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مردم

روايت

هر چند اينجا را به نام منطقه آزادش مى شناسند
ولى جاهاى ديدنى بكرى دارد كه كمتر شناخته شده اند

#چابهار_را_بايد_ديد
منطقه آزاد چابهار. احتماالً لفظ آزاِد پشت اسم اين شهر، اولين تصويرى كه 

در ذهن ما مى سازد، بازارهاى پُر از كاال و لباس هاى برندى است كه اگر در 
مناطق غير آزاد بخواهيم آن ها را تهيه كنيم، به قول معروف بايد خداتومان 
پول خرج كنيم. براى همين اولين قصد و نيتمان براى سفر به جاهايى مثل 
چابهار نه جاذبه هاى ديدنى و منحصر به فرد آن، كه بازارهايش است. اين بار 
در ستون پيشنهاد سفر مى خواهيم چهره ديگرى از چابهار را نشانتان بدهيم 

كه در آن هيچ خبرى از بازار نيست.

 گل فشان
گل فشان ها پديده هاى جذاب و ناياب طبيعت هستند كه اغلب در مناطق 
ساحلى رخ مى دهند. استان سيستان و بلوچستان از جمله مكان هايى است 
كه مى توان گل فشــان هاى زيبايى در آن ديد. از اسمش هم كه معلوم است 
كه چه اتفاقى مى افتد، زمين دهان باز كرده و از آن گل بيرون مى آيد. چيزى 
شبيه به آتشفشان. بزرگ ترين گل افشان هم ارتفاعى500مترى دارد و در 
همسايگى ما، در بلوچستان پاكستان است. ميناب و جاسك هم از داشتن 
اين پديده بى نصيب نيســتند، اما چابهار با 9گل افشان درصدر قرارگرفته 
است وساالنه چندصد گردشگر براى ديدن چنين پديده اى راهى سيستان 
و بلوچستان مى شوند. گل  افشان واقع در تنگ يا «بولوبولو» در جنوب شرق 
ايران و در 95 كيلومترى غرب بندر كنارك و در دشــت كهير نرســيده به 
روســتاى تنگ در زمينى مسطح واقع اســت. اين گل فشان داراى سه تپه 
كوچك بوده كه يكى از آن ها شــبيه آتشفشــان و فعال است و بقيه آن ها 
نيز از چند ســال پيش به صورت غيرفعال درآمده اند. در بلنداى اين تپه ها، 
دهانه هايى به قطر چند سانتى متر وجود دارد و از دهانه گل فشان فعال كنونى 
به طور متناوب گل خاكســترى رنگ خارج شده و به سوى دامنه ها سرازير 
مى شــود. دوره تناوب اين پديده نادر و زيبا 10 تا 15 دقيقه اســت كه اين 
عمل با لرزش خاك همراه بوده و گاهى به هنگام خروج گل صدايى، همانند 
شــليك تفنگ از آن به گوش مى رسد. كوه گل فشــان بندر تنگ با ارتفاع 
تقريبى 100 متر و قطر قاعده كمى بيش از 100 متر در فاصله حدود 100 

كيلومترى چابهار قرار دارد.

 كوه هاى مينياتورى
يكى ديگر از جاذبه هاى شگفت انگيز چابهار كوه هاى مينياتورى يا مريخى است. 
اين كوه ها 40 تا 50 كيلومتر بعد از چابهار به سمت بندرگواتر، قرار گرفته اند. 
وجود دريا در يكسو و وجود اين كوه ها در طرف ديگر جاده موجب شده تصوير 
همچون تابلويى نقاشى باشد. جنس اين كوه ها رسوبى است و روى آن ها هيچ 
گياهى به چشــم نمى خورد، اما رنگ خاكسترى آن ها، شكل مخروطى شان و 

تركيب رنگ قرمز سبب شده به كوه هاى مريخى معروف شوند. 

 تاالب ليپار
اين تاالب به تاالب صورتى نيز موسوم است و از مناطق زيبا و طبيعى منطقه 
است كه با چشم اندازى فوق العاده در 15 كيلومترى شرق چابهار در نزديكى 
روستاى رمين و در مسير جاده ساحلى چابهار-گواتر قرار گرفته است. وجود 
پرندگانى چون چنگر، فالمينگو، كشيم، انواع حواصيل، طاووسكن، باقرقره، 

تيهو، عقاب دشتى، زيبايى اين منطقه را دوچندان نموده است.

 درخت مكرزن يا انجير معابد
شهرهاى جنوبى داراى درختى به نام درخت انجير معابد هستند و چابهار نيز 
از اين قاعده مستثنى نيست. درخت انجير معابد درخت بسيار بزرگى است 
كه اصل آن متعلق به هند شرقى است و برگ هاى پهنى دارد. انجير معبد كه 
محلى ها به آن كرگ مى گويند در داخلش شيره سفيد رنگى جريان دارد و 

ميوه آن نيز قابل خوردن است. 

 منطقه حفاظت شده گاندو
در ســفر به چابهار ديدن رودخانه باهوكالت را نيز در برنامه بگنجانيد. اين 
رودخانه در 90 كيلومترى شرق چابهار واقع شده و محل زندگى تمساح پوزه 
كوتاه گاندو يا تمساح ايرانى است. طول اين تمساح به چهار متر مى رسد و 
يكى از جاذبه هاى توريســتى رودخانه پرآب باهوكالت است. جدا از تمساح 

حيوانات كمياب ديگرى مثل گوزن كوهى نيز در گاندو حضور دارند.

 بندر گواتر
فقط قشم جنگل حرا ندارد و در چابهار نيز، جايى كه رودخانه باهوكالت به 
درياى عمان مى ريزد و در نزديكى خليج گواتر، جنگل هاى حراى چابهار قرار 
دارد. ناگهان در دل خشكى بسيار، درختچه هايى در مرداب روييده است كه 

محل زندگى خزندگان و پرندگان زيادى است.

 غارهاى بان مسيتى
غارهاى بان مسيتى به مجموعه غارهايى در پنج كيلومترى شمال باخترى 
روستاى تيس در دامنه كوه شهبازبند (در نزديكى چابهار) گفته مى شود. يك 
غار طبيعــى و دو غار مصنوعى در كنار هم قرار دارند. غار اول طبيعى و به 
شكل نيم دايره و با استفاده از روش تراشكارى درون غار و دهانه آن توسعه 
پيدا كرده است. يك آرامگاه كوچك از گچ به صورت دوسطح افقى كه بر روى 
يكديگر قرار دارند و فاقد آثارى مانند سنگ نبشته، خط و لوحه در عمق يك 
متر از سطح غار ديده مى شود كه در گرد آن يك فضاى كوچك وجود دارد.

 مسجد جامع تيس
از جاهاى ديدنى چابهار مســجد تيس است. مســجدى كه مثل مساجد 
پاكستان و هندوستان تنها يك مناره دارد. صحن اين مسجد هر زائرى را ولو 
براى اولين بار، به ياد تابلوهاى پر از رنگ زيبا مى اندازد. مناره و گنبدهايى كه 
با رنگ هاى ســبز و قرمز ساخته شده اند و درب هايى كه با شيشه كارى هاى 

منظم و نامنظم رنگارنگ جلوه هايى چشم نواز به مسجد داده اند.

 شاگرد جالل آل احمد بودم
از نوجوانى عالقه به كيت و الكترونيك داشتم، براى 
همين مدارهاى الكتريكــى را مى خريدم و با آن ها 
راديــو اف ام، آالرم، چشــمك زن و اين جور چيزها 
درست مى كردم. فكر كنم آن زمان اولين كسى بودم 
كه يك ميكروفن بى ســيم اف ام ساختم، آن هم از 
طريق ديدن مشــابه آن در يك مجله ژاپنى. جالب 
اينكه زبان ژاپنى هم بلد نبودم، اما توانستم با حدس 

و گمان و نگاه كردن به تصويرها آن را بسازم. 
به ادبيات عالقه زيادى داشتم. خودم را شاگرد جالل 
آل احمــد مى دانم. من جوان بودم و مى دانســتم 
پاتوق جالل در ابتدا، انتشارات نيل در مخبرالدوله 
بود. يعنى قبل از اينكه مقابل دانشــگاه تبديل به 
بازار كتاب بشود، آنجا مى شد پيدايش كرد. بعد كه 
انتشارات نيل به مقابل دانشگاه منتقل شد، جالل 
هم زياد آنجا مى آمد. وقتى با ايشــان آشــنا شدم، 
نوشــته هايم را برايش مى بردم و ايشان هم بعد از 
خواندن نظر مى داد. من از اين طريق با نويسنده هاى 
بزرگ و خيلى از شــعراى زمان مثل شاملو، فروغ، 
بهرنگى، شاپور قريب و... آشنا شدم. جالل را خيلى 
دوست داشتم و بين كتاب هايش هم كتاب «از رنجى 
كه مى بريم» ايشان را. حيف شد كه زود فوت كرد. 
«از رنجى كه مى بريم» روى من خيلى تأثير  گذاشت 
و به نظرم علت مرگ جالل هم به خاطر رنجى بود 

كه از وضعيت زمانه مى برد.
جــالل كه فوت كرد، كتاب هفته كه زير نظر دكتر 
محسن هشــترودى و احمد شاملو بود، ويژه نامه اى 
براى جالل چاپ كرد. من بارها و بارها آن ويژه نامه 
را خواندم و گريه  كردم. احساســم بعد از فوت آل 
احمد اين بود كه بزرگ ترين گمشــده زندگى ام را 
كه يافته بودم، از دست دادم. اين ماجرا همزمان با 
دوره اى بود كه من هم دســت به قلم شدم و اولين 
كتاب داســتانم را به نام «شب هاى عجيب» نوشتم. 
بعد كتاب «در ميان مردم» را و بعد هم كتاب سومم 
را. يادم هســت آن زمان شاپور قريب كتاب «عصر 
پاييزى و گنبد حلبى» را در كارنامه اش داشــت كه 
بعدها كارگردان شد. من براى كتاب ايشان مطلبى 
در راهنماى كتاب نوشتم كه آن زمان بخش ادبيات 
معاصرش دست عبدالحسين زرين كوب بود و برايم 
جالب بود كه مطلبم چاپ شده بود. آقاى قريب كه 
مطلب را خوانده بود من را خواست و با هم صحبتى 

كرديم. اين يك اتفاق براى من بود.

 تبليغات روى بادكنك ها اختراع من بود
يادم هســت يك روز در جشــنى كــه براى يك 
نمايشــگاه برگزار شده بود، بادكنك هايى در دست 
مردم ديدم كه روى آن ها تبليغات چاپ شــده بود. 
كنجكاو شدم و وقتى طريقه چاپ روى بادكنك ها 
را پرسيدم، گفتند اين ها ساخت آمريكاست. همان 
جا جرقه كار در ذهنم خورد. چند بادكنك گرفتم و 
با خودم به خانه بردم. اين موضوع فكرم را مشغول 
كرده بود كه چرا وقتى اين بادكنك ها را مى كشيم يا 
باد مى كنيم، جوهر مركب روى آن نمى ريزد؟ رفتم 
دنبال اين ماجرا تا اينكه بزرگ ترين تاجر بادكنك 
فروش را در بازار تهران پيدا كردم. بادكنك را به آن 
مرد نشــان دادم، ولى او هم همين جواب را داد كه 
اين ها آمريكايى است. گفتم ايرانى مى خواهم. گفت 
ايرانى نداريم. ايران كه نمى تواند بادكنك توليد كند! 
پرســيدم چطور نمى تواند توليد كند؟ گفت اصًال 
نيست. حتى اگر باشد به اين زيبايى نيست. بعد از 
صحبت با آن بنده خدا، يك بسته از بادكنك هايى را 
كه رويش تبليغات مختلف بود، گرفتم و با خودم به 
خانه آوردم. از آن لحظه همه فكر و ذكرم را روى اين 
گذاشتم كه اين چه مركبى است كه خشك مى شود 
و نمى ريزد؟ شــروع به تحقيق كردم. حتى اتاقى را 
در خانه مان تبديل به آزمايشگاه شيمى كردم. رفتم 
و از ناصر خســرو انواع مواد شيميايى را خريدم تا 
آزمايش كنم و رنگ مورد نظرم را بســازم كه روى 
بادكنك ها بنشيند، ولى در رنگ فروشى ها هم نبود. 
حتى به دانشگاه هم رفتم و با اساتيد شيمى صحبت 

كردم تا فرمول اين مركب را بيابم، ولى متأســفانه  
آن ها گفتند ما نمى توانيم فرموالسيون اين تركيب را 

به شما بگوييم و بايد آن را تجزيه كنيد.
 كلــى وقــت و فكر صرف كــردم تا يــك روز در 
آزمايش هايم توانستم رنگى را بسازم كه در ساختار 
بادكنك نفوذ كرد. خيلى هيجان انگيز بود كه تالش 
چندماهه ام جواب داده بود. خانواده ام از من بيشتر 
خوشحال بودند، چون كارى كه كردم به علت سرو 
كار داشتن با مواد شيميايى مى توانست باعث انفجار 
هم بشود و از اين جهت خطرناك بود. آن روز يكى 
از بهترين روزهاى زندگى من بود. چون شده بودم 
مبتكر چاپ روى بادكنك در ايران. كارم را شــروع 
كــردم و اول صورتــك پينوكيــو را روى بادكنك 
انداختم. خيلى از آن اســتقبال شــد. يادم هست 
سريال اوشين آن زمان خيلى پر طرفدار بود و وقتى 
بچه هاى تلويزيون تصوير «اوشين» را به من دادند و 
چاپ كردم، كسى باور نمى كرد. به پيشنهاد پسرم 
رفتم شــبكه يك تلويزيون براى همكارى با برنامه 
كودك. گفتم آرم شــما و يا چيزهاى ديگرى را كه 
دوست داريد، برايتان مى زنم. بعد هم تصوير «هوشيار 
و بيدار» را روى بادكنك زدم كه برايشان جالب بود. 
به شبكه 2 هم رفتم و كار به جايى رسيد كه بعضى 
از دكورهاى برنامه كودك از كارهاى ما تزئين مى شد. 
كارم باال گرفته بود، اما مشكل اينجا بود كه در خانه 
انجام مى شــد و با وسايل خيلى ابتدايى. قنادى ها، 
پيتزايى ها، شــركت هاى مختلف هواپيمايى، توليد 
كننده ها، سپاه، مدارس و...، حتى براى وزارت امور 
خارجه هم در دهمين ســالگرد انقالب، شعارهايى 
بر ضد اسرائيل روى بادكنك ها چاپ كرديم كه به 
فلسطين فرستاده شده بود. آن ها را با گاز هليوم پر 
مى كردند و به آسمان اسرائيل فرستاده مى شد. حتى 
گفته بودند اثر روانى اين بادكنك ها از موشك براى 
اسرائيلى ها بدتر است كه مى بينند شعارهايى بر ضد 
آن ها روى بادكنك ها نوشــته مى شود و به آسمان 

آن ها فرستاده مى شود.
مدتى كه گذشــت به خاطر استقبال زيادى كه از 
كارم شــده بود، به اين نتيجه رسيدم كه بايد كارم 
را گســترش بدهم. براى همين به پيشنهاد برادرم 

كه در آمريكا زندگى مى كــرد، به آمريكا رفتم، اما 
آنجا متوجه شــدم به ســرمايه زيادى نياز دارم كه 
دستگاه بخرم و كارم را گسترش بدهم. چند ماهى 
آن جــا ماندم و وقتى به ايران برگشــتم، ديگر كار 
از دســتم در رفته بود. بعضى ها مهر درست كرده 
بودنــد و روى بادكنك ها مى زدنــد. از طرفى من 
كلى آدم مى شناختم كه مى توانستند من را جذب 
دســتگاه هاى دولتى كننــد. از جاهايى هم تقاضا 
داشــتم، اما دوست داشتم در اختيار خودم باشم و 

دنبال چيزهايى كه خودم دوست دارم، بروم.

 ماشينم را باغچه كردم
ايده بعدى كه به ذهنم رسيد، ايجاد بانك اطالعات 
مشــاغل و به ثبت رساندن دامنه آن بود. البته تنها 
بــودم و به تنهايى تبليغات مى گرفتم. آن زمان هم 
نه شــيپور بود و نه ديوار و نه ديجى كاال و.... البته 
آن هم متأســفانه  چون تنها بودم به نتيجه دلخواه 
نرسيد. اين بود كه مدتى بيكار ماندم و براى همين 
به ذهنم رسيد كه ماشين بگيرم و مسافركشى كنم. 
تاكســى كه گرفتم، ديدم خيلى كار سختى است. 
يادم هست همان شروع كار، خانواده اى كنار خيابان 
من را نگه داشــتند و خواستند آن ها را به ترمينال 
برسانم. من هم گفتم كرايه 12 هزار تومان مى شود. 
يكدفعه ماشينى كنارم ايستاد و با بوق زدن مسافر را 

صدا زد. پرسيد: كجا مى رويد؟ و وقتى طرف گفت 
ترمينال، راننده در مقابل كرايه من حاضر شد آن ها 
را به 10هزار تومان برســاند. دلم خيلى شكســت. 
گفتم: خدايا اين بايد عاقبت من باشد؟ هزاران نفر 
از كارى كه من ايجاد كرده ام، نان مى خورند، اما من 
بايد حاال با اين وضع كار كنم؟ احســاس كردم كه 
خدا در جوابم مى گويد: نگران نباش. درست مى شود. 
آن روز شــاخه خشكى را توى خيابان ديدم. چون 
فرم قشنگى داشــت آن را برداشتم و با خودم به 
خانه بردم. تميزش كردم و به خانمم نشانش دادم 
و گفتم حال و روز اين شــاخه را ببين. روزى برگ 
داشــته و شــاداب بوده، اما حاال شده يك چوب. 
آدم هــا هم روزى انگار برگ و سرســبزى دارند و 
روزى خشك مى شوند. مقدارى برگ داشتم كه به 
نظرم رسيد، آن ها را به شاخه بچسبانم، اما چسبى 
كه بتواند برگ ها را بچسباند، نداشتم. دوباره دست 
به كار شــدم و مثل همان حكايت بادكنك تالش 
كردم و تالش كردم و چســبى درســت كردم كه 
برگ ها را چسباند. صبح كه شد، من چيزى شبيه 
يك بونساى قشنگ داشتم كه 50 درصد طبيعى 
بود و 50 درصد مصنوعى. وقتى نشان خانمم دادم، 
تعجب كرد. كارم شده بود روزها كار كردن و شب ها 
براى خودم درختچه هاى مينياتورى درست كردن. 
يــك روز گفتم يكى از اين ها را با خودم ببرم توى 
ماشينم. همين كار را كردم و آن را روى داشبورد 
گذاشــتم و پاى آن هم خــزه طبيعى ريختم. آن 
روز هر كســى كه مى نشســت، تعجب مى كرد و 
مى پرســيد كه اين را از كجا خريده اى. ديدم اين 
اتفــاق چه قدر به من آرامــش مى دهد و بهانه اى 
مى شود براى گفت و گو با مسافران. به نظرم رسيد 
جلوى داشبورد ماشينم را تبديل به باغچه اى بكنم. 
يكى از بستگان گفت: «اگر اين كار را بكنى، آبروى 
ما را برده اى!» گفتم: «اتفاقاً اين كار را مى كنم، چون 
معتقدم ترس، مانع پيشرفت انسان است». و اين كار 
را كردم. جلو داشــبورد را اندازه گرفتم و بعد روى 
صفحه اى كه آماده كرده بودم، درختچه ها و بقيه 
چيزها را اضافه كردم. بعد كه كار تمام شــد، همه 

تعجب كرده بودند. 

