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جزئيات فراخوان حمايت از توليد فيلم مستند «ملت قهرمان»
 با نگاه به نيمه پر ليوان، توسط جشنواره مردمى عمار 

داستان«معمولى» هاى «قهرمان»
آيا «سيمون بوليوار» ترور شد؟

ژِن واقعاً خوب آمريكاى جنوبى
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حوادث ايران

بازداشت10 متهم ايجاد رابطه 
غيراخالقى با كودكان 

آمريكا: 10 مرد كه 
به دنبــال ايجاد رابطه 
غيراخالقى با كودكان 
كم سن و سال بودند، 
در «دنتــون كانتى» 
آمريكا دستگير شدند.

 بعد از رصد يك رسانه 
توســط  اجتماعــى 
پليس، 10 مرد شناســايى شــدند كه به دنبال ايجاد 

رابطه غير اخالقى با كودكان كم سن و سال بودند.
 مأموران با ايجاد قرار صورى با اين افراد، تمامى آن ها را 
دستگير كردند. پليس سه مرد ديگر را هم كه در محل 

قرار حاضر نشدند، تحت تعقيب قرار داده است.
يكى از افراد دستگير شده، به همراه خود پاستيل هاى 
آغشته به مواد مخدر داشت. يكى ديگر از مظنونان نيز به 
خاطر حضور غيرقانونى در كشور توسط اداره مهاجرت 
تحت تعقيب بود. تالش ها براى دستگيرى ساير افراد 

همچنان ادامه دارد.(پايگاه خبرى پليس)

شب خونين تورنتو
كانادا: در پى تيراندازى در نزديكى مركز شهر تورنتو 
در كانادا دست كم دو تن كشــته و 12 نفر هم زخمى 
شده اند.  شبكه تلويزيونى يورونيوز گزارش داد، در پى 
تيراندازى در نزديكى مركز شهر تورنتو و در حالى كه 
فرد مهاجم هم كشته شده است، 13 نفر از جمله يك 
دختربچه 9 ساله زخمى شده اند. رسانه هاى محلى ادعا 
كردند كه فرد مهاجم پس از اين اقدام خودكشى كرده 
است و فردى ديگر هم كشته شــده است. رسانه هاى 
كانادا از قول پليس تورنتو نقل كردند كه فرد مهاجم، 
31 تير ماه كمى بعد از ســاعت 10 شــب در خيابان 
«دنفورت» با سالح گرم به سمت رهگذران شليك كرد. 
شاهدان عينى مى گويند كه صداى شليك بيش از 25 
تير را شنيده اند. «دنفورت» يكى از پر رفت وآمد ترين 
خيابان هاى تورنتو مى باشد كه كافه ها و رستوران هاى 

بسيارى در آن وجود دارد.(پايگاه خبرى پليس)

جارى شدن سيل 22 قربانى گرفت
ويتنام: بارش باران، جارى شدن سيل و رانش زمين در 
ويتنام تاكنون 22 كشته و 12 مفقود برجاى گذاشته 

است.
 كميته كنترل و پيشــگيرى از بالياى طبيعى ويتنام 
اعالم كــرد: توفــان Son Tinh در مناطق مركزى و 
شمالى اين كشــور موجب بارش باران، وقوع سيل و 

رانش زمين شده است.
تاكنون بر اثر اين حادثه طبيعى دست كم 22 تن كشته 
و 12 نفر ديگر مفقود شــده اند. همچنين 231 خانه 
تخريب شده و 5900 واحد مسكونى ديگر به زير آب 

رفته است.
بنابر گزارش شــينهوا، عالوه بر اين، خســارت قابل 
توجهى به زمين هاى كشاورزى وارد شده است. (ايسنا)

پس از انتشار گزارش تأخير پرواز مشهد- تهران در قدس 
مدير شركت هواپيمايى ايران اير تور

 به دادسرا احضار شد
رحمانى: بادستور بازپرس ويژه شعبه ويژه 
فرودگاه شهيد هاشمى نژاد مشهد،مديران 
شــركت هواپيمايى ايران ايرتــور به دليل 
تأخير پنج ســاعته در يكــى از پروازها، به 

دستگاه قضايى فراخوانده شدند.
روز گذشته، ماجراى تأخير در پرواز مقصد 
مشــهد- تهران شــركت هواپيمايى ايران 

ايرتور كه قرار بود صبح شنبه گذشته، ســاعت 4 و30 دقيقه صبح انجام شود، اما 
با تأخيرى پنج ساعته و حدود ساعت 10 صبح فرودگاه مشهد را ترك مى كند، در 
روزنامه قدس منتشر شد.  بر همين اساس مطلع شديم، قاضى محمد حسن اصولى 
صفار بازپرس شعبه ويژه رسيدگى به جرايم فرودگاه بين المللى شهيد هاشمى نژاد، 
پس ازاطالع از ماجرا در راستاى حفظ حقوق عامه و اجراى دستور دادستان مركز 
استان به شركت هاى هواپيمايى مبنى بر رعايت حقوق مسافران، دستورى صادركرد 
و از مديران شركت هواپيمايى مذكور خواســت تا صبح امروز براى ارائه توضيحات 
در زمينه تأخير پنج ساعته در پرواز مذكور، در دادسراى ناحيه 4 مشهد، شعبه ويژه 

رسيدگى به جرايم فرودگاه بين المللى شهيد هاشمى نژاد، حاضر شوند.

عامل جنايت در تفريح شبانه دستگير شد
خط قرمز: فردى كه در يك تفريح شبانه چاقوى غضب را به گردن دوستش فرود 

آورد، يك روز پس از مرگ فرد مجروح در بيمارستان دستگير شد.
شنبه ســى ام تير ماه بود كه خبر قتل جوان مشــهدى در تفريح شبانه در صفحه 
حوادث منتشر شد. در تشــريح اين خبر آمده بود كه چندين جوان به قصد تفريح، 
باهم همراه مى شوند و به همين واسطه براى شب نشينى دوستانه به خارج از شهر 
مشهد مى روند؛ كه در اين ميان يكى از افراد حاضر درجمع دوستانه كه 31 سال سن 
داشت، 25 تير ماه بنا به داليلى نامعلوم ازناحيه گردن با ضربه چاقو به شدت مجروح 
شده و به مراكز درمانى منتقل مى شود. درادامه تالش كادر درمانى براى نجات جان 
جوان موثر واقع نمى شود و وى در 27 تير ماه جان خود را از دست مى دهد. پس از آن 
بازپرس احمدى نژاد(قاضى ويژه قتل عمد وقت)بررسى در اين رابطه را آغاز و دستور 

شناسايى عامل جنايت را صادر كرد.
در ادامه شنبه شب گذشته عامل جنايت درتفريح شبانه توسط پليس در بولوارصياد 
شيرازى مشهد شناسايى و در اقدامى غافلگيرانه دستگير مى شود. متهم به قتل پس 
از انتقال به شعبه 208 دادسراى مشــهد در بازجويى ها مدعى شد، پس از آنكه در 
آن بزم شبانه مشروب و قرص روانگردان مصرف كرده بودم؛ بين من و مقتول كه از 
دوســتانم بود بحثى در گرفت. در اين ميان او به صورتم سيلى زد و پس از آن هم با 
چاقو به من حمله كرد. من هم براى دفاع از خودم چاقو را از دستش گرفتم كه ضربه 

اى به گردنش خورد.
در حالى كه طبق بررسى هاى موشكافانه مقام قضايى مشخص شد اين ادعا ها بيشتر 
براى فرار از جرم توسط متهم مطرح شده است، مقام قضايى دستور بازداشت متهم را 

صادر  و او را تازمان طى شدن ديگر مراحل پرونده راهى زندان كرد.

«سيرچ» كرمان بشدت لرزيد 
باشگاه خبرنگاران: زمين لرزه اى به قدرت 5/8 ريشتر بامداد روز گذشته «سيرچ» 
در استان كرمان را لرزاند.  بنا به اعالم مركز لرزه نگارى دانشگاه تهران، زلزله اى به 

بزرگى 5/8 ريشتر، ساعت 1و 9 دقيقه بامداد، سيرچ را لرزاند.
بر اســاس اين گزارش مشخص شــد،اين زمين لرزه در عمق 10 كيلومترى زمين 

روى داد.
ســيد محمد صابرى مدير حوادث دانشگاه علوم پزشــكى كرمان گفت: تعداد كل 

مراجعين و مجروحين زلزله سيرچ كرمان 95 نفر است.
وى ادامه داد: 79 نفرهم به صورت غيرمســتقيم بر اثر زلزله 5/8 ريشــترى سيرچ 

مصدوم شدند كه از اين تعداد 35 نفر سرپايى مداوا شدند.
فالح، مديرعامل هالل احمر استان كرمان هم در اين باره گفت: پنج تيم ارزياب اوليه 

به منطقه زلزله زده اعزام شده است. 
وى افزود: هنوز هيچ گونه اطالعى از ميزان خسارت ها در دست نيست.   

حوادث جهان

 بادستور بازپرس ويژه شعبه ويژه 
فرودگاه شهيد هاشمى نژاد مشهد،مديران 
شــركت هواپيمايى ايران ايرتــور به دليل 
تأخير پنج ســاعته در يكــى از پروازها، به 

روز گذشته، ماجراى تأخير در پرواز مقصد 

 

عقيل رحمانى: معاون دادستان مشهد در زمينه 
ورود دستگاه قضايى به ماجراى حقوق عامه گفت: 
در بند 2 اصل 156قانون اساسى، احياى حقوق عامه 
از وظايف قوه قضائيه بر شــمرده شده است. حتى 
ماده 290 قانون آيين دادرسى كيفرى هم پيگيرى 
و نظارت بر جرايم راجع به اموال، منافع و مصالح ملى 
و خسارت وارده به حقوق عمومى از طريق مراجع 
داخلى و بين المللى را به دادستان كل كشور محول 

كرده است.
 با اخاللگران اقتصادى در هر سطحى برخورد 

مى كنيم
دادستانى كل كشــور هم در سال 95 دستورعمل 
مربوطه را صادر كردند. دســتگاه قضايى زمانى به 
واســطه حفظ حقوق عامه به ماجرايــى ورود پيدا 
مى كند كه از ســوى دســتگاهى كوتاهى صورت 

پذيرفته باشد يا سالمت شهروندان درخطر باشد.
قاضى جــواد جاويد نيا افــزود: در هميــن رابطه 
دادستانى مشهد، با توجه به تأكيداتى كه مقام معظم 
رهبرى و رياســت محترم قوه قضائيه در اين راستا 
داشته اند، مكاتباتى با دستگاه هاى متولى انجام داد و 
از آن ها خواسته شد وظايف خود را بخوبى انجام دهند 
و گزارش اقدامات مربوطه را در مدت زمان مشخص 

شده به دستگاه قضايى منعكس كنند.
در اين راستا قطعاً و مسلماً اگر دستگاه هاى مربوطه 
وظايف خود را بخوبى انجام ندهند، دادستانى مشهد 
از باب حفظ حقوق عامه و بــه طور ويژه به موضوع 
ورود پيدا خواهد كرد و با افرادى كه بخواهند به هر 
طريقى اخالل در نظام اقتصادى كشور ايجاد كنند 

برخورد جدى خواهد كرد.
سرپرست دادسراى ناحيه 7 مشهد ادامه داد: حتى 
اگر دراين ميان مشخص شــود برخى مسئوالن به 
وظايف خود بخوبى عمل نكرده انــد، هيچ عذرى 
براى آن ها باقى نخواهد ماند و با آن ها برخورد قاطع 

صورت خواهد گرفت.
تا به امروز هم دستگاه قضايى در مواردى كه احساس 
مى كرده حقوق عامه در حال تضييع شدن است، با 
قاطعيت به موضوع ورود و با متخلفان در هر سطحى 

كه بودند برخورد قانونى كرده است.
برخورد با تخلفات در مرحلــه اول وظيفه 

دستگاه هاى دولتى است
وى تصريح كرد: ورود به تخلفات مختلف، در اصل از 
وظايف دستگاه هاى دولتى از جمله سازمان صنعت، 
معدن و تجارت و اداره كل تعزيرات حكومتى استان 
است كه بايد به طور جد به موضوع ورود و با موارد 

تخلف برخوردقاطع داشته باشند.
گاهى به صرف تشــكيل پرونده، حقوق عامه حفظ 
نمى شود و اقداماتى فراتر از مقوله جرم رامى طلبد.

معاون دادستان مشهد تصريح كرد: ماجراى حفظ 
حقوق عامه تاجايى گسترش پيدا مى كند كه امكان 
دارد برخى قوانين و بخشــنامه ها در برخى مناطق 
تبعات جبران ناپذيرى به دنبال داشــته باشد،كه 
دادســتانى محل مكلف است بررســى هاى الزم 
را انجام داده و با توجه به مســتندات كافى و اخذ 

نظر كارشناسان، در صورت نياز مانع اجراى قانون 
مذكور شود و در ادامه تصميم گيرى در آن رابطه را 

به مراجع مربوط واگذار نمايد.
بايد ياد آورى كرد باتوجه به شرايط كنونى موضوع 
حفظ حقوق عامه در دســتگاه قضايــى با جديت 
بيشــترى در حال پيگيــرى اســت. در اين رابطه 
دســتورات قاطعى هم در زمينه گرانى ها از سوى 

رئيس قوه صادر شده است.

حكم عجيب تعزيرات حكومتى در يك پرونده
وى همچنين به نمونه هايى از ورود دستگاه قضايى 
به پرونده هاى حقوق عامه اشاره كرد و گفت: چندى 
پيش دستگاه قضايى به موضوع فروش كنسرو هاى 
تاريخ مصرف گذشــته ورود پيدا كرد و بيش از 100 
هزار قوطى كنســروى كه پس از اتمام تاريخ مصرف 
دوباره به صورت غير قانونى بخشى از آن دريك واحد 
توليدى و بخشــى از آن در حاشيه شهر دوباره تاريخ 
توليد جعلى روى آن درج شــده بود معدوم كرد. در 
همان پرونده قسمتى از محموله كه از نظر معاونت غذا 
وداروى دانشگاه علوم پزشكى سالم شناخته شده بود، 
اما از نظر تاريخ مصرف داراى مشكل بود، براى ادامه 
روند رسيدگى به تعزيرات حكومتى استان واگذار شد.
اما متأســفانه در اين رابطه متوجه شــديم براى 
متخلفان جزاى نقدى اندكى درنظر گرفته شــده 

و دستور رفع توقيف محموله نيز صادر شده است.
قاضى جاويد نيا بيان داشت: ســؤال بزرگ ما اين 
است كه آيا اين اقدام درســت است، محصولى كه 
تاريخ مصرف آن گذشته و قرار بر اين بود كه با ليبل 
تقلبى وارد بازارشود، دوباره بدون نظارت دانشگاه 
علوم پزشكى و مشخص شدن نحوه مصرف، تحويل 

فرد متخلف شود؟
پس از اين ماجرا و صدور رأى تعزيرات حكومتى، از 
باب حفظ حقوق عامه به موضوع ورود پيدا كرديم و 
مشخص شد بخشى از محموله كه اجازه رفع توقيف 
آن صادر شــده بود، به هيچ عنوان قابليت مصرف 
ندارد، كه دوباره دســتور معدوم سازى محموله را 

صادر كرده ايم.
آخرين دفاع متهمان پرونده گوشــت هاى 

آلوده 
وى ادامــه داد: همچنيــن در پرونــده واردات 

گوشــت هاى آلوده، آخرين دفاع ازمتهمان پرونده 
اخذ شــده اســت. در اين رابطه ممكن است براى 
برخى از متهمان كيفر خواســت صادر و برخى هم 
تبرئه شوند. در روند رســيدگى به پرونده واردات 
گوشت هاى آلوده به كشور به اين موضوع خواهيم 
پرداخت كه اگر مسئولى وظايفش را بدرستى اجرا 
نكرده باشد و موجب ايجاد تهديدى به اين وسعت 
براى شهروندان شده باشد، با قاطعيت با وى برخورد 
شود. اگر هم ســهل انگارى در حين اجراى وظيفه 
داشته است،ممكن است برخورد قضايى با متخلف 

متفاوت باشد.
انتظار دســتگاه قضايى و مردم از مسئوالن دولتى 
اين اســت كه اگر مديرى درانجام وظيفه كوتاهى 
كرده است و اين سهل انگارى ها موجب وارد شدن 
آسيب به بيت المال و مردم شده است، آن مدير را 
در سمت هاى دولتى به كارگيرى نكنند و برخورد 

ادارى الزم با وى صورت پذيرد.
البته بايد اشاره كرد كه كشــتارگاه مشهد پس از 
معلوم شدن ايرادات بهداشتى، اصالحات خوبى در 

اين رابطه انجام داده است.
وى ادامه داد: ما به دنبال آن هستيم تا دستورعمل 
سازمان دامپزشكى كشور مبنى بر ضرورت عرضه 
گوشت به صورت بســته بندى اجرا شود؛ چرا كه 
در آن صورت گوشت هاى عرضه شده داراى نشانه 
معتبر، ليبل قيمت، درصد چربى و... خواهند بود و 
ديگر شاهد آن نخواهيم بود كه گوشت چرخ كرده 
مخلوط به سنگدان و گوشت هاى بى كيفيت به جاى 

گوشت بره و گوساله جوانه به مشترى داده شود.
از سوى ديگر با توجه به شــرايط فعلى اصًال امكان 
نظارت بهداشتى كامل در تمامى واحدهاى عرضه 
گوشت تازه در سطح شهر وجود ندارد، امكان تقلب 
در اين رابطه زياد اســت و راهى جز اجرايى كردن 
دستورعمل مذكور براى جلوگيرى كامل از تقلب 

و... وجود ندارد.

بانكى كه به اشتغال زايى ضربه زد
قاضى جاويد نيا بيان كرد: در موردى ديگر، اختالف 
بين يكى از واحد هاى توليد نان  در شرف تأسيس 
در چناران با يكى از بانك ها موجب شــده بود كه 
كارخانه توســط بانك توقيف شــود و به نوعى به 

اشتغال زايى آسيب وارد شــود كه با ورود دستگاه 
قضايى به ماجرا مشخص شد بانك مذكور مصوبات 
حمايت از توليد را اجرا نكرده اســت. در ادامه رفع 
توقيف كارخانه صورت پذيرفت و واحد توليدى كار 

خود را آغاز كرد.

ماجراى احتــكار كارخانه فوالد در حال 
بررسى است

وى به ماجراى تخلــف احتمالى يك واحد توليدى 
فوالد در استان اشاره و در اين رابطه گفت: باتوجه 
به بروز برخى نوســانات ارزى در بــازار، اطالعاتى 
به دســتگاه قضايى منعكس شــده است كه يكى 
از كارخانجات دولتــى فوالد در اســتان از عرضه 
ميلگرد در بازار خوددارى كرده است؛ در حالى كه در 

انبار هاى آن ها ميلگرد دپو شده است.
اين موضوع هم در حال پيگيرى است و در صورت 

اثبات جرم با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد.

جلوى اعمال سليقه هاى ساخت و ساز گرفته 
شد

قاضى جاويد نيا همچنين در مورد ورود دســتگاه 
قضايى به موضوع تخلفات ساختمانى در سطح شهر 
هم عنوان كرد: دادستانى از باب رعايت حقوق عامه 
و جلوگيرى از اعمال قانون به صورت سليقه اى در 
شهردارى ها دســتورعملى را با عنوان طرح جامع 
برخورد با تخلفات ســاختمانى تنظيم و به نواحى 
شــهردارى ها ابالغ كرد كه طبق آن از ســاخت و 
ساز هاى غير اصولى و ناايمن توسط عده اى متخلف 
كه به صورت سازمان يافته اقدام به ساخت و ساز در 

برخى مناطق مى كردند، جلوگيرى شد.
اين مقام قضايــى تصريح كــرد: همچنين چندى 
پيش در پى ورود به ماجراى گرانى طال در مشــهد، 
مشخص شــد متوليان امر به جاى درج رقم قيمت 
اجرت ساخت محصول كه توسط سازنده در فاكتور 
رسمى طالفروشى ها درج شده بود، محاسبه مبلغ 
اجرت را به صورت درصدى و از كل قيمت روز هر گرم 
طال محاسبه مى كردند كه اين اقدام هم اجحاف در 
حق خريدار بود. در همين رابطه جلساتى با اتحاديه 
مربوطــه و ديگر عوامل دخيــل در موضوع صورت 
گرفت كه خروجى آن اصالح نحوه محاسبه اجرت 
طال در مشهد بود. همچنين اين موضوع جهت اصالح 
در سطح كشور از سوى ســازمان صنعت، معدن و 

تجارت استان در حال پيگيرى مى باشد. 
البته در اين رابطه گزارش هايى به دستگاه قضايى 
واصل شده اســت كه هنوز برخى بنكداران طال كه 
خود عضو اتحاديه هستند، در مقابل اين امر مقاومت 
مى كنند كه در صورت عدم اصالح اين رفتار برخورد 

قاطع با آن ها صورت خواهد گرفت.
البته ممكن است در بدو امر مقاومت هايى وجود 
داشــته باشــد، اما با وجود مزاياى روشن، اين 
طرح قطعــاً مورد اســتقبال مردم قــرار خواهد 
گرفت و واحدهاى صنفى نيــز به اين امر تمكين 

خواهند كرد.

با ورود قاطع دستگاه قضايى به موضوع حقوق عامه

يقه  اخاللگران اقتصادى گرفته خواهد شد
معاون دادستان مشهد: در مسير حفظ حقوق عامه دستگاه قضايى با هر اخاللگرى برخورد خواهد كرد

ژِن واقعاً خوب آمريكاى جنوبى
جزئيات فراخوان حمايت از توليد فيلم مستند «ملت قهرمان»

15داستان«معمولى» هاى «قهرمان»

درباره مبين بلوچ كه  با يك هشتگ متفاوت خيلى ها را به بلوچستان كشانده است

جغرافياى مظلوم جنوب شرقى

گفت وگو با اميد مهدى نژاد، مديرمسئول نشريه طنز «سه نقطه» 

دغدغه هاى آقاى «...»
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مردم

پيشنهاد سفر

ديدنى هاى سارى، شهرى كمتر شناخته شده
 مردم  سارى با قدمتى 5000 ساله، يكى از قديمى ترين و پرجمعيت ترين 
شهرهاى شمال ايران است. اين شهر تاريخى جاذبه هاى گردشگرى فراوانى 

را در خود جاى داده است.
سارى اولين شــهرى در ايران است كه راه آهن سراسرى ايران از آن عبور 
كرده اســت. اين شــهر اولين توليدكننده كاغذ در خاورميانه نيز ناميده 
مى شــود. سارى زمانى پايتخت آقامحمدخان پيش از تأسيس قاجار بوده 
است. اين شهر كه در شاهراه مسير ارتباطى شرق به مركز ايران قرار گرفته 
اســت، از اهميت ويژه اى برخوردار است. موقعيت جغرافيايى و مجاورت با 
دريا و كوه، مكان هاى طبيعى جذابى در كنار آثار تاريخى اين شــهر پديد 
آورده است. وجود همين جاذبه هاى فراوان گردشگرى سبب شد تا در سال 
1392 با بيش از يك ميليون و 800 هزار ســفر تابستانى، سارى به عنوان 
پنجمين شــهر گردشگرپذير ايران معرفى شــود. با ما همراه باشيد تا با 

ديدنى هاى اين شهر بيشتر آشنا شويد.

 مسجد جامع سارى
مسجد جامع سارى، كهن ترين مســجد ديار علويان مربوط به سده هاى 
اوليه دوران هاى تاريخى پس از اســالم، دوره قاجار اســت. گفته مى شود 
اين مســجد بر روى ويرانه هاى يك آتشكده بنا شده است. در روز 21 تير 
1397 آتش ســوزى در اين مسجد رخ داد كه سبب شد بخش عمده اى از 

آن از بين برود.

 پناهگاه حيات وحش سمسكنده
پناهــگاه حيات وحش سمســكنده با يك هزار هكتار مســاحت در 10 
كيلومترى جنوب خاورى ســارى قرار دارد. پوشش گياهى آن گونه هاى 
جنگلى و جلگه اى بوده و بخشــى از آن مانند دشت  ناز به عنوان زيستگاه 

گوزن زرد ايرانى مورد بهره بردارى قرار گرفته  است.
 باداب سورت

باداب ســورت پس از كوه دماوند به عنوان دومين ميراث طبيعى ايران در 
فهرســت آثار ملى به ثبت رسيده است. اين باداب شامل چندين چشمه 
با آب هاى كامالً متفاوت از لحاظ رنگ، بو، مزه و حجم آب اســت. جريان 
آب هاى رسوبى و معدنى اين چشمه ها طى سال ها، در شيب پايين دست 
كوهستانى خود، صدها طبقه و ده ها حوضچه پلكانى بسيار زيبا به رنگ هاى 
نارنجى، زرد و قرمز در اندازه هاى مختلف پديد آورده  كه ويژگى منحصر به 

فرد چشمه هاى باداب سورت است.

 درياچه الندان
آب درياچــه الندان تنها از بارش هاى آســمانى تأمين مى شــود و هيچ 
رودخانه اى به آن وارد نمى شــود. پيرامون درياچه را جنگل هاى پهن برگ 
فرا گرفته كه در بهار رويشگاه گل بنفشه است. در فصل زمستان نيز محل 

سكونت اردك هاى وحشى است.

 آبشار اوبن
آبشــار اوبن يكى از زيباترين و بكرترين آبشارهاى ايران در عمق جنگل 
دودانگه سارى اســت. اين آبشار در مرز استان هاى سمنان و مازندران در 

منطقه حفاظت شده دودانگه واقع شده است.

 درياچه چورت
درياچه ميانشــه يا درياچه چورت در سال 1318 بر اثر زمين لرزه و رانش 
زمين و در پى آن بســته شدن مسير آب چشــمه اى كه در كنار درياچه 
قرار دارد، به وجود آمده  اســت. هنگام كاهش آب، پديدار شدن باقى مانده 
درخت هايى كه در محل پيدايش درياچه بوده اند، منظره ويژه اى را ايجاد 

مى كند.

 سليمان تنگه
سليمان تنگه يا سد شهيد رجايى يكى از جاذبه هاى گردشگرى طبيعى 
شهر ســارى است كه امكان قايقرانى، اسكى، ماهيگيرى و بازديد از آن با 

تهيه بليت وجود دارد.

