوزه نجف و موضوعات مطرح 

اســالم بداننــد. او كــه وجودش سرشــار از 
عشــق به اميرمؤمنان(ع) بود دست به تأليف 
كتابى زد كــه همواره نام عالمــه امينى را با 
بزرگ ترين واقعه تاريخ اســالم همراه ساخته 

است. 
وى كــه بــه گفته خود بــراى تأليــف الغدير 
بيــش از 10هــزار كتــاب را مطالعــه كرده، 
كتابــى جامــع و بى نظيــر و روشــنگرانه در 
عرصــه تمدن اســالمى خلق كرد كــه مورد 
توجــه همه انديشــمندان جهان اســالم قرار 

گرفت.  
عالمــه امينى آثار زيــادى دارد كه هر يك به 
نوبه خود ابداع و نوآورى و پر كننده خأل علمى 
و پاســخ گو به شبهات فراوان عقيدتى و علمى 
هستند. روش او دربرخورد و مقابله با شبهات، 
عالمانه و توأم با بردبارى اســت. عالمه كوشيد 
منطق مكتب اهل بيت(ع) را كه با اســتدالل، 

به مبهمات و شبهات تاريخ روشمندانه پاسخ 
مى دادند، به نمايش بگذارد.

عالمه را به خود اختصاص داد؟ 
«الغديــر» تنها يك كتاب نيســت بلكه 

تحمل كرد. شنيده بود در دمشق كتابخانه اى 
بــه نام كتابخانه «ظاهريه» هســت كه در آنجا 

زمــان در مدت 10روز بيــش از 
را با خط خود نوشــت، 20 ساعت مطالعه در 
شــبانه روز كار آسانى نيســت؛ عالمه امينى 
در كار استنساخ و رونويســى كتاب ها، بسيار 
چيره دست و پرسرعت عمل مى كرده است. او 
در ســفرى به هند كه حدود چهار ماه به طول 
انجاميده بود، نزديك 2500صفحه به دســت 
خود استنســاخ و رونويسى كرده بود كه البته 
اين استنســاخ، در كنار مالقات ها، سخنرانى ها 

و ديگر كارهاى ايشان صورت پذيرفته است.

 الغدير چه آثارى براى دنياى اســالم 
داشت؟

از آغــاز تأليــف الغدير بركات بســيارى براى 
نويسنده و مسلمانان به دست آمد. روشنگرى 
در ميان مسلمانان، وحدت ميان مسلمانان 
و تقريب بين مذاهب اســالمى و گرايش 
بــه اهــل بيــت(ع) وهــزاران بركات 
گفتــه و ناگفتــه كه هنوز اســتمرار 
دارد. محمد ســعيد دحــدوح - امام 

 چرا الغدير عنوان مهم ترين اثر 
عالمه را به خود اختصاص داد؟ 

«الغديــر» تنها يك كتاب نيســت بلكه 

دارد. محمد ســعيد دحــدوح - امام 
جماعت اريجاي شــهر حلب كه با 
خوانــدن الغدير به مذهب تشــيع 
گرويــد- در بخشــى از نامــه اش 
بــه عالمه امينى مى نويســد: «به 
راستى، شــما روش و اخالقى را 
از آل محمد(صلى اهللا عليه و آلــه ) 
ارث برده ايد كــه مانند آن را از 
غير شما نخواهيم يافت». اين به 
خاطر صداقــت و امانت و روش 
اســتدالل هاى عالمه در نوشتن 
الغدير بود كه هرگز پرخاش نكرد 
بلكه با متانت و منطق و بردبارى 
چونــان مواليش امــام صادق(ع) 

پاسخ داد.
از دانشــمندان مصر و بزرگان اهل 
ســنت عــراق از جمله مســئوالن 
بــه  عــراق  زمــان  آن  فرهنگــى 
اهــل بيت گرايــش پيدا كــرده و به 

عظمت معنوى امامت پى برده اند. 
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رونالدو اصالح را به خانه موكول كرد!  
ورزش: رونالدو كه پيش از جام به كوارشما قول داده بود اگر در اولين 
ديدار برابر تيم ملى اســپانيا موفق به گلزنى شود ديگر تا پايان جام 
جهانى ريش خود را اصالح نخواهد كرد و بعد از حذف برابر اروگوئه 
چنين كارى نكرد و احتماال اصالح صورت خــود را به خانه موكول 

كرده است.
 وضعيت رونالدو براى فصل جديد در هاله اى از ابهام قرار داشــته و 
هنوز مشخص نيست او سال جديد نيز در رئال مادريد توپ خواهد زد 

يا بعد از 9 سال برنابئو را ترك مى كند.

رئيس فدراسيون اسپانيا: 
از اخراج لوپتگى پشيمان نيستم!

ورزش: روبيالس، رئيس فدراسيون فوتبال اسپانيا مدعى شد حق اين 
تيم حذف برابر روسيه نبوده است.  روبيالس گفت:  ما تيم برتر زمين 
بوديم و اگرچه با ناراحتى فراوان روسيه را ترك مى كنيم اما اين حس 
را نداريم كه برابر تيمى حذف شديم كه از ما بهتر بود، بلكه آن ها فقط 
در ضربات پنالتى موفق تر بودند.  روز دشوارى است و تيمى حذف شد 
كه در زمين برتر بود اما زمانيكه شما در كار خود مسئوليت پذير بوده 
و رو به جلو حركت مى كنيد ديگر نبايد از تصميمات خود احساس 
پشيمانى كنيد. پيش از نيز گفته بودم تصميم اخراج لوپتگى ورزشى 
نبود.  رفتار و عملكرد فرناندو هيه رو و بازيكنان به شكلى بوده كه من 
به آن ها افتخار كرده و از همگى تشــكر مى كنم و در هفته آتى بايد 
تصميم گيرى كنيم زيرا  لحظات دردناكى را سپرى كرديم ولى بايد 

آرام باشيم زيرا در فوتبال هميشه تيم برتر پيروز نخواهد شد. 

راموس: با سرى باال 
با جام جهانى  وداع كرديم

ورزش: سرخيو راموس، كاپيتان تيم ملى اسپانيا مدعى شد مردم اين 
كشور بايد از نمايش تيم ملى خود احساس غرور كنند.

 راموس گفت:  در حال سپرى كردن لحظات دشوارى هستيم و حذف 
شدن از جام جهانى هميشه سخت بوده است اما به هر حال فوتبال 
اينگونه است. اسپانيا با سرى باال از جام خارج مى شود زيرا تالش خود 

را انجام داديم اما شرايط اينگونه پيش رفت.
 ما   براى پيروز شدن همه كار انجام داديم اما فراموش نكنيم ما مقابل 
تيم ميزبان كه بسيار باكيفيت و جنگنده هم بود به ميدان رفتيم اما 
عليرغم انجام تمام تالش خود، اين اتفاقات در جام جهانى عادى است.

 جام جهانى روياى هر تيمى اســت و همه براى پيروز شــدن تالش 
مى كنند. هواداران اســپانيا مى دانند كه ما با قلب و روح خود بازى 
كرديم و حاال مردم ما بايد از اسپانيايى بودن خود احساس غرور كنند 
و من به عنوان كاپيتان رضايت زيادى از عملكرد تيمى دارم. هر 4 سال 
يك بار هدف ما حضور در جام جهانى است اما زمان استراحت است و 

ما سال دشوارى را سپرى كرديم.

تورنمنت تلخ داويد دخيا تكميل شد 
ورزش:كمتر كســى فكرش را مى كرد در فصلى كه داويد دخيا در 
منچستريونايتد فوق العاده بود، چنين عملكردى در جام جهانى ارائه 
دهد.  داويد دخيا در فصل گذشته بهترين دروازه بان ليگ برتر و البته 
بهترين بازيكن فصل منچستريونايتد لقب گرفته و تنها سنگربانى بود 
كه در بين 6 كانديداى بهترين فصل جزيره نيز جاى داشت اما در جام 

جهانى همه اتفاقات بر خالف ميل او پيش رفت.
 تورنمنت با دريافت 3 گل از پرتغال و هت تريك رونالدو برابر او آغاز 
شد كه دخيا در صحنه گل دوم مقصر اصلى بود. اگرچه دخيا در ديدار 
دوم برابر ايران موفق به ثبت تنها كلين شيت خود در جام شد اما در 
جدال با مراكش نيز 2 گل دريافت كرد تا در 3 ديدار مرحله گروهى 5 

بار دروازه خود را باز شده ببيند.
 دخيا در ديدار   برابر روسيه نيز 6 بار (يك بار در جريان بازى و 5 بار 
در ضربات پنالتى) مورد آزمايش در مقابل پنالتى حريف قرار گرفت 
كه هر 6 بار دروازه اش باز شد تا تورنمنتى كه او از 7 ضربه فقط قادر به 

مهار يكى از آن ها بود، براى دخيا بسيار تلخ به پايان برسد.

اينيستا از بازى هاى ملى خداحافظى كرد
ورزش: آندررس اينيستا، ستاره خالق الروخا بعد از حذف اين تيم از 
عرصه ملى خداحافظى كرد.تيم ملى اسپانيا با شكست برابر روسيه در 
ضربات پنالتى از جام جهانى حذف شده و اينيستا بعد از پايان بازى 
اعالم كرد ديگر براى تيم ملى اسپانيا بازى نخواهد كرد.  اينيستا كه 
131 بار لباس اسپانيا را بر تن كرده و 13 گل به ثمر رساند در دقيقه 
67 ديدار   برابر ميزبان وارد ميدان شــد تا آخرين بازى خود را براى 

اين تيم انجام دهد.
 اينيســتا   گفت: اين آخرين بازى من براى تيم ملى اسپانيا بود. اين 
دوران شگفت انگيز حاال به پايان رسيده است. گاهى اوقات پايان آن 

شكلى نيست كه شما روياى آن را داشته ايد.

فوق واكنش« آكينفيف»
 عليه تمام انتقادها

ورزش: روسيه در حالى اسپانيا را شكست داد كه دروازه بان 32 ساله 
روس ها عملكردى فوق العاده در زمين داشــت. ايگور آكينفيف در 
مقابل اسپانيا 9 سيو داشت و توانست به تنهايى نتيجه بازى را 1-1 
نگه دارد اما تازه ضربات پنالتى، آغاز كار اين دروازه بان باتجربه بود. 
او پس از اين كه نتوانست پنالتى پيكه و اينيستا را بگيرد، با اعتماد به 
نفس تمام مقابل كوكه ايستاد و مسير شوتش را به درستى تشخيص 
داد و آن را مهار كرد.  اين عملكــرد خوب در حالى رقم خورد كه در 
سال هاى اخير انتقادات زيادى به عملكرد آكينفيف در زمين مطرح 
مى شود و همچنين صحبت هاى جنجالى زيادى نيز درباره اتفاقات 
پشت پرده و مافيايى درباره او مطرح شده اســت.  حال دروازه بان 
اسطوره اى زســكا مسكو با رقم زدن نمايشــى فوق العاده، در چند 

دقيقه خود را به اوج محبوبيت رساند.

سرمربى كرواسى: 
به ماجراجويى ادامه مى دهيم

ورزش: زالتكو داليچ، سرمربى تيم ملى كرواسى پس از صعود تيمش 
به جمع 8 تيم برتر جام، مدعى شد كه تيمش به ماجراجويى خود در 

جام ادامه خواهد داد.
وى گفت:  تا اين مرحله پيش آمديم ولى برنامه اى براى توقف نداريم. 
تيم ما براى نتيجه بازى كرد و تالشى براى زيبا بازى كردن نداشتيم. 
بايد شانس را به دست مى آورديم و بچه ها امشب آن را كسب كردند. 

بدون شانس، هيچ كارى نمى توان در زندگى انجام داد.

با  750 هزار دالر
اميد ابراهيمى،در يك قدمى تيم قطرى

قدس آنالين: اميد ابراهيمى كه با درخشــش در رقابت هاى جام 
جهانى مورد توجه باشگاه هاى قطرى قرار گرفته بود پس از بازگشت 
به ايران در گفــت و گو با مدير برنامه اش رضايــت خود را براى عقد 
قرارداد با باشــگاه االهلى قطر اعالم كرد . ظاهرا اميــد ابراهيمى با 
رقمى حدود 750 هزار دالر به اســتخدام اين باشگاه قطرى در مى 
آيد .مدير برنامه ايرانى اميد ابراهيمى توافق نهايى را با اين باشــگاه 

انجام داده است.

رئيس كميته مسابقات سازمان ليگ تأكيد كرد 
سپيدرود مالك شخصى ندارد!

قدس آنالين: رئيس كميته برگزارى مسابقات سازمان ليگ با اشاره به اتفاقات 
روزهاى اخير در باشگاه سپيدرود رشــت، گفت: آنچه مشخص است باشگاه 
سپيدرود مالك شخصى ندارد بلكه امتياز اين باشگاه متعلق به اداره كل ورزش 
و جوانان گيالن اســت. فتاحى در ادامه توضيح داد: بايد منتظر بمانيم تا نظر 
رسمى اداره كل ورزش و جوانان گيالن و هيئت فوتبال استان در اين خصوص 
اعالم شود، از نظر ما حرف آخر را مالك قانونى باشگاه مى زند،به مابقى اتفاقات 
هم كارى نداريم. در حال حاضر باشگاه سپيدرود رشت دو مالك دارد و هر يك 
از مالكان براى خود اقدام به معرفى سرمربى جديد كردند و هر دو طرف مدعى 

هستند با سرمربى منتخب خود وارد ليگ برتر خواهند شد. 

باتيستا قراردادش را با پيكان رسمى كرد
ورزش: باتيســتا كه در برزيل قرارداد خود را با پيكان امضا كرده بود، پس از 
ديدار با محمود شيعى، مديرعامل باشگاه اين قرارداد را رسمى كرد و در اواخر 
ديدار دوستانه مقابل پارس جنوبى جم هم براى پيكان به ميدان رفت تا بيشتر 

در شرايط مسابقه قرار بگيرد.

ترابى تا 1400 با پرسپوليس 
ورزش: پس از توافق سه جانبه اى كه بين مديران عامل پرسپوليس و سايپا با 
مهدى ترابى انجام شد اين بازيكن ديروز در محل ساختمان باشگاه حضور پيدا 
كرد و در نشستى با حميدرضا گرشاسبى ، با پرسپوليس براى عقد قرارداد به 
توافق نهايى رسيد.وى به اين ترتيب با امضاى قرارداد از زمانى كه محروميت 
پرســپوليس از نقل و انتقاالت پايــان مى يابد براى دو فصــل و نيم پيراهن 
پرسپوليس را به تن خواهد داشــت. مهدى ترابى به اين ترتيب تا پايان فصل 

1400- 1399 بازيكن پرسپوليس است.

پورعلى گنجى نامزد كسب عنوان 
بهترين بازيكن آسيا در جام جهانى 

ورزش: مدافع تيم ملى كشــورمان يكــى از پنج كانديداى كســب عنوان 
بهترين بازيكن آسيا در مرحله گروهى جام جهانى 2018 روسيه شد. سايت 
كنفدراســيون فوتبال آسيا ديروز يك نظرســنجى به راه انداخت تا بهترين 
بازيكن آســيا در مرحله گروهى جام جهانى 2018 روســيه را انتخاب كند.

مرتضى پورعلى گنجى، مدافع تيم ملى كشورمان جزو پنج كانديداى كسب 
عنوان بهترين بازيكن آســيا در مرحله گروهى شــد.نكته قابل توجه در اين 
نظرسنجى اين است كه دنيل ارزانى، بازيكن ايرانى االصل تيم ملى استراليا 

نيز در اين ليست حضور دارد.

الحاجى گرو براى استقالل تأييد نشد
مهر: در خصوص آبى پوش شدن الحاجى گرو مهاجم 24 ساله و سرشناس اهل 
كشور نيجريه از فصل گذشته و حتى قبل از حضور تيام در استقالل زمزمه هايى 

به گوش مى رسيد كه البته اين انتقال هيچ گاه صورت نگرفت.
در روزهاى اخير هم مجــددا پرونده اين نقل و انتقال باز شــد و حتى «گرو» 
نسبت به اين موضوع در فضاى مجازى واكنش هاى مثبتى داشت تا آبى پوش 
شدن اين مهاجم محتمل تر از قبل گردد. حتى وينفرد شفر سرمربى استقالل 
چندى پيش در مصاحبه اى تاييد كرد كه گرو دوست دارد به استقالل بيايد اما 
سرمربى استقالل در نهايت اين بازيكن را تاييد نكرد تا گرو يك بار ديگر پشت 
در نقل و انتقاالت اين باشگاه بماند. شفر در حالى گرو را براى استقالل تاييد 
نكرد كه هنوز وضعيت مامه تيام مشخص نيست و حتى در صورت تمديد تيام، 

شفر به يك مهاجم خارجى ديگر هم نياز دارد.

پيروانى دستيار توشاك در تراكتورسازى شد
ورزش: مربى اسبق تيم اميد ايران با پيشنهاد محمدرضا زنوزى و رضا مهاجرى 
به تبريز رفت تا پس از جلب نظر سرمربى ولزى اين تيم كارش را زيرنظر جان 
توشاك آغاز كند.قرار است قرارداد اميرحسين پيروانى به زودى ثبت شود تا در 
كنار كاظم محمودى به عنوان دستياران ايرانى توشاك فعاليت كنند.تراكتور 

سازى فصل گذشته با كسب جايگاه دهم به كار خود در ليگ برتر پايان داد.

