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حوادث ايران
پس از رسوايى اطالعاتى

فيس بوك 500 هزار دالر جريمه شد
انگلستان: فيــس بوك 
به دليل نشــت اطالعات 
كاربران خود در رسوايى 
«كمبريــج آناليتيكا» در 
انگليــس 500 هزار دالر 

جريمه شده است.
تلگراف مدعى شد، فيس 
بوك به دليل جمع آورى 
اطالعات 87 ميليون كاربر در رســوايى كمبريج آناليتيكا در 
انگليس جريمه شده است. بنابر تشخيص سازمان نظارت بر 
حفاظت از اطالعات انگليس، اين شبكه اجتماعى نتوانسته از 
اطالعات كاربران خود محافظت كنــد و اجازه داده اطالعات 
شخصى آنان توســط ديگران جمع آورى شود. به اين ترتيب 
طبق قانون حفاظت از اطالعات اين كشــور، اين اقدام نشت 
اطالعاتى به حســاب مى آيد. اگر اين افشاى اطالعات پس از 
ماه مى 2018 اتفاق مى افتاد، تحت قانون جديد، فيس بوك به 
احتمال با جريمه بيشترى روبه رو  مى شد كه شامل 4 درصد 

درآمد ساالنه يا 20 ميليون يورو است.(مهر)

تيراندازى در بيمارستان
 «ملك سلمان»

عربستان: رسانه هاى ســعودى از حمله يك فرد ناشناس با 
سالح گرم به كاركنان بيمارســتان ملك سلمان شهر رياض 

خبر دادند.
رسانه هاى عربستان سعودى در حالى خبر مذكور را رسانه اى 
كردند كه طبق گزارش روزنامه «وئام» مشــخص شــد فرد 
ناشناس به سمت يكى از افراد كادر درمانى بيمارستان «ملك 

سلمان» شهر رياض شليك كرده است.
گفته مى شود عامل اين حمله، از ناحيه سر، پرستار بيمارستان 
مذكور را هدف قرار داده و در حال حاضر وضعيت جســمانى 

حادثه ديده بسيار وخيم است.
وزارت بهداشت عربستان سعودى بعد از وقوع اين حادثه، در 

بيانيه اى اعالم كرد كه با دقت ماجرا را پيگيرى خواهد كرد.
شبكه العربيه هم گزارش كرد كه فرد مهاجم از صحنه حادثه 

گريخته  است.(فارس)

رشوه 270 هزار دالرى
 يك مقام وزارت دفاع سعودى 

عربستان: دادستان عربستان از بازداشت يك مسئول عالى 
رتبه در وزارت دفاع اين كشور به اتهام دريافت رشوه 270 هزار 

دالرى خبر داد.
 روزنامه فرامنطقه اى «راى اليوم» گزارش داد، عربستان روز 
سه شنبه يك مقام عالى رتبه در وزارت دفاع را به اتهام دريافت 
رشوه 270 هزار دالرى دستگير كرده اســت. بازداشت اين 
مسئول، حدود هشت ماه بعد از دستگيرى چندين شاهزاده و 

مسئوالن ارشد سابق عربستانى به اتهام فساد رخ داده است.
سعود بن عبداهللا المعجب، دادستان كل عربستان در بيانيه اى 
اعالم كرد، اطالعاتى از وزارت دفــاع در زمينه تعامالت مالى 
مشــكوك يكى از مقامات اجرايى اين وزارتخانــه با يكى از 

شركت هاى تجارى در عربستان دريافت كرده است.
دادستان كل، نام اين فرد را فاش نكرد؛ اين در حالى است كه 
دريافت اين رشــوه در وزارتخانه تحت امر محمد بن سلمان 
وليعهد جوان سعودى كه وزير دفاع نيز است، صورت گرفته 
است. براساس بيانيه دادســتان كل، دو تن ديگر نيز در اين 

پرونده بازداشت شده اند.(ايسنا)

2 همدانى قربانى شرط بندى فوتبالى
جام جم آنالين: رئيس پليس فضاى 
توليد و تبادل اطالعات همدان گفت: 
دو همدانى با حضور در ســايت قمار و 
شركت در شــرط بندى، يك ميليارد 
و 300 ميليــون ريــال از دارايى خود 

را باختند.
ســرهنگ فيروز ســرخوش نهاد در 
اين زمينه بيان كــرد: برخى از افراد با 

سوء استفاده از بســتر فضاى مجازى اقدام به راه اندازى سايت هاى شرط 
بندى و قمار مى كنند و با توجه به قرار گرفتن در زمان بازى هاى جام جهانى 

تنور اين گونه شرط بندى ها داغ تر است.
رئيس پليس فتا همدان اضافه كرد: اين افراد بيشتر در صدد به دام انداختن 
جوانان و نوجوانان با ترغيب آن ها به كسب پول هاى بادآورده، هنگفت و يك 

شبه پولدار شدن هستند.
وى به دو مورد شرط بندى فوتبالى اشاره و در اين زمينه عنوان كرد: يكى از 
شاكيان پرونده شرط بندى، 800 ميليون ريال از دارايى خود را در قمارى 
مجازى از دست مى دهد كه در اين زمينه تحقيقات پليسى مشخص كرد، 
يك صرافى براى گردش مالى اقدام به راه اندازى سايت قمار كرده و پس از 

واريز وجوه قمار به حسابش متوارى شده است.
رئيس  پليس فتا همدان اضافه كرد: همچنين در پرونده مشــابهى يكى 
ديگر از شــهروندان طى قمارى مجازى، 500 ميليون ريال از دارايى خود 

را از كف مى دهد.
سرهنگ سرخوش نهاد تأكيد  كرد: با توجه به جعلى و غير قانونى بودن اين 

سايت ها هيچ گونه اطمينانى از بازگشت وجوه واريزى وجود ندارد.

سقوط هواپيماى آموزشى در چابهار
ايلنا: يك فروند جت آموزشــى در حوالى مجتمع پتروشــيمى چابهار 

سقوط كرد.
مجتبى خالدى، ســخنگوى اورژانس كشــور با اعالم اين خبر گفت: روز 
گذشته يك فروند جت آموزشى، حدود ساعت 10:30 در حوالى مجتمع 

پتروشيمى چابهار سقوط كرد.
سخنگوى سازمان اورژانس كشور ادامه داد: در اين حادثه دو نفر مصدوم كه 

توسط تكنسين هاى اورژانس به نزديك ترين مركز درمانى منتقل شدند.

قتل با 15 ضربه چاقو
جام جم آنالين: همزمان با كشف جسد مرد 30 ساله كه با 15 ضربه چاقو 
از پاى در آمده بود، تحقيقات پليس جنايى تهران براى رازگشــايى از اين 

جنايت آغاز شد.
ساعت 18 و 20 دقيقه هجدهم تير يكى از مأمور ان كالنترى 132 نبرد با 
بازپرس كشيك قتل دادسراى جنايى تهران تماس گرفت و او را در جريان 
كشف جسد مرد 30 ســاله اى در جوى آب در نزديكى قطعه زمين چند 

هكتارى در حوالى اتوبان محالتى قرار داد.
با حضور مقام قضايى و آغاز بررســى ها مشخص شــد كه مقتول مدارك 
هويتى به همراه ندارد. همچنين وى بر اثر وارد آمدن 9 ضربه جسم تيز به 
قفسه سينه  و 6 ضربه به پهلوى راستش به قتل رسيده است. همچنين روى 

بدنش آثار خالكوبى هاى متعددى نيز ديده مى شد.
بنا بر اين گزارش، شواهد نشان مى داد مقتول سه ساعت قبل به قتل رسيده 
است اما نه در محل كشف جنازه، بلكه او در جايى ديگر مورد هجوم عامل 
و يا عامالن جنايت قرار گرفته است؛ پس از آن براى رد گم كنى جنازه به 
محل منتقل و در جوى آب رها شــده است. تحقيقات پليسى براى كشف 

زواياى مخفى پرونده ادامه دارد.

حوادث جهان

 رئيس پليس فضاى 
توليد و تبادل اطالعات همدان گفت: 
دو همدانى با حضور در ســايت قمار و 
شركت در شــرط بندى، يك ميليارد 
 ميليــون ريــال از دارايى خود 

ســرهنگ فيروز ســرخوش نهاد در 

فارس: بامداد روز گذشــته يك تانكر حامل 
سوخت كه در حال عبور از بولوار دكتر حسينى 
ســنندج بود، مقابل ترمينال با يك دستگاه 

اتوبوس برخورد كرد و منفجر شد. 
چياكو كريمى يكى از دو راننده اتوبوس كه در 
بيمارستان كوثر ســنندج بسترى شده است 
در تشــريح حادثه گفت: به محــض خروج از 
ترمينال، يك تانكر سوخت از پشت به اتوبوس 
برخورد كــرد كه همزمان با شــنيدن صداى 
انفجار تانكر سوخت، اتوبوس نيز دچار حريق 

شد.
اين گزارش حاكى اســت، در صورت وضعيت 
اتوبوس حادثه ديده،اســامى 11 مسافر درج 
شده است كه بنابه گفته يكى از عوامل ترمينال 
سنندج، در هنگام خروج، سه مسافر ديگر هم 
سوار اتوبوس شده اند.بنا بر اطالعات به دست 
آمده در اين حادثه 11 نفر جان خود را از دست 

داده اند.

اعالم سه روز عزاى عمومى در كردستان
در پى اين حادثه پايگاه اطالع رسانى استاندارى 
كردستان اعالم كرد: در پى بروز حادثه تصادف 
اتوبوس مســافربرى با تانكر نفتكش در شــهر 
ســنندج كه منجر به كشــته و مجروح شدن 

تعدادى از هموطنانمان شده است، سه روز عزاى 
عمومى در استان كردستان اعالم مى شود.

اســتاندار كردســتان و نماينده ولى فقيه در 
اســتان، در پيام هاى جداگانه اى اين سانحه 
دلخراش را به مردم كردســتان و خانواده هاى 

حادثه ديده تسليت گفتند.
بهمن مرادنيا، استاندار كردستان كه به همراه 
فرمانده نيروى انتظامى و شــهردار سنندج، 
روز گذشته در محل حادثه حضور پيدا كرده 
بود، گفت: از امروز(چهارشنبه) براى تعريض 
و برطرف كــردن مشــكالت كمربندى دكتر 
حسينى اقدامات الزم صورت خواهد گرفت تا 

ديگر شاهد اين گونه حوادث نباشيم.
مديرعامــل جمعيت هــالل احمر اســتان 
كردستان با اشاره به حضور  چهار تيم واكنش 
سريع هالل احمر اســتان كردستان همزمان 
با وقوع تصادف در محل، در اين زمينه گفت: 
هشت نفر هم در اين ســانحه مصدوم شدند 
كه توســط نيروهاى امدادى به مراكز درمانى 

منتقل شدند.
حسن خدابنده لو اضافه كرد: در پايان عمليات 
امداد و نجات و رهاسازى، نيروهاى هالل احمر 

محل را پاكسازى كردند.

اعالم 3 روز عزاى عمومى در كردستان

11 نفر در تصادف تانكر سوخت با اتوبوس جان باختند

عقيل رحمانى: ســرهنگ جواد جهانشيرى 
گفت: انتشــار برخــى آگهى هــا در فضا هاى 
مجازى، مى تواند گراى دقيقى به مجرمان براى 

سرقت هاى احتمالى باشد.
رئيس پليس فتاى خراســان رضــوى در اين 
رابطه به قدس گفت: در كنار باال رفتن سرعت 
دسترسى به برخى خدمات در فضاى مجازى، 
نبايد اين واقعيــت را هم فراموش كنيم كه اين 
تصور درست نيست كه هر كاال و يا خدماتى كه 
در فضاى مجازى ارائه مى شود، با واقعيت آن در 

فضاى حقيقى هم يكسان باشد.
وى تصريح كرد: در حال حاضــر نرم افزار هاى 
موبايلى و سايت هاى متعددى در فضاى مجازى 
و در زمينه خريد و فروش لوازم نو و دست دوم در 
حال فعاليت هستند كه عضويت در آن و تأييد  
هويت فرد آگهى دهنده تنها با يك شماره تلفن 
صورت مى پذيرد. همين امر موجب بروز جرايم 
متعددى از قبيل كالهبردارى،ســرقت،فروش 
كاال هايى كه وجود خارجــى ندارند و...در اين 

فضا شده است.
رئيس پليس فتاى اســتان ادامه داد: از سويى، 
برخى افراد مجرم مانند مالخر ها و يا ســارقان 
با توجه به فضاى موجود در اين گونه سايت ها و 
نرم افزار هاى موبايلى، كاال ها و اقالم سرقتى را 
با قيمت هاى عجيب و غريب در معرض فروش 

قرار مى دهند.
معموالً افراد مجرم با استفاده از خطوط سرقتى 
و يا بى هويت اقالم سرقتى را در فضاى مجازى 
به فروش مى رسانند و برخى از شهروندان تنها 
به واســطه تفاوت قيمت كاالى ارائه شده در 
فضاى مجــازى با بازار هاى حقيقى، مشــتاق 

مى شــوند تــا كاال را 
خريدارى كنند.

اين اقدام مى تواند براى 
خريدار كه از پشــت 
پرده ماجــرا بى خبر 
است دردســر آفرينى 
كند، چرا كه در صورتى 
كــه كااليى ســرقتى 
باشد، فرد خريدار بايد 
پاسخگوى قانون باشد.

سرهنگ جهانشيرى بيان داشت: از سوى ديگر 
برخى كاال ها مانند برند هــاى مختلف خودرو، 
گوشــى تلفن همراه در فضا هــاى مذكور، زير 
قيمت بازار آگهى مى شوند و فرد آگهى دهنده 
از خريدار مى خواهد بيعانه اى براى نگهداشتن 
آن به حساب فروشــنده واريز كند.وقتى ماجرا 
مورد بررسى قرار مى گيرد مشخص مى شود كه 
آگهى از پايه كالهبردارى بوده و اصًال خودرويى 

در كار نيست.

در مقابل برخى مجرمــان كه به دنبال طعمه 
در ميان آگهــى دهندگان فضــاى مجازى 
مى گردند، پس از انتخــاب آگهى هاى كه به 
واسطه آن ها بايد به داخل خانه آگهى دهنده 
بروند، در پوشــش خريدار به محل مراجعه و 
تمامى راه هاى ورودى و خروجى و لوازم منزل 
را براى انجام سرقت 
بررســى مى كنند. در 
پايان ســارقان كه به 
بهانــه خريــد جنس 
آگهى شــده به محل 
رفته انــد، يــا كاال را 
خريــدارى و يــا به 
بهانــه اى از خريد آن 

سر باز مى زنند. 
اين مقام ارشد انتظامى 
به مواردى در اين راستا اشاره كرده و ادامه داد: 
در اين رابطه مواردى وجود داشت كه به واسطه 
آگهى درج شده در «ديوار» ســارقان محل را 
شناسايى و در فرصتى مناسب دست به سرقت 

از آنجا زده اند.
در نمونه اى ديگر، چنــد روز پيش فردى به 
پليس فتا مراجعه كرد و مدعى شــد، آگهى 
فروش يك گوشى موبايل در ديوار ثبت كردم. 
به همين واســطه آدرس را به يــك خريدار 

دادم و زمانى كه آن ها به در منزل من آمدند، 
خريدار گوشــى را بــا كارتنش گرفــت تا به 
همسرش كه داخل خودرو نشسته بود نشان 
دهد؛ چند لحظه بعد خريدار بــه بهانه اى از 
خريد گوشى منصرف شد؛ پس از رفتن آن ها 
متوجه شدم گوشــى داخل كارتنش نيست و 

به سرقت رفته است.
اين ها تنها نمونه هايى از ترفند هاى ســارقان 
و مجرمان در فضــاى مجازى بــراى اقدامات 

مجرمانه شان است. 
وى گفت: برهمين اساس شهروندان بايد دقت 
داشــته باشــند و به راحتى گراى سرقت را در 
اختيار مجرمان قرار ندهند. در مواردى كه نياز 
است خريدارى وارد منزل شــود بايد تدبيرى 
شــود تا خريدار كه هويت وى اصًال شــناخته 
شده نيســت، نتواند اطالعاتى را از داخل خانه 

به دست آورد.
حتى در زمان نشــان دادن برخى كاال ها مانند 
گوشــى تلفن همراه، خودرو و مدارك آن و... 
شــهروندان بايد دقت كافى را داشته باشند تا 

گرفتار دام افراد مجرم نشوند.
همچنين به صرف ديدن گوشى تلفن و كارتن 
آن نبايد اطمينان كرد و كاال را به راحتى خريد 
چرا كه امكان دارد گوشــى ســرقتى، قاچاق و 

كارتن آن هم جعلى باشد.

امنيت پايين در بنگاه هاى خريد و فروش اينترنتى 

برخى آگهى هاى مجازى، گراى سرقت مى دهند

مى شــوند تــا كاال را 

اين اقدام مى تواند براى 
خريدار كه از پشــت 
پرده ماجــرا بى خبر 
است دردســر آفرينى 
كند، چرا كه در صورتى 
كــه كااليى ســرقتى 
باشد، فرد خريدار بايد 

14
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16
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بى مهرى با محقق ادبيات فارسى در مقام ميهمان
«نجيب مايل هروى» 
در بيمارستان است

در گفت وگوى قدس با دكتر جميله علم الهدى
 به مناسبت روز عفاف و حجاب عنوان شد

حيا تنها به پوشش نيست

14 روايت  مردمى از قيام خونين مسجد گوهرشاد 
به مناسبت هشتاد و سومين سالگرد واقعه

مـردم را 
زنده به گور كردند

جنگ 33 روزه تابوى شكست ناپذيرى اسرائيل را شكست

« نصرت خدا» 
پس از «وعده صادق» 
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مردم

روایت

قصه محمد جعفر دانشمند نوروزیان متوفی ردیف 
1441 دفتر قبرستان گلشور

شهید 17 ساله واقعه گوهرشاد

اسماعیل شرفی: نخســتین بار اســم محمد جعفر را در دفتر متوفیان 
 قبرســتان های قدیــم مشــهد دیدیم. دفتــری که محل ثبــت جزئیات 
مرگ و میرهای همه قبرستان های مشهد بوده است؛ دفتر گلشور. محققان 
اما در اثنای پژوهش خود به نکته تازه ای برخورد می کنند. در صفحات ثبت 
متوفیان دهه سوم تیر 1314 یعنی همان ایامی که واقعه گوهرشاد رخ داده 
علت مرگ 20 نفر اصابت گلوله ذکر شده است که فقط پنج نفر آن ها نام و نام 

خانوادگی دارند و بقیه مجهول الهویه اند.
این اسامی رسانه ای منتشر می شود. اما خانواده ای از آن ها پیدا نمی شود.

متوفی ردیف 1441 دفتر گلشور محمد جعفر دانشمند نوروزیان نام داشت؛ 
یکی از همکاران گفت من دوســتی دارم که فامیلش دانشــمند است ولی 
نمی دانم نوروزیان هم هست یا نه. بالفاصله با او تماس گرفت. دل توی دلمان 
نبود. از آن طرف خط صدا می آمد که بله فامیل ما یک پسوند نوروزیان هم 
دارد. پرسیدیم توی فامیل محمد جعفر داشته اید. بدون تأمل گفت پدر ما یک 
عمویی داشته که می گویند توی مسجد گوهرشاد کشته شده است. از آغاز 

پروژه گوهرشاد این اولین شهیدی بود که پیدا می کردیم.
قرارگذاشتیم و به منزل آقای دانشمند رفتیم. انگار خیلی وقت بود منتظر ما 
بودند. از اینکه کسی پیدا شده که پیگیر ماجرای شهدای مسجد گوهرشاد 
اســت هم خوشحال به نظر می رسیدند و هم کمی متعجب. گویا پدر آقای 
حسینعلی دانشمند که می شــود برادر شهید، بعد از پیروزی انقالب پیگیر 
معرفی برادرش به عنوان یکی از جان باختگان واقعه گوهرشاد بوده، اما به هر 

دلیلی، پاسخ درستی دریافت نکرده است.
آقای دانشمند خیلی آرام حرف می زند و در عین حال نشانی از فراموشی در 
بیانش دیده می شود. به همین دلیل همسرش گاهی مشارکت می کند و در 
چیزهایی که فراموش کرده یادآوری می کند، اما وقتی از ماجرای شــهادت 
محمد جعفر، عموی ایشان می پرسم، داستانی را که به کّرات از پدر شنیده و 

چیزی که مایه افتخار خانواده است، به خوبی به خاطر سپرده است.
محمد جعفر 18 سال داشت. من چند سال بعد از فوت او به دنیا آمدم. مجرد 
بود. همین که در مسجد حضور پیدا کرده، نمونه این است که روحیه مذهبی 
داشته، این روحیه دست به دست به ما هم رسیده است. وقتی بهلول دعوت 
می کند پدر من و محمدجعفر هردو با هم می خواستند بروند در قیام حاضر 
شــوند اما پدرخانمم که شوهر خواهر آن ها بوده به  مادرشان می گوید امروز 
بهلول می خواهد منبر برود و شهر خیلی شلوغ است بچه ها را نگذارید بیرون 
بروند. پدر من هم بزرگ تر بوده و حرف مادر را گوش می کند. اما محمدجعفر 
بدون اینکه کســی اطالع داشته باشــد از خانه خارج می شود و مستقیم به 

مسجد گوهرشاد می رود.
خانم صفری کنار همسر خود نشستند، تا این بار ایشان از چگونگی ماجرای 

شهادت دایی شان محمد جعفر برایمان بگویند:
صبح که از خواب بیدار می شــوند می بینند محمد جعفر در تاریکی از خانه 
بیرون رفته، تقریباً 17، 18 ســالش بود. نگران و دلواپس می شــوند. باز پدر 
من نمی گذارد که محمد مهدی از خانه بیرون برود. آن وقت چون خانه شان 
نزدیک حرم بوده اســت می بینند که صدای تیراندازی می آید. خودش پی 
محمد جعفر مــی رود. پدرم می گفت به یکی برخوردم که گفت دیدم که او 
تیــر خورد و ریختند در کامیون و بردند. پدرم می آید و می گوید که به مادر 
محمد جعفر چیزی نگویید. خودم می روم دنبالش. پیگیری می کند و می بیند 
که بردنش بیمارســتان آمریکایی ها. می رود بیمارستان، راهش نمی دهند. 
می گویند اگر بیایی اینجا بگویی من شهید دارم تو را هم می گیرند؛ برو و بگذار 
که خودشان خبر بدهند. این شهید هنوز زنده بوده که به بیمارستان بردندش؛ 
از بس که رویش جنازه های دیگری ریخته بودند، حالش بد می شود، دو روز 

بعد خبر آوردند که بله شهید شده است.
بعد از بیمارستان هم بردند قبرستان هشت آباد که در خیابان محسن کاشانی 
است، دفنش کردند. اجازه عزاداری هم به هیچ وجه ندادند، مادر بزرگم خدا 
بیامرز، می گفت صورتم را می گرفتم طرف رختخواب،  های های گریه می کردم 

که مبادا صدای من به بیرون برود.

14 روایت  مردمی از قیام خونین مسجد گوهرشاد، به مناسبت 21 تیرماه، هشتاد و سومین سالگرد واقعه

مردمرازندهبهگورکردند

 همهرامیگرفتندومیبردند
علی اکبر تیماچی

پدرم می گفت: ما در مســجد گوهرشــاد جمع 
شــده بودیم تا به قانون کشف حجاب و وحدت 
لباس اعتراض کنیم. شــیخ بهلول نامی هم بود 
کــه چند روزی در حرم مســتقر بــود و هرروز 
منبر می رفت. شــب آخر، مأمور ان دولتی آمدند 
و روی پشــت بام های حرم مسلسل نصب کردند. 
دم دمای صبح من بــه خانه آمدم تا تجدید وضو 
کنم و دوباره برگردم به مســجد. در راه برگشت 
به مســجد بودم که دیدم صدای گلوله بلند شد 
و بعد هم فریاد اهلل اکبــر مردم آمد. چند دقیقه 
بعد صدای اهلل اکبرها قطع شــد، اما هنوز گلوله 
می زدند. من رفتم زیر پلی همــان دور و اطراف 
خــودم را پنهان کردم. مأمور ان دوره افتاده بودند 
و هرکسی را که در خیابان بود، می گرفتند. وقتی 
هم که کارشــان تمام شد، کامیون ها می آمدند و 
آن هایی را که در صحن بودند و کشته شده بودند 
با خودشان می بردند. می دیدم که تعدادی زخمی 
بودند و فریاد می کشیدند که ما زنده ایم، ولی آن ها 

توجهی نمی  کردند.
 

 سربازهاییکه
بهآسمانتیرمیزدندنهمردم

علیرضا مجرد
کربالیی محمد یکی از فامیل های دور ما بود. این 
خدابیامرز که زمان واقعه سرباز بود، تعریف می کرد 
به ما خبردادند که مردم در مسجد گوهرشاد جمع 
شده اند و شــیخ بهلول دارد علیه شاه و مملکت 
ســخنرانی می کند. به آن ها گفته بودند که مردم 
مسلح هســتند و با داس و چهارشاخ و این جور 
چیزها، می خواهند از بهلول محافظت کنند. این ها 
را برده بودند که مردم را به گلوله ببندند و بکشند. 
خودش می گفت که من و خیلی دیگر از سربازها 
فقط تیرهوایی می زدیم و به سمت مردم شلیک 
نمی کردیم و مدام مراقب بودیم که فرماندهان مان 
متوجه نشــوند که ما تیرهوایــی می زدیم. چون 
پدرمان را در می آوردند. بعد هم که کشــتار تمام 
شد، هیچ کس جرئت  نکرد و نمی کرد که بگوید 
من پسرم یا پدرم در مسجد گوهرشاد کشته شده 
و جنــازه اش را پس بدهید. همــه را بار کامیون 
کردند و معلوم نیست کجا بردند تا دفنشان کنند.

 
 درهایحرمرابستند
وشدآنچهنبایدمیشد

سید ابوالقاسم موسوی مشهدی
من 10 ساله بودم که قیام گوهرشاد رخ داد. خوب 
یادم هســت که بهلول روی منبر امام زمان)عج( 
وسط نشســته بود و پدربزرگ مادری ام آیت اهلل 
واعظ، آن باال کنار او نشسته بود. مسجد هم مملو 
از جمعیت بود. گاهی وســط صحبت هایش بلند 
می گفت مرده باد پهلوی. مردم هم با شور و هیجان 
تکرار می کردند. مــن از خانه غذا می بردم. مادرم 
کــوزه آب همراهم می کرد که به پدر و پدربزرگ 
برسانم. چون این ها اصالً نه خانه می آمدند و نه از 
منبر پایین. مگر برای خواندن نماز. مدام داشتند 
برای مردم ســخنرانی می کردند. سه چهار روزی 
این قضیه بود تا اینکه یک روز درهای مســجد را 
بستند تا کسی وارد نشود و از همه مهم تر اینکه 
آن هایــی هم که داخل هســتند، نتوانند بیرون 
بیاینــد. این اتفاق که افتاد، ســر و صدای مردم 
باال رفت و شروع کردند به فریاد کشیدن. بهلول 
هم هی می گفت مردم نترســید! مردم نترسید! 
در همین گیر و دار یکی از مریدان پدرم دســت 
من را گرفت و هرطور بود از مســجد بیرون آورد. 
دور حرم پر بود از ماشین های پر از پاسبانی که با 
عصبانیت می گفتند مردم بروید خانه هایتان. ولی 
کسی گوش نمی کرد. من این قدر ترسیده بودم که 
کفش هایم را درآوردم و پابرهنه به سمت خانه مان 

فرار کردم. آن موقع تپل محله می نشســتیم. یک 
مرتبه صدای مسلســل ها فضا را پر کرد. پدر ما را 
همراه با بقیه دستگیر کردند و به تهران بردند. یک 
ســال زندان بود و بعد از آزادی هم تا سه سال نه 
حق خروج از شــهر را داشــت و نه اجازه منبر و 

نمازجماعت خواندن.
 