 ميدان ساعت
ميدان ساعت، ميدانى بزرگ در مركز شهر سارى است. اين ميدان داراى 
برجى است كه يك ساعت عقربه اى با صداى زنگ ناقوس است كه پس از 

هر تغيير ساعت به تعداد رقم هاى ساعت به صدا در مى آيد.

 پل تجن
پــل تجن از آثار تاريخى مربوط به دوره قاجار اســت كه در ابتداى جاده 
گرگان قرار دارد. اين اثر در سال 1354 به عنوان يكى از آثار ملى ايران به 

ثبت رسيده است.

 حمام وزيرى
حمام وزيرى كه در مركز شهر سارى و متعلق به خاندان سرشناس وزيرى 
بوده، در كنار خانه كلبادى قرار دارد. اين حمام متعلق به دوران قاجار است 
و از لحاظ نوع معمارى، مصالح و ويژگى هاى ساختمانى از بناهاى ديدنى و 

مشهور مازندران به  شمار مى رود.

 مسجد حاج مصطفى خان
مســجد حاج مصطفى خان متعلق به دوره قاجاريه با ملحقات و موقوفات 
پيرامون خود بعد از مســجد جامع سارى به عنوان بزرگ ترين مسجد در 

مركز شهر قرار دارد.

 امامزاده يحيى
امامزاده يحيى به عنوان يكى از آثار ملى ايران به ثبت رسيده است. اين بنا 
در زمان مرعشــيان، قرن نهم هجرى قمرى احداث شده و بناى امامزاده، 
برجى اســتوانه اى با گنبد هرمــى 12 ضلعى به ارتفاع حــدود 17 متر

 است. 

درباره مبين بلوچ كه  با يك هشتگ متفاوت حواس ها را به بلوچستان جلب كرده است

جغرافياى مظلوم جنوب شرقى
 آقاى بلوچ! بگذاريــد گفت وگويمان را 
اين طور شروع كنيم؛ شغل اصلى شما از ابتدا 
گردشگرى بود يا به صورت اتفاقى وارد اين 

جريان شديد؟
من 9 سال پيش براى اولين بار در فضاى مجازى 
به عنوان يك نويسنده مجازى و فعال اجتماعى 
فرهنگى شروع به نوشتن در مورد فرهنگ آداب 
و رســوم مردم بلوچ كردم، اما شــغل اصلى من 
چيز ديگرى بود. آن زمان با عمويم كار مى كردم. 
كارمان واردات ميوه و  گوشت بود. درآمد خوبى هم 
داشتم و اصالً مى توانستم مثل همه آن هايى كه از 
سيستان و بلوچستان به شهرهاى بزرگ مهاجرت 
كردند، تــرك ديار كنم و تهران كه هيچ من اين 
قدر شــرايط خوبى داشتم كه بروم و در كشورى 

مثل امارات زندگى كنم. 

 پس چه شد كه در ايران و استان خودتان 
مانديد و كارتان را تغيير داديد؟

من به همه شــهرهاى ايران رفت و آمد داشــتم 
و  فهميدم  كه در مورد سيســتان و بلوچســتان 
بــاور غلط در ميان مردم ايران وجــود دارد و آن 
هم ناامنى و خطرناك بودن بلوچســتان است. از 
آنجا كه محل تولدم اينجاســت و شرايط منطقه 
را خوب مى دانم، مى دانســتم چه چيزى موجب 
شكل گرفتن اين باور همگانى در ميان مردم شده 
اســت، براى همين به اين نتيجه رسيدم كه بايد 
براى تغيير نگرش نسبت به سيستان و بلوچستان 

كارى بكنم.

 ايــن تصوير بدى كه شــما مى گوييد، 
احتماالً همان بحث هميشگى مواد مخدر و 

عبدالمالك ريگى است؟
بلــه دقيقــاً. لوكيشــن اصلى همــه فيلم هاى  
موادمخدرى و قاچاقچيان سيستان و بلوچستان 
است. هرچه نا امنى اســت از اين منطقه مخابره 
مى شود. يا مثالً مى گويند بلوچ ها وهابى هستند 
و از عربســتان پول مى گيرند كه شــيعه ها را از 
بين ببرند، يا اينكه نمى گذارند زن هايشــان قدم 
از خانــه بيرون بگذارند. درحالى كه اصالً اين طور 
نيســت. بســيارى از مردم ايران اصالً سيستان 
و بلوچســتان را نمى شــناختند و چيزى از اين 
منطقه نمى دانستند و يكباره با عبدالمالك ريگى 
بلوچ ها را شــناختند و اين بسيار به ضرر ما شد؛ 
طورى كه من وقتى در دانشگاه درباره سيستان و 
بلوچستان حرف مى زدم، كسى گفت ما شنيده ايم 
شــما در خانه هايتان عكس عبدالمالك ريگى را 
زده ايــد، در صورتى كه اين طور نيســت. من به 
شما قول مى دهم هيچ كس بيشتر از سيستان و 
بلوچســتانى ها از ريگى بدش نمى آيد. چون بعد 
از اتفاقات ريگى مرز بسته شد و مردم بلوچستان 
بزرگ ترين ضربه را خوردند؛ چرا كه درآمدشان از 
طريق مرز بــود و با آن زندگى مى كردند، اما اين 

درآمد به طور كلى با بستن مرز قطع شد.

 چه قــدر زمان مى برد كــه اين تصوير 
كاريكاتورى از سيستان و بلوچستان كه ما 

در ذهن داريم، از بين برود؟
مــن باور دارم كه خيلى زودتــر از آن چيزى كه 
همه فكــرش را مى كنند، اين اتفاق خواهد افتاد. 
چون خدا را شكر مردم  سيستان و بلوچستان  ذاتاً 
ميهمان نواز و مهربان هستند و  در چند سال آينده 
با رونق گرفتن صنعت توريســم و ارتباط گرفتن 
بيشتر مردم ايران با ما، بزودى اخبار واقعى توسط 
توريست هاى داخلى و خارجى به جهانيان مخابره 
مى شود و  اين ذهنيت اشتباه پاك خواهد شد. من 
خيلى مطمئنم، چون مردمم را خوب مى شناسم. 

  برگرديم سر بحث اصلى مان، پس انگار 
همه اين اتفاقات دســت به دست هم داد و 

چالش «بلوچستان امن است» متولد شد.
نه به اين سرعت و راحتى كه شما فكر مى كنيد. 
پس از چند ســال سفر و اقامت كارى در خارج از 
چابهار دوباره به چابهار برگشتم، تصميمم اين بود 
كه واقعيت جامعه خودمان را به دنيا معرفى كنم 
و اين كار راحتــى نبود چون مطمئن بودم كه با 
نوشتن در فيسبوك و توييتر و اينستاگرام نمى شود 

چيزى را ثابت كرد.
مى دانستم كه اگر كسى خودش واقعيت سيستان 
و بلوچستان را نبيند، چيزهايى كه من مى گويم و 

نشان مى دهم را باور نمى كند.
از آنجا كه خودم عاشــق ســفر بودم ، تعدادى از 
بچه هايى كه مى شناختم و مى دانستم كه عالقه 
زيــادى به ماجرا جويى دارنــد را دعوت كردم به 
چابهار. از نظر آن ها بلوچستان يك مقصد جالب، 
خطرناك و بشدت ماجرا جويانه بود و مناسب براى 
هيچهايك (رايگان سوارى). موافقت كه كردند من 
هم اينجا براى اقامت، خوراك و  حمل نقل مجانى 

برنامه  ريزى هاى الزم را انجام دادم.
اوليــن گروهــى كه آمــد، با ديــدن طبيعت و 
جاذبه هاى اينجا حيرت زده شــد. با هم شــروع 
كرديم به اشتراك گذاشتن جاهاى بكر و ديدنى 
چابهار. اين شــهر به انــدازه اى طبيعت متفاوت 
و زيبايــى دارد كه عكس ها به قول معرف «ترند» 

شــد و فضاى مجازى را درنورديد. از آنجا به بعد 
دوستان طبيعت گرد با كلى سؤال در مورد امنيت 
و اقامت به اســتقبال من آمدند و از تصميمشان 
براى سفر به چابهار صحبت كردند. من هم نقش 
راهنما و ميزبان را به عهده گرفتم و در كنار معرفى 
جاهاى ديدنى شروع به ساماندهى اقامت و خورد 
و خوراك و اين طور چيزها كردم. آن هم به صورت 
كامالً رايگان. وقتى اين حركت با موفقيت شروع 
شــد و اولين نفس هايش را كشيد بايد يك اسم 
براى اين حركت انتخاب مى كردم. نامى كه بتواند 
خيلى چيزها را منتقل كند و در كنار آن كاربردى 
باشــد. بعد از كلى فكر كردن و كش وقوس هاى 

زياد «بلوچستان امن است» انتخاب شد.

  از همان ابتدا فكر كرده بوديد كه هشتگ 
اين چالــش را هم در فضــاى مجازى راه 
بيندازيد، يا بعدها اين داستان شكل گرفت؟

من مى خواستم يك منبع گردشگرى براى مردم 
ايجاد كنم، براى همين در همان روزهاى ابتدايى 
راه اندازى اين چالش، هشتگ #بلوچستان_امن_

است را هم ساختم تا همه كسانى كه به بلوچستان 
سفر مى كنند، تجربه سفرشان را به همراه عكس 
و مطالب با اين هشــتگ منتشر كنند و در واقع 
ما اكنــون يك منبع غنى از عكــس و اطالعات 
گردشگرى داريم كه توسط خود گردشگران روزانه 

به روز خواهد شد.

 در واقع هدف اصلى شــما اين بود كه 
گردشگرى در سيستان وبلوچستان تقويت 
شــود و تصوير بد و نادرستى كه ما از اين 

استان داريم، تغيير كند.
 كامالً درســت است. اما من يك هدف ديگر هم 
دارم كه به نظرم خيلى مهم تر از اين دوتاى ديگر 
است. درآمدزايى از توريست براى جامعه محلى. 
مطمئن بودم و هســتم كه اگر گردشــگرى در 
اســتان ما تقويت شود و ساالنه چندين هزار نفر 
گردشگر به اينجا وارد شود، همه مردم بلوچستان 
را درگيــر خواهد كرد و يك درآمد پايدار و خوب 
ايجاد خواهد شد. همين اآلن چابهار بعد از دوسال 
فعاليت من و دوستانم تا حدودى به مردم ايران و 
حتى دنيا معرفى شده و خيلى از بچه هاى ديگر 
شهرها به اين داستان عالقه مند شدند و دارند به 
من كمك مى كنند كه حاال درآمدى هم از گوشه 

و كنار دارند.

 و اگر تعداد اين توريست درسال بيشتر 
شود، به نوعى كارآفرينى  هم شكل مى گيرد.

بله. اكنون كه با شما صحبت مى كنم، خدا را شكر 
بعــد از معرفى چابهار، تمام اســتان از زاهدان تا 
چابهار و درك درگير گردشگرى شده اند. از آنجايى 

كه بيشــتر مكان هاى ديدنى در روستاهاســت، 
ما شــروع كرديم به آموزش دادن و درخواســت 
خدمات از روســتايى ها. كم كم با بيشــتر شدن 
تعداد توريست افراد بيشترى درگير خواهند شد، 
از زاهدان گرفته تا دورترين نقاط استان مثل گواتر 
و درك. تجربه اين چند ســال فعاليت براى من 
يك نتيجه بزرگ داشــته است. آن هم اينكه اگر 
فقط يك چيز در زندگيم باشــد كه به آن افتخار 
كنم، اين اســت كه توانسته ام با استفاده ساده اى 
از چند تكنيك گردشــگرى، براى اهالى چندين 
روستا در منطقه مان، درآمدزايى ايجاد كنم. اكنون 
خيلى از بچه هاى اين منطقه يا راهنما هســتند، 
يا غذا درســت مى كنند و مى فروشند و يا با قايق 
مسافران را در دريا مى گردانند. من از همان ابتدا 
مى دانستم كه درآمد گردشگرى مستقيم در جيب 

مردم مى رود. مثالً خيلى از اهالى اطراف درياچه 
صورتى چابهار، به كسب درآمد مشغول شده اند. تا 
پيش از اين، درآمد مردم آنجا خيلى ناچيز بود. اما 
حاال به دليل رفت وآمد گردشگران، نمك هاى اين 
درياچه را بسته بندى مى كنند و در كنار درياچه 
مى فروشند ودر كنارش صنايع دستى خودشان را 
هم به فروش مى رســانند و گردشگرى به منبعى 
ثابت و خوب براى افزايش درآمدشان تبديل شده 

است.

 آن زمانى كه چالش «بلوچســتان امن 
است» را شــروع كرديد، امكاناتى هم براى 
پذيرايى و استقبال از ميهمانان احتمالى را 

داشتيد يا نه؟
آن زمان عمويم يك خانه داشت كه استفاده اى از 
آن نمى كرد و انبارى بود. بچه ها را بسيج كردم و با 
كمكشان دوستانم آنجا را تميز و بعد رنگ كرديم. 
 كم كم امكانات ديگرى هم به آنجا اضافه كردم و 
شــد يك اقامتگاه نسبتاً خوب. اينجا را در اختيار 
توريست ها مى گذاشــتم و ريالى از آن ها هزينه 
نمى گرفتم. از قديم هم گفته اند كه چون صد آيد 
نود هم پيش ماست. دايى ام كه رستوران داشت و 

در جريان كار من قرار گرفت، يك روز آمد و گفت 
كه مبين! خــورد و خوراك همه ميهمانهايى كه 
براى تو مى آيند و از چابهار ديدن مى كنند، بامن. 
هيچ پولى هم نمى خواهد بدهى. خالصه با همين 

امكانات كار را آغاز كرديم.

 يعنى يك اقامتگاه بومگردى درســت 
كرديد؟

خيلى ها مثل شــما خانه من را در شهر چابهار با 
اقامتگاه بومگردى اشتباه  مى گيرند، در واقع من 
بومگردى ندارم؛ چون پولــى از آن در نمى آورم! 
همان طور كه گفتم عمويم خانه اى داشــت كه از 
آن به عنوان انبارى استفاده مى كرد. شايد باورتان 
نشــود، اما من با كمك خود توريســت ها آنجا را 
تعمير و رنگ كردم و بعد هم  امكانات اضافه كردم 
و اكنون چيزى نزديك به چهار سال است كه آن را 
براى اقامت در اختيار توريست ها مى گذارم. كامًال 
مجانى و رايگان. واقعيتش را بخواهيد اين خانه نه 
تنها درآمــدى ندارد، بلكه دارم از جيب براى اين 
خانه خرج هم مى كنم. آب تانكر مى خرم، پول  برق 
و موتور برق و خيلى هزينه هاى ديگر را مى دهم تا 

اين خانه سرپا باقى بماند.

 بــه فكر ايجادش هم نيســتيد؟ به هر 
حال شما ســه چهار سال است كه ميزبان 
گردشگران مختلف از گوشه و كنار ايران و 

حتى دنيا بوده ايد.
به فكرش هستم. به شرطى كه سنگ جلوى پايم 
نيندازند. يك خانه بومگردى شروع كرده ام، ولى به 
خاطر مشكالت مالى نيمه كاره رها شد و  هشت 
ماهه از كانال هاى مختلف مثل ميراث فرهنگى و  
منطقه آزاد براى تسهيالت بومگردى و گردشگرى 

اقدام كرده ام كه هنوز به نتيجه اى نرسيده ام. 

 وقتى كه چالش را شروع كرديد، به فكر 
اين بوديد كه از آن پول دربياوريد يا نه؟

اگر به گذشته من نگاه كنيد، همان طور كه گفتم 
مــن با عمويم كار مى كــردم، وضعيت اقتصادى 
خيلى بهترى داشتم. راستش را بخواهيد من اصًال 
به پول درآوردن از گردشــگرى فكر نمى كردم و 
اطمينانى به در آمدزايى از آن نداشــتم. من اگر 
دنبــال پــول و درآمد بودم، هيچ وقــت وارد اين 
داستان نمى شــدم؛ چون چندين برابر بيشتر از 

امروز مى توانستم با همكارى با عمويم در بياورم.

 مى گوييد از چالشــى كه شروع كرديد، 
درآمدى نداريد. واقعاً هيچ راهى نداشت كه 
حداقل مبلغ كمى از گردشگران بگيريد كه 

چرخ زندگى و كارتان توأم با هم بچرخد؟
نه هيچ راهى نداشت. خيلى ها معتقد هستند كه 

خدمات مجانى من موجب شده كه به عالم و آدم 
بدهكار باشــم و به قول معروف از جيب بخورم. 
شايد بخشى از اين جريان حقيقت داشته باشد، 
اما اگر من اين كار را نمى كردم، شــك نكنيد به 
اهدافم نمى رسيدم و اكنون «بلوچستان امن است» 
در كار نبود. اصالً بگذاريد خاطره اى از اين داستان 
بى پولى و ميهماندارى برايتان بگويم. پس از اينكه 
تمام وقتم را براى ميزبانى از گردشگران و راهنمايى 
و همراهى با آن ها گذاشــتم، ديگر نمى توانستم با 
عمويــم كار كنم و از حمايت خانواده هم چندان 
برخوردار نبودم.  اين موجب شــده بود كه ديگر 
هيچ پولى نداشته باشم. يادم هست كه حدود 50 
نفر ميهمان در خانه داشــتم، ولى در حسابم 50 
هزارتومان هم نداشتم. نمى دانم از كجا و چه طور 
پول جور شــد و از ميهمان هايم آن شب پذيرايى 
كردم. در چند ســال اخير با همه مشكالت مالى 
فراوانى كه داشــتم، اين كار را ادامه دادم و خدا را 
شكر، سيستان و  بلوچستان اكنون به عنوان يكى 
از مقاصد گردشــگرى در كشور شناخته مى شود 
و خيلى از گردشــگران حاضرنــد براى خدمات 
گردشگرى پول بپردازند و باتوجه به وضعيت فعلى 
من براى ادامه فعاليت هايم  نياز به درآمدزايى دارم.

  اينستاگرام شما را كه نگاه مى كنيم، پر 
اســت از تصاوير توريست هاى خارجى كه 
همه سيستان  برخالف  را  مقصد سفرشان 
و بلوچســتان انتخاب كرده اند، حسابش را 
كرده ايد كه تاكنون ميزبان چند نفرشــان 

بوده يد؟
آمار دقيقى ندارم. اما اگر اشتباه نكنم در دوسال 
گذشــته در حدود 240تا 260 ميهمان خارجى 

داشته ام.

 چه تصورى از سيســتان و بلوچستان 
دارند؟ همان چيزى كه در ذهن ما ايرانى ها 

هست در ذهنشان شكل گرفته يا نه؟
توريست هاى خارجى بر خالف توريست داخلى 
بدون هيچ  دانســته و ذهنيتى وارد بلوچســتان 
مى شوند. خيلى هم زود متوجه خونگرمى و امنيت 
اجتماعى جامعه ما مى شــوند. در نگاه اول كارى 
كه مــن مى كنم ( اقامت مجانــى و در خيلى از 
موارد پذيرايى و... ) از نگاه آن ها من يك  خارجى 
نديده هستم  و  براى همين دارم خدمات مى دهم 
و  راهنمايى شان مى كنم؛ اما خيلى زود از هدف و 
چالش من با خبر مى شــوند و پس از آن خيلى 
براى كار من احترام قائل مى شوند و مى پذيرند كه 
به عنوان سفير «بلوچستان امن است» سفر به اينجا 

را به بقيه مردم هم پيشنهاد بدهند.

 آقاى بلوچ! اگر كســى بخواهد به قصد 
گردشگرى به سيستان و بلوچستان بيايد، 

شما كجاها را پيشنهاد مى  كنيد؟ 
مطمئن باشــيد بزرگ ترين جاذبه گردشــگرى 
سيستان و بلوچســتان مردمش هستند. مردمى 
بى ريا و قابل اعتماد كه با حفظ فرهنگ و  اصالتشان 
و ويژگى هايى كه دارند، آن ها را از ساير قوميت ها 
جدا مى كنــد. اما ما جاذبه طبيعــى كم نداريم. 
نمونه اش تالقى كوير و دريا در روســتاى تنگ و 
درك كه در دنيا كم نظير هستند، گلفشان تنگ، 
روستاى قديم بريس با سواحلى مرتفع، كوه هاى 

مريخى و  روستاى ديدنى گواتر.

 اصالً سيســتان و بلوچستان جغرافياى 
عجيبى دارد؟

سيستان و بلوچســتان جغرافياى عجيبى دارد. 
وسعتش به اندازه چندين كشــور اروپايى است. 
استانى كه قطرش حدود 500 كيلومتر است. در 
دنيا فقط 5 نقطه از كوير به دريا مى رسد كه دوتاى 
آن در اســتان ماست. اما فقط يك جا هست كه 
كنار دريا پياده روى شترها را هم مى بينيد. فقط 
يك جا هست كه تالقى نخل و كوير و درياست. 
پالنكتون هاى درياى بلوچستان را ببينيد. بسيارى 

از عكس هاى منتشر شده را خودم گرفته ام. 
فيتوپالنكتون ها موجود تك ســلولى هستند كه 
خوراك نهنگ هستند كه شب ها نور عجيبى به 
ســاحل مى دهند و شب ها كامل ساحل را روشن 
مى كنند. با چشــم غيرمسلح ديده نمى شوند اما 
نورشــان عجيب است. ما در سيستان بلوچستان 
چنيــن چيزهايــى داريم. ســال گذشــته كه 
عكس هايشان را منتشــر كردم، وقتى يك گروه 
گردشگرى آمدند مى پرسيدند اين فيتوپالنكتون ها 

كجا هستند؟

 تاكنون حدود سه ســال از اين چالش 
مى گذرد، فكر مى كنيد در جذب گردشگر 

ايرانى و خارجى موفق بوده ايد يا نه؟
تاحدودى بله. ماهمزمان با چالش «بلوچستان امن 
است» يك فستيوال موسيقى محلى راه انداختيم 
كه نوروز امســال به طرز بى سابقه اى در چابهار 
مورد استقبال قرارگرفت؛ به طورى كه نوروز امسال 
اينجا جاى ســوزن انداختن نبود و نمى توانستيم 
خدمات بدهيم و موجب شد كه در سطح كشورى 

ديده شويم.

برش

سيســتان و بلوچستان جغرافياى 
عجيبى دارد. وســعتش به اندازه 
چنديــن كشــور اروپايى اســت. 
اســتانى كه قطرش حــدود 500 
كيلومتر است. در دنيا فقط 5 نقطه 
از كوير به دريا مى رسد كه دوتاى 

آن در استان ماست

10

ديده شويم.نه هيچ راهى نداشت. خيلى ها معتقد هستند كه نود هم پيش ماست. دايى ام كه رستوران داشت و چابهار و درك درگير گردشگرى شده اند. از آنجايى و زيبايــى دارد كه عكس ها به قول معرف «ترند» 

حاشيه

 اينستاگرام مبين بلوچ را كه ببينيد، پر است از عكس هاى 
گردشــگران خارجى كه به جاى شيراز و اصفهان و يزد، 
ترجيح داده اند كه به سيســتان و بلوچســتان بيايند و 
طبيعت بكرش را ببينند، مبين خاطره شــنيدنى اى از 
اولين برخوردش با توريســت هاى خارجى دارد و تعريف 
مى كنــد: بعد از دو ســال فعاليت اوليــن ميهمان هاى 
خارجى ام از آلمان بودند، سفر يك خارجى در چابهار از 
نظر مردم خيلى غير عادى بود، ولى مهم اين بود كه ما 
شــروع كرده  و  هيجان زده بوديم. همه حواسم را جمع 
كرده بودم كه حســابى به آن ها خوش بگذرد. از دوستم 

كمك گرفتم و چون جاى بهترى داشت،  براى اقامت به 
خانه آن ها بردمشان. دو شب آنجا اقامت داشتند و از تمام 
ديدنى هاى چابهار بازديد كردنــد يكى از آن ها با ديدن 
كوه هاى مريخى شــگفت زده شد. از ماشين پياده شد و 
با دســت زدن به كوه ها گفت باورم نميشه شما اينارو با 

دست ساختين !
همه چيز زود اتفاق افتاد و در راه فرودگاه بوديم كه «آنا»-

يكى از همان آلمانى ها- گفت: من قبل از اينكه به چابهار 
بيايم در مورد شهرتان در اينترنت خوانده بودم و انتظارم 
از چابهار فقط اين بود كــه زنده برگردم به آلمان ! فكر 

مى كردم آدم هايى ببينم كه زبانم را متوجه نمى شوند و 
مجبور مى شوم با آن ها به زبان اشاره صحبت كنم، ولى به 
محض رسيدن به چابهار دونفر از ميزبانانم انگليسى بلد 
بودنــد و  به خانه اى كه من را براى اقامت بردند دو خانم 

و يك آقا در آن خانه به زبان آلمانى مســلط بودند و اين 
برايم باور نكردنى بود و فهميدم كه همه اطالعاتى كه در 
مورد بلوچستان در اينترنت خوانده ام، هيچ ارزشى ندارد و 
 از حقيقت فاصله دارند. اين گردشگر در آخر خطاب به ما 
گفت من نمى دانم دستمزد شما چقدر است، اما من براى 
ســفر به ايران مبلغى برنامه ريزى كرده بودم كه 2000 
يورو از آن باقى مانده و مى خواهم آن را به شــما بدهم. 
من هم هدف و چالش #بلوچستان_امن_است را برايش 
توضيح دادم و گفتم قرار نيســت پولى از شما بگيريم و 
خودم دوست داشتم ميزبان شــما باشم. از او اصرار و از 
ما انكار. پول را قبول نكرديم و بعدها ميزبان چندين نفر 
بودم كه آنا سفر به چابهار را به آن ها پيشنهاد كرده بود. 