دو پرسپوليسى سابق به بادران پيوستند
ورزش:  مســئوالن باشــگاه بادران بعد از انتخاب مهدى پاشازاده به عنوان 
سرمربى جديد تيم خود با نظر اين مربى بازيكنان مد نظر شان را به خدمت مى 
گيرند تا تيم خوبى ببندند و روانه مسابقات كنند.عليرضا نورمحمدى مدافع 
باتجربه سپيدرود كه سابقه چند سال بازى در پرسپوليس و كاپيتانى اين تيم را 
هم دارد، يكى از شاخص ترين بازيكنان جديد بادران است. او ديروز بعد از توافق 
با مسئوالن باشگاه رسما به جمع شاگردان مهدى پاشازاده ملحق شد.همچنين 
حميدرضا على  عسگر بازيكن سابق پرسپوليس و فصل گذشته مشكى پوشان 

مشهد با عقد قراردادى يك ساله به تيم بادران پيوست .

انتقاد وريا غفورى از باشگاه استقالل
ورزش: وريا غفورى مدافع باشــگاه اســتقالل تهران در اينستاگرام خود به 
مسئوالن اين باشگاه اعتراض كرد.غفورى كه در ليگ هفدهم يكى از بهترين 
بازيكنان اســتقالل تهران بود و گل برتــرى اين تيم در دربــى را هم زد در 
اينستاگرام خود در مورد شرايط تمديد قراردادش با باشگاه استقالل تهران با 
هواداران اين باشگاه صحبت كرد.وى در حرف هاى خود با هواداران، به گاليه از 
مسئوالن باشگاه استقالل تهران پرداخت كه هنوز نتوانسته اند وعده هايى كه 

به او داده اند را عملى كنند تا او قراردادش را با اين باشگاه تمديد كند.

 دلخورى استقالل از سايپا
نود: بعد از قطعى شدن حضور ترابى در نيم فصل دوم ليگ هجدهم در باشگاه 
پرسپوليس، استقاللى ها كه هنوز بر سر آمدن الهيار صيادمنش به اين تيم با 
باشگاه سايپا كشمكش دارند، از  رفتار دوگانه   سايپايى ها با دو باشگاه پرطرفدار 
پايتخت دلخور شــدند. آن ها اعتقاد دارند ســايپايى ها به راحتى رضايتنامه  
مهدى ترابى هافبك ملى پوش خود را براى حضور در باشــگاه پرســپوليس 
داده اند ولى براى حضور صيادمنش در اســتقالل، با اين باشــگاه همكارى 

نمى كنند.استقالل هم ظاهرا از مشتريان ترابى بود.

ضد حمله

خبر

سهشنبه 12 تير جام جهاني فوتبال 2018
 سوئد - سوئيس

 ساعت: 18:30 زنده از شبكه سه

سهشنبه 12 تير جام جهاني فوتبال 2018
كلمبيا - انگليس

ساعت: 22:30 زنده از شبكه سه  
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واكنش طعنه آميز فابرگاس
 به حذف اسپانيا

ورزش: سسك فابرگاس، هافبك اسپانيايى كه در فهرست تيم ملى 
اسپانيا براى جام جهانى حضور نداشــت، پس از حذف تيمش مقابل 
روسيه مدعى شد كه تيكى تاكا كه اسپانيا به نمايش گذاشته، كامال 

بى هدف و بى معنى است.
 او گفت:  اسپانيا از توپ استفاده مى كند. من هوادار سرسخت تيكى 
تاكا هستم و به نظرم سبك زيبايى است ولى چنين چيزى را در زمين 
شاهد نبوديم. هيچ خطرى از ســوى اسپانيا نديديم، جدا از ضربه سر 
ديگو كاستا و شوت ايسكو. موقعيت حمله كردن وجود نداشت، ديگو 
فرار مى كرد، موقعيت هايى بود ولى اسپانيا فقط برمى گشت و پاس 
مى داد. وقتى نتيجه را مى بينم، مالكيت توپ مال ماست و گل هاى 

زده براى حريف، كاش برعكس بود.

ايسكو: بدترين روز عمرم را تجربه كردم
ورزش: پس از شكست اســپانيا مقابل روســيه در ضربات پنالتى، 
ايسكو مدعى شــد كه حذف از جام جهانى، تلخ ترين روز عمرش را 

رقم زده است.
وى گفت:  تلخ ترين روز زندگى من بود. ولى فوتبال اينگونه اســت و 
هيچگاه متوقف نمى شود، درست مثل زندگى كه متوقف نمى شود. 

حاال زمان آن رسيده كه بايستيم و به كشورمان افتخار كنيم.

تماس تلفنى دوباره پوتين با  تيم ملى روسيه
ورزش: تيم ملى روسيه پيش از پيروزى بر اسپانيا در مرحله ى يك 
هشتم نهايى جام جهانى، از پشتيبانى و حمايت ويژه رئيس جمهور اين 

كشور، والديمير پوتين برخوردار شده بود. 
 پيش از آنكه تيم ملى كشور ميزبان در ضيافت پنالتى ها قهرمان جام 
جهانى 2010 را شكســت داده و از پيش رو بردارد، پوتين با سرمربى 

روسها استانيسالو چرچسوف، تماس تلفنى برقرار كرده بود. 
 ديميترى پســكوف، ســخنگوى كرملين در اين باره  گفت: قبل از 
مســابقه، رئيس جمهور با ســرمربى تيم ملى تماس گرفت و برايش 

آرزوى موفقيت كرد.
وى گفت: پوتين به چرچسوف گفت كه در دوران هدايت او بچه هاى ما 
تا همين جا غيرممكن را ممكن كرده اند. يعنى صعود از مرحله گروهى. 
پوتين همچنين گفت كه فارغ از نتيجه بازى با اسپانيا، هيچكس در 

كشور ما تيم ملى را قضاوت نخواهد كرد.

ورزش: رئيس كميته صدور مجوز حرفه اى باشگاه هاى 
كشــور گفت: بزرگترين نگرانى موجود در حوزه اخذ 
مجوز بين المللى ماجراى بدهى هاى معوق باشگاه ها 
به طلبكاران داخلى و خارجى اســت كه قطعا اگر آن ها 
تا شهريورماه پرداخت نشــود فوتبال باشگاهى ايران با 

چالشى بزرگ رو به رو خواهد شد.
ســهيل مهدى،رئيس كميته صدور مجوز حرفه اى 
باشــگاه هاى كشور گفت:متاســفانه در برهه كنونى 
همه حواس ها به بــازى هاى جام جهانى اســت اما 
چنانچه تا ابتداى شــهريورماه مشــكالت موجود در 
نظام اداره باشگاه و الزامات كنفدراسيون فوتبال آسيا 
رعايت نشود فوتبال ايران با يك چالش جديد مواجه 
خواهد شد تا حدى كه ممكن است اجازه شركت به 
برخى نمايندگان ايران در مســابقات ليگ قهرمانان 

آسيا داده نشود.
 دهم شهريورماه آخرين فرصت

وى در ادامه با اشاره به اين كه از 10 روز پيش سفرهاى 
نظارتى خود را به استان هاى مختلف كشور آغاز كرديم 
گفت:« باشــگاه هاى فوتبال ايران تا دهم شــهريورماه 
فرصت دارند الزامات مورد نياز كنفدراســيون فوتبال 
آسيا را روى سايت مربوطه بارگذارى كنند، اگر در اين 
ميان نقص مدارك داشته باشيم قطعا با تبعات انضباطى 
از سوى AFC رو به رو خواهيم شد كه اين اتفاق براى 

فوتبال ما خوشايند نيست.

 لزوم شفاف سازى 
رئيس كميته صدور مجوز حرفه اى، با اشاره به سخت 
گيرى هاى كنفدراســيون فوتبال آسيا در قبال اجراى 
صحيح قوانين و الزامات تعيين شــده از سوى كميته 
برگزارى مســابقات گفــت:« برخى تصــور مى كنند 
مى توانند با وقت تلف كردن زمــان بخرند اما حقيقت 
ماجرا اين است كه اگر شفاف ســازى در ارائه مدارك 
صورت نگيرد با تنبيه هاى انضباطى متعددى رو به رو 
خواهيم شد. امسال كار بسيار سخت است كنفدراسيون 
فوتبال آسيا نسبت به تمامى مسائل به ويژه مسائل مالى 
باشــگاه هاى ايرانى اطالعات كاملــى در اختيار دارد و 
چنانچه ما در اطالعات حقيقت ماجــرا را اعالم نكنيم 

قطعا با دردسرهاى بزرگى مواجه خواهيم شد.»
 AFC ريز اسامى طلبكاران را دارد

ســهيل مهدى با اشــاره به اين كه بخش عمده اى از 
باشــگاه هاى ايرانى داراى مشــكالت مالى هستند، به 
مديران باشگاه ها توصيه كرد هرچه سريعتر نسبت به 
تسويه حساب مالى با طلبكاران خود اقدام كنند در غير 
اين صورت با خشم كنفدراســيون فوتبال آسيا مواجه 
خواهند شد:« مديران باشــگاه ها در جريان باشند كه 
AFC  ريز اسامى بدهكاران باشگاه ها را دارد چنانچه 
فهرست ارسالى باشــگاه با فهرست آنها مغايرت داشته 
باشد مدارك برگشت مى خورد و بررسى موشكافانه آنها 
آغاز  مى شود حاال اگر در اين بين اشتباهى رخ داده باشد 

قطعا امتياز منفى به آن باشگاه تعلق خواهد گرفت كه 
اين اتفاق به هيچ وجه درست شدنى نيست.»

 حذف از ليگ قهرمانان
وى در ادامــه گفت:« من هم قبــول دارم كه با افزايش 
نرخ ارز مشكالت مالى باشگاه ها دو چندان شده است 
اما اگر امروز نسبت به پرداخت بدهى هاى ارزى اقدام 
كنيم بهتر است چون معلوم نيست فردا نرخ دالر آزاد به 
چه شكلى رشد كند! تمام مديران باشگاه ها اين نكته را 
در نظر بگيرند كه با هشدارهاى كنفدراسيون در صورت 
برجاى ماندن مشكالت ارزى قطعا جرائم سنگينى در 
انتظار باشــگاه هاى بدهكار خواهد بود كه به عقيده ما 
شايد كمترين آن جريمه نقدى باشــد،حذف از ليگ 
قهرمانان و برخوردهاى تند انضباطى كامال جدى است 

چون آن ها به اندازه كافى به ما زمان داده اند.»
 خراسان، آذربايجان در نوبت

سهيل مهدى با اشــاره به اينكه تاكنون از استان هاى 
اصفهان، كرمان و خوزستان بازديد كرديم از بازديد از 
استان هاى خراســان، آذربايجان و تهران در هفته آتى 
خبر داد و در اين خصوص گفت:« اميدوارم دوســتان با 
جديت به دنبال برطرف كردن مشــكالت خود باشند 
چون كنفدراسيون فوتبال آسيا با ما تعارف ندارد و اگر 
تا شهريورماه مدارك مان را كامل نكنيم با دردسرهاى 
بزرگى رو به رو خواهيم شد كه فوتبال ما را تحت تاثير 

قرار خواهد داد».

ورزش:  فوتبال آلمان بعد از فاجعه كازان با وضعيتى شبيه 
به از هم گسيختگى روبرو است. روزى نيست كه رسانه هاى 
آلمان درباره اين موضوع به بحث و كند و كاو نپردازند.  حذف 
فاجعه بار مدافع عنــوان قهرمانى جام جهانــى، از مرحله 
گروهــى، در آلمان به ســوال هاى بســيارى دامن زده كه 
مهمترين  شان اين است : براى شــروع دوباره بايد به كدام 
چهره ها سالم كرد ؟ و براى فراموش كردن فاجعه و شروع از 

نو، بايد با چه چهره هايى خداحافظى كرد ؟
روزنامه بيلد در مطلبى به اين موضوع پرداخته و معتقد است، 
به خصوص بازيكنان مسن تر مانشافت،  كسانى كه در تيمى 
كه ســال 2014 قهرمان جام جهانى شد حضور داشته اند، 
بايد اين سوال را از خود بپرسند كه « آيا من هنوز به درد تيم 
ملى مى خورم ؟ » به نظر مى رسد تاريخ مصرف بعضى از اين 

ستاره هاى سابق به پايان رسيده باشد. 
سامى خديرا ( 31ساله ) :

 خديرا به ندرت توانست عملكرد درخشان خود در يونتووس 
را براى تيم ملى آلمان تكرار كند. 

مسوت اوزيل ( 29 ساله ) : 
بله، او هنوز با توپ، جادو  مى كند. ولى وقتى تيم ســنگين 
شده و نمى دود، اوزيل نمى تواند هدايت هم تيمى هايش را 

به عهده بگيرد. عصبانيت ناشى از عكس گرفتن او با اردوغان 
را هم بايد به اين تركيب اضافه كرد. 

ماريو گومز ( 32ساله ) : 
ما به گلهاى او احتياج داشــتيم. گومز به زودى 33ســاله 

مى شود و بايد جاى خود را به جوانترها بدهد. 
مانوئل نوير (32ساله ) :

 او مى خواهد ادامه بدهــد و بايد به حضور در تيم ملى ادامه 
دهد. نوير بهترين مهره ما در روسيه بود. مانوئل نوير، براى 
شــروع دوباره تيم ملى فوتبال آلمان، كاپيتان مناســبى 

خواهد بود. 
متس هوملس ( 29ساله) : 

هوملس به عنوان يك رهبر، براى تيم ملى مهره اى ارزشمند 
است. 

توماس مولر ( 28ساله) :
به نظر مى رسد بعد از موفقيت هاى درخشانى كه مولر در گذشته 
به دست آورده، حاال ديگر آن ســتاره هميشگى نيست. مولر 
بازيكنى است كه مى تواند رهبر باشد و بايد در جام جهانى، خيلى 

بيشتر از آنچه ديديم، به ميدان فرستاده مى شد. 
 اما اميدهاى مانشافت جديد :

جاشوا كيميش ( 23ساله ) : خيلى ها او را كاپيتان آينده 

مى دانند. كيميش با توجه به سنش بسيار باتجربه و پخته 
بازى مى كند.

لئون گروتسگا ( 23ســاله ) : اگر در بايــرن باقى بماند 
مى تواند رئيس جديد خط ميانى تيم ملى باشد. 

يوليان برانت (22ساله) :برانت مى تواند يكى از ستاره هاى 
نسل نوين فوتبال آلمان باشد. 

تيمو ورنر (22ســاله ) : او از همين حاال فيكس تيم ملى 
است. ما مدتها است مهاجمى به سرعت او نداشته ايم. 

لروى سانه (22ساله ) : حاال مى توان با قاطعيت گفت 
كه كنار گذاشــتن او توسط لوو، اشــتباه بوده. سانه تمام 
خصوصيات الزم براى تبديل شــدن به يكى از بازيكنان 
فيكس تيم ملى را دارد و مســلماً سالها در مانشافت بازى 

خواهد كرد.
حتى براى فوتباليســت هاى جوانى كه تــا كنون هرگز در 
تيررس تيم ملى قرار نداشته اند، حاال فرصت عالى اى پديد 
آمده تا با درخشــش و بازى هاى عالى در فصل رقابت هاى 
باشگاهى، خود را به تيم ملى برسانند. از جمله  اين جوان هاى 
آينــده دار مى توان بــه فيليپ ماكس (24ســاله) بازيكن 
آوگســبورگ و ماريوس ولــف (23ســاله ) بازيكن جديد 

دورتموند اشاره كرد. 

رئيس كميته صدور مجوز حرفه اى باشگاه هاى كشور در گفت و گو با قدس آنالين:

خطر حذف نمايندگان ايران از آسيا را جدى بگيريد!

 ستاره هايى كه مانشافت را ترك مى كنند

زلزله در تيم ملى آلمان

ورزش: مديرعامل استقالل ديروز  براى حل مشكالت متعدد 
باشگاه استقالل راهى سئول شمالى شد تا در مالقات با مسئوالن 
وزارتخانه بخشى از مشكالت باشــگاه در حوزه ريالى و ارزى را 
حل و فصل كند اما منابع خبــرى اعالم كردند افتخارى پس از 
چند ساعت تالش بدون نتيجه ساختمان وزارت را ترك كرد تا 
مشخص شــود در برهه كنونى هيچ يك از مسئوالن وزارتخانه 

خيال كمك به استقالل و مديرعاملش را ندارند.
از طرفى ديگر افتخارى زير فشــار انتقادات سنگين هواداران 
باشــگاه هم قرار گرفته چون آن هــا توقع داشــتند با وجود 
محروميت رقيب سنتى شان در نقل و انتقاالت ، استقالل حضور 
پر رنگى در جذب ستاره هاى ليگ برتر داشته باشند اما با وجود 
محروميت پرسپوليس آن ها از استقالل سبقت گرفتند و با جذب 
مهره هاى نام آشنا حسابى هواداران اســتقالل را كالفه كرده 

اند. با اين اتفاق برخى كارشناســان پيش بينى مى كنند شايد 
اين اتفاق پيش زمينه وقوع تغييرات اساسى در هرم مديريتى 

باشگاه استقالل باشد. به ويژه كه در هفته هاى اخير گمانه 
زنى هاى متعددى از ورود برخى چهره هاى نزديك به وزارت 
ورزش به باشگاه استقالل داغ شــده است. حاال بايد ديد با 

وجود اين اتفاقات و افزايش مشــكالت 
مالى آيا مديرعامل اســتقالل قادر 
به حل بحران مالى هست يا اينكه 
مجبور مى شود در پازل استراتژيك 

وزارتخانه حركت كند و پيش از آنكه 
تغييرات علنى شود از مسئوليت خود 

اســتعفا دهد تا فرد مورد عالقــه وزارتخانه 
سكان هدايت باشگاه استقالل را در دست بگيرد.