 پليس از كارم خوشش آمد
همان روزهاى اول بود كه در خيابان در حال حركت 
بودم كه ماشــين پليس آمد كنارم و خواست بزنم 
كنار. فكر كردم قرار اســت جريمه بشوم و بگويند 
كه بايد اين ها را از داخل ماشــينم جمع كنم، ولى 
وقتى ايستادم، مأمور  پليس بعد از اينكه مداركم را 
چك كرد، گفت: «چه كار قشنگى كرده اى» و خالصه 
تشويق كرد. بعد از آن هم راهنمايى و رانندگى هم 
در برنامه اى از من تقدير كرد تا كمى معروف شوم 
و براى مصاحبه به راديو و تلويزيون دعوت شــدم. 
آن زمان حتى در شــبكه هاى خارجى هم خبر اين 
ماشــين پخش شــده بود. خيلى ها هم وقتى توى 
ماشينم مى نشســتند، از تغيير روحيه شان حرف 

مى زدند.

 يك خاطره غم انگيز
يــك روز در حــال گفت و گو با مســافرهايم بودم 
كه متوجه شــدم از ســه خانمى كه عقب ماشين 
نشسته اند، يكى شان شروع كرد به گريه كردن. خانم 
بغل دستى اش علت را پرســيد و بنده خدا جواب 
داد: «وقتى اين آقا را با اين ســن و سال ديدم كه با 
اين انرژى و اميدوارى كار مى كند، دلم براى خودم 
سوخت. من دو بچه كوچك دارم و به سرطان مبتال 
هستم و از بس دنبال درمان و شيمى درمانى رفته ام، 
بريده ام و مى خواهم خــودم را از بين ببرم.» وقتى 
رســيديم به ميدان انقالب، گفتم خانم اگر ممكن 
است چند دقيقه اى با هم حرف بزنيم. 10دقيقه اى 
با هم حرف زديم و از زندگى و مشــكالت زندگى و 
مشكالت خودم گفتم و به اين نكته هم اشاره كردم 
كه شــما تنها به خودت متعلق نيستى و متعلق به 
بچه هايت هم هستى. خالصه بنده خدا كلى گريه 
كــرد و از آن زمان گاهى لطــف مى كند و تماس 

مى گيرد و براى آن روز تشكر مى كند.

 تاكسى باغى كه ديگر راه نمى رود
تقريباً يك سال پيش سكته قلبى كردم و عمل شدم 
و ديگر نمى توانم با ماشــين كار كنم. با اين وجود 
هر روز كه از خواب بلند مى شوم، احساس مى كنم 
دوباره متولد شــده ام. با اينكه نه بازنشستگى دارم 
و نه بيمه اى، اما اميد دارم و دنبال زندگى هســتم 
و بــراى خودم چيزهايى درســت مى كنم از قبيل 
آب نما، درختچه ها و.... اكنون يك سالى هست كه 
يكى از مشهورترين تاكسى هاى جهان هم خوابيده 
اســت. البته چون به نظرم حيف است اين تاكسى 
از خاطرات مردم محو شــود، به شوراى شهر تهران 
و به سازمان تاكسيرانى پيشنهاد دادم كه اين نماد 
آرامش بخش را در جايــى حفظ كنيم. البته هنوز 

جايى پيدا نشده است.

 همه ايده هاى من
ايده هايى هم هنوز در ســرم دارم. مثالً مدتى است 
بــه اين فكر مى كنم كه خانه ام را تبديل به موزه اى 
كنم تا مردم به تماشــاى اين تاكسى و اين فيلم ها 
و دفترهاى دست نوشت مردم و چيزهايى بيايند كه 
من آن ها را ساخته ام تا در زندگى شهرى و آپارتمانى 
حال آن ها كمى بهتر بشود. يك ايده ديگرم اين است 
كه در تهران اتوبوسى با عنوان «اتوبوس طبيعت» راه 
اندازى كنيم. حتى دوست دارم دوباره تاكسى ام را با 
سبزه ها و گياهان طبيعى بازسازى كنم. شايد حتى 
بتوانيم از اين قبيل تاكسى ها 50تا درتهران يا ديگر 
شــهرها داشته باشيم كه چهره شهر را عوض كند. 
يكى ديگر از ايده هايم اين است كه در هر خانه اى 
در يك فضاى يكى دو مترى فضاى سبزى به وجود 

بياوريم كه فضاى خانه هاى آپارتمانى عوض شود. 
ماشينم را هنوز نفروخته ام. چون هنوز اميد دارم كه 
با اين ماشــين كارى بكنم. البته به علت مريضى ام 
نمى توانم روى اين تاكســى كار كنم، ولى به نظرم 
حيف اســت كه اين خاطره از بين برود. وقتى كه 
به من «آقاى ســبز» مى گويند، بايد چيزى از خودم 

به يادگار بگذارم.

برش

ايده هايــى هــم هنوز در ســرم 
بــه  اســت  مدتــى  مثــالً  دارم. 
اين فكــر مى كنم كــه خانه ام را 
تبديل به مــوزه اى كنم تا مردم 
بــه تماشــاى اين تاكســى و اين 
فيلم ها و دفترهاى دست نوشت 
مردم و چيزهايــى بيايند كه من 
آن ها را ســاخته ام تا در زندگى 
شــهرى و آپارتمانــى حــال آن ها 

كمى بهتر بشود
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 مردم/ عباســعلى ســپاهى يونســى  
«سبزترين تاكسى پايتخت»، «تاكسى باغ»، 
«تاكسى جنگلى» و «متفاوت ترين تاكسى 
جهان» از جمله اسم هايى است كه مردم براى 
تاكسى رضا خاكى 75 ساله انتخاب كرده اند. 

در حالى كه او خودش عنوان «تاكسى باغ» 
را كه رضا رشيدپور روى ماشين سبزرنگش 
گذاشته، بيشتر از همه دوست دارد؛ ماشينى 
كه در و ديوارش با گل ها، درختچه ها و ديگر 
اشياى طبيعى و مصنوعى تزئين شده تا همه 

مسافران را شــگفت زده كرده و حاِل همه 
آن ها را وقتى روى صندلى اش مى نشينند، 
خوب  كند. رضا خاكى به بهانه همين ماشين 
متفاوت كلى خاطره از مسافرانش دارد كه 

خواندنى اند. 

ماجراهاى «آقاى سبز» كه صاحب يكى از خاص ترين تاكسى هاى ايران است

«رضا خاكى» شاگرد «جالل»

در حاشيه

رضا خاكى همان قدر كه ماشينش دل زنده و 
سر حال است، خودش هم سرشار از انرژى و 
لبخند است. اين انرژى البته شايد چندبارى 
هم كار دستش داده است. نمونه اش يكى از 
شوخى هاى او كه يك دعواى زن و شوهرى 
به پا كرده است. خود او اين ماجرا را اين طور 
تعريف مى كند: يك بار آقايى نشست توى 
ماشين و وقتى فضا را ديد از من خواست كه 
صداى طبيعت را برايش پخش كنم. پشت 
چراغ قرمز ايستاده بوديم. برايش صداى رعد 
و برق پخش كردم. ماشين بغلى كه صدا را 
شنيد با تعجب به آسمان نگاه كرد، اما ديد 
آسمان آفتابى است و متوجه شد كه صدا از 
ماشين من است. براى همين با لبخند گفت: 

«دمت گرم حاجى! صدا رو زيادش كن.» من 
هم صداى ضبط را زياد كردم. در همان موقع 
بود كه گوشى مسافرم زنگ خورد. كمى بعد 
شنيدم كه مسافرم به طرف مقابلش مى گويد: 
«صدا از تاكسى است.» من هم كه شوخى ام 
گرفته بود، گفتم: «تاكسى كدام بود؟ بگو كه 
شماليم توى جنگل.» گويا بنده خدا مسافرم 
بعد كه به خانه مى رود، خانمش گير مى دهد 
كه صبح كجا بودى و ســر همين قضيه به 
اختــالف مى خورند. هرچــه براى خانمش 
قسم و آيه مى آورد، حرفش را باور نمى كند 
و مى گويد اگر اين تاكسى وجود دارد بايد آن 
را خودم ببينم. بنده خدا هم فردا به ايستگاه 
تاكسيرانى مى آيد تا من را پيدا كند و مشكل 

را حل كند. وقتى برگشتم ايستگاه، همكارانم 
گفتند بنده خدايى دنبالت مى گردد. وقتى 
طــرف را ديدم، ديدم ناراحت و سراســيمه 
اســت. ماجرا را برايم تعريف كرد و گفت يا 
خانم بنده بايد بيايد و شــما و ماشينتان را 
ببيند يا شما تشريف بياوريد خانه ما. من هم 
كه ديدم بنده خدا اذيت شده، گفتم برويم. 
خالصه بين راه يك جعبه شيرينى گرفتم و 
با هم به منزل آن ها رفتيم. خانمش كه آمد، 
متوجه ماجرا شد و من هم براى عوض شدن 
فضا، از صداهايى كه داشتم صداى قورباغه را 
برايش پخش كردم. اين ماجرا باعث شد با 
هم دوست شويم و از آن موقع تا اآلن هنوز با 

هم در تماس هستيم.

شوخ طبعى رضا خاكى گاهى اوقات كار دستش داده است

دعوايى كه با شوخى من به پا شد!
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 پيام هاى ازدواج آسمانى
حجت االسالم ســرلك درباره ويژگى هاى ازدواج 
آســمانى حضرت زهــرا(س) و حضرت على(ع) 
مى گويد: اين ازدواج دقيقاً يك ازدواج آسمانى بود 
و آن تعبير معروف كه مى گويند عقد پســرعمو 
و دخترعمو در آسمان بســته شده در حقيقت 
مربــوط به همين ازدواج آســمانى بين حضرت 

على(ع) و حضرت فاطمه(س) است.
نكته بسيار مهم در اين ازدواج بحث «ُكفويت» و 
همسان بودن است كه اگر چه مراتب معنوى آن از 
درك ما خارج است اما مراتب ظاهرى آن هم قابل 
توجه است. پيام اين ازدواج براى ما اين است كه 
همسان بودن، متناسب بودن و به اصطالح هم كفو 
بودن طرفين ازدواج ســبب خوشبختى مى شود 
اگرچه در زندگى انواع دشوارى ها و مشكالت هم 
پيش بيايد، كما اينكه حضرت زهرا(س) و حضرت 
اميرالمؤمنين(ع) خوشبخت ترين زوج عالم بودند 
در حالى كه ســختى هاى فراوانى را هم متحمل 

شدند.
حجت االسالم سرلك با اشــاره به اين روايت كه 
اگر اميرالمؤمنين علــى(ع) نبودند براى حضرت 
فاطمه(س) ُكفوى پيدا نمى شد مى افزايد: حضرت 
زهرا(س) تجلى انســان كامل هستند و حضرت 
على(ع) نيز نمونه بارز انســان كامل هستند. در 
بحث ازدواج بســيار اهميت دارد كه طرفين فرد 
متناسب و هم كفو خودشان را پيدا كنند؛ اگر هر 
دو متدين هستند شانس خوشبختى دارند، اگر 
هر دو بى دين هســتند باز امكان خوشبختى با 
تعريف خودشان بيشتر از آن است كه يكى بى قيد 
و ديگرى ديندار باشــد. به فرمــوده قرآن كريم 

«الطيباُت للطيبين والخبيثاُت للخبيثين». 

  توجه به دو اصل تفاهم و قناعت
اين كارشــناس مسائل خانواده با تأكيد بر اينكه 
ازدواج حضرت علــى(ع) و حضرت فاطمه(س) 
از ابتدا بر اســاس دو اصل تفاهم و قناعت شكل 
گرفت مى گويد: تهيه جهيزيه و امكانات زندگى و 
خانه اى كه اين زوج آسمانى در آن سكونت كردند 
در ساده ترين شكل ممكن بود. خانه اى كه آن دو 
بزرگوار، زندگى شان را در آنجا شروع كردند يك 
منزل اجاره اى بود كه از ســوى يكى از اصحاب 
پيامبر(ص) كه به عبارتى خّير خانه ســاز بود، در 
اختيار آنها قرار گرفت. اتفاقاً اتاقى كه در اختيار 
اميرالمؤمنين(ع) و زهراى مرضيه(س) قرار گرفت 
اتاق مرغوبى هم نبود و كف آن ناهموار بود و خود 
اميرالمؤمنين(ع) كف آن را هموار كردند و به آن 

سر و شكلى دادند. 
برگزارى مراســم ازدواج و پذيرايى هم بســيار 
ســاده بود و در اين مراسم بيشترين تعداد افراد 
دعوت شــدند. به همين داليل است كه صديقه 
طاهره(س) در پايان عمر كوتاه و شريفشــان به 
اميرالمؤمنين(ع) فرمودند كه من هرگز چيزى از 
تو نخواستم كه توان تأمين آن را نداشته باشى. در 

زندگى آن دو الگوى بشريت، قناعت موج مى زد 
و از جهت درس آموزى بايد عرض كنم كه هرگز 
حتى يك دروغ در دوران زندگى اين زن و شوهر 
رد و بدل نشــد و اين زندگى مبارك بر اســاس 
صدق و صفا و راســتى و درستى پيش رفت. به 
همين دليل است كه امام خمينى(ره) مى فرمايند: 
از اين خانه كوچك ِگلين چه انوارى به آســمان 

منتشر شد.

 خانه اى كه انسان پرور است
حجت االسالم سرلك تأكيد مى كند: مفهوم آيه 
شريفه «واجعلنا للمتقين اماماً» را در يك چنين 
خانه و چنين محيطــى مى توان به منصه ظهور 
رســاند و در چنين محيطى اســت كه اعضاى 
خانواده مى توانند قرة العين و نور چشــم يكديگر 

باشند.
به همين دليل است كه حضرت زهرا(س) محور 
حديث كســا هســتند و در اين حديث شريف، 
پنج تِن آل عبا، با محوريت حضرت زهرا(س) به 
اهل آســمان معرفى مى شوند. امام هادى(ع) نيز 
مى فرمايند: «نحن ُحَجج اهللا على خلقه والفاطمة 
ُحجة اهللا علينا»؛ يعنى ما حجت هاى خدا بر خلق 
او هستيم و فاطمه(س) حجت خدا بر ماست. اين 
بسيار مطلب عميقى اســت و عظمت و جايگاه 
ممتاز حضرت زهرا(س) را نشان مى دهد. مرحوم 
عالمه امينى مى فرمايد: من در كاوش هاى فراوان 
علمى و روايات و احاديث زيادى كه بررسى كردم 
به اين نتيجه رسيدم كه احترام حضرت زهرا(س) 
بر رســول خدا(ص) واجب بوده و ايشان تكليف 
الهى داشــته اند كه حضرت زهــرا(س) را تكريم 
كنند. اين يك مسئله فراتر از رابطه پدر و دخترى 
بين آن دو بزرگوار بوده همچنان كه اين تكليف 
بــر عهده اميرالمؤمنين(ع) نيــز در قبال فاطمه 
زهرا(س) بوده اســت. جمله بلنــد «فداها ابوها» 
كه پيامبر اكرم(ص) مى فرمايند، همان پيامبرى 
كه قرآن درباره ايشــان مى گويــد: « و ما ينطق 
عــن الهوى» بيانگر اوج عظمــت و مقام صديقه 
طاهره(س) اســت. جمله زيبايى هم امام راحل 
دارند كه مى فرمايند: حضرت زهرا(س) اگر مرد 

بودند حتماً پيامبر مى شدند. 