 مردم/ حامد كمالى   تصويرى كه همه ما از سيستان و بلوچستان  
داريم، يك تصوير كاريكاتورى اغراق شــده است.فكر مى كنيم كه 
قدم به اين استان بگذاريم، فقط بايد دست به دعا برداريم كه سالم 

برگرديم. 
تصور مى كنيم كه در آنجا چيزى جز بيابان بى آب و علف انتظارمان 
را نمى كشد. درحالى كه همه اين تصورات از بيخ و بن اشتباه است و 

معلوم نيست كدام شيرپاك خورد ه اى در طول اين سال  ها اين چيزها 
را نشانمان داده است. اما اين روزها هشتگ «بلوچستان امن است» 
فضاى مجازى را پر كرده است تا اين تصور و تلقى اشتباه را بشكند 
و تغييرش بدهد. باعث و بانى اش هم كســى نيست جز يك جوان 
27ساله چابهارى به نام مبين بلوچ كه واردات و صادراتش را تعطيل 

كرده و يك تنه دارد جور كم كارى برخى مسئوالن را مى كشد.

بلوچستان در ليست سفر توريست ها
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دارالشفا

خــبر

جهان اسالم

پاسخ امام رضا(ع) به افرادى كه 
خانواده خود را در تنگناى مالى قرار مى دهند

معارف: يكى از مهم ترين اولويت هاى سرپرستان خانواده توجه به تأمين 
معيشت آنان و وسعت زندگى اســت؛ اين امر به قدرى اهميت دارد كه 
بر اســاس متون فقهى پرداخت نفقه يكى از وظايف شرعى مرد در قبال 

همسر خويش (تا آخر عمر) و فرزندان(تا حد معين) است.
بــه عنوان نمونه امام رضا(ع)  در يك روايت فرمود: «افرادى كه از نعمتى 
برخوردارند بايد بر زن و فرزند خود گشايش دهند؛ َصاِحُب النِّْعَمه يَِجُب 

َعلَْيِه التَّْوِسَعه َعْن ِعَيالِه» (تحف العقول، ص442).
امام رضا(ع) در يك روايت قابل توجه ديگر فرمودند: «سزاوار است كه مرد 
زندگى عيالش را توســعه دهد تا مرگش را آرزو نكند؛ يَْنَبِغى لِلرَُّجِل أَْن 

َع َعلَى ِعَيالِِه َكْيَال يََتَمنَّْوا َمْوتَه» (الكافى، ج 4، ص11). يَُوسِّ
اين در حالى است كه متأسفانه گاهى شاهديم برخى افراد بر اساس افكار 
خشك و نظرات شخصى خود آنچنان كه بايسته است خانواده خويش را 

از لحاظ مادى تأمين نمى كنند.

در نشست ستاد همكارى هاى 
حوزه علميه و آموزش و پرورش مطرح شد 

تأكيد بر توسعه طرح «هر مدرسه يك طلبه» 

معارف: در نشست ستاد همكارى هاى حوزه علميه و آموزش و پرورش بر 
ضرورت توسعه طرح «هر مدرسه يك طلبه» تأكيد شد.

بطحايى وزير آموزش و پرورش در اين نشست در خصوص اهميت مدارس 
روشنا و امين گفت: اين طرح ها از جمله طرح هاى ارزشمند مشترك ميان 

حوزه و آموزش و پرورش است كه بايد به صورت عملياتى توسعه يابند.
رئيس سازمان تبليغات اسالمى نيز در سخنانى اظهارداشت: مسئله «سرباز 
طلبه» در گذشــته حوزه هاى علميه با عنوان طرح كفيل مطرح شد كه 
تا قبل از ســال 92 به عنوان يكــى از طرح هاى خوب حوزه هاى علميه 

مطرح بود.
حجت االسالم خاموشى افزود: بايد با قرار دادن مقررى مناسب، مطلوب و 
حقوق پايه، تعداد سرباز طلبه ها در آموزش و پرورش را افزايش دهيم و اگر 
محدوديتى وجود دارد ابتدا در شوراى عالى انقالب فرهنگى آن را مصوب 
و سپس با درخواست از ستاد كل نيروهاى مسلح يا مراكز مربوطه سهميه 

سرباز طلبه براى دستگاه تعليم و تربيت را افزايش دهيم.
وى با بيان اينكه طرح «روشنا» يكى از اين طرح هاى موفق است كه بايد در 
هر مدرسه اى يك نيروى طلبه و روحانى حضور داشته باشد، افزود: امروز 
آموزش و پرورش با همه زحماتى كه مى كشد، نيازمند حضور يك روحانى 

در هر مدرسه خود است.
دكتر نويد، دبير شــوراى عالى آموزش و پرورش نيز اظهارداشت: زمانى 
كه مدارس علوم و معارف اســالمى مطرح شد در واقع نسل جديدى از 

دانش آموزان در مسير ورود به حوزه هاى علميه قرار گرفتند.
وى گفــت: اين مدارس به صــورت مؤثر و نظام مند نســبت به تربيت 
دانش آموزان در مسير ورود به حوزه هاى علميه گام برداشتند و طى اين 

سال ها اقدامات ارزشمندى بر جاى گذاشته است.

مبلّغ تركيه اى تبار:
با انقالب اسالمى ايران شيعه شدم

رسا: شيخ محمد اوجى، فعال فرهنگى و مبلغ تركيه اى تبار كه اكنون در 
آلمان ساكن است، مديريت مؤسسه قرآن و اهل بيت(ع) در فرانكفورت را 
بر عهده دارد. مؤسسه وى افزون بر دو شعبه ديگرى كه در آلمان دارد در 
هلند نيز داراى يك شعبه فعال است و در حال حاضر 250دانش پژوه در 
آن مشغول فراگيرى قرآن، احكام و معارف دينى هستند. وى قبل از انقالب 
از روحانيون شافعى بوده و در تركيه امامت جماعت يك مسجد بزرگ را 
برعهده داشته اســت. او از انقالب اسالمى ايران و تأثيرش بر قلوب مردم 
جهان گفت و از امام خمينى(ره) به عنوان بيدارگر قرن نام برد. فعاليت ها 
و ســخنرانى هاى وى در حمايت از انقالب اسالمى براى او دردسرساز و او 
مجبور به اقامت در آلمان شــد. پس از تحقيق و استبصار به مذهب حقه 
شيعه گرويد و مبلّغ اين مذهب در آلمان شد كه نتيجه آن گرايش بيش 
از 2000 نفر به شــيعه و حضور ده ها نفر از آنان در ايران براى تحصيالت 
علوم حوزوى بوده است. مؤسسه قرآن و اهل بيت(ع) و شعبه هاى آن را كه 
چند روز پيش در حرم امام رضا(ع) وقف اين امام رئوف كرده است، همين 
طالب و شاگردانش اداره مى كنند. دو دختر وى كه فارغ التحصيل جامعه 
الزهرا(س) هستند نيز در اين مسير همراه و ياور پدر هستند. وى به همراه 

15نفر از خواهران ترك تبار ساكن آلمان از جامعه الزهرا(س) بازديد كرد.

 معارف  بهداشــت تغذيــه از جمله مؤلفه هاى 
مهم و محورى اســت كه دستورات مترقى قرآن 
و آموزه هــاى نبوى و اهل بيــت(ع) به آن توجه 
اكيد داشته اند، چنانكه حكيم نصرانى گفته قرآن 
با دستور: «كلوا واشربوا وال تسرفوا» تمام علم طب 
را در اين جمله كوتاه شگفت انگيز خالصه نموده 

است.

 حكمت اين همه توجه به بهداشت تغذيه 
چيست؟

از آن رو كه تغذيه در شكل گيرى شخصيت و روان 
و هويت آدمى تأثير اساسى دارد؛ بنيان انسان قبل 
از پيدايش وجودى وابسته به امر تغذيه و بهداشت 
غذايى است؛ اگر وجود اوليه آدمى از تغذيه حالل 
شكل گرفته باشد، بسيارى از مسائل  ديگر كه پس 
از مراحل جنينى در پيش روى اوست قابل كنترل و 
اصالح خواهد بود؛ وقتى اعضاى بدن از تغذيه حرام 
پيدا و پرورده شد استعداد رسيدن به مراتب معنوى 
و انس با خــدا و اوليا در او نخواهد بود؛ چون پرتو 
نورعالم باال به دلى مى تابد كه دودهاى سياه و تيره 
غذاى حرام او را تاريك نكرده باشد. رهبران دينى 
آغاز تربيت دينى و تربيت اصولى را از اين مرحله 
مى دانند و به اهميت مسئله تغذيه در شكل گيرى 
بنيــان آدمى و كارســاز بودن آن در ســعادت و 
موفقيت او اشاره و به دقت در اين مرحله و انتخاب 

درست براساس موازين شرعى تأكيد كرده اند.
 درباره اين موضــوع از امام رضا(ع) روايات اندك 
و انگشت شــمار اســت؛ اما با وجود محدوديت 
گزاره هاى روايى، نكات كليدى و مهمى مى توان 
در زمينه بهداشــت و تغذيه به دست آورد؛ وقتى 
مأمون از حضرت درباره سالمت و تغذيه راهنمايى 
خواست، امام(ع) رساله اى موسوم به ذهبيه را براى 
او نوشت كه سرشار از علوم بى بديل براى زيست 

سالم و تندرستى است.
جهت تبيين فرهنگ تغذيه و بهداشت در اسالم با 
نگاه تمدنى به تبيين مؤلفه هايى كه گوياى رويكرد 
ويژه حضرت امام رضا(ع) به اين مســئله اســت 

موضوع پى گرفته مى شود؛ 

  تأثير تغذيه در جسم و روح
انســان داراى دو بعد حياتى جســمى و روحى 
است. رشد او نيز دو بعدى است؛ جسم انسان به 
عنوان كالبد و قالب و به اصطالح حكماى اسالمى 
َمرَكب روحى است كه وجود او را به عنوان انسان 
مفهوم خاص داده و او را از ساير موجودات متمايز 
مى ســازد؛ روحى كه در كالبد انســان مســتقر 
اســت، مدرك و محرك و داراى نوســان و متأثر 
از دريافت هاى پيرامون مى باشد. تغذيه انسان كه 
عامل تأثيرگذار در حيات حيوانى اوست در روح او 
مؤثر است، توجه به تغذيه در حيات انسان تا حدى 
ضرورى است كه مى تواند تأمين كننده سعادت و 
شــقاوت او و نسل آينده او باشــد؛ براين اساس 
بى ترديد روح انسان تحت تأثير كنش هاى جسمى 
اســت كه به منزله مركب اوست. اگر در مسائل 
تغذيه اهتمام نباشد و هر نوع غذايى براى حيات 
جســم مورد استفاده قرار گيرد، عالوه بر بيمارى 
جسمى كه ســالمتى را تهديد مى كند، بيمارى 
روحى حاصل از تغذيه غير اصولى نيز انسان را در 

رنج و عذاب قرار مى دهد.
جمله  معروف امام حســين(ع) در روز عاشــورا 
خطاب به سپاه كوفه كه براى كشتن او گرد آمده 
بودند، بيانگر اين واقعيت اســت؛ وقتى امام براى 
هدايت و پند و انــدرز آنان برآمد، غوغا كردند تا 
صداى پند امام به گوش آن ها نرسد، به آنان فرمود: 
«شكم هاى شما از غذاى حرام اشباع شده، خون، 
پوست و گوشت شــما از اين لقمه هاى حرام به 
وجود آمده ديگر اميدى به هدايت شــما نيست». 
بنابراين آلودگى روح متأثر از آلودگى جســمى و 
تغذيه اســت؛ از اين رو ســزاوار است انسان براى 

شفافيت روح و جســم، خود را در معرض تغذيه 
نادرست قرار نداده وعفت پيشه كند. امام رضا(ع) 
درباره  فلســفه حرمت خون به جهــت تأثيرات 
منفى آن در روح انســان مى فرمايد: «... سبب آن 
اين اســت كه جنون، سنگدلى، بى مهرى، فقدان 
عاطفه و قساوت قلب را به حدى در انسان ايجاد 
مى كند كه ممكن است خورنده خون و كسى كه 
در تغذيه او خون وجود دارد و به عبارتى خونخوار 
اســت؛ پدر و مادرش را بكشد». ازاين رو مى توان 
گفت تغذيه نادرست و غيراصولى سه پيامد دارد: 
بيمارى جسمى، بيمارى روحى، بيمارى انديشه 
كه حاصل آن افكار ناصوابى اســت كه از زبان يا 
از قلم جارى مى شــود...؛ آنچه قرن ها پيش براى 
معصومان(ع) روشــن بود، در عصر حاضر پس از 
قرن ها تالش دانشــمندان و انجام آزمايش هاى 
بالينى و آزمايشگاهى به گوشه هايى از اين علوم 
دست يافته اند: « كارشناسان تغذيه گفته اند اگر 
بدن شــما از نظر شــيميايى و تركيبات طبيعى 
خود متعادل باشد، خلق و رفتار شما هم متعادل 
مى شود». امام (ع) مى فرمايد:«هيچ عبادتى بهتراز 
نگه داشتن شكم از مال حرام و پاكدامنى نيست» و 
نيز فرمود: «حق شكم تو آن است كه آن را ظرف 

حرام قرار ندهى».

 رابطه كسب و تغذيه حالل
كســب حالل از آن جهت كه بــه رزق و روزى 
انسان مرتبط است و هدف اصلى انسان از كسب، 
در مرحله اول تأمين تغذيه خود و فرزندان است 
از اهميت بيشــترى برخوردار است به طورى كه 
پيشــوايان دين به داشتن شغل حالل و مناسب 

شأن توصيه و تأكيد كرده اند.
امام رضــا(ع) نيز كارگرى را كه براى امرار معاش 
و تأميــن نياز ها وغذاى خانــواده تالش مى كند 
همــدوش مجاهد فى ســبيل اهللا و او را به منزله 
جهادگرى مى داند كــه در ميدان جنگ و جهاد 
در ركاب پيامبر(ص) جنگيده باشــد. بى گمان 
اگر كسب و شغل انسان از راه حالل نباشد تأمين 
خوراك حالل امكانپذير نخواهد شد از اين رو در 
فقه اسالم و تشيع بحثى به عنوان مكاسب وجود 
دارد و مكاســب حالل از حرام تفكيك شــده و 
فلسفه حرمت و حليت آن ها مورد بحث و كنكاش 

قرار گرفته است. 

 فرهنگ توجه به تأمين غذاى نيازمندان
امام رضا(ع) در مدينه به فقيران سركشى و از آنان 
حمايت و براى آن ها غذا و خوراك تأمين مى كرد؛ 
پس از اينكه به مرو منتقل شــد و تحت مراقبت 
قرار گرفت سركشى به فقيران به صورت حضورى 
با محدوديت مواجه شد يا اساساً منع گرديد، در 
زمان مؤمنان فقير در فرصت هاى پيش آمده در 
منزل آن حضرت حضور يافته و براى رفع مايحتاج 
و نيازمندى ها استمداد مى كردند و گاهى حضرت 
ســفره اى را مهيا مى كرد و در آن از همه نوع غذا 
آماده مى نمــود و فقرا را دعوت كرده و اين آيه را 
تالوت مى فرمود «فال اقتحم العقبه، و ما ادريك ما 
العقبه، فك رقبه، او اطعام فى يوم ذى مسغبه....» 
منظور از اقتحام عقبه انفاق هايى است كه مؤمن 
براى ديگــران كرده، چنانكه در ادامه آيه عقبه را 

تفسير مى كند. 
ســيره  همه اهل بيت(ع) توجه به تأمين خوراك 
فقرا بوده اســت، از اين روى مى توان دريافت كه 
توجه و اهميت به خــوراك و تغذيه در نگرش و 
روش آنان به عنــوان يك ضرورت حياتى مطرح 
بوده است. اين قاعده و اصل بايد در تمدن اسالمى 
فرهنگ ثابت و محور همه متمكنان جامعه باشد؛ 
جامعه اى كه بينش آن اين گونه بنا شــده هرگز 
مقهور سياست هاى دشمنان دين نخواهد شد و 
همواره خودكفا بوده و بركات زمين و آسمان از آن 

رويش و ريزش خواهد كرد.

 بهداشت و آداب تغذيه 
در دين مبين اســالم هر چيزى فرهنگ خاص و 
آدابى ويژه دارد؛ آداب و بهداشت در تغذيه نيز يكى 
از بحث هاى مهم فقه اسالمى مى باشد كه شامل 

دستورات زيبايى است.
پيشوايان دينى ما گاهى آغاز خوردن را با نمك و 
گاهى با سركه و گاهى با هر دو توصيه نموده اند؛ 
امام رضا(ع) در خراســان كــه تقريباً منطقه اى 
سردسير و داراى فصول سرما و گرماى مشخص 
است با ســركه غذا خوردن را آغاز مى كردند و به 
اصحاب خود نيز چنين توصيه مى فرمايند چون 
بر اســاس علوم تجربى امروز ثابت شده است كه 
در نقاط سردسير آغاز غذا با سركه خيلى مناسب 
اســت. معده محتويات خود را خالى نمى كند تا 
اينكه اســيد موجود در معده خنثى شود و حتى 
اگر به كسى نمك هيپوتنيك بدهيم سبب تخليه 
معده نمى شود؛ تنها غذايى كه مى تواند نقش هر 
دو خاصيت (اسيد و قليا) را در معده داشته باشد 
مواد بياض البيضى اســت، زيرا پروتئين ها خود 
از اســيدهاى آمينه اند كه اسيدهاى آمينه خود 
خاصيت اسيدى قليايى دارند و بر حسب احتياج 
عامــل مربوطه را به كار مى اندازند و حتى با آنكه 
اسيدند، اسيد را هم خنثى مى كنند. سركه حاوى 

چندين نوع اسيد آمينه است ـ سديم و كلرـ دو 
عنصر موجود در نمك براى توازن و تعادل دستگاه 
گوارش؛ سديم در انقباض عضالنى و هدايت موج 
عصبى ذى نفــوذ بوده و در نقــاط گرم مرطوب 
انقبــاض دردناك عضالنى يا شــكمى و ضعف و 
ناتوانى با خوردن نمك برطرف مى شــود. نمك 
جاى كلرورهايى را كه در انســاج از بين رفته اند، 
مى گيرد، دفع مواد غيرقابل جذب بدن را آســان 
مى كند، بدن را تقويت و غذا را خوشمزه مى سازد. 
افراط در خوردن نمك و شــور خوردن غذاها نيز 
زيان هاى غيرقابل جبران در پى دارد و همچنين 
افراط در خوردن ســركه ممكن است سبب بروز 
برخى از عوارض جســمى  شود بنابراين با وجود 
همه خصايــص و ويژگى هاى خوراكى در اين دو 
خوراك، نبايد در خوردن آن ها افراط و تفريط كرد.

دراين مجال به برخى از مسائل  بهداشت و آداب 
تغذيــه كه از ديدگاه امام رضــا(ع) حايز اهميت 

است، اشاره مى شود:
1- شستن دست ها و داشتن وضو هنگام حضور 

بر سر سفره.
2- خشــك نكردن دســت ها در آغاز غذا (عدم 

تماس دست با دستمال و حوله بعد از شستن).
3- آغاز خوردن با نمك و سركه.

4- ياد نام خدا و گفتن جمله: 
«بسم اهللا الرحمن الرحيم».

5- امام رضا(ع) مى فرمايد: پس از صرف غذا (بعد 
از چند قدم حركت مثل كمك به جمع سفره يا 
شست وشــوى ظرف غذاها يا رفتن براى شستن 
مجدد دســت ها و...) براى هضم آســان به پشت 
خوابيده و پاى راست را به روى پاى چپ بگذاريد 
تا به سرعت هضم غذا به شما كمك كند و با شكم 
پر هرگز به راســت و چپ نغلتيد كه براى معده 
عوارض خطرناك دارد. (ازعلل زخم اثنا عشــر و 

معده و برگشت غذا شمرده شده).
6- امام رضا(ع) در دستور بهداشتى ديگر فرمود: 
«هنگامى كه گرســنه هســتيد غذا بخوريد و به 

محض اينكه احساس سيرى كرديد از سر سفره 
برخيزيد» سه دستور كلى در اسالم وارد شده كه 
مراعات آن ها سالمتى جامعه اسالمى را از تمامى 
بيمارى ها بيمه مى كند، الف- احساس گرسنگى 
قبل از غذا خوردن. ب - دســت از غذا كشيدن، 
قبل از سيرى كامل. ج- (پرهيز از شكم بارگى و 
پرخورى) به حد تأمين نياز و كم خوردن و خوردن 
يك نوع غذا كه موافق با مزاج و معده باشــد، اگر 
غذايى با مزاج ناســازگار است خوردن آن خالف 

بهداشت است.
7- خوانــدن دعا پس از پايــان غذا خوردن. (كه 
كوتاه ترين آن شكرگزارى با جمله الحمدهللا است). 

 فرهنگ اوقات تغذيه 
نظــم در تمام امور از اصول مســلّم زندگى اهل 
بيت(ع) بوده اســت؛ داشتن برنامه تغذيه منظم 
و منضبط نيز بى گمــان در برنامه هاى آنان بوده 
اســت؛ در رعايت وعده هاى غذايى در اســالم به 
مضمون آيه كريمه توجه شده است «و لهم رزقهم 
فيها بكره و عشيا» روزى آن ها صبح و در شامگاه 
معين شــده اســت. خوردن صبحانه را ضرورى 
مى دانستند و خودشــان به آن عمل مى نمودند؛ 
چنانكه در ســيره همه پيشــوايان اين پايبندى 

منعكس شده است.
امام رضا(ع) در نامه اى كه به مأمون نوشــت، براى 
هــر فصلى وعده غذايى خاصى معين كرد. شــايد 
مناسب تر باشد كه براى هر صنف به تناسب شغل 
نيز وعده تغذيه خاص درنظــر گرفت. از آن رو كه 
برخى فصل ها داراى روزهاى طوالنى هســتند كه 
مصرف غذا بويژه براى كسانى كه كاربدنى سنگين 
مانند كشــاورزى دارند نيازمند به سه وعده غذا يا 
بيشــتر اســت اما در روزهاى كوتاه و براى كسانى 
كه تحرك و تــالش بدنى كمترى دارند نيازمندى 
كمتراحســاس مى شود. لذا براســاس ديدگاه امام 
رضا(ع) غذا خوردن و تغذيه به نياز بدن بستگى دارد.

از اين رو در روايات اسالمى گزارش شده كه وقتى 
گرسنگى كامل داشتيد غذا بخوريد و هرگز با شكم 
پر غذا نخوريد كه منشــأ بيمارى هاى گوناگون 
است؛ از طرفى پرخورى و مصرف بيش از نياز غذا 
دراسالم از مصاديق اسراف و مورد مذمت فراوان 

قرار گرفته است.
آنچه در ديدگاه امام رضا(ع) درباره وعده غذايى مورد 
توجه قرار گرفته، ضرورت وعده غذايى شــام براى 
همه بويژه سالمندان است كه از نظر علمى موضوعى 
شگفت انگيز و امر بهداشتى ضرورى براى سالمندان 
است، در نگرش امام(ع) نبايد اين وعده غذايى ترك 
شود؛ براى ســالمندان تأكيد زياد شده كه با شكم 

خالى به بستر خواب نرفته و استراحت نكنند. 

 بهترين راه پيشگيرى از بيمارى ها 
در صــورت رعايت فرهنگى كــه در مكتب اهل 
بيت(ع) براى بهداشت در تغذيه مقرر شده است 
تمدن اســالمى بالنده و رشد خواهد نمود؛ چون 
جامعه اى به ترقى و آسايش و رفاه و تمدن متعالى 
راه مى يابد كه انســان ها در آن بيمار نباشــند و 
بهترين پيشــگيرى از بيمارى ها رعايت بهداشت 
تغذيه و كم و كيف غذاهاست؛ شيوع و باال بودن 
آمار بيمارى هايى چون ديابت و چربى خون و انواع 
سكته ها و بيمارى هاى صعب العالج و... همه متأثر 
از عدم توجه و اصالح تغذيه است. براى اصالح امر 
تغذيه و رسيدن به بهداشت و ترقى بهتراست به 
سيره و ســبك زندگى اهل بيت(ع) و آموزه هاى 
قرآن كريم، كه ســيره همه آن ها برگرفته از اين 
كتاب بى نظير اســت، توجه بيشتر و به دستور 
«فلينظر االنسان الى طعامه» عمل كنيم تا زندگى 

شاد و زيبا داشته باشيم.
*حجت االسالم دكتر اميرعلى حسنلو، 

مديرگروه تاريخ و سيره مركز مطالعات و 
پاسخگويى به شبهات حوزه هاى علميه

برش

سيره  همه اهل بيت(ع) توجه به 
تأمين خــوراك فقرا بوده اســت، 
از اين روى مى تــوان دريافت كه 
توجه و اهميت به خوراك و تغذيه 
در نگرش و روش آنان به عنوان 
يك ضــرورت حياتى مطــرح بوده 
اســت. اين قاعده و اصل بايد در 
تمدن اســالمى فرهنــگ ثابت و 

محور همه متمكنان جامعه باشد

معارف

بهترين راه پيشگيرى از بيمارى ها از ديدگاه امام رضا(ع) چيست؟

رساله ذَهبّيه و سبك زندگى سالم

گفت وگو

معارف: هجرت تاريخى امام رضا(ع) به ســرزمين ايران، 
اســرار و فوايد بسيارى دارد. گســترش كمى شيعيان 
در جهــان و ارتقاى كيفى معرفت و افزايش شــناخت 
شيعيان از مقام امامت تا آماده كردن ايرانى ها به عنوان 
زمينه سازان ظهور در آخرالزمان، از جمله بركات و اسرار 

اين هجرت تاريخى است.
حجت االسالم مسعود عالى، كارشناس و سخنران مذهبى 

در اين باره به چند پرسش «تسنيم» پاسخ داد:

 هجرت تاريخى امام رضا(ع) چه تغيير و تحولى 
در معرفت مردم ايران نسبت به خاندان رسالت و 

امامت(ع) ايجاد كرد؟
در بررسى كلى ابعاد شخصيتى ائمه اطهار(ع) همان گونه 
كه در زيارت جامعه كبيره مى خوانيم، همه آن ها معدن 
علم خدا بوده و خصوصيات تقوا، بزرگوارى و بزرگ منشى 
را داشته و به بهترين و زيباترين صفات آراسته هستند؛ 
منتهــا هر يك از ائمه اطهار(ع) در دوران حيات خود در 
اين دنيا، كارى را به عنوان فعل محورى و شاخصى انجام 
داده اند كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. به عنوان مثال فعل 
محورى و كار امام حســين(ع) كه اســالم را بيمه كرد، 
عاشــوراى آن حضرت بود. يكى ديگر از نقاط عطف در 
زندگى اهل بيت(ع) در دوران امام رضا(ع) اتفاق افتاد كه 

در قالب هجرت آن حضرت به ايران صورت گرفت.
اين هجرت منشأ تحولى در ميان شيعه شد كه از لحاظ 
كمى و كيفى قابل بررســى اســت. از لحاظ كيفى، به 
اين نتيجه مى رســيم كه امام رضا(ع) معرفت نسبت به 
اهل بيت(ع) را در ميان مــردم ارتقا دادند؛ يعنى تا قبل 
از امام رضا(ع) معرفت نســبت به امامت در ميان خواص 
از يــاران آن بــزرگان بوده و عمــوم معرفت صحيحى 
از اين جايگاه واال نداشــتند؛ اما از زمــان امام رضا(ع) با 

سخنرانى هايى كه آن حضرت در مسجد مرو، مناظراتى 
كــه مأمون ترتيب مــى داد و در جايگاه هاى ديگر انجام 
مى دادند، معرفت بــه امامت ارتقا پيدا كرد به قدرى كه 
ظرفيت درك و شــناخت شيعه به اندازه اى شد كه بعد 
از امام رضا(ع) توانايى درك مفاهيم واالى زيارت جامعه 
كبيره را كه امام هادى(ع) آموزش دادند، پيدا كرد. معلوم 
است كه شيعه توانايى درك معارف باالى امامت را پيدا 

كرد.
يكى از نشــانه هاى ديگــر در معرفت شــيعيان در اثر 
آموزه هاى امام رضا(ع) آن اســت كه بعد از آن حضرت، 
خداونــد امتحان درك امامت در كودكى را از شــيعيان 
گرفــت. چنانكــه مشــاهده مى كنيم بعــد از حضرت 
ثامن الحجج(ع)، امام جواد(ع) در هشــت ســالگى، امام 
هادى(ع) در حدود هشت ســالگى و امام زمان(عج) در 
پنج سالگى به امامت رسيدند. همه اين رويدادها بعد از 
امام رضا(ع) است و مشاهده مى كنيم كه شيعيان دچار 
تفرقه و انشعاب نشدند، بلكه با معرفت باال اين حقيقت را 
درك كردند كه امام معصوم حتى اگر در كودكى به مقام 
امامت برسد باز هم توانايى علمى، عقلى و معنوى كسب 

اين مقام را دارد.
از جهت كمى نيز جغرافياى تشــيع را گسترش دادند، 
يعنى هم با هجرت به ايران، اين ســرزمين را به عنوان 
پايگاهى براى شــيعه كردند و هم طبق سيره امام باقر و 
امام صادق(ع) شاگردان و نمايندگانى را به سرزمين هاى 
ديگر مى فرســتادند. بــه اين ترتيب شــبكه وكالت در 
زمان امام رضا(ع) به اوج خود رســيد، به اين ترتيب كه 
نمايندگان و وكالى آن بزرگواران در محدوده بزرگى كه 
از شمال آفريقا تا جزيره العرب، ايران، عراق، ماوراءالنهر و 
بسيارى سرزمين هاى ديگر فعاليت مى كردند به عنوان 
مرجع باشند و مردم در امور دينى به ايشان مراجعه كنند؛ 

اين ارتقاى كمى و كيفى با هجرت امام رضا(ع) به ايران 
اتفاق افتاد.