اميرمحمد سلطان پور:  مرحله يك هشتم نهايى جام جهانى 
2018 در حالى امشب به پايان مى رســد كه تيم هايى كه به 
ميدان خواهند رفت مى دانند به خاطر اتفاقات عجيب رخ داده 
در جام كه آخرين آن حذف اســپانيا بوده، شانس بااليى براى 

پيشروى تا فينال مسابقات را خواهند داشت. 

سوئد - سوئيس
اولين بازى امشب را دو تيم سوئد و ســوئيس برگزار خواهند 
كرد. ســوئيس با عملكردى قابل قبول در دور گروهى از جمله 
توقف برزيل و شكست صربستان اكنون در حالى در مرحله يك 
هشتم نهايى حضور دارد كه مى داند بخت با آن ها يار بوده است. 
بعد از دوم شدن در گروه خود، حريف آن ها در اين 
مرحله مى توانست بسيار ســخت تر از سوئد باشد. 
البته زردپوشان نشان دادند كه به هيچ عنوان نبايد 
دست كم گرفته شوند. اگر كسى شكى در اين مورد 
دارد بهتر است از مكزيك، قاتل آلمان سوال كند تا در 
خصوص شكست 3-0 مقابل آن ها توضيح دهد. سوئد 
در جام جهانى تيم با سابقه اى است و تجارب زيادى در مراحل 
حذفى دارد. در واقع امشب آن ها پنجاهمين بازى خود در تاريخ 
جام جهانــى در دور حذفى را برگزار مى كننــد كه آن ها را به 
يازدهمين تيمى تبديل مى كند كه به اين ركورد مى رسند. آمار 
دورهاى حذفى در تورنمنت هاى بزرگ براى سوئيس آنچنان 
جالب به نظر نمى رســد، به جز گل گرانيت ژاكا در يورو2016 

براى سوئيس در دور حذفى آن رقابت ها، اين تيم از جام جهانى 
1954 به اين طرف نتوانســته در دور حذفى در هيچ تورنمنت 

بزرگى گلزنى كند.
ســوئيس و ســوئد تاكنون 27بار در مقابل يكديگر به ميدان 
رفته اند كه ســهم هر كدام 10پيروزى و 7بار نيز بازى هايشان 

مساوى به اتمام رسيده است. 
انگليس - كلمبيا

اين آخرين بازى مرحله يك هشتم نهايى محسوب مى شود 
و سه شيرها اميدوارند از راهى كه در آن در اين طرف جدول 
در پيش گرفتند بهترين استفاده ممكن را ببرند. انگليس دو 
بازى اول خود را به صورت فوق العاده اى آغاز كرد و حريفان 
خود را گلباران كرد. در حالى كه در بازى تشــريفاتى پايانى 
كه فقط تعيين كننده تيم صعود كننده اســت بســيارى به 
آن ها توصيه مــى كردند كه نتيجه باخــت مقابل بلژيك را 
به كســب تســاوى يا پيروزى كه آن ها را صدرنشين گروه 
مى كند ترجيح دهند. با توجه به حذف اســپانيا مسيرى كه 
اكنون انگليس در آن قرار گرفته بســيار راحت تر نيز به نظر 
مى رسد و كرواسى شايد تنها خطر در راه آن ها براى رسيدن 
به فينال باشد. رسيدن به اولين فينال بعد از 1966 مى تواند 
جذاب ترين اتفاق براى مردم اين كشور باشد .كلمبيا تاكنون 
هيچگاه نتوانسته انگليس را شكست دهد و آخرين بازى اين 
دو تيم نيز به جام جهانى 1998 باز مــى گردد كه انگليس 

2-0 پيروز بود.

گزارشى از تالش نافرجام افتخارى براى حل بحران مالى

آيا مديرعامل استقالل
 استعفا مى دهد؟!

آخرين شب يك هشتم نهايى جام جهانى

جاده هموار پيش روى انگليسى ها 

كاش فقط به فكر نباختن نبوديم
گروه مرگ حبابي بيش نبود 

مهدى هاشمى: اروگوئه و روسيه (در گروهي كه به زعم ما گروه ساده بود) 
هردو تيم صعود كرده از گروهى كه بــه اصطالح گروه مرگ لقب داده بوديم 

را حذف كردند.
با اين اوضاع مى توانســتيم صعود كنيم اگر مربي ما تفكرى بهتر داشت. ياد 
جام جهاني 98 افتادم .هم گروهي با آلمان پير  و يوگســالوي پرســتاره اما 
ناهماهنگ. در آن سال هم ما به آلمان و يوگسالوي نباختيم بلكه به تفكرات 

محافظه كارانه جالل طالبي باختيم.
تيم ملى 2006 با مصدوميت بازيكنان كليدي همچون مهدوي كيا، هاشميان 
و على كريمي پا به جام جهاني گذاشت آن هم در شرايطي كه فوتبال ايران 
در فقر دروازه بانى بسر مي برد تا جايي كه صحبت از تغيير تابعيت آرمناك 

پطروسيان ارمنستاني به ميان آمد.
تيم ملى 98  با حداقل امكانات و تيم 2006 با مصدوميت و عدم حمايت وزارت 
ورزش و دولت با بدترين شكل ممكن از نظر روحي  پا به جام جهاني گذاشتند  

اما هر دو تيم فوتبال بازي كردند. 
در 2006 تيــم پرتغال يكــي از بهترين تيم هــاي تاريخ اين كشــور بود 
(لوئيز فيگو - نونو گومژ - دكو - رونالدو   ريكاردو كارواليو - ريكاردو كاستا، 

سيمائو سابروسا و ..)
تيم پرتغال 2006 با سه پيروزى  و 9  امتياز از گروه ايران صعود كرد. سپس 
با يك گل تيم هلند  را حذف كرد تا در مرحله بعد انگليس پرستاره را با سه 

گل مغلوب كند. 
تيم پرتغال در مرحله نيمه نهايي درشرايطي به مصاف فرانسه رفت كه اكثر 
بازيكنان كليدي تيم با مصدوميت مواجه شــده بودنــد و همين امر باعث 

نرسيدن آن تيم پرستاره به فينال شد.
در آن سال تيم ملي ما در شــرايطي به اين تيم باخت كه نه ضدفوتبال كرد 
نه خرس وسط شــد و نه از نام حريف ترســيد. با قدرت بازي كرد و اگر يك 

دروازه بان خوب در ليگ ايران داشتيم شايد نتيجه بهتري مى گرفتيم. 
ما سه بازي در جام جهاني 2018 انجام داديم. در هر سه بازي بيش از  هفتاد 
دقيقه خرس وسط شديم با يك گل به خودي حريف سه امتياز گرفتيم و با 

يك اشتباه داوري يك گل زديم !
نه بار فني به فوتبال ما اضافه شد نه اخالق حرفه اي آموختيم نه هيچ مربي 
ايراني طي اين هفت سال در كنار كي روش پرورش يافت. او به تمام مربيان ما 
توهين كرد فدراسيون را به سخره گرفت .بازي بسيار ضعيف تيم ملي در چين 
(كه به لطف اشتباه داور از شكست گريختيم ) بازي ضعيف و تساوي با سوريه 
در مالزي را گردن زمين خراب و باران انداختيم اما در تهران هم از پس سوريه 

برنيامديم و در مقابل صدهزار تماشاگر تساوي كرديم.
خودمان را گول نزنيم تيم ملي نســبت به تيم 98و 2006 با امكانات بهتر و 

مربي گرانقيمت تر اما بدتر بازي مي كند. 
 

 ديگو سيمئونه گزينه دلخواه هواداران آرژانتين
 ،TNT Sports ورزش: خورخه سامپائولى از هدايت  تيم   ملى فوتبال آرژانتين استعفا خواهد داد. ارنان كاستيو، خبرنگار
اين موضوع را مطرح كرد. سرمربى كنونى تيم   ملى فوتبال آرژانتين پس از حذف آلبى سلسته در جام جهانى 2018 روسيه 
(شكست چهار بر سه مقابل فرانسه در مرحله يك چهارم نهايى) با چيكى تاپيا (رئيس فدراسيون فوتبال آرژانتين) جلسه 
گذاشت و تصميم گرفت تيم   ملى را ترك كند. عالوه بر اين سباستين بكاسسه، دستيار سامپائولى پس از حذف آرژانتين از 

سمت خود استعفا داد.
در اين شــرايط اوله آرژانتين يك نظرســنجى در ســايت خود قرار داد و گزينه هاى  مربيگرى در تيم   ملى براى جانشينى 
سامپائولى را اعالم كرد. بيش از 75 هزار نفر در اين نظرسنجى شركت كردند. در جايگاه نخست ديگو پابلو سيمئونه (سرمربى 
اتلتيكومادريد) با 35 درصد آرا قرار گرفت و سپس مارسلو گاياردو (سرمربى ريورپالته) با كسب 30 درصد آرا در رتبه دوم 
ديده شد. ريكاردو گاركا با فاصله زياد و 12 درصد آرا در رتبه سوم قرار گرفت. جايگاه بعدى به مائوريسيو پوچتينو اختصاص 
داشت تنها يازده درصد آرا به سرمربى كنونى تاتنهام تعلق داشت. متياس آلميدا و چيواس در انتهاى اين نظرسنجى قرار 
گرفتند. اوله پيش از اين نيز يك نظرســنجى قرار داده بود و در مورد ادامه  همكارى سامپائولى با تيم   ملى از كاربران سوال 
پرسيده بود. نزديك به 120 هزار نفر در اين نظرسنجى شركت كردند و 84 درصد معتقد بودند سرمربى آرژانتينى بايد تيم  
 ملى را ترك كند.  سامپائولى تا سال 2022 قرارداد دارد و اگر AFA بخواهد قرارداد او را فسخ كند بايد 20 ميليون دالر به 
اين سرمربى بپردازد. به همين خاطر به نظر مى رسد رئيس فدراسيون فوتبال آرژانتين، سامپائولى را به استعفا راضى كند. به 

احتمال فراوان اين اتفاق در روزهاى آينده رخ دهد. 

جواد رســتم زاده: در ميان تمام پســر هاى شكست 
خورده در ســايه پدر ، اين وايكينــگ كوچك بدجور دل 
همه دنيا را برد. بــراى مايى كه با عكس جنگ آورى هاى 
ديوانه وار «پيتر اشمايكل» در ميان شياطين شب ها به رويا 
مى رفتيم ديدن صحنه هاى  سيو هاى ميراث دار او هيجان 

انگيزترين صحنه هاى جام بيست و يكم است.
 آن سال ها كه دنيا به مدد فضاى مجازى اينقدر كوچك 
نشده بود تماشاى صحنه هاى حيرت انگيز دروازه بانى پيتر 
اشمايكل در تاتر روياها براى ما انتظار بى پايان هر هفته بود. 
وايكينگ تنومند  و بور با آن دماغ هميشه قرمز خودش يك 
تيم بود. چه در ليگ برتر انگلستان و چه در سنگر دانماركى 
ها كه در جام ملت هاى اروپاى 92 همه را مات كردند. در 
واقع معجون اشمايكل با كانتونا و بكام حس قدرتمندى و 

خوش تيپى را ميان هم نسالن ما به جوش مى آورد. 
اشــمايكل با تمام افتخاراتى كه در عرصه باشگاهى و اروپا 

به دست آورد اما در جام جهانى هيچ گاه به خواسته هايش 
نرسيد. او هم به مانند خيلى از ستاره هاى بزرگ دانمارك، 
ولز و بلژيك در حسرت صعود به دور هاى باالى جام جهانى 
ماند و با وجود قهرمانى در اروپا دست خالى به خانه رفت. 
در خانه پيتر، اما پســرى در حال رشد بود كه كمتر كسى 
باور داشــت بتواند نام خانوادگى اشمايكل را سالها بعد آن 
هم در آوردگاه حسرت هميشگى پدر(جام جهانى) باز بر 
سر زبان ها بيندازد. «كســپر» در ميان بدگمانى ها به در 
خشش پسران اسطوره ها ، رشد كرد و تعليم ديد تا در جام 
جهانى 2018 باعث سربلندى پدر شود. ژن اشمايكل آنقدر 
در سنگربانى خوب بود كه تمام آرزوهاى مردمان دانمارك 
همچنان روى شانه هاى خانواده او سنگينى كند. «كسپر » 
بعد از قهرمانى شگفت انگيز با لستر سيتى   نفر اول دروازه 
دانمارك شد و به فهرست پدر- پسرهايى پيوست كه نام 
شان در جام جهانى به هم سنجاق شد. براى ما عالوه بر ذوق 

زدگى براى مهار پنالتى ها توسط كسپر تماشاى فريادهاى 
پدرانه پيتر شوق آفرين بود. وايكينگ پير اما هنوز همان قدر 
جذاب و خوش تيپ مانده و به باورمان هنوز هم  مى تواند 
يك تنه يك استاديوم را مات جسارت و شجاعتش در تك 

به تك هاى كشنده با حريف كند.
شــادى هاى عميق پيتر به گاه هنرنمايى پسر نشان از به 
ثمر نشستن روياهاى او داشت. پسر او نه مانند پسر «پله » 
قاچاقچى شده و نه مانند پسران خيلى از ستاره ها بازيكنى 
معمولى مانده است. پســر او اميد يك ملت در بزرگترين 
فســتيوال جهانى فوتبال شــده و كاش كرواسى در خط 
حمله سربازانى قوى تر مى داشــت تا ما همچنان شاهد 
هنرنمايى كسپر و فريادهاى شورآفرين پيتر بزرگ بوديم. 
كسى چه مى داند شــايد اگر امير عابدزاده هم در روسيه 
مجال خودنمايى مى يافت مى توانستيم با هيجان و شادى 
اسطوره خودمان(احمد رضا عابدزاده) كلى عشق كنيم و 

ذوق بزنيم.
 

اشمايكل: داور تيم ما را دوست نداشت
 كاســپر اشــمايكل، دروازه بان دانمارك پس از شكست 
مقابل كرواسى در مرحله يك هشــتم نهايى جام جهانى 

ادعا كرد كه داور بازى، تيمش را دوست نداشت.
 اشمايكل در ضربات پنالتى هم دو ضربه بازيكنان حريف 
را گرفت اما در نهايت كرواســى 3-2 پيروز شد و به يك 

چهارم نهايى رسيد.
 اشــمايكل   گفت:  فكر مى كنم ما موقعيت داشــتيم. 
فكر  مى كنم ما در نيمه دوم، تيــم برتر ميدان بوديم و 
همين طور در وقت هاى اضافى. فكر نمى كنم  چندان 
خوش شــانس بوديم. فكر نمى كنــم داور خيلى ما را 

دوست داشت.

قدس آنالين: تيم داورى ايران در رقابت هاى جام جهانى 2018 
روســيه كه عملكرد قابل قبولى از خود به نمايش گذاشتند براى 
سه قضاوت خود در مرحله گروهى و حذفى جام جهانى مبلغ يك 
ميليارد و صد و بيست و دو ميليون و هفتصد و چهل و چهار هزار 
تومان دستمزد خواهند گرفت كه اين مبلغ به احتمال فراوان با 

انجام قضاوت هاى بعدى افزايش خواهد يافت.
از اين مبلغ سهم عليرضا فغانى به عنوان داور وسط ششصد و سى 
و چهار ميليون و ششصد و هشــتاد هزار تومان خواهد بود، رضا 
ســخندان و محمد منصورى نيز هر يك مبلغ دويست و چهل و 
چهار ميليون و سى و دو هزار تومان دريافت مى كنند. اين مبلغ از 
سوى كميته داوران فدراسيون جهانى فوتبال پس از اتمام كار آنها 
در اين تورنمنت به حســاب آنها واريز خواهد شد كه در نوع خود 
رقمى قابل توجه است. اما دردسر بزرگ داوران ايرانى حاضر در 
اين تورنمنت اينجاست كه اگر اين مبلغ به صورت نقدى به آنها 
پرداخت نشود فغانى، سخندان و منصورى با چالش تحريم هاى 
بانكى مواجه خواهند شــد تا به نوعى دسترسى به اين پول براى 
آنها سخت و دشوار شــود. ظاهرا داوران ايرانى در حال مذاكره با 

كولينا و ديگر مسئوالن فيفا هستند تا فكرى براى حل اين مشكل 
كنند تا آنها بتوانند دستمزد خود بابت قضاوت در جام جهانى را 

به راحتى دريافت كنند.