 درس امروز از زندگى على و زهرا (ع)
به گفته حجت االســالم سرلك، زندگى مشترك 
جذاب، زيبا اما متأسفانه كوتاه حضرت زهرا(س) 
و حضرت على(ع) بر اساس اصول و مبانى اى بنا 
نهاده شــده كه امــروز در دوره مدرنيته و جلوه 
حداكثرى دنيا نيز مى تواند همچنان الگو باشــد 
و اين الگو بخوبى جــواب مى دهد و در محيطى 
امن و آرام، انسان راستين پرورش مى دهد. پس 
اگر آقاپســرها و دخترخانم هاى جوان خواستند 
تشكيل زندگى مشــترك بدهند بايد به همين 
موارد و اصول و الگوهايى كه اشــاره شــد توجه 
كنند و آنهــا را در زندگى خود به كار گيرند كه 

اين اصول، ضامن خوشــبختى دنيوى و اخروى 
آنهاســت. اما اگر جوانان مــا از اين اصول فاصله 
بگيرند و زندگى مشتركشــان را بــر پايه تكاثر، 
تفاخر، تبّرج، تجمل گرايى و اشرافى گرى بنا نهند، 
زندگى آنها آرامش و خوشبختى دائمى را به خود 
نخواهد ديد و دير يا زود دچار مشــكل مى شوند 
چرا كه اين ظواهر، اصل اوليه براى نزديك كردن 

دل ها به يكديگر نيستند.

 راهكارهاى ازدواج آسان
اين كارشناس مذهبى و مشــاور خانواده درباره 
راهكارهاى ازدواج ســاده و آســان در شــرايط 
امروزى جامعه نيز مى گويد: نخســت بايد تأكيد 
كرد كه منظور از ازدواج آســان، آســان گرفتن 
مراسم و تشريفات ازدواج است نه اينكه در اصل 
ازدواج عجله و شتاب داشته باشيم و ساده به آن 
نگاه كنيم. اصل ازدواج يك امر آسان نيست بلكه 
يك پروژه سنگيِن پيچيده اســت و در رابطه با 
شــناخت و تناسب سنجى نياز به دقت و بررسى 
زيادى داريم. تنها داشــتن برخى از مناســبات 
شــكلى و صورى براى ازدواج كافى نيست. پايه 
ازدواج و پايه شناخت ابتدايى را بايد خيلى محكم 
گذاشت تا آسانى هاى بعدى خودشان را كم كم 

نشان دهند.  اما درباره بحث آسان گرفتن ازدواج، 
من كلمه اى بهتر و مناســب تر از تصميم و عزم 
نمى توانم پيدا كنم. حرف مردم نبايد براى انسان 
خيلى مهم باشد چون هميشه عده اى انسان هاى 
بهانه جو هســتند كه شما هر كار هم بكنيد آنها 
حاشيه ســازى مى كنند؛ بلكه بايد توجه كرد كه 
همان «ديگران» هم وقتى رفتار اسالمى و انسانى 
و ســادگى ما را مى بينند در دل و بر زبانشان ما 
را تحســين و تكريم مى كنند چــون امروز همه 
مى دانند كه يكى از مشــكالت مهــم جوانان و 
خانواده هــا در امــر ازدواج، همين تشــريفات و 
هزينه هاى سنگين و زائدى است كه گاهى واقعاً 

كمرشكن است.

 خاطره اى درباره رهبر معظم انقالب
حجت االســالم ســرلك يك نكته شنيدنى هم 
از زبان حجت االســالم راشد يزدى نقل مى كند 
و مى گويــد: چندى پيش ايشــان برايمان نقل 
كردند كه من در مراســم عروســى چهار پسر و 
دو دختر رهبر معظم انقالب حضور داشتم. خدا 
شاهد اســت كه در هر 6 عروسى فرزندان رهبر 
انقــالب يك نوع غذا و يك نوع ميوه داده شــد. 
اين در حالى اســت كه مهمان ها هم در چنين 
مجلس هايى از افراد سرشــناس كشور هستند. 
رهبر انقالب تصميم گرفتند ســاده برگزار كنند 
و بــه اين تصميم هم عمل كردنــد و مى بينيم 
كه اين كار شــدنى است.  حجت االسالم سرلك 
خاطرنشــان مى كند: من خودم سر درس آقا از 
ايشان شنيدم كه مى فرمودند، من تعجب مى كنم 
كه برخى افراد چيزهايى را در خانه هايشان قرار 
مى دهند كه جاى آن در موزه اســت. معنى اين 
حرف اين است كه گاهى برخى چيزهايى كه در 
زندگى ما وارد مى شود واقعاً ضرورى نيست بلكه 
از آن طرف فرهنگ اشرافى گرى و اِتراف را تداعى 
مى كند. سرلك، درباره شرايط اين روزهاى ازدواج 
در كشور هم با ابراز تأســف از اينكه آمار ازدواج 

بشــدت كاهش و آمار طالق افزايش يافته است، 
مى گويد: گرانى و مشــكالت اقتصادى از موانع 
مهم ازدواج اســت اما بدتر از آن فرهنگى است 
كه در حال نااميد كردن جوانان و ترساندن آنان 
از ازدواج است.  افرادى دائم آيه يأس مى خوانند 
و فعِل نمى شــود را صرف مى كنند و از قضا اينها 
همان افرادى هستند كه به مسئوليت هايشان در 
قبال جوانان هــم عمل نمى كنند. جوانانى كه با 
هزار عشــق و اميد آماده ازدواج مى شوند بر اثر 
اين القائات، اين امر خير و انســانى را به تعويق 
مى اندازند تا وقتى كــه از بهار آن مى گذرد و در 
اين فاصله جوانان به گنــاه و معصيت مى افتند 
و پژمرده و افســرده مى شوند زيرا نياز طبيعى و 
روحى آنها ســركوب شده است. من به همه اين 
افراد هشدار مى دهم كه شما هم در گناه مأيوس 
كــردن و پژمرده كردن و به گناه افتادن جوانانى 
كه مى توانســتيد براى ازدواج آنها كمك كنيد و 

نكرديد و كارشكنى كرديد، سهيم هستيد.

 جوانان نياز به حمايت دولت دارند
اين كارشناس مسائل خانواده در پايان مى گويد: 
نكته آخر هم اينكه جوانان نياز به حمايت دولت، 
مسئوالن، خانواده ها و بخصوص افراد خّير دارند. 
چقدر خوب است كه در كنار خيران مدرسه ساز 
و بيمارستان ســاز، خّيرانى هم داشته باشيم كه 
خانه هايى براى جوانان بسازند و مدتى در اختيار 
تــازه ازدواج كرده ها بگذارند تا چند ســالى در 
هزينه هاى مسكن آنها صرفه جويى شود. اين كاِر 
بســيار بزرگ و ثواب عظيمى است زيرا هر قدر 
ازدواج جوانان به تأخير بيفتد شاهد افزايش بيشتر 
انواع آســيب هاى اجتماعى خواهيم بود. بايد با 
كاستن از هزينه هايى مانند تاالرها و آرايشگاه ها و 
فيلم و عكس هاى آنچنانى و جهيزيه هاى اشرافى، 
فرهنگ ازدواج آسان را ترويج كنيم و دولت هم 
با افزايش وام هاى بانكى و ســاخت مسكن انبوِه 

ارزان قيمت به ازدواج جوانان كمك كند.

برش

ازدواج حضــرت علــى(ع) و حضرت 
فاطمــه(س) از ابتدا بر اســاس دو 
اصل تفاهم و قناعت شكل گرفت. 
تهيــه جهيزيه و امكانــات زندگى و 
خانــه اى كه ايــن زوج آســمانى در 
آن ســكونت كردند در ســاده ترين 
شــكل ممكن بــود. خانــه اى كه آن 
دو بزرگوار، زندگى شــان را در آنجا 
شروع كردند يك منزل اجاره اى بود

با علما

پرسش مهم آيت اهللا صافى گلپايگانى 
درباره سبك ازدواج ايرانى در سال هاى اخير(1)

چرا جوانان تا 40 سالگى ازدواج نكرده اند؟

 ازدواج، يكــى از دروازه هاى ورود به فصل مهربانى و رويش جوانه اميد در 
خاك وجود آدمى است. از همين روى در تعاليم آسمانى به اين فصل مهم 
از زندگانى اهميت ويژه اى داده شده تا آنجا كه خداوند متعال ازدواج را از 
نشانه هاى رحمت خويش عنوان كرده است: «َوِمْن آياتِِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن 
أَنُْفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إِلَيَها َو َجَعَل بَيَنُكْم َمَودَّه َو َرْحَمه إِنَّ فِي َذلَِك َآلياٍت 

ُروَن». لَِقْوٍم يَتَفكَّ
آيت اهللا صافى گلپايگانى درباره ازدواج و ســبك زندگى ســالم براى يك 
زن و شوهر نكات قابل توجهى را ارائه  كرده است كه پيش روى شماست.

 نقش ازدواج در تمدن بشرى
در اسالم، مسئله تزويج بسيار مورد تشويق و ترغيب قرار گرفته است و در 
مقابل، آن هايي كه در اين امر كوتاهي كرده باشند مورد مذّمت واقع شده اند 
حتى در مقابل ثواب زيادى كه براى عبادت هاى كسانى كه ازدواج كرده اند 
قرار داده شده، عبادت هاى افراد ازدواج نكرده كم ثواب شمرده شده است. به 
همين دليل پيامبر اكرم(ص) فرموده اند: «هر كس ازدواج كند نصف دينش 
محرز شده است. پس بايد تقواى خداوند را در نصف ديگر در پيش بگيرد». 
همه اين ها براي اين است كه نقش ازدواج و زوجيت در نظام تمدن بشري 
خيلي مهم است، يعني صرف نظر از اينكه بقاى نسل به ازدواج است، اگر 
قرار باشد كه تمدن درست و صحيح باشد و در مسير پيشرفت سير كند 
بايد به اين مسئله اهميت داده شود. اگر تمدن بخواهد در مسير كمال و 
ترقى سير كند بايد مسئله ازدواج آن هم بر اساس معيارهايي كه در اسالم 
معين شده و قرآن مجيد بر آن تأكيد كرده است، باشد. آيات شريفه قرآن 
درباره رابطه زن و شوهر مي فرمايد: «زن ها براي شما (مردان) لباس و شما 
(مردان) براي زن ها لباس هســتيد»؛ نمى توان عبارتى از اين بهتر آورد كه 
وفــاق و يگانگي بين زوجين را بيان كند. مردم از لباس جهت پوشــاندن 
عيوب اســتفاده مى كنند. در اينجا هم قرآن كريــم زن و مرد را به لباس 
تشبيه كرده است يعنى اينكه اين  دو چنان با هم مرتبط و يگانه مى شوند 

كه نقايص هر كدام به واسطه ديگرى پوشانده مى شود.

 وقتى سختى هاى زندگى مشترك «شيرين» بود
اصــالً ازدواج از عبادت هاى مهم به شــمار مى رود و به همين ســبب در 
گذشــته روابط زن و مرد خيلي قداست داشــت. كار زن در خانه و دوره 
حمل و ارتضاع همه داراى ثواب هايي اســت كه براي هيچ كدام از عبادات 
ننوشــته اند، مثالً درباره محّبت به دختران در منزل روايتى داريم كه اگر 
تحفــه اي به منزل برديد اول به دخترها بدهيد و براى همين كار به ظاهر 
كوچك ثواب آزادكردن يك بنده مؤمن از اوالد حضرت اســماعيل(ع) را 
قرار داده اســت. پيامبر اكرم(ص) مى فرمايد: «هر كس وارد بازار شــد و 
تحفه اى خريد ســپس آن را براى خانواده اش برد مانند كســى است كه 
بــراى يك گروه محتاج صدقه برده اســت و بايد اول به دخترش آن چيز 
را بدهد. همانا هر كس دخترش را مســرور كند مانند آن اســت كه بنده  
مؤمنــى از اوالد حضرت اســماعيل(ع) را در راه خدا آزاد كرده باشــد».   
حرف هايي كه اكنون هســت همه از غرب آمده است. بين زن و مرد براي 
خدا بايد اتحاد و پيوند باشــد. بايد ازدواج ها بر اســاس همين قرار بگيرد 
كــه به صورت يك كار شــرعي و پرثواب كه مورد قبــول خداوند متعال 
اســت و خداوند به آن امر كرده اســت كه «َو أَنِْكُحوا األَْيامى  ِمْنُكْم» انجام 
بگيرد. اگر اين طور شد يگانگى به وجود مى آيد و زندگى شيرين مى شود. 
سابق اين طور بود كه حتي وقتى شرايط اقتصادي سخت بود، زوجين همه 
اين سختي ها را تحمل مي كردند و اين تحمل هم برايشان زحمت نداشت 
بلكه لذت بخش بود. در هر حال به مسئله ازدواج بايد با نظر قداست نگاه 
كرد. مسئله ازدواج مانند اين است كه وقتى براى اعتكاف به مسجد مى رويم 
و چنــد روز آنجا عبادت مى كنيــم از اول تا آخرش در حال عبادتيم، اين 
مسئله هم اين طور است، يعنى ازدواج از شروع آن تا پايان زندگى همه اش 
براى انسان ثواب مى نويسند و عبادت شمرده مى شود و در مقابل كسانى 
كه همسر نداشته باشــند؛ چه زن چه مرد از تمام اين ثواب ها محروم اند. 
*نازلى مروت                                                                              ادامه دارد...

معارف

  و فاطمه  گفت وگو با حجت االسالم والمسلمين سرلك در سالروز يك پيوند آسمانى؛ ازدواج على

الگوى ازدواج برتر
 معارف/ سيد مصطفى حسينى راد  امروز 
سالروز ازدواج آســمانى حضرت على(ع) 
و حضــرت فاطمه(س) اســت. روزى كه 
زيباترين، عاشقانه ترين و معنوى ترين پيوند 
هستى شكل گرفت و ازدواجى انجام شد كه 

حاصل آن، شجره طيبه امامت است.
ازدواج آسمانى اميرالمؤمنين(ع) و صديقه 
طاهره(س) داراى درس ها و نكته هايى است 

كه امروز هم توجه به آن مى تواند گره گشاى 
بسيارى از مشــكالت پيش روى جوانان و 
جامعه ما باشد. مشكالتى كه متأسفانه موجب 
به تأخير افتادن مهم ترين اتفاق انســانى 
و معنوى در زندگــى جوانان، يعنى ازدواج 
شده اســت. در اين زمينه با حجت االسالم 
والمسلمين على سرلك، كارشناس مذهبى 

و خانواده، گفت و گو كرده ايم.

معارف: قرآن به پيامبر(ص) مى فرمايد: «ُقْل هِذِه 
َسِبيلِي أَْدُعوا إِلَى اهللاِ َعلى  بَِصيَره أَنَا َو َمِن اتََّبَعِني»؛ 
« بگو: اين راه من است كه من و هر كس كه پيرو 
من است با بصيرت و بينايى به سوى خدا دعوت 

مى كنيم» (يوسف، آيه 108).

اما تّدبر در قرآن عبارت اســت از تأمل در عواقب 
يك امر. آيات قرآن، از معارف و دستورهايى سخن 
مى گويد؛ از مسئوليت هاى انسان و نظام پاداش و 
جــزا مى گويد و عواقب مثبت و منفى رفتارش را 
متذكر مى شود. تدبر در آيات قرآن يعنى، توجه به 
عواقب و لوازم آيات و آثار مترتب بر عمل كردن يا 
نكردن بر مقتضاى آن. با اين تدبر است كه دل و 
قلب انسان راه مى  افتد و از بشارت هاى قرآن بهره 

مى گيرد و تهديدهايش در او مؤثر مى  افتد.
قرآن در اين زمينه مى فرمايد: «أَ َفال يََتَدبَُّروَن الُْقْرآنَ ام 
َعلى  ُقُلوٍب أَْقفالُها»؛ «پس آيا در اين قرآن تدبر و انديشه 
نمى كنند يا بر دل هايشان قفل هاى (عناد و قساوت و 

شقاوت) آن نهاده شده است» (محمد، آيه24)

پس تفكر و تدبر در قرآن، به ايجاد روح بصيرت، 
روشن بينى، زنده و فعال شدن قدرت درك قلب 
و جان آدمى اســت. در روايات نيز ثواب تدبّر در 
آيات قرآن، از قرائت آن بيشتر معرفى شده است: 
«ال خيــر فى قرائه ليس فيها تدبــر»؛ خيرى در 
تالوت قرآن بدون تفكر و ارزيابى آن وجود ندارد 

(بحاراالنوار، ج 92، ص 211).
اصوالً از مقايسه آيه121 سوره بقره «الذين آتيناهم 
الكتاب يتلونه حق تالوته اولئك يؤمنون به» و آيه 
29 ســوره «جــن» - كه هدف از نــزول قرآن را 
بهره  مندى و تدبر در آن مى داند در مى يابيم كه 
«تالوت راســتين» در جريان تدبر در آيات است. 

در اين باره توجه به چند نكته، الزم است: 

1- الهى بــودن قرآن بدون «تدبــر در آن» معلوم 
نخواهد شد: «أَ َفال يََتَدبَُّروَن الُْقْرآَن َو لَْو كاَن ِمْن ِعْنِد 

َغْيِراهللاِ لََوَجُدوا فِيِه اْخِتالفاً َكِثيراً»(نساء، آيه 82). 
2- بدون تدبر در قرآن، نمى توان از ذخاير بيكران 

و پر خير و بركت كالم خدا بهره  اى جست.
3- بدون تدبر نمى توان از ظلمت شك و ترديد و 
سرگردانى نفاق، خود را رهانيد و به ايمانى راسخ و 

استوار دست يافت.
4- بدون تدبر، عمق و مغز آيات را نمى توان دريافت 

و به حقايق شگفت و حيرت آورش پى برد. 
5- تدبر كننده در قــرآن با تمام وجود، در جاى 
جاى قرآن، حضــور خدا را حس مى كند و دل و 

جانش را از نور خدا سرشار مى نمايد.

يكى از بهترين نســخه هاى قرآن، نسخه اى كه 
همراه با شرح آيات منتخب است، مى باشد؛

چــرا كه براى هــر صفحه از قــرآن يك صفحه 
شــرح آيات منتخب دارد كه با آوردن احاديثى 
از معصومين و چكيده اى از تفســير هاى مختلف 
مفهوم بعضى آيات را كه بيشــتر نياز به توضيح 
دارد شــرح داده و شــبهات موجــود را برطرف 

مى كند.