نكته ديگرى كه قابل بررسى است، آن است كه سرزمين 
ايران در طول تاريخ اسالم مورد توجه ائمه اطهار(ع) بوده. 
در زمان امام رضا(ع) با هجرت آن حضرت، اين توجه نمود 

بيشترى پيدا كرد.
طبق فرمــوده ائمه اطهــار(ع)، زمينه ســازان ظهور در 
آخرالزمان، ايرانى ها هستند. امام رضا(ع) با هجرت به ايران 
اين زمينه را فراهم كردنــد؛ بخصوص كه همزمان با آن 
حضرت و پس از ايشان، امامزاده هاى بسيارى هم وارد ايران 
شــدند و در سرتاسر كشور ما پخش شدند. به اين ترتيب 
شــرايط الزم فراهم شــد تا ايران به عنوان پايگاهى براى 

اهل بيت(ع) شود و تا آخرالزمان اين مسير را ادامه دهد.

 با توجه به اينكه خصلت رأفت و علم در ميان 
تمام ائمه اطهار(ع) رواج دارد و آن بزرگان به اين 
صفت آراسته و شناخته شــده هستند، چرا امام 
رضا(ع) بخصوص به امام رئوف و عالم آل محمد(ع) 

مشهور هستند؟
مى دانيم كه مأمون با حيله و سياســت غلط خود، امام 

رضا(ع) را مجبور به پذيرش واليتعهدى كرد. امام رضا(ع) 
از اين فرصت براى ترويج معارف شيعى به بهترين وجه 
بهره بردند. درواقع چون آن حضرت وليعهد محســوب 
مى شــدند، معارف را بدون اينكــه ممنوعيتى در ابراز و 

ترويج آن باشد، تعليم داده و گسترش دادند.
مرحوم عالمه طباطبايى پاســخ داده انــد كه همه ائمه 
اطهار(ع) رئوف هســتند اما رأفــت امام رضا(ع) بالحس 
است، يعنى انســان زود آن را حس مى كند. آن حضرت 
مظهر رأفت و رحمت خداوند است، هم رأفت رحمانيه و 
گسترده خداوند متعال به طورى كه حتى مأمون هم از 
آن بهره مند شد. به طورى كه او به امام رضا(ع) مراجعه 
كرد و گفت از اين همســرم، فرزندى ندارم. حضرت دعا 
كــرده و فرمودند: «به دنيا مى آيد». تا يك ســال بعد كه 
فرزنــد مأمون به دنيا آمد و به ايــن ترتيب امام رضا(ع) 
حتى دشــمن خود را از رحمت و رأفت گسترده خداوند 

منع نكرد.
همچنين امام رضا(ع) مظهر رأفت رحيميه هستند كه به 
شيعيان خاص كه به آن حضرت توجهى داشته و با ائمه 
اطهار(ع) اتصال بيشــترى داشته باشند، رأفت و رحمت 

خاص شامل حال آن ها مى شود.

 به موضوع زيارت اشاره كرديد. در اين خصوص 
اين پرسش مطرح است كه چه اجر و قربى بر اثر 

زيارت نصيب فرد مى شود؟
داشــتن واليت اهل بيت(ع) و حفظ آن، باعث محفوظ 
ماندن جهت انســان مى شــود و زيارت، وفاى به عهدى 
است كه جهت گيرى را تصحيح و كنترل مى كند. از اين 
جهت بسيار مهم است كه انسان مقيد به زيارت امامان 
معصوم(ع) باشــد. اولويت آن است كه زيارت از نزديك 
اتفاق بيفتــد، اما اگر امكان آن نبود، ارتباط مداوم برقرار 
كردن، وفاى به عهد اهل بيت(ع) داشــتن، جهت گيرى 
صحيح و همراه بودن با ولى خدا(ع) فوايدى است كه و لو 

از دور، براى انسان به دست مى آيد.

حجت االسالم عالى:

 هجرت امام رضا زمينه ساز تأثير آخرالزمانى ايرانيان شد



چهار تيم به اميدها بازيكن ندادند
ورزش: در فاصله چند ســاعت تا پرواز كاروان تيم اميد ايران به عراق براى 
برگزارى بازى دوستانه، هنوز 4 تيم ليگ برترى بازيكنان ملى پوش خود را در 
اختيار تيم اميد قرار نداده اند. اين 4 تيم سايپا، تراكتورسازى، گسترش فوالد 
و نساجى مازندران هستند. اين در حالى است كه پيش از اين گفته شده بود با 
تيم هايى كه بازيكنان خود را در اختيار تيم اميد قرار ندهند برخورد خواهد شد 

و خود اين بازيكنان هم نمى توانند در ليگ برتر به ميدان بروند.

غفورى مطالباتش را از استقالل مى گيرد
ايسنا: وريا غفورى، مدافع استقالل كه براى مذاكره با فتحى به باشگاه استقالل 
رفته بود با سرپرست مديرعاملى اين باشگاه به توافق رسيد و قرار شد در اين 
تيم باقى بماند. در جلسه اش با فتحى قرار شد تا مطالبات غفورى پرداخت شود 

و او با خيالى راحت آماده شروع ليگ شود.

مخالفت شوارى تامين مشهد
 با ساعت بازى پديده و پرسپوليس 

فارس : قرار بود ديدار دو تيم پرســپوليس و پديده مشهد پنجشنبه ساعت 
20:45 دقيقه برگزار شود.ديروز در جلسه شوراى تامين شهر مشهد با برگزارى 
بازى پديده و پرسپوليس در ساعت ذكر شده به دليل برگزارى اين مسابقه در 

ورزشگاه داخل شهر يعنى ورزشگاه امام رضا(ع) مخالفت شد.
آنها مى گويند اين بازى بايد در ساعت 18:30 برگزار شود.اين در حالى است 
كه سازمان ليگ برتر فوتبال ايران پيش از اين با تغيير اين ديدار مخالفت كرده 
اســت و بايد ديد باالخره مسئوالن سازمان ليگ بابت ســاعت برگزارى اين 

مسابقه تغيير موضع  مى دهند يا خير.

بازگشت فرهاد كاظمى به ليگ يك
ورزش:كاظمى كه بيــش از دو دهه به عنوان ســرمربى در فوتبال ايران به 
كار مشغول اســت و يكى از ركورداران صعود تيم ها از ليگ يك به ليگ برتر 
محسوب مى شود، هدايت تيم پاكدشت ورامين را قبول كرده و باالى سر اين 
تيم نوپا خواهد بود، تيمى كه البته پايه هاى صعودش با حضور خود او درتيم 

سابق استقالل جنوب در ليگ دسته دوم ريخته شده است. 

رفيعى سوار پيكان هم  نشد
ورزش:در شرايطى كه طى روزهاى اخير شايعات زيادى درباره حضور او در 
پيكان و كار زير نظر مجيد جاللى وجود داشت، اين انتقال با توجه به پيشنهاد 
مديريت باشگاه انجام نخواهد شد. گفته مى شود پيشنهاد باشگاه پيكان براى 
حضور رفيعى به مدت يك نيم فصل با رقــم مدنظر اين بازيكن فاصله زيادى 

داشت تا او آن را نپذيرد.

براى بازى هاى جام ملت هاى آسيا؛
فدراسيون فوتبال باز هم دنبال گروه سرود!

مهر: حضور تيم ملى فوتبال ايران در جام جهانى 2018 روســيه سبب شد تا 
فدراسيون فوتبال ايران تصميم به اجراى برنامه هاى فرهنگى بگيرد و براى تيم ملى 
سرود حماسى بسازد.مديران فدراسيون قصد دارند اين اقدام را براى رقابت هاى 
جام ملت هاى آسيا نيز تكرار كنند. معاونت فرهنگى فدراسيون شعر مربوط به اين 
سرود را نيز آماده كرده اند و مى خواهند همين سرود را در همكارى با يكى از مراكز 
موسيقى كشور اجرا كنند. فدراسيون فوتبال در تالش است تا اسپانسرى هم براى 

اين اقدام فرهنگى پيدا كند اما هنوز موفق به اين تفاهم نشده است.

جباروف؛ قول به استقاللى ها 
قرار با تراكتورسازى!

ورزش: گفته مى شود جباروف در كنار قول و قرارى كه با استقاللى ها گذاشته، 
همچنان پيشنهادات ديگرى كه از سپاهان و تراكتورسازى دارد را در آب نمك 
خوابانده و به آنها هم پاسخ رد نداده است. استقاللى ها به تهران بازگشتند و جباروف 
حضورش در تهران را به روزهاى آينده موكول كرد چرا كه ممكن است در مدت 

زمان حضورش در تركيه نشستى با نمايندگان تراكتورسازى داشته باشد.

قربانى به استقالل بازگشت
ميزان: على قربانى كه در ليســت خروج اســتقالل قرار داشــت، با وينفرد 
شفر جلســه اى را برگزار كرد تا بار ديگر به اين تيم بازگردد. به نظر مى رسد 
كه مشكالت اســتقالل در خط حمله باعث شده تا شــفر بار ديگر خواهان 
بازگشت قربانى به استقالل شود.هنوز مديران استقالل درباره درخواست شفر 

تصميم نهايى نگرفته اند.

مديرعامل سپاهان:
قلعه نويى بيشتر مى ارزد يا شفر؟ 

ورزش:مسعود تابش، مديرعامل باشگاه سپاهان، در گفت و گويى در اين خصوص 
كه قلعه نويى ارزش 2/5 ميلياردى كه برايش هزينه شده را دارد گفت:چرا قلعه نويى 
ارزش هزينه زياد را ندارد؟ قلعه نويى 2 سال با سپاهان به عنوان قهرمانى دست پيدا 
كرده و ارزش هر مبلغى را دارد. قلعه نويى يكى از پرافتخارترين مربيان ايران است 
و ارزش او بيش از اينها است. مربيانى مثل شــفر يا ديگران كه يك ميليون دالر 
مى گيرند ارزش اين مبلغ را دارند ولى قلعه نويى ندارد؟ قلعه نويى هم ارزش دارد و 

شايد هم بيشتر بايد براى به خدمت گرفتن او هزينه مى شد.

با 5 مدال طال و 4 برنز؛
آزادكاران جوان ايران بر بام آسيا ايستادند

ورزش:  تيم ملى كشتى آزاد جوانان با كسب 5 مدال طال و 4 مدال برنز 
قهرمان رقابت هاى آسيايى هند شد.  رقابت هاى كشتى آزاد جوانان 
قهرمانى آسيا در سالن ايندرا گاندى شهر دهلى نو هند برگزار شد و در 
پايان تيم ايران با 5 مدال طالى اميرحسين كاووسى، سجاد غالمى، 
عباس فروتن، سجاد عزيزى و امير يارى در اوزان 70، 79، 92، 97 و 
125 كيلوگرم و 4 مدال برنز  رضا عليجان زاده، اميرحسين مقصودى، 
على سوادكوهى و سجاد عزيزى در اوزان 57، 65، 74 و 86 كيلوگرم 
و كسب 189 امتياز بعنوان قهرمانى رسيد. پس از تيم ايران تيم هاى 

هند و ازبكستان به ترتيب با 173 و 128 امتياز دوم و سوم شدند.

پايان كار 3 فرنگى كار ايران با 2 برنز 
در تركيه

ورزش: رقابت هاى بين المللى كشــتى جام وهبــى امره كه جزء 
سيستم رنكينگ اتحاديه جهانى كشتى نيز محسوب مى شد، در شهر 
استانبول تركيه برگزار شد و تيم ايران كه با 3 نماينده در اين مسابقات 
شركت كرده بود توسط رامين طاهرى و مهدى عليارى در اوزان 87 
و 97 كيلوگرم به مدال برنز رسيد و اميرحسين حسينى در وزن 97 

كيلوگرم نيز پنجم شد.

طباطبايى: مصاف فرنگى كاران سبك وزن 
در بازى هاى آسيايى سخت تر است

مهر: موســى طباطبايى ،سرپرســت تيم ملى كشــتى فرنگى معتقد است 
پيكارهاى ملى پوشان سبك وزن در بازيهاى آسيايى جاكارتا با توجه به توانايى 
و عناوين حريفان، بسيار سخت تر است.چرا كه بســيارى از بهترين فرنگى 
كاران دنيا كه در اوزان سبك عناوين جهانى دارند از قاره آسيا هستند و رقباى 
سرسختى براى ما محسوب مى شوند. وى گفت: مطمئنا سطح كمى و كيفى 
رقابتهاى كشتى بازيهاى آسيايى در سطح بسيار بااليى خواهد بود و اگر ما به 
مشكل خاصى از جمله اتفاقات غيرقابل پيش بينى و داورى ها برنخوريم مى 

توانيم نتايج درخشانى را رقم بزنيم.

گاليه هاى سرمربى تيم ملى هندبال ساحلى 
مهر: سرمربى تيم ملى هندبال ساحلى ايران عدم تحقق تداركات اروپايى تيم 
براى حضور در مسابقات قهرمانى جهان را از مشكالت اين تيم دانست و گفت: 

در بين هشتم تيم جهان باشيم فوق العاده خواهيم بود.
 ســيد حســن افتخارى گفت:  ما به دنبال حضور در تورنمنت هاى ديگرى 
در اروپا بوديم تا تنه بازيكنان مان به بازيكنــان اروپايى هم بخورد. اردوهاى 
مجارستان و هلند پيشنهاد شد اما متاسفانه اين اتفاق نيفتاد چرا كه وقت كمى 
براى گرفتن ويزا داشتيم. حتى مسائل ارزى نيز در مهيا نشدن اين اردوها بى 
تاثير نبود. البته با اسپانسر تيم مان صحبت كرديم اما متاسفانه فرصتى براى 

اجراى برنامه تداركاتى پيش نيامد.

تعليق مسابقات جودوى امارات و تونس 
به دليل دخالت هاى سياسى

ورزش: فدراسيون جهانى جودو مسابقات بين المللى را كه قرار بود در تونس 
و امارات برگزار شوند، تعليق كرد.  به نقل از RT، فدراسيون جهانى جودو به 
دليل اين كه تونس و امارات نتوانستند تضمين كنند در مسابقات رفتار يكسانى 
با ورزشكاران رژيم صهيونيستى مى شود، ميزبانى مسابقات در اين كشورها را 
تعليق كرد. فدراسيون جهانى جودو در بيانيه اى اعالم كرد: با توجه به تجربه 
سال هاى اخير و براى اين كه با تعبيض در ورزش مقابله شود ما در مسابقه گرند 

اسلم ابوظبى و گرند پرى تونس را تعليق كرديم.
 فدراســيون جهانى اعالم كرده اســت كه درك مى كند مشكالت سياسى و 

تاريخى هستند اما نبايد  اين مسائل به ورزش وارد شوند.

ضد حمله

خبر
12
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ورزشـــى
           سه شنبه  2 مرداد 1397
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با عقد قراردادى يكساله
قوچان نژاد به آپوئل قبرس پيوست

ورزش: رضا قوچان نژاد مهاجم ســال گذشــته تيم هيرنفين هلند كه در پايان رقابت هاى 
باشگاهى اين كشور در سال گذشــته از هواداران خداحافظى كرده بود، فوتبالش را در ليگ 
قبرس ادامه خواهد داد.  گوچى كه چند پيشنهاد از ليگ برتر ايران هم داشت، گفته بود عالقه 
اى به حضور در ليگ ايران ندارد و به همين خاطر پيشنهادهاى خارجى اش را بررسى كرد. در 
نهايت بعد از مذاكرات با مسئوالن باشگاه آپوئل قبرس با آنها به توافق رسيد و امروز قراردادش 
را به مدت يكسال با اين تيم امضا كرد. حساب رسمى باشگاه آپوئل قبرس در توييتر خود خبر 

از توافق با قوچان نژاد داده بود.

جان ترى: هنوز بازنشسته نشده ام
ورزش: جان ترى، اسطوره فوتبال انگليس تاييد كرد كه فعال قصد بازنشستگى از دنياى فوتبال را 
ندارد. شايعات حاكى از آن بود كه مدافع 37 ساله استون ويال قصد دارد پس پايان فصل، كفش هايش 

كاپيتان سابق چلسى، شايعه بازنشستگى را تكذيب كرد را بياويــزد. با اين حال، 
و گفت كه فعال درحال بررســى گزينه ها است. او 
در اينستاگرامش نوشت: تاييد مى كنم كه من 
بازنشسته نشده ام. فعال از تعطيالتم با خانواده 
لذت مى برم و تمام گزينه هاى ممكن را زير نظر 
دارم. ترى كه 78 بازى ملى در كارنامه اش دارد، پس 
از 19 ساله حضور در چلسى، فصل گذشته اين تيم را 

به مقصد استون ويال ترك كرد.

بايرن: فروش 500هزار پيراهن رونالدو امكان ندارد
ورزش: يورگ واكر، مدير استراتژى بايرن مونيخ خبرهاى مربوط به اينكه يوونتوس در همان 
روز اول 500هزار پيراهن رونالدو را به فروش رســانده را نادرست و اغراق شده دانست. وى در 
گفتگو با روزنامه  بيلد آلمان مى گويد اين رقم به نظر من هيچ محلى از اعراب ندارد. از 500هزار 
يك صفر را كم كنيد تا به رقم واقعى برسيد.  يورگ واكر مى گويد بايرن به يوونتوس حسادت 
نمى كند. او در گفتگو با بيلد گفت:  ما از آنچه داريم راضى هســتيم. چه از برند بايرن مونيخ و 

چه از بازيكنان كه در حال حاضر در باشگاه عضويت دارند. بازيكنان ما سفراى برند بايرن 
هستند ولى همه ى آنها باالخره از اينجا خواهند رفت ولى باشگاه پابرجا خواهد ماند.

يك ايرانى به دنبال جذب مدافع بارسلونا
ورزش: «يرى مينا»، مدافع بارسلونا به دنبال جدايى از اين باشگاه است و به نظر مسئولين بارسا 
مشكلى با اين موضوع ندارند كه آنها نيز تمايل به فروش مدافع خود دارند. با اين وجود، وبسايت 
گل از تالش اورتون براى به خدمت گرفتن ستاره كلمبيايى خبر داد. او از شرايط فعلى اش در 
نيوكمپ خوشحال نيست و از طريق عمويش كه مدير برنامه هاى اوست، به فكر جدايى از باشگاه 
است. پيشنهاد مشيرى(مالك ايرانى اورتون) براى به خدمت گرفتن مينا، 17 ميليون يورو به 
عالوه بندهاى افزايشى در قرارداد اوست. هر چند كه بارسا، مينا را در ژانويه با رقمى كمتر (11.8 
ميليون يورو) به خدمت گرفت، بايد ديد كه آيا با چنين رقمى راضى به فروش او خواهد شد يا نه.

پنجشنبه 4 مرداد هفته اول ليگ برتر ايران
پديده - پرسپوليس

ساعت: 20:45 زنده از شبكه سه

پنجشنبه 4 مرداد هفته اول ليگ برتر ايران
 نساجى - ذوب آهن

 ساعت: 20:45 زنده از شبكه ورزش

جمعه 5 مرداد هفته اول ليگ برتر ايران
 نفت مسجد سليمان - تراكتورسازى
 ساعت: 20:45 زنده از شبكه ورزش

جمعه 5 مرداد هفته اول ليگ برتر ايران
 استقالل - پيكان

 ساعت: 20:45 زنده از شبكه سه

ورزش در سيما

ورزش: سرانجام كاسه صبر اوزيل لبريز شد و اين 
بازيكن ترك تبار با پيراهــن تيم ملى آلمان براى 
هميشــه خداحافظى كرد. اوزيل كــه روزگارى 
محور حركات تيمى مانشــافت بود و يوآخيم لو 
اعتقاد ويژه اى به طراحــى و رهبرى او در مركز 
زمين داشت قبل از جام جهانى اسير حاشيه هايى 
سياسى شــد و در روســيه به يك مهره بى اثر 

تبديل شد. 
 *عكس جنجالى

اوزيل و ايلكاى گوندوغان چنــد روز پيش از 
آغاز جام جهانى با اردوغان ديدار كرده بودند 
و عكس هايى كه از اين ديدار منتشــر شــده 
بود، واكنش هاى تندى را در آلمان به همراه 
داشت. تماشاچى ها اين دو بازيكن را در بازى 
تداركاتى مقابل اتريش با هو كردن و سوت 
زدن به ســخره گرفتند و اگرچه مسعود 
اوزيل در بازى دوســتانه با عربســتان 
حضور نداشــت اما گوندوغان واكنش 
مشــابهى را از ســوى هوادارن تجربه 
كرد.حتى افرادى مانند اليور بيرهوف 
و اتمار هيتسفيلد اعالم كردند كه اين 
دو بازيكن نبايــد در رقابت هاى جام 

جهانى براى آلمان به ميدان بروند.
در جام جهانــى و روزى كه مدافع 
قهرمانــى جــام جهانى بــا نتيجه  
شگفت  انگيز 2-0 مقابل كره  جنوبى 
شكســت خورد هواداران آلمان از 
عملكرد بى فــروغ اوزيل عصبانى 
بودند و بازيكن ترك تبار باشــگاه 
آرسنال، در پايان بازى درحاليكه 
در حال خروج از زميــن و رفتن 
به رختكــن بود با هــواداران تيم 

ملى آلمان درگيرى 
كالمى پيدا كرد و سخنان درشت 

و پر از عصبانيتى بين دو طرف رد و بدل شد.
*بيانيه احساسى و تند

اوزيل به اين انتقادات واكنش نشــان داد و با انتشار متنى 
در صفحه توئيتــرش، اعالم كرد كه ديگر بــراى تيم ملى 
آلمان بازى نخواهد كرد. او نوشــت:« رفتارى كه از ســوى 
فدراسيون فوتبال آلمان و خيلى هاى ديگر با من شد، باعث 
شده كه ديگر نخواهم پيراهن تيم ملى آلمان را به تن كنم. 
احساس مى كنم كه ديگر به من نياز ندارند و فكر مى كنم 
دستاوردهايى كه از اولين بازى ملى ام در سال 2009 داشتم، 
فراموش شده است. من تا زمانى كه اين احساس عدم احترام 
و نژادپرستى را دارم، ديگر براى تيم ملى آلمان بازى نخواهم 
كرد. وقتى مديران رده باالى فدراسيون فوتبال آلمان چنين 
رفتارى با من دارند، به ريشه هاى ترك من بى احترامى مى 

كنند و خودخواهانه من را به تبليغات سياسى وصل 
مى كنند، ديگر نمى توانم ادامه بدهد.نژادپرستى هرگز نبايد 

پذيرفته شود.»
*حاميان و مخالفان

با نگاهى اجمالى به نظرات بيان شــده درباره  بيانيه  مسوت 
اوزيل مى توان نظرات را به سه دسته  كلى تقسيم كرد. يك: 
نظرات آلمانى هــا، دو: نظرات ترك ها و ســه: نظرات ديگر 
مليت ها.  نظر آلمانى ها : بخش اعظم كاربران آلمانى بر روى 
مواضع گذشته  خود پافشارى كرده و مى گويند اين اوزيل 
بوده كه با عكس گرفتن در كنار اردوغان، كه آلمانى ها او 
را ديكتاتور و ضايع كننده  حق مردم تركيه مى خوانند، كار 

اشتباهى كرده و بايد از همان ابتدا عذرخواهى مى كرده. 
نظر ترك ها : بســيارى از ترك ها ايــن ماجرا را همچون 
مساله اى ملى در نظر گرفته و به حمايت از هم تبارشان 
برخاسته اند. گذشــته از طرفداران اردوغان در تركيه، 
حتى برخى مخالفين سياســى او هم به دفاع از اوزيل 
برخاسته و از نژادپرستى آلمانى ها ابراز انزجار كرده اند. 