براى خانواده اشمايكل كه جام جهانى را زيباتر كردند

چالش  دستمزدهاى داوران ايرانى حاضر در جام جهانى خروش وايكينگ كوچك

سوپر جام، 29 تير برگزار مى شود
ورزش: ديدار ســوپرجام فوتبال ايران بيــن دو تيم قهرمان 
ليگ برتر و قهرمان جام حذفى فصل گذشــته (اســتقالل و 
پرسپوليس) روز 29 تيرماه ساعت 20 و 45 دقيقه در ورزشگاه 
آزادى برگزار مى شود.اين در حالى است كه هنوز استقاللى ها 

به طور رسمى حضورشان در اين بازى را اعالم نكرده اند.

برانكو: طارمى در تيم من جايى ندارد!
ورزش: سرمربى پرسپوليس وقتى از طريق يكى از نزديكان 
باشــگاه متوجه شــد مهدى طارمى اعالم كرده تمايل به 
بازگشت به تيم فوتبال پرسپوليس دارد واكنش متفاوتى 
نشان داد و گفت: در پرســپوليس من جايى براى طارمى 
وجود ندارد! مگر اينكه وقتى من رفتم او از در ديگر وارد شود!
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ادب و هنر

خبر

تازه ترین سروده میالد عرفان پور با موضوع یمن
کاشکی جام جهانی باشد و جنگ جهانی نه!

ادب و هنر: میالد عرفان پور از شاعران کشورمان ضمن اشاره به برگزاری 
جام جهانی در روسیه و توجه جهانیان به آن از یکسو و جنایت علیه زنان 
و کودکان در یمن از سوی دیگر، شعری سروده بود که این روزها دوباره 

دست به دست می شود:
شاد باش اما...

در زمین خاکی دوران
بی کتانی، پای طفلی در یمن

آنسوتر از چشمان من
دور از بدن مانده ست

خوش نداری بیشتر از او بدانی، نه؟
کاشکی جام جهانی باشد و جنگ جهانی نه!

همزمان با هفته حقوق بشر آمریکایی
»پشت در بهشت« رونمایی می شود 

ادب و هنر: به نشر به مناسبت روز افشای حقوق بشر آمریکایی و سالروز 
سرنگونی هواپیمایی مسافربری ایران توسط آمریکا در خلیج فارس مراسم 

رونمایی و نقد و بررسی کتاب »پشت در بهشت« را برگزار می کند.
مدیر عامل به نشر اظهار کرد: مراسم رونمایی از کتاب »پشت در بهشت« 
که در زمره مجموعه داستان های دفاع مقدس به نشر قرار می گیرد، ساعت 
16:30 دقیقه روز چهارشنبه، 13 تیر ماه با حضور »مریم شیدا« به عنوان 

نویسنده اثر برگزار می شود.
سعیدی، تصریح کرد: محمد قاسمی پور، مسئول دفتر فرهنگ و مطالعات 
پایداری مراکز استانی حوزه هنری کشور، دکتر احسان رضایی، نویسنده 
و منتقد و دکتر حامد صالحی، کارشناس حوزه کتاب مهمانان ویژه این 
مراسم خواهند بود. »پشت در بهشت« داستان دختر جوان و هنرمندی 
به نام حدیث را روایت می کند که برادرش حسین، یک جانباز شیمیایی 
اســت. حسین برای مداوا به آلمان رفته است، اما مداوا مؤثر نیست و او 
شهید می شود. حســین از طرف دیگران متهم است که با وجود اینکه 
جبهه رفته و جانباز اســت، اما گذشــته خود را فراموش کرده و دست 
به کارهای ناشایســت از جمله رباخواری زده است؛ حدیث در طول این 

داستان، بی گناهی برادرش را ثابت می کند.

»چراغ قوه در چشم خورشید« شکارسری 
منتشر می شود

تســنیم: تازه ترین اشعار سیاســی ، عاشــقانه و اجتماعی حمیدرضا 
شکارسری در »چراغ قوه در چشم خورشید« منتشر می شود.

حمیدرضا شکارسری از انتشار مجموعه »چراغ قوه در چشم خورشید« از 
سوی انتشارات شب چله خبر داد و گفت: این مجموعه حاوی 100 شعر 
نو من بوده،  که طی یکی دو ســال گذشته، سروده شده اند و هیچ کدام 

تاکنون منتشر نشده اند.
وی ادامه داد : این اشــعار مضامین مختلفــی را در خود دارد،  مضامین 

عاشقانه ، سیاسی،  اجتماعی را اغلب این اشعار را تشکیل می دهند.
 شکارســری با اشاره به روزگار شــعر معاصر گفت:  به نظر من در شعر 
معاصر الهام اگر وجود داشته باشد ، نقش بسیار کوچکی در سرودن شعر 
و آفرینش ادبی دارد ، شــعر معماری کلمات است و شاعر می تواند نقش 

معمار را عامدانه بر عهده بگیرد و شعر را به جای سرودن بنویسد.
وی افزود: این اتفاق خصوصاً در شــعر روزگار ما که فرم ها از پیش تعیین 
شده نیستند، بسیار رخ می دهد. می دانید که فرم های شعر نو از پیش وجود 
ندارد، این گونه نیست که چیزی تحت عنوان آهنگ شعر؛ موسیقی شعر؛ 
فرم های از پیش تعیین شــده و قوالب در ذهن شاعر رسوب کرده باشد و 

ناخوداگاه بروز کنند بنابراین شاعر می تواند با تجربه به سراغ شعر رود. 

 گفت وگو با حجت االسالم حسین مؤدب درباره گذشته و آینده شعر حوزه

شعر، خط مقدم هنر انقالب است
نیک   و هنر/ موســوی- عامــل  ادب   
حجت االسالم حســین مودب از شاعران جوان 
خراســان اســت که در ادامه مسیر پررونق شعر 
در حوزه خراســان قــدم زده و در هوای شــعر 
متعهد تنفس می کند. مســیری کــه به اعتقاد 
خودش وامدار یک ســنت ادبی ریشه دار در بین 
علما و طالب قدیمی و بزرگان حوزه خراســان 
اســت. حوزه ای که با نگاه به گذشته الهام بخش 
انجمن های ادبی بســیاری در سراسر کشور بوده 
است. به همین بهانه با او درباره گذشته شعر حوزه 
و حالش صحبت کرده ایم تا درباره آینده شــعر 

حوزه و الزامات پرباربودنش بیشتر بدانیم. 

  به عنوان یــک طلبه چطور وارد دنیای 
شعر و شاعری شدید؟

 انس و الفت من با شــعر از عالقــه پدر و مادرم 
به این حوزه شروع شد. در دوران نوجوانی عالقه 
به دیوان حافظ داشــتم و با آن مانوس بودم. آن 
زمان اتاق من پر از کتاب های شــعر بود. والدینم 
در چندیــن نوبت می آمدنــد و کتاب ها را جمع 
می کردند که درس بخوانم و من باز از نو به سراغ 
تهیه کتاب شعر می رفتم. شاید برایتان جالب باشد 
که بگویم اولین طبع آزمایی ام نیز در سرودن شعر 
خیلی اتفاقی شکل گرفت. روزی یکی از دوستان 
در مدرسه یک مصرع شــعر سروده بود و بسیار 
درگیــر ادامه اش بود، من زنــگ تفریح این یک 
مصرع را از او گرفتم و زنگ تفریح بعد یک شعر 
کامل تحویلش دادم. منتهی مســیر جدی شعر 
برای من از آشــنایی با آقای کاظمی و شــرکت 
در جلسات شعر ایشان شــروع شد. بعد هم که 
کارگاه های شعر آفتابگردان بود که دوره های آن 
در شهرســتان ادب برگزار می شد. برای ورود به 
عالم شعر و شــاعری اینکه شما ذوق و استعداد 
داشته باشید، کافی نیست. باید در مجاورت شعر 
باشید و شعر بشنوید و از آموزش هم غافل نباشید. 
همه این ها در گعده های آفتابگردان وجود داشت. 
یک دوره یک ســاله بود که هم آموزش داشت و 
هم نقد. دور هم در کنار اســتادان می نشستیم و 
درباره شعر می گفتیم و شعر می نوشتیم و تبادل 
نظر اتفاق می افتاد. آن دوره باعث ورود جدی من 

به دنیای شعر شد.

 حاصل فعالیت هایتان در حوزه شعر در 
این چند سال چه بوده و آیا کتابی در دست 

انتشار دارید؟
تا به حال در بیشتر حوزه ها طبع آزمایی کرده ام 
و بعد از غزل در شــعرهایم به ســراغ چارپاره و 
مثنوی و قصیده هم رفته ام، اما دراین میان غزل 
اولین رتبــه را دارد.حاصل ایــن طبع آزمایی ها 
مجموعه ای در دســت انتشار است که ان شاءاهلل 
به نمایشگاه سال آینده خواهد رسید. من معموالً 
برای جشنواره شعر نمی گویم، اما اگر جشنواره ای 
برگزار شود و شعر داشته باشم، شرکت می کنم. 
در جشنواره شــعر حوزوی اشراق سال گذشته، 
جزو برگزیدگان بودم. در جشــنواره سوختگان 
وصل نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه تهران هم 

دو دوره برگزیده شدم.

 به عنوان کســی که این مسیر را تجربه 
کرده و اکنون همراه استعدادهای نوپا در این 
حوزه است، چه عواملی را در بالندگی شعر 

در افراد مؤثر  می دانید؟ 
 به نظر من آنچه بیشــتر از همه به رشد شعری 
کمک می کند، همان مجاورت است که گفتم در 
کنار آموزش و بهره گیری از استادان شعر. من هم 
در همین جلسات دیده شدم و رشد کردم و االن 

هم به دنبال ایجاد همین فضا برای سایرین هستم. 
به طور مثال جلسات شعر حوزه که به مدت یک 
ســال است من دبیری آن را در دفتر تبلیغات به 
عهده دارم. در کنار این جلســات چند نشســت 
تخصصی شعر حوزه خراسان هم با حضور استادان 
این عرصه برگــزار کرده ایم. برگزاری کالس های 
آمورزشی و موازی با آن راه اندازی »شب های شعر 
حجره« در بعضی از مدارس مانند امام خمینی)ره( 
و شهید شفیعی یا سیادت در ادامه همین تالش 
بوده  اســت. در این جلسات استعدادهایی کشف 

می شوند و این مایه دلگرمی ست. 

 با نگاه به تاریخ شعر حوزه بخصوص حوزه 
خراســان می توان به جایگاه آن در ادبیات 
ایران پی بــرد و از ثمراتش در این عرصه 

گفت؟
آقای حکیمی یک کار پژوهشــی کردند که قرار 
اســت در ســوره مهر با عنوان تاریخ شعر حوزه 
خراسان چاپ بشود. در این پژوهش ایشان اثبات 
کردند کــه تمام انجمن های ادبی کــه در دوره 
معاصر برگزار می شده، از شــاگردان شعر حوزه 
خراســان بوده اند؛ به عنوان مثال شهید حسین 
بلخی که در حوزه شعر مقاومت افغانستان فعالیت 
می کرده اســت، دانش آموخته حوزه خراســان 
بوده یا ادیب نیشــابوری شاگردان زیادی داشته 
که انجمن های تهــران و تبریز را می گرداندند و 
مشخص می شود بیشتر انجمن های ادبی که در 
کشــور برگزار می شده اند، یک سر منشأ حوزوی 
داشــته اند. شاعران بنام خراســان عده ای طلبه 
هســتند به این معنی که درس دین خوانده اند، 
در قدیم هم اگر نگاه کنیم، کسی که ادیب بوده، 
صبغه حوزوی هم داشــته؛ مثالً موالنا و حافظ و 
سعدی درس دین خوانده اند. در دوران معاصر هم 

این روند به گونه ای دیگر ادامه دارد.

 این قدمت و تاریخچه قابل اعتنا در همه 
جا به این شــکل بوده و در سایر حوزه های 
علمیه هم دنبال می شده یا تنها در خراسان 

وجود داشته است؟ 
قدمت شــعر در حوزه خراسان بســیار است و 
شعر در این حوزه ریشه جدی دارد. حتی استاد 
شــفیعی کدکنی به این موضوع اشاره کرده و باز 

آقای حکیمی در همین پژوهش عنوان می کند 
که حتی حوزه قم به این میزان در حوزه ادبیات 
و شــعر قدمت ندارد. بزرگانی در حوزه مشــهد 
بودنــد که در این عرصه فعالیت می کرده اند. بعد 
از انقالب هم شــعرایی بودند مثل آقای زرافشان 
آقای شوریده که من با آن ها صحبت کردم و در 
حوزه شعر آیینی فعالیت داشتند. این افراد باعث 
رونق شــعر حوزه بودند و به ادامه مســیر کمک 
کرده اند. خود مقــام معظم رهبری در زمانی که 
در خراسان بودند، در این عرصه فعالیت داشتند 
و با شعرای خراسان در تماس بودند. در این چند 
ســال فعالیت های مشهد با اینکه متوقف نشده، 
اما منســجم نبــود. منتهی اآلن دارد به شــکل 
منسجم تری پیش می رود. حوزه قم اخیراً خیلی 
جدی تر وارد شده، اما از سایر نقاط کشور خبری 

نیست.

 در حال حاضر شعر حوزوی مانند گذشته، 
انسجام ندارد و دارای پراکندگی هایی است 
و حتی چند ســالی خوابیده بود. شما این 

وضعیت را چطور تفسیر می کنید؟
 هــر جریانی دارای افت و خیزهایی اســت و در 
مقاطعی فــراز و فرودهایی را تجربه می کند. این 
موضوع هم برمی گردد به نگاه حوزه به این ماجرا 
و هم برمی گردد به نگاه مسئوالن فرهنگی به این 
جریان؛ به طور مثــال یک بار یکی از این آقایان 

در جلسه شــرکت کرده بودند و مدام می گفتند 
تمایل دارند از شعر حوزه حمایت کنند. همان جا 
من یک مثال ســاده زدم و گفتم خب این ماجرا 
یک استاد می خواهد، به طور مثال و یک دبیر و 
باید حق الزحمه ای به این افراد پرداخت شود و در 
همین حد بودجه ای الزم است. بعد ایشان پاسخ 
داد یک جلســه که یک عده می خواهند دور هم 
جمع بشوند و شعر بخوانند که دیگر این حرف ها 
را ندارد. این دیالوگ به شکلی پیش رفت که من 
در آخر از ایشــان پرسیدم پس اینکه می گویید 
حمایت می کنیم یعنی چه واقعاً؟ یعنی چه کار 
می کنید؟ اینکه فقط یک سالنی می خواهید در 
اختیار بگذارید که نمی شود؛ ما می رویم در کنار 
خیابان جلسه می گذاریم! این نگاه باعث می شود 

که در بعضی از دوره ها دچار افت و خیز شویم.

  این عدم همراهــی در حوزه هم وجود 
دارد؟ 

در داخل خود حوزه هم باید این نگاه اصالح شود. 
خاطره ای تعریف کرده اند احمد آقا که در گذشته، 
زمانی امــام در حوزه بودند و آقــای بهاءالدینی 
مشغول خواندن شعر حافظ بودند و همان وقت 
طلبه ای از آن جا می گذشته و ایشان شعر را این 
طــور ادامه می دهند کــه »گل بی رخ یار خوش 
نباشــد یا ابوالفضل « این نشان می دهد که شعر 
در حوزه هم دچار مظلومیت اســت. در کنار این 
نگاه، نگاه رهبری را داریم که در دیدارهایشان با 
شعرا مشهود است. این دیدارها یک نشست های 
تشریفاتی نیســت مثل خیلی از آقایان که چند 
شــاعر دعوت می کنند و چند تا شعر می خوانند 
و تمام! ایشان در این جلسات معموالً صحبت های 
مهمی را مطرح می کنند وخط قرمزها را نشــان 
می دهند و می خواهند عمالً به مسئوالن بفهمانند 
که هنر یک اولویت اســت برای اســالم. هنر در 
فضای جدید باید جدی گرفته بشود. مهم است 
این مسئله  اما وقتی این نگاه وجود نداشته باشد و 
شما هرچه به این موضوع توجه کمتری نشان دهی 

مسلماً افراد کمتری به سراغش خواهند آمد.

 در مورد خط مشــی رهبری در حوزه 
شعر گفتید. به طور مثال ایشان روی ترانه 
تأکید  دارند، اما شــعر حوزه چندان به این 

عرصه وارد نشده  است. البته خود شما طبع 
آزمایی هایی داشته اید.

ترانه هست اما کم است. بعضی از طلبه ها خودشان 
به خاطر ذوق شخصی به سراغ ترانه هم رفته اند و 
به طور مثال برای امام زمان)عج( هم کارکرده اند. 
منتهی این حرکت ها فردی است. البته غلط هم 
نیست چون شاعر را نمی شود گفت که چه بگو یا 

در چه قالبی بگو. 
شــعر یک فعالیت فردی  اســت و از درون شاعر 
می آید یک وقت یک شاعر به خاطر ذوق خودش 
به سراغ یک قالب می رود مثالً من گاهی حالش را 

داشته ام  و شعر طنز هم گفته ام. 