 انگارکربودند
رجبعلی حداد یزدی

دوستی داشتم که تعریف می کرد: روزی که واقعه 
گوهرشاد اتفاق افتاد، شیخ بهلول در ایوان مقصوره 
رفته بود روی پله آخری منبر و داشت سخنرانی 
می کرد. یک جعبه سیب هم گذاشته بود کنارش. 
هرچند دقیقه یک بار سیبی برمی داشت و به سوی 
مردم می انداخت و می گفت: ای مردم! این سیب ها 
را بخورید که شب هم قرار است گلوله باران شوید 
و تیر بخورید. می گفت همان روز مسلســل ها را 
بستند روی سقف مســجد و صبح نشده شروع 
بــه تیراندازی به ســمت مردم کردنــد. درهای 

مســجد را هم بسته بودند که کسی نتواند خارج 
شــود. این رفیق من هم برای اینکه تیر نخورد، 
فرشــی را همان اطراف پیدا  و خودش را الی آن 
مخفی می کند. می گفت به چشم خودم دیدم که 
کامیون ها آمدند داخل صحــن و مرده و زنده را 
باهم، مثل چغندر بار ماشین ها می کردند. آن هایی 
که زنده بودند، هرچه می گفتند ما زنده ایم، فایده 
نداشت. مأمور ان هیچ توجهی نمی کردند؛ انگار که 

کر هستند. 
  

 زیرجنازههاتکاننمیخوردم
غالم حسین سیرجانی

حاجی عصمتی خدابیامرز از دوستان ما بود و روز 
واقعه در مسجد گوهرشاد حضور داشت. خودش 
برایمان تعریف می کرد و می گفت: به چشم دیدم 
که ارتشــی ها مثل گندم مردم را درو می کردند. 
در آن لحظه تنها کاری که به ذهنم رسید انجام 
بدهم، این بــود که بخوابم روی زمین. تیراندازی 
که تمام شد، آمدند و من را با بقیه جنازه ها بردند. 

زیر آن حجم از کشــته شده ها تکان نمی خوردم 
که مبادا من را پیدا کنند و از بین ببرند. ماشین 
رفت تا رســید به نزدیکی های کوه خلج. گودالی 
آنجاها پیدا کردند و همه جنازه ها را ریختند داخل 
آن. من چون سالم بودم و مجروح نبودم، هرطور 
بود خودم را بیرون کشیدم و به خانه رساندم. اما 

مجروح ها...
 

 فقطمسلسلنبود
باشمشیرهمبهمردمحملهمیکردند

احمد زیبائی
چند روزی از محاصره حرم و مســجد گوهرشاد 
می گذشت که با یکی از هم محله ای ها به سمت 
بازار رفتیم تا ببینیم چه خبر است. بهلول روزها 
منبر می رفت و ماهم می خواستیم برویم و ببینیم 
که این پیرمرد چه می گوید. نزدیکی های مسجد 
بودیم که ناگهان صدای مسلســل ها شروع شد. 
سریع برگشتیم تا فرار کنیم. وسط های بازار یک 
سرباز بلند قد هیکلی، ایستاده و تقریبا راه را بسته 
بود. یک شمشــیر بلند هم دستش گرفته بود و 
همان طور در هوا تکان مــی داد و به مردمی که 
داشــتند فرار می کردند، آسیب می زد. به چشم 
می دیدیم که این شمشــیر به سر و دست وبدن 
مــردم می خورد و به آن ها آســیب می زد. مانده 
بودیم که دو تا بچه هفت هشــت ســاله چه طور 
از دســت این بشــر فرار کنیم. دردسرتان ندهم 
هرجور شد و به هرسختی که بود، از بین پاهای او 

توانستیم فرار کنیم.
 

 مردهوزندهرادرگورکردند
سید قاسم احمدی کیان

 شغل پدرم آبرســانی به خانه های مردم بود. روز 
واقعه مشــک آب را که وســیله کارش بوده، پر 
آب می کند و به ســمت مسجد می رود. می گفت 
دیدم مردم دارند یاعلی یاعلی می گویند و شــعار 
می دهند، حتماً دهانشان خشک شده است و آب 
می خواهند. چند دقیقه ای آبرســانی می کند، تا 
اینکه مسلسل ها شروع می کنند به شلیک کردن. 
خودش به چشــم دیده بود که مردم به چه طرز 
فجیعی کشته می شوند. در آن گیر ودار یک تیر هم 
به پای پدرم خورده بود. با همان شرایط جسمی 
خودش را به نهر آب پایین خیابان می رساند و زیر 
پل مخفی می شود تا آب ها از آسیاب بیفتد. تعریف 
می کرد که زنده و مرده را سوار کامیون می کردند 

و به قبرستان ها می بردند تا دفن کنند. 
 

  درودیوارمسجدپرازخونبود
علی حاج احمدی

پدرم کشــیک سوم خود مســجد بود.؛ نه حرم. 
دیدم صبــح آمد. باقیافه ای درهم و ناراحت. مثل 
هرروزش نبود. برای همه مان عجیب بود که چرا 
این جوری شده اســت. من جرئت کردم و رفتم 
جلو. گفتم: باباجــان! چه اتفاقــی افتاده؟ چند 
لحظه ای سکوت کرد. بعد دیدم دارد گریه می کند. 
ما خواب بودیم و خبر نداشتیم که چه شده است. 
دیدن حال و احــوال او هم برایمان عجیب بود و 
کمی ترســیده بودیم. حالش که بهتر شد، گفت: 
صبح زود که رفتم ســر کشیکم، دیدم همه در و 
دیوار شبســتان ها پر از خون است. تعجب کرده 
بودم و نمی دانستم که چه اتفاقی افتاده است. از 
آن طرف هم کامیون ها داشتند جنازه  با خودشان 

از صحن مســجد بیرون می بردند. خالصه اینکه 
پدر خدابیامرزمان کســی را پیدا کرده بود و کل 
ماجرای روز قبل را از او پرسیده بود و این قدر این 
ماجرا برایش سنگین بود که اصالً نتوانسته بود، سر 

پستش بماند و آمده بود خانه.
 

 تاخودسحربهمردمشلیککردند
سید محمود قدسی

فاصله خانه مــا تاحرم زیاد نبود. کنار مســجد 
مالحیدر بودیم. دایــی ام از روز اول تحصن مردم 
در مســجد گوهرشــاد آنجا بود. روزی یکی دو 
مرتبه می آمد و خبرهای مســجد را به ما می داد. 
با هیجان می گفت که شیخی به نام بهلول آمده 
که جرئت کرده علیه شاه و کارهایش حرف بزند. 
یک شب باالی پشــت بام خوابیده بودیم که به 
گوشــمان رسید دارند مسلســل ها را به مسجد 
می برند. حدود ساعت12 بود که ناگهان با صدای 
گلوله ها، وحشت زده از خواب پریدیم. تاخود سحر 
صدای مسلســل می آمد. صبح علی الطلوع خبر 
آوردند که0 200نفر کشته شدند و زنده و مرده را 
معلوم نیست کجا دفن کرده اند. یکی دو روز که از 
ترس جرئت نمی کردیم از خانه بیرون بیاییم. سه 
روز بعــد از واقعه رفتیم حرم که ببینیم چه خبر 
است. کف مسجد گوهرشاد با آجرهایی 50در50 
سنگ فرش کرده بودند. باورتان نمی شود که همه 
این ها پر از خون بــود و هنوز تمیز نکرده بودند. 
جوی های آبی هم که وسط صحن مسجد هم بود، 
پر از آثار خون شــهدایی بود که سه روز پیش در 

همین جا کشته شده بودند. 
 

 انگشتشرادورجمعچرخاند
وگفتالفاتحه!

دکتر مهدی محقق
آن زمان خانه ما در همین باال خیابان بود. وقتی که 
در مسجد گوهرشاد تیراندازی شروع شد، ما روی 
پشت بام خوابیده بودیم و صدای گلوله ها را کاماًل 
می شنیدیم و ترسیده بودیم. پدر من از علمایی بود 
که در این قیام نقش داشتند و وقتی که سرکوب و 
کشتار مردم تمام شد، ایشان را به همراه چند نفر 
دیگر از علما دستگیر کردند و به تهران بردند. یادم 
هست من درمدرسه به بچه ها می گفتم که پدرم 
رفته حبس. آن ها هم می گفتند که خب! مگر چه 
کار کرده که رفته زندان؟ من به خاطر اختناق و 
فضای بدی که وجود داشت، نمی توانستم بگویم 
که از حامیان قیام گوهرشاد بوده است. خیلی هم 
روی من فشار می آمد و زجر می کشیدم که مجبور 
بودم ایــن جریان را مخفی کنم. این ها در دادگاه 
نظامی محاکمه شده بودند.در مجموع 17نفر بودند 
و قاضی خیلی با قاطعیت و لحن تندی می گوید 
که چون علیه تاج و تخت اقدام کرده اند، من برای 
آن ها تقاضای اعــدام می کنم. مرحوم پدر ما هم 
خیلی شــوخ بودند. زمانی که حرف قاضی تمام 
می شود، ازجایشان بلند می شوند و انگشتشان را 
دور آن جمع 17نفره می چرخانند و بلند می گویند 
الفاتحه! این حرف را طــوری گفته بودند که آن 
هیئت نظامی دادگاه تعجب کرده بودند که ما حکم 
مــرگ این آخوند را دادیم و چــرا او عوض گریه 
و زاری و التماس، این طور با آن برخورد می کند. 
بعدها آن حکم شکسته و به سه سال حبس تبدیل 
می شود. وقتی هم که آزاد می شود، حق خروج از 
تهران و منبر رفتن را تا سال ها نداشتند. هرچند 
که خیلی اعتنایی به این قضیــه نکردند و برای 

بازاریان منبر می رفتند. 
 

 جنازههارادرگودالوسطقبرستانپایین
خیابانریختند
رجبعلی کرمی

از پنجراه پایین خیابان تا خود رضائیه قبرستان بود. 
وسط آن هم یک گودالی مانند بزرگ شبیه قنات 
بود که رویش را باز گذاشته بودند. مأمور ان پهلوی 
که جنازه ها را از مســجد جمع می کنند، همه را 
می آوردنــد و درهمین گــودال می ریزند. خوب 
خاطرم هست که هروقت می رفتیم سرخاک پدرم 
در همین قبرستان، می گفتند که کشته شده های 
مسجد را در این گودال دفن کردند. خیلی از مردم 
می رفتند و آنجا فاتحه می خواندند. حتی تا شعاع 
چند متری آن محوطه که گفته می شد، شهدای 
مسجد را دفن کرده اند، کسی مرده خاک نمی کرد. 

تند اینجا قبالً کسی دفن شده است.

10

 فقطپایششکستهبود!
رضا متقیان

در مسجد گوهرشاد نشسته بودم و داشتم با پیرمردی از قیام گوهرشاد 
صحبــت می کردم که ناگهان دیدم مثل ابربهار شــروع کرد به گریه 
کردن. وسط همان بغض وگریه گفت که آن روز من در مسجد بودم و 
چیزهایی به چشم دیدم که تا آخر عمر بعید است بتوانم فراموششان 
کنم. تعریف می کرد که: وقتی جنازه ها را جمع می کردند تا ببرند، یک 
نفر روی زمین افتــاده بود که اصالً گلوله نخورده بود. همه جا بدنش 
سالم بود و فقط پایش به طرز بدی شکسته بود. رسیدند باالی سرش 
و داشتند بلندش می کردند که او را هم بیندازند قاطی جنازه ها. این 
مرد داد می کشید و التماس می کرد که من زنده ام و فقط پایم شکسته 
اســت. کسی گوش نمی کرد. او را هم انداختند روی جنازه ها و بردند 

تا دفن کنند. 

حاشیه یک

 بهلولرادرقالیگذاشتندوازمسجدبیرونبردند
علی اکبر بدره آبادی

پدرخانم من، ســید حســین مداح زاده، در واقعه مسجد گوهرشاد 
حضور داشــت. پدر خودم هم آنجا بود. وقتی که بهلول داشته روی 
منبر ســخنرانی می کرده، تیربارها شروع به تیراندازی وکشتار مردم 
 می کنند. پدر و پدرخانمم در آن گیر و دار می گردند و یک فرشی پیدا 

می کنند. 
شیخ بهلول را از روی منبر پایین می آورند و الی فرش مخفی می کنند. 
کشت و کشتار که تمام می شود همان قالی را برمی دارند و با لطایف 

الحیلی از مسجد خارج می کنند. 
چون خانه آ ســید حسین مداح زاده نزدیک حرم بوده، ایشان را آنجا 
مخفی می کنند. لباسش را عوض می کنند و یکی دو روز بعد از تایباد 

و دوقارون او را روانه افغانستان می کنند.

حاشیه دو

 مردم/ حامد کمالی  ســال1314 قانون تغییر لباس و اجباری شدن کاله پهلوی در مجلس تصویب شد. همه مردم حتی روحانیت می بایست 
لباس های قدیمی اصیل ایرانی را که قبا بود، کنار می گذاشتند و کت انگلیسی می پوشیدند. زمزمه های کشف حجاب هم بین مردم پیچیده بود. 
آیت اهلل ابوالحسن قمی به نمایندگی از علمای مشهد راهی تهران شد تا به خاطر این قوانین به شاه شکایت کند. طبیعی هم بود که مردم مذهبی 
مشهد زیربار قانون های ضد اسالمی نروند. آیت اهلل قمی در تهران دستگیر و محبوس می شود. 150نفر از علمای مشهد نامه می نویسند که او را آزاد 
کنند، اما نوشته به دست پاکروان، استاندار خراسان می افتد و دستور می دهد که از همه شان زهر چشم بگیرند. همزمان شیخ بهلول که آن زمان 
تحت تعقیب بود به مشهد می آید و در مسجد گوهرشاد علیه قانون های ضداسالمی شاه سخنرانی می کند. همزمان مردم هم در مسجد تحصن 
می کنند. روز سوم چهارم ارتشی ها درهای مسجد را می بندند و مردم را به گلوله می بندند. مشهورترین روایت این است که بیش از2000نفر در این 

واقعه کشته شدند. نوشتار پیش رو روایت های مردمی و کمتر شنیده شده از این قیام مسجد گوهرشاد است. 
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 يادداشت روز

مغالطه اى در مسئله حجاب

سيد مصطفى حسينى راد: قرآن كريم به عنوان كتاب دين و زندگى 
انسان، اعم از مسلمان و غيرمسلمان، نگاه ويژه اى به مسئله حجاب دارد. 
در قرآن 10 آيه و دســتور صريــح درباره حجاب مى بينيم كه لحن آن 
ارشادى نيست بلكه اصطالحاً امر مولوى است كه «وجوب» را در پى دارد.
نكته اى كه منتقدان مسئله حجاب بايد بيشتر و دقيق تر به آن توجه كنند 
اين است كه قرآن كريم امر به حجاب را همراه با استدالل و فلسفه حجاب 
بيان مى كند تا افرادى كه ممكن است نخست اجراى اين دستور برايشان 
دشوار جلوه كند، با دانستن فلسفه اين دستور، با آرامش بيشترى آن را 
اجرا كنند. در بســيارى از موارد، انجام بسيارى كارها براى انسان دشوار 
است اما وقتى شخص؛ فلسفه و دليل انجام كار را مى فهمد، ديگر انجام آن 
كار نه تنها برايش دشوار نيست بلكه با خوشحالى و رضايت خاطر آن را 
انجام مى دهد. مثالً وقتى به ما مى گويند در يك محيط، امكان آلوده شدن 
به يك ويروس وجود دارد و ما بايد از ماسك استفاده كنيم و دستهايمان 
را مرتب بشوييم، اين سختى را به جان مى خريم تا از سختى بزرگترى به 

نام «بيمارى» در امان باشيم.
قرآن كريم در آيه 32 سوره مباركه احزاب مى فرمايد: «َفال تَْخَضْعَن بِالَْقْوِل 
َفَيْطَمَع الَِّذى فِى َقلِْبِه َمَرٌض»؛ يعنى «پس زنهار! نازك و نرم با مردان سخن 

نگوييد؛ مبادا آن كه دلش بيمار (هوا و هوس) است به طمع افتد».
اين كريمه، آشكارا به اين موضوع اشاره مى كند كه رعايت نكردن عفاف 
در ســخن گفتن از سوى بانوان، مى تواند اثر سوئى داشته باشد كه همانا 
لغزش و به گناه افتادن مردان بيگانه است. روشن است كه اگر نبوِد عفاف 
در سخن گفتن زنان مى تواند مردان را به گناه بيندازد، به طريق اولى نبوِد 

حجاب در پوشش و حركات، بيشتر موجب لغزش مردان خواهد شد.
دقت كنيم كه اين مطلب را كســى مى گويد كه آفريدگار انســان است. 
او بهتر از هر كســى با روحيات و ُخلقيــات زن و مرد، يعنى محصولى 
كــه خودش آفريده و براى آفرينش آن به خودش تبريك گفته اســت، 
آشناست. جاذبه جنســى زن براى مرد و مرد براى زن، يك وديعه الهى 
اســت كه موجب ايجاد رابطه عاطفى و بقاى نسل بشر و شكل گيرى و 
حفظ بنيان خانواده مى شود، افزون بر آنكه يكى از بزرگترين لذاتى است 
كه خداوند براى بشر در نظر گرفته است. بنابراين اصل اين موهبت پاك 
الهى بايد به عنوان يك گوهر و ذخيره ارزشمند حفظ شود و اگر اشتباهاً 
با هدف لذِت بيشــتر، در معرض استفاده نادرست قرار گيرد يا به حراج 
شــيطانى گذاشته شــود، اصل اين گوهر پاك از ميان مى رود و ساختار 

زندگى فردى، خانوادگى و اجتماعى انسان را به خطر مى اندازد.
بنابراين حجاب دقيقاً شبيه اجاقى است كه آتش را در ميان آن قرار مى دهيم 
تا بتوانيم از آن اســتفاده كنيم و اگر همين آتش خارج از محدوده اجاق يا 
بخارى و... برافروخته شود، خانمان سوز است و حتى مى تواند چون شعله اى 

كه به دامن جنگلى سبز مى افتد، جامعه اى را بسوزاند و خاكستر كند.
در اين ميان مغالطه اى كه ناآگاهانه از ســوى برخى بانوان مطرح مى شود 
اين است كه «مردان بايد چشمشان پاك باشد!» اين درست كه مردان بايد 
چشمشــان پاك باشد اما چطور ممكن است كه يك مرد در معرض ديدن 
يــك زن بدون حجاب يا بدحجــاب در حالى كه جذابيت هاى بدنش را به 
نمايش گذاشته قرار گيرد و چشمش پاك بماند؟ اين مسئله درست مثل اين 
است كه بگوييد ما آتش افروزى مى كنيم اما اين وظيفه آتش نشان است كه 
آتش را خاموش كند! خوب چرا اصالً آتش افروزى كنيم كه بعد آتش نشان 
با خطر خاموش كردن آن روبرو شود؟ وانگهى مگر آتش نشان در اين خطر 
كردن هيچ آســيبى نمى بيند؟ اين آتشى است كه برافروختن آن، هم زن 

را مى سوزاند و هم مرد را و هم بنيان سالمت روانى خانواده و جامعه را.
جالب اســت همان بانوانى كه بدحجاب در خيابان يا محافل خانوادگى 
حاضر مى شوند، وقتى همسرشان به زنى ديگر كه همانطور بدحجاب و 
باجذابيت ظاهر شده نگاه مى كند، با او برخورد و دعوا مى كنند كه چرا به 
زنى ديگر نگاه مى كنى؟ خوب اين داستان دقيقاً درباره خود شما نيز رخ 
مى دهد و شما هم داريد نگاه شوهران چند زن ديگر را به بهاى آسيب زدن 

به بنيان عاطفى آنها، صيِد نمايش خود مى كنيد!
بماند كه در اين ميان انبوهى از جوانان مجرد هم هســتند كه با ديدن 
اين بدن نمايى ها در كوچه و خيابان و مهمانى ها، به گناه مى افتند و گاه 
با تعدى و تجاوز به ناموس ديگران، مرگ شــرف و انسانيت خود و هتك 

آبروى ديگران را رقم مى زنند.
پس اين مغالطه كه مردان بايد چشمشــان پاك باشد، آشكارا يك توجيه 
نادرســت است. اما اين كه زنان مى خواهند حجاب و حضور راحت ترى در 
جامعه داشته باشند مسئله اى است كه پاسخ دارد. بانوان بايد توجه كنند كه 
اوالً براى حفظ حجابشان اجر و ثواب شايسته مى برند و شخصيت و گوهر 
انسانى آنها به بهاى اندك حراج نمى شود و دوم اينكه آثار نيكوى فراوانى 
كه در حفظ حجاب وجود دارد، در برابر آسيب هاى سختى كه بى حجابى بر 
پيكر جامعه وارد مى كند، پذيرفتن سختى حفظ حجاب را توجيه مى كند.

قرآن كريم در كنار دســتور به حجاب براى بانوان، به مردان نيز دستور 
مى دهد كه عفت نگاه داشته باشند و البته كه اين يك جاده دوطرفه است. 
وا  قرآن كريم در آيه 30 سوره مباركه نور مى فرمايد: «ُقْل لِلُْمْؤِمِنيَن يَُغضُّ
ِمْن أَبَْصارِِهْم َويَْحَفُظوا ُفُروَجُهْم َذلَِك أَْزَكى لَُهْم إِنَّ اهللاَ َخِبيٌر بَِما يَْصَنُعوَن»؛ 
يعنى: به مردان با ايمان بگو ديده فرو نهند و پاكدامنى ورزند كه اين براى 

آنان پاكيزه  تر است زيرا خدا به آنچه مى كنند آگاه است.
مردان نيز بايد افزون بر كنترل و حياى چشــم، از همسر و خانواده خود 
بخواهند كه با حجاب متين در جامعه ظاهر شــوند چرا كه مردان غيور 
حاضر نمى شوند ناموسشان بزك كرده در معرض چشمان هيز و گناهكار 

مردان بيگانه قرار گيرد و عطش شهوت بيماردالن را سيراب كند.

جستار

با رشد فرهنگ زكات ديگر نيازى به بودجه دولت نيست
حجت االسالم قرائتى: بى اعتنايى نسبت به قرآن سبب مفاسد اجتماعى 
مى شود، بنابراين نبايد منتظر برنامه ريزى نهادها و ارگان هاى ديگر بود، بلكه 
هر كســى بايد براى خود برنامه ريزى مستقل داشته باشد. آموزه هاى قرآنى 
سبب خير مادى و معنوى براى كشور مى شود و فقر مملكت به خاطر پشت 
كردن به قرآن است. در حال حاضر فقط 6 درصد مردم زكات خود را پرداخت 
مى كنند و حاصل آن مبلغى حدود 400ميليارد تومان مى شــود، حال اگر 
با فرهنگ ســازى قرآن اين آمار افزايش يابد، نيــازى به بودجه دولت وجود 
ندارد. هر كس در هر جايگاهى مى تواند از مطالب قرآنى اســتفاده كند، اگر 
كسى بخواهد تاريخ بگويد، تاريخ قرآن را بگويد، آيات اخالقى، سياسى، علمى، 
اقتصادى و... را مى توان در سخنرانى ها و منبرهاى خود مورد استفاده قرار داد، 
چرا كه قرآن نســبت به ما شكايت خواهد كرد، مگر اينكه حق آن را جبران 
كنيم. قرآن به كســى مى گويد پوك كه در مسير قرآن نباشد، بنابراين بايد 
تصميم فرد در جهت به جا آوردن حق قرآن باشد و تصميم به تفسير آيات 
گرفته شــود. چه بسا رفتارى كه سال ها مجاهدت و تالش هاى فرد را از بين 
مى برد، بايد مراقب رفتار خود با ديگران باشيم تا دچار ضرر و خسران نشويم.

 معارف/ زهرا چكنه   همه ما زمانى كه اسم حيا 
و عفاف به ميان مى آيد اولين چيزى كه در ذهنمان 
خطور مى كند پوشش و نوع لباس پوشيدن افراد 
اســت و گمان مى كنيم كه هر كس كه پوشش 
داشت، لزوماً حيا و عفت هم دارد، در حالى كه حيا 
و عفاف مربوط به ظاهر، باطن و رفتار انسان است. 
دكتر جميله علم الهدى، دانشيار دانشگاه شهيد 
بهشتى و رئيس پژوهشكده مطالعات بنيادين علم 
و فناورى، به مناسبت 21تيرماه روز عفاف و حجاب 
در گفت وگو با «قدس» در مورد هســتى شناسى 

عفاف و ارتباط آن با پوشش سخن مى گويد.

 همچنانكه معلوم اســت عفاف و حجاب 
به تدريج در انسان بوجود مى آيد، بفرماييد 
چرا حفــظ و رعايت حجاب و عفاف اهميت 

پيدا مى كند؟
از نظر دسته بندى مرسوم در فلسفه اخالق، عفت 
جزو فضايل اخالقى اســت و بر اســاس استمرار 
در رفتارهاى خاص مثالً در پوشــيدن يا گفتن يا 
حركت كردن به وجــود مى آيد يعنى يك حالتى 
است كه شخص به تدريج كسب مى كند و با خود 
همراه دارد. در واقــع حيا و عفاف يكى از فضايل 
اخالقى اســت. از دوران ارســطو به بعد حكمت، 
عدالت، شــجاعت و عفت جزو فضايل چهارگانه و 
اصيل و كليدى اخالق به حساب مى آيد؛ فضايل 
اخالقــى ناگهان پديد نمى آينــد، از اين رو حيا و 
عفاف نيز امرى است كه به تدريج در انسان شكل 
مى گيرد و اين طور نيست كه مانند صاعقه ناگهان 
بيايد و ناگهان از بين برود. در واقع صفات يا فضايل 
و ملكات نفسانى چند اليه است يعنى عفت يك 
صــورت ظاهرى دارد كــه از آن به عنوان حجاب 
ياد مى شــود و شامل مستور بودن بدن و حركات 
بدن مى شود و حد و اندازه آن بر اساس قوانين يا 
عرف جامعه تعيين مى شود ولى اصل در حجاب 
همان حالت نفســانى يا ملكه اخالقى است كه ما 
به آن «عفت» مى گوييم و ظهور و بروز آن به شكل 

حجاب است.
خصلــت تدريجى بودن در شــكل گيرى فضايل 
اخالقى و از جمله عفت، باعث مى شود كه سليقه 
شخصى، عناصر مكانى، عناصر زمانى در آن خيلى 
اثرگذار باشــد. عفت در اشخاص مختلف بسته به 
ويژگى هاى آن افراد اســت و حجاب در دوره هاى 
تاريخى و جوامع مختلف شــكل هاى متنوعى به 
خــود مى گيرد، ولى نكته اينجاســت كه در انواع 
حجاب يك حداقل مشترك وجود دارد كه اگر اين 
حداقل مشترك نباشد، عفت هم نيست و اگر باشد 
حتماً عفت هم هســت كه اين حداقل مشترك، 
اندازه نگه داشتن در افشاى خويشتن مربوط است 
و مســتورى و افشا، خودش به مفهوم «زيبايى» بر 
مى گردد. واقعاً مفهوم زيبايى و مفهوم عفت به هم 
گره خورده اند و اين نكته بســيار ظريفى است كه 

بايد در آن دقت كرد.

وجودى  زيبايى هاى  گره خــوردن  اين   
انسان با مفهوم عفت چگونه شكل مى گيرد؟

جواب اين پرسش را با يك مثال توضيح مى دهم، 
شــما اگر بخواهيد در يك روز آفتابى به خورشيد 
نگاه كنيد بايد يك حجاب جلوى چشمتان بگيريد 
تا در مقابل شما ســايه اى بيفكند و از طريق آن 
بتوانيــد به خورشــيد منبع نور و منشــأ زيبايى 
بصرى نگاه كنيد، حجاب هم اين گونه اســت، در 
واقع حجاب پنهان شدن بخش هايى مى شود كه 
براى ديده شدن بخش هايى ديگر الزم است آن ها 
را پنهان كرد. در واقع گشــودگى و برهنگى زياد 

افشاى همه اسرار است و باعث مى شود كه زيبايى 
اساساً بطور چشمگير ظاهر نشود يعنى به چشم 
نيايد. مثالً ممكن است با نبودن پوشش، كماالت 
و زيبايى هاى جســمانى به چشم آيد ولى فضايل 
انسانى به چشم نمى آيد. لباس اغلب موجب زيبايى 
است ولى در زمانى الزم است زيبايى ظاهر به نفع 

زيبايى باطن پوشيده بماند.
البته توضيح اين نكته نيز ضرورى است كه حجاب 
و پوشــش تنها مختص بانوان نيست. پوشش در 
بين زنان و مردان مشــترك اســت و هر دو گروه 
بايد درجه اى از پوشــيدگى را داشــته باشند. در 
بين موجودات تنها گونه انســان است كه داراى 
لباس اســت كه اين هم به نوعى جزو افتخاراتى 
اســت كه خداوند به آدمى داده و بيانگر آن است 
كه خداوند به واســطه اين پوشش و حجاب يك 
سرى فضيلت هاى خاص را به انسان عطا فرموده 
كه بسيار باالتر از فضيلت هاى جسمانى است. پس 

مستورى ظاهر موجب آشكارى باطن مى شود.