نظر ديگر مليت ها :  تقريباً مى تــوان گفت به جز آلمان ها و 
ترك ها، بقيه  كاربرانى كه در شبكه هاى اجتماعى نسبت به 
ماجراى اوزيل واكنش نشان داده اند از او حمايت كرده و به 
انتقاد از رفتارى كه در آلمان با او شده پرداخته اند. با توجه به 
حمايت قاطع افكار عمومى اين ملتها از اوزيل به نظر مى رسد 
اقدام او براى نگارش بيانيه  به نفعش تمام شــده و دست كم 

حمايت افكار عمومى دنيا را براى او بدست آورده است. 
 

 zoom
مردى ترك تبار باچشمانى خاص و رگه اى از ژرمن ها. 
پدر و مادرش دو سال قبل از تولد او از زونگولداك در 
شمال اين كشور راهى گلزنكلشن شــدند و او در 15 
اكتبر ســال 1988 در اين شــهر به دنيا آمد. وى يك 
برادر بزرگتر و دو خواهــر كوچكتر دارد. اوزيل دو رگه 
ترك-آلمانى است و مســلمان است و قبل از هر بازى 
قرآن  مى خواند و خودش گفته است به خاطر شغلش 
قادر نيست در ماه رمضان روزه بگيرد. اين ستاره آلمانى 
عالقه زيادى براى كار خير خواهانه براى كودكان دارد 
و پس از قهرمانى آلمان در جــام جهانى 2014 مبلغ 
240,000 هزار پوند براى عمل جراحى 23 كودك در 

برزيل كمك كرد.
در ســپتامبر 2006 به تيم ملى زير 17 ســال آلمان 
دعوت شد و از ســال 2007 هم عضو تيم ملى زير 21 
سال شــد. در 11 فوريه در اولين بازى اش براى تيم 
بزرگســاالن ژرمن ها در مقابل نروژ بــه ميدان رفت. 
در ســومين بازى اش اولين گلش را به ثمر رســاند. 
جام جهانى 2010 نقطه قوت اوزيل بود و موفق شد با 
آلمان ها به مقام سومى اين جام دست پيدا كند، ولى 
نقش انكار نا پذيرى در اين مقام داشــت. او همچنين 
در انتخابى جام جهانى 2014 با هشــت گل بهترين 
گلزن آلمان شد و نقش اصلى را در قهرمانى آلمان در 

ماراكانا داشت.

«اوزيل» لباس تيم ملى آلمان را در آورد

سياسى ترين 
جدايى

سينا حسينى : پيشكســوتان باشگاه اســتقالل صبح ديروز در دفتر 
فتحى،سرپرست جديد استقالل با وى مالقات كردند و پيشنهادهاى خود 
را براى پيشرفت استقالل مطرح كردند . با وجود اين كه اكثر پيشكسوتان 
سرشناس باشگاه به اين نشست دعوت شده بود هيچ نشانى از حسن روشن 
پيشكسوت منتقد باشگاه استقالل نبود به همين دليل برخى مدعى شدند 
پيشكسوتان به صورت گزيشى به اين جلسه دعوت شدند اما عضو سابق 

كميته فنى استقالل اين موضوع را قويا رد مى كند .
* غيبت شما در جلسه پيشكسوتان با سرپرست باشگاه عجيب 

بود، آيا با مديريت جديد باشــگاه زوايه داريد كه در اين 
نشست غايب بوديد و دعوت نشديد؟

  من در جريان نبودم اما اصال مهم نيست كه در اين نشست 
غيبت داشتم، به اعتقاد من فتحى يكى از بهترين گزينه ها 
براى مديريت استقالل است و اميدوارم با كمك هواداران 

و پيگيرى هاى شان مشكل استقالل حل و فصل شود.
*اين كه سرپرســت جديد باشــگاه با نگاه كمك 

گرفتن از پيشكسوتان فعاليت خود را آغاز كرده، 
اتفاق مثبتى است،همان كارى كه 

افتخارى انجام نداد؟
افتخارى را ول كنيــد، او هيچ 
چيزى از فوتبــال نمى فهمد و 
همچنان  مى گويــم وجود او 
براى استقالل سم مهلكى بود 

كه خدا را شكر باالخره استقالل را رها كرد .
*اما بايد بپذيريم كه فتحى با مشــكالت و معضالت بزرگى رو به 
روست، در حال حاضر موضوع جدايى بازيكنان وانباشت بدهى هاى 

استقالل  بزرگترين چالش مديريتى براى او به شمار مى رود.
در حال حاضر يكى از بزرگترين مشكالتى كه فتحى با آن رو به رو شده شخص 
شفر است. شفر به واسطه اين كه در مقطعى كه وارد استقالل شد با حساب 
و كتاب اصولى نبود حاال اين حق را براى خود مى بيند كه حسابى يكه تازى 
كند. من اميدوارم كه اين ماجرا پورسانت بگيرى شفر و پسرش دروغ باشد 
چون اگر حقيقت داشته باشد و اسناد و مداركى دال بر انجام اين كار 

وجود داشته باشد ديگر كار استقالل بيخ پيدا مى كند.
*اما اين موضوع از سوى نصراهللا عبداللهى تكذيب شد، 

تصور  مى كنيد شفر چنين كارى را انجام داده است؟
وقتى دالل ها روى يك مربى اشــراف داشته باشند هر 
اتفاقى ممكن اســت .شــما االن بايد نگاه كنيد شفر در 
چه شرايطى وارد باشــگاه شــد؟ من اميدوارم اين ماجرا 
واقعيت نداشته باشد اما وقتى مى بينيم سيستم نظارتى 
و مديريتى در يك باشــگاه از سوى 
مديرعامل و معاونينش ضعيف 
است اين فضا براى هر نوع تخلفى 
مهيا مى شــود كه ايــن عامل 
مى تواند باشگاه را با فروپاشى 

داخلى مواجه كند.

در گفت و گوى اختصاصى با قدس 

روشن: مشكل بزرگ استقالل شفر است

ورزش: كاراته كاى ســنگين وزن تيم ملى كشــورمان بعد از شكســت در 
رقابت هاى زير 21 ســال جهان با حركتى رو به رشد و ثبت آمارى درخشان، 

خود را به عنوان يكى از بهترين هاى جهان معرفى كرد.
  شكست برابر «بنجامين ريوســت» كانادايى آن هم با قضاوت ضعيف داوران 
در هفتم آبان ماه 96 و روى تاتامى رقابت هاى جهانى تنريف، سكوى پرتابى 
براى صالح اباذرى كاراته كاى 20 ســاله اراكى بود تا اكنون و بعد از گذشت 
هشــت ماه يكى از بهترين هاى ايران و جهان لقب گيرد. وى فقط در همين 
چهل روز گذشته 4 طال و يك نقره به نام خود ثبت كرده، يعنى هر 10 روز يك 
طال كه آمارى درخشان براى جوانى 20 ساله با فيزيك بدنى مناسب و تكنيك 
باال مى باشد. طالى ليگ جهانى تركيه، دو طالى انفرادى و تيمى آسيا، طال 
و نقره انفرادى و تيمى دانشجويان جهان بهترين عملكرد براى يك كاراته كاى 
سنگين وزن اســت. ضمن اينكه تنها چند هفته بعد از بازگشت از تنريف در 

اوكيناوا طال و  سپس در ليگ جهانى فرانسه به نشان برنز دست يافت.

ورزش: امير غفور بعد از پشت سر گذاشتن دوران مصدوميت يكى از اميدهاى 
اصلى واليبال ايران در ميادين پيش رو به حساب مى آيد.

تمرينات تيم ملى واليبال ايران در شرايطى براى حضور در بازى هاى آسيايى 
2018 استارت خورده كه نسبت به چند سال اخير بازيكنان باتجربه كمترى 

در تركيب اين تيم ديده مى شوند.
امير غفور كه بعد از كناره گيرى شــهرام محمودى تمامى بار پشت خط زن 
تيم را بر دوش مى كشد، در ليگ ملت ها با مصدوميتى دردسرساز مواجه شد.

البته كوالكوويچ از اين تهديد يك فرصت ساخت و با ميدان دادن به بازيكنانى 
چون پوريا يلى و صابر كاظمى آنها را به دنياى واليبال معرفى كرد.  اين روزها 
شماره 10 تيم ملى واليبال با رفع مصدوميت خود با انگيزه در تمرينات حاضر 
مى شود و حاال رقباى سرسختى هم در پست خود دارد. غفور در صورت آماده 
بودن همواره مطمئن ترين گزينه در خط حمله براى سعيد معروف بوده و در 

خيلى از بازى ها عنوان امتيازآورترين را كنار نام خود ديده است. 

ورزش:   تور دو فرانس كه معتبرترين مســابقات دوچرخه سوارى در سطح 
جهان به شمار مى رود، امسال با حاشيه هاى عجيبى همراه شده است.

 چند روز قبل بود كه در دور دهم اين رقابت ها يك تماشــاگر با دوچرخه 
عجيبى در مسير شــركت كنندگان قرار گرفت و به سوژه رسانه ها تبديل 

شد.
بعد از آن اتفاق عجيب ديگر اين بود كه ازدحام تماشــاگران باعث شد 
آنها وارد پيست شوند و مسير براى دوچرخه سواران محدود شود. اين 
اتفاق در نهايت باعــث زمين خوردن وينچنزو نيبالى، دوچرخه ســوار 
ايتاليايى شد. او به خاطر شكســتگى از ناحيه ستون فقرات از ادامه تور 

دو فرانس بازماند.
 در دور چهارم تور دو فرانس تماشاگران به سوى دوچرخه سواران مواد آتش زا 
پرتاب كردند. اين اتفاق عجيب اگرچه مصدومى در پى نداشته اما جزو اتفاقات 

نادر در تور دو فرانس به حساب مى آيد.

ورزش:در فاصله دو روز مانده به شروع ليگ 18 نكته آمارى درباره ليگ برتر ايران را با هم مرور مى كنيم.
1-ليگ اولى: تنها نساجى مازندارن ليگ برتر اولى است. استقالل، پرسپوليس، سايپا، ذوب آهن و سپاهان 

در هر 17 دوره حاضر بودند.
2- تعداد قهرمانى ها: سپاهان با 5 قهرمانى پرافتخارترين تيم ليگ برتر است. پرسپوليس چهار بار قهرمان 
شده و استقالل سه مرتبه. فوالد دو بار جام قهرمانى را باالى سر برده است. سايپا، استقالل خوزستان و پاس 
تهران هم سابقه يك قهرمانى دارند. ذوب آهن و استقالل هم با چهار نايب قهرمانى در اين زمينه ركورددارند. 
3- بيشترين امتياز: استقالل با كسب 930 امتياز بيشترين امتياز را در تاريخ ليگ برتر كسب كرده است. 

پرسپوليس هم با 880 امتياز در رده دوم قرار دارد. 
4- پايان اقتدار تهران: در اين دوره ليگ برتر يك اتفاق بى  سابقه رخ داده است. استانى به غير از تهران داراى 
چهار نماينده در ليگ برتر است. با صعود نفت مسجدسليمان به ليگ برتر و نيفتادن استقالل خوزستان، 
استان خوزستان حاال داراى چهار نماينده اســت؛ فوالد و استقالل خوزستان، نفت مسجد سليمان و نفت 
آبادان. تهران هم با سقوط نفت تهران با چهار تيم در ليگ حاضر است؛ استقالل، پرسپوليس، پيكان و سايپا. 

اين براى اولين بار در تاريخ است كه استان داراى تهران بيشترين نماينده را در ليگ برتر ندارد.
5- مردان كلين شيت: مهدى رحمتى با  168 كلين شيت، ركورددار كلين شيت در ليگ برتر است. بعد از او 

نوبت به رحمان احمدى با 99 كلين شيت مى رسد. 
6- قهرمانى هفتم: جالل حسينى با شــش قهرمانى پرافتخارترين بازيكن تاريخ ليگ برتر است. پس از او 

محرم نويدكيا با 5 قهرمانى قرار دارد. 
7- رسيدن به برد نهم: ركورد برد متوالى در ليگ ايران 9 برد متعلق به پرسپوليس است. 

8- باكيفيت ترين قهرمان: ركورد كسب امتياز در ليگ برتر  67 امتياز است. استقالل و سپاهان در ليگ 18 
تيمى به اين امتياز رسيدند. در ليگ 16 تيمى هم پرسپوليس به 66 امتياز رسيد كه باكيفيت ترين قهرمان 

تاريخ ليگ برتر به شمار مى رود. 
9- خلق ركورد جديد: در بين بازيكنان حاضر در ليگ هجدهم مهدى رحمتى با 420 بازى ركورددار است. 
10- پيشتازى خلعتبرى:در بين بازيكنان حاضر در ليگ هجدهم محمدرضا خلعتبرى با  72 گل در صدر 

قرار دارد. محمد قاضى هم 67 گل زده است. 

5 مدال در 40 روز
آمار درخشان ستاره تيم ملى كاراته ايران اتفاقات عجيب و غريب در تور دو فرانسفرار شماره 10 واليبال از مصدوميت ها  10نكته از ليگ هجدهم

از ليگ اولى ها تا ركورددارهاى گل و كلين شيت  

كاپيتان سابق چلسى، شايعه بازنشستگى را تكذيب كرد را بياويــزد. با اين حال، 
و گفت كه فعال درحال بررســى گزينه ها است. او 
در اينستاگرامش نوشت: تاييد مى كنم كه من 
بازنشسته نشده ام. فعال از تعطيالتم با خانواده 
لذت مى برم و تمام گزينه هاى ممكن را زير نظر 
78دارم. ترى كه 78دارم. ترى كه 78 بازى ملى در كارنامه اش دارد، پس 
19از 19از 19 ساله حضور در چلسى، فصل گذشته اين تيم را 

به مقصد استون ويال ترك كرد.

هزار پيراهن رونالدو را به فروش رســانده را نادرست و اغراق شده دانست. وى در 
گفتگو با روزنامه  بيلد آلمان مى گويد اين رقم به نظر من هيچ محلى از اعراب ندارد. از 500هزار 
يك صفر را كم كنيد تا به رقم واقعى برسيد.  يورگ واكر مى گويد بايرن به يوونتوس حسادت 
نمى كند. او در گفتگو با بيلد گفت:  ما از آنچه داريم راضى هســتيم. چه از برند بايرن مونيخ و 

چه از بازيكنان كه در حال حاضر در باشگاه عضويت دارند. بازيكنان ما سفراى برند بايرن 
هستند ولى همه ى آنها باالخره از اينجا خواهند رفت ولى باشگاه پابرجا خواهد ماند.

 سرانجام كاسه صبر اوزيل لبريز شد و اين 
بازيكن ترك تبار با پيراهــن تيم ملى آلمان براى 
هميشــه خداحافظى كرد. اوزيل كــه روزگارى 
محور حركات تيمى مانشــافت بود و يوآخيم لو 
اعتقاد ويژه اى به طراحــى و رهبرى او در مركز 
زمين داشت قبل از جام جهانى اسير حاشيه هايى 
سياسى شــد و در روســيه به يك مهره بى اثر 

تبديل شد. 
 *عكس جنجالى

اوزيل و ايلكاى گوندوغان چنــد روز پيش از 
آغاز جام جهانى با اردوغان ديدار كرده بودند 
و عكس هايى كه از اين ديدار منتشــر شــده 
بود، واكنش هاى تندى را در آلمان به همراه 
داشت. تماشاچى ها اين دو بازيكن را در بازى 
تداركاتى مقابل اتريش با هو كردن و سوت 
زدن به ســخره گرفتند و اگرچه مسعود 
اوزيل در بازى دوســتانه با عربســتان 
حضور نداشــت اما گوندوغان واكنش 
مشــابهى را از ســوى هوادارن تجربه 
كرد.حتى افرادى مانند اليور بيرهوف 
و اتمار هيتسفيلد اعالم كردند كه اين 
دو بازيكن نبايــد در رقابت هاى جام 

جهانى براى آلمان به ميدان بروند.
در جام جهانــى و روزى كه مدافع 
قهرمانــى جــام جهانى بــا نتيجه  
2شگفت  انگيز 2شگفت  انگيز 2-0 مقابل كره  جنوبى 
شكســت خورد هواداران آلمان از 
عملكرد بى فــروغ اوزيل عصبانى 
بودند و بازيكن ترك تبار باشــگاه 
آرسنال، در پايان بازى درحاليكه 
در حال خروج از زميــن و رفتن 
به رختكــن بود با هــواداران تيم 

ملى آلمان درگيرى 
كالمى پيدا كرد و سخنان درشت 

و پر از عصبانيتى بين دو طرف رد و بدل شد.
*بيانيه احساسى و تند

اوزيل به اين انتقادات واكنش نشــان داد و با انتشار متنى 
در صفحه توئيتــرش، اعالم كرد كه ديگر بــراى تيم ملى 
آلمان بازى نخواهد كرد. او نوشــت:« رفتارى كه از ســوى 
فدراسيون فوتبال آلمان و خيلى هاى ديگر با من شد، باعث 
شده كه ديگر نخواهم پيراهن تيم ملى آلمان را به تن كنم. 
احساس مى كنم كه ديگر به من نياز ندارند و فكر مى كنم 
2009دستاوردهايى كه از اولين بازى ملى ام در سال 2009دستاوردهايى كه از اولين بازى ملى ام در سال 2009 داشتم، 
فراموش شده است. من تا زمانى كه اين احساس عدم احترام 
و نژادپرستى را دارم، ديگر براى تيم ملى آلمان بازى نخواهم 
كرد. وقتى مديران رده باالى فدراسيون فوتبال آلمان چنين 
رفتارى با من دارند، به ريشه هاى ترك من بى احترامى مى 

كنند و خودخواهانه من را به تبليغات سياسى وصل 
مى كنند، ديگر نمى توانم ادامه بدهد.نژادپرستى هرگز نبايد 

پذيرفته شود.»
*حاميان و مخالفان

با نگاهى اجمالى به نظرات بيان شــده درباره  بيانيه  مسوت 
اوزيل مى توان نظرات را به سه دسته  كلى تقسيم كرد. يك: 
نظرات آلمانى هــا، دو: نظرات ترك ها و ســه: نظرات ديگر 
مليت ها.  نظر آلمانى ها : بخش اعظم كاربران آلمانى بر روى 
مواضع گذشته  خود پافشارى كرده و مى گويند اين اوزيل 
بوده كه با عكس گرفتن در كنار اردوغان، كه آلمانى ها او 
را ديكتاتور و ضايع كننده  حق مردم تركيه مى خوانند، كار 

اشتباهى كرده و بايد از همان ابتدا عذرخواهى مى كرده. 
نظر ترك ها : بســيارى از ترك ها ايــن ماجرا را همچون 
مساله اى ملى در نظر گرفته و به حمايت از هم تبارشان 
برخاسته اند. گذشــته از طرفداران اردوغان در تركيه، 
حتى برخى مخالفين سياســى او هم به دفاع از اوزيل 
برخاسته و از نژادپرستى آلمانى ها ابراز انزجار كرده اند. 

نظر ديگر مليت ها :  تقريباً مى تــوان گفت به جز آلمان ها و 
ترك ها، بقيه  كاربرانى كه در شبكه هاى اجتماعى نسبت به 
ماجراى اوزيل واكنش نشان داده اند از او حمايت كرده و به 
انتقاد از رفتارى كه در آلمان با او شده پرداخته اند. با توجه به 
حمايت قاطع افكار عمومى اين ملتها از اوزيل به نظر مى رسد 
اقدام او براى نگارش بيانيه  به نفعش تمام شــده و دست كم 

حمايت افكار عمومى دنيا را براى او بدست آورده است. 

zoom
مردى ترك تبار باچشمانى خاص و رگه اى از ژرمن ها. 
پدر و مادرش دو سال قبل از تولد او از زونگولداك در 

شمال اين كشور راهى گلزنكلشن شــدند و او در 
اكتبر ســال 

برادر بزرگتر و دو خواهــر كوچكتر دارد. اوزيل دو رگه 
ترك-آلمانى است و مســلمان است و قبل از هر بازى 
قرآن  مى خواند و خودش گفته است به خاطر شغلش 
قادر نيست در ماه رمضان روزه بگيرد. اين ستاره آلمانى 
عالقه زيادى براى كار خير خواهانه براى كودكان دارد 

و پس از قهرمانى آلمان در جــام جهانى 
240,000

برزيل كمك كرد.
در ســپتامبر 

دعوت شد و از ســال 
سال شــد. در 

بزرگســاالن ژرمن ها در مقابل نروژ بــه ميدان رفت. 
در ســومين بازى اش اولين گلش را به ثمر رســاند. 

جام جهانى 
آلمان ها به مقام سومى اين جام دست پيدا كند، ولى 
نقش انكار نا پذيرى در اين مقام داشــت. او همچنين 

در انتخابى جام جهانى 
گلزن آلمان شد و نقش اصلى را در قهرمانى آلمان در 

ماراكانا داشت.

«اوزيل» لباس تيم ملى آلمان را در آورد

سياسى ترين 
جدايى

سياسى ترين 
جدايى

سياسى ترين 

ورزش: اميرحسين فتحى ،  سرپرست جديد باشگاه استقالل 
درباره آخرين وضعيت قرارداد روزبه چشــمى و آيا اين بازيكن 
قطعا در تيم استقالل حضور خواهد داشت گفت: چشمى بازيكن 
ما است و با باشگاه استقالل قرارداد دارد. قطعا فصل آينده هم 
در خدمت اين بازيكن خواهيم بود و بعد از رفع مصدوميتش در 

تيم حضور خواهد داشت.
وى در مورد اينكه رضا افتخارى مدعى شده بود چشمى مبلغ 
زيادى از باشــگاه استقالل خواســته و آيا اين موضوع صحبت 
داشته يا خير، تصريح كرد: خير. من با چشمى صحبت خاصى 
نداشتم؛ ان شاءاهللا مسائل قبل از حضور من فراموش شود و به 

آينده فكر كنيم.
در مورد اينكه گفته مى شــود مامه  تيام و سرور جپاروف قرار 
اســت به زودى به تهران بيايند، گفت: طبــق صحبتى كه با 
مديربرنامه هاى اين دو بازيكن انجام داديم قرار اســت امروز به 
تهران بيايند. همه تالشمان را خواهيم كرد تا براساس اهداف و 
سياست هاى كالن باشگاه بتوانيم مانند فصل گذشته در خدمت 

اين بازيكنان باشيم.
فتحى درباره مهلت اى اف ســى به باشــگاه هاى اســتقالل و 
پرســپوليس براى پرداخت بدهى هايشان هم يادآور شد: قطعا 
تا پايان مهلتــى كه داريم بدهى ها را پرداخــت خواهيم كرد و 

هواداران نگران اين موضوع نباشند.
فتحى در پاسخ به اين پرســش كه آيا باشگاه استقالل بازيكن 
جديدى تا شروع ليگ برتر جذب خواهد كرد يا خير گفت: خير، 
فعال سياست باشگاه حفظ شــاكله قديمى تيم است و از طرف 

كادر فنى نيز هيچ بازيكنى به ما معرفى نشده است.
سرپرست جديد باشگاه استقالل درباره آخرين وضعيت مجيد 
حسينى و اينكه گفته مى شود باشــگاه استقالل از اين بازيكن 
شكايت كرده است گفت: اينكه اين بازيكن با باشگاه ديگرى وارد 
مذاكره شده كار بســيار غيرحرفه اى است كه باشگاه تركيه اى 
انجام داده است. حسينى با ما قرارداد دارد و ما با جديت پيگير 
اين موضوع هســتيم و مطمئن باشــيد از طريق اى اف سى و 
فيفا اين موضوع را تا احقاق حق باشگاه پيگيرى خواهيم كرد. 
حسينى بازيكن ماســت و هيچ باشــگاهى حق مذاكره با اين 

بازيكن را ندارد. 
فتحى در پاســخ به اين پرســش كه گفته مى شود بندى در 
قرارداد مجيد حسينى با باشگاه استقالل وجود دارد كه اجازه 
مى دهد اين بازيكــن بدون رضايت نامه به باشــگاه ديگرى 
انتقال پيدا كند گفت: خير، در قرارداد او قيد شــده است كه 
بعد از رضايت باشگاه مى تواند به باشگاه ديگرى منتقل شود. 
وقتى بازيكن قرارداد دارد بايد با باشگاه مذاكره شود. اينكه 
يك دفعه بازيكن باشــگاه خود را رها كنــد و به تيم ديگرى 

برود غيرحرفه اى است. 
وى كه با برنامه تهران ورزشى راديو تهران صحبت مى كرد در 
خصوص اينكه گفته مى شود احتمال دارد مجتبى جبارى دوباره 
به باشگاه استقالل برگردد گفت: خير، من از دوستان مى خواهم 
اخبار دقيق باشگاه را از ســايت ما دنبال كنند. ضمن احترامى 
كه براى مجتبى جبارى قائلم اما تا اين لحظه براى بازگشت او 

صحبتى با من نشده است.