  به توجه به میراث گذشــته و وضعیت 
امروز آینده شعر حوزه را چطور می بینید؟

به برکت حرکت هایی که درگذشته انجام شده و 
اآلن هــم ادامه دارد و زحمات افرادی مانند آقای 
ســیدی، آقای صفری زرافشان، آقای عدالتیان و 
افراد دیگر که حضور شان مؤثر  بوده و فعالیت های 
که انجام دادند، ما اآلن یک نســل شاعر حوزوی 
خوب داریم که در حوزه مشهد مشغول فعالیت 
هســتند. درکنار این عزیزان طلبه های دیگری 
هستند که ملبس نیستند و ذوق ادبی دارند. با اتکا 
به آن گذشته و این سرمایه و ظرفیتی که موجود 
اســت، می توان آینده خوبی را برای شعر حوزه 
پیش بینی کرد؛ منتهی به شرط اینکه همان طور 
که گفتم، مســئوالن تجدید نظری در نگاهشان 
انجام بدهنــد و این عرصه و ضرورت وجودش را 

درک کرده و جدی بگیرند.
این مسئله شامل مسئوالن حوزه هم می شود و 
هرکس به اندازه ســهمش باید مسئولیت قبول 
کرده و کمک کند. ما اخیراً جلســه ای داشتیم با 
آیت اهلل اعرافی، رئیس  حوزه علمیه کشور ایشان 
نگاه روشن و خوبی داشتند به این مسئله و خیلی 
مــا را امیدوار کردند و مشــخص بود که اهمیت 
پرداخت بــه ادبیات را درک می کنند. شــورای 
تخصصی شــعر و ادبیات حوزه علمیه را تشکیل 
دادند و قرار شــد دبیرخانه اش هم در دفتر خود 
ایشان باشــد و فعالیت های این حوزه در عرصه 
ادبیات از آنجا هدایت و حمایت شــود. این نوع 
نگاه ها باعث می شود که با انرژی بیشتری حرکت 

کنیم. 

آنچهمیخوانید

کــه  حرکت هایــی  برکــت  بــه 
درگذشــته انجام شده و اآلن هم 
ادامــه دارد و زحمات افرادی که 
حضورشان مؤثر  بوده، ما اآلن یک 
نسل شاعر حوزوی خوب داریم که 
در حوزه مشــهد مشغول فعالیت 
هســتند. درکنــار ایــن عزیزان 
طلبه هــای دیگــری هســتند که 
ملبس نیستند و ذوق ادبی دارند. 
با اتکا به آن گذشته و ظرفیتی که 
موجود است، می توان آینده خوبی 
را برای شعر حوزه پیش بینی کرد

فضای مجازی از چند جهت به ادبیات ضربه زده  است؛ هم سلیقه ها را پایین 
آورده و هم از طرفی باعث شده افراد به سراغ خرید کتاب شعر نروند و چون 

در این فضا در دسترس شان است. 
سلیقه ها در حال حاضر خیلی سطحی شده  است و شعرها خیلی دم دستی 

شده اند. 
به عنوان مثال به یک صفحه شعر نگاه می کنید و می بینید شعر غنی وجود 
ندارد، اما فالن قدر الیک خورده  است و صفحه اش فالن قدر طرفدار دارد. 
این اتفاق هم به شعر سایر شعرا ضربه می زند و هم روی سلیقه مردم تأثیر  

می گذارد و مخاطب کم کم این شعر را به عنوان شعر خوب می پذیرد. 

شعر حوزه این نیســت که فقط در عرصه شعر آیینی فعالیت کند یا مثاًل 
در مورد موضوعات خاص و تعیین شــده ای شعر بگوید و کلمات مشخص 
و سوژه های معلومی را به کار ببرد. در این حوزه ممکن است شعر عاشقانه 
هم تجربه شــده باشد. حتی عاشــقانه ای که به ارتباطات عاشقانه در بین 

معصومین)ع( پرداخته شده است. 
منتهی عاشقانه حرف زدن و از عشقبازی گفتن به معنی بی درو پیکر حرف 
زدن نیست و شعر حوزه حتی شاید بتواند در این عرصه وارد شود و با نگاه 
دینی که دارد بگوید برای عاشقانه گفتن الزم نیست که پرده دری کرد. با 

همین نگاه گاه می بینید بهترین ها در همین عرصه اتفاق افتاده  است.

من شنیدم که آقای جوادی آملی گفته اند »من اگر توان مالی اش را داشتم، 
هزار تا طلبه مستعد را جمع می کردم و هزینه کل زندگی شان را می دادم و 
می گفتم شما فقط شعر بگویید. شاید بین این ها یک عدد فردوسی بیرون 
بیاید«. من با شنیدن این حرف تعجب کردم و به سراغ ایشان رفتم و گفتم 

حاج آقا شما همچین حرفی را زدید؟ گفتند بله و تأیید  کردند. 
این نگاه از گذشــته با شعر بوده؛ هم از طرف امام)ره( و هم رهبری و  هم 

برخی دیگر از بزرگان حوزه.
منتهی این نگاه باید اآلن به سایرین هم منتقل بشود و حرکت های موثرتر 

اتفاق بیفتد. 

شاعرتربیتمیکردماگر...شعرحوزه،محجوباستشعرهاییکهدمدستیشدهاند
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«سپهر» تازه ترين اثر محمد مهدى خالقى 

سيما و سينما: محمدمهدى خالقى، مستندساز نام آشناى مشهدى در 
تازه ترين اثر خود در مقام تهيه كننده، سراغ ابوالفضل سپهر، شاعر مشهور 
دفاع مقدس رفته است. «سپهر» به بررسى زندگى و حيات شاعرانه مرحوم 
ابوالفضل سپهر مى پردازد. ويژگى ممتاز مرحوم سپهر زبان كودكانه و نگاه 

لطيف او به جنگ و اتفاقات آن بود.

مهدويان: پرداختن به تاريخ انقالب جزء عاليق من است

ايكنا: محمدحســين مهدويان، كارگردان مستند «ترور سرچشمه» در 
نشســت نقد و بررسى اين اثر گفت: فيلم ســازى در حوزه تاريخ معاصر 
جزء عاليق ويژه من اســت و در اين ميان تاريخ چهل سال اخير جايگاه 
ويژه اى در اين دلبســتگى قلبى را دارا است و «ترور سرچشمه» حاصل 
اين دلبســتگى است. وى افزود: البته كارهاى ديگر من نيز چه در حوزه 
فيلم هاى داستانى و چه آثار مستند به نوعى تاريخ انقالب را در بر مى گيرد، 
اما هميشه سعى كردم در اين كارها با داشته هاى علمى باال به موضوعات 
ورود كنم، چون اگر روايت اتفاقات معاصر حقيقى نباشد، تماشاگر آن را 
نپســنديده و با آن ارتباط برقرار نخواهند كرد. در زمانى كه مى خواستم 
مستند ترور سرچشمه را جلوى دوربين ببرم يك نكته را به صورت ويژه 
مد نظر داشتم آن هم اينكه تصويرى درست و واقعى از آنچه گذشته به 
مخاطب برسانم؛ حال اينكه در رسيدن به اين خواسته موفق بوده ام يا خير 

تماشاگر بايد آن را قضاوت كند.

 ســيما و ســينما/ زهره كهندل  چند 
سالى اســت كه طلبه ها و روحانيون به عرصه 
فيلمســازى و مستندسازى ورود بيشترى پيدا 
كرده اند. البته رد پاى روحانيون فيلمســاز در 
مستندسازى پررنگ تر است و برخى از آن ها به 
دنبال اين هستند تا جاپايشان را در اين حوزه 
محكم تر كنند. شايد ديدن يك روحانى يا طلبه 
با لباس روحانيت پشــت دوربين فيلمبردارى 
براى بســيارى جالب توجه باشــد، زيرا تصور 
كليشه اى مردم از روحانيت، حضور ايشان روى 
منبر اســت اما در سال هاى اخير شرايط تغيير 
كرده است و روحانيون و طلبه هاى بسيارى به 
اين نتيجه رســيده اند كه عالوه بر اســتفاده از 
ظرفيت هاى منبر بايســتى حرف هايشان را با 
زبان هنر هم مطرح كننــد و چه زبانى گوياتر 

از زبان تصوير. 
البتــه حضور روحانيــت جلــوى دوربين امر 
تــازه اى نيســت و در ســال هاى گذشــته 
فيلم هاى بسيار خوبى ســاخته شده كه نگاه 
متفاوتى به زندگى طالب و مســائل و دغدغه 
هاى شان داشــته است؛ «طالومس» و «فرشته 
ها با هم مى آيند» نمونه دو فيلم زيبا در ســال 
هاى اخير اســت كه به نحوى هنرمندانه و به 
دور از كليشــه به زندگى محصلين علوم دينى 

پرداختند.
اما اينكه از دل حوزه هاى علميه افرادى حاضر 
شوند تا در كنار تحصيل علوم و معارف اسالمى 
به ميدان فيلم ســازى پــا بگذارند اتفاقى تازه 
است كه سابقه چندانى ندارد و هنوز به صورت 
يك كار سازمان يافته و مدّون در نيامده است. 
تعداد طالب فيلم ســاز كم اند ولى با اين وجود 
همين تعداد را نيز مى توان به فال نيك گرفت. 
قطعا هر صنفى به حوزه كار خود بيشتر اشراف 
دارد و اگر روزى برســد كــه طلبه هاى جوان 
بتوانند فيلمى با نگاه دينى بســازند كه گيشه 
را از آن خــود كنــد، آن روز اتفاقى مهم رقم 

خواهد خورد.
حجت االســالم محســن نقى زاده، كارگردان 
مســتند «ديوار گتو» از روحانيون جوانى است 
كه ميل به حضــور جدى در هنر هفتم دارد و 
معتقد است: فيلمسازى چه در قالب مستند و 
چه داســتانى، مخاطبان بسيار بيشترى نسبت 
به ديگــر ابزارهاى رســانه اى دارد. با توجه به 
شرايط روز، الزم است كه روحانيون و طلبه ها 
به عرصه هاى جديد هم ورود پيدا كنند و يكى 

از مهم ترين اين عرصه ها فيلمسازى است. 
او با بيان اينكه فيلمســازى براى خودش آداب 
و ساختارى دارد، تأكيد  مى كند: از چالش هاى 
پيش روى طلبه ها در عرصه فيلمســازى اين 
است كه فرم را نمى شناسند و شايد اين موضوع 
در بين قشر مذهبى تر در سينما هم شايع باشد 

كه شناخت كمترى به فرم و تكنيك دارند. 
او مى افزايد: البته شــرايط ســال به سال دارد 
بهتر مى شود. براى من بهترين راه كسب تجربه 
و دانش در حوزه فرم، ســاختن فيلم است. در 
هر فيلمى كه مى ســازيد دانش و تجربه اى را 

كسب مى كنيد كه بسيار آموزنده است.

 دو طرف بايد همديگر را تحمل كنند
نقى زاده با تأكيد  بر اينكه مى توانيم حرف هاى 
مذهبــى و انقالبى خودمــان را در قالب فيلم 
به مخاطبــان بزنيــم، مى گويد: همــكارى با 
كارگردانان باتجربه و شــناخته شده مى تواند 
راهكارى براى يادگيرى فرم باشد، اما مشروط 
به اينكه دوطرف عقايد محتوايى خودشــان را 

كنار بگذارند و همديگر را تحمل كنند.
بــه بــاور او، طلبه هاى با اســتعداد و با انگيزه 
بسيار زيادى در حوزه علميه هستند كه از نظر 
محتوايى، اطالعات بســيار غنى و خوبى دارند، 
اما فرم و تكنيك را نمى شناســند. حوزه علميه 
بايد كالس هاى حرفه اى ســينما برگزار كند، 
اگرچــه در قم چنين فضايــى وجود دارد ولى 
از كارگردانان حرفه اى و بزرگ دعوت نمى شود 
تا در كارگاه هاى آموزشــى به طلبه ها آموزش 

بدهند.

  تعداد انگشت شمار طلبه فيلمسازها
نقى زاده به نقل از يكى از كارگردانان شناخته 
شده يادآور مى شود: آن كارگردان مى گفت كه 
در دهه شــصت اولين دوره سينمايى خودش 

را بيــن طلبه ها گذرانده بــود و جالب اينكه از 
آن جمــع فقط او كه ملبس به لباس روحانيت 

نبوده، كارگردان شده است.
به گفته او، هنوز هم بســيارى از مردم به وقت 
ديدن طلبه اى پشــت دوربين تعجب مى كنند 
و مى گويند كه چرا طلبه بايد فيلم بســازد! او 
ادامه مى دهد: براى من جاى تعجب اســت كه 
چرا بــراى آن ها اين موضوع جاى تعجب دارد، 
مگــر طلبه ها اجازه ورود به عرصه هاى مختلف 
را ندارند؟ مگــر طلبه ها در ميان مردم زندگى 

نمى كنند و از جنس همين مردم نيستند؟
كارگردان مســتند «ديوار گتــو» درباره تجربه 
ســاخت اين اثر توضيح مى دهــد: من با لباس 
روحانيــت، دوربين روى دســتم مى گرفتم و 
جالب اينكه ملبس هم به كنيســه هاى تهران 
رفتم و با برخورد خوب و روى گشــاده روبه رو  

شدم.

او كار كردن طلبه هاى مستندساز را در فضاى 
پايتخت كمى دشــوار مى داند و خاطرنشــان 
مى كنــد: در تهران خيلى كــم طلبه مى بينيد 
و شــايد يك دليلش اين باشــد كه طلبه ها، 
كمتر وارد جامعه مى شــوند. به نظرم بر خالف 
تهران كه با چالش مواجه هســتيم در شهرى 
مثل قم، فيلمســازى طلبه ها راحت تر اســت. 
ضمن اينكه تعداد طلبه هاى فيلمســازى كه 
به صورت جدى كار مى كنند انگشــت شــمار 

است.
نقــى زاده تأكيد  دارد كه در كارهايش ســعى 
دارد ضدكليشــه عمل كند و تفكراتش در اثر 
غالب نباشد. او مى گويد: حتى اگر احساس كنم 
كه جايى ممكن اســت لباس روحانيتى كه بر 
تن دارم موجب پيش داورى سوژه ها و مصاحبه 
شونده ها شود، با لباس معمولى حاضرم مى شوم 

اگرچه اين موارد بسيار كم است. 

  ملبس بودن، مهم ترين چالش 
حجت االسالم ســيد محمود شــريفى هم از 
مستندسازان جوان در قشر روحانيت است كه 
آخرين اثرش با عنوان «چنار» نگاهى جديد به 

زندگى طلبگى داشته است.
 او دربــاره فرصت هــا و چالش هاى پيش روى 
طلبه هاى مستندســاز به خبرنگار ما مى گويد: 
هنر فيلم و زبان تصوير، روش بســيار خوب و 
اثرگذارى براى تبليغ دينى اســت. تبليغ فقط 
از مسير منبر نيست و گاهى رسانه و هنر تأثير  
بيشــترى دارد، ضمن اينكه تعــداد مخاطبان 

رســانه نامحدود هســتند و تأثيــر ى كه زبان 
غيرمســتقيم هنر بــر روى مخاطب مى گذارد 

بسيار عميق تر است. 
او اضافــه مى كند: زبان تصويــر براى مخاطب 
روى منبر نمى رود، امروز بسيارى از منبررفتن 
خسته شــده اند و گاليه مى كنند كه روحانيون 
به جاى حرف زدن، عمــل كنند. تصوير، زبان 

عمل است. 

نگاه هاى سنگين مردم آزار دهنده است
اواز چالش هاى پيــش روى فعاليت اين عرصه 
مى گويد: يكــى از مهم ترين چالش ها، ملبس 
بودن ماست، گاهى به خاطر نگاه هاى سنگين 

مردم اذيت مى شويم. 
برخى وقتى ما را دوربين به دســت مى بينند، 
مى گوينــد فالنى منبرت را بــرو، چرا دوربين 
دســت گرفتى؟ به همين دليل در شرايطى كه 
الزم ببينم و حساسيت هاى مردم را دخيل در 
اثرم بدانم، ســعى مى كنم كه سر ضبط بدون 
لباس بروم، اما بعد از اينكه كار پخش مى شود 
همان عده باورشان نمى شــود كه اين مستند 
توسط يك طلبه ساخته شــده، فكر مى كنند 
كه طلبه ها قدرت ســاختن فيلم هاى خوب را 

ندارند. 
شــريفى دليــل ايــن نــگاه غلــط را ضعف 
طلبه هاى مستندساز در تكنيك و فرم دانسته 
و خاطرنشــان مى كند: خوشــبختانه در چند 
ســال اخير نگاه حوزه هم به ورود طلبه ها در 
عرصه هاى هنرى تغيير كرده اســت و از آن ها 
حمايت مى كنند در حالى كه در گذشته وقتى 
طلبه اى ســراغ هنر مى رفت، روبه رو ى او گارد 
مى گرفتند، ولى اكنون دوره هاى آموزشى براى 
يادگيرى تكنيك هاى به روز برگزار مى كنند و 
به قدرت اثربخشى ابزارهاى هنرى بيشتر توجه 

مى شود. 
به باور اين طلبه جوان كه دانشجوى كارشناسى 
ارشد كارگردانى است، به تدريج نگاه مردم هم 
اصالح مى شــود. ضمن اينكــه از ورود طالب 
بــه فيلمســازى، چند ســالى مى گــذرد و تا 
اينكه در نگاه عمومــى جامعه جا بيفتد، زمان 
مى بــرد. او تأكيــد  مى كند: اگــر روزى قلم و 
منبر، ابزار روحانيون براى انتقال انديشــه بود 
حاال رسانه و هنر، ابزارى قدرتمند براى انتقال 
انديشــه اســت و يك طلبه هنرمند بايد زبان 
ســينما را بلد باشــد، زبانى كه بشدت دشوار 

است و نياز به يادگيرى جدى دارد. 
طالب از نظر محتوايى بســيار غنى هســتند، 
اما از لحاظ شناخت فرم و تكنيك، ضعف هاى 
محسوســى دارند كه بايــد در فضاهاى هنرى 
حضور يابند تا محتواى غنى و خوب را در قالب 

و فرم بد، قربانى نكنند.