 براى عفت و حيا چه شــاخصه هايى را 
مى توان برشمرد و آيا كسى كه پوشش دارد 

لزوماً عفت دارد؟
عفــت در رابطه بين فردى شــكل مى گيرد و در 
انزوا پديد نمى آيد بلكه در پيوندهاى ميان حداقل 
دو فرد شــكل مى گيرد و صورت ظاهرى و عينى 
عفاف در قالب لباس ديده مى شود و جايگاه فرد و 
مناسبات او را با ديگران آشكار مى كند. به عبارت 
ديگر لباس واقعيتى اجتماعى است و موقعيت يا 
رابطه هاى هر فرد با ديگــران را رقم مى زند. اين 
موقعيت مى تواند يك موقعيت سياســى باشد، يا 

مديريتى باشد يا ارزشى.
برخى گمان مى كنند كه اگر فردى پوشش داشت 
حتماً عفت و حيا هم دارد در صورتى كه بايد بدانيم 
عفاف تنها به لباس اختصاص ندارد بلكه شــامل 
رفتار هم مى شــود. راه رفتن، نــگاه كردن، حرف 
زدن و... با حجاب ارتباط دارد. به عنوان نمونه قرآن 
كريم راه رفتن دختران حضرت شعيب را راه رفتن 
عفيفانه ذكر كرده است، يا در مورد نگاه كردن به 
نامحــرم به مردان تذكر عفت داده مى شــود و يا 

در مورد صدا به بانوان تذكر عفت داده مى شــود 
كه اين موارد به لبــاس ربط ندارد ولى رفتارهاى 
عفيفانه تلقى مى شــود. رفتار عفيفانــه به اندازه 
پوشش و شايد بيشتر از آن به تقويت ملكه عفت 
در انســان كمك مى كند و راه هاى نفوذ شيطان 
يا شــياطين را مى بندد. همچنــان كه در روايات 
معصومين(عليهم السالم) از جمله راه هاى نفوذ به 
قلب هاى مؤمنين شك و ترديد و بى عفتى و بى 

حيايى ذكر شده است.

 همواره يكى از سؤاالت بسيارى افراد در 
مورد چرايى حجاب است، لطفا توضيح دهيد 

كه انسان چرا بايد حجاب داشته باشد؟
عمده دليل حجاب به پيوندهاى انســان با ساير 
انسان ها مربوط مى شــود. نكته خيلى جالب اين 
است كه فضايل اثر تقويت كننده بر يكديگر دارند 
از اين رو عفاف و حجاب در شــكل دهى به ساير 
فضيلت هاى اخالقى اثرگذار است، يعنى فردى كه 
موازينى را در پوشش رعايت مى كند مى تواند ذهن 
خود و ديگــران را از برخى چيزها براى پرداختن 
به امور مهم تر فارغ كند. مثالً اگر جوانان پوشش 

مناسب داشته باشند ذهن آن ها از امور مبتذل و 
دم دستى فارغ مى شود و به امور عميق و عقالنى 
توجه مى كنند. شما مى بينيد كه در برخى جوامع، 
حتــى در جوامعى كه قوانيــن و انضباط دينى و 
اخالقى خاصى هم رايج نيست براى فعاليت هاى 
جدى مثل كار، تحصيل، تحقيق، پوشــش هاى 
مناسب و خاصى در نظر گرفته مى شود. در هيچ 
جامعه اى سراغ نداريد كه افراد با لباس هايى ظاهر 
شــوند كه با زيورآالت زياد تزئين شده و با چنين 
پوششى، به محيط كار رفته يا در محيط تحصيل 
حاضر شــوند، زيرا اشتغال به اين زيورآالت باعث 
مى شود افراد از امورى كه مهم تر هست باز بمانند. 
در جوامــع مختلف همواره فعاليت هاى جدى كه 
به انرژى و تمركز بااليى نياز دارد پوشش  افراد به 
گونه اى انتخاب مى شــود كه بسيار ساده است و 
بدون زيورآالت اضافه و بدون عناصرى كه هيجان 

آفرين و تحريك كننده باشند.
پس مى بينيد كه حجاب در اليه اجتماعى معناى 
خاصى پيدا مى كند. پوشش و بخصوص حجاب به 
موقعيت و هويت افراد و به شغل آن ها بستگى دارد 
و جايگاه افراد را در بين ديگران آشــكار مى كند. 
عموم افرادى كه از جايگاه اجتماعى باال برخوردار 
هســتند همچون ثروتمندان، علما و دانشمندان 
و خانــدان اصيل و حتى اشــراف، در پوشــش 
دقت نظر هاى خاصى دارند و از برهنه شــدن در 
محيط هاى عمومى به شدت پرهيز مى كنند؛ زيرا 
موقعيت اجتماعى آن ها تهديد مى شود. اقتضاى 
شرافت و بزرگى آن است كه آن ها حد مناسبى از 
پوشش را داشته باشند و نوعى از حجاب را مراعات 
كنند. در واقع بين اخالق فضيلت گرا و پوشــش، 
يك رابطه مستقيم وجود دارد كه اين رابطه، خاِصّ 
جامعه  دينى يا اسالمى نيست، بلكه در جوامع غير 

اسالمى هم رواج دارد.

 در بيــن صحبت هايتان اشــاره كرديد 
كه پوشش بر شــكل گيرى ديگر فضايل و 
ارزش هاى اخالقى در انسان اثرگذار است، در 

اين باره بيشتر توضيح دهيد.
به يقين مى توان اظهار كرد كه عفت و پوشــش 

بر شــكل گيرى ســاير فضايل اخالقى در عرصه 
زندگى فردى و اجتماعى افراد اثرگذار اســت زيرا 
وقتى كه فضيلت عفت در فرد پيدا  شود و تثبيت 
گردد، عقالنيت هم در او تقويت مى شــود چون 
عفت باعث مى شود كه انسان از پرداختن به امور 
مبتذل پرهيز كند. كسى كه عفت دارد هر كتابى را 
نمى خواند، هر جايى را نگاه نمى كند، به هر كارى 
دست نمى زند، با هركسى هم صحبت نمى شود و 
الى آخر. همين پرهيزهاست كه باعث مى شود او 
مسير عقالنيت را بپيمايد. همچنين كسى كه عفت 
دارد، چون سعى مى كند حق چشم را ادا كند، حق 
گــوش را ادا كند، پس مى تواند به فضيلت عدالت 
دست پيدا  كند. افزون بر اين كسى كه عفت را در 
خود پرورش مى دهد، به نحوى شجاعت و جسارت 
دارد بــه طرد و انــكار و مخالفت با امور مبتذل يا 
اشخاص مبتذل بپردازد. زيرا او از امر ارزشمندى 
به نام عفت برخوردار است و مى خواهد آن را حفظ 
كند؛ بنابراين هر كســى كه بخواهد به اين عفت 
آســيب بزند، در مقابل او تمام قد مى ايستد. پس 
سه فضيلت كليدى ديگر يعنى عدالت، حكمت و 
شجاعت به دنبال عفت حاصل مى شود. البته بايد 
بدانيم همين توالى را در مورد ســاير فضايل نيز 
مى توان مشاهده كرد. مثالً عدالت نيز مى تواند به 

تقويت حكمت، عفت و شجاعت منجر شود. 

 برخى معتقدند پوشــش بانــوان مانع 
پيشــرفت و برخوردارى از حقوق آن ها در 
جامعه مى شود. آيا چنين ديدگاهى درست 

است؟
حق بر پوشــش از جمله حقوق شهروندى است 
كه متأســفانه به طور نابرابر و به شــكل تبعيض 
آميزى مورد تهاجم قرار گرفته است. جامعه بايد 
زمينــه اى را بــراى بانوان فراهم كند تــا آن ها از 
همه حقوق شان بهره مند شــوند. اگر در جامعه، 
دانشــگاه، مدرســه و محيط هاى كارى مختلط 
داريــم به نوعى به حق پوشــش بانــوان احترام 
نگذاشته ايم؛ زيرا همان طور كه شما حق داريد از 
لباس مناسب استفاده كنيد، همان طور هم حق 
داريد از مكان مناسب استفاده كنيد. اينكه جامعه 
نتوانسته شرايطى را فراهم كند كه زنان با راحتى 
و امنيت به فعاليت بپردازند نبايد باعث شــود كه 
واقعيت را انكار كنيم و حق پوشــش داشتن زنان 
را منكر شــويم. نبايد با فشار رســانه اى از آن ها 
خواسته شود تسليم ايده هاى مزورانه و مردساالر 
اصحاب قدرت و ثروت بشوند و زنان و مردانى كه

مى خواهند چشــم و گوششان در معرض تهاجم 
برهنگان و اوباش و اراذل قرار نگيرد، حق دارند در 
فضا و شرايطى كه احساس امنيت داشته باشند، 
زندگــى، كار و تحصيل كنند. آلودگى هاى صوتى 
آهنگ  هاى هيجان برانگيز و مستهجن، برهنگى، 
ابتذال فرهنگى، هم آزادى و هم امنيت روانى مردم 
ما به خصوص كودكان و نوجوانان را تهديد مى كند.

ناتوانى مديريتى از تأمين مكانهاى مناســب براى 
تفريح و كار كه ويژه بانوان باشــد سبب شده كه 
بطور غيرمسئوالنه، اصل حجاب و ضرورت پوشش، 
مورد انكار قرار بگيرد. هيچ انسان بالغى كه به لحاظ 
جسمانى سالم باشد نمى تواند باور كند كه بدون 
رعايــت موازين عفاف و حجاب، زنــان از زندگى 
شــاد و آرام و بى خطرى برخوردار باشند. تجربه 
نشان داده كه همواره امنيت زنان تضمين كننده 
سالمتى، شادى و پيشــرفت آنان است. چرا نعل 
وارونه مى زنند و به جاى ايجاد محيطى عفيفانه و 
سرشار از زيبايى هاى مورد نياز زنان، به انكار اصل 

عفت و ضرورت حجاب مى پردازند؟

برش

در خصوص اليــه اجتماعى عفاف 
و حجــاب بايد گفت كــه حجاب به 
موقعيت و هويت افراد بســتگى 
دارد و جايــگاه افــراد را در بيــن 
ديگــران آشــكار مى كنــد. عموم 
افرادى كه از جايگاه اجتماعى باال 
برخوردار هســتند در پوشــش، 
دقــت نظر هاى خاصــى دارند و از 
برهنه شدن در محيط هاى عمومى 
بشــدت پرهيــز مى كننــد؛ زيرا 
موقعيــت اجتماعى آن هــا اقتضا 
مى كنــد تــا آن ها حد مناســبى از 

پوشش را داشته باشند

معارف: تصحيح، تحقيق و ترجمه  مفاتيح الجنان تأليف «شيخ عباس قمى» توسط 
بنياد پژوهش هاى اسالمى آستان قدس رضوى به انجام رسيد و توسط مؤسسه چاپ 

و انتشارات آستان قدس رضوى(به نشر) به چاپ رسيد.
«مفاتيح  الجنان» كه مشتمل بر ادعيه و زيارات است، در بين شيعيان جايگاه بسيار 
مهمى دارد، اما وجود نسخه هاى ناقص، مغلوط و داراى اشتباه هاى اعرابى يا تايپى 
و نيز ترجمه هاى غير سليس، مديران مجمع جهانى اهل بيت(ع) را به اين انديشه 

وا داشت كه بايد نسخه منّقحى از اين كتاب آماده گردد.
بنياد پژوهش هاى اسالمى آستان قدس رضوى اقدام به تصحيح متن و ترجمه روان 
و دقيق فارســى كتاب ماندگار «مفاتيح الجنان» نمود. اين كار با استفاده از نسخه  
تصحيح شده «شيخ عباس قمى»، نسخه  مقابله شده آيت  اهللا «ميالنى» و بهره  گيرى 

از مصادر اصلى ادعيه و زيارات انجام گرفته است.
تصحيح و اِعراب گذارى دقيق حدود دو سال به طول انجاميد و خطاطى آن هم به 

وسيله «مصطفى اشرفى» انجام شد. اين مفاتيح داراى 1008 صفحه است.
با تفاهم انجام شده بين معاونت امور فرهنگى مجمع جهانى اهل بيت(ع) و آستان 

قدس رضوى، اين نسخه در اختيار انتشارات مجمع قرار گرفت و منتشر گرديد.

معرفى كتاب

به همت مجمع جهانى اهل بيت(ع)
«نسخه  تصحيح شده   

مفاتيح  الجنان» آستان 
قدس رضوى منتشر شد

ضرب االجل امام جمعه 
تبريز به مسببان جلوگيرى 

از ورود چادرى ها به يكى 
از مدارس 

حوزه: نماينده ولى فقيه در آذربايجان شرقى با اشاره به اينكه در يكى از شهرستان  ها 
در گزينش استخدام مدارس، ورود چادرى ها را ممنوع اعالم كرده اند، گفت: اگر اين 
قضيه تا فردا(امروز) پيگيرى نشود حتماً آن را در نماز جمعه مطرح مى كنم، بايد با 

خاطيان امر عفاف و حجاب برخورد شود.
 حجت  االسالم والمسلمين ســيدمحمدعلى آل  هاشم در سومين همايش عفاف و 
حجاب مديران مهد كودك هاى اســتان، بر ضــرورت توجه به حجاب دانش آموزان 
كالس اولى تأكيد كرد و اظهار داشت: بايد روى موضوع حجاب دانش آموزان كالس 
اولى توجه ويژه اى شود، بايد به دختران از همان سنين پايين نحوه درست پوشش و 
رعايت عفاف و حجاب را آموزش داد. وى با اشاره به اينكه در يكى از شهرستان  ها در 
گزينش استخدام مدارس، ورود چادرى ها را ممنوع اعالم كرده اند، افزود: اگر اين قضيه 
تا فردا(امروز) پيگيرى نشود، حتماً آن را در نماز جمعه مطرح مى كنم، بايد با خاطيان 
امر عفاف و حجاب برخورد شود. وى همچنين با اشاره به اينكه در برخى از مدارس 
گزارش داده اند كه معلمان به دانش آموزان دختر مى گويند تا حجاب خود را بردارند، 
گفت: اين مسائل درست نيست، بايد دقت بيشترى روى حجاب دانش آموزان انجام 

داد، اين موضوع زمينه  سازى براى بى  حجابى در جامعه را فراهم مى كند.

خبر

معارف

در گفت وگوى قدس با دكتر جميله علم الهدى به مناسبت روز عفاف و حجاب عنوان شد

تقويت عقالنيت با فضيلت عفت

حوزه: آيــت اهللا جوادى آملى گفت: اكنون بســياري از 
بودجه هاى كشــورهاي سرمايه دار در شــب و روز صرف 
ســاختن سالح هاى آدم كشي اســت، اين به كدام تمّدن 
منتهي مي شــود؟ اين كشتار بى واســطه يا با واسطه يا 
جنگ هاي بدون نيابت يا با نيابت در اثر آن است كه انسان 

فكر مي كند همين چند روز زنده است و بس!

اين مفســر قرآن در پيام خود بــه چهاردهمين كنگره 
بين المللى مسلمانان آمريكا با هدف هويت بخشى به جامعه 
شيعى و مسلمان آمريكا با موضوع «اسالم، دين اميد» افزود: 
كسي اهل اميد است كه حقيقت خود را بشناسد و حقيقت 
جهان را بشناسد، مديريت خود را بفهمد و مديريت جهان 

را بفهمد. 

خود و مديريت خويش را در قلمرو مديريت جهان آفرين و 
انسان آفرين به نام خدا بداند.

وى ادامه داد: كســي كه درباره انسان شناسي اندازه فكر و 
انديشــه او اين است كه انسان مثل يك ميوه اي است كه 
بعد از يك مدت مي پوسد و در خاك دفن مي شود، چنين 

شخصي نه اميدي دارد و نه آرزويي. 

كســي كه مي گويد مرگ پايان راه است و انسان با ُمردن 
مي پوسد و بعد از مرگ خبري نيست، او هر چه بينديشد 
آرزوســت نه اميد. كسي كه به فكر برزخ و قيامت نيست، 
كسي كه نمي داند اسالم به او گفته است، انسان مرگ را 
مي ميراند، چنين شخصي بين اميد و آرزو فرق نمي گذارد.

با علما

آيت اهللا جوادى آملى در پيامى به چهاردهمين كنگره بين المللى مسلمانان آمريكا: 

اسالم مى گويد «انسان مرگ را مى ميراند»

شرايط حضور زن در اجتماع از نظر اسالم
سبك زندگى

معارف: در اسالم براي حجاب و حضور زن در اجتماع شرايطي بيان شده است كه 
توجه شما را به آن جلب مي كنيم.

1. حدود حجاب
در دين مقدس اســالم، زن بايد تمامي بدن خود را در برابر نامحرم بپوشاند، غير از 
صورت و دو دست خود از مچ؛ كه آن ها مي تواند بيرون باشد اما بايد بدون زينت و 
آرايش باشد. پس با توجه به اين امر الهي انسان بايد حتي پاهاي خود را از نامحرم 
بپوشاند و حتي يك موي او هم بيرون نباشد. در روايتي از امام صادق(ع) پرسيدند: 

« زن چه زينت هايي را مي تواند آشكار كند؟» فرمود: «چهره و دو كف.»[1].
2. شرايط حضور زن در اجتماع

با توجه به گسترش فعاليت ها و مسئوليت و وظيفه زنان در برخي از امور اجتماعي بي 
ترديد بايد زنان در جامعه حضور داشته باشند. اما ممكن است اين فعاليت ها و حضور، 
زمينه ساز فساد و اختالط زن و مرد گردد. بدين سان، اگر براي اين حضور ضرورتي 
را قايل شــويم، تحفظ و تسّتر و مرزبندي دقيق نيز، ضروري خواهد بود؛ در روايات 

براي حضور زن در اجتماع شرايط زير بيان شده است:
الف) عدم اختالط: اســالم در عين اينكه بر حضور اجتماعي زن تأكيد مي ورزد اما 
نكاتي را هم يادآور مي شــود، يكي از شرايط مهم و اساسي فعاليت اجتماعي زن و 

حضور وي در صحنه هاي گوناگون، مرزبندي دقيق و جدايي او از مردان است.
ب) حفظ وقار و عفاف: شرط دوم حضور زن در اجتماع، حفظ عفاف است. در قرآن 
كريم و روايات متعدد به مظاهر و نمودهاي آن اشاره شده است، از جمله وقار در رفت 

و آمد، وقار در راه رفتن، وقار در سخن گفتن.
ج) پرهيز از خودنمايي و آرايش: از جمله شــرايط مهم براي حضور زن در اجتماع 
پرهيز از «خودنمايي و آرايش» است؛ زيرا آرايش و خودنمايي زمينه هاي توجه ديگران 
را بــه وجود مي آورد و دلربايي را در پي خواهد داشــت. خداوند در قرآن كريم مي 
فرمايد: «و ال تََبرَّْجَن تََبّرَج الجاهلية االولي»[2]؛ مانند جاهليت نخستين با خودآرايي 

از خانه بيرون نشويد.
يكي از مصاديق آرايش و خودنمايي كه موجب جلب توجه ديگران مي شــود، عطر 

زدن اســت. در حديثي از رســول اكرم(ص) مي خوانيم كه: «هرگاه زني براي غير 
شــوهرش، خود را معطر كند، سپس از خانه اش خارج شود، تا زماني كه به منزلش 

برمي گردد، لعنت مي شود»[3].
ما بايد حضرت فاطمه و حضرت زينب(ســالم اهللا عليهما) را سرمشق و الگوي خود 
قرار دهيم: فاطمه اطهر برترين الگوي زن و عالي ترين چهره بشريت است كه با حفظ 
حيا و عفت در جامعه حضور مي يافت. در تاريخ اســت كه او در حالي كه مقنعه را 
محكم به سر بسته و خود را در جامه اي فراگير پيچيده بود در جمع زنان بني هاشم 
در حالي كه جامه هاي بلندش قدم ها را پوشيده داشت با ابهت، آزرم و متانت قدم 

بر مي داشت.
پي نوشت ها:

[1]. قرب االسناد/ ص 40
[2]. احزاب/33

[3]. وسائل الشيعه، ج 14، ص 114
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اومتيتى: 
ديگر نوبت قهرمانى است

ورزش:  مدافع تيم ملى فوتبال فرانســه تاكيد كرد كه  نمى خواهد 
مانند فينال يورو ناكام شوند.  اومتيتى گفت : در دو سال اخير دو فينال 
بزرگ را تجربه كرده ايم. در سال 2016 به فينال يورو راه پيدا كرديم و 
در حال  حاضر هم به فينال جام جهانى و اين نشان مى دهد كه بسيار 
خوب كار كرده ايم. در فينال نخست نتوانستيم به پيروزى برسيم اما 
مى خواهيم در فينال دومى جام را باالى سر ببريم. وى گفت: لحظات 
سختى را پشت سر گذاشــتيم. با بازيكنان بزرگى بازى كرده ايم و 
خوشبختانه توانستيم آنها را شكســت دهيم. يك بازى بزرگ ديگر 

پيش رو داريم و بايد ماموريت خود را به خوبى به پايان رسانيم.
وى گفت :  مهم بلندى قد نيســت،  بلكه بايد به خوبى حركت كرد و 
جاى گيرى مناسبى داشت. خوشحالم كه توانستم باالتر از فالينى 

ضربه سر بزنم و توپ را تبديل به گل كنم.

گريزمان: تنها يك بازى 
با فتح جام فاصله داريم

ورزش: مهاجم تيم   ملى فوتبال فرانسه اعالم كرد به فتح جام جهانى 
نزديك شده اند و تنها يك بازى با آن فاصله دارند. وى  گفت : بلژيك 
بازيكنان مستعدى در خط حمله دارد، با اين حال ما در دفاع خوب 
كار كرديم و تيم قوى ترى بوديم. لحظات اوليه بازى شرايط براى ما 
سخت بود اما هوگو لوريس توانست به خوبى ضربه حريف را مهار كند. 
در نيمه دوم توانستيم از طريق ضربه كرنر به گل برسيم و بازى را يك 
بر صفر به نفع خود كنيم، سپس به خوبى بازى را كنترل كرديم. خيلى 
خوشحال هستم. بازى امشب را خواهيم ديد تا حريف بعدى مان را 
بشناسيم. وى گفت: ديدار نهايى اهميت زيادى دارد و مى توانيم به 
بهترين شكل ممكن آن را به پايان برســانيم، اكنون بايد استراحت 

كنيم و سپس خود را به خوبى براى اين بازى آماده كنيم.

دى بروين: اصالً  احساس پشيمانى ندارم
ورزش: بازيكن تاثيرگذار بلژيك تاكيد كرد كــه از عملكرد خود و 
هم تيمى هايش در ديدار برابر فرانسه راضى است و به همين خاطر 
احســاس پشــيمانى ندارد. كوين دى بروين  گفت : اصال احساس 
پشيمانى ندارم چرا كه نهايت تالش خود را به كار گرفتيم. تنها تفاوت 
ما را يك ضربه كاشــته رقم زد. ما هم توانستيم فرصت هايى را روى 

دروازه  حريف خلق كنيم اما كافى نبود و نتوانستيم به گل برسيم.
وى گفت: در فوتبال هر تيمى كه از فرصت هايش اســتفاده كند به 
پيروزى مى رسد و اين يك قانون است. بايد به خود و عملكردى كه 
داشــتيم افتخار كنيم. به رده بندى راه پيدا كرده ايم و بايد در ديدار 
پايانى به پيروزى برسيم. اميدوارم كه در ديدار شنبه پيروز از زمين 

خارج شويم تا رده سوم را كسب كنيم.

ونگر: اين اوزيل واقعى نبود
ورزش:  آرســن ونگر، سرمربى ســابق آرســنال در مورد نمايش 

نااميدكننده اوزيل در جام جهانى صحبت كرد.
پيش از شــروع رقابت ها ديدار اوزيل و گوندوغــان با رجب طيب 
اردوغان، رئيس جمهور تركيه بسيار جنجالى شد و رسانه هاى آلمانى 
به انتقاد وحشتناك از اين دو بازيكن پرداختند. در جريان بازى هاى 

دوستانه پيش از جام جهانى نيز آنها از سوى تماشاگران هو شدند.
آرســن ونگر  گفت:  من اوزيل را خيلى خوب مى شناســم. او يك 
فوتباليست استثنايى است. اوزيل و گوندوغان پيش از شروع جام، 
فشار زيادى را تحمل كردند و به نوعى آلمان ها از اين دو انتقام گيرى 
كردند.  اوزيل بازيكنى است كه نياز به حمايت دارد و نه جنجال. 
وقتى بازى او را مى ديدم، اين حس به من دســت مى داد كه او 
انگار با ترمز دستى بازى مى كند. برخى مواقع مى توانست به جلو 
حركت كند و به بازى عرض بدهد و كارهاى بيشترى انجام دهد 

اما در عوض متوقف مى ماند و محتاط بــازى مى كرد. او آن اوزيلى 
نبود كه مى شــناختم. بازيكنى كه در زمين مثل يك قاتل بود. اين 

اوزيل واقعى نبود. 

كانته: مهم، خوشحال بودن بعد از فينال 
است

ورزش:  انگولو كانته، هافبك تيم ملى فرانسه، به هم تيمى هايش 
هشدار داد كه زمان براى خوشــحالى وجود دارد و بايد روى ديدار 
فينال تمركز كنند. وى گفت:  احساس خوشحالى و غرور مى كنيم. 
بازى مهمى بود. هدف ما رسيدن به فينال بود و موفق شديم. اما همه 
چيز تمام نشده است. ما بايد روى بازى فينال تمركز كنيم.  وقت براى 
شادى كردن هست. بايد از اين پيروزى خوشحال باشيم اما بالفاصله 
روى بازى بعدى تمركز كنيم و در آن هم به دنبال پيروزى باشــيم. 
خوشحاليم كه مى بينيم هواداران خوشحال هستند و اميدواريم كه 
همه آنها به ما افتخار كنند.ما جام جهانى فوق العاده اى داشتيم اما 
مهمتر از همه، پيروزى در ديدار فينال است. اميدوارم بعد از آن ديدار 

هم همه ما خوشحال باشيم. 

مارتينز: 
باخت، حق شاگردانم نبود

ورزش:  روبرتو مارتينز، سرمربى بلژيك، على رغم شكست تيمش در 
نيمه نهايى جام جهانى مقابل فرانسه، عملكرد بازيكنانش را تحسين 
كرد. وى گفت:  حق ايــن بازيكنان اين نبود كه رقابــت ها را با اين 
احساس بد ترك كنند. ما مى خواســتيم به فينال برسيم. بازيكنانم 
روحيه تيمى فوق العــاده اى به نمايش گذاشــتند اما وقتى نتيجه 

نمى گيريد، نااميدكننده است.

دل پيرو: يوونتوس با رونالدو
 قهرمان اروپا مى شود

ورزش:  اسطوره يوونتوس به ستايش از خريد بزرگ تيمش پرداخت 
و تاكيد كرد كه يووه با رونالــدو قهرمانى در ليگ قهرمانان اروپا را به 
دست خواهد آورد. دل پيرو گفت : رونالدو، بازيكنى استثنايى است و 
مى تواند در هر حالتى گلزنى كند. او هميشه به دنبال پيروزى است 
و اين اصلى ترين دليلى اســت كه به اين بازيكن عالقه دارم. رونالدو 

همواره به دنبال موفقيت و كسب پيروزى است.
وى گفت: رونالدو به من گفت  كه بايد سال ها پيش راهى يوونتوس 
مى شد. بسيار خوشحال هستم كه او را با پيراهن يوونتوس خواهم 
ديد. شهر تورين استقبال گســترده اى از  اين بازيكن بزرگ خواهد 
داشت. يوونتوس به دنبال قهرمانى در ليگ قهرمانان اروپا است  و با 

رونالدو مى توانيم  به چنين خواسته اى دست پيدا كنيم. 