ورزش:كمپانى آديداس در اقدامى غير اخالقى و  غير ورزشى 
نام ايران را از ســايت اصلى خود برداشــت و ايران را در ليست 

تحريم هاى خود قرار داد.
در ســايت اين كمپانى آلمانى كه به زبان هــاى مختلف و در 
كشورهاى مختلف برنامه ريزى شده و خدمات مى دهد، بخشى 
تحــت عنــوان «PERSONALIZE» وجــود دارد كه به 
مخاطبان سراســر دنيا اجازه مى دهد كفــش و لباس دلخواه 
خودشــان را انتخاب كنند. در همين قسمت است كه متوجه 
مى شويد اسم ايران در فهرست اســامى تحريمى اين شركت 
قرار گرفته است. اين در حالى اســت كه تيم ملى كشورمان با 
پيراهن هاى اين برند آلمانى در جام جهانى 2018 روســيه به 
ميدان رفت و اين اقدام اين شركت آلمانى غيرقانونى است چون 

فدراسيون ايران با اين برند قرارداد تجارى دارد.
*موضع فدراسيون فوتبال 

رئيــس فدراســيون  در نامــه اى بــه سرپرســت كميته 
بازاريابى،تاكيد كرد با توجه به  اقدام سخيف صورت گرفته از 
سوى شــركت آديداس،ضرورت دارد ضمن پيگيرى حقوقى 
جدى اين موضوع در مجامع بين المللى بــا همراهى اركان 
حقوقى فدراسيون،زمينه عقد قرارداد جايگزين فراهم آيد.در 
بخشى از اين نامه آمده است:  بى شك،هيچ  شخص حقيقى 
و حقوقى حق جسارت به ســاحت مردم عظيم الشان ايران 
عزيزمان را ندارد و فدراسيون فوتبال ضمن تاكيد بر ضرورت 
عذرخواهى اين برند از مردم ميهن مان، با تمام توان در جهت 
حفظ شان ومنزلت نام ايران و ايرانى ايستادگى خواهد كرد.  

سرپرست جديد آبى ها خبرداد

پرونده خريدهاى استقالل  بسته شد 
ايران در ليست تحريم برند آلمانى!

فدراسيون: آديداس بايد از ملت ايران 
عذرخواهى كند

ورزش: هيئت مديره باشگاه پرسپوليس كه تقريبا توانست ارقام قراردادهاى بازيكنان 
و كادرفنى سرخپوشان را تامين كرده و به آنها بپردازد حاال با دغدغه جديدى روبرو 
شده است.اعضاى تيم فوتبال پرسپوليس هر كدام بسته به قراردادشان 15 الى 20 
درصد از ارقام مربوط به قراردادهاى فصل گذشته خود را به عنوان پاداش قهرمانى 

لحاظ كرده اند اما هنوز موفق به دريافت آن نشده اند.
 همين موضوع هم باعث دلخورى برخى بازيكنان پرسپوليس شده است تا آنها خواهان 
دريافت بندهاى مالى مربوط به پاداش قهرمانى و همچنين حضور در جمع هشــت 
تيم برتر ليگ قهرمانان آسيا باشند. پاداشــى كه نزديك به 10 ميليارد تومان براى 
سرخپوشــان آب مى خورد و آنها مبلغ كافى را براى پرداخت آن ندارند تا در آستانه 

رقابت هاى ليگ برتر با مشكلى جديد روبرو شوند.

دردسر 
پرسپوليس؛ 
پاداش 
قهرمانى

* غيبت شما در جلسه پيشكسوتان با سرپرست باشگاه عجيب 
بود، آيا با مديريت جديد باشــگاه زوايه داريد كه در اين 

نشست غايب بوديد و دعوت نشديد؟
  من در جريان نبودم اما اصال مهم نيست كه در اين نشست 
غيبت داشتم، به اعتقاد من فتحى يكى از بهترين گزينه ها 
براى مديريت استقالل است و اميدوارم با كمك هواداران 

و پيگيرى هاى شان مشكل استقالل حل و فصل شود.
*اين كه سرپرســت جديد باشــگاه با نگاه كمك 

گرفتن از پيشكسوتان فعاليت خود را آغاز كرده، 
اتفاق مثبتى است،همان كارى كه 

افتخارى انجام نداد؟
افتخارى را ول كنيــد، او هيچ 
چيزى از فوتبــال نمى فهمد و 
همچنان  مى گويــم وجود او 
براى استقالل سم مهلكى بود 

كند. من اميدوارم كه اين ماجرا پورسانت بگيرى شفر و پسرش دروغ باشد 
چون اگر حقيقت داشته باشد و اسناد و مداركى دال بر انجام اين كار 

وجود داشته باشد ديگر كار استقالل بيخ پيدا مى كند.
*اما اين موضوع از سوى نصراهللا عبداللهى تكذيب شد، 

تصور  مى كنيد شفر چنين كارى را انجام داده است؟
وقتى دالل ها روى يك مربى اشــراف داشته باشند هر 
اتفاقى ممكن اســت .شــما االن بايد نگاه كنيد شفر در 
چه شرايطى وارد باشــگاه شــد؟ من اميدوارم اين ماجرا 
واقعيت نداشته باشد اما وقتى مى بينيم سيستم نظارتى 
و مديريتى در يك باشــگاه از سوى 
مديرعامل و معاونينش ضعيف 
است اين فضا براى هر نوع تخلفى 
مهيا مى شــود كه ايــن عامل 
مى تواند باشگاه را با فروپاشى 

داخلى مواجه كند.
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ادب و هنر

كوتاه و خواندنى

مهر: آيين رونمايى كتاب«شبيه نامه» (سيرى در چگونگى شكل گيرى تعزيه و تعزيه خوانى) همزمان با 
ميالد باسعادت امام رضا(ع)، در قالب نشست ادبى«قدم با قلم» با حضور اسماعيل مجللى (پژوهشگر، محقق 
و مؤلف) و جمعى از نويسندگان، پژوهشگران و هنرمندان آيينى كشور چهارشنبه 3 مرداد ساعت 17 در 
فرهنگسراى شفق برگزار مى شود.  اين كتاب نخستين و تخصصى ترين كتاب پژوهشى تعزيه به قلم يك 
تعزيه خوان است و به بررسى مرثيه سرايى در عزاى امام حسين(ع) در ادبيات كهن فارسى، زمان و مكان 

دقيق شكل گيرى تعزيه خوانى در بين قوميت هاى مختلف ايران مى پردازد.

نخستين كتاب پژوهشى تعزيه رونمايى مى شود

مهر: براى اولين بار دپارتمان تاريخ دانشــگاه Savitribai Phule پونا دوره مقدماتى تاريخ زبان و ادبيات 
فارســى را با هدف آشنايى دانشجويان با زبان فارسى، تاريخچه آن و خطاطى نستعليق برگزار مى كند. اين 
دوره سه ماه طول مى كشد و دانشجويان و عالقه مندان مى توانند پس از اتمام اين دوره متون تاريخى ميان 
كمپانى بريتانياى هند شرقى با دولت هاى محلى وقت را كه به زبان فارسى بوده است، مورد مطالعه قرار دهند.

هنرآنالين: سروين سرى، دبير جشنواره بين المللى جاده ابريشم گفت: نمايشگاه جاده ابريشم نخستين و 
بزرگ ترين جشنواره فرهنگى هنرى با رويكردهاى متفاوت است كه تا به حال در اين مسير طراحى شده 

و در دست اقدام است.
سرى تصريح كرد: از ساعت 10 تا 24 با بخش هاى نمايشگاهى فروش محصوالت، برنامه هايى با محتواهاى 
موسيقى، تئاتر و مرور بنياد فرهنگى در حوزه ابريشم همراه هستيم تا بدين وسيله فرهنگ غنى ايران را 

بيشتر نمايان و در تعامالت بين فرهنگى قدم هاى هر چه مؤثرتر برداريم.

برگزارى دوره دانشگاهى تاريخ ادبيات فارسى در بمبئى

 جشنواره «جاده ابريشم» برگزار مى شود 

فارس: بيش از 600 نوازنده و خواننده در سه بخش موسيقى دستگاهى، نواحى و كالسيك به مرحله نهايى 
دوازدهمين جشنواره ملى موسيقى جوان راه يافتند. دبيرخانه اين جشنواره پس از پايان كار كميته هاى 
تخصصى داورى مرحله اول و بررسى بيش از 1600 اثر ارسالى در سه بخش موسيقى نواحى، دستگاهى و 

كالسيك اسامى بيش از 600 نوازنده و خواننده را براى اجرا در مرحله نهايى اعالم كرد.

راه يابى 600 نفر به مرحله نهايى جشنواره موسيقى جوان

حبيب احمدزاده در تازه ترين محفل شب شعر طنز «در حلقه رندان»: 

دعواى مجازى، صداقت و اصالت ندارد

فارس: يكصدوچهل وهشتمين شب شعر طنز «در حلقه رندان» يكشنبه 31 مرداد در تاالر سوره حوزه هنرى 
برگزار شــد. داريوش كاردان كه همواره مجرى محفل هاى شب شعر طنز «در حلقه رندان» را برعهده دارد، 
روز گذشته به دليل مشكالت شخصى موفق به حضور در اين برنامه نشد و ناصر فيض به همراه مهدى استاد 
احمد تازه ترين محفل «در حلقه رندان» را اجرا كردند. امير موسوى، طنزپرداز و شاعر جوان، در ادامه اين برنامه 
با ارائه شــعرى غزل درباره وضعيت اقتصادى كنونى كشــور حاضران در سالن را از همان دقايق ابتدايى شروع اين مراسم 
به وجد آورد. حبيب احمدزاده، نويسنده و فيلمنامه نويس سرشناس، به عنوان ميهمان بخش «صندلى قرمز» مقابل ناصر 
فيض و مهدى استاد احمد نشست و در شروع صحبت هاى خود بيان كرد: همين چند دقيقه قبل متوجه شدم كه صاحب 
نوه شده ام و از اين بابت خيلى خوشحال هستم كه در شرايط سخت و بحرانى كنونى هنوز هم خداوند لطف خودش را از 

بندگانش دريغ نكرده است.
احمدزاده در ارتباط با فضاى مجازى افزود: دعواى مجازى صداقت و اصالت ندارد و خيلى زودگذر اســت. هيچ وقت ريشه 
مشكالت در دعواهاى مجازى ريشه يابى نمى شود. از اين رو به ديگران توصيه مى كنم در بازى اى كه ديگران طراحى كردند، 
مشاركت نداشته باشند.اكبر كتابدار، نويسنده و شاعر، هم به عنوان سخنرانان اين مراسم بر روى سن حاضر شد و در ارتباط 
با آرايه هاى ادبى سخن به ميان آورد و تصريح كرد: يكى از آرايه هاى ادبى كه در طنز كاربرد بسيار زيادى دارد، آرايه تكرار 
است. البته آرايه تكرار در گذشته وزن سنگينى نداشته است و خيلى سبك مطرح مى شد. اما امروز آرايه تكرار خيلى قوى تر 

و با صالبت تر از دهه هاى قبل به كار گرفته شده است.

نويسنده  مى گويد

گفت و گو

خبر

سيار در مراسم رونمايى از مجموعه شعر «تماشايى»:
شعر عرفان پور حكيمانه است

فارس: مراســم رونمايى و نقد مجموعه شعر «تماشايى» سروده ميالد 
عرفان پور با حضور مرتضى اميرى اســفندقه، محمدمهدى سيار و حامد 

طونى در فرهنگسراى انقالب برگزار شد.
اميرى اسفندقه در ابتداى اين نشست با بيان اينكه كتاب خوبى به ادبيات 
معاصر تقديم شــده، گفت: عرفان پور باز هم يكى از بهترين آثار خود را 
به حوزه شعر و ادبيات معاصر تقديم كرده است كه بسيار اثر ارزشمندى 

است.
وى ضمن بيان اينكه شــعرهاى نابى در اين مجموعه قرار گرفته  افزود: 
بايد گفت او اهل رصد ســتاره كلمات اســت و بدرستى كلمات را رصد 
كرده است. او ميالدهاى متعددى را پشت سر گذاشته و به اينجا رسيده 
اســت. اين زايش دوباره در شــعر ميالد همان زايش شعر انقالب است؛ 
چرا كه شــعر پارســى در همه ادوار شعر انقالب بوده است. يعنى شاعر 
عليه خود دروغينش، مدام قيام مى كند، بنابراين تولدهاى تازه اى در شعر 

ديده مى شود.
محمدمهدى سيار از كارشناسان حوزه ادبيات نيز به مجموعه تماشايى 
اشاره كرد و گفت: در حالى كه يك شاعر و معلم ادبيات همچون مرتضى 
اميرى اسفندقه از خواندن يك كتاب پيدا مى كند، حرف آخر را مى زند و 

گوياى همه موارد است.
وى گفت: با اينكه در هنگام ســرايش پيش از چاپ و حتى كمى قبل تر 
همه يا بخشى از اشعار را خوانده بودند، اما با ديدن كتاب تماشايى غافلگير 
شدند. من و ميالد همسايه، همكار، دوست و هم عصر هستيم. به حدى 
حرف هاى كارى بين ما هســت كه شايد از شــعر سراغى نمى گيريم، 
اما معموالً اشــعار را براى يكديگر پيامك مى كنيم يا مى خوانيم اما در 
موقعيت هاى طبيعى اين شــعرها را شنيده بودم و فكر نمى كردم وقتى 

كتاب چاپ شود، من غافلگير شوم.
وى گفت: پيش از چاپ بارها با خود ميالد اشعار اين مجموعه را خوانده 
بوديم يا ترتيب ســروده ها را عوض كرده بوديم، اما وقتى كتاب را ديدم 

شگفت زده شدم و اشعار برايم تازگى داشت.
ســيار در بخش ديگرى از ســخنان خود با تأكيد  بر اينكه «تماشايى» 
مجموعه شعرى خوب و خواندنى است، تصريح كرد: مخاطب با خواندن 
اين مجموعه جهانش بزرگ تر مى شود؛ چرا كه شعر خوب و تر و تازه عالم 

را گسترش مى دهد.
اين شاعر به «حكمت» در شعر عرفان پور اشاره كرد و توضيح داد: گمشده 
شــعر و ادبيات و هنر ما در اين روزگار حكمت است. البته تعريف ما از 
حكمت مى تواند دوگونه باشد. يكى ممكن است همين كه بگوييم حكمت 
در ادبيات منظور اين باشد كه شاعر فلسفه خوانده باشد و با اصطالحات 
فلسفى و كلى حرف هاى كلى در شعرش مواجه شويم، يك نگاه درست تر 
به حكمت مى تواند تماشاى همان امر ازلى و ابدى در لحظه و ديدن آن 
باشد. حكمتى كه شاعر مى تواند به ما هديه بدهد اين است و براى همين 
اهميت شــعر از فلسفه بيشتر مى شود؛ چون شاعر است كه مى تواند در 

لحظه موارد را پيش چشم ما بياورد.

روايت سرمميز اداره  كتاب 
از سانسور كتاب هاى مبتذل برخى انتشارات:

در هيچ كجاى دنيا
اينقدر از بى بندوبارى نمى نويسند

مهر: اسماعيلى امينى با اعالم 
مســئوليت خــود بــه عنوان 
ســرمميز بخــش شــعر اداره 
درباره  روايت هاى جالبى  كتاب 
ســازوكارهاى حاكم بر مميزى 

كتاب بيان كرده است.
نام اســماعيلى امينى بيشتر با 
شعر و نقد شعر همراه بوده است. 
شــاعرى كم حاشيه و منتقدى 
صريح كــه نظرات قابل توجهى 
در حوزه شعر داشته و البته خود 
نيز دستى در كار شعر طنز دارد. 
امينى تأكيد  مى كند مميزى و 

سانسور حق عرف حاكم بر جامعه است؛ چرا كه حاكميت ها و دولت ها 
دائم در حال تغيير هستند، اما عرف جامعه خير.

وى در ادامه با اشاره به اينكه ناشران معتبر در كشور خود داراى گروه هاى 
ارزيابى كيفى و محتوايى هســتند، از طيف ناشران به تعبير او، كاسب 
ياد مى كند كه بيشــترين هياهو در بازار كتاب درباره مميزى را صورت 
مى دهند: برخى ناشران كاسب با هياهو درباره مميزى كتاب بازار گرمى 
مى كنند. مثالً طرف كتابى را كه متعلق به ناشر ديگرى است براى انتشار 
عرضــه كرده و مجوزش را نگرفته و بعد هياهو مى كند كه من ممنوع از 
كار شده ام. مثل كسى كه به جرم دزدى بازداشت مى شود و بعد مدعى 

مى شود دولت تحمل من را ندارد.
اين شاعر در ادامه با بيان اينكه خيلى از آثار داستانى كه براى كسب مجوز 
به ارشاد مى آيد، رمان نيست، بلكه به تعبير وى «الفى شلفى» است، عنوان 
داشته است: در هيچ كجاى دنيا مانند ايران درباره خيانت و بى بندوبارى 
رمان نوشــته نمى شود و يا اگر مى نويسند با اين غلظت نمى نويسند. در 
دنيا كسانى كه اين دست آثار را مى نويسند، نام مشخص دارند؛ به آن ها 

مى گويند هرزه نگار و نه نويسنده. ناشرشان هم مشخص است.

گفت وگو با اميد مهدى نژاد، مديرمسئول نشريه طنز «سه نقطه» 

دغدغه هاى آقاى «...»

مهر: نشست ادبى با حضور دكتر «ادهم شرقاوى» نويسنده فلسطينى و با موضوع 
شــناخت انســان و تمكين و نداى الهى (اقرأ)، روز يكشنبه 22 جوالى در سالن 
دانشگاه سلطان قابوس در عمان و به ميزبانى گروه دانشجويى صداى توسعه (صوت 

التنميه) وابسته به اين دانشگاه برگزار شد.
شرقاوى در ابتداى سخنانش گفت: ما قومى هستيم كه نخستين واژه در كتاب ما 

و اولين كلمه اى كه آسمان به زمين خطاب كرد، اقرأ (بخوان) بود و نه امور ديگر.
وى افزود: با وجود اينكه همه اين موضوعات موجب آبادســازى زمين اســت، اما 
خداوند متعال مى خواهد به ما بفهماند كه آن كس كه او را از روى بصيرت و شناخت 

عبادت مى كند، تفاوت دارد با آنكه ناشناخته و از سرجهالت بندگى خدا مى كند.
اين نويسنده مطرح فلسطينى يادآور شد: اين عجيب است كه اكثر افراد از «امت اقرأ 
(بخوان)» به دنبال نوشتنند، تا كنون از هر نمايشگاه و يا كشورى كه بازديد كرده ام 
اغلب پرسش ها اين بوده كه چگونه بنويسيم؟ و من مى خواهم امروز به شما بگويم 

كه چگونه بخوانيم؟

ادبيات

نويسنده آواره فلسطينى:

به دنبال نوشتن اند 
نه خواندن!

روايت الهام فالح 
از رمان تازه اش درباره اوتيسم

ادبيات چاشنى 
طرح مشكالت 
اجتماعى است

مهر: ششمين اثر داستانى الهام فالح با عنوان «به من نگاه كن» در حالى اين روزها 
از ســوى نشر ققنوس منتشر و روز سه شنبه هفته جارى نيز رونمايى مى شود كه 
مى توان از اين داستان به عنوان يك اتفاق تازه در رزومه داستان نويسى اين نويسنده 
ياد كرد. داســتانى كه اين بار او را از دل تاريــخ و روايت ها و خاطراتى كه زندگى 
انسان هاى داســتان هايش را احاطه كرده است، به بطن زندگى اجتماعى امروز با 
همه تلخى ها و گزندگى هايش هدايت مى كند. اين نويســنده عنوان كرد: من آثار 
داستانى ام را واقعيت هايى جداى از هم نمى دانم، منتهى كارهاى قبلى من بيشتر به 
درونيات و حال و هواى آدم ها در مواجهه با پديده اى مانند جنگ و انقالب پرداخته 
و درگيرى درونى و بيرونى آدم ها در اين زمينه را روايت مى كند، اما در اين اثر سعى 
كردم درباره آسيب هايى كه انسان در برخورد با موانع اجتماعى دچار آن مى شود را 
بيان كنم. وى در همين زمينه درباره مسئله اوتيسم كه دستمايه نگارش اين رمان 
نيز شده است، اشاره كرده و مى گويد: اين مسئله  آدم هاى مواجه با خود را بيش از 

هر چيزى در معرض آسيبى درونى قرار مى دهد.

 كتاب

 ادب و هنر/ خديجه زمانيان  مجله «ســه 
نقطه» در دوره جديد انتشارش، وارد مرحله تازه اى 
شده است. پيش از اين در سال هاى 93 و 94 اين 
مجله با حمايت حوزه هنرى منتشر مى شد اما از 
اسفند سال گذشته به طور مستقل انتشارش را 
شروع كرده است. به گفته اميد مهدى نژاد مدير 
مسئول اين مجله، «سه نقطه» قرار نيست در دوره 
جديد انتشــارش، تفاوت ماهوى با آنچه پيش از 
اين منتشر مى شده، داشته باشد. در دوره قبلى در 
انتشار «سه نقطه» ايده طنز جدى دنبال مى شد 
كه در دوره جديد همان ايده دنبال مى شود اما با 
حركتى رو به جلو، جذاب و به روزتر از آنچه قبًال 

مخاطب شاهد آن بوده است. 
درخصوص دوره جديد نشــريه طنز «سه نقطه» 
با اميد مهدى نژاد به گفت و گو نشستيم و درباره 
مسائل  و مشكالت پيش روى طنزنويسان امروز 

گپ زديم. 
اميد مهدى نژاد، شــاعر و نويســنده و طنزپرداز 
متولد ســال 1358 در تهران است. او تحصيالت 
آكادميك در رشــته ادبيات نــدارد ولى يكى از 
بهترين طنزســرايان جوان معاصر اســت. اولين 
شعرهايش را در سال 1381 از طريق مطبوعات 
منتشر كرد و در حوزه انتشار كتاب و فعاليت هاى 
مطبوعاتــى كارنامه پر و پيمانــى دارد كه عضو 
هيئت تحريريــه ماهنامه ســوره، عضو هيئت 
تحريريه دوهفته نامه آينده سازان، دبير تحريريه 
فصلنامه و ماهنامه تخصصى شعر، عضو شوراى 
راه اندازى روزنامه خورشيد، دبير سرويس ادب و 
هنر سايت تبيان، عضو هيئت تحريريه ماهنامه 
امتداد، عضو هيئت تحريريــه ماهنامه راه، دبير 
بخش شعر ماهنامه پالك 8، عضو هيئت تحريريه 
روزنامه همشهرى چاپ عصر، دبير سرويس شعر 
پايگاه فرهنگ و ادب فارسى «لوح»، دبير تحريريه 
ســايت دفتر طنز حــوزه هنرى و... بخشــى از 

فعاليت هاى رسانه اى اوست. 
كتاب ســوم، رجزمويه، پياده ها، دادخواســت، از 
قبيل زندگان و يك بغل كاكتوس بخشى از آثار 

مكتوب او در حوزه شعر هستند. 

 در دو شــماره نشريه «ســه نقطه» به 
بيشتر  و  نپرداخته ايد  سياسى  موضوعات 
به دنبال موضوعــات اجتماعى و فرهنگى 
بوده ايد. اين مســئله  بــه دليل خالقيت 

ژورناليستى بوده و يا ترس از مميزى؟ 
هميشه بخش عمده اى از طنزهاى ژورناليستى 
طنزهايى است كه به مسائل  سياسى مى پردازند. 
اما از جهت ديگر طنز سياسى آفتى براى طنز بوده 
است. اين آفت به داليل مختلف به وجود مى آيد 
از مميــزى گرفته تا خودسانســورى و اختالف 
نظرهاى شديدى كه در ميان افراد جامعه وجود 
دارد. به همين داليل طنز عميق سياسى بسيار 
كم نوشته مى شود و طنزهاى سياسى معموالً به 
وقايع زودگذر و دست انداختن به موضوعات روز 

و ســوتى هاى سياست گذاران اكتفا مى كنند كه 
ما ســعى كرده ايم به دليل اينكه طنز جدى تر و 
عميق ترى خلق شود از اين مسئله  پرهيز كنيم. 
البته حتماً اشارات سياســى خواهيم داشت اما 

مشخصاً طنز سياسى نيست. 

 اگر بخواهيد نگاه آســيب شناسانه به 
نشريات طنز داشــته باشيد به چه نكاتى 
اشاره مى كنيد و چه كرده ايد تا «سه نقطه» 

دچار اين ابتذال ها نشود؟ 
در حال حاضر نشريه هاى طنز كم شده اند و جز 
چند نشــريه محدود نشريه اى منتشر نمى شود. 
طنز بيشتر در فضاى مجازى رخ مى دهد. اما اگر 
بخواهيم نگاهى آسيب شناسانه به طنزهاى امروز 
داشته باشيم بايد بگويم طنزهاى امروز سطحى 
شــده اند و طنزهاى تفكر برانگيز و يا طنزى كه 
در آن نقد جدى باشد كم تر اتفاق مى افتد. البته 
به لحاظ شــيوه هاى بيانى و فنى حتى در فضاى 
مجــازى هم طنزهــاى خوبى توليد و منتشــر 
مى شود اما هميشه در زمينه طنز با فقر موضوعى 
مواجهيم، اين مسئله  هم شايد به دليل همان نگاه 

سياسى است كه هميشه وجود دارد. 

 طنزى كه در فضاى مجازى امروز وجود 
دارد سطح ســليقه مخاطب را باال برده يا 

موجب ابتذال اين سليقه شده است؟ 
مخاطب طيف وسيعى را در بر مى گيرد. البته در 
حال حاضر مطبوعات كاغذى با بحران كاغذ روبه رو  
هستند. فضاى مجازى به حدى انتشار مطلب را 
سهل و آسان كرده كه حتى خود نويسنده ها هم 

ترجيح مى دهند مطالبشان را در فضاى مجازى 
منتشر كنند و تعامل مستقيم و فورى با مخاطب 
داشته باشند و سريع بازخوردها را دريافت كنند. 
اصوالً اين فرايند كه مطلبى سفارش داده شود و 
نوشته شود و بعد به دست مخاطب برسد، منسوخ 
شده است. اما در مطبوعات ژانر كتاب- مجالت، 
هنــوز مخاطب مخصوص و پيگير خودشــان را 
دارند. اكنون اگر مجله اى مثل گل آقا منتشر شود 
آن قــدر كه در دوره خــودش به لحاظ مخاطب 
استقبال مى شــد، مورد استقبال قرار نمى گيرد. 
چون اين نشــريه در آن زمــان در فضاى جدى 
منتشــر مى شــد، فضايى كه طنز سياسى مورد 
اقبــال بود و اين طنزها پناهگاه روحى مردم بود. 
اما هرچه زمان گذشــت و پاى فضاى مجازى به 
زندگى ها باز شد اين شيوه تعامل بين نويسنده و 
مخاطب تقريباً به حاشيه رفت. اما كتاب- مجالت 

هنــوز مخاطب محدود و پيگير خودش را دارد و 
ســه نقطه هم كتاب- مجله است و به نظر من 
هنوز مخاطبى هست كه دنبال اين نوع طنز باشد.