منابع:
تقى پور، ولى  اهللا، پژوهشى پيرامون تدبر بر قرآن، 

قم انتشارات اسوه، 1371، چاپ اول، ص31
سايت پرسمان دانشجويى

قرائت آيات قرآن 
يا تدبر در معانى و مفاهيم آن

 دارالشفا

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان آقای محمدعلی س��بزواری یوسفآباد فرزند حسین دادخواستی به طرفیت خوانده 1- سیدابراهیم 
رضویان فرزند علی اصغر 2- محمدحسن عمو خادم فرزند محمدابراهیم به خواسته تخلیه مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987507000229 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/07/17 ساعت 12/30 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. آ- 9707498 
م.الف 19460

منشی شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد- استان خراسان 
رضوی- شهرستان مشهد- ابتدای بلوار شهید مدرس

آگهی  
بدینوس��یله پیرو آگهیهای قبلی به آقای 1- فرزانه براتی 2- مجید خلیلی آبکوه فعاًل مجهول المکان ابالغ 
میش��ود در مورد دادخواس��ت آقای متین صدیق علیه ش��ما به خواس��ته مطالبه وجه موجب رأی شماره 
9709977507900487 مورخه 97/4/27 در پرونده کالس��ه 970069/194 به اینکه خواندگان بالسویه 
)آق��ای مجی��د خلیلی آبکوه فرزند محمد و خانم فرزانه براتی فرزند محمد ابراهیم و آقای س��یدمحمدرضا 
ایالقی( به پرداخت مبلغ دویس��ت میلیون ریال بابت اصل خواس��ته پرداخت مبلغ سه میلیون و ششصد و 
هش��تاد هزار ریال هزینه دادرس��ی و مبلغ سیصد و بیست و دو هزار ریال تعرفه خدمات قضایی و خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ گواهی عدم پرداخت به عنوان تاریخ مطالبه 96/1/31 لغایت یوم االداء وفق ش��اخص 
اعالم��ی در تبص��ره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک بر مبنای نرخ تورم اعالمی و حق الوکاله وکیل وفق 
تعرف��ه در ح��ق خواهان محکوم ش��دهاید مراتب بدینوس��یله در روزنامه درج میگ��ردد رأی صادره غیابی 
و از تاری��خ درج در روزنام��ه ظرف بیس��ت روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین ش��عبه اس��ت. 

آ- 9707499
 م.الف 19461

مسئول دفتر شعبه 194 شوراهای حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد

آگهی  
پیرو آگهیهای منتش��ره در جراید بدینوس��یله به محکوم علیه علی درافش��انی و احس��ان پارس��ا صدر که 
مجهول المکان میباش��د ابالغ میگردد چون وفق دادنامه ش��ماره 9709977514400216 صادره از شعبه 
314 در پرونده شماره 960989 محکوم به پرداخت تضامنی مبلغ 90/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 2/300/000 ریال هزینه دادرس��ی و مبلغ 450/000 ریال هزینه نش��ر و خس��ارت تأخیر تأدیه از 
تاریخ 96/11/12 تا یوم االدا در حق محکوم له غالمرضا عیدی نشتیفانی و نیم عشر دولتی شدهاید ظرف 
ده روز از انتش��ار این آگهی مهلت دارید نس��بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره 

اجرای احکام طبق مقررات این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه 
اجرایی اقدام خواهد نمود. آ- 9707500

 م.الف 19462
دفتر شعبه 314 شورای حل اختالف مجتمع چهار مشهد

آگهی  
آق��ای وحید حاجی یاری پیرو آگهیهای قبلی در خصوص دعوی آقای غالمرضا بهش��تی به طرفیت ش��ما 
بدینوس��یله ابالغ میشود که پرونده کالس��ه 960881 منجر به صدور اجرائیه علیه شما مبنی بر 1- مبلغ 
110/000/000 ری��ال باب��ت اصل خواس��ته 2- مبلغ 4/000/000 ری��ال هزینه دادرس��ی الصاق تمبر و 
450/000 هزینه درج آگهی در روزنامه 3- خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید 96/4/20 و 96/5/20 
تا یوم االداء که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی محاس��به خواهد ش��د در حق خواهان و نیم عش��ر دولتی 
در حق دولت گردیده اس��ت لذا مراتب وفق مواد 19- 118- 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در 
روزنامه محلی درج میگردد. این اجرائیه ده روز پس از انتش��ار بموقع اجراء گذارده خواهد ش��د و پس از 
این برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتباً به 

قسمت اجراء اعالم نمایید. آ- 9707503 م.الف 19463
مسئول دفتر شعبه 189 شوراهای حل اختالف مشهد

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس��یله پیرو آگهیهای قبلی به آقای مهدی دبوری فریمان��ی فرزند: غالمعلی فعاًل مجهول المکان ابالغ 
میش��ود در مورد ش��کایت خانم سارا دش��تی فرزند غالمعلی علیه ش��ما دایر بر ترک انفاق و ایراد صدمات 
بدنی عمدی به موجب حکم ش��ماره 9709977594700613 در پرونده کالسه 147/970116 به لحاظ 
ای��راد صدمات بدنی عمدی به پرداخت یک صدم دیه کامل بابت خراش��یدگی مخاط لب فوقانی )حارصه( 
و مجموع��اً چهار و نیم هزارم دیه کامل بابت س��ه کبودی بازوی چپ ))گواهی پزش��کی 1395/1/18(( و 
مجموعاً هشت و بیست و پنج صدم هزارم دیه کامل بابت کبودی خارج چشم راست و کبودی فک تحتانی 
طرف راس��ت و س��رخ شدگی سمت راست گردن و خونریزی روی سفیدی چشم چپ در حد سرخ شدگی 
))گواهی پزش��کی 1396/6/13(( در حق ش��اکی که دیه را از تاریخ حادثه ظرف یک س��ال قمری بپردازد 
و بابت ترک انفاق به تحمل یک س��ال حبس تعزیری محکوم مینماید. مراتب بدینوس��یله در روزنامه درج 
میگردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه بیس��ت روز قابل واخواهی در همین ش��عبه و پس از 

آن بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر میباشد.
 آ- 9707504 م.الف 19465

مدیر دفتر شعبه 147 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد- محمدرضا سلیمانی ارشد

آگهی احضار متهم
در پرونده ش��ماره 970225 ش��عبه 608 بازپرسی دادس��رای عمومی انقالب ناحیه شش مشهد آقای گل 
محمد اس��دخانی فرزند دین محمد به اتهام توهین موضوع ش��کایت خانم فاطمه فالح بهار تحت تعقیب 

ق��رار دارد. با توجه ب��ه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترس��ی به 
وی طبق ماده 174 قانون آیین دادرس��ی کیف��ری مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی و متهم ظرف مهلت 
ی��ک ماه احضار می ش��ود، پس از انقض��ای مهلت مذکور تصمی��م الزم گرفته خواهد ش��د. آ-9707505         

م.الف19313
بازپرس شعبه 608 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه شش مشهد- حمید افکار

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای کیوان عبداللهی فرزند محمدحس��ین به اس��تناد س��ند تفویض وکالت ش��ماره 33466 
مورخ 1397/3/27 دفتر اس��ناد رسمی ش��ماره 102 شهر مشهد وکالتا از جانب خانم فخرالزمان حیدریان 
لولوئی فرزند حس��نعلی به اس��تناد دو برگه استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت 
س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت دو دانگ مشاع از 
شش��دانگ یک باب منزل تحت پالک 76 فرعی از 114- اصلی بخش 12 مش��هد که متعلق به فخرالزمان 
حیدریان لولوئی می باشد به علت سهل انگاری مفقود شده است و برابر ثبت دفتر امالک تمامت سهم مورد 
نظر ذیل صفحه 274 دفتر 61 به شماره 8728 به نام فخرالزمان حیدریان لولوئی ثبت و سند مالکیت به 
ش��ماره 089819 سری الف سال 87 صادر و تسلیم گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد 
لذا به اس��تناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نس��بت 
به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود باش��د؛ باید ظرف مدت ده 
روز پس از انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این 
اداره تس��لیم نماید. بدیهی اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون 
ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله رسمی نسبت به صدور س��ند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی 

اقدام خواهد شد. آ-9707492
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک صالح آباد- علی حیدری دشت بیاض

آگهی 
بدینوس��یله به آقای رسول مجیدیانی جرتوده که در حال حاضر مجهول المکان می باشد در پرونده کالسه 
961215 ش��عبه 133 به اته��ام خیانت در امانت برابر مندرجات حکم ش��ماره 9709977593300745 
محک��وم گردی��ده و حکم صادره پس از رویت ظ��رف 20 روز قابل واخواهی و س��پس ظرف 20 روز قابل 
تجدیدنظر می باشد مراتب اعالم تا با مراجعه به این دفتر در مهلت قانونی نسبت به واخواهی و یا تجدیدنظر 

اقدام نماید در غیر این صورت حکم صادره الزم االجرا می گردد.آ-9707490             م.الف19455
مدیردفتر شعبه 133 دادگاه کیفری دو مشهد-زارعی

آگهی ابالغ دادنامه
پی��رو آگهی ه��ای قبل��ی به متهمان 1- آقای رمضان س��االری فرزند اس��ماعیل 2- خانم س��یده فرش��ته 
بقائ��ی فرزند س��ید عل��ی اکبر فعاًل مجه��ول المکان اب��الغ می گردد به موج��ب دادنامه اصداری ش��ماره 
9709977593600594 آق��ای رمضان س��االری فرزند اس��ماعیل در حق خانم فاطم��ه کهنه به دیات و 

60 ضربه ش��الق تعزیری محکوم و خانم س��یده فرش��ته بقائی از جهت فحاشی به یک میلیون ریال جزای 
نقدی در حق دولت محکوم می نماید دادنامه صادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ )انتش��ار( 
قابل واخواهی اس��ت. مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه مش��ارالیه به حکم صادره اعتراضی دارد 
اعتراض خود را به شعبه 136 مستقر در مجتمع قضایی امام خمینی)ره( مشهد تسلیم نماید. آ-9707491          

م.الف19456
مدیردفتر شعبه 136 دادگاه کیفری دو مشهد- علیرضا مقدم

آگهی احضار متهم
در پرونده کالس��ه 136/970216 آقای محمد علیزاده فرزند حبیب به اتهام مش��ارکت در س��رقت تحت 
تعقیب می باشند به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبردگان و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبردگان مکلف اس��ت رأس س��اعت 
11 صب��ح مورخه 1397/7/10 در ش��عبه 136 دادگاه کیفری دو مش��هد حاضر و از اتهام انتس��ابی دفاع 
نماین��د در صورت عدم حضور در موعد مقرر رس��یدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد ش��د.آ-9707495         

م.الف19457
مدیرشعبه 136 دادگاه کیفری دو مشهد- علیرضا مقدم

آگهی احضار متهم
آق��ای نصرتال��ه خرس��ندی تبار )نصرت اله بزغانی( جلس��ه رس��یدگی به اتهام ش��ما در پرون��ده بایگانی 
103/880327 دای��ر ب��ر عدم رعایت نکات ایمنی در محیط کار منجر به ای��راد صدمه بدنی غیرعمدی به 
میزان پنجاه درصد موضوع شکایت سعید مرادی رأس ساعت 9 صبح روز 1397/6/26 در این شعبه برگزار 
خواهد شد در اجرای ماده 180 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری )مصوب 
1378( از طریق آگهی روزنامه به ش��ما ابالغ تا جهت دفاع از اتهام در جلس��ه یاد شده حاضر شوید. نتیجه 

عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. آ-9707496          م.الف19458
مدیردفتر شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی مشهد

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس��یله پیرو آگهی های قبلی به آقای مهدی فرقانی فرزند حسن و آقای علی فرقانی فرزند حسن فعاًل 
مجهول المکان ابالغ می ش��ود در مورد ش��کایت آقای عباس تیموری اسکندری مبنی بر مشارکت در ایراد 
ضرب و جرح عمدی، به موجب حکم شماره 9709975115700598 مورخه 1397/5/6 در پرونده کالسه 
970102 شعبه 102 دادگاه کیفری 2 مشهد حکم به محکومیت شما به پرداخت دیه در حق شاکی صادر 
گردیده، مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت 
قانون��ی قاب��ل واخواهی در همی��ن دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیس��ت روز قابل تجدیدنظر خواهی در 

دادگاه محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد. 
آ-9707497       م.الف19459

مدیرشعبه 102 دادگاه کیفری 2 مشهد )102 جزائی سابق(



حضور پورعلی گنجی در ترابزون اسپور 
قطعی شد

ورزش: سایت های ترکیه ای از قطعی شــدن پیوستن مرتضی پورعلی 
 Fanatik گنجی به تیم ترابزون اسپور خبر دادند.به نقل از پایگاه اینترنتی
پیوستن  مرتضی پورعلی گنجی به تیم ترابزون اسپور با قرارداد ۷۵۰ هزار 

یورویی قطعی شده است.

قدوس: به اللیگا نمی روم
نود : مهاجم ایرانی تیم اوسترشوندس مدعی شد در سفر به اسپانیا فقط قصد 
بازدید از باشگاه اوئسکا را داشته و خبری از عقد قرارداد نبوده است. ملی پوش 
ایرانی تیم اوسترشوندس در این رابطه گفت: درست است که من به اسپانیا 
رفتم، اما سفرم فقط برای آشنایی با باشگاه اوئسکا بود. من بازدیدی از این 
باشگاه داشتم و خیلی از آن خوشم آمد. تمام برنامه ریزی من از این سفر فقط 
آشنایی با باشگاه اوئسکا بود. سامان قدوس درباره پیوستنش به تیم اوئسکا و 
حضور در اللیگای اسپانیا اظهار داشت:  پنجره نقل وانتقاالت فوتبال همچنان 

باز است. هرگز مشخص نیست چه اتفاقی رخ می دهد.

حقیقی طلبکار جدید پرسپولیس 
ورزش:حضور علیرضا حقیقی در باشــگاه پرســپولیس این شائبه را به 
وجود آورده است که این دروازه بان یکی از گزینه های احتمالی جانشینی 
علیرضا بیرانوند در صورت جدایی او از جمع سرخپوشان خواهد بود، اما 
پندار خمارلو این موضوع را رد کرد. مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس 
در این مورد اظهار داشت: حقیقی فقط برای پیگیری طلبش که مربوط به 
سال های قبل است به باشگاه آمده بود و هیچ مذاکره ای برای بازگشت او 

به تیم بین طرفین صورت نگرفت.

افشاگری عضو هیئت رئیسه فدراسیون
می خواستند کی روش در جام جهانی 

سرمربی تیم ملی نباشد!
مهر:محمود اسالمیان درباره اعتماد دوباره به کی روش برای رقابت های 
جام ملت های آسیا عنوان کرد:سه چهار سال پیش بود که افرادی مصمم 
بودند کی روش در جام جهانی ســرمربی تیم ملی نشود اما خوشبختانه 
با حمایت صورت گرفته  او در ایران ماند و نتایج این موضوع را در میدان 
روسیه به عینه دیدیم. تیم ملی فوتبال با اقتدار به جام جهانی صعود کرد و 
در این مسابقات هم افتخار آفرید. عضو هیئت رئیسه فدراسیون تاکید کرد 
کی روش خواسته هایی دارد که این خواسته ها به صورت کلی مربوط به 
تیم ملی و فوتبال ایران است. او هیچ گاه خواسته شخصی نداشته است و 

عمدتا موارد مورد بحث او به تیم ملی برمی گردد.

۴۵ میلیون خسارات وارده به ورزشگاه آزادی
ورزش: سرپرست ورزشگاه آزادی میزان خسارت وارد شده به ورزشگاه 
آزادی در جریان دیدار دو تیم فوتبال اســتقالل و تراکتورسازی را مبلغ 
۴۵ میلیون تومان عنوان کرد. فرهاد نیکوخصال ادامه  داد: در جریان این   
دیدار سکوهای زیادی آسیب دیدند که به دنبال رفع این آسیب ها هستیم 
تا برای بازی روز پنج شنبه که پرسپولیس میزبان برگزاری این رقابت است 

ورزشگاه آزادی را آماده کنیم.

جهانبخشدر میان
 اسامی عجیب لیگ برتر

آی اسپورت : طوالنی بودن نام خانوادگــی علیرضا و همچنین وجود 
حرف خ در آن باعث شده تا گزارشگران و کارشناسان انگلیسی در به کار 
بردن نامش، دچار مشکل شــوند و این موضوع از هفته اول لیگ برتر به 
سوژه تبدیل شده است. در یکی از برنامه های مربوط به لیگ، پل مرسون، 
هافبک سابق آرســنال و تیم ملی انگلیس به عنوان کارشناس مهمان 
برنامه بود و مجری، نام چندین بازیکن که تلفظشــان در زبان انگلیسی 
دشوار است را مقابل او قرار داد و از او خواست که نام ها را تلفظ کند که نام 
علیرضا جهانبخش بر تصویر نقش بست که باعث تعجب پل مرسون شد. 
او که از طوالنی بودن نام جهانبخش، چشمانش گرد شده بود، در ابتدا به 
تصویر نزدیک شد تا بتواند نام را بهتر بخواند و خنده اش گرفت که این 

کار او نیز باعث خنده مجری شد. 

خداداد رسما رفت
ورزش: با اعالم روابط عمومی باشــگاه خداداد عزیزی ســرمربی 
سپیدرود بعد از توافق با محمد نوین به صورت توافقی و به صورت 
رسمی از سپیدرود جدا شد.توافق شد وی سی درصد از مبلغ کل 
قرارداد خود و کادرفنی را دریافت کند.تا انتخاب ســرمربی جدید 
، سهیل حق شــناس تمرینات و دیدارهای ســپیدرود را زیرنظر 

خواهد داشت.