سردار: در جام ملت ها بازى نمى كنم
آى اسپورت :  بعد از خداحافظى ناگهانى سردار آزمون از تيم ملى 
اين شايعه مطرح شد كه سردار از تصميمش منصرف شده و احتماال 
بعد از مدتى دوباره براى بازگشــت به تيم ملى اعالم آمادگى خواهد 
كرد و حتى اين احتمال وجود دارد كه كى روش در مورد او استثنا قائل 
شود و او را براى جام ملتها به امارات ببرد. اما در شرايطى كه كى روش 
هيچ واكنشى به اين شايعه نشان نداده، گويا خود سردار هم برنامه اى 
براى بازگشت به تيم ملى ندارد و در تصميمش مبنى بر خداحافظى 
كامال جدى است. آزمون كه پس از بازگشــت از روسيه زياد درباره 
تصميمش صحبت نكرده بود در فضاى مجازى و اليو اينستاگرامى با 
يكى از دوستانش از اين گفت كه براى تيم ملى بازى نخواهد كرد. در 
اين اليو وقتى دوست سردار كامنت هاى مردم مبنى بر خداحافظى و 
درخواست هواداران براى بازگشت را مى خواند، سردار گفت: به خدا 

برنمى گردم. به جان مادرم جام ملت ها بازى نمى كنم!

رضايتنامه تبريزى؛ 2ميليارد تومان
ورزش: پروژه اســتقاللى شــدن تبريزى دوباره به جريان افتاده و 
استقاللى ها مذاكراتى با ذوب آهن داشته اند. سايت باشگاه خبرنگاران 
درباره اين موضوع نوشته كه استقاللى ها يكماه قبل به صورت رسمى 
براى جذب تبريزى دست به كار شــده اند كه ذوب آهن براى صدور 
رضايتنامه مهاجمش، درخواست رقم دو ميليارد تومانى كرده است. 
حاال بايد ديد استقالل كه اين روزها مشكالت مالى مختلفى دارد توان 

پرداخت مبلغ مورد نظر اصفهانى ها را دارد يا نه.

حسينى به ترابزون مى رود؟
مدافع استقالل در دسترس نيست

ورزش: سيدمجيد حسينى مدافع ملى پوش استقالل كه درخشش 
قابل توجهى در جام جهانى 2018 روسيه داشت، مورد توجه ترابزون 
اسپور تركيه قرار گرفته است. او با اين تيم تركيه اى به توافق رسيده و 
قصد دارد لژيونر شود، اما مديران استقالل سخت با انتقال او مخالفت 

كرده اند.
مديران استقالل چندين بار با حســينى تماس گرفته اند، اما مدافع 
استقالل پاسخى به تماس ها نداده و از دسترس هم خارج شده است. 
قبل از اين مديربرنامه هاى حسينى شخصا با رضا افتخارى مديرعامل 

باشگاه مذاكراتى انجام داده است.

«مسعود شجاعى» مسافر هند مى شود؟
ورزش: تيم فوتبال «اف سى» شهر «گوا» از ايالت هاى جنوبى هند به 
دنبال به خدمت گرفتن مسعود شجاعى كاپيتان تيم ملى فوتبال ايران 
است. به نقل از «تايمز او اينديا» ،باشگاه فوتبال گوا قصد دارد مسعود 
شجاعى را جايگزين مانوئل النزروت بازيكن اسپانيايى خود كند.به 
گفته مقامات اين باشگاه، مسعود شجاعى مى تواند در هند طرفداران 
زيادى پيدا كند. اين نخستين بار است كه يك بازيكن ايرانى پيشنهاد 

بازى در فوتبال هند دريافت كرده است.

خانزاده در انتظار لژيونر شدن
ورزش سه:  محمدرضا خانزاده مدافع تيم ملى ايران كه در اين جام 
جهانى نيز مانند جام جهانى 2014 يكى از بازيكنان ليست كارلوس 
كى روش بود هنوز براى فصل آينده تيم خــودش را معرفى نكرده 
است. گفته مى شود درايام جام جهانى با تماس هايى از سوى برخى 
ايجنت ها مواجه شده و اميدوار اســت كه بتواند در اين فصل به يك 

تيم خارجى بپيوندد. 

افتتاحيه؛ پديده - پرسپوليس در 
ورزشگاه امام رضا

ورزش: برنامه هفته اول هجدهمين دوره ليــگ برتر فوتبال اعالم 
شد. در هفته اول پديده مشهد ميزبان پرســپوليس است و با اعالم 
سازمان ليگ اين بازى در ورزشــگاه امام رضا برگزار خواهد شد. اين 
بازى، بازى افتتاحيه ليگ برتر است و ساعت 20:45 روز پنج شنبه 4 

مرداد برگزار مى شود.
برنامه كامل بازى هاى هفته اول به شرح ذيل است:

پنجشنبه 4 مرداد
پديده مشهد - پرسپوليس - ساعت  20:45 ، ورزشگاه: امام رضا   (ع)  مشهد

 سايپا - سپيدرود رشت  - ساعت   20:45 
 نساجى مازندران - ذوب آهن اصفهان - ساعت  20:45 

 فوالد خوزستان - پارس جنوبى جم- ساعت  20:45
جمعه 5 مرداد

گسترش فوالد تبريز - استقالل  خوزستان - ساعت  20  
 سپاهان - صنعت نفت  آبادان - ساعت  20:45

نفت مسجدسليمان- تراكتورسازى  تبريز  - ساعت  20:45
 استقالل - پيكان - ساعت  20:45 

جپاروف به سپاهان بر مى گردد
ورزش: سرور جپاروف ستاره 34 ســاله ازبك كه فصل قبل يكى از 
كليدى ترين بازيكنان استقالل در ليگ برتر و آسيا محسوب مى شد 
در شرايطى كه با سران باشــگاه تهرانى بر سر امضاى قرارداد جديد 
با اختالفات زيادى روبرو اســت در يك قدمى بازگشت به اصفهان و 

پوشيدن پيراهن سپاهان قرار دارد.
جپاروف كه بنا به ادعاى مديران استقالل قرار است در اردوى تركيه 
براى مذاكره و تمديد قرارداد به جمع آبى ها باز گردد طى 48 ساعت 
گذشته مذاكرات بسيار فشرده اى با ســپاهانى ها انجام داده و بر سر 
كليات قرارداد يكساله با اين باشگاه به توافق رسيده تا جايى كه گفته 
مى شود تنها يك امضا باقى مانده تا جپاروف بار ديگر پيراهن سپاهان 

را برتن كند.

االهلى به دنبال يك ايرانى جديد
 وحيد يا روزبه؟

ورزش: روزنامه الرايه قطر خبر داد كه باشــگاه االهلى قطر پس از 
امضاى قرارداد با اميد ابراهيمى، هافبك فصل گذشــته استقالل به 
عنوان ســومين لژيونرش اكنون به دنبال جــذب چهارمين بازيكن 
خارجى خود در اين فصل است.  طبق شايعات منتشر شده، االهلى 
دو گزينه ايرانى بيشــتر ندارد. يا وحيد اميرى است كه از 24 ساعت 
گذشته اخبار زيادى درباره عالقه قطرى ها به جذب او شنيده مى شود 
يا روزبه چشمى كه طبق اخبار منتشر شده، در حال حاضر در كشور 

قطر به سر مى برد.

ضد حمله

خبر
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كوتاه از جام 21كوتاه از جام 21

امباپه: 
توپ طال نه، جام جهانى را مى خواهم

ورزش: كيليان امباپه، ســتاره جوان تيم ملى فرانسه، تاكيد كرد كه 
هدفش نه بردن توپ طالى بهترين بازيكن دنيا، كه فتح جام جهانى 

است.
وى گفت:  اين غيرقابل تصور اســت. اين روياى زندگى ام بود. چيزى 
براى گفتن ندارم. در جاه طلبانه تريــن روياهايم هم آن را تصور نمى 
كردم. البته هنوز رويــاى بزرگترى دارم. هنوز يــك گام ديگر باقى 

مانده است.
 همه فرانسه پشت ما هستند. وقتى تقلب نكنيد و سخت تالش كنيد، 
نتيجه اش را مى بينيد. تا زمانى كه بتوانم به تيم كمك كنم، اين كار 
را انجام خواهم داد؛ اين چيزى است كه برايم اهميت دارد. اهميتى به 

توپ طال نمى دهم. مى خواهم قهرمان جام جهانى شوم. 

كورتوا: فرانسه يك تيم ضدفوتبال بود
ورزش:  تيبو كورتوا، دروازه بان تيم ملى بلژيك پس از شكست تيمش 
مقابل فرانسه در نيمه نهايى جام جهانى، مدعى شد كه فرانسه يك تيم 
ضد فوتبال است. او گفت:  فرانسه يك تيم ضدفوتبال است. مهاجمان 

آنها در فاصله 30 مترى دروازه خودشان حضور داشتند. 
وى گفت:  فرانسه با يك هد از روى كرنر گل زد و هيچ كار ديگرى انجام 
نداد به جز دفاع كردن. من ترجيح مى دادم مقابل برزيل در يك چهارم 
نهايى شكســت بخوريم، حداقل برزيل تيمى بود كه دوست داشت 

فوتبال بازى كند. 

هازارد: نتوانستيم
 يك لحظه جادويمان را اجرا كنيم

ورزش:  ادن هازارد، كاپيتان تيم ملى بلژيك مدعى شــد كه تيمش 
نتوانست جادويش را در زمين پياده كند.

وى گفت:  من ترجيح مى دهم با اين بلژيك شكســت بخورم تا با اين 
فرانسه پيروز شوم. ولى آنها خيلى خوب دفاع مى كردند و موثر بودند. 
نتوانستيم نقطه ضعفى پيدا كنيم. يك لحظه جادو اگر در زمين پيدا 
مى شد به گل مى رســيديم.ما تيم بلژيك فوق العاده اى را تا به اينجا 

تماشا كرده ايم كه تيم هاى قدرتمندى را حذف كرده است.
وى گفت:  ما نشــان داديم كه تيم خيلى خوبى داريم. مى توانيم به 
دستاوردمان افتخار كنيم. به عنوان كاپيتان، خوشحالم كه عضو اين 

تيم بوده ام.

 ادعاى يك روزنامه اسپانيايى
جهانبخش در فهرست

 خريد تابستانى رئال سوسيداد
ورزش: نشريه معتبر چاپ بارسلونا   خبر از عالقه باشگاه سوسيداد به 

على رضا جهانبخش، ستاره تيم ملى كشورمان داد.
سوسيداد فصلى نااميدكننده را پشت سر گذاشــت و كار خود را در 
رده 12 جدول الليگا به اتمام برد. در اواخر فصل شاهد اخراج اوزه بيو، 

سرمربى اين باشگاه نيز بوديم.
 تيم اول شهر سن سباستين، براى فصل بعد به دنبال تقويت خود به 
خصوص در فاز حمله است و در نظر دارد تا يك وينگر باكيفيت را به 
خدمت بگيرد. كار انتقال ميكل مرينو در حال نهايى شــدن است اما 
اين باشگاه به يك بازيكن با خصوصيات تهاجمى ديگر نيز نياز دارد، 
بازيكنى كه اســپانيايى نخواهد بود و هزينه بااليى نيز براى اين تيم 
خواهد داشت.  در حال حاضر 5 بازيكن در سوسيداد حضور دارند كه 
قابليت بازى به عنوان وينگر را دارند اما تنها يانوزاى و اويارزابال در يكى 

دو سال اخر حضور موثرى در اين منطقه داشته اند.
 طبق گزارش موندودپورتيوو، مدير ورزشى سوسيداد دو بازيكن را بيش 
از همه مدنظر قرار داده اســت.  اولى ماكسيميليانو مسا، ستاره جوان 
اينديپندينته آرژانتين است كه در جام جهانى نيز براى آلبى سلسته 
به ميدان رفت و مورد اعتماد ســمائولى قرار داشت و دومى على رضا 
جهانبخش، ستاره تيم ملى ايران و باشگاه الكمار كه فصل گذشته با 

ثبت 21 گل در 33 بازى، آقاى گل ليگ هلند شد.
 در واقع فعال پالن A، مكس مســاى آرژانتينى اســت و در صورت 

شكست اين انتقال، جهانبخش مدنظر قرار دارد. 

 فاش شدن بيمارى ستاره كروات 
ورزش:  ايوان راكيتيچ، ســتاره كروات بارســلونا مدتى قبل متوجه 
بيمارى عجيبى در رابطه با خود شده است.   ايوان راكيتيچ در فصلى 
كه گذشت يكى از بهترين بازيكنان بارسلونا بود و در جام جهانى نيز 
عملكرد فوق العاده اى داشته و يكى از عوامل اصلى صعود اين تيم به 
نيمه نهايى بود.  اما اين بازيكن در آزمايشات خود در ماه ژانويه متوجه 
شد كه از بيمارى سياليك رنج مى برد كه نوعى اختالل گوارشى مربوط 
به روده كوچك است و بعد از آن بود كه راكيتيچ درمان خود را آغاز كرد.  
مهم ترين عامل در كاهش مضرات اين بيمارى رژيم غذايى فاقد گلوتن 
است كه راكيتيچ در ماه هاى اخير به شدت خود را ملزم به رعايت آن 
كرده و حاال شرايط جسمانى او كامال بهتر شــده و در ماه هاى اخير 

درخشش فراوانى هم داشته است. 

پيراهن CR7 به كدام بازيكن مى رسد؟

رقابت  براى پوشيدن
 گران ترين  پيراهن رئال

ورزش: كريستيانو رونالدو با قراردادى به ارزش 105 ميليون يورو به يوونتوس پيوست و رئال مادريد را پس از 9 سال ترك كرد. الليگا تنها يكى از بازيكنان 
بزرگ جهان را از دست نداد،  بلكه يكى از جنجالى ترين هاى خود را نيز از دست داد.حاال بزرگترين دغدغه رئالى ها پيدا كردن جانشين رونالدوست. كارى 

كه پرز معموال خوب بلد است. نيمار؟ام باپه؟هازار يا...

1. نيمار
بسيارى از طرفداران، تمايلى 
به خريد يك بارســايى سابق 
ندارند. شايد حتى خود نيمار 
نيز نداند كــه دو فصل بعد در 
كدام تيم خواهد بود و هواداران 
نيــز نمى تواننــد روى چنين  

بازيكنى حساب باز كنند.

3. ادن هازارد
او يــك گزينــه آســان و در 
دســترس نســبت به دو تاى 
قبلى محســوب مى شــود. 
هــازارد كارهــاى متفاوت و 
ديگرى نسبت به رونالدو انجام 
مى دهــد، بنابراين مقايســه 
اين دو درست نيست.  هازارد 
شايد هواداران را دلسرد كند. 
او نتوانســت با بلژيك از سد 
ام باپه بگذرد و قهرمان جهان 
شود. وى شايد اين تابستان به 
رئال بيايد وقتى پرز يك سال 

منتظر نيمار بوده است.

2. كيليان ام باپه
 او چهره درخشــان جام جهانى 
2018 اســت و هركسى كه يك 
چشــم كامل هم داشــته باشد 
مى تواند درخشش او را درك كند. 
او در همين سن شانس بيشترى 
نســبت به نيمــار براى كســب 
توپ طال دارد. البته ســود مالى 
و بازاريابى او نيز زياد نيســت و به 
همين دليل پرز نيمار را به ام باپه 
ترجيح مى دهد. همچنين متقاعد 
كردن باشگاه پاريسى براى فروش 
اين فوق ســتاره جوان كار آسانى 
نخواهد بود. ام باپه با پوسترهاى 
رونالدو روى ديــوار اتاقش بزرگ 
شــده و احتماال در آينده پيراهن 
رئال را خواهد پوشيد اما زمانى كه 
بداند بهترين كار را در آنجا انجام 

خواهد داد.

4. هرى كين
اگر كهكشانى ها به دنبال يك 
ماشين گلزنى براى جايگزينى 
رونالدو هســتند، هرى كين 
بهتريــن گزينــه اســت و او 
مشكلى از هيچ بابت در برنابئو 

نخواهد داشت.
اما كين هم اكنون نمى خواهد 
تاتنهام را ترك كند و به تمام 
واسطه ها اين موضوع را گفته 
است. در بين اين گزينه ها او 
را مى تــوان غيرممكن ترين 

انتقال عنوان كرد.

5. پائولو ديباال
او هواداران زيــادى در مادريد 
دارد اما نمى تواند يك جانشين 
براى كريســتيانو رونالدو باشد. 
جام جهانى براى شهرت ديباال 
هيچ كارى نكرد و او را مى توان 

جانشين بنزما دانست.
ديباال فصل بعد با رونالدو در يك 
تيم حضور خواهد داشت و شايد 
همراه با اين فوق ســتاره سطح 

خود را نيز افزايش دهد.

مهاجم پرتغالى هرگز نسبت به كسى بى تفاوت نبود. 
او قبل از پوشــيدن پيراهن يوونتوس براى رئالى ها 
بيانيه اى احساسى نوشت. در بخشى از اين بيانيه آمده 
است: بايد از هواداران رئال مادريد و فوتبال اسپانيا نيز 
تشكر كنم. در اين 9 سال مقابل بازيكنان بزرگى بازى 
كرده ام كه احترام زيادى براى همه آنها قائل هستم 
اما   زمان ايجاد يك چرخه جديــد در زندگى ام فرا 

رسيده بود.
 من ديگر لبــاس رئال مادريد را نمى پوشــم اما اين 
پيراهن، نشان و سانتياگو برنابئو هرجا كه باشم با من 
خواهد بود. از همه ممنونم و به مانند 9 سال پيش كه 

براى اولين بار در برنابئو فرياد زدم؛ زنده باد مادريد.
10 جمله جنجالى رونالدو

در ادامه  به 10 اظهار نظر جنجالى ستاره پيشين رئال 
اشاره مى كنيم

*من شايسته كسب توپ طال در همه سال ها 
هستم.

رونالدو هميشه اعالم مى كرد بهترين بازيكن جهان 
است و در ســال 2013 در مصاحبه با نشريه «آبوال» 

اين اظهار نظر را كرد.
* اگر همه بازيكنان در سطح من بودند اكنون در 

جايگاه نخست قرار داشتيم.
مهاجم پرتغالى پس از اين كه مادريد در 

فصل 16ـ  2015 برابر اتلتيكومادريد 
شكست خورد، از هم تيمى هايش 

انتقاد كرد. او كمى بعد جمله خود 
را اصالح كرد اما اين انتقاد براى 

هميشه در تاريخ باقى ماند.
*من را هو مى كنند چون 

ثروتمند، زيبا و بازيكن 
بزرگى هستم. آن ها 
حســودى  من  به 

مى كنند.
پيشــين  مهاجــم 
رئال مادريد پس از 

ديدار برابر دينامو 
زاگــرب در ليگ 
قهرمانــان اروپا 
اين جمله را بر 
زبان آورد. نه 
تنها قضاوت 
لــى  جنجا
را  داور 

عصبانى كرد،  بلكه سوت هاى اعتراض آميز هواداران 
نيز باعث خشمش شد.

*پس از گل خوشــحالى نكردم چون ناراحت 
هستم.

رونالدو پس از ديــدار برابر گرانادا بــا وجود اين كه 
دبل كرد، چنين جمله اى را بــر زبان آورد. اين جمله 
غيرمستقيم، اعتراض به فلورنتينو پرس بود. او قصد 
داشت رئال مادريد را ترك كند چون پيشنهاد خيلى 

خوبى از پارى  سن  ژرمن داشت. 
با اين حال رييس باشــگاه 

مادريد شرايط را آرام كرد 
و قرارداد ستاره تيمش را 

بهتر كرد.
*گل مــن؟ زمانى 
داشته  توانايى  كه 
باشيد اين گل عادى 

به نظر مى آيد.
ســتاره پرتغالى 

پــس از گل 

زيبايش برابر رم اعالم كرد بازيكن توانمندى است و از 
اين گل متعجب نشد. در آن سال مادريد توانست در 
ميالن با شكست اتلتيكومادريد قهرمان بازى ها شود. 
گل تعيين كننده اين بازيكن در ضربات پنالتى  در اين 

قهرمانى تاثيرگذار بود.
*مى دانم كسى كه فوتبال را دوست دارد من 

را دوست دارد.
مهاجم پرتغــال در مرحله مقدماتــى برابر مقدونيه 
در سال 2012 از شــنيدن نام ليونل مسى توسط 
هواداران تيم حريف ناراحت شــد و با چنين 

جمله اى از خود دفاع كرد.
*به تيم امتيــاز 9 مى دهم و به خودم 

امتياز 10
رونالدو پــس از فتح الليگا بــه همراه 
ژوزه مورينيو در 22 مى 2012 چنين 
اظهار نظرى داشــت. مادريد در حالى 
قهرمان الليگا شــد كــه ركوردهاى 
بى نظيرى به نام خــود ثبت كرد. اين 
تيم توانســت 100 امتياز كســب كند و 
121 گل بــه ثمر برســاند. 46 گل توســط  

ستاره پرتغالى به ثمر رسيد.
*من اولين، دومين و سومين بازيكن برتر جهان 

هستم
پيشــين  مهاجــم   2008 ســال  در 
منچســتريونايتد توانست توپ طال را به 
دســت بياورد. او در مصاحبه با نشريه  
ُ  استادو سائوپائولو» اين جمله را گفت .  «ا
رونالدو در ادامه  اعالم كرد كه بازيكنان 
خوبى همچون كاكا، ليونل مســى و 
فرناندو تورس مى توانستند نامزدهاى 

توپ طال باشند.
* ليگ قهرمانان اروپا بايد نامش 
 Champions CR۷ را بــه

League تغيير دهد
آخريــن  ز  ا جملــه  يــن  ا
اظهارنظرهــاى مهاجم پرتغالى 
بــا پيراهن رئــال مادريد بود. 
نان  ز فتح ليگ قهرما و پس ا ا
اروپا در كى يــف اين اظهار 
نظر را داشــت. رونالدو در 
حالى اين جمله را به زبان 
آورد كــه آخرين بازى اش 

را براى مادريد انجام داد.

ايسنا: ســيدجالل حســينى درباره  اردوى پرسپوليس در 
كشور كرواسى و همين طور شرايط اين تيم در ليگ هجدهم 
به صحبــت پرداخت. كاپيتــان تيم فوتبال پرســپوليس در 
اين گفت وگو به هواداران هشــدار داد كه فريب كســانى كه 
مى خواهند به پرسپوليس صدمه وارد كنند را نخورند و از آنها 

خواست در طول فصل از اين تيم بيشتر حمايت كنند. 
* شرايط اردو چگونه است؟

طى چند روز اخيرى كه به كرواسى آمده ايم تمرينات خوبى را 
انجام داده ايم و توانستيم شرايطمان را بهتر كنيم. تمريناتى كه 
انجام مى دهيم بسيار سنگين و سخت است اما خب، شرايط 
و امكانات طورى اســت كه مى توانيم خوب ريكاورى كنيم تا 

خودمان را براى فصل جديد آماده كنيم. 
* همه ساله پرسپوليس اردوهاى پيش فصل سنگينى 
را برگزار مى كند كه شايد سخت  به نظر برسد اما همين 

اردوها باعث آمادگى تيم در طول فصل مى شود.
 دقيقا همين طور اســت. شرايط بدنســازى و تمريناتى تيم 
هميشه سخت بوده و ما هم بايد سخت تمرين كنيم، اما ما در 
حال  حاضر شرايط سختى داريم و متاسفانه بازيكنانى از جمع 
ما جدا شدند و نتوانستيم بازيكنان جايگزين را بگيريم. همين 
موضوع كار را سخت كرده است. تالش مى كنيم شرايط سخت 
را پشت سر بگذاريم و وقتى به ايران برگشتيم وضعيت خوبى 

در ليگ داشته باشيم.
* در فصل نقل  و انتقاالت پرسپوليس به خاطر محروميت 
نمى تواند بازيكنى را جذب كند. همين موضوع در آغاز 
فصل مشكالت زيادى براى تيم تان ايجاد خواهد كرد، 

نگران اين مسئله نيستيد؟
گاهى اوقات حرف هايى مى شــنويم كه من احساس مى كنم 
برخى مى خواهند با ما شوخى كنند. انگار نقل  و انتقاالت شوخى 
است. واقعا نمى دانم چه واژه اى را در مورد اين افراد به كار ببرم. 
ما سه تا از بهترين نفرات تيم را از دســت داده ايم و در مقابل 
نتوانســتيم بازيكنى در اختيار بگيريم. نيم فصل اول امسال 
سخت ترين فصل فوتبالى بازيكنان ما است. برخى مى آيند و 
مى گويند نقل  و انتقاالت اين گونه شد و پرسپوليس فالن كار 
را كرد اما كسى نمى گويد ما سه نفر از بهترين بازيكنان مان را 
از دست داده ايم و اصال شــرايط خوبى نداريم. قرار است ليگ 
را همين گونه آغاز كنيم. ما در مرحله يك چهارم نهايى ليگ 
قهرمانان آســيا با تيمى بازى داريم كه از نظر من از تيم   ملى 
قطر هم قوى تر است. حال اين را هم در نظر داشته باشيد كه 
بازيكنانى از ما جدا شــده اند و نفراتى به اين تيم  اضافه نشده 
است. از نيم فصل سال قبل هيچ بازيكنى به پرسپوليس  اضافه 

نشده اســت. كســانى كه برخى مباحث را مطرح مى كنند، 
مى خواهند مردم را فريب دهند. ما در حال  حاضر سخت ترين 
شرايط را داريم. برانكو در همين بازى هاى دوستانه بازيكنانى 
17 و 18 ساله را بازى مى دهد كه همين ها قرار است در ليگ 

براى پرسپوليس بازى كنند.
* شــايد مصدوميت و محروميت هم گريبان برخى از 

بازيكنان را بگيرد كه قاعدتا كار را سخت تر مى كند.
بله.  دقيقا همين طور است. هم اكنون خود من با مصدوميت 

جزئى مواجه هستم، شجاع خليل زاده هم هشت روز 
است كه تمرين نكرده است. اگر اين گونه باشد 

كه كارمان خيلى ســخت تر مى شود. من 
نگران اين هستم كه با اين شرايط سخت 
برخى بيايند و مــردم را فريب دهند و 

بگويند كار ما آسان است. اكنون همه 
تيم ها  تقويت شده اند و پرسپوليس 
از نيم فصل سال قبل هيچ بازيكنى 

نگرفته اســت. حال اين مسائلى كه 
مطرح مى شود چيســت؟ هر تيمى در 

حال  حاضر ششـ  هفت بازيكن جذب 
مى كنند و راحت هســتند و 

ما نمى توانيــم كارى انجام 
دهيم.

* خطاب بــه هواداران 
چه صحبتى در اين زمينه 

داريد؟
از مــاه آينده فشــارها روى 
پرســپوليس دو چنــدان 
مى شــود، چرا كــه مى دانند 

اكنون بهتريــن زمان براى 
بــه  ضربــه زدن 

پرسپوليس است. 
اميدوارم مردم و 
هواداران نسبت 

به اين مســئله آگاه 
باشــند. اگر نيم فصــل اول به 
پايان برســد با آغاز نيم فصل 

دوم، زمانى كــه بازيكنان 
جديد به ما  اضافه شوند باز 
هم شرايطمان سخت تر 
خواهد شد، چون كار براى 

آنها هم سخت اســت. بازيكنانى از جمع ما  جدا شده اند و دو 
بازيكن ديگر هم تكليف شان مشخص نيست.