 استقبال مخاطب از نشريات طنز كنونى 
چطور است؟ 

ببينيد به طور كلى استقبال مخاطب از نشريات 
مكتوب كم شده است و اين ربطى به طنز و غير 
طنز ندارد. در همــان زمان كه مردم از «گل آقا» 
استقبال مى كردند مخاطبان روزنامه هاى جدى 
براى خريدن كيهان و اطالعات صف مى بستند. 
همان طور كه گفتم در زمان حال شــيوه تعامل 
مخاطب با رسانه تغيير كرده است. مخاطب عام 
ديگــر براى خواندن خبر نمــى رود پول بدهد و 
روزنامه بخرد چون يك رسانه مجانى در جيبش 
دارد. اينك موبايل ها پر از خبر هستند. طنز هم 
همين طور است، فضاى مجازى پر از طنز است و 
مخاطب دليلى نمى بيند براى خواندن يك مطلب 

طنز، هزينه كند. 

 با توجه به اين تغيير رويه مخاطب، براى 
خريده شدن و ديده شدن«سه نقطه» چه 

كرديد؟ 
در سه نقطه دايره مخاطبمان را مشخص كرده ايم. 
طيف كتابخوان مخاطب ما هستند چون همان 
طور كه گفتم ســه نقطه نشريه اى كتاب- مجله 
اســت و ويژگى اش اين است كه طنزهاى تاريخ 
مصرف دار ندارد و مخاطب مى تواند تا ماه ها بعد 

مطالب را بخواند و لذت ببرد. 
به هر حال مخاطب ما، مخاطب كتابخوانى است 

كه حاضر است براى محصول فرهنگى، دست به 
جيب شود و فكر هم مى كنم با همه حرف هايى 
كه گفتم اين مخاطبان كم نيســتند، فقط بايد 
خودمــان را به آن ها معرفى كنيم و اعتماد آن ها 
را جلب كنيم؛ چون مخاطب عام براى پيدا كردن 
خوراكش سراغ مجله و كتاب نمى رود. ما در واقع 
به ســمت مخاطبى مى رويم كه نيــازى فراتر از 

طنزهاى روزمره دارد. 

 مدعى هستيد كه «سه نقطه» مى خواهد 
خألهاى طنز مطبوعات امروز را پر كند؟ 

بله حتماً همين طور اســت. مــا در حوزه طنز 
به دنبال پــر كردن خألهاى موجــود در حوزه 
طنزنويســى هســتيم و در همين محور گام بر 
مى داريم چون بســيارى از نويســندگانى كه در 
اين مجله مى نويســند اين توان را دارند كه طنز 
ژورناليســتى تند و تيز براى طيف وســيعى از 
مخاطب را بنويســند اما ايــن كار را نمى كنند 
چون آن ها هم مى داننــد براى مخاطب ديگرى 
مى نويســند و ســعى مى كنند چيــزى كه آن 

مخاطب را راضى مى كند بنويسند.
 

 ميزان استقبال مخاطب از شماره هايى كه 
منتشر شده چگونه بوده است؟ 

فراتــر از انتظار ما بوده اســت. حتى مخاطبانى 
داشــته ايم كه منتظر انتشار شــماره هاى بعدى 
نشريه بودند. خوشبختانه اطالع رسانى خوب بوده 
اســت چون از همه نويسنده هاى مجله خواسته 
بوديم نشــريه را در رســانه هايى كه در اختيار 

داشتند و يا مرتبط بودند، تبليغ كنند. 

 در روزگار امروز بــا اين مخاطب و اين 
جامعه، طنزنويسى چه سختى هايى دارد؟ 

در روزگار امروز انجام هر كار خوبى با سختى هاى 
زيادى همراه اســت. به هر حال جنس طنز، نقد 
اســت و از آن جا كه پذيــرش نقد در جامعه ما 
سخت است، طنزنويسى هنوز سختى هاى خودش 
را دارد. اما در مسائل  اجتماعى و فرهنگى راحت تر 
مى توانيم طنزپــردازى كنيم براى همين به اين 

سمت حركت كرديم. 

 همكارى نويســندگان براى نوشتن در 
«سه نقطه» چطور بود؟ 

از اين جهت اصالً مشــكلى نيست. در سه نقطه 
نويسندگانى براى ما نوشتند كه طنز نويس هم 
نبودند مثل امراهللا احمدجو، هادى مقدم دوست 
و يا احســان عبدى پور. ما خودمان را محدود به 
طنزنويسان نكرديم و از همه صاحب قلمانى كه 
نگاه طنزآميز به موضوعات دارند، خواسته ايم براى 

ما بنويسند. مشكل ما اين مسائل  نيست. 
مشــكل ما پيدا كردن مخاطبى اســت كه براى 
خريد مجله دست به جيب شــود، پول بدهد و 

نشريه را بخرد و بخواند.

برش

طنزهاى امروز سطحى شده اند و 
طنزهاى تفكر برانگيز و يا طنزى كه 
در آن نقد جدى باشد كم تر اتفاق 
مى افتد. البته به لحاظ شيوه هاى 
بيانى و فنى حتى در فضاى مجازى 
هم طنزهاى خوبى توليد و منتشر 
مى شود اما هميشه در زمينه طنز 

با فقر موضوعى مواجهيم
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سرپرست بنياد فرهنگى «روايت فتح» منصوب شد
تسنيم/  رئيس سازمان بسيج مستضعفين طى 
حكمى محمد حبيبى را به عنوان سرپرســت 
بنياد فرهنگى روايت فتح منصوب كرد. حبيبى 
هم اكنون مديرگروه هنرهاى نمايشى روايت فتح 
است كه با حفظ سمت، سرپرستى بنياد فرهنگى 
روايت فتح را عهده دار شده است.  وى از هنرمندان 
و مديران فرهنگى باسابقه كشور است كه پيش 
از اين مســئوليت هاى فراوانى از جمله معاونت 

هماهنگى و مديريت طرح و برنامه بنياد فرهنگى روايت فتح و نيز مديرعاملى 
انجمن هنرهاى تجســمى انقالب و دفاع مقدس را به عهده داشته است. پيش 
از حبيبى، احسان محمد حسنى عهده دار مسئوليت بنياد فرهنگى روايت فتح

 بود.

رونمايى از تازه ترين پوستر «تنگه ابوقريب»

خط مديا/ جديدترين پوستر فيلم سينمايى ديدنى «تنگه ابوقريب» رونمايى 
شد. فيلم سينمايى «تنگه ابوقريب» به كارگردانى بهرام توكلى كه سال گذشته 
توانست سيمرغ بلورين جشــنواره فجر را كسب كند، داستان رشادت هاى 
رزمندگان در تنگه ابوقريب را روايت مى كند. روايتى است از دفاع گردان عمار 
در برابر لشكركشى رژيم بعث به فكه و شرهانى. تنگه ابوقريب نه فيلمى است 
نه متكى به جذابيت هاى ذاتى داستان بلكه متكى به درام حاصل از به تصوير 
كشيدن درست اتفاقات ميدانى و ارتباط آنها با شخصيت ها و دراماتيزه كردن 
اين كليت است.صحنه هاى باور ناپذير و گه گاه محصور كننده در اين فيلم 
جواد عزتى، امير جديدى، حميدرضا آذررنگ، على سليمانى، قربان نجفى و 

مهدى قربانى به ايفاى نقش پرداختند. 

فيلم «شانتاژ» در مراحل پايانى ساخت
سيما و سينما/ امير مومنى اصل، كارگردان جوان كشورمان كه اين روزها 
مشغول ساخت فيلم «شانتاژ» به تهيه كنندگى پرويز قدسى و محمدمهدى 
محمدى است از نهايى شدن اين فيلم تا يك ماه آينده خبر داد. او به خبرنگار 
ما گفت: مجوز پخــش ويديويى فيلم را گرفتيم، اما به دنبال گرفتن مجوز 
اكران فيلم در بخش هنر و تجربه هستيم. مومنى اصل با بيان اينكه ژانر فيلم 
درام جنايى اســت، خاطرنشان كرد: داستان شانتاژ در مورد گروه تبهكارى 
است كه وارد زندگى پولدارها مى شوند و به قصد اخاذى براى آن ها مشكالتى 
را پيش مى آورند. كارگردان تله فيلم «انتخاب موفق» افزود: اين فيلم جلوه هاى 
ويژه زيادى دارد و در نوع خودش پرهزينه است چون لوكيشن هاى متعدد، 
تعداد بازيگران باال و صحنه هاى اكشــن بسيارى دارد كه روند ساخت آن را 
دشوار كرده بود.  او با بيان اينكه فيلنامه اين فيلم از ميان 100 فيلمنامه اى 
كه به دستش رسيده بود، انتخاب شد، گفت: مى توانستم يك فيلم آپارتمانى 
و كم هزينه بســازم، اما در اولين تجربه ام براى ساخت فيلم بلند داستانى، 
ريسك كردم و فيلمى در ژانر اكشن را با هزينه هاى باال ساختم و به فروش آن 
اميدوارم. وى از پايان تدوين و صدا گذارى اين فيلم و آماده سازى موسيقى 

تيتراژ آن خبر داد.

 ســيما و ســينما/ زهره كهندل  قهرمان 
ملى الزامــاً يك نابغــه يا مخترع يــا هنرمند 
خاص نيســت. مى تواند يــك آدم معمولى در 
اطرافمان باشــد كه از تهديدها، فرصت ساخته 
و همه تالشــش را براى بهتر شــدن اوضاع به 
كار گرفته است. واحد مستند جشنواره مردمى 
عمار براى حمايت از توليد فيلم مســتند كوتاه 
بــا محوريت «ملت قهرمان» قرار اســت كه اين 
قصه ها را به تصوير بكشد. اين واحد در فراخوانى 
از عالقه منــدان دعوت كرد كــه آثار خود را در 
دو بخش «قهرمانان ملــت» و «قهرمانان عدالت 
خواهى» تا پايان مرداد به اين مجموعه فرهنگى 

ارسال كنند.
رضا مســعودى، مجرى اين فراخوان و مسئول 
طرح و سوژه واحد مستند عمار در گفت و گو با 
خبرنگار ما به بيان جزئياتى در اين باره پرداخته 

است. 
او دربــاره ضرورت اعالم ايــن فراخوان توضيح 
مى دهد: نشــان دادن پيشــرفت هاى كشور و 
الگوســازى از ضرورت هاى حــال حاضر مطرح 
است؛ مثًال كسى كه در زمينه نانو كار مى كند، 

مى تواند به عنوان الگو مطرح شود.
مســعودى تأكيد مى كند: با توجه به اينكه در 
آســتانه 40 سالگى انقالب هستيم، اين اهميت 
وجــود دارد كه بعد از چهــار دهه از انقالب در 
فضاى يأس آور رسانه اى، نيمه پر ليوان هم ديده 
شود و بركات انقالب اسالمى براى كشور، ضريب 

رسانه اى بگيرد.
او ادامــه مى دهــد: نشســتى درباره بررســى 
نهادهــاى  منظــر  از  ايــران  پيشــرفت هاى 
بين المللى داشــتيم كه آنجا اشــاره شــد كه 
ايران در ســال هاى پس از پيروزى انقالب، چه 
دستاوردها و توفيقاتى داشته است. قرار نيست 
كــه خالف واقعيــت بگوييم يا پيشــرفت ها را 
ناديده بگيريم، بلكه ظرفيت هاى موجود را بايد 
شناســايى كرد. دوستان واحد مستند، سوژه اى 
را در دســت توليد دارند درباره يك جوان دهه 
هفتادى كــه محصوالتــش را در زمينه نانو به 
كشــورهاى مختلف صادر مى كنــد. اين جوان 
مى تواند به عنوان يك قهرمان دهه 70 برآمده از 
نظام جمهورى اسالمى معرفى شود. در موضوع 
عدالتخواهى هم يك روحانى در روســتايى دور 

افتاده در سيستان و بلوچستان كارهاى جديدى 
را بــراى محروميت زدايى انجام داده اســت از 
پرورش مرغ گرفته تا خودكفايى براى توليد برق 

با صفحات خورشيدى. 

 نگاه واقع گرايانه به ظرفيت هاى داخلى
بايد نســبت به ظرفيت هاى داخلــى، نگاه واقع 
نگر داشــت. مسئول طرح و سوژه واحد مستند 
عمار با بيان اين مطلب يادآور مى شود: نيروگاه 
دماوند، نيروگاه هفتم در دنياست و كسى كه با 
تــالش جهادى، اين نيروگاه را راه اندازى كرده، 
بايد به عنوان قهرمان پيشــرفت معرفى شود يا 
دانشجويى كه نتيجه پايان نامه اش، ساالنه 50 
ميليون دالر صرفه جويى ارزى براى كشــور در 

پى دارد، نيز از قهرمانان ملى است.
مســعودى مى گويد: در فضاى رسانه اى چقدر 
به اين آدم ها ضريب داده مى شــود؟ آن قدرى 
كه روستاييان، يك بازيگر را مى شناسند، شايد 
قهرمانــى را كه در آن روســتا بــه خودكفايى 

گندم رســيده، نشناسند چون فضاى رسانه اى، 
ضريب ها را اشتباه تعريف كرده است و قهرمانان 
واقعى كمتر شــناخته مى شوند. آدم هاى عادى 
كه كارهــاى بــزرگ مى كنند، بايــد به مردم 
شناسانده شوند. معلمى كه دانش آموزان فعال 

و پرسشــگرى را تربيت مى كند، او هم مى تواند 
قهرمــان عدالتخواهى باشــد. او درباره ضرورت 
انتخاب دو محــور «قهرمانان ملت» و «قهرمانان 
عدالت خواهى» در اين فراخوان توضيح مى دهد: 
بايد فضاى مطالبه گرى درست در جامعه شكل 
بگيرد. آدم هاى عدالتخواه و طالب پيشرفت، در 

به وجود آوردن اين فضا تأثيرگذار هستند. 
براى نمونه مســتندى با موضوع كاميون دارها 
توليد شــد كه نســبت به توزيــع ناعادالنه بار 
در كمرگ اعتراض داشــتند، مستندســازى به 
نام «ميثــم صفائيان» مطالبه ايــن رانندگان را 
رسانه اى كرد. مســتند «داد» در فضاى مطالبه 
گرى، تأثيرگذار بود و الگويى در اين زمينه ارائه 
داد.  به گفته مســعودى، در حوزه پيشرفت هم 
بســيارى منتظرند كه از جاهاى ديگر بيايند و 
مشكالتشــان را حل كننــد در حالى كه يكى 
از روســتاييان خراســان جنوبى، پرورش زالو 
راه انداخته اســت و زالوهايش را به كشورهاى 
اروپايى صادر مى كنــد. او خودش اين تغيير را 

ايجاد كرده و منتظر يك ناجى خارجى هم نبوده 
است.

 قهرمان هايى از جنس آدم هاى عادى
اين فراخوان بنا دارد تصوير كليشه اى از قهرمانان 
ملى را بشكند و افرادى را كه دستاوردهايى براى 
مردم و كشور داشته اند، معرفى كند. مسعودى 
مى گويد: قالب مســتند هم ظرفيت هاى خوبى 
براى به تصويركشيدن قهرمانان ملى دارد چون 

اين ژانر تصويرى، بى واسطه و واقعى است.
وى با اشاره به حمايت از ساخت مستندهايى با 
فيلمنامه هاى خوب يادآور مى شود: در سال هاى 
اخير با برگزارى جشنواره عمار، بانك اطالعاتى 
خوبى در اين باره جمع آورى شــده است؛ مثًال 
قهرمانى در بخش مستندهاى آماتور ديده شد 

كه بعدها كار جدى تر درباره او ساخته شد.
مســعودى تأكيــد مى كند: هر كســى كه فكر 
مى كند مى تواند در اين فضا كار كند چه آماتور 

و چه حرفه اى، مى تواند اثر بفرستد. 
اين فراخوان براى حمايت از توليد فيلم مستند 
با محوريت «ملت قهرمان» داده شد و قرار نيست 
كه اين قهرمان ها، آدم هاى خيلى خاصى باشند 
يا الزاماً هلدينگ هاى بزرگى داشــته باشــند. 
افــراد عادى كه ظرفيت هــاى دراماتيك بااليى 
دارند، مى توانند سوژه ســاخت مستند باشند. 
ضمن اينكه ســوژه هاى فيلمنامه نبايد قبًال در 

جشنواره اى شركت كرده باشند. 
وى با بيان اينكه ســقف حمايت مالى از توليد 
مستند هم بستگى به فيلمنامه دارد، مى افزايد: 
عالوه بر اين رايزنى هايى با شبكه هاى سه، افق 
و مستند براى پخش آثار شاخص صورت خواهد 
اين گــزارش، فيلمنامه هاى  براســاس  گرفت. 
ارســالى بايد به صورت دو ستونى و بين سه تا 
15 صفحــه و با فونتb_nazanin ســايز 14 
باشــد. فيلمنامه هاى مربوط به مســتند كوتاه 
كمتر از 25 دقيقه از اولويت بيشترى براى توليد 

برخوردار هستند. 
ضمن آنكه استفاده از روش هاى خالقانه در شيوه 
روايت و تصويربردارى امتياز ويژه  در پذيرش آثار 
دارد.   پنــج فيلمنامه برتر عالوه بر بهره مندى 
از جايزه نقدى 30 ميليون ريالى، براى ســاخت 

مستند نيز مورد حمايت مالى قرار مى گيرند. 

برش

آن قــدرى كــه روســتاييان، يك 
را مى شناســند، شــايد  بازيگــر 
قهرمانــى را كه در آن روســتا به 
خودكفايى گندم رسيده، نشناسند 
چون فضاى رســانه اى، ضريب ها 
را اشــتباه تعريف كرده اســت و 
قهرمانــان واقعى كمتر شــناخته 

مى شوند

سيما و سينما

جزئيات فراخوان حمايت از توليد فيلم مستند «ملت قهرمان» با نگاه به نيمه پر ليوان، توسط جشنواره مردمى عمار 

داستان«معمولى» هاى «قهرمان»

دريچه

فارس: محمدمهدى تقوى، فعال فرهنگى در يادداشتى كه خبرگزارى 
فارس منتشر كرد، نوشت: مدتى است برخى شوخى هاى مستهجن در 
برخى شــبكه هاى تلويزيون بويژه در شبكه نسيم و برنامه خندوانه به 
نحو عجيبى افزايش يافته و اين در حالى است كه چنين شوخى هايى 
اصًال نبايد در تلويزيون وجود داشــته باشد. اما شوخى ها و حرف هاى 
مشــمئزكننده جنســى واقعاً در جايى كه به تعبير حضرت امام بايد 

دانشگاه باشد، رواست؟
1) بى ترديد شــأن بيننده ايرانى بسيار باالتر و واالتر از اين است كه حتى اندكى از زمان خويش را صرف 
شــنيدن اين گونه كارهاى سخيف كند؛  ضرورت نهى از منكر نيز الزام مى كند نسبت به ترويج خواسته يا 
ناخواسته بى حيايى در تلويزيون اعتراض كنيم. البته وجود شوخى هاى منحرف فقط محدود به اين شبكه 
و اين برنامه نيســت؛ اما اينكه در شــبكه اى بخواهند همه كار براى خنداندن ملت انجام دهند؛ همه نوع 
مثال كه به ُجك هاى زننده ارجاع مى دهد، مطرح شــود؛  هر حرفى كه براى به اصطالح شاد كردن مردم 
صالح بدانند حتى اگر حرفى آلوده و ناپاك باشــد، برانند و در واقع با توجيه «مى خواهيم مردم تلويزيون 
مملكت خودشــان را ببينند نه ماهواره را» كارها و شوخى هاى ناپسند و مبتذل را عادى كنند، واقعاً جاى 

تذكر شديد و منع دارد. 
2) برنامه اى كه واقعاً مردم را بخوبى مى تواند شــاد كند و پيش از اين نيز از پســش برآمده، چه نيازى به 
اين دارد كه در برنامه اى با عنوان «خنداننده شو» فردى بيايد شوخى هايى را مطرح كند كه حتى در پايان 
اجرايش،  خانم داور به او تذكر دهد كه برخى از مواردى كه گفتى حتى مناســب ســن تو نيست! چرا در 
ميان اســتندآپ كمدى ها اجازه پخش به برخى داده مى شود كه موارد بسيار زشتى را عنوان مى كنند؟ آيا 

قبح زدايى از ضدفرهنگ ها پيش شرط خنديدن و خنداندن است؟
3) به نظر مى رسد در شرايط كنونى و با توجه به تداوم مسائل پيش آمده، افرادى سعى دارند ضمن تمسخر 
فرهنگ اصيل ايرانى و الزامات شــرعى و دينى، در دامن زدن به لجام گســيختگى ها و بى بندوبارى هاى 
اخالقى پيشــى بگيرند؛ در حالى كه صداوســيما بايد مراقب چنين مواردى باشد و مخاطبان خود را كه 

خانواده هاى ايرانى هستند به واسطه اين كوتاهى ها از دست ندهد.

يادداشتى به بهانه شوخى هاى مبتذل «خنداننده شو»

مناسب سن ات شوخى كن!
تسنيم: تهيه كننــدگان انيميشن ســينمايى «فيلشاه» برنامه مفصلى 
براى ســال تحصيلى جديد مدارس تــدارك ديده اند. حامد جعفرى، 
تهيه كننده «فيلشــاه» درباره ساير برنامه هاى اكران اين اثر گفت: ما از 
اينجا به بعد دو موضوع مهم را در خصوص «فيلشــاه» دنبال مى كنيم؛ 
يكــى اكران هــاى دانش آموزى براى مــدارس و ديگــرى هم توليد 
محصوالت جانبى از اين انيميشــن اســت كه تا امروز فقط نزديك به 

يك ميليون جلد دفتر از كاراكترهاى مختلف «فيلشاه» توليد شده و در حال توزيع براى فصل شهريورماه 
و آغاز ســال تحصيلى جديد مدارس اســت. در كنار اين براى «فيلشاه» كتاب نقاشى و استيكر، تِم تولد و 
تِم جشن تكليف و بسيارى محصوالت متنوع ديگر طراحى شد تا بتوانيم بحث استمرار ارتباط با مخاطب 
را از طريق توليد محصوالت جانبى داشــته باشــيم. در كنار همه اين موارد در حال پيگيرى توليد سريال 

«فيلشاه» هستيم تا بتوانيم اين موضوع را به عنوان يك بسته به مخاطب خود ارائه كنيم. 
جعفــرى در پايان با اشــاره تحقيقات بازار و تحليل مخاطبى كه به صورت يك طرح علمى به ســفارش 
«هنرپويا» انجام شــده است، گفت: براى ما بازخوردها و نظرات مخاطبان بسيار مهم است، ما از يك گروه 
علمى در دانشگاه عالمه طباطبايى خواستيم كه در حوزه تحليل مخاطب و اثربخشى تبليغات و پيام فيلم 
و ســاير پارامترها به ما كمك كند كه اين طرح انجام شده و با حضور در سينماهاى مختلف و مصاحبه با 
والدين و فرزندان آن ها در ســينماهاى مختلف به بازخوردهاى جالبى دست يافته ايم كه ان شاءاهللا در آثار 

بعدى خود از نتايج اين تحقيقات استفاده خواهيم كرد. 
جعفرى در ادامه با اشــاره به تأثير بازخوردهاى «شاهزاده روم» بر روند توليد دومين اثر سينمايى هنرپويا 
يعنى «فيلشاه» اظهار كرد: پس از «شاهزاده روم» سعى كرديم با توجه به بازخوردهايى كه از طيف متنوع 
مخاطبان اثر از جمله بچه ها، والدين و كارشناســان گرفتيم، نواقص را در «فيلشــاه» كمتر كنيم و البته 
تأثير خود را هم داشــت. «شاهزاده روم» نقطه عطفى در تاريخ سينماى ايران است كه به انيميشن كشور 
كمك بســزايى كرده اســت، به نظر من يكى از موفقيت هاى مهم هنرپويا، اكران نوروزى «فيلشــاه» بود 
چراكه كســانى كه با فرايند اكران در سينماى ايران آشنا باشند، از ميزان اهميت باالى اكران نوروزى در 

آن آگاه هستند.

حامد جعفرى خبر داد

«فيلشاه» نوشت افزار مى شود



 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده
آن ســا ل ها، در آمريكاى پهناور 
جنوبى،اســپانيايى ها همــه كاره 
بودنــد. به جز «برزيل» بزرگ كه مســتعمره 
پرتغــال بود، ديگــر ســرزمين هاى اين پهنه 
در  بودنــد.  كــرده  قبضــه  اســپانيايى ها  را 
ونزوئال، شــيلى، پرو، كلمبيا و... همه جا، اين 
اشــراف زاده ها و «ژن هاى خوب» اســپانيايى 
بودند كه رياست و امارت را در دست داشتند و 
كشور را با سليقه پادشاه اسپانيا مى چرخاندند.
ســوژه گــزارش امــروز، يــك «ژن خوب» 
ونزوئاليى – اسپانيايى است كه البد بر اساس 
قوانين ناشناخته علمى، جهش ژنتيك مى كند 
و آدمى مى شــود كه نبايد بشــود! «سيمون 
بوليوار» كه امــروزه به عنــوان قهرمان ملى 
كشــورهاى نه چندان پيشــرفته و حتى فقير 
آمريكاى جنوبى شــناخته مى شود، از جمله 
اشــراف زاده هايى اســت كه به نــژاد، ژن و 
پيشــينه آبــا و اجدادى اش پشــت مى كند و 
جلودار پابرهنه هايى مى شود كه حوصله شان 
از ســلطه ابرقدرتى مانند اســپانيا سر رفته و 

سوداى استقالل در سر دارند.