یوسفی نژاد: هندبال ایران 
توانایی کسب مدال را دارد

فارس:  لژیونر هندبال ایران گفت: به نظر من تیم ملی فعلی ایران می 
تواند در بازی های آسیایی به مدال برسد.

یوسفی نژاد گفت: من خودم در ســوئیس هستم و دلم در اندونزی و 
کنار ملی پوشان اســت. از اینکه نتوانستم تیم ملی کشورم را در این 

مسابقات همراهی کنم بسیار ناراحتم.
وی گفت: به خوبی می دانم که مسئوالن فدراسیون تمام تالش خود 
را به کار گرفتند تا ما بتوانیم تیم ملی را همراهی کنیم، اما مسئوالن 
باشگاه و کادر فنی تیم کرنیس لورزن اجازه این کار را به من ندادند. 
بدون شک اگر همه لژیونرها می توانســتند تیم ملی را کمک کنند 
شرایط برای ایران خیلی بهتر می شد، اما با این حال بازهم معتقدم که 

ایران تیم بسیار خوبی دارد.

سرمربی تیم ملی ووشو: 
در جاکارتا ناامید نیستیم

ایسنا: سرمربی تیم ملی ووشوی ایران گفت: دوشنبه عازم جاکارتا 
می شویم، کار سختی در پیش داریم اما ناامید نیستیم.

حسین اوجاقی گفت: هر چهار ملی پوش اعزامی ما به جاکارتا با حضور و 
موفقیت در مبارزات انتخابی  در ترکیب تیم ملی فیکس شده اند. سبحانی 
در ۵۶ کیلوگرم، آهنگریان در ۶۰ کیلوگــرم، ظفری در ۶۵ کیلوگرم و 
محمدسیفی در ۷۰ کیلوگرم ملی پوشان اعزامی ما به جاکارتا هستند که 
انگیزه بسیار باالیی برای کسب نتایج خوب در بازی های آسیایی دارند. وی 
گفت: فدراسیون همه  تالش خود را انجام داده تا شرایط برای تیم ملی به 
بهترین نحو فراهم شود. هر چیزی که ما نیاز داشتیم را در اختیارمان قرار 

داده  و حمایت کافی صورت گرفته است.

 تخلیه خانه کشتی محمد بنا!
ورزش:  در حالی که در سال 92 خانه کشتی محمد بنا به مساحت 
۶۰۰ متر مربع در مجموعه ای واقع در شهرداری منطقه 19 تهران به 
بهره برداری رسیده بود، بعد از پایان قرارداد پیمانکار این مجموعه با 

شهرداری منطقه، حاال حکم تخلیه آن صادر شده است.
 ماجرا از این قرار است که موسسه ای به عنوان پیمانکار این مجموعه 
را ساخته و حاال بعد از گذشت ۵ سال قراردادش با شهرداری به اتمام 
رسیده و مسئوالن شهرداری منطقه 19 نیز به مدیران خانه کشتی 

محمدبنا اعالم کرده اند باید این مکان تخلیه شود.

6 طال، 6 نقره و 12 برنز 
رشته عجیبی که در بازی های آسیایی 

پرمدال است
ورزش: بریج)Bridge(؛ نام یک بازی فکــری و حاال بهتر بگوییم 
یک رشته ورزشی است که شاید تا به حال به گوش عالقه مندان به 
ورزش در ایران نخورده باشد. البته بریج مورد تایید کمیته بین المللی 
المپیک و جزو رشته های زیر مجموعه IOC به شمار می رود و قرار 
است در بازی های آسیایی نیز در 2 بخش زنان و مردان ۶ مدال طال، 
۶ نقره و 12 برنز در آن توزیع شــود.  در حالی که این بازی در ایران 
غیرقانونی شناخته می شود، مسئوالن برگزاری بازی های آسیایی 
2۰18 به عنوان یــک بازی فکــری آن را وارد هجدهمین دوره این 

رقابت ها کرده اند و معتقدند طرفداران زیادی هم دارد. 

ضد حمله

خبر
۱۲
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پیشنهاد 2۰۰ میلیون پوندی رئال به هازارد
ورزش:  نشریه اکسپرس مدعی شد که رئال مادرید قصد دارد پیشنهادی 2۰۰ میلیون پوندی 
برای به خدمت گرفتن ادن هازارد، ستاره چلسی ارائه کند. مائوریزیو ساری، سرمربی جدید 
چلسی نشان داده که در مقابل تمامی پیشنهاداتی که برای هازارد ارائه می شود، مقاومت می کند 
و تا پایان پنجره نقل و انتقاالتی در انگلیس، مانع جدایی هازارد شد. ولی رئال مادرید می خواهد 
به هر نحوی که شده جانشینی برای رونالدو در ترکیب خود پیدا کند. از همین رو سپیدپوشان 
پیشنهادی بین 1۵۰ تا 2۰۰ میلیون پوند برای هازارد ارائه خواهند کرد. هازارد که در آستانه 
تمدید قرارداد و افزایش حقوقش به هفته ای 3۰۰ هزار پوند نیز هســت، نمی تواند به راحتی 

برای جدایی فشار بیاورد.

دالیچ  و رد پیشنهاد ایران
ورزش:  زالتکو دالیچ که تیم ملی فوتبال کرواســی را در جام جهانی 2۰18 روســیه به عنوان 
نایب قهرمانی رساند پس از مذاکراتی که با داوور شوکر، رئیس فدراسیون فوتبال کرواسی داشت، 
تصمیم به ادامه حضورش روی نیمکت این تیم گرفت. گفته می شــود دالیچ ۵1 ساله با دریافت 
پیشنهادی بهتر از فدراسیون فوتبال کرواسی حاضر به تمدید قراردادش شده است. سایت بوسنیایی 
»Sport.ba« گزارش داد؛ دالیچ که پس از جام جهانی پیشنهاداتی مولتی میلیونی از باشگاه های 
چینی داشت، سه پیشــنهاد مربیگری تیم های ملی فوتبال کلمبیا، مصر و ایران را رد کرد تا به 
حضورش روی نیمکت کرواسی ادامه دهد. در حالی رسانه بوسنیایی مدعی شده دالیچ پیشنهاد تیم 
ملی ایران را رد کرده که مسئوالن فدراسیون فوتبال مدعی اند با هیچ مربی دیگری مذاکره نکرده اند.

مارادونا رئیس باشگاهش را اخراج کرد!
ورزش:  مدیران باشگاه دینامو برست بالروس به ریاست دیه گو مارادونا تصمیم به کنار گذاشتن 
آلکسی شپیلکسی از سمت سرمربیگری این تیم گرفتند. وی 29 ماه ژوئن سال جاری میالدی 
سرمربی تیم دینامو برست بالروس شد و در ۷ بازی 2 پیروزی، 3 تساوی و 2 شکست به دست 
آورد. همچنین در ادامه تصمیم های مدیریتی مارادونا به عنوان رئیس شورای مدیران باشگاه 
دینامو برست، یوری ساوچنکو سمت ریاست تیم فوتبال این باشگاه را از دست داد. وی نیز از 
سال 2۰1۶ میالدی در این پست آغاز به کار کرده بود اما با آمدن مارادونا مجبور به خداحافظی 
شد. ساوچنکو سابقه فعالیت مدیریتی در باشگاه لوکوموتیو مینسک و تیم ملی فوتبال جوانان 

بالروس را نیز دارد.

فابینیو: برای قهرمانی به لیورپول آمدم
ورزش: هافبک جدید لیورپول اذعان کرده برای بردن بردن جام به آنفیلد آمده است. فابینیو 
2۴ ساله که در تابستان با ۴3 میلیون پوند از موناکو به لیورپول پیوست در آستانه نخستین بازی 
این تیم در فصل جدید عنوان کرده جاه طلبی لیورپول باعث شده این تیم را انتخاب کند. پس 
از صحبت با یورگن کلوپ مطمئن شدم که لیورپول انتخاب درستی خواهد بود. مدت طوالنی 
در موناکو حضور داشتم و باور دارم زمان جدایی فرا رسیده بود.  می خواستم به باشگاهی بزرگ 
که به دنبال فتح جام است بروم. باشگاه های انگلیسی و اسپانیایی در اولویتم بودند. لیورپول 

باشگاهی بزرگی در بهترین لیگ دنیا است. 

انگلیس - لیگ برتر
 نیوکسل 1 - 2 تاتنهام

فوالم ۰ -  2 کریستال پاالس
بورنموث 2 - ۰ کاردیف

هادرسفیلد ۰ - 3 چلسی
واتفورد  2 - ۰ برایتون

ولورهمپتون 2 - 2 اورتون
فرانسه - لوشامپیونا

 نانت 1 - 3 موناکو
 آنژه 3 - ۴ نیم المپیک

 لیل 3 -  1 رن
 مون پلیه 1 -  2 دیژون

 نیس ۰ - 1 رنس
 سنت اتین 2 - 1 گنگام

میز نتایج

ورزش: لیگ برتر هفته  سوم خودش را پشت سر گذاشت. 
با 3 گلی که استقالل تهران در بازی مقابل تراکتورسازی 
تبریز زد، حاال سرمربی این تیم وینفرد شفر در یک قدمی 
رســیدن به مصطفی دنیزلی ترک قرار گرفته اســت. در 
تاریخ رقابت های لیگ برتر از نظر میانگین گلزنی تیم های 

یک سرمربی، مصطفی 
دنیزلــی اول اســت. 
ایــن ســرمربی ترک 
کــه در فوتبــال ایران 
در تیم هــای پــاس 
تهران و پرســپولیس 
ســرمربیگری کــرده 
اســت، در 92 بازی که 
حضور در لیــگ برتر را 
روی نیمکــت این دو 
تیم پشت سر گذاشته، 
تیم هــای او 1۶2 گل 

زده اند که با میانگین 1،۷۶۰8 گل زده در هر بازی بهترین 
عملکرد را در تاریخ لیگ برتر داشته است.

 بعد از دنیزلی، وینفرد شفر آلمانی که کمتر از یک فصل از 
حضور او در فوتبال ایران می گذرد، قرار دارد. شاگردان او 

در تیم استقالل تهران، در 2۵ بازی که شفر روی نیمکت 
این تیم نشسته، ۴۴ گل زده اند که به طور میانگین 1،۷۶ 

گل زده در هر بازی می شود.
اولین ایرانی ای که در لیســت برترین ســرمربیان تاریخ 
لیگ برتــر از نظر میانگین گلزنی تیم هایشــان قرار دارد، 
افشــین قطبی اســت. 
شــاگردان افشین قطبی 
در تیم پرســپولیس در 
۴8 بازی ای کــه او روی 
نیمکت این تیم نشست، 
81 گل زده اند که به طور 
میانگین 1،۶9 گل زده در 

هر بازی می شود.
 بعــد از قطبــی، برانکو 
ســرمربی موفــق ایــن 
سال های پرسپولیس قرار 
دارد. برانکو که در فوتبال 
ایران دو قهرمانی و یک نایب قهرمانی با پرسپولیس بدست 
آورده اســت، در 99 بازی که در لیگ برتــر روی نیمکت 
پرسپولیس نشسته است، شاگردان او 1۵۵ گل زده اند که 

به طور میانگین 1،۵۷ گل زده در هر بازی می شود.

 هجومی ترین مربیان تاریخ لیگ برتر 

شفر همسایه دنیزلی شد

سینا حسینی: صادق درودگر با اشاره به حواشی به وجود 
آمده در هفته سوم لیگ برتر گفت: فارغ از هرگونه رنگی باید 
اعالم کنیم که مقصر اصلی این اتفاقات و وضعیت فاجعه بار 
متولیان فرهنگی کشور هستند چون هیچ کاری انجام ندادند!

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی در واکنش به اتفاقات دو تیم  
استقالل - تراکتورسازی تبریز و حواشی به وجود آمده در این 
دیدار گفت: من خودم در ورزشگاه حضور داشتم،انصاف را در 
نظر بگیریم هواداران ما هیچ توهینی در ابتدای کار نکردند اما 
مشکل از زمانی شروع شد که عده ای به پرچم تراکتورسازی 
زشــت ترین و وقیح ترین توهیــن ها را کردنــد .اما من نه 
هواداران استقالل را مقصر می دانم نه هواداران تراکتورسازی 
تبریز را بلکه اعتقاد دارم این مســئله نشات گرفته از ضعف 

مدیریت فرهنگی حاکم بر کشور است.
صادق درودگــر در ادامه با انتقاد از دســتگاه های فرهنگی 
کشور، به خبرنگار ما گفت: دســتگاه های فرهنگی کشور 
ساالنه ۷ تا 8 میلیارد تومان بودجه عملیاتی در اختیار دارند 
که در زمینه ترویج فرهنگ اصیل ایرانی فعالیت و در جهت 
ترویج اخالق مداری حرکت کنند و شهروندان را به سمت و 
سوی احترام به یکدیگر آموزش دهند اما می بینیم تمام هنر 

دستگاه های متولی فرهنگ به چاپ چند بنر برای تبریک و 
چند بنر برای تسلیت ختم می شود ما نیاز به یک حرکت ریشه 

ای و اساسی داریم. 
عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ برتر در واکنش به اظهارنظر 
زمان آبادی که گفته بود مردم باید خودشــان دست به کار 
شــوند تا محیط ورزشگاه ها اصالح شــود، گفت:در فرایند 
فرهنگی نباید به سلیقه افراد رفتار کرد بلکه باید به صورت 
علمی به دنبال رفع مشکالت باشیم. متاسفانه برخی تصور 
می کنند آن طور که خودشان فکر می کنند باید رفتار شود در 
صورتی که همه می دانیم باید به سراغ راه حل اساسی برویم. 
راه کار قلع و قمع و برخورد چکشی باید آخرین راهکار باشد 

اما متاسفانه امروز برخورد چکشی گزینه اول و آخر ماست!
وی در ادامه توضیح داد: کمیته انضباطی در ســال گذشته 
نزدیک به یک میلیارد از جریمه های انضباطی درآمد داشته 
اســت از این مقدار چقدر صرف فعالیت های فرهنگی شده 
است، کار فرهنگی که نتیجه داشته باشد نه این که صرفا برای 
پر کردن گزارش عملکرد دوســتان باشد. درآمد میلیاردی 
کمیته انضباطی کجا هزینه می شــود؟ تا وقتی که ما با این 

تفکر به جلو برویم کار فوتبال خراب است! 

ورزش: مســابقات فوتســال قهرمانی باشــگاه های 
آسیا با قهرمانی نماینده کشــورمان به پایان رسید. 
تیم های مس سونگون ایران و تای سون نام ویتنام در 
دیدار فینال مسابقات فوتســال قهرمانی باشگاه های 
آسیابه مصاف هم رفتند که این بازی با برتری ۴ بر 2 
مس سونگون و قهرمانی این تیم خاتمه یافت. فرهاد 
فخیم )2 گل(، حسین طیبی و اصغر حسن زاده برای 
مس و دوک هوا و تــران وان بو برای تای ســون نام 
گلزنی کردند تا شاگردان حمید بی غم، جام قهرمانی 
مسابقات فوتسال باشگاه های آسیا را فتح کنند. پس 
از قهرمانی تأسیسات دریایی در این رقابت ها در سال 
2۰1۵، این اولین قهرمانی یــک نماینده از ایران در 

مسابقات باشگاه های آسیا بود.
تیم بانک بیروت لبنان هم با پیــروزی ۵ بر 3 مقابل 
نفت الوســط عراق، به مقام ســومی این مســابقات 

دست یافت.

*حکومت ایرانی ها
مهدی جاوید بازیکن ایرانی تیــم فوتبال بانک بیروت 
توانســت به عنوان بهترین بازیکن مسابقات قهرمانی 
باشگاه های آسیا انتخاب شــود. او همچنین با 12 گل 

آقای گل این مســابقات  لقب گرفت و حسین طیبی از 
مس سونگون در رتبه دوم قرار گرفت.

همچنین فرهــاد فخیم که زننــده دو گل از چهار گل 
نماینده ایــران در دیدار فینال بود، بــه عنوان بهترین 

بازیکن دیدار فینال انتخاب شد.
در طول 8 دوره این مسابقات در ۶ دوره جایزه بهترین 
بازیکن مسابقات نصیب ایرانی ها شده است.۴ قهرمانی 

این مسابقات هم به تیم های ایرانی رسیده است.

*کاپیتان مس سونگون: حفظ این قهرمانی مهم 
تر است 

فرهاد فخیم کاپیتان تیم فوتسال مس سونگون اظهار 
کرد: وقتی سطح بازی فینال این قدر باال و نزدیک بود 
نشان می دهد که فوتسال پیشرفت های زیادی کرده و 
به هم سطحی با فوتسال جهان نزدیک شده است. وی 
ادامه داد: ما توانســتیم قهرمان این مسابقات شویم اما 
خوشــحالی های ما فقط باید تا امشب ادامه پیدا کند و 
پس از آن به دنبال تکرار موفقیت قهرمانی در لیگ برتر 
فوتسال و همین مسابقات باشــیم. ما کار بزرگی انجام 
دادیم اما حفظ و تکرار این عناوین کار بزرگ تری خواهد 

بود که می خواهیم سال بعد آن را انجام دهیم.