*  در اين شرايط كه پرسپوليس محروم است خيلى از 
تيم ها همچون استقالل، ذوب آهن و همين طور سپاهان 
تيم خوبى را براى فصل جديد آماده كرده اند، نظرتان در 

اين مورد چيست؟
اين تيم ها خودشــان را براى فصل جديد آمــاده مى كنند و 
ما نمى توانيم بازيكن بگيريم و در ســخت ترين شــرايط كار 
مى كنيم و بايد در اين شرايط كار را ادامه  دهيم. در طول فصل 
هم قاعدتا مصدوميت و محروميت نيز خواهيم داشت. آنهايى 
كه محسن ربيع خواه و حسين ماهينى را اذيت مى كردند، 
براى اين روزها آماده بودند كه به پرسپوليس لطمه بزنند 
و سعى كنند بازيكنان را تحت فشار قرار دهند. به خاطر 
همين فشارها محســن ربيع خواه را از دست داديم و در 
حال  حاضر حسين ماهينى نيز شــرايط سختى دارد. 
برخى با اين وضعيت چشم شــان را به روى مشــكالت 
مى بندند و خيلى از مسائل را نمى بينند. خداى نكرده 
اگر چند بازيكن تيم ما در حــال  حاضر مصدوم يا محروم 
شــوند اتفاقات بدى براى پرسپوليس مى افتد. من 
مى خواهم به اين مســائل توجه شود و همه 
مســائل را بدانند. در حــال  حاضر تنها 
كســانى كه پشت ســر تيم هستند 
همين هواداران هســتند كه واقعا 
در سخت ترين شــرايط از تيم ما 

حمايت مى كنند. 
* در اين ميان شايد مقصر 
اصلى بسته شــدن نقل  و 
انتقاالت پرسپوليس بدون 
هيچ عذرخواهى به زندگى 

خود ادامه  مى دهد.
متاســفانه همين طور است. 
متاسفانه قانونى وجود ندارد 
كه افــراد مســئوليت خود را 
بپذيرند. شــما مــى توانيد هر 
كارى را انجــام دهيــد و بدون 
هيچ مشكل و عذرخواهى به 
زندگى شــخصى تان ادامه  
دهيد. اين جا فقط بازيكن 

و مربى مقصر هستند.

پرونده اى براى جدايى« كريس» از «رئال» 

زنده باد  مادريد
او قبل از پوشــيدن پيراهن يوونتوس براى رئالى ها 
بيانيه اى احساسى نوشت. در بخشى از اين بيانيه آمده 
است: بايد از هواداران رئال مادريد و فوتبال اسپانيا نيز 
9تشكر كنم. در اين 9تشكر كنم. در اين 9 سال مقابل بازيكنان بزرگى بازى 
كرده ام كه احترام زيادى براى همه آنها قائل هستم 
اما   زمان ايجاد يك چرخه جديــد در زندگى ام فرا 

رسيده بود.
 من ديگر لبــاس رئال مادريد را نمى پوشــم اما اين 
پيراهن، نشان و سانتياگو برنابئو هرجا كه باشم با من 
9خواهد بود. از همه ممنونم و به مانند 9خواهد بود. از همه ممنونم و به مانند 9 سال پيش كه 

براى اولين بار در برنابئو فرياد زدم؛ زنده باد مادريد.
10 جمله جنجالى رونالدو

در ادامه  به 10 اظهار نظر جنجالى ستاره پيشين رئال 
اشاره مى كنيم

*من شايسته كسب توپ طال در همه سال ها 
هستم.

رونالدو هميشه اعالم مى كرد بهترين بازيكن جهان 
2013است و در ســال 2013است و در ســال 2013 در مصاحبه با نشريه «آبوال» 

اين اظهار نظر را كرد.
* اگر همه بازيكنان در سطح من بودند اكنون در 

جايگاه نخست قرار داشتيم.
مهاجم پرتغالى پس از اين كه مادريد در 

2015ـ  2015ـ  2015 برابر اتلتيكومادريد  16فصل 16فصل 16
شكست خورد، از هم تيمى هايش 

انتقاد كرد. او كمى بعد جمله خود 
را اصالح كرد اما اين انتقاد براى 

هميشه در تاريخ باقى ماند.
*من را هو مى كنند چون 

ثروتمند، زيبا و بازيكن 
بزرگى هستم. آن ها 
حســودى  من  به 

مى كنند.
پيشــين  مهاجــم 
رئال مادريد پس از 

ديدار برابر دينامو 
زاگــرب در ليگ 
قهرمانــان اروپا 
اين جمله را بر 
زبان آورد. نه 
تنها قضاوت 
لــى  جنجا
را  داور 

نيز باعث خشمش شد.
*پس از گل خوشــحالى نكردم چون ناراحت 

هستم.
رونالدو پس از ديــدار برابر گرانادا بــا وجود اين كه 
دبل كرد، چنين جمله اى را بــر زبان آورد. اين جمله 
غيرمستقيم، اعتراض به فلورنتينو پرس بود. او قصد 
داشت رئال مادريد را ترك كند چون پيشنهاد خيلى 

خوبى از پارى  سن  ژرمن داشت. 
با اين حال رييس باشــگاه 

مادريد شرايط را آرام كرد 
و قرارداد ستاره تيمش را 

بهتر كرد.
*گل مــن؟ زمانى 
داشته  توانايى  كه 
باشيد اين گل عادى 

به نظر مى آيد.
ســتاره پرتغالى 

پــس از گل 

اين گل متعجب نشد. در آن سال مادريد توانست در 
ميالن با شكست اتلتيكومادريد قهرمان بازى ها شود. 
گل تعيين كننده اين بازيكن در ضربات پنالتى  در اين 

قهرمانى تاثيرگذار بود.
*مى دانم كسى كه فوتبال را دوست دارد من 

را دوست دارد.
مهاجم پرتغــال در مرحله مقدماتــى برابر مقدونيه 
2012در سال 2012در سال 2012 از شــنيدن نام ليونل مسى توسط 
هواداران تيم حريف ناراحت شــد و با چنين 

جمله اى از خود دفاع كرد.
9*به تيم امتيــاز 9*به تيم امتيــاز 9 مى دهم و به خودم 

10امتياز 10امتياز 10
رونالدو پــس از فتح الليگا بــه همراه 
ژوزه مورينيو در 22 مى 2012 چنين 
اظهار نظرى داشــت. مادريد در حالى 
قهرمان الليگا شــد كــه ركوردهاى 
بى نظيرى به نام خــود ثبت كرد. اين 
تيم توانســت 100 امتياز كســب كند و 
46 گل بــه ثمر برســاند. 46 گل بــه ثمر برســاند. 46 گل توســط   121

ستاره پرتغالى به ثمر رسيد.
*من اولين، دومين و سومين بازيكن برتر جهان 

هستم
پيشــين  مهاجــم   2008 ســال  در 
منچســتريونايتد توانست توپ طال را به 
دســت بياورد. او در مصاحبه با نشريه  
ُ  استادو سائوپائولو» اين جمله را گفت .  «ا
رونالدو در ادامه  اعالم كرد كه بازيكنان 
خوبى همچون كاكا، ليونل مســى و 
فرناندو تورس مى توانستند نامزدهاى 

توپ طال باشند.
* ليگ قهرمانان اروپا بايد نامش 
ChampionsCR۷ را بــه

League تغيير دهد
آخريــن  ز  ا جملــه  يــن  ا
اظهارنظرهــاى مهاجم پرتغالى 
بــا پيراهن رئــال مادريد بود. 
نان  ز فتح ليگ قهرما و پس ا ا
اروپا در كى يــف اين اظهار 
نظر را داشــت. رونالدو در 
حالى اين جمله را به زبان 
آورد كــه آخرين بازى اش 

را براى مادريد انجام داد.

برخى مى خواهند هواداران پرسپوليس را فريب دهند

سيدجالل: روز هاى سختى در پيش است

بله.  دقيقا همين طور است. هم اكنون خود من با مصدوميت 
جزئى مواجه هستم، شجاع خليل زاده هم هشت روز 

است كه تمرين نكرده است. اگر اين گونه باشد 
كه كارمان خيلى ســخت تر مى شود. من 

نگران اين هستم كه با اين شرايط سخت 
برخى بيايند و مــردم را فريب دهند و 

بگويند كار ما آسان است. اكنون همه 
تيم ها  تقويت شده اند و پرسپوليس 
از نيم فصل سال قبل هيچ بازيكنى 

نگرفته اســت. حال اين مسائلى كه 
مطرح مى شود چيســت؟ هر تيمى در 

حال  حاضر ششـ  هفت بازيكن جذب 
مى كنند و راحت هســتند و 

ما نمى توانيــم كارى انجام 

* خطاب بــه هواداران 
چه صحبتى در اين زمينه 

از مــاه آينده فشــارها روى 
پرســپوليس دو چنــدان 
مى شــود، چرا كــه مى دانند 

اكنون بهتريــن زمان براى 
بــه  ضربــه زدن 

به اين مســئله آگاه 
باشــند. اگر نيم فصــل اول به 
پايان برســد با آغاز نيم فصل 

دوم، زمانى كــه بازيكنان 
جديد به ما  اضافه شوند باز 
هم شرايطمان سخت تر 
خواهد شد، چون كار براى 

ما نمى توانيم بازيكن بگيريم و در ســخت ترين شــرايط كار 
مى كنيم و بايد در اين شرايط كار را ادامه  دهيم. در طول فصل 
هم قاعدتا مصدوميت و محروميت نيز خواهيم داشت. آنهايى 
كه محسن ربيع خواه و حسين ماهينى را اذيت مى كردند، 
براى اين روزها آماده بودند كه به پرسپوليس لطمه بزنند 
و سعى كنند بازيكنان را تحت فشار قرار دهند. به خاطر 
همين فشارها محســن ربيع خواه را از دست داديم و در 
حال  حاضر حسين ماهينى نيز شــرايط سختى دارد. 
برخى با اين وضعيت چشم شــان را به روى مشــكالت 
مى بندند و خيلى از مسائل را نمى بينند. خداى نكرده 
اگر چند بازيكن تيم ما در حــال  حاضر مصدوم يا محروم 
شــوند اتفاقات بدى براى پرسپوليس مى افتد. من 
مى خواهم به اين مســائل توجه شود و همه 
مســائل را بدانند. در حــال  حاضر تنها 
كســانى كه پشت ســر تيم هستند 
همين هواداران هســتند كه واقعا 
در سخت ترين شــرايط از تيم ما 

حمايت مى كنند. 
* در اين ميان شايد مقصر 
اصلى بسته شــدن نقل  و 
انتقاالت پرسپوليس بدون 
هيچ عذرخواهى به زندگى 

خود ادامه  مى دهد.
متاســفانه همين طور است. 
متاسفانه قانونى وجود ندارد 
كه افــراد مســئوليت خود را 
بپذيرند. شــما مــى توانيد هر 
كارى را انجــام دهيــد و بدون 
هيچ مشكل و عذرخواهى به 
زندگى شــخصى تان ادامه  
دهيد. اين جا فقط بازيكن 

و مربى مقصر هستند.

ايتاليايى ها سوت را به فغانى دادند

داوران ايرانى
در يك قدمى فينال

جواد رســتم زاده: اين جام جهانى براى ما ايرانى ها همچون جام جهانى 1994 تا 
آخرين روز جذاب باقى مى ماند. اگر در جام جهانــى آمريكا، فنايى تا كنار خط فينال 
برزيل - ايتاليا رفت امسال فغانى و كمك هايش هم تا روز آخر نام ايران را بر سر زبان ها 
سبز نگه داشته اند. اين كه فغانى سوت هيچ كدام از ديدارهاى نيمه نهايى را نزد بر لبان 
ما لبخند نشاند. مفهومش براى ما اين بود كه فيفا ايرانى ها را براى رده بندى يا فينال در 
آب نمك خوابانده است. اما فغانى با خونسردى مى گويد: «دوازده، سيزده تيم داورى كه 
اينجا هستند براى قضاوت بازى فينال شانس دارند و اينطور نيست چون ما نيمه نهايى 
نيســتيم حتما يا فينال يا رده بندى را قضاوت مى كنيم. تمام سيزده تيم داورى براى 

قضاوت فينال و رده بندى شانس دارند و بقيه ا ش با خدا است.»
داور خراســانى االصل فوتبال ما با قضاوت هاى بى نقص خود كه باعث شد حتى يك 
بار هم به سراغ تكنولوژى VAR نرود دل فيفا را گرم كرد كه براى قضاوت بزرگترين 
ديدار رقابت ها داورى جســور در اختيار دارد. فغانى ســريع تريــن داور جام جهانى 
مى گويد:«خوشحاليم كه يك تيم از آسيا اينجا اســت و آن يك تيم ايرانى است. فكر 
كنم باعث افتخار خودمان و قاره باشد. ما كارمان را انجام داديم، اگر به ما قضاوتى داده 
شد آماده  مى شويم اما اگر نشــد كارمان را انجام داديم. تا هر زمان كه بخواهند اينجا 
هستيم و بعد هم برمى گرديم ايران اما موضوع مهم اين است كه خداراشكر همه چيز 

تا االن خوب بوده است.»
پس از پايان ديدارهاى ديشب 8 داور در جدول قضاوت براى اين دو بازى باقى مانده اند. 
بر اساس اعالم سايت كالچيو نيوز به احتمال قوى بازى رده بندى را روچى داور ايتاليايى 
و بازى فينال را عليرضا فغانى ســوت خواهد زد. اين سايت در تحليل اينكه كدام داور 
بازى فينال جام جهانى 2018 را سوت خواهد زد نوشت: اگر عليرضا فغانى نبود به طور 
قطع روچى براى قضاوت ديدار پايانى جام جهانى 2018 انتخاب مى شد. روچى داور 44 

ساله ايتاليايى آخرين سال قضاوت بين المللى را پشت سر مى گذارد. 
بدون شك مى توان گفت اگر سوت فينال به فغانى برسد بزرگترين افتخار جهانى در 
اين سال ها نصيب فوتبال ايران خواهد شد. براى مايى كه از جام بيست و يكم فقط يك 
اليى و دفع يك پنالتى نصيب مان شد تماشــاى كوبل داورى مان در ميان غول هاى 

فيناليست جذاب ترين صحنه جام جهانى خواهد بود. 
در جدول رده بندى داوران فيفا،فغانى و دستيارانش باال هستند و تنها يك بدشانسى يا 

مانع قضاوت آنها در يكى از دو ديدار پايانى خواهد يك تصميم بودار 
شد.

امين غالم نژاد:  مجتبى جبارى شــماره هشت 
محبوب اســتقاللى ها بدون بازى خداحافظى 
و در ســكوت كفش هايش را براى هميشه 
آويخت. او از آن دســت بازيكنانى بود كه 
در كنار توانايى هاى بالقــوه فنى همواره 
به خاطر زبان تند و صريحى كه داشت 
نامــش در بطــن تمامــى حواشــى 
فوتبالى قرار داشت تا در استقالل 
به او لقب «هشــت شاكى» داده 

شود. 
بعــد از ســال هــا حضور مجتبى   

ليــگ  ستارگان قطر فصل پيش در 
درخواست  عليرضــا منصوريان آن به 

هاى بسيار زياد پيرامون هــم با شــائبه 
ميــت  و هــاى زانو به اســتقالل مصد

انفعاالتى عجيب از ليست برگشــت در فعل و 
استقالل بعد از رفتن سرمربى تيم كنار گذاشته شد 
و حتى تالش هاى وينفرد شــفر براى حل مشكل 
اين بازيكن و بازگرداندن او نيز به جايى نرســيد 
تا جبارى كه اميدوار بود با پيراهن اســتقالل از 
دنياى فوتبال خداحافظى كند با شرايط ديگرى 

مواجه شود.
بعد از نزديك به يك ســال از آن اتفاقات حاال 
خبر مى رســد كه هشت شــاكى تصميم به 
آويزان كردن كفش هاى خود بعد از نزديك 
به دو دهه حضور در فوتبال گرفته اســت 
تا از اين پس بيشــتر در كنــار خانواده و 

فرزندانش باشد. 
*پرواز از مشهد

جبارى كه اين روزها در دوحه كنار همسر 
و دو فرزندش زندگى مى كند اوج گيرى اش 
را از ابومســلم ناجــا در كنار 
آندرانيــك تيموريان و 
خسرو حيدرى آغاز 
كرد و پــس از آن به 

استقالل پيوســت. او از جمله معدود فوتباليست هايى است 
كه اهل كتاب و تئاتر و سينماســت و حتــى تهيه كنندگى 

سينما را هم در كارنامه خود دارد.
*حسرت آبى

مجتبى جبارى كه اصليتى اردبيلى دارد در مورد تصميمش 
براى خداحافظى گفت:« در تمام سال هايى كه فوتبال بازى 
مى كردم كمتر پيش آمده بود كه بتوانم زمان كافى در كنار 
خانواده داشته باشــم از همين رو وقتى شرايط جديد برايم 
رقم خورد سبب خير شد تا بيشتر به خانواده ام برسم و االن 
هم هدفم اين است كه در كنار همســر و دو فرزندم زندگى 
آرامى را تجربه كنم كه فكر مى كنم ايــن اتفاق در بهترين 
فرصت رخ داد چون فرزندانم االن بيشتر از هر زمان به حضور 

در كنارم نياز دارند».
ايــن بازيكن پرحاشــيه فوتبال ايــران ادامــه داد:« براى من 
شرايطى رقم خورد كه نتوانســتم به آن چه آرزو داشتم برسم 
و خداحافظى ام از فوتبال را با پيراهن تيم محبوبم انجام بدهم».

*شكننده و بدشانس
در حالــى همــگان او را زيدان آســيا لقــب داده بودند كه 
جبارى هيچ گاه در عرصه ملى نتوانســت خوش بدرخشــد 
و جام جهانى 2006 را در اوج آمادگــى به دليل مصدوميت 
از دســت داد تا جايش را تيموريان در تركيب اصلى بگيرد. 
شكنندگى و بدشانسى را بايد دو فاكتور اصلى در ناكامى هاى 
ملى او بدانيم. جبارى به دليل همين بدشانســى ها هيچ گاه 
به باشــگاه هاى اروپايى نرفت و خيلى اقتصــادى به ادامه 

فوتبالش در قطر بسنده كرد.
*مربى بزرگ؟

او ديروز در پاســخ به اين ســوال كه چه برنامه اى براى پس از 
خداحافظــى اش از ميادين حرفه اى دارد، گفــت : احتماال در 
كالس هاى مربيگرى شــركت كنم تا در آينده وارد اين حرفه 

شوم.
آيا او مى تواند با اتكا به مطالعات و هوش بااليش به ســرمربى 
ممتازى تبديل شــود يا مثل خيلى از بازيكنــان بزرگ ،مربى 
معمولى و شكســت خورده اى مى شــود؟ يادمان نرود كه در 
ايران مربيگرى عالوه بر دانش فوتبالى نياز به ارتباطات و البته 

كاريزماى قوى دارد.

بدون رسيدن به آرزوها

كتاب «هشت شاكى»  بسته شد

دروازه  حريف خلق كنيم اما كافى نبود و نتوانستيم به گل برسيم.
وى گفت: در فوتبال هر تيمى كه از فرصت هايش اســتفاده كند به 
پيروزى مى رسد و اين يك قانون است. بايد به خود و عملكردى كه 
داشــتيم افتخار كنيم. به رده بندى راه پيدا كرده ايم و بايد در ديدار 
پايانى به پيروزى برسيم. اميدوارم كه در ديدار شنبه پيروز از زمين 

 آرســن ونگر، سرمربى ســابق آرســنال در مورد نمايش 

پيش از شــروع رقابت ها ديدار اوزيل و گوندوغــان با رجب طيب 
اردوغان، رئيس جمهور تركيه بسيار جنجالى شد و رسانه هاى آلمانى 
به انتقاد وحشتناك از اين دو بازيكن پرداختند. در جريان بازى هاى 

دوستانه پيش از جام جهانى نيز آنها از سوى تماشاگران هو شدند.
آرســن ونگر  گفت:  من اوزيل را خيلى خوب مى شناســم. او يك 
فوتباليست استثنايى است. اوزيل و گوندوغان پيش از شروع جام، 
فشار زيادى را تحمل كردند و به نوعى آلمان ها از اين دو انتقام گيرى 
كردند.  اوزيل بازيكنى است كه نياز به حمايت دارد و نه جنجال. 
وقتى بازى او را مى ديدم، اين حس به من دســت مى داد كه او 
انگار با ترمز دستى بازى مى كند. برخى مواقع مى توانست به جلو 
حركت كند و به بازى عرض بدهد و كارهاى بيشترى انجام دهد 

اما در عوض متوقف مى ماند و محتاط بــازى مى كرد. او آن اوزيلى 
نبود كه مى شــناختم. بازيكنى كه در زمين مثل يك قاتل بود. اين 

كانته: مهم، خوشحال بودن بعد از فينال 

 انگولو كانته، هافبك تيم ملى فرانسه، به هم تيمى هايش 
هشدار داد كه زمان براى خوشــحالى وجود دارد و بايد روى ديدار 
فينال تمركز كنند. وى گفت:  احساس خوشحالى و غرور مى كنيم. 
بازى مهمى بود. هدف ما رسيدن به فينال بود و موفق شديم. اما همه 
چيز تمام نشده است. ما بايد روى بازى فينال تمركز كنيم.  وقت براى 
شادى كردن هست. بايد از اين پيروزى خوشحال باشيم اما بالفاصله 
روى بازى بعدى تمركز كنيم و در آن هم به دنبال پيروزى باشــيم. 
خوشحاليم كه مى بينيم هواداران خوشحال هستند و اميدواريم كه 
همه آنها به ما افتخار كنند.ما جام جهانى فوق العاده اى داشتيم اما 
مهمتر از همه، پيروزى در ديدار فينال است. اميدوارم بعد از آن ديدار 

 روبرتو مارتينز، سرمربى بلژيك، على رغم شكست تيمش در 
نيمه نهايى جام جهانى مقابل فرانسه، عملكرد بازيكنانش را تحسين 
كرد. وى گفت:  حق ايــن بازيكنان اين نبود كه رقابــت ها را با اين 
احساس بد ترك كنند. ما مى خواســتيم به فينال برسيم. بازيكنانم 
روحيه تيمى فوق العــاده اى به نمايش گذاشــتند اما وقتى نتيجه 

لــى  جنجا
را  داور  مانع قضاوت آنها در يكى از دو ديدار پايانى خواهد يك تصميم بودار 

شد.

مجتبى جبارى شــماره هشت امين غالم نژاد:  مجتبى جبارى شــماره هشت امين غالم نژاد:  مجتبى جبارى شــماره هشت 
محبوب اســتقاللى ها بدون بازى خداحافظى 
و در ســكوت كفش هايش را براى هميشه 
آويخت. او از آن دســت بازيكنانى بود كه 
در كنار توانايى هاى بالقــوه فنى همواره 
به خاطر زبان تند و صريحى كه داشت 
نامــش در بطــن تمامــى حواشــى 
فوتبالى قرار داشت تا در استقالل 
به او لقب «هشــت شاكى» داده 

شود. 
بعــد از ســال هــا حضور مجتبى   

ليــگ  ستارگان قطر فصل پيش در 
درخواست  عليرضــا منصوريان آن به 

هاى بسيار زياد پيرامون هــم با شــائبه 
ميــت  و هــاى زانو به اســتقالل مصد

انفعاالتى عجيب از ليست برگشــت در فعل و 
استقالل بعد از رفتن سرمربى تيم كنار گذاشته شد 
و حتى تالش هاى وينفرد شــفر براى حل مشكل 
اين بازيكن و بازگرداندن او نيز به جايى نرســيد 
تا جبارى كه اميدوار بود با پيراهن اســتقالل از 
دنياى فوتبال خداحافظى كند با شرايط ديگرى 

مواجه شود.
بعد از نزديك به يك ســال از آن اتفاقات حاال 
خبر مى رســد كه هشت شــاكى تصميم به 
آويزان كردن كفش هاى خود بعد از نزديك 
به دو دهه حضور در فوتبال گرفته اســت 
تا از اين پس بيشــتر در كنــار خانواده و 

فرزندانش باشد. 
*پرواز از مشهد

جبارى كه اين روزها در دوحه كنار همسر 
و دو فرزندش زندگى مى كند اوج گيرى اش 
را از ابومســلم ناجــا در كنار 
آندرانيــك تيموريان و 
خسرو حيدرى آغاز 
كرد و پــس از آن به 

بدون رسيدن به آرزوهابدون رسيدن به آرزوها

كتاب «هشت شاكى»  بسته شد

لنز 2018

ورزش: ديديه دشان همراه تيم ملى فرانسه قدم يكى مانده به آخر را محكم برداشت 
و با گلزنى يك مدافع براى اولين بار از سال 2006 به بازى نهايى جام جهانى راه يافت؛ 
رقابتى كه فرانسه در 20 سال اخير بيش از هر تيم ديگرى آن را تجربه كرده است. هيچ 
تيمى به اندازه فرانسه در 20 سال گذشته فينال جام جهانى را تجربه نكرده و حاال فرانسه 
در سومين تجربه بازى نهايى جام جهانى قصد دارد براى دومين بار قهرمان شود؛ آنچه 
ديديه دشان را در يك قدمى رسيدن به بكن باوئر افسانه اى به عنوان تنها فاتح جام جهانى 
در كسوت مربى و بازيكن قرار مى دهد. ســرمربى فرانسه هم اكنون اولين مربى تاريخ 
كشورش است كه فينال يورو و جام جهانى را تجربه كرده است.جالب اينكه همه نشانه ها 

هم از قهرمانى خروس ها حكايت دارد.
قهرمانى قبلى فرانسه وقتى شكل گرفت كه 3 مدافع در جريان جام 1998 گل زدند. اين 
بار هم در راه رسيدن فرانسه به فينال، 3 مدافع به نام هاى اومتيتى، واران و پاوارد گلزنى 
كردند و اين موضوع نشــان مى دهد تيم تا چه اندازه تنوع گلزن دارد و بازيكنان در هر 
پستى ذهنيت پيروزى و برترى دارند. عالوه بر مدافعان، هافبك هاى تيم ملى فرانسه هم 
بيش از دفاع به حمله عالقه دارند. پوگبا يك خط عقب تر از پست سازمانى مهاجم نوك 
با تكنيكش، تراكم رقيب را از بين مى برد و براى بازيكنان تيمش فضاسازى مى كند. در 
اين شرايط گريزمان و ژيرو بهترين فرصت را براى زدن ضربه نهايى به دست مى آوردند. 
عالوه بر پوگبا، مهره هاى تهاجمى ديگرى مانند امباپه هم در اين جام درخشش مورد 
انتظار را داشتند. به اين ها هوگو يوريس، سنگربان تيم را هم اضافه كنيد كه در نيمه اول 
بازى با اروگوئه يكى از بهترين دفع توپ هاى چند دوره اخير جام جهانى را رقم زد و در 

جام بيست و يكم، كاپيتان واقعى تيمش محسوب مى شود.
با تركيب فعلى فرانسه كسب جام دوم چندان دور از دسترس نيست؛ فرانسه با توجه به 
تبحرش روى زمين و تسلط نسبى مدافعان روى هوا در هنگام حمالت، مى تواند از هر 

دو جبهه زمين و هوا ضربه نهايى را به رقيب فيناليست بزند.

دشان:  نبايد يك فينال ديگر را از دست بدهيم
 سرمربى تيم ملى فرانسه پس از صعود تيمش به فينال جام جهانى گفت كه اين تيم 

ديگر نبايد بازى فينال را از دست بدهد.
ديديه دشــان گفت: درباره بازى فينال بايد بگويم كه ما دو سال پيش يك فينال را از 
دست داديم (يورو 2016) و هم اكنون بايد جلوى اين اتفاق را بگيريم. آرام خواهيم بود 

و تالش مى كنيم تا در ديدار نهايى نتيجه الزم را كسب كنيم.

ششمين فينال فرانسه 
 اين ســومين فينال جام جهانى و ششمين فينال تيم ملى فرانســه در تورنمنت هاى 
بزرگ خواهد بود.  آن ها براى نخســتين بار در يورو 84 به فينال رسيدند و توانستند با 
پيروزى برابر اسپانيا به قهرمانى برسند. براى دومين فينال 14 سال صبر كردند اما بازهم 
در خانه، قهرمان شدند؛ اين بار برزيل را بردند و جام جهانى را فتح كردند. دو سال بعد، 
يورو 2000 را از آن خود كردند تا تبحرشان در فينال ها را نشان دهند اما اوضاع در ادامه 
به همين خوبى پيش نرفت.  خروس ها در 2006 با ناباورى مغلوب ايتاليا شدند. پس از 
آن با افتى محســوس روبرو بودند تا اين كه در خانه به فينال يورو رسيدند اما به پرتغال 
باختند. حال ششمين فينال را تجربه خواهند كرد و اميدوارند براى دومين بار قهرمان 

جام جهانى شوند.