 يك اشراف زاده ديگر
نام خانوادگى «بوليوار» اســپانيايى است و از 
يك روســتا در ناحيه «باسك» اسپانيا گرفته 
شده اســت. «بوليوار» ها از وابستگان خاندان 
سلطنتى اسپانيا بودند كه در قرن 16 ميالدى 

به ونزوئال كوچ كردند.
عالوه بر امالكى كه ســلطنت در اختيار آن ها 
گذاشــته بود، مزارع نيشــكر و بعدها معادن 
طال، نقــره و مس، آن ها را بــه ثروتمند ترين 
خانــواده در ونزوئال تبديل كــرد. از قرن 18 
ميالدى فقط 17 سال ديگر باقى مانده بود كه 
«ســيمون» در «كاراكاس» به دنيا آمد تا يك 
اشراف زاده «بوليوار» به ديگر اشراف زاده هاى 
ريز و درشت اضافه شــود. پدرش - سرهنگ 
ُدن خوان وينســت بوليوار- بعد از تولد فرزند 
چهارمش فقط سه ســال زنده ماند و مادرش 
هم وقتى «سيمون» 9 ساله شد از دنيا رفت.

 كنيز 300 پزويى
اولين دليلى كه سبب مى شود، سيمون بوليوار 
از خلق و خوى اشــراف زادگى و «ژن خوب» 
بودنش فاصله بگيرد، شــايد مرگ زود هنگام 
پدر و مادرش باشــد. يعنى با وجود اينكه در 
محيطى ســلطنتى و مرفه به دنيا آمده، تعليم 
و تربيت او ناخواســته به مسيرى مى افتد كه 
هيچ جايش به اشــراف زادگى، برده سازى و 

نوكر پرورى شــباهتى ندارد. اولين شخصيت 
تأثيرگذار در زندگى اش، پرستار كودكى به نام 

«هيپولتيا» است.
نــه اينكه فكر كنيد از پرســتار تحصيلكرده و 
دوره ديــده اى حرف مى زنيم كه براى مراقبت 

از بچه پولدارها تربيت شده اند.
«هيپولتيا» در واقع كنيز ســياه پوستى است 
كه خانواده براى مراقبت از كودك شــان او را 
به 300 پزو از بازار برده فروشــان خريده اند. 
براى اينكه از تأثير آموزش ها و محبت هاى اين 
كنيز آگاه بشويد مجبوريم خيلى فورى سرى 
به سال هاى بزرگســالى و حتى پايانى زندگى 

«سيمون» بزنيم.
وقتــى كه در اوج قدرت بــه فرماندهى ارتش 
ونزوئال رســيد و قدرتمندانه وارد «كاراكاس» 
شــد، در ميــان ســيل اســتقبال كننده ها، 
چشــمش به «هيپوليتا» افتــاد. همه دبدبه و 
كبكبه ژنرالى و فرماندهى اش را فراموش كرد، 
از صف بيرون آمد و خودش را در آغوش كنيز 
سياه پوســتش انداخت! سال هاى آخر عمر در 
نامه اى به خواهرش نوشــت: هرچه هيپوليتا 
مى خواهــد به او بده... جــورى با او رفتار كن 

انگار كه مادر من است...!

 معلم سرخانه مشكوك
دومين شــخصيت مهــم و بلكه شــخصيت 
مهم تر زندگــى اش، يك معلــم خصوصى به 
نام «ســيمون رودريگز» بود. چشــم و گوش 
«ســيمون بوليوار»، باز شدن شــان به روى 
افــكار آزاديخواهانه و روشــنفكرانه را مديون 
«رودريگــز» هســتند. عموى «بوليــوار» كه 
سرپرستى اش را به عهده داشت اگر مى دانست 
«رودريگز» پيش از معلم خصوصى شــدن در 
14 ســالگى از خانه فرار كرده و همه اروپا را 
سير و سياحت كرده و بدون اينكه جاى ثابتى 
بند بشود، با كلى افكار و ايده هاى آزاديخواهانه 
و سوء سابقه سياسى، به ونزوئال برگشته، هرگز 

برادرزاده اش را به او نمى سپرد.
در هر حال ايــن «رودريگز» بود كه درگوش 
اشــراف زاده نوجــوان حــرف از آزادى، قيام 
عليه وضع موجود و پاره كردن قيد و بندهاى 

اسپانيايى زد.

 مادريد رنگارنگ
معلم انقالبى اش اما سرانجام لو رفت. «بوليوار» 
14 يا 15 ســال بيشتر نداشت كه «رودريگز» 
به اتهام توطئه عليه پادشاه اسپانيا، دستگير و 
ســپس تبعيد شد. عمويش به قصد ايجاد يك 
تغيير اساســى در زندگى برادرزاده اش او را به 

مدرسه نظام فرســتاد. معلمان مدرسه نظامى 
بــه او گفتند برادرزاده نوجوانش جز ُمشــتى 
فلســفه بافى درباره آزادى و برابــرى و... چيز 
ديگرى از معلم خصوصى اش ياد نگرفته است! 
بنابرايــن براى ادامه تحصيل بايد به اســپانيا 
مى رفــت تا در يك برنامه ســخت و فشــرده 
درسى، رياضيات، زبان فرانسه، شمشير بازى، 
رقص و... ياد بگيرد. سفر دور و دراز به مادريد، 
ســختى هاى تحصيل، محيط خشك و رسمى 
و... را تحمل كرد و در اســپانيا مدتى ماندگار 
شــد. شــهر رنگارنگ و فريبنــده «مادريد»، 
آموزش هاى جديد، زندگى اشرافى تر، نشست 
و برخاســت با شــاهزادگان و مهم تر از همه 
عاشــق شــدن، اما نتوانســت افكارى را كه 
زمزمه هــاى «رودريگز» در او ايجاد كرده بود، 
خاموش كند. اشراف زاده جوان بر خالف اصول 
ژنتيك به قيام عليه ســلطنت و «ونزوئال»ى 

مستقل مى انديشيد.

 عشق اول و آخر
بعد از مادريد او را به پاريس فرستادند تا دنيا 
ديده تر و بزرگ تر شــود. فرانسه آن روزگار و 
آثار انقالب كبيرش، «سيمون» جوان را بيشتر 
از پيش شيفته افكار آزاديخواهانه كرد. عالوه 
بــر اين در آنجا معلمــش «رودريگز» را يافت 
تا آموزش هايش كامل تر شــوند. شايد همان 
زمان بود كه با خودش عهد بست براى آزادى 
كشــورش تا جان در بدن دارد از پا ننشــيند. 
در بازگشــت از پاريس با عشق اول و آخرش 

«ترزا» ازدواج كرد.
زندگى مشترك و عاشــقانه شان 9 ماه ادامه 
داشــت و با مرگ «ترزا»ى جوان پايان يافت. 
«آرنولــد ويت ريــج» در كتابــش – بوليوار؛ 
آزاديبخش بزرگ – مى نويســد: «اگر «ترزا» 
زنده مى ماند شــايد هرگز بوليوار، آزاديبخش 
آمريكاى جنوبى نمى شــد... او بر خالف آن ها 
كه مرگ عزيزان، زمينگير و خانه نشينشــان 
مى كنــد رفتار كــرد... اگرچه دســت تقدير 
بــا گرفتن پــدر و مادر و بعد همســر،يكايك 
پيوندهاى او را با گذشــته و با عشــقش قطع 
كرد، اما نتوانســت او را به گوشــه نشــينى و 

دنياگريزى وادار كند».

 جناب سرگرد
24 ســاله بود كه از ســفر دومش بــه اروپا 
بازگشــت. البته او نخستين كســى نبود كه 
هواى انقالبى گرى و اســتقالل به سرش زده 
بود. مدت ها پيش از او «فرانسيســكو ميراندا» 
َعلَم مخالفت با شــاه اسپانيا را بلند كرده بود. 

حتــى خيلى زودتر از آن كه «بوليوار» در 20 
ســالگى ســوگند ياد كند كه براى استقالل 
كشــورش تا پاى جان بجنگــد. مبارزه جدى 
«ميراندا» حاال آغاز شده بود و او به فرمانده و 

همكارى مانند «بوليوار» نياز داشت.
افســر جوان، الغر اندام، بلنــد، باال و چاالكى 
كه مهارتش در ســواركارى و شمشــير بازى 
پايانى نداشت و البته با چشمان نافذ و اخالق 
خوبش، يك فرمانده مادرزاد به نظر مى رسيد. 
ســال 1810 بود كه با دعــوت «ميراندا» و با 
درجه سرگردى به ارتش آزاديبخش پيوست. 

 38 سالگى
پيشــرفت و ترقى اش در ارتــش آزاديبخش 
تقريباً بســرعت اتفــاق افتاد. امــا نه درجات 
باالى نظامى و نه پيروزى و در نهايت استقالل 

ونزوئال، آسان و سريع به دست نيامدند.
جنگ و گريز هاى پى در پى، شكســت هاى گاه 
و بيــگاه و پيروزى هاى بزرگ و بيــرون راندن 
اسپانيايى ها از ونزوئال، نزديك به 11 سال زمان 
بُرد. البته از 18 سالگى كه در مادريد و در ميدان 
ورزش، راكتش به سر شاهزاده جوان – فرديناند 
هفتم – و پادشــاه آينده خورده و با او دست به 
يقه شده بود، 20 سال گذشت تا ضربه اساسى تر 
را به ســر و روى «فردينانــد هفتم» وارد كند و 
ارتش اسپانيا را در ونزوئال در هم بشكند. او حاال 
38 سال داشت، نيمى از ثروت خانوادگى اش را 
صرف انقالب كرده بود و داشــت براى استقالل 

ديگر كشورهاى منطقه نقشه مى كشيد.

 فرضيه اى كه اثبات نشد
فقــط بــه زادگاهش يعنــى «ونزوئــال» فكر 

نمى كرد. «اكــوادور و كلمبيا» را هم به قلمرو 
آزاديخواهانه اش اضافه كرد و جمهورى بزرگ 

كلمبيا را تشكيل داد.
بعد از آن ســراغ «بوليوى، پرو و پاناما» رفت 
تا قيام هاى مردمى عليه حاكميت اســپانيا را 
رهبرى كند. در ســال 1822 حاكميت «پرو» 
را نيز در دســت گرفت. ســال 1825 كشور 
مســقل «بوليوى» را تشكيل داد. ماجرا اما به 
همين جا ختم نشــد و «بوليوار» در اوج باقى 

نماند.
اختالفات قبيله اى و نــژادى، همراهى نكردن 
گروهــى از بوميــان كشــورهاى مختلــف و 
توطئه هاى اسپانيايى كار را به جايى رساندند 
كه اشراف زاده انقالبى و ثروتمند در سال هاى 
پايانى زندگى اش به جز جنگيدن با مخالفانش، 

با فقر و تنهايى نيز دست و پنجه نرم كند.
ســال هاى آخر فرماندهى نه ثروت خانوادگى 
و نه متوســل شــدنش بــه زور و ديكتاتورى 
نتوانســت يكپارچگــى الزم را ميــان مردم 

آمريكاى جنوبى حفظ كند.
سال 1828 از توطئه ترور جان سالم به در برد 
اما بيمارى سل، دسامبر 1830 در 47 سالگى 
دور از زادگاهش در «سانتا مارتا»ى كلمبيا او 

را از پا در آورد.
هشت ســال پيش بود كه يك استاد دانشگاه 
آمريكايــى، فرضيــه مســموميت او با ســم 

آرسنيك را مطرح كرد.
«هوگو چاوز» بشــدت عالقمند به تأييد اين 
فرضيــه بود و كار را تا نبــش قبر «بوليوار» و 
آزمايش هاى علمى جلو برد. پژوهشــگران اما 
نتوانســتند به نتيجه قطعى درباره مســموم 

شدن او دست پيدا كنند. 
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ايستگاه

نماز باران در سوئد

ايســتگاه/ انگار بحران آب اين روزها فقط در ايران بيداد نمى كند. 
گرما هم كه دو هفته اى اســت، امان همه مان را بريده، فقط ميهمان 
داغ و عــذاب آور ايرانى ها نيســت. باورتان مى شــود در كشــورهاى 
حوزه اســكانديناوى كه به ســرما و پرآبى معروفند، گرما، كم آبى و 
خشكسالى، طاقِت مردم را طاق كرده باشد؟ «باشگاه خبرنگاران» روز 
گذشته تصاويرى از برگزارى نماز باران در سوئد را منتشر كرد. ظاهراً 
جمعى از مسلمانان محله «تنســتا» در استكهلم، براى بارش باران و 
پايان خشكســالى كه سبب آتش ســوزى در 80 نقطه از سوئد شده، 

دست به دعا برداشته اند. 
بر اســاس اعالم مقام هاى سوئدى، آتش ســوزى جنگلى از چهار روز 
پيش 83 منطقه از ســوئد را درگير خود ساخته كه تا كنون بيش از 
40 آتش ســوزى مهار شــده و آتش در 40 نقطه ديگر از اين كشور 
هنــوز ادامه دارد. گمان نكنيد آتش ســوزى ها، محدود و بى اهميت 

بوده است.
برعكــس، ماجــرا آن قدر خطرى شــده كه دولت ســوئد براى مهار 
آتش سوزى ها از جامعه جهانى كمك خواسته است. در ضمن سازمان 
هواشناسى سوئد هم البد به تقليد از هواشناسى كشور ما، اعالم كرده 
كه تابســتان امسال گرم ترين و خشك ترين تابستان اين كشور در 66 
ســال اخير است! البته اين را هم اضافه كنيم كه شهر «استكهلم» بر 
خالف مناطق ديگر اين كشــور به دليل تأثيــر پذيرى از جريان هاى 
گرم دريايــى و همچنين جبهه هاى هواى گرمى كه از خليج مكزيك 
مى آيند، در تابستان آب و هوايى معتدل بين 15 تا 25 درجه سانتى 
گراد دارد. يعنى تابستان امســال كه خشكسالى است و گرمايش در 
66 سال گذشته بى ســابقه بوده، احتماالً دماسنج ها، دمايى بين 25 

تا 30 را نشان داده اند!

باور مى كنيد؟

گزارش از شخص

ژِن واقعًا خوب آمريكاى جنوبى
آيا «سيمون بوليوار» ترور شد؟

نه+طنز

ايستگاه/ «محمود واعظي» گفته است كه در سفر 
سال پيش حسن روحاني به نيويورك،  ترامپ هشت 
بار بــا ما تماس گرفت، اما جــواب نداديم! البته اين 
فقط بخشــى از سخنان اين مسئول گرامى بود كه از 
رسانه ها منتشر شد و بخش اصلى اين مصاحبه هيچ 
جا درز نكرد و ما مى خواهيم براى اولين بار به سبك 
روزنامه هاى خفن، افشــاگرى كنيم. ادامه ســخنان 
«محمود واعظى» به شرح زير است:«سه چهارتا پيام 
توى تلگرام فرستاد اما «سين» نكرديم! چپ و راست 
هم توى اينستاگرام «فالو ريكوئست» مى فرستاد، اما 
خداشــاهده هربار «ريجكت» مى كرديم. پارسال هم 
نامزدى شوهرخواهر خاله «مالنيا» اينا بود. دعوتمان 
كردند، اما چون مجلسشان بزن و برقص داشت پايمان 

را توى مجلس نگذاشــتيم. البته تحفه اى هم نبوده 
مجلسشان ها! همســايه مان كه رفته بود مى گفت 
به جاى موز، خيار دادند! شــيرينى هم دو نوع بيشتر 
نبوده، دانماركى و زبون! همان ها هم آن قدر خشــك 
بوده كه خورده نمى شــده. «مالنيــا» خانم هربار كه 
دعوتمان مى كرد كاخ ســفيد دور هم ســبزى پاك 
كنيم، هى پــز مى داد كه دخترم «ايوانكا» توى فالن 
كالج درس خوانده و از هر انگشتش يك هنر مى بارد، 
امــا كور خوانده بود! خيال داشــت دخترش را قالب 
كند به پسرم. شما كه غريبه نيستيد، دختره دماغش 
كج است. نيم رخش را ديديد؟ به پسرم گفتم پشت 
گوشت را ديدى ايوانكا را ديدى. آخرش دختره را دادند 
به يك ياررويى به نام «كوشنر»! پيش خودمان بماند 

اما آمارش را درآورده ام پســره معتاد است، دست بزن 
هم دارد. شــب ها از توى كاخ سفيد صداى شكستن 
ظرف مى آمد، همسايه ها مى گفتند ايوانكا را مى گيرد 
زير بار كتك! همين «ترامپ» خان چند روز پيش رفته 
بود روسيه، بدش هم مى آيد اما آدم آن قدر عقده اى؟! 
دم به دقيقه عكس پروفايلش را عوض مى كند و يك 
بار با كاخ هاى كرملين عكــس مى اندازد و يك بار با 
ميدان بزرگ «سن پترزبورگ». مثالً مى خواهد چشم 
مارا دربياورد كه رفته اســت روسيه. اينستاگرامش را 
كه نگويم! يك عكس انداخته دست به گردن پوتين. 
زيرش نوشته «منو داداشيم، شما همه!» انگار ما خبر 
نداريم سايه هم را با تير مى زنند. فقط مى خواسته لج 
مارا دربياورد! حاال اين حرف ها گفتن ندارد، اما خودتان 

ديديد توى مراسم اهداى جام، جام جهانى زير ُشر ُشر 
باران روس ها باالى سر احدى جز پوتين چتر نگرفتند، 
توى عكس اينســتاگرام ترامپ هم چتر فقط باالى 
سر پوتين بود، اما ما كه مى رويم روسيه برايمان چتر 
مى گيرند چه چترهايى! خالصه اينكه با پوتين داداشى 

بوديم وقتى داداشى شدن مد نبود!»

داداشى بوديم 
وقتى داداشى 
شدن مد نبود!

  اميد ظرافتى  

روزمره نگارى

ايستگاه/ حضرت رئوف كه بطلبد، مگر مى شود شادمانى ات را هق 
هق نكنى و شوق وافرت را باال و پايين نپرى!

با قلبى كه به تاالپ تاالپ اُفتاده، تايپ مى كنم: السالم عليك يا على 
بن موسى الرضا! و مى فرستم براى آقاى داماد.

مى دانــم كه هنوز خواهرى از ماجراى ســفر بى خبر اســت... هنوز 
نمى داند آرزوى بزرگش تعبيرشده و بايد نذر چهارُقل اش را تندى اَدا 

كند... اين ساعت در خواب است هنوز.
مى جنبم... از بخت بلندم خانوم رئيس نيامده و همكار خوبم به شرط 

بستنى دوبل پذيرفته امروز پوشش ام بدهد.
راه مى افتم و مى بينم چه ناواردم به مقدار و مواد الزم «پشــت پا»، 
درحالى كه هزاربار ايستاده ام پاى ديگ! واى كه چقدر خواهِر بزرگ تر 

بودن، آسان نيست! آن هم در هوايى كه داغ مى زند! 
مقصدم ســبزى فروشى است كه استرس، ياِد خاله را مى اندازد توى 

سرم. زنگ مى زنم و سير تا پياز قصه را مى گذارم وسط. باز بختم بلند 
است كه مى گويد بروم دنبالش، كه آش زائر آقا روى ديده اش.

مســير عوض شــده را به آقاى راننده توضيح مى دهم و طول راه به 
اعضاى خانواده پيام مى فرســتم كه امشب سوروسات آش پزان يك 

مشهدى به راه است، تشريف بياوريد.
ســاعت 6 بعدازظهر آقاى همســر مى گويد: ايول بــه خاله جان... 
عطرآشــتان كه باز هفت آپارتمان را صعودكرده، بكشيد ديگر. مردم 

گناه دارند بخدا!
آن طــرف گلى و عزيز و آفرينش ظرف هــاى يكبار مصرف را تميز 

مى كنند و خواهرى قابلمه ها و كاسه ها را مى چيند.
عروس هاى بزرگوار هم آن قدر ظرف شســته اند كه رسماً به تشكر 
خشك و خالى ديگر راضى نمى شوند و فقط، طالب سوغات حسابى اند.
وســط همهمه جمعيت به خواهرى و گلى و آبان نگاه مى كنم و دلم 

غنج مى رود... به عزيزانى كه قرار است بروند زيارت... آنجا كه ضيافت و 
جشن دارد و قلب ميليون ها طواف كننده پرواز مى كند... به دلبندانى 
كه قول داده اند حسابى كه دخيل ضريح شدند، از خواهرشان پيش 

امام رضا(ع) حرف بزنند.
دماسنج خانه، عدد 37 را نشان مى دهد و نمى دانم اما دماسنج قلبم 

روى كدام عددى ايستاده است!
خداحافظى نوشت: مثل موج ها كه خيز برمى دارند سمت ساحل، 
خواهرى خيز برمى دارد سمت ام و جورى كه قشنگ از خواب بيدار 

شده، مى گويد: انگار بند نافم بريده شده از اين شهر!
مناجات: فاهللا خير حافظا و هو اَرحم الرحمين.

خواهرى نوشــت: 16 روز عدد مخوفى اســت براى شانه نزدن 
ُطّره هاى طال، نخوانــدن الاليى و نديدن بزرگ ترى كه عجيب به 

مادر شبيه است.

بند نافى
كه بريده شد

 رقيه توسلى  

ايستگاه / پس از توييت تهديد آميز 
«ترامپ» خطاب به مردم ايران، موجى 
از كاربران ايرانى و خارجى، با هشتك 
«خفه شــو ترامپ» و انتشار تصاوير 
ســربازان آمريكايى كه دو سال پيش 
هنــگام درگيرى با نيروهــاى ايرانى 
تســليم شــده و گريه كردند، به اين 
توييت واكنش نشــان دادند. برخى از 

اين واكنش ها را مى خوانيد:« رئيس جمهور آمريكا، ملت و نظام ايران را تهديد 
كرد. آقاى ترامپ طبق فرمايش ولى امر مسلمين شما غلط مى كنيد!...ترامپ 
گفته آمريكا «ديگر» آن كشورى نيست كه تهديد هاى ايران را تحمل كند. 
يعنى آمريكا ديگر تحقير نمى شود. اعتراف به تحقيرى كه اين سال ها ايران 

تحميل كرده. همين اعتراف به عنوان سند اقتدار ملت ايران كافى است».

ايســتگاه / ديروز هفتمين سالگرد 
شــهادت، «داريــوش رضايى نــژاد»، 
دانشمند هسته اى كشــورمان بود كه 
در اول مرداد 1390 توســط سرويس 
جاسوسى اســرائيل (موساد)، در مقابل 
چشــمان دخترش آرميتا به شــهادت 
رسيد. «شهره پيرانى»، همسر اين شهيد 
گرانقدر در اينستاگرام نوشته است:« با 

رفتنت نخ تسبيح زندگى گسست. تير به مرداد و دى به بهمن بى معناست. تغيير 
فصل و ماه سال هاست كه رخ نمى دهد يا داغ رفتنت يا سوز دورى از داغ نبودنت 
ســرماى رفتنت و تنت كه وطن بود براى... و تنم كه يــخ زد از نبودن... در اوج 
تحويل تير به مرداد...! حسين سنبله كار. دومين ماه زمستان (بهمن) به دنيا آمد 
و دومين ماه تابستان(مرداد) جاودانه شد! هفتمين سالروز جاودانگيت خجسته!»

ايســتگاه / ميثم مطيعى در صفحه 
اينستاگرام خود با انتشار پستى از زبان 
مرحوم حاج آقا مجتبى تهرانى، روايتى 
را از سيد كريم پينه دوز نقل مى كند كه 
متن آن به شرح زير است:«شخصى بود 
در تهران معروف به سيدكريم پينه دوز 
(ســيدعبدالكريم كفاش) اين شخص 
منزل ما مى آمد و همه مى دانستند كه 

خدمت امام زمان (صلوات اهللا عليه) مى رسد. به اين معنا كه حضرت به سراغ او 
مى آمدند. وضع اش هم از نظر مادى خوب نبود. اين شخص نقل كرده بود كه 
يك دفعه حضرت تشريف آوردند و به من فرمودند فالنى مى آيى برويم كربال؟ 
گفتم بله آقا. مى گويد در خدمت حضرت رفتيم كربال و رفت و برگشتمان يك 

ساعت هم نشد».

يك ساعت هم نشدخفه شو ترامپ

مجاز آباد

سالروز جاودانگى

خنگ تر شديم؟
«نيوساينتيســت»  هفته نامــه 
در پرونــده اى وضعيت هوشــى 
كنونى بشــر را مورد بررسى قرار 
مى دهد. اين نشــريه با طراحى 
جالبى بر روى جلــد كه افرادى 
را نشان مى دهد كه مانند كبك 
ســر خــود را به داخــل زمين 
فرو برده انــد، مى خواهد به اين 
پرسش پاســخ دهد كه آيا نسل 
شده اند؟  خنگ تر  بشــر  كنونى 
اين مجله همچنين در مقاله هاى 
جداگانــه اى، قديمى ترين ريش 
جهان را معرفــى كرده و همين 

طور كاربرد ديدن رؤيا در خواب را براى درمان مشــكالت ذهنى انســان 
بسيار مفيد مى داند.

سوژه اى مثل ترامپ
با طرحى  «نيويوركر»  هفته نامه 
جالــب از ترامــپ، به شــرايط 
نه چندان مســاعد او مى پردازد. 
«بــرى بليت» طــراح نيويوركر 
بار طرحى  كه براى دوازدهمين 
از ترامــپ را بــه روى جلد برده، 
او را بعد از نقش بر زمين شــدن 
پله برقى نشــان داده كه  مقابل 
يادآور حدود سه سال پيش است 
كه وى براى اولين بار در محيط 
رياست جمهورى  نامزدى  مشابه 
خود را اعالم كرد. بليت مى گويد 
او از طراحــى شــخصيتى مثل 

ترامپ خسته نمى شود، و همين طور كه در عكس هاى جالبى كه از زندگى 
عادى خود فرستاده، چهره ترامپ را در داخل غذا يا در طبيعت هم دائماً 

مى بيند!

اثر انگشتت را پاك كن
هفته نامه «وب يوزر» كه پيرامون 
رايانه و اينترنت منتشر مى شود در 
تازه ترين شماره خود در گزارشى 
بــه معرفى 20 نرم افــزار رايگان 
جديد مى پردازد كه به گفته اين 
نشريه هيچكس از آن ها اطالعى 
نداشــته و موجب بهبود شديد 
عملكرد رايانه ها مى شود. وب يوزر 
همچنين راهكارهايى براى پاك 
انگشــت نگارى  اطالعات  كردن 
ديجيتالى كاربران به چاپ رسانده 
كه به گفته اين مجله جديدترين 

راهكار وب سايت ها براى تحت كنترل قرار دادن كاربرانشان است.

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

ژِن واقعًا خوب آمريكاى جنوبى
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