برش

حــوزه علميــه بايــد كالس هــاى 
حرفــه اى ســينما برگــزار كنــد، 
اگرچه در قم چنين فضايى وجود 
دارد ولــى از كارگردانان حرفه اى 
و بــزرگ دعــوت نمى شــود تا در 
كارگاه هاى آموزشــى بــه طلبه ها 

آموزش بدهند

سيما و سينما

«قدس» ورود روحانيون به عرصه فيلمسازى و مستندسازى را بررسى مى كند

تبليغ دين از دريچه دوربين 

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قان��ون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان 

های فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره   139760322002000963-1397/02/19   هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل 
تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم فاطمه ایمان پرس��ت   فرزند عبدالمجید بش��ماره شناس��نامه 
3660081124 صادره از زابل  بصورت مقدار 14/25 س��هم مش��اع از 171/15 س��هم از ششدانگ اعیان  
یکب��اب خانه به مس��احت کلی 171/15 متر مربع پ��الک 2 فرعی از 1124- اصل��ی  واقع در بخش یک 
سیس��تان شهر زابل کوچه 33منش��عبه از خیابان شهید باقری خریداری از مالک رسمی خانم زهرا ناروئی 
مح��رز گردیده اس��ت. لذا به منظ��ور اطالع عموم مرات��ب در دو نوبت به فاصل��ه 15 روز در روزنامه های 
کثیراالنتش��ار  آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت 

صادر خواهد شد .
توضیحات: با حفظ کاربری آموزشی9705183
تاریخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1397/04/12

تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 1397/04/27
ابراهیم شاهبازی اول – رئیس ثبت اسناد امالک زابل

م الف: 629

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قان��ون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان 

های فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره    139760322002000726-1397/02/16  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل 
تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای علی پیری فرزند صفربش��ماره شناس��نامه 433 صادره از زهک 
در شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 270 متر مربع در قسمتی ازپالک 528 فرعی از 1 اصلی  واقع در 
بخش دو سیس��تان ش��هر زابل خیابان باهنر 10خریداری از مالک رس��می آقای حسن برزگر سیاهمردی 
مح��رز گردیده اس��ت. لذا به منظ��ور اطالع عموم مرات��ب در دو نوبت به فاصل��ه 15 روز در روزنامه های 
کثیراالنتش��ار  آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت 

صادر خواهد شد .9705184
تاریخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1397/4/12

تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 1397/4/27
ابراهیم شاهبازی اول – رئیس ثبت اسناد امالک زابل

م الف: 631

آگهی دعوت افراز
چون خانم فاطمه ناروئی فرزند نیازمحمد احدی از مالکین مش��اعی پالک 200 فرعی از یک- اصلی واقع   
در بخش2 سیس��تان شهرس��تان زابل طبق درخواست ش��ماره 5559- ز  مورخ 1397/4/2 تقاضای افراز 
س��همی خود را از پالک مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش امالک مش��اع مصوب سال 1357 را از این 
اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس 
آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می 
گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت 
بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح روز مورخ 1397/5/3 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.9705186
تاریخ انتشار :  1397/4/12 

ابراهیم شاهبازی اول
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زابل

م الف:640

اصالحیه
پیرو آگهی دعوت افراز آقای نصراهلل ساسولی منتشر شده در تاریخ 97/4/9 موارد ذیل اصالح میگردد

-وکالتا از طرف طیبه جهانتیغ صحیح می باشد.
-پالک 1470 فرعی از یک اصلی صحیح می باشد.9705187

ابراهیم شاهبازی اول-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زابل

اصالحیه
پیرو آگهی دعوت افراز مهدی افش��اری  منتش��ر شده در تاریخ 97/4/9 تاریخ افراز 97/04/27 صحیح می 

باشد.9705188
ابراهیم شاهبازی اول – رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

اصالحیه
پیرو آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد س��ند مربوط به آقای جواد میر   منتش��ر ش��ده در تاریخ 97/4/9 مس��احت یکباب منزل 250 

مترمربع صحیح می باشد که به اشتباه 350 مترمربع چاپ گردیده است.9705190
ابراهیم شاهبازی اول – رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

اجرائیه
مشخصات محکوم له/ محکوم لهم:

مسعود ریگی تمندانی فرزند ولی محمد به نشانی استان سیستان و بلوچستان – شهرستان زاهدان – شهر 
زاهدان – غدیر 2 پالک 16

مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم
1- مرادبخش تمندانی ریگی فرزند خدابخش به نشانی  

محکوم به: 
بسمه تعالی

بموجب درخواس��ت  اج��رای حکم مربوطه بش��ماره 9710095500200003 و ش��ماره دادنامه مربوطه 
9609975500200700  محکوم علیه محکوم اس��ت به پرداخت مبل��غ 163/380/000 ریال بابت اصل 
خواس��ته و مبلغ 4/575/750 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسی 
کارش��ناس و مبلغ 775/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی پرونده تامین دلیل بش��ماره )960434( در حق 

محکوم له محکوم می نماید ضمنا پرداخت  حق االجرا بر عهده محکوم علیه می باشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 

1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 
2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد

3- مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف س��ی روز کلیه اموال خود را ش��امل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیر منقول، به طور مش��روح مش��تمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 
و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مش��خصات دقیق حس��ابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اش��خاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اش��خاص ثالث و نیز فهرس��ت نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکس��ال قبل از طرح دعوای اعس��ار به ضمیمه دادخواس��ت اعسار به 
مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواس��ت محکوم له بازداش��ت می ش��ود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394(
4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه 
هف��ت را در پ��ی دارد.)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و م��اده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394(
5- انتق��ال م��ال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباش��د موجب مجازات تعزیری درجه ش��ش یا جزلی نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 

مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت س��ی روز ارائه ش��ود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
محک��وم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توس��ط محکوم علیه خواه��د بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 1394(9705192
شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان زاهدان 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول(
به موجب اجراییه صادره از ش��عبه س��وم حقوقی زابل محکوم علیه محمدرضا میرشکار فرزند غالم محکوم 
به پرداخت مبلغ 1/386/064/715 ریال در حق محکوم له عیسی سارانی نسب فرزند علی  گردیده است 
مقرر می دارد چون ملک به پالک ثبتی 24 فرعی از 1116 اصلی بش��ماره ثبت 13400 بنام وثیقه گذار 
محمدرضا سیستانی اصل جزینکی در پرونده ثبت گردیده است که ارزش ملک  حسب نظریه کارشناسی 
ارزش ملک با قیمت پایه 1/500/000/000 ریال برآورد گردیده و بدلیل عدم معرفی محکوم علیه دستور 
و ضب��ط وج��ه الوثاق صادر لذا ب��ا توجه به تقاضای محکوم له  ملک فوق الذک��ر از طریق مزایده در تاریخ 
1397/04/30 روز ش��نبه راس  س��اعت 10 صبح بفروش میرسد متقاضیان می توانند پنج رو مانده به روز 
مقرر با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید س��پس در صورت تمایل در جلس��ه مزایده شرکت نمایند 
ضمنا فروش آن از قیمت پایه ش��روع و به کس��ی که باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید مورد مزایده به او 
واگذار می گردد همچنین کلیه هزینه های مربوطه به عهده برنده و انتقال سند بنام خریدار تابع مقررات 
خواهد بود این آگهی به تجویز مواد 114 و 118 و 120 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از روزنامه های 

کثیراالنتشار منتشر می گردد.9705194
محمد علیزاده- قاضی اجرای احکام حقوقی دادگستری زابل

م الف:636

رونوشت آگهی حصروراثت
خواه��ان رونوش��ت حصر وراث��ت فاطم��ه ذورقی کارگ��ر فرزن��د عبدالحمید دارای شناس��نامه ش��ماره 
3610445831 زاهدان به ش��رح دادخواس��ت تقدیمی ثبت ش��ده به کالس��ه  9709985500900224   
ازاین ش��ورا در خواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حبیب اشترک فرزند 
ابراهیم  بشناسنامه  249صادره از زهک درتاریخ1396/05/28در  اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته 

و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1- خواهان با مشخصات سجلی فوق الذکر همسر متوفی

2- محمدعمر اشترک فرزند حبیب فاقد شناسنامه
3- مائده اشترک فرزند حبیب فاقد شناسنامه هر دو فرزندان ذکور و اناث متوفی می باشند

  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 . 9705196
شعبه 9 شورای حل اختالف زاهدان

م الف:878

آگهی مزایده اموال مرحله اول
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه شماره فوق صادره از حوزه شماره 26 شورای حل اختالف مشهد محکوم 
علیه آقای/خانم دانیال میرزایی جمعاً به پرداخت مبلغ 117/233/730 ریال بابت اصل خواسته و خسارت 
تأخیر تأدیه در حق محکوم له آقای/خانم سوس��ن تقوی محکوم گردیده اس��ت و چون تاکنون نس��بت به 
پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حس��ب تقاضای طلبکار اموال مش��روحه ذیل در قبال محکوم به 
توقیف و توس��ط کارشناس دادگس��تری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ سه ش��نبه 97/5/2 از ساعت 10 
الی 11 صبح در محل اجرای احکام مدنی ش��وراهای حل اختالف مش��هد واقع در میدان ش��هدا خ عبادی 
روبروی عبادی 8 اجرای احکام مجتمع شماره یک شورای حل اختالف مشهد از طریق مزایده حضوری به 
فروش برس��د مزایده از قیمت پایه ش��روع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد 
شد طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال 

داده ش��ود ضمناً حداقل ده درصد از بهای فروش مورد مزای��ده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد 
شد. اموال مورد مزایده عبارت است از:

1- جارو برقی Black&Decke دو عدد 9/500/00 ریال
2- چای ساز BRAUN 5 عدد 10/000/000 ریال

3- ظرفشویی 6 نفره Majic یک عدد 15000/000 ریال
4- سرویس جهیزیه آشپزخانه 30 پارچه 3 عدد 13/500/000 ریال

5- همزن کاسه دار Cehezal CH 301 هشت عدد 12/000/000 ریال
و تعداد یازده قلم اقالم دیگر که مجموعاً توس��ط کارش��ناس به میزان یکصد و یازده میلیون ریال توس��ط 

کارشناس ارزیابی گردیده است. )کلیه اجناس نو و آکبند می باشد( آ- 9705007 م.الف 13354
دادورز مجتمع یک اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف مشهد مقدس- رهنورد

آگهی مزایده اموال مرحله اول
به موجب پرونده اجرایی کالس��ه ش��ماره فوق صادره از حوزه شماره 7 شورای حل اختالف مشهد محکوم 
علیه آقای/خانم حس��ن خجسته جمعاً به پرداخت مبلغ 54/299/830 ریال بابت اصل خواسته و خسارت 
تأخیر تأدیه در حق محکوم له آقای/خانم محمدجعفر حفظ الرضائی محکوم گردیده است و چون تاکنون 
نس��بت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حس��ب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در قبال 
محکوم به توقیف و توس��ط کارش��ناس دادگس��تری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 97/5/6 از ساعت 9 
الی 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی ش��وراهای حل اختالف مش��هد واقع در میدان ش��هدا خ عبادی 
روبروی عبادی 8 اجرای احکام مجتمع شماره یک شورای حل اختالف مشهد از طریق مزایده حضوری به 
فروش برس��د مزایده از قیمت پایه ش��روع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد 
شد طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال 
داده ش��ود ضمناً حداقل ده درصد از بهای فروش مورد مزای��ده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد 

شد. اموال مورد مزایده عبارت است از:
1- صندلی طرح اکس��ل راحتی پایه اس��تیل 15 عدد مس��تعمل مبلغ واحد 850000 ریال 12750000 

ریال
2- صندلی مدیریتی و اپراتوری گردان 5 دس��تگاه مس��تعمل مبلغ واح��د 1500/000 ریال 7500/000 

ریال
3- میز اداری رویه طرح ام دی اف و فلز 7 عدد مستعمل مبلغ واحد 950000 ریال 6650000 ریال

4- کمد زیر میزی دو درب طرح ام دی اف 2 عدد مستعمل مبلغ واحد 350000 ریال 700/000 ریال
و تعداد 35 قلم دیگر که مجموعاً توس��ط کارش��ناس به میزان 52/370/000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت. 

آ- 9705091 م.الف 13353
دادورز مجتمع یک اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف مشهد مقدس- رهنورد

آگهی مزایده اموال منقول )38/1(
به موجب کالس��ه پرونده اجرایی 41/963324 صادره از ش��عبه 188 شوراهای حل اختالف مشهد، آقای/

خان��م رضا آرزومند محکوم به پرداخت مبلغ 117/994/261 ریال در حق آقای/خانم مرتضی ضیاءالدینی 
دشت خاک و مبلغ 5/000/000 ریال نیم عشر دولتی است. نظر به اینکه نامبرده نسبت به پرداخت دیونش 
اقدامی ننموده اس��ت، حس��ب تقاضای محکوم له در قبال محکوم به، اموال به شرح ذیل توسط کارشناس 
رس��می دادگس��تری به مبلغ 144/960/000 ریال ارزیابی گردیده و مقرر گردید در تاریخ 1397/5/7 از 
ساعت 9 الی 10 صبح با حضور نماینده محترم دادستان و از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام 
مدنی مجتمع ش��ماره چهار ش��وراهای حل اختالف مش��هد، واقع در بولوار کوثر، نبش کوثر شمالی 15، از 
طریق مزایده به فروش میرسد. مزایده از قیمت کارشناس شروع و به کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد 
مینمایند واگذار خواهد ش��د. طالبین به خرید جهت کس��ب اطالعات بیشتر و بازدید از ملک موصوف پنج 
روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند. ضمناً حتماً حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده 

نقداً و باقیمانده حداکثر ظرف یکماه وصول خواهد شد. اقالم مورد مزایده به شرح ذیل میباشند:
می��ز تلویزیون مش��کی دو تکه 2 ع��دد 3/600/000 ریال، میز تلویزیون Z یک ع��دد 4/800/000 ریال، 
می��ز تلویزیون 130 یک عدد 2/700/000 ریال، میز نهارخوری باکس��ی ام دی اف 5 عدد 13/000/000 
ری��ال، می��ز نهارخوری 4 نف��ره ام دی اف 2 عدد 3/520/000 ریال، میز نهارخ��وری 6 نفره بیضی 6 عدد 
25/200/000 ری��ال، میز نهارخوری 4 نفره رنگی 4 عدد 10/240/000 ریال، میز آرایش گردوئی 2 عدد 
9/000/000 ری��ال، تخ��ت ج��وان رنگی یک ع��دد 2/200/000 ریال، صندلی نهار خ��وری خام 20 عدد 
17/000/000 ریال، الیه روی درب 12 عدد 6/000/000 ریال میز آرایش مهسان یک عدد 3/500/000 
ری��ال، می��ز جلو مبلی خام 5 عدد 6/500/000 ریال، میز تلویزیون هایگالس شیش��ه س��کوریت 13 عدد 
37/700/000 ری��ال که کلیه اقالم ب��ه مبلغ 144/960/000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت. آ- 9705092 

م.الف 13355
مدیر اجرای احکام مجتمع شماره چهار شوراهای حل اختالف مشهد

38/2 آگهی تجدید مزایده اموال منقول )خودرو(
به موجب کالس��ه پرونده اجرایی 41/970321 صادره از ش��عبه 194 شوراهای حل اختالف مشهد، آقای/

خانم مهدی براتی درح محکوم به پرداخت مبلغ 70/593/309 ریال در حق آقای/خانم مهدی ش��کیبائی 
نژاد و مبلغ 3/000/000 ریال نیم عشر دولتی است. نظر به اینکه نامبرده نسبت به پرداخت دیونش اقدامی 
ننموده است، حسب تقاضای محکوم له در قبال محکوم به، یکدستگاه خودرو پژو GLX 405 رنگ بژ مدل 
83 که توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 70/000/000 ریال ارزیابی گردیده و مقرر گردید در 
تاریخ 1397/5/8 از ساعت 10 الی 11 صبح با حضور نماینده محترم دادستان و از طریق مزایده حضوری 
در محل اجرای احکام مدنی مجتمع شماره چهار شوراهای حل اختالف مشهد، واقع در بولوار کوثر، نبش 
کوثر ش��مالی 15، از طریق مزایده حضوری به فروش میرس��د. مزایده از قیمت ارزیابی ش��ده ش��روع و به 
کس��انیکه باالترین قیمت را پیش��نهاد مینمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید جهت کسب اطالعات 
بیش��تر و بازدید از خودرو موصوف پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نس��بت به بازدید 
آنان از خودرو مورد مزایده اقدام الزم صورت پذیرد. ضمناً حتماً حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقداً 
و باقیمانده حداکثر ظرف یکماه وصول خواهد ش��د. کلیه بدهی های معوقه به عهده محکوم علیه و هزینه 
تنظیم س��ند به عهده خریدار می باشد. مش��خصات خودرو مورد مزایده سواری پژو تیپ GLX 405 رنگ 
بژ مدل 83 سوخت بنزینی چهار چرخ چهار سیلندر ساخت ایران، خودرو چپی سقف تعویضی تمام رنگ، 
سرشاس��ی عقب و جلو خوردگی دارد کف صندوق عقب خوردگی دارد الستیک فرسوده صندلی مستعمل 
داشبورد سالم باطری فرسوده سپر جلو و عقب سالم چراغها عقب و جلو سالم کیلومتر کارکرد بعلت نبودن 
سوئیچ رؤیت نگردید مدارک خودرو بیمه نامه و معاینه فنی رؤیت نشد که خودرو به مبلغ 70/000/000 