نشانه هاى قهرمانى فرانسه نمايان شد

«دشان» يك قدم 
تا «بكن باوئر»
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ادب و هنر

خبر

بى مهرى با محقق ادبيات فارسى در مقام ميهمان
«نجيب مايل هروى» در بيمارستان است 

مهر: «نجيب مايل هروى» نويسنده، پژوهشگر، نسخه شناس، ويراستار 
و مردم شناس افغانســتانى مقيم ايران، در نتيجه بى مهرى مسئوالن و 

اطرافيان، اين روزها در يك بيمارستان روان پزشكى روزگار مى گذراند.
«محمدابراهيم شريعتى» پژوهشگر و ناشر افغانستانى مقيم ايران وضعيت 
تلخ اين روزهاى محقق برجسته حوزه عرفان و ادبيات فارسى را تشريح 
كرد و گفت: متأسفانه  استاد نجيب مايل هروى، به خاطر بى مهرى هاى 
مســئوالن و اطرافيان و همچنين شــرايط دشــوار مالى، اين روزها در 
وضعيتى بسيار نامساعد به سر مى برد و روزهاى خود را در يك تيمارستان 

(بيمارستان روان پزشكى ابن سينا در مشهد) به شب مى رساند.
مدير انتشارات عرفان با اشاره به اينكه اين محقق افغانستانى بخش زيادى 
از عمر خود را در حوزه ادبيات و عرفان و نسخه پژوهشــى به تحقيق و 
پژوهش صرف كرده است، گفت كه «در شرايط فعلى ُغدد استاد نجيب 
مايل هروى به اندازه 13 نفر كار مى كند و دچار نوعى توهم آسيب زا شده 
است» و با اشاره به اينكه بخشى از زمينه هاى اين بيمارى به «بى توجهى 
اطرافيان» برمى گردد، نسبت به اينكه كارنامه 50 ساله پرافتخار او به خاطر 

برخى بى توجهى ها زير سؤال  برود، ابراز نگرانى كرد.
شــريعتى ضمن يادآورِى مساعدت شخص ســيدعباس صالحى وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمى در مســاعدت مالى و همچنين تالش او براى 
حل مشكل بيمه اين نويسنده برجسته مقيم كشورمان در سال گذشته، 
گفت: با اين وجود مشكل بيمه استاد مايل هروى، حل نشده و با وجود 
نامه تأييديه اى كه «صندوق هنر» صادر كرده، اما بيمه مربوطه از پرداخت 

هزينه هاى درمانى او سر باز مى زند.
مدير انتشارات عرفان گفت: براى انجام امور درمانى استاد مايل هروى در 
اين مركز، بايد هزينه هايى هنگفت پرداخت شود و اين در حالى است كه 
اين اســتاد حوزه زبان فارسى و عرفان، به همراه پسرش كه متأسفانه  او 
هم از عقب ماندگى جسمى و ذهنى رنج مى برد، در اين مركز روان پزشكى 
بسترى هســتند. اين نويسنده، پژوهشگر، نسخه شــناس، ويراستار و 
مردم شــناس در سال 1386 به پاس يك عمر دستاورد براى خدمت به 
تاريخ و زبان فارسى، جايزه ادبى - تاريخى بنياد دكتر محمود افشار يزدى 

را در مركز دايره المعارف بزرگ اسالمى دريافت كرد.

نقد و بررسى رمان دفاع مقدس
«پشت دِر بهشت» صحنه سازى هاى 

فوق العاده اى دارد
باشگاه خبرنگاران: مراســم رونمايى و نقــد كتاب «پشِت درِ بهشت» 
مجموعه داســتان  دفاع مقدس به قلم مريم شيدا با حضور نويسنده اثر 
و «محمد قاسمى پور» مســئول دفتر فرهنگ و مطالعات پايدارى مراكز 

استانى حوزه هنرى كشور برگزار شد.
مريم شيدا نويسنده كتاب در ابتداى اين نشست گفت: كتاب «پشت در 
بهشت» اولين كتابى نيست كه از من به چاپ رسيده است اما اولين نوشته 

من است كه به داليلى ديرتر به چاپ رسيد.
وى ادامه داد: اين رمان را از زندگى واقعى و تجربيات تلخ زندگى خود و 
اطرافيانم برداشت كردم و شروع به نگارش كتاب كردم. كتاب به سال هاى 
بعد از جنگ مرتبط است و اتفاق هايى كه براى شخصيت اصلى اين قصه 
در سال هاى بعد از جنگ رخ مى دهد. رضايى، منتقد و نويسنده، در ادامه 
اين نشست گفت: در كتاب پشت در بهشت ما سه شخصيت حسين و 
محمود و احمد را داريم و هر كدام يك تيپ از رزمندگان ما هستند و يك 

نوع رفتار را در سال هاى بعد از جنگ دارند.
حسين به چيزى كه براى آن جنگيده است بسيار وفادار است. اسير بوده 
است. كسى همانند احمد خيلى سوءاستفاده گرانه برخورد مى كند و كسى 
همانند محمود كه بينابين اين دو نفر است. گاهى حتى بين اين دو نفر 

تكليف خود را نمى داند.

در نشست «سه شنبه هاى كتاب انتشارات به نشر» به مناسبت سالروز قيام گوهرشاد مطرح شد 

بسيارى از مديران فرهنگى كتاب نمى خوانند
 ادب و هنر/ موســوى  نشست هاى هفتگى 
بررســى، نقد و آموزش داستان نويســان رضوى 
با عنوان «عصرانه داســتان نويســان رضوى در 
سه شنبه هاى به نشر» 22 جلسه است كه ميزبان 
داستان نويســان و منتقدان ادبى مشهد مقدس 

است. 
ايــن برنامه كه در قالب سلســله نشســت هاى 
تبليغى ترويجى «در پناه كلمات» و با حضور سعيد 
تشكرى نويسنده و مدرس ادبيات داستانى و عضو 
كانون منتقدان سه شنبه هر هفته برگزار مى شود 
اين هفته به مناســبت روز ملى قيام گوهرشــاد 
(روز حجاب و عفاف) ميزبان داســتان هاى كوتاه 
داستان نويسان مشهدى درباره اين واقعه تأثير گذار 
و تاريخى كشــور بود. داستان هايى كه هركدام 
گوشه اى از مظلوميت گوهرشاد را روايت مى كرد؛ 
از مظلوميت مادران غيور شــهداى گوهرشاد تا 
جالدمنشى مزدوران رضاشــاه در ضرب و شتم 

دختران و زنان اين سرزمين.
در اين نشست كه با حضور جواد نعيمى، نويسنده 
مشهدى، حسين ســعيدى، مديرعامل به نشر، 
محمد حســين زاده، معاون فرهنگى سپاه امام 
رضا(ع) و ميثم مرادى، مدير حوزه هنرى مشهد 
برگزار شد آقايان نعيمى، تشكرى، ثابت نيا و قرونه 
و خانم ها عزيزى، رمضانى، رستم زاده و بديعى به 

داستان خوانى پرداختند. 

 تشكرى: 
در جريان سازى ادبى مشكل داريم

تشكرى در اين نشست با اشاره به نقش مديران و 
نهادهاى فرهنگى در ايجاد جريان براى موضوعات 
هويتى و تاريخى گفت: ساختن جريان ادبى براى 
يك پديده در عالم ادبيات كار نويســنده نيست. 
كار نويسنده نوشتن است و اين مديران هستند 
كه بايد با برنامه ريزى هاى ويژه به ديده شــدن 

يك اثر كمك كنند. متأسفانه  مسئله گوهرشاد هم 
مانند بسيارى از موضوعات هويتى ما كمتر ديده 
شــده است. حتى شايد بتوان اين گونه گفت كه 
اساســاً براى كدام مسئله هويتى ما جريان ايجاد 
شــده اســت؟ حتى براى خود انقالب اسالمى، 
چقدر جريان ايجاد شده است؟ تيراژ كارهاى 30 
هزارتايى را اگر با جمعيت ميليونى مخاطبان در 
ايران مقايسه كنيم مقدار بسيار ناچيزى سهم هر 

ايرانى مى شود. 
اين نويســنده در ادامــه ضمن ابــراز نگرانى از 

فراموشى ميراث تاريخى و فرهنگى ايران افزود: 
به نظر مى رسد مباحث ملى ما به سمت فراموشى 
مى رود و تا وقتى كه مديران فرهنگى ما خودشان 
اين گونه كتاب هاى هويتى و تاريخى را نخوانند و 

به اهميت آن پى نبرند هيچ اتفاق خاصى در اين 
زمينه نمى افتد، اما متأسفانه  بسيارى از مديران ما 

خودشان كتاب نمى خوانند. 

 نعيمى: 
رابطه متقابل اطالع از تاريخ و كيفيت آثار ادبى

جــواد نعيمى نيز در اين نشســت بــا تأكيد  بر 
پيشــرفت كيفيت آثار ادبى مربــوط به ماجراى 
قيام گوهرشــاد اظهار كرد: من در اين مدت 22 
جلسه اى كه «عصرانه داستان نويسان رضوى در 
سه شــنبه هاى به نشر» برگزار مى شود حدود 22 
داســتان براى امام رضا(ع) نوشته ام و اين مسئله 
ناشــى از نقش تأثير گذار اين جلســات در قلم 

نويسندگان است. 

وى با اشــاره به چندين دهه غفلت رســانه ها و 
مديران از واقعه گوهرشاد عنوان كرد: هنوز خيلى 
از افــراد از اين واقعه اطالع چندانى ندارند و اين 
مســئله توليد آثار ادبى با ايــن موضوع را تحت 
تأثير قرار مى دهد. اما با اين حال در ميان آثارى 
كه در نشست امروز درباره گوهرشاد خوانده شد 
داستان هاى خوبى وجود داشت كه قابل تحسين 

است. 

 شعفى:
رشد كيفى آثار ادبى مرتبط با واقعه گوهرشاد

شعفى، نويسنده مشــهدى نيز با اشاره به اينكه 
كتاب «پاريس پاريس»، من را با واقعه گوهرشــاد 
آشنا كرد گفت: تمام آثارى كه امروز در خصوص 

واقعه تاريخى گوهر شــاد نوشته مى شود مديون 
زحمات آقاى تشكرى است. ايشان زمانى درباره 
ماجراى گوهرشــاد نوشت كه كمتر كسى به آن 

توجه مى كرد. 
وى در خصــوص كيفيــت آثــار ادبــى توليد 
شــده درباره گوهرشــاد نيز گفــت: باتوجه به 
ســخت گيرى هاى خوب آقاى تشكرى در اين 
جلســات، كيفيت آثار ادبى در اين زمينه رشــد 
چشمگيرى داشته است و با گذشته قابل مقايسه 

نيست. 
همچنيــن در انتها و از آنجا كه اين نشســت با 
روز تولد سعيد تشكرى مصادف شده بود محمد 
حســين زاده، معاون فرهنگى سپاه امام رضا(ع) 
با اهداى تصوير ســياه قلم، از تالش ها و خدمات 
اين نويسنده مشهدى در عرصه فرهنگ و هويت 

مشهد تقدير كرد. 

 حسين زاده:
 قيام گوهرشاد را 

از طريق «پاريس پاريس» شناختم
وى پس از اهداى تصوير به تشكرى، زادروز وى را 
تبريك گفت و اظهار كرد: من واقعه گوهرشاد را از 
طريق رمان «پاريس پاريس» شناختم و پس از آن 
اين رمان را براى برخى از مديران ارشد سپاه بردم 
و هركدام از آن ها پس از خواندن كتاب به نحوى 

از اين رمان تعريف كردند. 
حســين زاده در انتها گفت: اينكــه امروز اينجا 
هســتيم به اين دليل اســت كه بگوييم ما همه 
قــدردان زحمــات و تالش هــاى خالصانه آقاى 
تشــكرى براى هويت تاريخــى و فرهنگى ايران 
هستيم و براى ايشان آرزوى سالمتى و تندرستى 

مى كنيم. 
در ادامه يكى از داستان هاى برگزيده اين نشست 

را مى خوانيم.

چه كســى باورش مى شــد يــك روز اعالى 
خجالتى و كم حرف خاطرخواه شود؟

از وقتــى پدرش از بام افتاده و دســت و پايش 
شكسته بود، مجبور بود دســت تنها بزازى را 

بچرخاند.
بين كســبه بازار سرشور، انصاف و چشم پاكى 

ياور و پسرانش زبانزد بود.
آخ اگر مردم مى فهميدند كه چشــم پاك پسر 
ياور، دلش را به باد داده... آخ اگر ياور مى فهميد...
مثل اســپند روى آتش، مدام از پشــت دخل 
برمى خاست و مى آمد تا در دكان و نگاهش را 
مى فرستاد آخر بازار، سمت لحاف دوزى عزيز 

آقا. خبرى نبود.
هواى داخل دكان دم كرده بود. دانه هاى عرق 
از پشت گردن آبگوشتى اعال راه مى گرفت توى 
كمرش. كوزه گونى پيچ شــده را كنار دستش 
گذاشــت و توى كاسه چينى براى خودش آب 

ريخت.
از وقتى آفتاب مى افتاد به جان دكان و سايه ها 
را كنج ديوار حبس مى كرد، چشم مى كشيد تا 
چادرى مشكى را ببيند كه بقچه غذا به دست 
گرفته و راهش را كج كرده سمت لحاف دوزى 

عزيزآقا.
قصه از دو ماه پيش شــروع شد، از يك كاسه 
بلغور. دخترك گفت نذرى اســت و چون كم 
بوده، فقط براى او آورده اســت. بعد شــد يك 
بشــقاب حلوا كه خيرات مادرش بود، بعد يك 

ظرف آش.
لنگ را از روى ميز برداشت و عرقش را گرفت. 
چند وقتى بــود كه مرتب كردن دكان را بهانه 

مى كرد و ظهرها به خانه نمى رفت.
آخرين دفعه، ســه روز پيش بود كه يك كاسه 

آب دوغ خيار برايش آورد.
هميشــه خودش مى آمد و ظرف را مى برد. اگر 
نمى آمد، اعال جرئت برگرداندن ظرف به عزيزآقا 

را نداشت.
دو سالى مى شــد كه هاجر خانم رخت دنيا را 
از تنش كنده بــود، عزيزآقا مانده بود و اين ته 

تغارى دخترش.
اعال دل دل مى زد. طاقه هاى رنگى را يكى يكى 
از نظر گذراند. باز چشــمش افتاد به گل هاى 

سرخ كاسه چينى. چرا نيامده بود؟
ناگفته، قاعده را از حفظ بود. مى دانســت اگر 
نذرى بياورد، اول ســراغ او مى آمد و بعد ناهار 
عزيزآقا را مى برد، اما اگر بخواهد ظرفش را ببرد، 

نوبت او آخر است.
سايه اى آفتاب تابيده به در دكان را شكافت: - 
اومدم كاسه رو ببرم. اعال خبردار ايستاد. شنيد:

- سالم. سفيدى صورت اعال سرخ شد.
- اومدم بشــقاب رو ببرم – فكر كردم فراموش 

كردين
- اين روزا يكم سرمون شلوغه.

اعال زنگ اين صدا را دوســت داشت. جانش را 
تازه مى كرد. – خير باشه.

- بابام مى گه خيره، مى گه هر دخترى باالخره 
بايد سر و سامون بگيره.

چشــم هاى اعال روى صورت انيس مات شــد. 
طاقت نياورد. سرش را پايين انداخت.

انيس دستش را پيش آورد تا كاسه را بگيرد:
- كاش همه مردها بخوبى شما باشن.

كاسه از دست اعال رها شد و به زمين خورد.
انيس لبش را گاز گفت و از دكان بيرون آمد.

صيد به دام افتاده بود.
بيچــاره اعال، جان كند تا راز دلدادگى اش را به 

مادرش بگويد.
كله قند آوردند و خطبه خواندند.

چه نيك! عيش اعال و انيس به راه شد.
مدتى ظهر به ظهر، انيس كه توى چهارچوب 
در پيدايش مى شد، در دكان را مى بست و پشت 

دخل سفره دو نفره اى مى انداخت.
اما روزگار بناى راه آمدن با كسى نداشت. ديگر 
عزيزآقا نمى گذاشــت انيس پايــش را از خانه 
بيرون بگــذارد. آژان ها مثل مور و ملخ همه جا 

پخش بودند.
اعال كنار پدرش نشســته بود و كاله پهلوى را 
توى دستش مى چرخاند. چادر برداشتن و كاله 

گذاشتن دستور امنيه چى ها بود.
- ســخت نگير پســر جان. خادم هاى آقا هم 
كالهشــونو عوض كردن. ما كه ديگه از اون ها 
مسلمون تر نيستيم. هستيم؟! آدم عاقل سرى 

رو كه درد نمى كنه، دستمال نمى بنده.
اعال كاله را كنار پارچه هاى بزمكى گذاشت كه 

تازه رسيده بود. برخاست.
- كجا مى رى؟ - خونه عزيزآقا. چهره ياور تلخ 

شد.
- دست زنت رو بگير بيار خونه خودت. – چطور 

بيارمش كه قزاق ها نبينن؟
- بى ســر و صدا. نصفه شب كه چشم قزاق ها 

خواب آلوده. – دزد مى يارم يا عروس؟
- آخر كه چى؟ مى خواى تا ابد اين تو باشى كه 

مى رى خونه عزيز؟
ياور ننگش مى شــد پســرش جيره خوار غير 
باشد. گفته بود اتاقى توى خانه خودش خالى 
مى كنــد تا عروس و داماد بيايند آنجا؛ اما عزيز 
نمى خواست آخرين دخترش را اين طور غريبانه 

راهى خانه بخت كند.
انيس كاسه شربت را جلوى اعال گذاشت.

- اعال جان، دلم براى زيارت يك ذره شده. كاش 
مى شد با هم بريم حرم.

- با اين وضعيت كه آژان ها درست كردن، كسى 
نمى تونه با خودش زن ببره بيرون. همه زن ها يا 

موندن توى خونه، يا چادر از سرشون كشيدن.
- از روى پشت بوم ها بريم سر كوچه. از اونجا تا 
نزديك حرمم، اگه تو باهام باشى، ديگه ترسى 

توى دلم نيست. جان انيس نه نگو.
همه وجودشان سالم شــد به آقا، سالم شكر، 

سالم مهر، سالم عشق.
دو برابر زوار، قزاق بود كه مى آمد و مى رفت. 

ترس بــه دل اعال افتاده بــود. كاش خام مهر 
نمى شد و انيس را با خودش نمى آورد.

- انيس جان بهتره زودتر برگرديم، اينجا قيامت 
نامحر م ها شده.

انيس با ديدن هر قزاقى، دست اعال را محكم تر 
مى گرفت و ســعى مى كرد پشت سرش پناه 
بگيرد. انگار همه وجود قزاق ها دست مى شد و 
سمت چادرش دراز. هنوز ميانه نماز بود كه اعال 
دست انيس را گرفت و كشيد. نمازش شكست.

- بدو انيس بدو. درها رو دارن مى بندن. جمعيت 
بين بــودن و رفتن در التهاب بود. انيس زمين 

خورد. دست اعال رها شد.
جمعيت دوره اش كرد و به بيرون راندش.

چماق به دســت ها بيرون در، منتظر بودند. هر 
كس به جايى مى گريخت.

چشــم اعال به در بود، درى كه انيــس را از او 
جدا كرده بود.

يكباره برق در چشــمانش پيچيد و درد كرش 
كرد. خون، صورت و چشم هايش را پوشاند.

ضربه اى ديگر. به كنارى پرت شد. خودش را به 
زور از الى دست و پاى جمعيت بيرون كشاند. 

دنيا تيره شد.
تنها يك ناله از زبانش به گوش مى رسيد: انيس!
پلك باز كرد، توفال هاى ســقف توى نگاهش 
نشست. آونگ هاى انگور و سير، حسى امن به 
او مى داد. نمى توانست ذهنش را جمع كند و به 
خاطر بياورد از پس كدام شب، چشم باز كرده 

است.
شمد را كنار زد. خواست برخيزد. درد نفسش را 

گرفت. گل هاى قالى دور سرش چرخيد.
درد هوشيارش كرد. ناليد: انيس! يادش آمد از 
حرم، از در، از ســايه چماق، از صداى شكستن 

استخوان سرش.
برخاست. تلوتلوخوران خودش را به لت چوبى 
در رساند. بازش كرد. كنار حوض وسط حياط، 

پيرزنى را ديد كه پارچه هاى خونى را مى شست.
نتوانست تعادلش را حفظ كند. پيرزن با صداى 

افتادن، سرش را باال آورد.
- بخور پسرجان، بايد قوت بگيرى. خدا خيلى 
دوستت داشــته كه زنده اى پسرجان. اينو سر 
بكش. برو ســر جات. زورم نمى رســه تا اونجا 
ببرمت. چه مى شنيد؟ كشت و كشتار و دو روز 

تمام بى خبرى از انيس، ميخكوبش كرد.
آب گوشــت در دهانش تلخ شــد. دســت به 
لبه در گرفت و پابرهنــه بيرون زد. كوچه ها را 

نمى شناخت. نشانى حرم را پرسيد.
همه شهر مشكى پوش شده بود. قزاق ها اطراف 

حرم را قرق كرده بودند. يا ضامن غريبان!
نفهميد چطور خودش را رساند كوچه عيدگاه، 
جلوى خانه عزيزآقا، نفهميد چرا پيرمرد اين قدر 
شكسته شده. نفهميد چرا اشك مى ريزد و چرا 
مى بوييدش. زنده بودن او نويد زنده بودن انيس 

بود براى عزيز.
كاش مــرده بــود. در جــواب پيرمــرد، فقط 

دست هايش را بوسيد.
چه بايد مى كرد؟ شنيده مرده و زنده را ريخته اند 

روى گارى و برده اند. واويال!
پاى پياده، افتان و خيزان، خودش را كشــيد و 

كشاند تا به باغ خونى رسيد.
خاك كوچه كف پايش را بريده بود. مى رفت و 
رد خون پشت سرش به جا مى ماند. همه چيز را 

تيره و تار مى ديد.
الشخورها باالى ديوار باغ كشيك مى كشيدند. 
صداى زوزه ســگ ها از دور به گوش مى رسيد. 

بوى تيزاب و تعفن همه جا پيچيده بود.
خاك پاى درخت ها برآمده بود. برگ هايشــان 

زرد شده بود.
اعال پاى پيش رفتن نداشت. شورى اشك ترك 

لب هايش را مى گزيد.
افتاد.

تمام شد.
تنها يك ناله براى هميشه از باغ خونى به گوش 

رسيد: انيس!

داستان

انيس

تير 1397 – مريم رمضانى
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روى ديوار

ســيما و سينما: مستند «مارش ميرا» امشــب از شبكه 3 سيما 
پخش مى شــود. همزمان با روزهايى كه يادآور كشــتار مسلمانان 
بوسنيايى در سربرنيتسا توسط ارتش صرب هاست، مستند «مارش 
ميرا» به كارگردانى محمدهادى نعمت اللهى، ســاعت 21 امشب از 

شبكه 3 سيما پخش خواهد شد.
 اين مســتند به مراســمى مى پردازد كه هر سال به ياد نسل كشى 
مســلمانان در بوســنى و هرزگوين برگزار مى شود و طى آن مردم 
اين كشــور و ميهمانانى از ديگر كشورهاى جهان، مسافتى را بين 
چند شهر راه پيمايى مى كنند و در پايان، شهداى تازه تفحص شده 

در سال اخير را به خاك مى سپارند.

 ماجراى كشــتار مســلمانان در سربرنيتسا از اين قرار است كه در 
ژوئيه ســال 1995 و در جريان جنگ بوسنى، بيش از 8 هزار مرد 
و پســر كه خلع سالح شده بودند و در پناه نيروهاى هلندى حافظ 
صلح سازمان ملل به سر مى بردند، در يك اقدام ناجوانمردانه و در 
حالى كه سربرنيتســا از سوى سازمان ملل منطقه امن اعالم شده 
بود، به دســت نيروهاى صرب قتل عام شدند و جنازه هاى آن ها در 

گورهاى دسته جمعى به خاك سپرده شد.
ســال ها پس از پايان جنگ بوســنى همچنــان تفحص پيكر هاى 
شــهداى مظلــوم ايــن جنايــت ادامــه دارد و هرســال تحويل 

خانواده هايشان مى شود.

مستند

«مارش ميرا» امشب
 از شبكه 3 پخش مى شود

مستندى براى 
شهداى بوسنى

 «پروين»  به سينما مى آيد

تســنيم : فيلم ســينمايى با عنوان موقت «پروين» درباره زندگى پروين 
اعتصامى تا پايان امســال توليد خواهد شد. فيلمنامه اين فيلم توسط نغمه 
ثمينى نمايشــنامه نويس و فيلمنامه نويس مطرح سينماى ايران در حال 
نگارش اســت و قرار اســت در اين فيلم روايتى جديد از زندگى اين شاعره 
به نمايش گذاشته شــود؛ روايتى متفاوت با ديدگاه هاى رسمى و رايج و به 
اصطالح مدرسه اى. براساس گفته نغمه ثمينى نويسنده اين فيلمنامه، پروين 
اعتصامى شاعرى است كه در زير سايه خوانش هاى رسمى گم شده است و 
شايد آنچه بيش از اشعار پروين اهميت داشته باشد، نحوه زندگى اوست. زنى 
كه با جسارت پاى شعر ايستاد و راه را براى آيندگان گشود. هنوز اينكه چه 

كسى كارگردانى اين كار را برعهده مى گيرد، مشخص نيست.

آخر هفته با تلويزيون
 از «سر به مهر»  تا «دل شكسته» 

سيما و سينما: شــبكه هاى مختلف ســيما به روال روزهاى پايانى هفته 
فيلم هاى سينمايى و تلويزيونى مختلفى را براى پخش در نظر گرفته اند.

فيلم تلويزيونى «دل شكسته» به كارگردانى على رويين تن، امروز ساعت 10 
از شبكه سه سيما پخش مى شود. اميرعلى جوانى است كه در دانشگاه رشته 
جامعه شناسى مى خواند. او يك بسيجى معتقد است. اميرعلى يك همكالسى 
دختر به نام رها دارد كه عقايد و وضعيت خانوادگى اش دقيقاً در تضاد كامل 

با اوست. آن ها اصالً نظر خوبى درباره هم ندارند و تقريباً از هم متنفرند... .
فيلم سينمايى «ســر به مهر» نيز به كارگردانى هادى مقدم دوست، ساعت 
15 از شــبكه سه سيما پخش خواهد شد. صبا دختر تنها و خسته اى است 
كه به كمك يك دوســت، شرايطش بهبود مى يابد تا شهامت پيدا كند نماز 
خواندنش را آشكار كند.... ليال حاتمى، آرش مجيدى و خاطره اسدى بازيگران 

اين فيلم هستند. 

پروانه معصومى:
 عفاف در سينما دچار عقب گرد شده

آى سينما: پروانه معصومى بازيگر كهنه كار سينما و تلويزيون با بيان اينكه 
بسيار متأسفم كه امروزه ما در سينما ديگر مسئله اى به اسم عفاف و حجاب 
نداريم، گفت: قبل از انقالب اسالمى شرايط زمانه طورى ايجاب مى كرد كه 
بسيارى از هنرمندان مجبور به بى حجابى بودند و على رغم ميل شان براى 
گذران زندگى بدون حجاب جلوى دوربين ظاهر مى شدند، اما با وقوع انقالب 
اسالمى سينماى ما سينمايى شد كه قرار بود در آن مبانى اسالمى مد نظر 
باشــد. معصومى با ابراز خرسندى از اينكه تلويزيون پس از انقالب اسالمى 
عملكرد بسيار مناسبى در اين زمينه داشته و خطوط قرمز را به خوبى رعايت 
مى كند، گفت: مسئوالن سيما هرگز اجازه نداده اند تا بى حجابى و بى عفتى 
در تلويزيون جايى داشته باشد، اما متأسفانه سينما مانند تلويزيون رفتار نكرده 
به نحوى كه امروزه ما نشانى از عفاف و حجاب در آثار سينمايى نمى بينيم.