مدیرعامل تراکتورسازی در گفت و گو با قدس: 

درآمد   میلیاردی کمیته انضباطی 
کجا هزینه می شود؟

نماینده فوتسال ایران با پیروزی ۴ بر 2 مقابل نماینده  ویتنام
بر قله آسیا  ایستاد

مس طالیی شد 

ورزش:»واقعا غیر ممکن است پا به پای رونالدو 
تمرین کرد. او قبل از ما ســر تمرین می رسد و 
بعد از مــا زمین را ترک می کند. تــا به حال در 
عمرم چنین بازیکنی ندیده بودم.« این توصیف 
داگالس کاستا از اولین تجربه هایش به عنوان 

هم تیمی کریستیانو رونالدو بود.
درباره رفتار حرفه ای و سطح تالش و تمرکز رونالدو 
روی فوتبالش هرگز شک و تردیدی وجود نداشته، 
رفتاری که مشخصا بعد از پیوستن او به یوونتوس 
هم هیچ تغییری نکرده اســت. این انتقال بزرگ 
برای بیانکونری معنای جنگیدن برای فتح سومین 
چمپیونز لیگ و ادامه دادن سلطنت مطلقه شان 
در سری آ، بعد از فتح هفت اســکودتوی پیاپی 
می دهد. از منظر شخصی رونالدو اما شاید هدف 
اول اثبات خودش در یک لیگ دیگر است. شماره 
هفت سابق منچستر یونایتد و رئال مادرید حاال 
قصد دارد افتخارآفرینی هایــش در لیگ برتر و 
اللیگا را در سری آ هم ادامه دهد و از همین حاال 
در فکر کسب عنوان کاپوکانونیره )آقای گل سری 
آ( است، هدفی که البته رسیدن به آن چندان هم 

آسان نخواهد بود.
اما رونالدو برای آقای گلی سری آ رقبایی جدی 

را هم پیش رو می بیند.
* مائورو ایکاردی

 اینتــر این فصل بــا خریدهای تابســتانی اش 
پیشــرفت کرده و بازیکنان خالقی که در بعد 
هجومی به این تیم اضافه شــده اند فرصت های 
بیشتری برای مائورو ایکاردی برای ادامه دادن 

به روند گلزنی هایش با پیراهن نراتزوری پدید 
خواهند آورد. نکته مهم درباره اینتر این است که 
باید ببینیم لوچانو اسپالتی چطور تیمش را برای 
بازگشت به چمپیونز لیگ و تقسیم و مدیریت 
انرژی بازیکنانش برای جــدال در هر دو جبهه 

آماده کرده است.

*دریس مرتنز
دریس مرتنز دیگر رقیب رونالدو برای کســب 
عنوان کاپوکانونیره اســت. مرتنز طی دو فصل 
اخیر با تغییر پســتش توسط مائوریتزیو ساری 
بدل به یکی از خطرناک ترین مهاجمین سری آ 
شد، اما شاید نظام جدید ناپولی به رهبری کارلو 

آنچلوتی کــه ترجیح می دهــد از مهاجمینی 
کالسیک در خط حمله اســتفاده کند تاثیری 
منفی روی فرصت های گلزنی ســتاره بلژیکی 

پارتنوپی داشته باشد.
* ایموبیله و ژکو

شــهر رم هم در این میان دو رقیب جدی برای 
رونالدو دارد. در یک سو چیرو ایموبیله که فصلی 
عالی را با التزیو ســپری کرد آمــاده خیز بلند 
دیگری به سوی آقای گل شدن است و در سوی 
دیگر ادین ژکوی رم قصد دارد روند عالی اش در 

دو فصل اخیر را ادامه دهد. 
* گونزالو هیگواین

رکورددار بیشــترین گل در یک فصل ســری آ 
بــا پیراهــن ناپولی، بعــد از دو فصــل حضور 
در جمع بیانکونــری، بــا ورود رونالدو مجبور 
به ترک یوونتوس شــد و از ایــن منظر انگیزه 
بسیار باالیی برای انتقام از تیم سابقش خواهد 
داشت. هیگوایین در 3۰ سالگی همچنان یکی 
از زهردارترین مهاجمین اروپا به حساب می آید.

جدا از ایــن گزینه های واضح همیشــه امکان 
شگفتی هایی از جنس داریو هوبنر و کریستیانو 

لوکارلی هم وجود دارد.

آغاز کورس آقای گلی در دفاعی ترین لیگ دنیا
»رونالدو« شاخ به شاخ »هیگواین« و »ایموبیله«

قدس آنالین: رئیس هیئت پزشــکی ورزشــی خراسان 
رضوی گفت:متاسفانه به واسطه نبود نظارت کافی برخی 
افراد با راه اندازی یک ســایت در فضــای مجازی مدعی 
هستند که متخصص ماساژ هستند در حالی که بر اساس 
قانون فقط باشــگاه های ورزشــی می توانند در این حوزه 

فعالیت کنند.
دکتر رضا گلدوزیان، رئیس هیئت پزشــکی ورزشی در 
جمع خبرنگاران گفت: بر اساس قانون کسانی می توانند 
در حوزه ماســاژ فعالیت کنند که زیر نظر باشــگاه های 
دارای مجوز این کار را انجام دهند نه به صورت خصوصی 
و مخفیانه، البته ما به مسئوالن پلیس فتا و دوستان در 
دســتگاه های نظارتی اعالم کردیم که ایــن اتفاق غیر 
قانونی اســت و به زودی شــاهد برخورد با این افراد در 

فضای مجازی خواهیم بود.
وی در ادامه گفت: هیئت  پزشکی ورزشی وظیفه برخورد 
با تخلفــات این چنینی را نــدارد اما برای اینکــه مانع از 
ســودجویی برخی افراد فرصت طلب شویم به مسئوالن 
و دست اندرکاران دســتگاه های نظارتی اعالم کردیم که 
آمادگی داریم در این زمینه همــکاری نزدیکی با پلیس و 
دستگاه های نظارتی داشــته باشیم.در حال حاضر برخی 
افراد به صورت خصوصی بدون داشتن مجوز در مکان های 

نامشخص اقدام به این کار می کنند که بر اساس قانون این 
کار پیگرد قانونی دارد و قطعا بــا متخلفان برخورد جدی 

خواهد شد.
گلدوزیان به برخی مراکز زیبایی و مجموعه های غیر رسمی 
هشدار داد که از پذیرش مشتری برای کار ماساژ خودداری 
کنند چون بر اساس تصمیم نیروی انتظامی هرگونه فعالیت 
بدون مجوز با تبعات قانونی رو به رو خواهد بود. به تازگی به 
برخی هتل ها مجوز فعالیت در حوزه ماساژ داده شده است 
اما به جز برخی هتل های منتخب و باشــگاه های ورزشی 
دارای مجوز هیچ کســی حق انجام ایــن کار را به صورت 

زیر زمینی ندارد.
وی در پاســخ به ســوال دیگری در ارتبــاط با موضوع 
فروش پودرهای بدنســازی در داروخانه های کشور و 
ســود آوری فروش مکمل ها توســط برخی افراد گفت: 
موضوع داروخانــه ها فراتر از حیطه اختیارات ماســت 
اما هیچ باشگاهی نه حق فروش این مواد را دارد نه حق 
توصیه به ورزشکاران برای اســتفاده از این مکمل ها و 
داروهای موجود در بازار  را . فروش هرگونه پودر و مکمل 
در باشگاه های  ورزشی تخلف بارز است و هر باشگاهی 
اقدام به این کار کند قطعا از ســوی مســئوالن نظارتی 

تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.

 رئیس هیئت پزشکی ورزشی خراسان رضوی خبر داد

برخورد با ماساژورهای زیر زمینی !

تسنیم: ملی پوش تیم ســاندا بانوان گفت: فکر نمی کنم هیچ 
سالی مانند امسال به این اندازه آماده باشم و فکر می کنم دیگر 

وقت کسب مدال طال در بازی های آسیایی رسیده است.
الهه منصوریان با ابراز رضایت از شرایط خود در آستانه بازی های 
آسیایی اظهار داشــت: تمرینات بسیار خوبی را برای حضور در 
جاکارتا پشت سر گذاشــتیم و اعتقاد دارم در تمام ادوار حضور 
در بازی های آسیایی اوج قدرت تیم ساندا بانوان را در این دوره 

مشاهده می کنیم.   
دارنده دو نشان نقره و برنز بازی های آسیایی در خصوص کسب 

مدال طال در اندونزی گفت: فکر نمی کنم هیچ سالی دیگر بتوانم 
به اندازه االن آماده باشم و فکر می کنم دیگر وقت کسب مدال 
طال در بازی های آســیایی رسیده اســت. تمام تالشم را انجام 
خواهم داد و امیدوارم در پایان به خواسته خود نیز برسم. تا امروز 
تمام شرایط آنگونه که می خواستم پیش رفته است و هیچ وقت 

نیز مانند این دوره همه چیز بر وفق مراد نبوده است.
منصوریان در خصوص رقبای خود تاکیــد کرد: فیلم مبارزات 
حریف چینی که در بازی های آسیایی حضور دارد را آنالیز کردم. 
همچنین شناخت خوبی از رقبای کره ای، ویتنامی و فیلیپینی 
دارم. به غیر از بازیکن کره ای که سالیان سال است با هم رقیب 
هستیم و همیشه نیز او را شکســت دادم، هیچ بازیکن دیگری 

باتجربه تر از من نیست. حریف چینی تجربه بازی های آسیایی را 
ندارد. بازی های آسیایی مانند مسابقات جهانی و آسیایی نیست 
و سطح آن از مسابقات دیگر متفاوت است و اگر بازیکنی تجربه 

نداشته باشد، شکست می خورد.
ملی پوش تیم ساندا بانوان در مورد شرایط شهربانو منصوریان 
گفت: شرایط شــهربانو نیز بسیار خوب اســت. سبک مبارزه 
شهربانو بر پایه جنگندگی است و من همیشه آرزوی سبک بازی 
او را داشتم. شهربانو در میدان به هیچ چیزی فکر نمی کند و تنها 
برای هدفش می جنگد. من و شــهربانو در حال حاضر از لحاظ 

روحی به شرایطی رسیدیم که چینی ها را شکست بدهیم و این 
به ما کمک خواهد کرد.

منصوریان خاطر نشــان کــرد: ما همیشــه حریفان چینی 
داشتیم و همیشــه نیز از مبارزه با آنها ترس داشتیم اما در 
حال حاضر دیگر  ترسی از مبارزه با آنها نداریم. در بازی های 
آسیایی اینچئون من و شهربانو هر دو مغلوب حریفان چینی 
شدیم و حاال وقت شکست دادن و انتقام خواهران منصوریان 

از آنها رسیده است. 
وی در خصوص امکان کسب دو مدال طال در ساندا بانوان گفت: 
امکان وقوع این اتفاق وجود دارد اما واقعا رسیدن به این مهم کار 

بسیار سختی است. 

ورزش: سهیل مهدی، رئیس کمیته صدور مجوز حرفه ای سازمان لیگ 
فدراسیون فوتبال گفت: تمام باشــگاه های کشور در جریان ریز بدهی 
های خود قرار گرفته اند و هم اکنون مدیران باشگاه ها می دانند که اگر تا 
نیمه شهریورماه اقدام به پرداخت مطالبات وعوقه خود نکنند با مشکالت 

انضباطی رو به رو خواهند شد.
وی در ادامه توضیح داد: سال گذشته نیز چنین شرایطی وجود داشت 
اما امسال به دلیل نوســانات بازار ارز کار سخت تر شــده است، ما باید 
قبول کنیم که مشــکالت اقتصادی باشــگاه های بزرگ ما را به شدت 
گرفتار کرده است از این رو امیدوارم با وجود تمام این مشکالت تا زمان 
تعیین شده بدهی ها تسویه شود تا مشــکلی از بابت فوتبال ملی ما در 

آسیا تهدید نکند. 
سهیل مهدی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر کدام باشگاه ها 
نســبت به پرداخت قطعی بدهی خــود اقدام کرده انــد، گفت: هنوز 
نمی توانیم به صورت قطعی در این بــاره اظهارنظر کنیم چون مدارک 
روی سایت بارگذاری نشده است اما تا جایی که می دانم بخش عمده ای 
باشگاه های نسبت به پرداخت بدهی های معوقه خود اقدام کردند و تنها 
بخش دیگری از باشگاه ها مانده اند، اگر مدارک سریعتر بارگذاری شود 
آنگاه می توانیم به صورت دقیق و قطعی اعالم کنیم که چند باشگاه بدهی 

خود را تسویه کردند و چند باشگاه همچنان بدهکار هستند.

رئیس کمیته صدور مجوز حرفه ای در پاسخ به این پرسش که در حال 
حاضر وضعیت بدهی چهار باشگاه ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا 
به چه ترتیبی است، توضیح داد:باشگاه سایپا و  ذوب آهن تا حدود بسیار 
زیادی به واسطه منابعی که در اختیار دارند مشکلی از این بابت ندارند 
اما بزرگترین نگرانی ما درباره استقالل و پرسپولیس بود که امیدواریم 
با پیگیری های صورت گرفته هر دو باشگاه تا قبل از دقیقه 9۰ نسبت 
به پرداخت بدهی های خود اقدام کنند تا مشکلی از این بابت برای آنها 

به وجود نیاید.
مهدی، در پاسخ به این پرسش که آیا اظهارنظر وزیر ورزش و جوانان در 
ارتباط با پرداخت بدهی این باشگاه ها تا پایان سال، درست بوده است یا 
خیر؟ گفت: باید به این نکته اشاره کنم از زمان ورود آقای سلطانی فر به 
حوزه ورزش شاهد اتفاقات خوبی برای دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
رقم خورد و من تصور می کنم با پیگیری های وزیر مشــکالت این دو 
باشــگاه به زودی پایان یابد و بتوانیم شاهد صفر شــدن بدهی این دو 

باشگاه پس از مدت ها در فوتبال ایران باشیم.
رئیس کمیته صدور مجوز حرفه ای ســازمان لیگ درباره زمان حضور 
ناظران کنفدراسیون فوتبال آسیا و بررسی مدارک ارسالی در ایران نیز 
گفت: ابتدا باید مدارک ارسال شود، بعد زمان سفر ناظران کنفدراسیون 

فوتبال آسیا به ایران مشخص می شود.

طالی ووشوی آسیا را می خواهم

منصوریان: به دنبال انتقام از 
چینی ها هستیم

رئیس کمیته صدور مجوز حرفه ای در گفت و گو با قدس

وزیر،  استقالل و پرسپولیس 
را درآسیا نگه می دارد

مدیرعامل ذوب آهن خبرداد
ریسک توافقنامه انتقال تبریزی 

به استقالل وحشتناک است
ورزش: مدیرعامل باشگاه ذوب آهن با بیان اینکه بعد از بازی 
با سپاهان دست به افشاگری خواهد زد، گفت: رعایت نکردن 
مفاد توافقنامه انتقال مرتضی تبریزی برای اســتقالل ریسک 

وحشتناکی دارد.
ســعید آذری به بندهای توافقنامه ذوب آهن با استقالل برای 
انتقال مرتضی تبریزی اشاره کرد و گفت: به ازای هر چک که 
در اولین روز پاس نشود، استقالل باید غرامت ۵۰ درصدی روی 
هر چک بدهد.  وی افزود :البته فکر نمی کنم باشگاه بزرگی مثل 
استقالل اول فصل اعتبار خودش را خراب کند. در توافقنامه ای 
که نوشتیم رئیس کمیته انضباطی باشگاه ذوب آهن هم حضور 
داشت و این توافقنامه محکم و حقوقی است که رعایت نکردن 
مفاد آن برای استقالل ریســک بزرگی است. به طور مثال اگر 
چکها در موعد مقرر پاس نشود، استقالل باید 2 میلیارد و ۷۰۰ 
میلیون تومان بدهد. این تفاوت ویژه مدیریتی است و ما تمام 

جنبه ها را دیده ایم. 

گزارش ناظر بازی علیه خلیل زاده و علیپور
خطر محرومیت در کمین

 دو پرسپولیسی
ورزش: دیدار تیم های پرسپولیس و استقالل خوزستان از هفته 
سوم رقابتهای لیگ برتر با حاشیه های زیادی همراه بود. گزارش 
پس از بازی وحید کاظمی داور این مســابقه باب جدیدی از 
حاشیه های این مسابقه را باز می کند و چه بسا کمیته انضباطی 
با استناد به گزارش داوری محرومیتی برای بازیکن سرخ پوشان 

در نظر بگیرد. 
در جریان مسابقه شجاع خلیل زاده مدافع تیم پرسپولیس بعد از 
درگیری هم تیمی اش با یکی از بازیکنان میزبان و به حمایت از 
او وارد ماجرا می شود و شخصا تصمیم به تنبیه بازیکن استقالل 
خوزســتان گرفته و او را هل می دهد.  در پایان بازی نیز علی 
علیپور مهاجم سرخ پوشــان مرتکب رفتار غیر ورزشی شده و 
بعد از به صدا در آمدن سوت پایان ابتدا به نیمکت حریف لگد 
می زند و در مسیر رفتن به سمت رختکن خشم خود را بر کلمن 
آب و سطل آشغال خالی می کند که این رفتار او از چشم داور و 

ناظر دور نمانده و در گزارشات آنها نیز آمده است.
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ادب و هنر

موسیقی

خواننده پاپ تيزر آلبومش را بدون مجوز منتشر كرد 
كش و قوس هاى وزارت ارشاد و محسن چاوشى

داســتان رسانه اى  ادب و هنر: 
آلبوم پرحاشيه «ابراهيم» محسن 
چاوشــى از اين خبر شروع شد: 
پس از ماه ها انتظار آلبوم محسن 
چاوشــى در صف مجوز قانونى 
دفتر موسيقى وزارت ارشاد گير 

كرده است.
همزمــان اين خواننــده پاپ در 
صفحه اينســتاگرامش متنى را منتشــر كرد و با ابراز گاليه از طوالنى 
شــدن روند اخذ مجوز مهلت چهار روزه اى به وزارت ارشــاد داد. اتفاقى 
كه بازخوردهاى متفاوتى را در ميان عالقه مندان به اين خواننده در پى 
داشت. تقريباً همه دوستداران اين خواننده پاپ، انگشت اتهام و كم كارى 
را به طرف دفتر موسيقى وزارت ارشاد نشانه گرفتند و اين اقدام را نوعى 
بى توجهى و سانسور آهنگ هاى اجتماعى و اعتراضى چاوشى دانستند. 
اما اين همه ماجرا نبود. طبق گفته هاى على ترابى، مدير دفتر موسيقى 
وزارت ارشــاد، چاوشى آلبوم «ابراهيم» را يك ســال پيش براى دفتر 
موسيقى وزارت ارشاد ارســال كرد، اما واحد نظارت و ارزشيابى به پنج 
قطعه از هفت قطعه اين آلبوم اصالحيه زد. طبق گفته صادقى رئيس اين 
واحد، پس از ارسال اصالحيه به مؤسسه  توليد كننده اين آلبوم، اقدامى از 
سوى تهيه كننده و خواننده اثر صورت نگرفت و تغييرى در روند انتشار 
آلبوم ايجاد نشد. به اين ترتيب مجوزى هم براى انتشار اين اثر صادر نشد.
از طرفى چاوشــى و تهيه كننده آلبوم «ابراهيم» معتقد بودند كه مدام 
مجوز اين آلبوم را از وزارت ارشــاد پيگيرى كردند اما پاســخى دريافت 
نكردند. آن ها مدعى شــدند كه سهل انگارى نه از سوى توليد كنندگان 
اثر بلكه از سمت واحد نظارت و ارزشيابى بوده است. دو طرف به فاصله 
زمانى يك ماهه، توپ را در زمين همديگر مى انداختند تا اين كه اتفاقى 
تازه افتاد. ناراحتى چاوشــى از صادر نشدن مجوز و واكنش هاى وزارت 
ارشاد مبنى بر كم كارى توليدكنندگان سبب شد كه اين خواننده پاپ و 
تهيه كننده آلبومش تيزر يك دقيقه اى از آلبوم «ابراهيم» را بدون مجوز 

در فضاى مجازى منتشر كنند.
با اين اتفاق خيلى ها كه دنبال بهانه براى اعتراض هســتند بى ترديد از 
اين فرصت براى ضربه زدن اســتفاده مى كنند. اما بايد منتظر باشيم و 
ببينيم كه در صورت انتشار آلبوم بدون مجوز «ابراهيم» وزارت ارشاد چه 
واكنشى نشان مى دهد. مسئوالن مربوطه نيز تاكنون نسبت به اين قضيه 
واكنشى نشــان نداده اند و با وجود پيگيرى  رسانه ها تصميم به سكوت 

گرفته اند.