ریال ارزیابی گردیده است. آ- 9705093 م.الف 13352
مدیر اجرای احکام مجتمع شماره چهار شوراهای حل اختالف مشهد

آگهی تجدید مزایده اموال منقول )38/1(
به موجب کالس��ه پرونده اجرایی 61/964306 صادره از ش��عبه 189 شوراهای حل اختالف مشهد، آقای/

خانم مهدی معاون سعیدی نوغانی محکوم به پرداخت مبلغ 36/250/233 ریال در حق آقای/خانم حسین 
غریب ش��اهی حاجی آبادی و مبلغ 3/350/000 ریال نیم عش��ر دولتی اس��ت. نظر به اینکه نامبرده نسبت 
به پرداخت دیونش اقدامی ننموده اس��ت، حس��ب تقاضای محکوم له در قبال محکوم به، اموال به ش��رح 
ذیل توس��ط کارشناس رسمی دادگس��تری به مبلغ 36/000/000 ریال ارزیابی گردیده و مقرر گردید در 
تاریخ 1397/5/8 از س��اعت 9 الی 10 صبح با حضور نماینده محترم دادس��تان و از طریق مزایده حضوری 
در محل اجرای احکام مدنی مجتمع ش��ماره چهار ش��وراهای حل اختالف مش��هد، واق��ع در بولوار کوثر، 
نبش کوثر ش��مالی 15، از طریق مزایده به فروش میرس��د. مزایده از قیمت کارشناس شروع و به کسانیکه 
باالترین قیمت را پیش��نهاد مینمایند واگذار خواهد ش��د. طالبین به خرید جهت کسب اطالعات بیشتر و 
بازدی��د از مل��ک موصوف پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجع��ه نمایند. ضمناً حتماً حداقل 
10 درصد از بهای مورد مزایده نقداً و باقیمانده حداکثر ظرف یکماه وصول خواهد شد. اقالم مورد مزایده 

به شرح ذیل میباشند:
فریزر صندلی الکترواس��تیل نوع وان استیل 2 متری با درب شیشه ای یک دستگاه مستعمل بسیار تمیز با 

کمپرسور 3.4HP ابعاد تقریبی 2*60*80 که قیمت ارزیابی شده 36/000/000 ریال می باشد.
 آ- 9705095 
م.الف 13351

مدیر اجرای احکام مجتمع شماره چهار شوراهای حل اختالف مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9700029
بدینوسیله به آقایان ابراهیم احمدی خشتی فرزند احمد خان شماره شناسنامه 114 تاریخ تولد 1307/2/2 
کد ملی 5539479238 و امیر احمدی فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 81 کد ملی 0779290461 صادر 
درگز بدهکاران پرونده اجرایی کالس��ه 9700029 ش��عبه اجرای ثبت درگز ابالغ می گردد که برابر اسناد 
رهن��ی ش��مارات 2430-86/08/28 و 3594-88/02/31 دفتر 6 درگ��ز و 84417-77/12/23 دفتر یک 
قوچ��ان و 1638-85/12/10 دفتر 6 درگ��ز و 47883-74/09/19 دفتر 4 درگ��ز و 84/01/08-30575  
دفتر 20 درگز بین شما و بانک کشاورزی شعبه درگز مبلغ 5/200/019/739 ریال بدهکار می باشید که 
بر اثر عدم پرداخت وجه بس��تانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و 
بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما 
ابالغ می گردد از تاریخ انتش��ار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه 
منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار 

آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.9705179
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز

ناصر حسن زاده

آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9600020 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به پالک ثبتی چهار فرعی 
از دویست و شصت و هفت اصلی بخش 7 قوچان با شماره دفتر الکترونیکی 13950306017000611 به 
نام قادر روشنی مقدم ثبت و سند صادر گردیده و برابر سند رهنی شماره 8147-1390/12/28 دفتر خانه 
7 درگز در رهن بانک کش��اورزی قرار گرفته و طبق نظر کارش��ناس رسمی به مبلغ یک میلیارد و هشتصد 
میلیون ریال )1/800/000/000 ریال( ارزیابی شده و پالک فوق برابر گزارش کارشناس شامل یک قطعه 
زمین زراعی آبیزار به مساحت 85201 متر مربع دارای دو جلد سند مالکیت به صورت 4 سهم مشاع از 7 
سه ششدانگ با شماره ثبت 14519 و 3 سهم مشاع از 7 سهم ششدانگ با شماره ثبت 14577 با شماره 
پالک فوق الذکر واقع در قریه حضرت سلطان قطعه 11 درگز بخش 7 درگز واقع در جنب روستا روبروی 
منزل شخصی مالک دارای مشخصات به صورت یک تکه بودن ملک  ودارای سهمیه آب به صورت زمستانه 
و قابل کش��ت بصورت سالیانه می باشد، پالک فوق از س��اعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 97/05/17 
در اداره ثبت اس��ناد و امالک درگز واقع در نبش خیابان امام رضا 7 از طریق مزایده به فروش می رس��د. 
مزایده از مبلغ 1/800/000/000 ریال ) یک میلیارد و هش��تصد میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق، گاز اعم از حق 
انش��عاب و حق اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مس��ترد خواهد شد و نیم عش��ر و حق مزایده نقداًوصول می گردد ضمناًچنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 

گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد
9705181.

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز 
ناصر حسن زاده

صورتجلسه برگزاری مزایده )مرحله اول(
احتراماً به تاریخ 97/4/2 پرونده اجرائی کالسه شماره 52/970114 جهت برگزاری مزایده تحت قرارداد از 
آنجایی که در این پرونده محکوم علیه آقای/خانم سیدیاسر حسینی جمعاً به پرداخت مبلغ -/82/135/000 
ریال بابت اصل خواس��ته و خس��ارت تأخیر تأدیه در حق محکوم له آقای/خانم محمدعلی اشکانی محکوم 
گردیده و چون تاکنون نس��بت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حس��ب تقاضای طلبکار اموال 
مشروحه ذیل در قبال اصل خواسته، قسمتی از اصل خواسته توقیف و توسط کارشناس دادگستری ارزیابی 
و پس از درج آگهی در روزنامه قدس شماره 10056 صفحه.... مقرر گردیده که مزایده در مورخه یوم جاری 
از ساعت 10 در محل اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف مشهد به فروش برسد بنابراین مزایده در 
موعد مقرر با حضور آقای سعید شیرخانی به عنوان نماینده محترم دادستان توسط اینجانب الیاس باقری 

دادورز اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف مشهد در محل معینه برگزار 
در وقت مزایده خریداری جهت خرید مال مورد مزایده در اجرا حاضر نگردید و محکوم له شخصاً اظهاریه 
خری��د خ��ودروی پژو 206 مدل 82 به ش��ماره انتظامی 585 ی 53- ایران 32 نم��ود و تقاضا تهاتر مبلغ 
خودرو تا مبلغ محکوم به را دارد و هیچگونه اعتراضی به مدل مزایده و مبلغ خودرو را ندارد و مبلغ خودرو 
ب��ا مبلغ محک��وم له تهاتر و پس از تهاتر محکوم له می باش��د. مبلغ -/7/865/000 ریال دیگر به حس��اب 

دادگستری واریز نمایید.
 آ- 9705133 م.الف 13687

دادورز اجرای احکام مدنی شورا
 شیرخانی



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
دو يا ســه شبى مى شــد كه دو نفر 
ناشــناس را آن اطراف ديده بودند... 
مثل مأمورها انگار كشــيك كســى يــا چيزى را 
مى كشيدند... «عشقى» به توصيه دوستانش چند روز 
مى شد كه از خانه بيرون نرفته بود... آن شب، خواب 
به چشمش نيامد... صبح، خسته و پريشان خودش 
را به لب حوض رساند... پسرعمويش كه اين چند روز 
در خانه مراقبش بود، با زدن آفتاب، خاطرجمع شده 
و از خانه بيرون رفته بود...كلفت خانه كه براى خريد 
بيرون رفت، در را پشــت سرش نبست... «عشقى» 
هنوز شستن دســت و صورتش را تمام نكرده بود 
كه در نيمه باز حياط، باز شــد... سه نفر، بى خبر و 
بى اجازه وارد شدند...پرسيد چه كار داريد؟ يكى شان 
جلوتر آمد و گفت: چند روز پيش، عريضه نوشتيم...
شكايت كرديم از سردار «اكرم همدانى»...داديم كه 
برسوننش به شما و چاپش كنين... «عشقى» لب ها 
و اخم هايش با خنده باز شد... تعارف زد...بفرمايين... 
شانه به شانه نفر اول راه افتاد به طرف مهمانخانه... دو 
نفرى كه عقب تر ايستاده بودند... نگاهى به اطراف و 

بعد به هم كردند و از پشت سر، راه افتادند....

فرار از پايتخت و تحصيل
«سيد محمدرضا كردســتانى» را اگر چه بيشتر با 
شــاعرى و لقب «ميرزاده عشقى» مى شناسيم، اما 
تاريخ معاصر ايران عالوه بر شاعرى، او را روزنامه نگار، 
نويسنده و نمايشنامه نويس مى داند. سال 1273 در 
همدان به دنيا مى آيد، در مكتبخانه هاى محلى درس 
مى خواند و از هفت ســالگى راهى مدارس نوين آن 
روزگار مى شــود. چون زبان فرانسه را هم آموخته 
بود،پيش از پايان تحصيالت متوسطه در تجارتخانه 
يك بازرگان فرانسوى به كار مترجمى مشغول شد 
و البته از اين فرصت براى تقويت زبان فرانسوى اش 
استفاده كرد. 15 ساله بود كه براى ادامه تحصيل، 
اول به اصفهان و بعد هم در 17 سالگى به پايتخت 
رفت. انگار بيشتر از سه ماه نتوانست تهران را تحمل 

كنــد. هواى واليت به ســرش افتــاد و به همدان 
برگشت. چهار ماه طول كشيد تا اصرار و اجبار پدر 
كارگر بيفتد و «محمد رضا» راضى شــود به سفر 
دوباره به تهــران و ادامه تحصيل. با اين همه نه به 
تهران رفت و نه سراغ ادامه تحصيل را گرفت! مدتى 
در رشــت، كمى هم در انزلى ماند و بعد هم دوباره 
به همدان رسيد! شانسش زد، جنگ جهانى اول در 
گرفت و پدر فرصت نكرد يقه اش را براى اين فرار از 

تحصيل و پايتخت بگيرد.

استانبول
مى شــود همه فرار از تحصيل، بند نشدن در يك 
شهر، از اين شاخه به آن شاخه پريدن و... را ربط داد 
به روحيه شاعرى و شوريدگى اش. اين شوريدگى 
با خامى هاى جوانى دســت به دست هم دادند و تا 
خانواده خواستند به خودشان بجنبند، «محمد رضا» 
را ديدند كه در دعواى بزرگ جهانى ميان دولت هاى 
متفق با دولت هاى متحد، طرف عثمانى ها را گرفته 
و همراه مهاجران ايرانى، ســر از استانبول در آورده 
اســت! البته ماجرا، پناهندگى، مهاجرت عشقى يا 
سفرهاى تفريحى نبود. «محمدرضا» در استانبول 
به صورت «مستمع آزاد» و غيررسمى در دوره هاى 
علوم اجتماعى و فلســفه حضور پيدا كرد. اگرچه 
نشانه هاى شاعرى و نويسندگى از مدت ها پيش در 
او پيدا شده بود، اما نخستين آثار شاعرانه جدى اش 

را در زمان حضور در استانبول پديد آورد.

 شاعر سياسى
شــاعر بود اما نه از آن شاعرهاى غرق در خيال هاى 
عاشقانه و شخصى كه بى خيال دنيا، آدم ها و درد و 
رنج هاى اطرافشان مى شوند. ذهن و شعر «عشقى» 
پُر بود از آنچه در اطرافش مى گذشــت. همان قدر 
كه او درد و رنج و آرزوهاى مردمش را مى فهميد و 
مى شناخت، مردم نيز زبان و شعر او را مى فهميدند 
و مى پسنديدند. عشقى را شايد بشود سياسى ترين 
شــاعر روزگار خود و حتى سالهاى بعد دانست. اما 

اين سياســى بودن از جنس «سياست بازى» نبود. 
اشعار به شدت سياسى و تند و تيز او به جاى اينكه 
به زبان سياست و سياستمداران باشد و پيچيده شده 
در رنگ و لعاب الفاظ دهان پركن، زبان مردم كوچه 
و بازار بود. نمى شود ادعا كرد او تنها شاعر سياسى 
ايران اســت چون حتى شاعران بزرگ و بنام ايرانى 
همواره به شكلى شاعر سياسى هم بوده اند اما اين 
سياست ورزى در ميان شاعران آن قدر نيست كه در 

نهايت سر آن ها را به باد بدهد!

 پيشگام شعر نو
روزنامه نگار هم بود. نخســتين روزنامه اش را 20 
ســالگى، در همــدان در آورده و نامــش را «نامه 
عشقى» گذاشته بود.از سرنوشــت اين روزنامه و 
اينكه چه مدت دوام آورده و چقدر مخاطب داشته 
است، خبرى در دست نيست و تنها شماره هاى اول 
و ســوم آن به تاريخ 18 ذيقعده سال 1333 و 27 
محرم 1334 را مى شود پيدا كرد. از وقتى استانبول 
را رها كرد و به همدان بازگشــت و اندكى بعد به 
تهران آمد، سياست هم سراغ او، اشعار و نوشته ها 
و ســخنرانى هايش آمد. با نويسندگان و شاعران 
ارتباط پيدا كرد و پايش به حزب «سوسياليست» 
باز شد و در كنار اقليت مجلس شورا قرار گرفت. آن 
سال ها نيش قلمش بيشتر از همه متوجه نخست 

وزير(وثوق الدوله) بود.
 او را از جمله روشنفكران عصر مشروطه به حساب 
مى آورند كه در گير و دار هاى سياسى آن روزگار، و 
زمانى كه هنوز خيلى از سياستمداران و روشنفكران 
ايرانى، درگير حقوق مردان بودند، پيشگام در دفاع 
از حقوق زنان بود و خيلى زودهنگام از لزوم حضور 
زنان در جامعه حرف مى زد. البته اين پيشگامى اش 
تنها به سياست محدود نمى شود. برخى ها نوشته اند 
«ميرزاده عشقى» مدت ها پيش از «نيما يوشيج» 
سرودن شعر نو را آغاز كرد و نخستين اشعار نوى 
«نيمــا» را او در روزنامه «قرن بيســتم» به چاپ 

رساند. 

 شعر يا سياست؟
در اينكه شاعرانگى و اشــعار تند و تيز سياسى يا 
ســخنرانى ها و روزنامه نگارى كدام يك، در نهايت 
ســرش را به باد دادند، اختالف نظر است. خيلى ها 
نيز همه اين هــا را عامل فرســتادن او به قربانگاه 
مى دانند. البتــه روزنامه نگارى اش بــا روزنامه اى 
چون «قرن بيســتم» كه به قول خودش بيشتر از 
دو مشترك نداشت، نمى تواند به تنهايى دليل اين 
سرنوشت خونين باشد. چه اينكه اگر روزنامه اى را 
به چاپ مى رســاند و به فروش مى رفت، به خاطر 
شهرت «عشقِى شاعر» و مردمى بودنش بود نه به 
خاطر روزنامه و مقاالت و محتوياتش. برخى ها هم 
مانند «محمد قائد» همه چيز را درباره «عشــقى» 
منكر شــده يا يك ســوء تفاهم مى دانند و مدعى 
شــده اند: «ماندگارى نام عشقى تا حدى به سبب 
جوانمرگى و مهم تر، از اين روســت كه نخســتين 
قربانى ظهور و صعود ســردار ســپه شناخته شد... 
به تفكــر برپايى جمهورى در ايران مى تاخت اما به 
شخص رضاخان نه. با اين همه، ابتداى سال 1303 
ترجيع بند «جمهورى نامه» عليه ســردار سپه، كه 
اساســاً و عمدتاً كار «بهار» بود، به اسم او در رفت. 
چند ماه بعد روزنامه تعطيل مانده اش را به شخصى 
كه چيزى درباره او نمى دانيم واگذاشت و آن شخص 
چند مضحك قلمى چاپ كــرد، از جمله يكى كه 

جمبول (John Bull، نماد بريتانيا) را نشان مى داد 
سوار بر خرى كه فوراً كنايه از سردار سپه تعبير شد. 
كاريكاتورها ربطى به عشقى نداشت اما او را مسئول 
مى شــناختند. ظهر شــنبه روزنامه درآمد و ظهر 
پنجشنبه زندگى عشقى پايان يافت. بيشتر شهيد 
راه سوءتفاهم شد تا مشروطيت يا هر چيز ديگر... »!