 سيما و سينما / زهره كهندل  بيشتر از دو 
سال است كه شــبكه دو، برنامه اى كوتاه را در 
قالب مســتند روى آنتن مى برد كه طرفداران 
زيادى پيدا كرده است. برنامه « از الك جيغ تا 
خدا» روايتگر تحول آدم ها و تغيير مسيرشــان 
در زندگى است. «هاشم تفكرى بافقى» سازنده 
اين برنامه هم خــودش را يك «الك جيغى» 
مى داند. تعريف مى كند كه زندگى اش شــبيه 
ســوژه هاى برنامــه اش قصــه اى دارد و فراز و 
فرودى. بچه قلدر دين گريز ديروز، بعد از سفر 
راهيان نور و باز شــدن پايش به بسيج دانشگاه 
ســوره، مســير زندگى اش عوض مى شــود. او 
درباره جرقه ســاخت برنامــه «از الك جيغ تا 
خدا» به خبرنگار ما مى گويد: ايده ساخت اين 
برنامه در بســيج دانشگاه ســوره شكل گرفت، 
ولى ريشــه آن به تحول خودم برمى گشت. اگر 
خودم متحول نمى شــدم، هيچ وقت به بسيج 
نمى رفتم و ايده ســاخت ايــن برنامه به ذهنم 
نمى رســيد. وقتى در بسيج ديدم كه آدم هايى 
مثــل خودم متحول شــده اند، گفتم   اى كاش 
برنامه اى ساخته مى شــد كه ساده باشد، مثل 
كسى كه در تاكسى نشســته و حرف مى زند، 

به همين سادگى.
او ادامــه مى دهــد: البته بعد از ســاخت چند 
قســمت از برنامه نمى خواســتم كــه اين قدر 
ســاده باشــد و به اصرار مديران كه خواستند 
برنامه ادامه پيدا كند و با وجود محدوديت هاى 
بودجه اى، كار را با همين شــكل ســاده پيش 
برديم، خواســته خودم اين بود كه كار از نظر 

فرم و تكنيك ساخت، بهتر شود.

  قصه رسيدن از سياهى به سپيدى
تاكنــون بيش از 400 قســمت از برنامه روى 
آنتن رفته اســت. به باور بافقى، توليد و پخش 
اين تعداد از برنامه اى كه موضوع مشخصى دارد 
و تاك شــو نيست، در تاريخ تلويزيون كم نظير 

است.  او تأكيد  مى كند: از قسمت چهلم به بعد 
خواستيم كه فرم را عوض كنيم و به غير از ماه 
رمضان، در طول ســال پخش نداشته باشيم، 
ولــى به دليل كمبود بودجه، تغيير فرم منتفى 
شــد. از ســوى ديگر به دليل پربيننده بودن 
برنامه، مديران شبكه تصميم گرفتند كه برنامه 
در طول ســال ادامه يابد، اگرچه نگاه ويژه اى 
به ماه رمضان داشتيم، اما تداوم اين برنامه در 
طول سال باعث شد كه احساس شود برنامه به 

تكرار افتاده است.
بافقى مى گويــد: در بحث محتــوا نمى توانيم 
دســتكارى خاصى داشته باشــيم چون قصه 
درباره آدم هايى است كه از سياهى به سپيدى 
رســيده اند، اما تغيير فرم، امكان پذير بود كه 
كار را به يك مســتند داســتانى تبديل كنيم. 
البته اين تغيير فرم، هزينه هنگفتى داشــت و 
هر قسمت 20 ميليون تومان اختالف قيمت در 
توليد داشــت كه تلويزيون اين پول را نداشت. 
ما هم اسپانســر قبول نمى كنيم. ممكن است 
خيرى يا جايى پــاى كار بيايد كه مردم آن را 
پس نزنند، اما جايى مثل گشــت ارشاد دوست 
دارد كه اسپانســر اين برنامه شــود، اما چنين 

كارى نمى كنيم.

  با اجبار چيزى درست نمى شود
او مى گويــد: نتيجــه بــى حجابى امــروز ما، 
بد برخورد كــردن افراد اوايل انقالب اســت، 
همان هايــى كه در ســال هاى اول انقالب پونز 
روى پيشــانى دختران مى زدنــد و حاال خارج 
نشين هســتند، اين بال را سر فرهنگ آوردند. 
شهيد آوينى مى گفت كه با بگير و ببند ويديو 
و ماهــواره، جامعه درســت نمى شــود. همان 
افراطى ها، شــهيد آوينى را زدنــد. جامعه اى 
كــه پدر و مادرهايشــان در خفقان دهه 60 و 
70 بزرگ شدند، بچه هايشان را طورى تربيت 
كردند كه مى خواهند عقده هاى خودشــان را 

نشان دهند.
بافقى مى گويد: طى ســاخت برنامه با برخى از 
افرادى كه متحول شده اند، صحبت مى كرديم، 
مى گفتند كه گاهى مى خواستيم برگرديم، ولى 
گشــت ارشــاد باعث لجبازى ما مى شد. آمار 
بســيار عجيبى در اين برنامه به دست آورديم 
كه فســاد در خانواده هاى مذهبى، دارد بيشتر 
مى شــود. مواردى به ما رجــوع مى كردند كه 
دختــرى در خانواده اى مذهبــى و در خفقان 
بزرگ شــده بود و روابط پنهانى زيادى داشت، 
به همين دليل مى گوييم كــه با اجبار چيزى 

درست نمى شود.
 از او مى پرسم كه كارهايش در تلويزيون، با حذف و 
سانسور روبه رو مى شود كه پاسخ مى دهد: برنامه اى 
را كه به تلويزيون مى دهم سانسور نمى كنند چون 
از آغاز ســاخت برنامه، مقابل سانسور ايستاديم و 
رئيس شبكه هم پشت ما ايســتاد. قبل از اينكه 
چيزى را به پخش بدهم، خودم بازبينى مى كنم. 
ســعى مى كنيم كه گناهان، كلى و سربسته بيان 
شود و نمى گذاريم كه برنامه تبديل به جايى براى 
اقرار به گناه شود. در مورد دختران مجرد هم سعى 
مى كنيم خيلى به گذشته آن ها نپردازيم. نكاتى را 
هم در حين تدوين كار در نظر مى گيريم تا باعث 
اختالف خانوادگى يا بروز مشكل براى افراد نشود. 

  سه هزار نفر در نوبت ضبط
او در پاســخ به اينكه چرا ايــن برنامه در مورد 
بانوان متحول شــده، بيشتر ســراغ چادرى ها 
مى رود، مى گويد: مخاطب حق دارد كه فكر كند 
ما فقط ســراغ چادرى ها مى رويم چون در اين 
400 قسمت، بيشتر از 20 تا مانتويى نداشتيم. 
ما خيلى دنبال آدم هاى متحول شــده مانتويى 
بوديم، اما تعدادشان كم است يا نمى آيند. زمانى 
كه الك جيغ را مى ساختيم، اولويت با مانتويى ها 
بود چون مى خواســتيم بگوييم كه با مانتو هم 

مى شود، حجاب كامل داشت. 

ضمن اينكه قرار بود اگــر بانوان چادرى را در 
برنامــه مى آوريم از واژه چادر اســتفاده نكنيم 
چون متأســفانه  در كف جامعه واژه چادر، بار 

منفى پيدا كرده است.
بافقى معتقد اســت كه برنامه «از الك جيغ تا 
خدا» ناخواسته در مسيرى افتاد كه اين برنامه 
را برنامــه اى درباره حجــاب معرفى كردند در 
حالى كه اين برنامه درباره تحول انسان هاست.  
او مى گويــد: ســوژه هاى زيــادى داريــم كه 
درخواســت دارند به برنامه بيايند و تحولشان 
اين بوده كــه مانتويى محجبه بودند و چادرى 
شده اند. ديديم كه برنامه دارد به سمت حجاب 
پيــش مى رود در حالى كه تحول افراد برايمان 
مهم بود. به همين دليل، قصه تحول پســرها 
هــم به مجموعه اضافه شــد. او ايــن انتقاد را 
كه ســوژه ها به تكرار افتاده اند، قبول نمى كند 
و تأكيد  دارد: قصه رســيدن آدم ها از ســياهى 
به ســپيدى با هم فرق مى كند چون مسيرها 

متفاوت است. 
پس قصه ها تكرارى نيســتند، اما فرم، تكرارى 

شده و بايد تغيير كند. 
اين كارگردان جــوان درباره يافتن ســوژه ها 

توضيح مى دهد: از سال 94 كه برنامه آغاز شد، 
ســوژه ها تماس مى گيرند، ثبت نام مى كنند و 

در فهرست قرار مى گيرند. 
تحقيقات اوليه درباره آن هــا صورت مى گيرد 
و بعد هم براى ضبط برنامه به خانه هايشــان 
مى رويــم. اآلن حــدود 3000 نفــر در نوبت 
هســتند. سوژه اى را ضبط كرديم كه دوسال و 
نيم در نوبت پخش قرار دارد. سوژه هايى هم در 
شهرستان هاى دور هستند كه به خاطر كمبود 

بودجه نتوانستيم سراغ آن ها برويم.

  فيلترى براى حذف خودنماها
به گفته بافقى، عده اى همان اول از دور خارج 
مى شــوند يعنى وقتى قصه شــان را بفرستند 
و احســاس كنيم كه فقــط مى خواهند جلوى 
دوربين بيايند، حذف مى شوند. اگر مواردى هم 
براى ضبط انتخاب شــوند، مسير تحقيقاتى و 
ارتباطى با سوژه صورت مى گيرد تا تناقضى در 
حرف هايش نباشــد. ضبط برنامه در خانه افراد 
اســت و آن ها روبه رو ى خانواده هايشان دروغ 
نمى گوينــد، اين فيلتر خوبى اســت كه دروغ 
يــا خودنمايى در كار نباشــد. بعد از ضبط هم 
اگر قصه خوب نباشــد يا ســوژه ها بيان خوبى 
نداشته باشــند، آن قسمت ها هيچ وقت پخش 

نمى شوند.
 او مى گويــد: اگر يكى بخواهد براى خودنمايى 
جلوى دوربين بيايد، بايد قصه خوبى هم داشته 
باشد و اگر نداشته باشــد، برنامه اش به پخش 
نمى رســد. مواردى بوده اند كه براى خودنمايى 
آمدنــد، اما به پخش نرســيدند و فقط وقت ما 

را گرفتند. 
وى معتقد اســت اگر چنين مراقبت هايى در 
ساخت اين برنامه نبود با اين همه دشمنانى كه 
اين برنامه پيدا كرده است، هيچ وقت به قسمت 
چهارصدم نمى رســيد، چهارتا سوتى از برنامه 
مى گرفتند و آن را رســانه اى مى كردند و اين 

برنامه نمى توانست قد علم كند. 

  نتيجه عكس اقدامات غيراصولى
حرف هاى پايانى كارگردان «از الك جيغ تا خدا» 

به مسئوالن فرهنگى برمى گردد. 
او مى گويد: اگركارها اصولى نباشد، نتيجه عكس 

مى دهد.
 به من زنگ مى زنند و مى گويند شما كه در برنامه 
تان بحث حجاب را دنبال مى كنيد، خانم هاى اين 
برنامه توى خيابــان به خانم هاى بى حجاب، گل 

بدهند. 
من اصًال چنين كارى نمى كنم در وضعيت كنونى 
و با تنش هاى اجتماعى موجود، اينكه يك خانم 
چادرى به يــك خانم مانتويــى گل بدهد، بى 
احترامى تلقى مى شــود يعنى مِن چادرى، آدم 
خوب ماجرا هســتم كه دارم به توى آدم بد، گل 
مى دهم تا تو را جذب كنم! اصًال از كجا مى دانى 
كه چون چادر ســر كرده اى، آدم خوبى هستى؟! 
يكى از نكاتى كه در الك جيغ رعايت مى كنيم و 
نسبت به آن دقت و حساسيت داريم اين است كه 
سوژه ها فكر نكنند، آدم خوبى هستند، آن ها فقط 

متحول شده اند.
بافقى تأكيد  مى كند كه اصالحات فرهنگى با زور 
پيش نمى رود. مادامى كه مسئوالن فرهنگى فكر 
كنند كه باال نشسته اند و جامعه را فرمانبرى ببينند 
كه با فرمان آن ها بايد تغيير مسير بدهد، فرهنگ 

درست نمى شود.
برخى از دختران بدحجــاب فقط مى خواهند 
لجبازى كنند و اين شــرايط به خاطر عملكرد 
بد مســئوالن فرهنگى به وجود آمده اســت. 

در چنين فضايى نمى توان منطقى بحث كرد.

آنچه مى خوانيد

اگر خودم متحول نمى شدم، 
هيچ وقت به بسيج نمى رفتم و 

ايده ساخت اين برنامه به ذهنم 
نمى رسيد. وقتى در بسيج ديدم 
كه آدم هايى مثل خودم متحول 

شده اند، گفتم   اى كاش برنامه اى 
ساخته مى شد كه ساده باشد، 

مثل كسى كه در تاكسى نشسته 
و حرف مى زند، به همين سادگى.

سيما و سينما

گفت و گو با هاشم تفكرى بافقى، كارگردان برنامه «از الك جيغ تا خدا» درباره دخترانى كه به حجاب بازگشته اند

سه هزار نفر در نوبت ضبط برنامه هستند

آگهی 
بدینوس��یله پی��رو آگهی های قبلی به آقای محمد بلوچی ص��الح فرزند خالقداد فعاًل مجهول المکان ابالغ می ش��ود در مورد 
دادخواست آقای محمدحسینی فرزند حسین با وکالت خانم تکتم ثابت کار علیه شما بخواسته مطالبه وجه سفته به موجب 
حکم شماره 9709977509201255 در پرونده کالسه 9609987509200864 به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و صد و پنجاه و پنج هزار ریال هزینه دادرسی به انضمام حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر 
از تاریخ دادخواس��ت 1396/10/12 در حق خواهان محکوم ش��ده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رأی صادره 

غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است. آ- 9705564 م.الف 14843
متصدی امور دفتری شعبه 253 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

 بی بی مریم وزیری کنگ علیائی

آگهی  
خواهان/خواهان ها محسن محبی تبار دادخواستی به طرفیت خوانده/ خواندگان حسام الدین گنابادی نژاد

به خواس��ته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مش��هد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 241 شورای 
حل اختالف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد واقع در مشهد- میدان میرزا کوچک خان ارجاع و به کالسه 970369 ثبت 
گردیده که وقت رس��یدگی آن مورخ 1397/05/27 س��اعت 08/00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به ش��ورا 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی 

حاضر گردد. آ- 9705565 م.الف 14844
منشی شعبه 241 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

آگهی  
پیرو آگهی های منتش��ره در جراید بدینوس��یله به محکوم علیه آقای مهدی قدسی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد 
چون وفق دادنامه شماره 9709977516500044 صادره از شعبه 266 در پرونده شماره 961163 محکوم به پرداخت مبلغ 
550/000 تومان بابت اصل خواس��ته و مبلغ 36/000 تومان هزینه دادرس��ی در حق خواهان صادر و نیز پرداخت نیم عشر 
دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره 

اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. آ- 9705566 م.الف 14845
مسئول دفتر شعبه 266 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد

آگهی  
بدینوس��یله پیرو آگهی های قبلی به آقای حبیب س��تودگی فعاًل مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای امیر 
برهانی نژاد علیه ش��ما بخواس��ته مطالبه وجه به موجب حکم ش��ماره 9709977516300347 در پرونده کالسه 970007 
حک��م بر محکومیت خوانده )حبیب س��تودگی کوالنکوه( به پرداخت مبلغ پنجاه و پن��ج میلیون و پانصد هزار ریال بابت دو 
فقره چک به ش��ماره های 033344- 1395/5/1 به مبلغ بیس��ت و دو میلیون و پانصد هزار ریال و 033346- 1395/5/22 
به مبلغ س��ی و س��ه میلیون ریال خواسته و جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تأخیر در تأدیه بر اساس »فرمول مبلغ 
چک ضربدر ش��اخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در تاریخ تأدیه وجه چک تقس��یم بر ش��اخص بهای کاالها و خدمات 
مصرفی در تاریخ صدور چک« و نیز پرداخت مبلغ یک میلیون و دویس��ت و ش��صت و نه هزار و هفتصد و پنجاه تومان بابت 
خس��ارت وارده به س��بب هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان )امیر برهانی نژاد( محکوم 
شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در 

این شورا است. آ- 9705567 م.الف 14846
متصدی امور دفتری شعبه 264 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد-آمنه قابل

آگهی  
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای جواد محمدخو که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد 
چون وفق دادنامه ش��ماره 9709977516300037 صادره از ش��عبه 264 در پرونده شماره 961253 محکوم علیه محکوم 
اس��ت به پرداخت صد و ده میلیون ریال بابت اصل خواس��ته به انضمام دو میلیون و هشتصد و شصت هزار ریال بابت هزینه 
دادرس��ی و چهارصد و پنجاه هزار ریال هزینه روزنامه در حق محکوم له به انضمام نیم عش��ر دولتی شده اید ظرف ده روز از 
انتش��ار این آگهی مهلت دارید نس��بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. آ- 9705568 م.الف 14848
متصدی امور دفتری شعبه 264 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد- آمنه قابل

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به تاریخ 1397/05/23 ساعت 9 صبح به متهم آقای 
جمال الدین خزل فرزند خلیل

شاکی آقای سیدحسین سادات حسینی فرزند سیدقلی شکایتی علیه متهم فوق الذکر آقای جمال الدین خزل فرزند خلیل 
مطرح که به این ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده کالسه 9609985122001030 ش��عبه 110 دادگاه کیفری دو مجتمع 
ثامن ش��هر مش��هد )110 جزایی سابق( ثبت و وقت رس��یدگی مورخ 1397/05/23 ساعت 09/00 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی به علت مجهول المکان بودن متهم و ش��کایت ش��اکی مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی کامل خود، نس��بت به دریافت کیفرخواست اقدام و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 

گردد. آ- 9705561 م.الف 14836
منشی شعبه 110 دادگاه کیفری دو مجتمع ثامن شهر مشهد )110 جزایی سابق(- طاهره ماهی دشتی

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 302/970165 آقای محمدنیسی به اتهام قدرت نمایی با چاقو، به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده 
و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف 30 روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه 302 
بازپرسی دادسرای عمومی و  انقالب ناحیه 3 مشهد واقع در خیابان نواب صفوی 2 حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید، در 

صورت عدم حضور، پس از انقضاء مهلت مقرر رسیدگی و اظهارنظر می نماید. آ- 9705562 م.الف 14837
بازپرس شعبه 302 دادسرای عمومی و انقالب مشهد- سیبویه

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 301/970136 آقای مهدی معین فر فرزند حسین با شماره ملی 0945438508 به اتهام خیانت در امانت 
تحت تعقیب می باش��د؛ به واس��طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز مواد 174 و 560 قانون آیین دادرسی کیفری 
مصوب 1392 مراتب در روزنامه آگهی می شود و نامبرده مکلف است ظرف 30 روز در شعبه 301 بازپرسی دادسرای ناحیه 
3 مش��هد حاضر و از اتهام انتس��ابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد 

شد. آ- 9705563 م.الف 14838
بازپرس شعبه 301 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 3 مشهد- محمد محمودی

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه این که خانم شهربانوس��ادات قدمگاهی دارای  شناس��نامه شماره 21  به شرح داد خواست به کالسه  970278 ازاین 
ش��ورا درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش��ادروان بتول قدمگاهی به شناس��نامه  420 درتاریخ  

97/2/20 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :

1- شهربانو سادات قدمگاهی فرزند سید علی  ش ش 21  ت ت 1339/2/20 فرزند مرحومه 
2- عذرا سادات قدمگاهی فرزند سید علی    ش ش  6  ت ت 1335/9/1 فرزند مرحومه

3- سید حسن قدمگاهی فرزند سید علی    ش ش  3 ت ت 1318/12/24 فرزند مرحومه
4- سید حسین قدمگاهی فرزند سید علی    ش ش 17  ت ت 1321/10/5 فرزند مرحومه

5-سید محمد قدمگاهی فرزند سید علی    ش ش   ت ت 1326/4/7 فرزند مرحومه 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور رابه استناد ماده 362ق امورحسبی یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس 
اعتراض��ی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباش��د ازتاریخ نش��رآگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدی��م دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.9705670
                               قاضی شورا- شعبه اول شورای حل اختالف  

» آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای بهرعلی فطرت 
فرزند خان علی «

خواهان آقای فرهاد فیروزی نیا  دادخواستی به طرفیت خوانده آقاي بهرعلی فطرت فرزند خان علی به خواسته مطالبه مطرح 
که به ش��عبه س��وم شورای حل اختالف شهرستان ارومیه ارجاع و به کالسه ش��ماره 9709984465300266 ثبت گردیده 
اس��ت و وقت رس��یدگی آن به مورخه 1397/05/28 س��اعت 00 / 11 تعیین وقت گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و حسب دستور دادگاه به استناد ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی  مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد که خوانده  می تواند با اطالع از مفاد آن ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهي به 
دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان ارومیه واقع در ارومیه – بلوار والفجر 2 مجتمع شوراهای اختالف شهرستان 
ارومیه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني کامل خود ، نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم آن را دریافت و در وقت مقرر فوق الذکر 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر شود . 9705669
اوالد غفاری – مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان ارومیه

آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد ذمه(
آگهی مزایده اموال غیر منقول 

به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق ششدانگ یک باب مغازه تجاری پالک 5671 فرعی از 276 اصلی که سند ان در صفحه 
20 دفتر 154 امالک با شماره چاپی 208684 سری درسال 91 ثبت، صادر و به اقای سید محمد حمید هاشمی تبار منتقل 
شده است که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 5/200/000/000 ریال )پنج میلیارد و دویست میلیون ریال( ارزیابی شده 
و قطعیت یافته به ادرس فریمان خیابان امام خمینی مقابل جهادکشاورزی جنب فروشگاه فرهنگیان که حدود و مشخصات و 

توصیف اجمالی ملک بدین شرح می باشد: شماال: دیواریست مشترک بطول )10/00( ده متر به شماره 5670 فرعی 
شرقا: درب و دیوار بطول)5.95( پنج متر و نود و پنج سانتیمتر به خیابان امام خمینی 

جنوبا: دیوار به طول)10/00( ده متر به شماره 5672 فرعی 
غربا:به دیوار بطول)5/90( پنج متر و نود سانتیمتر به شماره 5670 فرعی 

و پالک فوق دارای 59/20 مترمربع عرصه و دارای پروانه س��اخت ش��ماره 235 مورخه 65/7/12 شهرداری فریمان و مطابق 
پایانکار دارای 59/20 متر مربع تجاری همکف و 64/20 مترمربع طبقه اول مسکونی )با احتساب بالکن( می باشد. اعیان بنا 
نیمه اسکلت فلزی با سقف ضربی و مغازه تجاری با کف سرامیک-دیوارها و سقف با پوشش بلکا و ارتفاع سقف3.5 و دارای 
انش��عابات که ملک مزبور در تصرف س��ید محمد حمید هاشمی تبار می باشد. پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روزشنبه مورخ 
1397/5/20 در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فریمان واقع در فریمان کمربندی خلیج فارس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرس��تان فریمان از طریق مزایده به فروش می رس��د. مزایده از مبلغ 5/200/000/000 ریال ش��روع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به اب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای انها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 

مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم ش��ده یا نش��ده باش��د به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد 
و س��ایر هزینه های قانونی اعم از معلوم و نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزایده می باش��د ضمنا چنانچه روز 

مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.9705668
محمدرضا رجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریمان 

)) قرار شورا  (( 
نظر به اینکه خانم منصوره پرورش فاضلی فرزند یوس��ف آقا از وراث مرحوم یوس��ف آقا پرورش فاضلی به طرفیت سایر وراث 
به نامهای 1- حس��ین پرورش فاضلی فرزند یوس��ف اقا 2- زهراپرورش فاضلی فرزند یوسف آقا تقدیم داشته و از شعبه 111 
تقاضای تحریر  ترکه  از اموال مورث خود را نموده و ش��ورا برابر دادخواس��ت و محتویات پرونده در اجرای ماده 210 قانون 
امور حسبی با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه در نزد او باش��د. از تاریخ این آگهی ظرف مهلت یک ماه تقدیم دارد واال وفق مقررات قانونی اقدام خواهد ش��د و وقت 

اجرای تحریر ترکه  مورخه 97/5/23 ساعت ده صبح می باشد.
 )م الف 83 ( 9705659

قاضی حوزه 111 شورای حل اختالف کبودرآهنگ 
 امیر ستایش ولی پور

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
بدینوس��یله آقای/خانم مرتضی فریقی اصل فرزند حس��ین  که فعال مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد که آقای / خانم 
مصطفی آینه وند فرزند خداکرم  دادخواستی به خواسته  مطالبه وجه 50/000/000 به طرفیت شما به حوزه 112 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اس��داباد تقدیم که به کالسه 271/94 ثبت و وقت رس��یدگی آن بتاریخ 97/5/27 روز شنبه ساعت 
9/30 تعیین گردیده اس��ت ، اینک بنابر درخولس��ت خواهان و تجویز این شورا مس��تندا به ماده 73 از قانون آئین دادرسی 
مدنی با انتشار یک نوبت در روزنامه  کثیراالنتشار شما می توانید  ظرف مدت یکماه از تاریخ نشر آگهی به این شورا مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی کامل خود اخطاریه و ضمایم دادخواس��ت را دریافتدر وقت رس��یدگی درش��ورا حضور یابید واال شورا 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود
.)م الف 261(  9705661     

 دبیرخانه حوزه 112 شورای حل اختالف
 شهرستان اسداباد

ابالغ وقت رسیدگی
ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به اقای / خانم علیرضا خندان فرزند فرشید 

خواهان آقای علیرضا رمضانی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علیرضا خندان به خواسته مطالبه وجه  مطرح که به این 
ش��عبه ارجاع و به شماره پرونده کالس��ه 9709988162600136 حوزه شماره 116 )عمومی( شورای حل اختالف مجتمع 
امام حسن محتبی )ع( شهر همدان ثبت  و وقت رسیدگی مورخ 1397/6/6 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئیندادرسی مدنی به علت مجهواللمکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکیاز 
جراید کثیر االنتش��ار آگهی می گردد تا خواتنده ظرف یک ماهپس از تاریخ انتش��ازر آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود، نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یگی در دادگاه حاضر 

گردد.)م الف 1550(9705663
 مدیر دفتر حوزه شماره 116 )عمومی( شورای حل اختالف مجتمع امام حسن مجتبی )ع( شهر همدان 

 عباسی



زاده تربت  مجيد  ايستگاه/   
در نــگاه اول همــان طــور كه 
خيلى از سايت ها و خبرگزارى ها 
نوشــتند، به نظر مى رسد «حزب اهللا» با انجام 
يك عمليات نظامى در عمق مناطق اشــغالى، 
آغازگــر جنگ 33 روزه در ســال 2006 بود. 
با اين نــگاه، عمليات «وعــده صادق» كه در 
آن، رزمندگان مقاومت موفق به اســير كردن 
نظاميان صهيونيســت شــدند، آتش جنگ را 
روشــن كرده و اســرائيلى ها را وادار به تالفى 
كرده بود. اين تالفى البته هيچ شباهتى به يك 
عمليات كوچك نداشت و طبق معمول شامل 
بمبــاران مناطق غير نظامى و كشــتن مردم 
لبنان، بمباران زير ســاخت ها و لشكركشى به 
جنوب اين كشور بود. 8 يا 9 سال طول كشيد 
تا آرام آرام، تحليلگران و سياستمداران بگويند 
و بنويســند كه صهيونيست ها از يكى دو سال 
پيش، طرح حمله اى بزرگ به جنوب لبنان را 
سبك و ســنگين مى كرده اند. قرار نبود آن ها 
فقط به خاطر گوشــمالى دادن به حزب اهللا، 
لشكركشى و جنگ به راه بيندازند. با حساب و 
كتاب خودشان، داشتند با يك تير، چند نشان 

مهم را يكجا مى زدند! 

 ياسمن آبى
نشــانه هاى مختلــف هــم نشــان مى دهــد 
ســاده لوحانه اســت اگر تصــور كنيم، جنگ 
33 روزه،واكنــش انفعالى يــا از روى ناچارى 
ارتش اســرائيل به اقدام هاى «حزب اهللا» در 
جنــوب لبنان بود. براى پيدا كردن ســرنخ ها 
و داليل آغاز اين جنگ به جاى دقيق شــدن 
به رخداد هاى روز 12 ژوئيه ســال 2006 بايد 
بــر گرديم به آخرين ســال دهه 90 ميالدى. 
جايى كه يك پازل پيچيده و كامل منطقه اى، 
زير نظر استراتژيســت هاى آمريكايى در حال 
شــكل گيرى بود. طرحى كه تحليلگران آن را 
در راســتاى مدل عملياتى آمريكايى موسوم 
به «ياســمن آبى» مى دانســتند. ماجرا خيلى 
فراتــر از عمليــات تالفى جويانــه در منطقه 

آمريكايى  استراتژيست هاى  بود.  لبنان  جنوب 
ايده هاى بلندپروازانه اى براى تجزيه ســوريه، 
مصــر، الجزاير، اردن و... داشــتند. روى كاغذ 
و داخل پرونده هاى محرمانه اين طرح، حمله 
اســرائيل به جنوب لبنان، حمله به تأسيسات 
هسته اى ايران، نابود كردن حزب اهللا و خيلى 

چيزهاى ديگر هم وجود داشت.