گفت و گو با مهدى نصيرى كارگردان تئاتر به بهانه نمايش «اين قصه را آهسته بخوان» 

گنجينه ادب پارسى، سرمايه تئاتر اقتباسى
 قــدس آنالين/ صبا كريمــى   اين روزها 
نمايش «اين قصه را آهسته بخوان» به نويسندگى 
و كارگردانى مهدى نصيرى در تماشــاخانه مهر 
حوزه هنرى روى صحنه اســت. نمايشنامه اين 
اثر يكى از كارهايى اســت كه با اقتباس از يكى 
از داســتان هاى مجموعه «كتاب ويران» به قلم 
ابوتراب خسروى به رشته تحرير درآمده است و به 
همين بهانه با اين كارگردان درباره شرايط اقتباس 
از آثار نمايشى در تئاتر و داليل اقبال كم مخاطب 
به اين گونه از تئاتر بويــژه در اقتباس از ادبيات 

داستانى ايرانى گفت وگو كرديم.

اقتباس از ادبيات داستانى در تئاتر با هدف 
بازآفرينى يك اثر هنرى در عرصه نمايش 
و تئاتر ما بيشتر محدود به اقتباس از آثار 
كالسيك و خارجى شده است. اساساً فضاى 
تئاتر چقدر ظرفيت بهره بردارى از ادبيات 
را در صحنه دارد و اينكه چرا اولويت اغلب 
كارگردانان در اقتباس بيشتر نمايشنامه هاى 

خارجى است تا ايرانى؟ 
زمانى كه هنرمند از يك اثر ادبى ايده يا ايده هايى 
بگيرد و اين مؤلفه ها را در يك فضاى داستانى تازه 
روايت كند، اقتباس كرده است. از ادبيات داستانى 
عموماً براى درام و فيلمنامه استفاده مى شود. از 
قرن بيســتم به بعد از تئاتر و سينما هم اقتباس 
مى شده است و اين گونه نبوده كه اقتباس تنها از 

ادبيات داستانى صورت بگيرد.
البته در سينما و تئاتر ما خيلى اين شيوه متداول 
نيست. در تئاتر گرايش بيشتر به سمت كارهاى 
ترجمه اســت و در حقيقت دليلش را نمى دانم 
كــه چرا اين قدر گرايش به ســمت آثار ترجمه 
رفته و مى توان اين ميل را به صورت مشــهود در 
دانشــجويان و جوانان ديد كه پيوسته به دنبال 
ترجمه هاى جديد هســتند و از نمايشنامه هاى 

تأليفى استقبال چندانى نمى كنند.
ما داستان نويســان خوبى داريم و ادبيات كهن 
ما قابليت هاى بســيارى در عرصه اقتباس دارد. 
اما شايد يكى از داليلى كه استفاده از آثار ايرانى 
كم اســت به دليل استقبال از آثار ترجمه است. 
نكته ديگر اينكه ما كارهاى زيادى داريم كه هم 
نويســنده و هم كارگردان دارنــد و در خيلى از 
بروشورها مى بينيم كه نوشته شده «برداشتى آزاد 
از...». من فكر مى كنم اين برداشــتى آزاد از فالن 
نمايشنامه يا داستان در واقع به دليل ترسى است 
كه خود كارگردان يا نويســنده ها از اين مسئله  
دارند كه متهم شوند به تقليد از اثر در حالى كه 
بســيارى معتقدند اقتباس يك آفرينش دوباره 
اســت و وابسته به اثر اوليه است. به همين دليل 
كه نمى خواهند به چنين نــگاه و نظريه اى گره 
بخورند سراغ كارهاى اقتباسى نمى روند. به نظر 
من برداشت آزاد تنها يك راه گريز است و يك واژه 
من درآوردى است كه وقتى فرد مى ترسد اثرش 

دست دوم خطاب شود از آن استفاده مى كند.

با توجه به چيزى كه گفتيد آيا علت اينكه 
هنرمندان بخصوص جوان ترها و دانشجويان 
دنبال ادبيات ترجمه هستند به اين خاطر 
نيست كه داســتان هاى تأليفى خوبى در 
فضاى داســتانى خودمان پيدا نمى كنند؟ 
اصالً جايگاه درام در ادبيات ما و بويژه ادبيات 

معاصر كجاست؟ 
زبان ما زبان شعر است و ادبيات ما با شعر آميخته 
است. هيچ وقت هم درام و فلسفه در آن نداشتيم 
و هميشه هم بحثى كه وجود داشته اين بوده كه 
نمايشنامه و تئاتر با يكديگر متفاوتند. تا اواخر دهه 
80 هم در ســمينارهاى مختلف اين بحث مطرح 
بــوده كه ما نمايش داريــم و اين چيزى كه روى 
صحنه مى رود، تئاتر نيســت. در درام، راوى رابط 
بين شخصيت هاست و وقتى رابط را حذف كنيم 

در واقــع درام از بين مــى رود. وقتى دو نفر با هم 
رابطه دارند بين آن ها كنش و واكنش برقرار است 
و اين رابطه آن هاســت كه درام را شكل مى دهد و 
روايت مى كند.ما در تئاتر خودمان و نقالى و تعزيه 
ابزار روايت گرى داريم و يك راوى اين داســتان را 
براى ما روايت مى كند. در تاريخ تئاتر خودمان هيچ 
گاه روايت دراماتيك نبوده اســت بلكه آن چيزى 
كه وجود داشته روايت ادبى بوده است. ما در واقع 

ادبيات داستانى را نمايشــى كرده ايم اما تئاتر به 
معناى دراماتيك نداريم. 

نمايش «اين قصه را آهســته بخوان» هم 
اقتباسى از يك داســتان است؛ شما اين 
داســتان را چگونه اقتبــاس كرديد و چه 
مؤلفه هاى تازه اى به داستان نمايش اضافه 

شده است؟

نمايش «اين قصه را آهســته بخوان» ســومين 
اقتباس مــن از يكى از داســتان هاى مجموعه 
«كتاب ويران» به قلم «ابوتراب خسروى» است. 

خسروى بشدت متكى بر ادبيات داستانى است. 
در واقع خســروى در داستان از همان ابتدا پايان 
داســتان را مى گويد و مدام به آن رجوع مى كند 
اما كار من ساختار ارسطويى است و يك شروع، 
ميانه و پايان دارد. در واقع من فضا را از آن داستان 
گرفتم اما در آن فضا طرح توطئه و تعليق وجود 
نداشت و من خودم آن را به داستان اضافه كردم. 
يك داستان فرعى پيدا كردم و به آن شكل دادم. 
بر همين اساس در فرايند اقتباس دو شخصيت 
اضافه شــد و يك شــخصيت هم كه در داستان 
خســروى وجود داشت و بسيار كمرنگ و ذهنى 
بود؛ در داســتان من رنگ و بعد پيــدا كرد. دو 
شخصيت ديگرى كه به كار اضافه كردم كارشان 
ايجاد طرح و توطئه دراماتيك و تعليق داستانى 
است. مؤلفه هايى كه به ســاختار اضافه شده در 

مديوم داستانى وجود نداشته است.

آنچه مى خوانيد

در واقع خســروى در داستان 
از همان ابتدا پايان داســتان 
را مى گويد و مدام به آن رجوع 
مى كنــد امــا ســاختار كار من 
ارسطويى اســت و يك شروع، 

ميانه و پايان دارد.

آنچه مى خوانيد

اولين خواننده مقام «نوايى» درگذشت
ايسنا: مرادعلى ساالر احمدى، خواننده موسيقى مقامى و خواننده مقام مشهور «نوايى» بعد از تحمل بيمارى و به دليل كهولت 

سن و عارضه قلبى از دنيا رفت.
على مغازه اى، پژوهشگر موسيقى اقوام با اعالم اين خبر گفت: اين هنرمند به دليل عارضه قلبى مدتى در بيمارستان بسترى بود 
و در نهايت شنبه شب گذشته، 20 مرداد ماه در بيمارستان تربت جام از دنيا رفت. او اعالم كرد: مرادعلى ساالر احمدى متولد 
سال 1313 و اولين خواننده اى بود كه مقام نوايى با صداى او ثبت و ضبط شد. اين هنرمند از نسل خوانندگان قديم تربت 
جام و حافظ و ميراث دار مقام ها و نغمه هاى ديرين منطقه شرق خراسان بود. دبير هنرى فستيوال آينه دار افزود: اين هنرمند 
با اســتادان بزرگى چون مرحوم نظرمحمد سليمانى، مرحوم نورمحمد درپور، مرحوم غالمعلى پور عطايى، مرحوم ذوالفقار 
عسكريان و سرور احمدى، همراهى و همخوانى كرده بود. مغازه اى ادامه داد: مقام نوايى اولين بار با صداى او توسط فوزيه مجد 

ثبت و ضبط و توسط آقاى مسعوديه آوانگارى شد كه در كتاب موسيقى تربت جام نيز منتشر شده است.

خاطرات اولين زن اسير ايرانى منشر مى شود
باشگاه خبرنگاران: گلستان جعفريان، نويسنده، با اشاره به جديدترين اثر خود گفت: خاطرات فاطمه ناهيدى، اولين اسير زن 

ايرانى، تقريباً به پايان رسيده و پيش بينى مى شود كه كار نگارش و تدوين آن تا پايان تابستان امسال به پايان برسد.
وى به جزئيات بيشترى از اين كتاب اشاره و اضافه كرد: پيش از اين نيز بخشى از خاطرات ناهيدى از سوى انتشارات روايت 
فتح در قالب مجموعه «دوره درهاى بسته» منتشر شد كه همه خاطرات راوى نبود. جعفريان گفت: كار خاطره بايد چالش 
داشته باشد و معموالً كارهاى يك خطى در اين زمينه جواب نمى دهد. تالش كرده ام تا در مسير نگارش خاطرات ناهيدى اين 

موضوع ها را در نظر بگيرم.
تاكنون دو روايت از چهار زن اسير ايرانى در اردوگاه هاى عراق منتشر شده است. كتاب «من زنده ام» نوشته معصومه آباد اولين 
اثر مبسوط در اين زمينه است كه انتشار آن با استقبال خوبى از سوى مخاطبان همراه بود. اين اثر تاكنون به زبان هاى مختلف 

از جمله انگليسى و آلمانى ترجمه شده است.

ادبياتموسيقى
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حميدرضا آذرنگ:
 «تنگه ابوقريب» را مستقل از 

جريانات سياسى ببينيد
فارس: ديدار مردمى فيلم سينمايى 
«تنگه ابوقريب » با حضور حميدرضا 
آذرنگ و مهدى قربانــى بازيگران 
فيلم، شب 19مردادماه در پرديس 

سينمايى كورش برگزار شد.
پيش از نمايش فيلــم، آذرنگ در 
صحبت هاى كوتاهى در پاســخ به 
استقبال مردم از اين فيلم و شرايط اكران گفت: روزهاى عجيبى است و 
همه ما حالمان خوب نيست و همينكه در اين حال و روز آدم هايى مثل 
شما براى ديدن فيلم به سينما مى آييد تا عشقتان را با ما قسمت كنيد 
جاى شــكرگزارى دارد. وى ادامه داد: فكر كردم در اين فرصت كوتاه بد 
نيست به چند نكته اشاره كنم و آن اين است كه من حميدرضا آذرنگ 
فارغ از هر وابســتگى، تاكنون سرم را جلوى كسى خم نكرده ام. به هيچ 
كجاى سياست و بازى هاى سياسى متصل نبوده ام و بايد بگويم مؤسسه  
سينمايى اوج را نمى شناختم و با سعيد ملكان قرارداد بستم كه سال هاى 
سال ســينما وامدار زحمات اوست و به جرئت قسم مى خورم اگر سعيد 

ملكان سر اين كار نبود، فيلم به نتيجه نمى رسيد.
بازيگر فيلم سينمايى «تنگه ابوقريب» بيان كرد: آرامشى كه سعيد ملكان 
انتقال مى داد و اتحادى كه در گروه ايجاد كرد، باعث شد كه همگى تا روز 
آخر ســخت كار كنيم. شما فقط يك ساعت از فيلم را مى بينيد؛ ولى ما 
سه ماه در گرما و آلودگى زندگى كرديم. چهار ساعت زمان گريم ما بود و 

سعيد ملكان و گروهش زحمت اين كار را مى كشيدند.
وى افزود: اين فيلم را مســتقل از تمام جريانات سياســى ببينيد. «تنگه 
ابوقريب» عشقى بود كه سعيد ملكان و بهرام توكلى با ما در ميان گذاشتند 
و تمام وجودشان را گذاشتند كه بتوانيم چند كالم رو در رو با مردم صحبت 
كنيم. اميدوارم تمام كسانى كه اين روزها باعث حال بد ما شدند، كسانى كه 
ژن هاى خوب هستند، اختالسگرانى كه دستشان در جيب ماست و پُزشان 
مال خودشان است، با ديدن اين فيلم شرمنده شوند؛ گرچه شرمندگى به 

قيافه آن ها نمى آيد و در نهايت اميدوارم از فيلم لذت ببريد. 
 

پيمان جبلى: 
دشمنان از رسانه هاى برون مرزى ايران مى ترسند 
تســنيم: پيمان جبلــى، اعتقاد 
دارد كــه در خــط مقــدم نبرد با 
رســانه هاى اســتكبار قرار داريم و 
فشــارها و محدوديت هاى رسانه اى 
امروز نشان مى دهد كه دشمنان از 
توسعه رسانه هاى برون مرزى ايران 

مى ترسند. 
پيمان جبلى معاون برون مرزى صدا و ســيما در مراسم توديع و معارفه 
مديران روابط عمومى اين معاونت ضمن اهميت انعكاس اخبار و اقدام هاى 
برون مرزى، فعاليت در اين معاونت را به لبه جلويى ميدان نبرد با دشمنان 
تشبيه كرد و گفت: در حال حاضر ما در لبه جلويى ميدان نبرد رسانه اى 
جمهورى اسالمى با دشمنان هســتيم. همكاران ما همه در خط مقدم 
اين ميدان هستند و تالش ها، زحمات و ايثارگرى هايى كه از خود نشان 
مى دهند، باعث شده كه حقيقت چهره استكبار و جهان سلطه اى كه كمر 

به نابودى نظام اسالمى بسته، بخوبى نشان داده شود.
معاون برون مرزى صداوسيما با عنوان اين مطلب كه ما در فضاى بيرونى 
و خارج از حيطه كشور عالوه بر اينكه از هيچ حمايتى برخوردار نيستيم، 
بلكه دائماً در معرض انواع محدوديت ها، فشــارها و تحريم ها قرار داريم، 
افزود: البته همه اين ها جاى افتخار دارد كه شــبكه هاى ما نقش آفرينى 
مى كنند، تأثيرگذارى دارند و آشكار است كه اخبار اين فعاليت ها توسط 
رسانه هاى دنيا بخصوص دشمنان نظام رصد مى شود و از اثرگذارى آن ها 
آگاهند و فشارها و محدوديت ها ناشى از ترس دشمن از رسانه هاى برون 

مرزى ايران است. 
 

فيلم جديد مايكل مور پس از «فارنهايت 9/11»
فارنهايت 11/9 ؛ عليه ترامپ

مستند  از  تريلر  اولين  تسنيم: 
«فارنهايت 11/9» منتشر شد.  