 هرگز نميرد آنكه...
... دو نفــرى كه عقب تر ايســتاده بودنــد... نگاهى 
به اطراف و بعد به هم كردند و از پشــت ســر، راه 
افتادند... يك نفرشــان اسلحه كشيد و از پشت سر 
شليك كرد... هر سه نفر به سرعت گريختند... عشقى 
فرياد زنان خودش را به كوچه رساند... خونريزى و 
درد امانش نداد... ناتوان شد و افتاد توى جوى آب... 
قاتل را گرفتند... عشقى در بيمارستان شهربانى روى 
تخت، با گلوله اى كه از طرف چپ سينه داخل شده 
و زير قلب جا خوش كرده بود...آن قدر درد كشــيد 
و خون از دســت داد كه روز بعد را نديد... صبح روز 
بعد تمام تهران عزادار بود. دانشمندان، دانش آموزان، 
كاسب كارها و اهالى محل طوق و علم بلند كرده و 
شــاعر جوان را در حالى كه پيراهن خونين او روى 
تابوت بود تشــييع كردند... «شــهريار» در فراقش 
ســرود: هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق / 

عشقى نمرد و ُمرد حريف نبرد او... .
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ايستگاه

بخارشوى  پزشكى!
 ايستگاه/ اميد ظرافتى يك ضرب المثل 
قديمى داريم كه مى گويد: «مسئولى كه 
تكذيب نكند، اصالً مسئول نيست!» حاال 
زياد اهميتى نــدارد كه اين ضرب المثل 
را واقعاً قديمى ها گفته اند يا نه؟! مهم اين 
است كه بعد از افشاى نام شركت هايى كه با 
ارز 4200 تومانى هرچيزى شما فكر كنيد 

وارد كرده اند و اين اجناس را با دالر آزاد به من و شما فروخته اند و از آنجايى كه 
مسئول خوب مسئولى است كه بالفاصله تكذيب كند، مسئوالن اين شركت ها 
دانه دانه نامه هاى تكذيبيه را به رئيس بانك مركزى ارسال كرده اند! از جمله 
اين شركت هاى تكذيب كننده، برخى شركت هاى داروسازى بودند كه طبق 
گزارش بانك مركزى ارز دولتى را گرفته اند و به جاى واردات دارو، بخارشــوى 
وارد كرده اند! حاال ما به مســئوالن عزيز اين شركت ها مى گوييم كه عزيز دل 
برادر! چرا به هول و وال افتاده اى؟! چرا چپ و راست تكذيب مى كنى قربان روى 
ماهت بروم من؟ كيست كه از كاربرد هاى گسترده بخارشوى در صنعت پزشكى 
خبر نداشته باشد؟ اصالً يك صنعت تجهيزات پزشكى است و يك بخارشوى! 
حاال چون چند جوان خام و بى تجربه كه سرشان از صنعت تجهيزات پزشكى 
در نمى آيد، توى شبكه هاى مجازى شما را بد نام كرده اند، ما براى روشن شدن 
آن ها و ساير مردم چند كاربرد حياتى بخارشوى در پزشكى را براى مخاطبان 

محترممان ليست مى كنيم: 
درمان آسم: از آنجايى كه اين شــركت ها گفته اند منظور بانك مركزى از 
بخارشوى، اسپرى هاى استنشاقى بوده است و با عنايت به اينكه بتازگى اصًال 
كسى از اسپرى هاى مخصوص آسم استفاده نمى كند، نتيجه اين مى شود كه 
بخار شور براى بهبود تنفس هم مفيد است و بيماران تنفسى به جاى استفاده از 

آن اسپرى هاى زيان آور، همه به استفاده از بخارشوى روى آورده اند!
گوش، حلق و بينى: خدا وكيلى شــما مى دانســتيد شست وشو ى گوش با 
بخارشوى چه فوايد بى شمارى دارد؟ اين روش شست وشو ى جديد است كه 
توسط برخى شــركت هاى داروسازى ايرانى اختراع شده و بزودى در مقياس 

جهانى به ثبت خواهد رسيد.
بيهوشى: به اين خاطر كه مواد بيهوشى خطرناك هستند و ممكن است بيمار 
بعد از بيهوشــى ديگر به هوش نيايد و به ديار باقى بشتابد، در پزشكى نوين 
براى بيهوش كردن بيمار از بخارشــوى استفاده مى كنند. به اين صورت كه 
درجه بخار را روى داغ ترين حالت گذاشته و به سر و صورت بيمار مى پاشند! 
اگر بيمار جان ســخت بود و با اين روش بيهوش نشد، با مخزن بخار شور به 
گيجگاهش ضربه مى زنند كه در اين حالت به طور قطع بيهوش خواهد شد... 
اآلن رئيس مان بخارشوى به دست دارد به طرفمان مى آيد... تا «نه+طنز» بعدى 

شما را به خدا سپرديم...!

نه+طنز

قانون براى مردم است، نه ملكه!
 ايســتگاه    بــا اينكه ملكــه اليزابت 
دوم امســال 92 ساله شــد و 66 سال از 
حكومتش را پشت سر گذاشت، اما هنوز 
عادت هاى عجيب خودش را ترك نكرده 
اســت. او عالقه زيــادى بــه حيوانات و 
پرندگان دارد و پرورش كبوترهاى نامه بر از 
سرگرمى هايى است كه از خانواده سلطنتى 

به ارث برده است! 
«باشــگاه خبرنگاران» در اين باره نوشته 
اســت: يكى از خصوصيات عجيب خانم 
ملكه اين است كه در برابر ديدن سبيل و 

ريش، خشمگين مى شود؛ بنابراين خدا رحم كند به حال آن خدمتكار فلك زده اى 
كه هوس كند ريش و سبيلش را بلند كند! همچنين در آشپزخانه دربار سلطنتى 
يخ در قالب هاى مكعبى شكل ديده نمى شود چون صداى جيرينگ يخ هاى مكعبى، 
ملكه را آزار مى دهد و بايد قالب ها به شكل توپ باشد كه مبادا خاطِر ملكه آزرده 
شود! خانم اليزابت به اينكه قانون براى همه يكسان است هم اعتقادى ندارد و هنگام 
نشستن در اتومبيل كمربند ايمنى را نمى بندد چون از اين كار متنفر است. او بدون 
در نظر گرفتن سنش، عادت دارد همچون خانم هاى جوان لباس هاى بسيار روشن 
بپوشد. غذاى او نبايد سوپ يا سيب زمينى باشد چون با خشونت آن را رد خواهد 
كرد. برعكس همه خانم ها كه عالقه زيادى به جواهر و سنگ هاى گران قيمت دارند 

ملكه انگليس موسيقى كالسيك را ترجيح مى دهد.
فرزندان ملكه، نوه ها و... همانند ديگر بازديدكنندگان بايد براى ديدن مادرشــان 
درخواســت پذيرش ارسال كنند! در كل او از بچه خوشش نمى آيد و حتى حاضر 
نيســت با بچه ها سر يك ميز ناهار بخورد. از ديگر عادات عجيب ملكه انبار كردن 
لباس هاى قديمى است. او حاضر نيست لباس هاى قديمى اش را بيرون بريزد و تنها 
دخترش را مجبور مى كند تا از آن لباس ها اســتفاده كند. كيف دستى ملكه نيز 
داســتان جداگانه دارد. ملكه چندين سال تنها از محصول يك شركت مخصوص 
استفاده مى كرد كه شكل كيسه بود. هنگامى كه روزنامه نگار از او خواست تا داخل 
آن را نشان دهد در كمال تعجب مشاهده شد كه كيفش خالى است و جز يك بسته 

غذاى سگ چيز ديگرى داخلش نيست!

گزارش از شخص

هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق...
«ميرزاده عشقى» 12 تيرماه سال 1303 توسط عوامل رضاخان ترور شد

روزمره نگارى

ايســتگاه/  يك روز پُر فراز و نشــيب فرهنگى داشته ام كه ليستش را 
گرفته ام... ســاعاتى كه خيلى آداب و آيين و سكنات آدم ها، برايم جاى 

درس داشت!
يك: درِ ورودى، باز است... از خرداد و تقريباً هر روز... قواعد را نمى فهمم... 
كســى مگر درب آپارتمانش را چارطاق باز مى كند و همسايگان را وقِت 

عبور  و مرور مى اندازد به عذاب...؟ به چه كنم، چه كنم...؟
دو: صداى ُغرولند ارباب رجوع ها را مى شــنوم. ايــن را كه مى گويند يا 
صرفه جويى و انصاف ادارات تَه كشيده يا فرهنگ استفاده از وسايل خنك 
كننده به گوش شان نخورده هنوز! راست مى گويند؛ به محض ورود، حالم 
با سرزمين هاى قطبى و اسكيموهاى سردسير يكى مى شود. همان اندازه 
پرسوز و غيرتابستانى، همان اندازه محتاج پوشاك پشمى! به قول يكى از 

رفقا، با اين درجه سرماى ناجوانمردانه، چرا كارمندان تََرك برنمى دارند؟
سه: دســتپخت غيرفرهنگى بعدى هم َولَع پارك نادرست است. وقتى 
رانندگان، چهارچرخ شان را به هر دليلى، جلوى خروجى منازل خاموش 
مى كنند و مى روند و طالِع ناخوِش رهگذران كت و شلوارى را رقم مى زنند...!
صاحبخانــه اى كه امروز( تَب و غضب ) از چشــم هايــش فوران كرد و 

مستأصل از هر رهگذرى پرسيد كه ببخشيد اين اتومبيل شماست؟ 
هرچند خوب مى دانست نسِل آقاى خاطى ادامه دارد... 

چهار: از خودروى جلويى، دو دفعه زباله پرت مى شود بيرون و من، 
با مالل و خشم براى دومين بار دستم مى رود روى بوق هشدار. آقاى 
زباله پرت كن مى ايستد و طلبكار و شاكى مى آيد براى دعوا تا ضعف 
فرهنگش را تكميل كند؛ اما در مقابل تعارف پالستيك زباله من، يك 

اپسيلون كوتاه مى آيد و خاموش مى شود!
 پنج: صاحب اتوشويى با مشترى جلويى، لجبازانه بدُخلقى مى كند... 
هوار مى كشــد كه يادش مانده يك ســال پيش او گفته پتويش را 
خوب نشسته اند! مشــترى كه اين بار لباس براى اُتو آورده، آرامش 
به خرج داده و ســعى دارد عصبانيــت صاحب مغازه را خنثى كند.با 
خداقوِت مؤدبانه اى مى رود سمت در خروج... آنجا با مكث مى گويد: 
جناب! مــن عذرخواهى مى كنم اگر خاطرات بدى با هم داشــتيم. 
حالل كنيد... ياعلى. شاهد ابتدا تا انتهاى اين قصه ام... حالم بى رمق 
و چند تكه مى شود از كم و كسرى هاى فرهنگى... ترجيح مى دهم با 
كاسب جماعت آداب دانى حشر و نشر كنم... مى گردم، پيرامون مان 

چهار اتوشويى سنتى و مدرن پيدا مى كنم.

يك روز
پُر فراز و نشيب

فرهنگى
 رقيه توسلى  

ايستگاه / « وحيد يامين پور» ديروز 
با انتشار اين عكس در اينستاگرامش 
نوشت : خرمشهر ، عكس 1 : حجت 
االســالم موســوى فرد  ، امام جمعه  
ديــروز در آفتاب ســوزان باالى 50 
درجه ... كنار خط لوله آب شــيرين 
براى مردم خرمشــهر حضور يافت... 
عكس 2 :  تالش سه شيفته كارگران 

قرارگاه خاتم االنبيا براى اتمام ســريعتر پروژه انتقال آب شيرين كرخه.... با 
چشمانى گريان اين پست را منتشر كردم. دست و بازوى همه خدمتگزاران 
به مردم را مى بوسيم... اين مردم نجيب و قدر شناس اند... اينكه مى گويند 
اين كار رياكارى است مزخرف است؛ مردم بايد مطمئن شوند مسئوالن به 

فكرند...

ايستگاه /  پس از شكست غيرمنتظره 
اسپانيا مقابل روســيه و حذف آن ها 
از جام جهانى، «فرانسيســكو رومن 
آالركون ســوارز» ملقب به ايســكو، 
هافبك هجومى تيم ملى اسپانيا كه 
يكــى از بهترين بازيكنان اين تيم در 
جام بيست و يكم بود، با انتشار پيامى 
در صفحه اينستاگرامش اعالم كرد كه 

حسابى از باخت تيمش مقابل روسيه ناراحت شده است. ايسكو آالركون در 
صفحه اينستاگرامش نوشت:« اين غمگين ترين روز دوران فوتبال من است. 
در هر حال اين فوتبال اســت و كار من اينجا تمام نمى شود. زندگى امروز 
متوقف نمى شود. بايد مثل هميشه از جا بلند شويم و به پوشيدن پيراهن تيم 

ملى افتخار كنيم. نبايد تسليم شويم».

ايستگاه / «مجيــد يراق بافان» با انتشار 
تصويرى از پســت توييترى نتانياهو كه 
ادعا كرده بود بــراى كم آبى ايران برنامه 
دارد، در اينستاگرامش نوشت:« اين پست 
اليــك نمى خواهد، همراهــى مى طلبد. 
سكانس اول: بــه اين تصوير خوب دقت 
كنيد... تاريخ انتشارش را به ذهن بياوريد. 
سكانس دوم: شايعه  كشف لوله  انتقال آب 

شيرين از خوزستان به بصره. سكانس سوم: نداى العطش و تشنگى هم ميهنانمان در 
ديار مقاومت...خورستان قهرمان اما ما نمى گذاريم سكانس پايانى را دشمن بنويسد... 
مثل چهل سال گذشته، پالن نهايى را در سكانس پايانى، «ما» به تصوير خواهيم 
كشيد؛ ضمناً اكنون وقت انتقاد و دعواهاى سياسى نيست. هم اكنون بايد اقدام آنى نمود 
براى كمك به عزيزانمان در خوزستان. پس لطفاً كامنت انتقاد از اين و آن نگذاريد».

اليك نمى خواهد باالى  50 درجه

مجاز آباد

غمگين ترين روز

 عكس/  غالمرضا رضايى 
ملكه اليزابت اول عكس نوشت/ ترمه تاالر پشتى 

در  نشــنال جئوگرافيك  نشريه 
شــماره ويژه تاريخ خود، گزارش 
اصلى خود را به ملكه اليزابت اول 
اختصاص داده و جنگ مشــهور 
آنگلو-اسپنيش در قرن شانزدهم 
را مورد بررســى قــرار مى دهد. 
جنگى كه بريتانيا موفق شــد در 
آن ارتش بسيار قدرتمند نيروى 
دريايى اســپانيا را كه با نام آرمادا 
مشهور بود و غيرقابل شكست به 
نظر مى رســيد، مغلوب كند. اين 
نشريه زندگى يكى از بزرگ ترين 
جهانگردان به نام «ژنگ هى» را 

كه اهل كشور چين بوده بررسى كرده و در مطلب جذاب ديگرى ارابه هاى 
روم باستان را از نظر فنى زير ذره بين قرار داده است.

مرگ شهر هاى بزرگ
ماهنامه «هارپر» دومين نشــريه 
قديمــى در حال چــاپ آمريكا 
در تازه تريــن شــماره خــود با 
اختصاص عكس اصلى روى جلد 
به دورنمايى از شهر نيويورك به 
آن،  خراش هاى  آســمان  همراه 
با تيتر «مرگ شــهرهاى بزرگ 
آمريكا» مى گويد نيويورك مانند 
آمريكا  ديگر  ديگر كالنشهرهاى 
از لحاظ حومه شهر دچار مشكل 
شده و اين مســئله باعث از بين 
رفتن ســاختارهاى بخش اصلى 
اين شهرها شده است. اين نشريه 

جنبش «زندگى آبى پوشــان مهم است» را نيز مورد تجزيه و تحليل قرار 
داده و در واقع درخواست مجازات هاى بسيار سنگين براى كسانى است كه 

مأمور ان پليس را به قتل مى رسانند.

باغچه فضايى
هفته نامه «پاپيوالر ساينس» در 
تازه ترين شماره خود در گزارشى 
با عنوان «رشــد گياه در فضا» به 
فراهم  براى  دانشــمندان  تالش 
آوردن شرايطى براى رشد گياهان 
در فضــا مى پردازد. اين نشــريه 
معتقد است فراهم آوردن گياهان 
خوراكــى مى توانــد كليد اصلى 
حضور انســان در ستاره ها باشد. 
اين نشــريه همچنين در مقاله 
جالبى از ديد فضاپيماى نزديك به 
مريخ كه كره زمين را رصد كرده 

است، مى گويد روى اين كره (زمين) نشانه هايى از حيات ديده مى شود اما از 
دور نيز مى توان مشكالت خاصى را كه سياره ما دارد، مشاهده كرد.

نشريات جهان

 اينجا درنگ جايز است ! 
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

عطر غزل پيچيده در تابستاِن داِغ باالدست...
تا چشم كار مى كند مزرعه ها ابرو گشاده اند

و خوشه هاى طال بر شانه هاى كشاورز سالم مى دهند!

باور مى كنيد؟

هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق...
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