 وعده صادق
سال 2006، حزب اهللا لبنان دنبال يك جنگ 
تمــام عيار و خونيــن با رژيم صهيونيســتى 
نبود. آن ها بعد از مدت هــا كلنجار رفتن هاى 
سياســى و جنگ و گريز هاى محدود با رژيم 
صهيونيســتى، توافق كرده بودند كه اجســاد 
چند نظامى صهيونيســت را بدهند و اسيرانى 
چون «ســمير قنطــار» را تحويــل بگيرند. 
صهيونيســت ها امــا در اين توافــق و مبادله 
«سمير» را تحويل نداده بودند. خودشان را هم 
آماده كرده بودند تا عمليات نظامى حزب اهللا را 
كه به نظر مى رسيد در «شعبا» انجام مى شود 
با شكست مواجه كنند. رزمندگان مقاومت اما 
همه حدس و گمان هــا و فرضيه هاى نظامى 
اســرائيل را باطــل كردند و از جايى ســر در 
آوردند كه هرگز به ذهن ارتش صهيونيســتى 
خطور نمى كرد. منطقه «خله ورده»، نقطه اى 
موسوم به 105 در مسير جاده اى پيچ در پيچ 
و كوهستانى كه نقطه ضعف نظاميان اسرائيلى 
بود. در اين مسير خودرو ها بايد با فاصله 110 
مترى از هم حركت مى كردند و در بخشــى از 

جاده امكان ارتباط راديويى وجود نداشت.
روز 12 ژوئيــه 2006، ســاعت 8:57 وقتــى 
آخريــن تماس راديويى دو خــودروى نظامى 
بــا هم به پايان رســيد، نيروهــاى حزب اهللا 
حمله شــان را آغاز كردنــد... نتيجه عمليات 
«وعده صادق»، انفجار هر دو خودرو و اسارت 
دو اسرائيلى بود... تا پاسگاه ها و ارتش خبردار 
شــوند، خودروهــا در آتش ســوخته بودند و 
رزمندگان مقاومت با اسرايى كه گرفته بودند، 

كيلومترها از منطقه دور شده بودند. 

 چند روز اول
فقــط 6 ســال از فرار و عقب نشــينى ارتش 
صهيونيستى از جنوب لبنان مى گذشت. آن ها 
كه مدت ها زير بار اعتراف به شكست در سال 
2000 نرفته بودند، حاال با توپ، تانك، بالگرد 
و هواپيماهايشان برگشــتند. عمليات «وعده 
صــادق» را بهانه كردند و هجــوم همه جانبه 

به لبنان آغاز شد.
گمانه زنى هاى مختلف حكايت از اين داشــت 
كه ارتش اســرائيل به تصــرف جنوب لبنان 
اكتفا نخواهد كــرد. آن ها قرار بود بكوبند و تا 
جايى كــه مى توانند جلو بروند. كمترين توقع 
ناظران بين المللى هم اين بود كه دســِت كم 
كار«حــزب اهللا» در همان روزهاى نخســت 

يكسره شود. 
خيلــى از آن هــا فرامــوش كــرده بودند كه 
ســه ســال پيش، «سيد حســن نصراهللا» در 
يك ســخنرانى گفته بــود: «در صورت حمله 
اســرائيل، سربازانشــان را در منطقــه دفن 
خواهيم كرد». خيلى هم خوب مى دانستند كه 
ســخنان او وعده يا تهديد تو خالى نيست. اما 
اطمينان شــان به توان ارتش صهيونيستى آن 
قدر بود كه نمى توانســتند در محاسبات شان، 

شانس چندانى براى حزب اهللا قايل شوند.

 جهنم به راه افتاد
بالگردها و هواپيما ها امان مردم لبنان را بريده 
بودند. هرجا و هر نقطه اى كه احتمال مى رفت 
«نصراهللا» آنجا باشد، بمباران مى شد. هر رد و 
نشانه اى از نيروهاى مقاومت، انبارهاى مهمات 
و... پيدا مى شــد از حمله در امــان نبود. بعد 
از همه اين ها نوبت به هجوم زمينى گســترده 
رسيد. نســل جديد تانك هاى «مركاوا» قرار 
بود همــه چيز را پاكســازى كننــد. اما اين 
بار هم، هيــچ چيز طبق پيــش بينى ها جلو 
نرفت. حمله اول بــا 24 تانك از گردان 401 
زرهــى در منطقه «وادى الحجير» آغاز شــد. 
وقتى اولين موشــك نيروهاى مقاومت، تانك 
فرمانده ستون زرهى را روى هوا فرستاد، بقيه 

فهميدند در چه مخمصه اى گرفتار شــده اند. 
يك نظامى اســرائيلى كــه از مهلكه محاصره 
شــدن تانك هايشان جان سالم به در برده بود 
در خاطراتش نوشت: «وقتى اولين تانك هدف 
قرار گرفت، متوجه شديم كه كابوس آغاز شده 
است... موشك هاى بعدى در راه بودند...جهنم 
به راه افتاد... اصًال نمى توانستيم حدس بزنيم 
كه كى نوبت ما خواهد شــد... فكر مى كرديم 
منطقه پاكســازى شده، اما نيروهاى حزب اهللا 
حمله كردند... ما مانند ســيبل هاى ميدان تير 

شده بوديم». 

 با مالقه سيمان آورده اند!
جنگــى كه قرار بود در قدم نخســت، نابودى 
«حزب اهللا» را به دنبال داشته باشد و مقدمه 
رســيدن به اهداف بزرگ تر بعدى باشد، براى 
اســرائيلى ها به گــره كورى تبديل شــد كه 
داشــتند براى باز كردن آن دندان هايشان را 
از دســت مى دادند. روى زمين و با تانك هاى 
«مركاوا» به چيزى جز شكست نرسيده بودند. 
ادعا مى كردنــد با بمباران هــاى هوايى توان 
موشــكى «حزب اهللا» و پناهگاه هايشان را از 
بيــن برده اند، در عمل امــا فقط غير نظاميان 

لبنان را به خاك و خون كشيده بودند.
«دانيــل هيلمر» در كتاب خود با عنوان «اين 
يك مبارزه با شــورش نيست، داستان هشدار 
آميز براى نظاميان آمريكايى» مى نويسد: «بعد 
از جنگ 33 روزه يكى از ناظران سازمان ملل 
متحد هنگامى كه پيچيدگى و استحكام يكى 
از شــبكه هاى تونلى حزب اهللا لبنان در عمق 
200 مترى از مرزهاى فلســطين اشــغالى را 
مشــاهده كرد، شــگفت زده شــد. تونل ها در 

محلى ساخته شده بود كه تحت نظارت شديد 
و دقيق پيشــرفته ترين دستگاه هاى جاسوسى 

جهان قرار داشت...
آيا حــزب اهللا لبنان اين حجم ســيمان را با 
مالقــه به اينجا آورده كه از ديد اســرائيلى ها 

پنهان مانده است».

 4000 موشك و راكت
اســرائيلى ها حتى به بمب هاى خوشــه اى و 
فسفرى متوسل شدند تا شــايد «حزب اهللا» 

كوتاه بيايد.
 از طــرف ديگــر بــه تالش هاى سياســى و 
ديپلماتيــك، فشــار مجامــع بين المللــى و 
عواملشان در لبنان دل بسته بودند. عواملى كه 
در داخل تشــكيالت سياسى لبنان قول هايى 
به طرف هاى اســرائيلى داده و به قول «سيد 
حســن نصــراهللا» حتى محــل زندانى كردن 
او را نيز مشــخص كرده بودنــد! اما مقاومت 
سرسختانه و شــجاعانه نيروهاى مقاومت كه 
توانسته بود ارتش اســرائيل و تانك هايش را 
متوقف كند، نشــان مى داد جنگ با گذشــت 
يك ماه به روزهاى پايانى اش نزديك مى شود. 
اسرائيل به هيچ يك از اهداف اوليه اش نرسيده 

بود.
 در عوض «حزب اهللا» با شليك 4000 راكت 
و موشك به شهرهاى مختلف مناطق اشغالى، 
زنگ خطر را براى سردمداران تل آويو به صدا 
در آورده بود. همين ها ســبب شــد در سى و 
ســومين روز از جنگ، ارتش اسرائيل دست ها 
را به عالمت تســليم باال ببرد. 14 اوت ســال 
2006 آن ها قطعنامه 1701 شــوراى امنيت 

مبنى بر پايان دادن به جنگ را پذيرفتند. 
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ايستگاه

نه+طنز

 موجودات فرازمينى
ايستگاه / ادعــاى يك دانشــمند و محقق سابق ناسا 
درباره فرازمينى ها خبرســاز شده اســت! بنا به ادعاى 
«كوين كناس» فرازمينى ها وجود دارند اما حيات آن ها 
از سوى بســيارى از حكومت ها مخفى نگه داشته شده 
اســت. كوين كه پروفسور دانشگاه فيزيك آلبانى است، 
مى گويد شــواهد زيادى دال بر وجود موجودات فضايى 

وجود دارد. 
او مى گويد: بشــر بايد منتظر بازديد موجودات فضايى 
از زمين باشد و اين موضوع نيازمند تحقيقات بيشترى 
اســت. كوين در مصاحبه اى گفت:« به بــاور من بايد 
پرواز اين همه يوفو كه در سراسر جهان ديده مى شوند 
جدى تلقى شود. توضيح قابل قبول اين است كه آن ها 
بازديدكنندگانى هســتند كه از راه هاى دور به ديدن ما 

مى آيند».
بنــا به گفته كوين صحبت در مــورد يوفوها تابو تلقى 
مى شــود و اجازه هر گونه تحقيق صحيح در مورد آن 
داده نمى شود. از نظر كوين حكومت ها و برخى رسانه ها 
در اين خصوص مقصر هستند. او مى گويد: كشورهايى 
مانند برزيل، كانادا، دانمارك، اكوادور، فرانسه، نيوزلند، 
سوئد، روسيه و انگليس طى دهه هاى گذشته اسنادى 
را در خصوص يوفوها از حالت محرمانه خارج و منتشر 
كرده انــد و بازديد يوفوها از زميــن اكنون تنها با تأييد  

مقامات حكومتى كشورها رسمى تلقى خواهد شد.
حــاال، چند روز پــس از اين ادعــا ويديويى در فضاى 
مجازى منتشــر شده و لحظه ســقوط يك يوفو را در 
خاك قزاقســتان به تصوير مى كشد! در ويديوى منتشر 

شده دو شــئ درخشان در آســمان ديده مى شود كه 
دقايقى بعد در 80 كيلومترى مرز روســيه با قزاقستان 

سقوط مى كند.
بنا به گفته ساكنان محلى، سقوط اين شئ پرنده موجب 
لرزيدن خانه ها و آتش گرفتن بوته ها و علف هاى محل 
سقوط تا شــعاع 100 هكتار شد. ساكنان محلى فورى 
خود را به محل سقوط اين يوفو رساندند و با تلفن هاى 
همراه خود تصاويرى از آن تهيه كردند. مشــاهده يك 
شــئ نقره اى رنگ كه روى زمين در آتش مى سوخت 
موجب حيرت ساكنان محلى شد. بنا به ادعاى ساكنان 
محلى اين شئ ناشــناس داراى يك دريچه مخصوص 
بود كه آن ها قادر به باز كردن آن نشــدند. بنا به گفته 
آن ها اين يوفو به شكل توپ و حدود 10 فوت ضخامت 
داشــت، هنوز هيچ يك از مســئوالن محلى و كشورى 
قزاقســتان در خصوص اين حادثه واكنشــى نشــان 
نداده اند! بايد منتظر بمانيم تا ببينيم ادعاى دانشــمند 

ناسا به واقعيت تبديل شده است يا نه؟!

 يه چيزى بگم؟
ايســتگاه / امروز خاطره اى را مى خوانيد از سردارِ آزاده 
و جانباز «مرتضى حاج باقرى». او از پاســداراِن «لشــكر 
41 ثاراهللا» بــود و در مقاطع مختلف، فرماندهى «گردان 
تخريب» و فرماندهى يكى از تيپ هاى لشــكر و معاونت 

عمليات همين لشكر را بر عهده داشت:
«رفتم واحد موتورى لشــكر و به مسئولش-آقا اسماعيل-
گفتم: يه راننده مى خوام شــجاع، نترس، نماز شب خون 
و خالصه؛ عاشــق شــهادت، كپى بچه هــاى تخريب». 
«اســماعيل» گفت: «اتفاقاً يه دونه راننــده دارم كه همه 
ويژگى هــا رو داره...» خيلى طول نكشــيد، جوانى آمد با 
موهــاى بلند و فرى. يك دســتمال يــزدى دور گردنش 
بســته بود، يكى هم دور دســتش. دكمه هاى يقه اش باز 
بــود و آســتين هايش كوتاه. يك جفــت دمپايى هم زير 
پايش. لخ لخ كنان آمد جلــو... بفرما. اين هم راننده اى كه 
مى خواستى!خيال كردم شوخى مى كند. چون آن بنده  خدا 
بــه همه چيز مى خورد، اّال آن كســى كه من گفته بودم. 
«اســماعيل » را كشيدم كنار، يواشكى در گوشش گفتم: 
«مرد مؤمن! شوخيت گرفته؟» گفت: «نه واال. اين همونه 
كه تو مى خواى. تازه يه چيزى هم باالتر. اصالً نگران نباش. 
با خيال راحت برش دار، برو تا از دست نداديش... اين قيافه 
كه مى بينى ساخته براى اينه كه ريا نشه»... نشست پشت 
فرمان... سه ماهى از اين ماجرا گذشت. يك روز رو به من 
كرد و گفت: «برادر مرتضى! اگه يه چيزى به شــما بگم، 
از تخريب بيرونم نمى كنى؟!»...نه برادر... براى چى بيرونت 
كنم؟ گفت: «برادر مرتضى! من بلد نيســتم نماز بخونم!» 
باورم نشد. گفتم: «شما كه هميشه مياى نماز خونه، تو صف 

نماز مى ايستى! خودم ديدمت». گفت: «بله، ميام ولى...» 
ســپردمش به يك طلبه و گفتم: بين خودمون باشه. اين 
بنده  خدا نماز بلد نيست. يادش بده. هيچ كس هم نفهمه....

 يــك بار ديگر با همان حالت آمد ســراغم. گفت: «برادر 
مرتضى...يه چيزى بگم از تخريب بيرونم نمى كنى؟ راستش، 
من ســيگارى ام! اين خبر رو به شما دادم كه بگم از امروز 
گذاشتم كنار»... شناگر ماهرى هم بود... عرض كارون را شنا 
مى كرد اما هميشه با زير پيراهنى... وقتى گفتم زيرپوشتو در 
بيار، بازم گفت: برادر مرتضى! يه چيزى بگم؟ از باال تا پايين 
كمرش را با تصوير ناجور يك زن خالكوبى كرده بود...گفت: 
«هى به من مى گى زير پوشت رو در بيار، زير پوشت رو در 
بيار... اگر بچه هاى تخريب اين صحنه رو ببينن، چه فكرى 
مى كنن؟ چى مى گن؟...» بعدها تخريب چى و اسير شد... 
برايم نامه نوشته بود كه: «اگر من شهيد مى شدم و پيكرم را 
به شهرم مى بردند، با گذشته اى كه در آن جا داشتم، مردم 
به شهدا بدبين مى شــدند. خواست خدا بود كه من اسير 
شوم»... بعد از هشت سال اسارت، وقتى به وطن برگشت، 

حافظ كل قرآن شده بود...

گزارش از رويداد

«نصرت خدا» پس از «وعده صادق» 
جنگ 33 روزه تابوى شكست ناپذيرى اسرائيل را شكست

روزمره نگارى

ايستگاه/ يكى از عروسك هاى انگشتى «ُگل ترمه» مانده توى كيفم... 
درمى آورمش... مادرِ لبخند بر لب خانواده است.

همان كه يك ساعت پيش، گلى به زور از ميان چنگ و دنداِن «آبان» 
بيرون كشيده... همان كه با ديدنش پسرك دوساله، جيغ هاى ممتد و 

پلك زدن هاى از سر شادى اش، تمامى ندارد.
صندلى را مى كشــم و مى نشينم... عروســك مورد عالقه آبان، ميان 

محتويات كيفم هنوز دارد لبخند مى زند.
حوصلــه تعويض رخت و لبــاس ندارم... پژمرده تــر و پَكرتر از انجام 
هركارى ام... مى خواهد پختن غذا باشــد، چك كردن پيام ها، شستن 

رخت ها يا نگاه كردن به فايل ترجمه و باكس هاى ننوشته روزنامه.
با اينكه اصوالً مشــكلى با اعداد نــدارم، اما چند تاريخ در تقويم انگار 

اساسى با من چپ اند! يكى اش، روز تولد خودم است!

اينكه تا 23 ســالگى نمى دانستم اهل تابستان ام، بماند... اينكه خيلى 
درگير شناسنامه و نوشته هاى داخلش نبودم هم بماند... اما آنچه كه 
نماند، 14 ســال ناقابلى است كه نمى دانم با «تولدت مبارك» ها چه 

كنم؟
غِم چروك و ديگر 30 ســاله بودن ندارم، افســوِس فلسفى دارم! اين 
ســاعت ها عجيب در كوچه به دردبخور بودن يا نبودن گير مى كنم! 
شرمنده نگاه هاى زاللى مى شوم كه پس نداده ام! اينكه چرا َمشتى ها را 

دنبال نكرده ام! حداقل رّدپايشان را يواشكى! در خفا!
روز تولــد نمى گذارد آدم معمولى ديروز باشــم... به روزمره، ويار پيدا 
كرده ام... دوســت دارم كسى شبيه خودم در دقايق تلخ و شيرين به 
دنيا آمدن، كنارم باشد... همان طور كه دلواپس ميگرن ام است، بگويد 
دو قاچ هندوانه گرم آورده ام گاز بزنيم مشرف به فومن... و اگر شد در 

سكوت، سه - چهار كتاب هم بگذارد بغلم؛ كتاب هايى كه بوى نويى و 
تازه از تنور درآمدن شان بپيچد در شرجى تيرماه.

در مى زنند! از چشمى نگاه مى كنم همسايه اى كه هنوز به واريز بانكى 
و موبايلى اعتقادى ندارد، پشت در است. تندى شارژ ماهانه را مى دهد 

و مى رود.
من اما ايســتاده ام هنوز همانجا و متفكرم كــه چطور «عزيز» مثل 
عروســك انگشــتى گل ترمه هرروز مى خندد و هرروز من را به دنيا 
مى آورد! نه تيرماه كه هميشه مادرى را باردار است! بى آنكه خم به ابرو 

بياورد و با روزى از تقويم سِر جنگ و مرافعه داشته باشد!
پى نوشت: شارژِ همسايه را مى گذارم كنار يادداشتى كه نوشته ام براى 
آقاى همسر... بايد بروم ديدن مادرم... مادرى كه تَه تغارى اش فردا به 

دنيا مى آيد!

هرروز من را به 
دنيا مى آورد!

 رقيه توسلى  

ايستگاه / چنــد روز پيش 
«محمد حسين فرح بخش» 
در صحبت هايى تهيه كننده 
برنامه «خندوانــه» را به زد 
و بنــد و رانت خوارى متهم 
كرد. اما رامبد جوان اين ادعا 

را رد كرد.
فرح بخش هم در پاســخى 

ويديويى گفت:  «...رامبد جان! تا ســه ســال قبل اگر ماشينت را مى دزديدند 
نمى توانســتى جايگزين كنى و حاال...!؟ بيخودى براى مردم گرسنه نقش بازى 
نكن! اگر رو راست هستى بيا و عقبه اسپانسرهاى برنامه ات را افشا كن. آيا متصل 
به بيت المال نيستند؟ من بعد از سال ها كار در سينما، نمى توانم همزمان سه فيلم 

تهيه كنم شما از كجا سرمايه توليد متوالى چند فيلم را فراهم كرده اى؟»

ايستگاه /  ديروز كه روزنامه قدس به 
بهانه گفت و گوى اختصاصى با «سعيد 
تشكرى» نويسنده خراسانى كشورمان 
تصويرى از او را به عنوان عكس صفحه 
اول روزنامه منتشر كرد، «محمد رضا 
سرشــار» يا همان «رضا رهگذر» كه 
قديــم ترها در راديــو قصه هاى ظهر 
جمعه را برايمان مى گفت در صفحه 

اينستاگرامش نوشت:«در روزگار غلبه سياست و سينما و فوتبال، و بى دولتى 
فرهنگ، از روزنامه قدس بابت گفت و گو با نويسنده متعهد و ارزشمند خراسانى، 
آقاى سعيد تشكرى به مناسبت سالروز تولدشان و درج عكس وى به عنوان 
تصوير اصلى صفحه اول خود، بايد صميمانه سپاسگزارى كرد. ان شاءاهللا اين 

بدعت نيكو به يك سنت حسنه در وسايل ارتباط جمعى ما تبديل شود».

يادداشت  بدون مقدمه   / ايســتگاه 
طنز اينستاگرامى «حبيب احمدزاده»، 
نويســنده و رمان نويس كشورمان را 
بخوانيد: «يك شوخى فوتبالى با رونالدو: 
خبرگزارى رســمى اسپانيا خبر انتقال 
رونالدو از رئــال مادريد به يوونتوس را 
كامالً تكذيــب كرد. اين خبرگزارى در 
ادامه از خبر محرمانه انتقال اين بازيكن 

ناكام در جام جهانى به يك تيم عشــايرى در فــالت مركزى ايران خبر داد. 
ايشــان در اين مدت به جز فوتبال بايد در امور چوپانى، كوچ و دوشيدن شير 
از گوســفندان نيز شركت كند. بعضى از كارشناسان دليل بستن اين قرارداد 
را كرى قبل از پنالتى رونالدو با بيرانوند مى دانند كه به بيرانوند گفته بود اگر 

پنالتى من را گرفتى دو فصل فوتبالى ميام و براتون چوپانى مى كنم».

شوخى فوتبالى با كريسنقش بازى نكن رامبد

مجاز آباد

سنت حسنه

دكمه خاموش / روشِن درد
نشــريه وات داكتــرز دونت تل 
يــو (آن چــه دكترها به شــما 
نمى گويند) در تازه ترين شــماره 
خود در مقاله اى با عنوان «چگونه 
كليــد درد را خامــوش كنيم» 
بهتريــن روش ها براى كم كردن 
درد به خاطر مشكالت مختلف را 
معرفى مى كند. اين مجله در اين 
پرونده خود با عنوان «درد» سراغ 
بيمارى شايع ميگرن رفته و سعى 
مى كند راه هاى مقابله با اين درد، 
بدون استفاده از داروى خاصى را 
تجويز كند. همچنين اين تصور 

كه مصرف الكل براى كاهش درد مفيد است را به چالش مى كشاند.

خاكستر صدراعظم
اســپكتيتور در  نامــه  هفتــه 
طراحــى جالبى بــر روى جلد 
آلمان  وضعيت  آخريــن  خود، 
و صدراعظــم ايــن كشــور را 
مى دهد.  قــرار  بررســى  مورد 
تيتر «خاكستر  با  نشــريه  اين 
آنگال» معتقد است قدرت آنگال 
مــركل صدراعظم اين كشــور 
در حال نابود شــدن اســت و 
سياست هاى  بر  اختيارى  ديگر 
داخلــى و خارجى آلمان ندارد. 
اســپكتيتور همچنين در مقاله 
ســاخت  خواســتار  ديگــرى 

مســاجد بهترى در كشور آمريكا براى مســلمانان اين كشور شده و 
همينطور در داســتانى واقعى با نام «اولين تفنگ من»، فرآيند تاثير 

خريد اولين اسلحه در زندگى يك نوجوان را بررسى مى كند. 

جى جى بوفون كجا مى رود؟
هفته نامه فرانــس فوتبال چاپ 
فرانسه در تازه ترين شماره خود 
در گزارشــى مفصل به پيوستن 
دروازه بان  بوفــون  جيانلوئيجى 
كهنه كار و افسانه اى ايتاليايى به 
باشگاه پارى سن ژرمن مى پردازد. 
اين نشريه تيتر خود را پيرامون 
اتفاقات عجيبى كه در سايت هاى 
شــرط بندى براى پيوستن اين 
دروازه بان 41 ســاله اتفاق افتاد 
اختصــاص داده و مصاحبــه اى 
اختصاصى نيز با وى ترتيب داده 
است. فرانس فوتبال گزارشى نيز 

در خصوص فرانســه در جام جهانى 2018 و شانس باالى اين تيم براى 
كسب عنوان قهرمانى جهان به چاپ رسانده است.

نشريات جهان

ريكاورى بعد ريكاورى!

 ايستگاه/ اميد ظرافتى گذاشتيم آب ها از آسياب بيفتد و چندصباحى از 
حذف شدن ايران در جام جهانى بگذرد، بعد درباره «سردار آزمون» بنويسيم تا 
به ما انگ بردن تيم ملى به حاشيه را نزنند. البته برخالف بعضى  هايى كه حمله 
كردند به صفحه اينستاگرام سردار و به زبان «فارسى سخت» گفتند: «سردار 
جان چرا جام جهانى را شل گرفتى؟!» ما نمى خواهيم راجع به «شل گرفتن» 
سردار در جام جهانى صحبت كنيم، بلكه برايتان خالصه اى از ويژگى هاى سردار 
آزمون را رديف كرده ايم كه بخوانيد و از اينكه تيم ملى كشورتان چنين بازيكن 

با اخالق و بزرگى دارد، به خودتان بباليد!
نامبرده مثل بعضى از بازيكن هاى سيريش ليگ برتر نيست كه به محض اينكه 

تقى به توقى مى خورد، از فوتبال خداحافظى مى كنند!
 از ويژگى هاى ديگرش اين اســت كه خيلى خوب گل مى زند! يعنى برخالف 
ساير فوتباليســت ها كه فقط داخل مستطيل ســبز توانايى گل زدن دارند، 
ســردارجان توى اينستاگرام هم گل مى زند! نامبرده بسيار هم خوش مشرب 
و گشــاده روســت و بعد از زدن گل به قول خودش مــى رود روى فاز خنده! 
از ديگر صفات برجســته اين بازيكن بزرگ، مهربانى است! فيلم هايى از اين 
بازيكن منتشر شده كه در آن به قدرى به يكى از بازيگرهاى خانم (البته جاى 
خواهرشــان هستند ايشان) محبت دارد كه نگو و نپرس! عالوه بر اين، ايشان 
به شدت دوستدار حيوانات و حامى آن ها به خصوص اسب هاست. حتى همان 
بازيگر خانم (تأكيد  مى كنم جاى خواهر بزرگترشان است) مستندى ساخته 
اســت از اســب هاى جناب سردار كه بســيار هم ديدنى و جذاب است براى 
مخاطب! از ديگر ويژگى هاى خارق العاده ايشان اين است كه اصالً به تعطيالت 
و اين سوســول بازى ها اعتقادى نــدارد و تعطيالتش را رها مى كند و مى رود 
جام جهانى تا براى مــا آدم هاى پرتوقع و زياده خواه فوتبال بازى كند! طبق 
شواهد اينستاگرامى او عالقه خاصى هم به ريكاورى دارد! البته برخالف ساير 
بازيكن ها كه بعد از بازى، ريكاورى مى كنند تا خســتگى شان در برود، ايشان 
بعد از ريكاورى بايد دوباره ريكاورى كند كه توان جسمى اش را باز يابد! خالصه 
اين سردار يكدانه است! مقصر اين حواشى جزيى، از عرش به فرش رسيدن و 
حتى شل گرفتن در جام جهانى هم مثل تصادف با پورشه تقريباً دو ميلياردى، 

دامادشان است! پس اين قدر اين طفل معصوم را اذيت نكنيد!

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

باور مى كنيد؟ آن روزها

«نصرت خدا» پس از «وعده صادق» 
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