آمريكاى  به  كه  جديد  مستندى 
مدرن پس از روى كار آمدن دونالد 
ترامپ خواهد پرداخت. مور كه در 
اين مستند به تاثيرات رئيس جمهور 
شدن دونالد ترامپ پرداخته است، 
مى گويد مى خواهد با كمك كردن او را به زير بكشد! كارگردان مستند هاى 
«ديگر كجا را اشغال كنيم؟» و «سيكو» دونالد ترامپ را آخرين رئيس 
جمهور آمريكا مى داند چرا كه معتقد است اگر او به پايان راه خودش 

برسد، ديگر اياالت متحده اى وجود نخواهد داشت.
نام مســتند جديد مور در واقع اشــاره اى به روز انتخاب ترامپ به عنوان 
رئيس جمهور آمريكاست: نهم ماه نوامبر! هرچند اشاره اى به نام مستند 
قبلى خودش «فارنهايت 9/11» كه به ماجراهاى پيرامون 11 ســپتامبر 
مى پرداخت هم اشاره دارد. «فارنهايت 9/11» با 222 ميليون دالر فروش 
در ســالن هاى سينماى سراسر جهان، پر فروش ترين مستند تمام تاريخ 
اســت و مايكل مور عالقه دارد تا اين آمار به ساخته جديدش هم برسد. 
اثرى كه قبل از نمايش سراســرى در تاريخ 21 ســپتامبر، قرار است در 

جشنواره بين المللى فيلم تورنتو شركت كند.

پس از 9 سال
بازگشت صدرعاملى با «سال دوم دانشكده من»

فارس: فيلم ســينمايى «سال دوم 
دانشكده من» تازه ترين ساخته رسول 
صدرعاملــى پروانــه نمايش گرفت. 
فيلم هاى  نمايــش  پروانه  شــوراى 
سينمايى در جلســه اخير با حضور 
اكثريت اعضا برگزار شد. «آستيگمات» 
بــه تهيه كنندگــى و كارگردانــى 
مجيدرضا مصطفــوى در ژانر اجتماعى و «ســال دوم دانشــكده من» به 
تهيه كنندگى مسعود ردايى و كارگردانى رسول صدرعاملى در ژانر اجتماعى 
صادر شد. بنابراين گزارش، آخرين فيلم سينمايى رسول صدرعاملى با عنوان 
«در انتظار معجزه» سال 1388 توليد شد و حال او بعد از گذشت 9 سال فيلم 

سينمايى «سال دوم دانشكده من» را كارگردانى كرده است.

چرا هيچكاك كارگردان مهمى است؟
اگر هيچكاك را بخواهيم با بزرگان ادبيات مقايسه 
كنيم بايد بگوييم كه او جزو كالسيك هاست و به 
اندازه اى كه افرادى مانند شكسپير يا داستايوفسكى 
در ادبيات مهم و ماندگارند، او هم در سينما مهم 
است و داراى جايگاه ماندگارى است. هيچكاك و 
آثار او كهنه شدنى نيستند، زيرا با مضامينى سر و 
كار دارند كه هميشه دغدغه هاى بشر است و ما در 
جهان اطرافمان با آن ها مواجه هستيم و بعد اينكه 
او مثل كالسيك نويس ها داستان گوى متبحرى 
است. سوم اينكه به اعتقاد كارشناسان، هيچكاك 
همچون حافظ رند است. يك رند انگليسى كه نه 
تنها زرنگ است و باهوش، بلكه تمام آن مختصات 
رند فارسى در او هست. هيچكاك رند سينماست. 
ويژگى ديگرى كه هيچكاك را ارزشمند مى كند، 
تسلطش به ابزار سينماست. او به اعتقاد بسيارى از 
كارشناسان تكنسين چيره دستى است. او مى تواند 
محتوا را در دل داســتانى جذاب برده و با تسلطى 
كه به فن سينما دارد اثرى سرگرم كننده و جذاب 
خلق كند. اين نكته پنجمين دليل اهميت اوست. 
البته او تنها به فكر ســرگرمى مخاطبين نيست 
و معموالً تماشــاگران پس از تماشــاى فيلمى از 
هيچكاك ذهنشان از ماجراى فيلم خالص نشده 
و به آنچه در اثر پيش آمده، مى انديشــند. ويژگى 
ششــم آثار هيچكاك پرداخت روان شناسانه آن 
اســت. ويژگى كه بســيارى از كالســيك ها در 
قرن بيســتم از آن بهره برده و با توجه به فلسفه 
و روان شناســى و توجه به همه زواياى انسانى به 
آثارشان عمق بخشيدند. هفتم اين كه در كارنامه 
او برخالف بسيارى از فيلمســازان، «تكرار» ديده 
نمى شــود، چرا كه هيچكاك از نظر مؤلف خود را 
رها مى سازد. هشتمين دليل اهميت او، آن جمله 
است كه مى گويد بعد از نسل اول فيلمسازانى چون 
آيزنشتاين، هيچكاك مهم ترين و تأثير گذارترين 
فيلمساز تاريخ سينماست. اگر سينما را سرگرمى 
بدانيم هيچكاك تلقى تماشــاگران را از سرگرمى 

نيز تغيير داد.

  ويژگى هاى فنى آثار هيچكاك
به گفته كارشناسان فيلم هاى هيچكاك را نمى توان 
براســاس ويژگى هاى بصرى تقســيم كرد. تمام 
فيلم هايش پر از موتيف هاى تكرار شونده اند. حال 
چه آن ها در تصوير باشد و چه در مضمون، بهترين 
مثال در مضمون شخصيت مادر در چندين فيلم 
او از جمله در «شــمال از شمال غربى»، «روانى» و 
«بدنام» اســت. در اين فيلم ها مادرانى را مى بينيم 
كه فرزندانشان زير سيطره آن ها هستند و فرزندان 

تالش مى كنند از سلطه مادر رها شوند. 
اين سير رهايى بخشى البته فرجام هاى متفاوتى 
دارد. در «روانى» مادر توسط پسرش كشته مى شود. 
پســر روانى شده و خود در نقش مادر فرو مى رود. 
در «شمال از شمال غربى»، مرد در طول فيلم بالغ 
مى شود و در نهايت رها و در «بدنام» فرزند راهى به 

رهايى پيدا نمى كند.

 هيچكاك جور ديگرى داستان مى گويد
داستان هميشــه برگ برنده ســينما در جذب 
مخاطبان بوده اســت. از اين حيث هيچكاك به 
كمك قريحه مثال زدنى اش در داســتان گويى تا 
روزگار ما توانسته است، ماندگار شده و مورد توجه 
قرار بگيرد. البته آنچه در اين حوزه او را برجســته 
كرده است، آنچه مى گويد نيست، بلكه چگونگى 
روايت داســتان است. در ظاهر داســتان هاى او 
داســتان هاى ساده اى هســتند. داستان هايى كه 
احتماالً پيش از اين ما بارها با آن ها مواجه شده ايم. 

براى نمونه «بدنام» داستان يك جاسوس و عالقه اش 
به يك زن اســت، اما هيچكاك اين داستان را به 
شيوه خودش براى ما روايت مى كند. داستان هاى 
هيچكاك تخيل دارند و اين تخيل علت ســرگرم 
كننده بودن آن ها براى عامه تماشــاگران اســت. 
البته بعضى از فيلم هاى او از لحاظ روايت بســيار 
پيچيده مى شوند؛ «ســرگيجه» بهترين نمونه اش 
اســت. هيچكاك در روايت بدعت گذار هم هست، 
همچنان كــه در روانى قهرمان اولش را نيمه هاى 

فيلم مى كشد.

 سكانس هايى كه همچنان ماندگارند
شــايد اينطور به نظر برســد كه در حال حاضر با 
اين همه پيشــرفتى كه در حوزه ســينما اتفاق 
افتاده اســت، فيلم هاى هيچــكاك ديگر از نظر 
فنى حرفى براى گفتن نداشــته باشــند. اما در 
فيلم هاى او همچنان صحنه هايى هستند كه به 
اعتقاد كارشناسان سينماى محض اند. حركت هاى 
دوربين، كات ها، فالش بك ها و تقطيع ها در فيلم 
هيچكاكى خود بخشــى از روايت فيلم را تشكيل 
مى دهند. به گفته كارشناســان اوج فن ساالرى 
هيچكاك در «طناب» اســت. فيلمى بدون كات، 
تمامى يك پالن ســانس به مدت دو ســاعت كه 
زمان واقعى يك داســتان را به نمايش مى گذارد. 
داستانى 81 دقيقه اى. يا تمام آن فصل معروف قتل 
در حمام در «روانى». گويى فيلم صامت است. با نوع 
تقطيع ها و برش هايى كه هيچكاك مى زند. اصل 
سينماست آن ســكانس. چاقويى است كه گويى 
به تن مقتول نمى خــورد. دل و روده و خونى كه 
در ســينماى امروز ديده مى شود، در اين سكانس 
نيست اما اين قدر نمايشش جالب است كه براى 
تماشــاگر باورپذير مى شود. نشانه اين باورپذيرى، 
ترسيدن تماشاگر اســت. يا «سرگيجه» اش كه با 
ديدنش سرگيجه مى گيريم، با نماها و مؤلفه هاى 

بصرى؛ نمايشى است از قدرت فيلمسازى او.
 

 همچنان استاد دلهره است
هيچــكاك را بيشــتر به عنــوان اســتاد دلهره 

مى شناســيم. دلهره و تعليق يكى از شاخص هاى 
مهم فيلمسازى اوســت. حال چه در ژانر جنايى 
باشــد و چه در ژانر تريلر جاسوسى و چه پليسى 
و چه آن فيلم هايى كه ملــودرام در آن ها پررنگ 
باشد. مى گفتند در يكى از اكران هاى روانى، پس از 
نمايش فيلم فردى از سالن بيرون آمده و داد مى زده 
آقايان! خانم ها! قاتل فالنى است. صحت اين ماجرا 
مهم نيســت، مهم اهميت نداشتن اين نكته براى 
هيچكاك است. براى هيچكاك مهم نيست قاتل 
كيست. در «اعتراف مى كنم» قاتل را نشان تماشاگر 
مى دهد. مهم براى او مســير داستان است. فردى 
چگونه قاتل مى شود و اقدام به كشتن مى كند. مهم 

براى او ايجاد حس تعليق در تماشاگر است. 
اگر در كافه اى فردى باشد كه كنارش چمدان باشد 
و چمدان منفجر شود، براى تماشاگر اين صحنه 
هيجان انگيز است، اما اگر تماشاگر همراه با آن فرد 
در خيابان راهى شــود و آن چمدان را در دســت 
داشته باشد، تماشاگر بداند كه داخل چمدان بمب 
است و شخصيت فيلم نداند، اينجاست كه تعليق به 
وجود مى آورد؛ اين كه چه زمانى اين بمب منفجر 
مى شــود. تفاوت فيلم هيچكاكى در همين است. 

هيچكاك جدول متقاطع يا معما براى تماشــاگر 
حل نمى كند. او با تماشاگر بازى مى كند. اين بازى 
كردن از يك اصل فلسفى مى آيد. اصلى نهفته در 
اين سخن شكسپير: «زندگى صحنه نمايش است»؛ 
يا به قول فردوسى: «به بازيگر ماند اين چرخ مست». 

راز هيچكاك در همين است.

 هيچكاك سينما را به يك كالس باالتر برد
مهــدى آذرپندار، منتقد ســينما دربــاره عالقه 
شــهيدآوينى به آثار اين كارگردان بزرگ توضيح 
مى دهد: بايد در ظرف زمانى خودش ببينيم چرا 
شهيد آوينى ســراغ هيچكاك رفته است. اينكه 
آوينى در اوايل دهه 70 يك مجله 700 صفحه اى 
درباره هيچكاك درمى آورد، يك اقدام واكنشى بود. 
ما قبل از پيروزى انقالب دو سطح فيلم داشتيم؛ 
يك سطح فيلم هاى مورد حمايت فرح كه از طريق 
كانون پرورش فكرى ساخته مى شد مثل كارهاى 
كيارستمى و تقوايى. دسته دوم فيلم فارسى هايى 
بودند كه هيچ محتوايى در آن ها ديده نمى شــد و 
فقط ســاز و آواز و رقاصى و مطربى در آن ها بود. 
وقتى انقالب به پيروزى رسيد همه معتقد بودند 
جريان فيلم فارسى ها مبتذل است و تقريباً اتفاق 
نظر بود كه بايد محو شــود. حتى تا يكى دو سال 
بعد از انقالب هم هنرپيشه هاى فيلم فارسى، فيلم 

بازى مى كردند ولى خيلى زود به حاشيه رفتند. 
وى با بيان اينكه جريان دهه 60 سينماى ما بين 
دو گزينه اى كه پيش روى خود داشت، سينماى 
فرح را انتخاب كرد، گفت: مثالً كيارســتمى، در 
دهه 60 كيارســتمى شــد، نه در دهه 50. او در 
اين دوران به جايگاهى رســيد كه حتى در دوران 
فرح به آن دست نيافت. اين طيف براى مردم فيلم 
نمى ساختند و معتقد بودند مخاطب را بايد تربيت 
كنيم تا جورى كه ما مى خواهيم فيلم ببيند. جايگاه 
خودش را از بــاال تعريف مى كرد. البته در همين 
دوران امثال كيميايى هم بودند كه فيلمشــان در 

هيچ كدام از اين دو مدل قرار نمى گيرد. 
آذرپندار با تبيين اينكه جريان دوم نشأت گرفته 
از صنعت فرانسه و اروپاى شرقى بود توضيح داد: 

باالخــره اين ها بعد از انقــالب در فرايندى جذب 
سيســتم شــدند و با همان فيلم هاى تلخشــان 
شدند فيلم ســازان بزرگ بعد از انقالب. در حالى 
كــه واقعيت اين نبود؛ قبل از انقالب، رژيم شــاه 
هوشمندانه سراغشان رفته بود، ولى در سينما بعد 
از انقالب همه چيز را از دست داديم. ما باتوجه به 
شهداى زيادى كه داشتيم و بسيارى از خانواده ها 
داغدار عزيزان از دست رفته شان بودند و با توجه 
بــه حمله عراق كه بالفاصله بعد از انقالب صورت 
گرفت، نياز به سينماى قهرمان محور داشتيم. ولى 
اگر شــما تاريخ را بررسى كنيد مى بينيد اين نوع 
سينما كه آثار خوبى هم توليد كرد اصالً راهى به 
جشــنواره ها پيدا نمى كرد. جشنواره فجر از دوره 
اولش چه بزرگداشــت هايى گرفت؟ همه يا براى 

سينماى اروپاى شرقى بود يا فرانسوى ها.
وى افزود: در آن برهه نوعى از ســينما مورد توجه 
قرار گرفت كه اصالً قصه گو نبود و فقط به جامعه 
القاى افســردگى و نااميدى مى كــرد. كاراكترها 
منفعل بودند و مطلقاً قهرمان وجود نداشــت. اين 
نوع سينما كم كم با ســردمدارى برخى نشريات 
مثل «مجله فيلم» و «فارابى» ما را به يك ســمتى 
سوق دادند كه با شرايط انقالب اسالمى مطابقتى 
نداشت. شما در اين سينما نمى توانيد قهرمان خلق 
كنيد درحالى كه ملتى كه آن همه بحران داشت 
شــديداً نيازمند به قهرمان بود. در اين شــرايط 
تاركوفســكى خيلى مورد توجه قــرار مى گيرد و 

تئورى پردازى مى شود. 
آذرپندار با بيان اينكه وقتى فيلم فارسى كنار رفت، 
قهرمان و رؤياپردازى كه مؤلفه هاى مثبت آن بود 
هم به كنار رفت، گفت: چه اشــكالى دارد سينما 
بــا روياپــردازى در مردم اعتماد بــه نفس ايجاد 
كند؟ ولى ســينمايى كه آن دوران شكل گرفت 
ضد اعتماد به نفــس عمومى بود. كاراكترها همه 
منزوى بودند و اصالً مخاطب نمى فهميد دردش 
چيســت. اين ســينما مخاطب هم نداشت و با 
وجود همه تالش ها نتوانســت مردم را به سينما 
بكشاند. شهيدآوينى اوائل دهه 70 عليه اين سينما 
تئورى پردازى مى كند. او مى گويد بياييم روى جان 
فورد و كوراســاوا الگو پردازى كنيم. اين ها جريانى 
هستند كه براى مخاطب اند، در عين جذابيت عمق 
محتوايى دارند و مســائل استراتژيك را هم لحاظ 

مى كنند. 

 تركيب جذابيت و محتوا 
با كيفيت بسيار باال

وى با اشــاره به ويژگى هاى منحصــر به فرد آثار 
ســينمايى آلفرد هيچــكاك خاطرنشــان كرد: 
هيچكاك استاد تعليق در سينماست و در دنيا هم 
به همين معروف است. شهيد آوينى معتقد است 
فيلمى كه جذاب نيســت فيلم نيست و اين يك 
جمله خيلى كليدى است. شهيدآوينى بين جريان 
روشنفكرى و فيلم فارسى، با وجود همه ايراداتش 
دومــى را ترجيح مى دهد چــون حداقل مردم را 
نااميد نمى كند، مــردم را به عقب برنمى گرداند و 

آن ها را از آينده مأيوس نمى كند.
از جنس تخدير و مســكن است و وقتى مخاطب 
از ســينما خارج شــد فيلم را فراموش مى كند. 
هيچكاك كسى است كه تركيب جذابيت و محتوا 
را با كيفيت بسيار باال انجام داده و اصالً سينما را به 
يك كالس باالتر ارتقا داده است. خيلى از فيلم هاى 
او در خدمت منافع سياســى هستند و نسبت به 
مسائل روز واكنش نشــان مى دهد. مثالً ماجراى 
اختالف كوبا با آمريكا كه شكل مى گيرد هيچكاك 
فيلم مى سازد و از اين حيث نيز نسبت به ديگران 

متمايز است.

برش

مهدى آذرپندار: در آن برهه نوعى 
از ســينما مورد توجه قرار گرفت 
كــه اصــالً قصه گو نبــود و فقط به 
جامعه القاى افســردگى و نااميدى 
مى كرد. كاراكترها منفعل بودند و 
مطلقاً قهرمان وجود نداشــت. اين 
نوع ســينما كم كم با ســردمدارى 
برخى نشريات مثل «مجله فيلم» و 
«فارابى» ما را به يك سمتى سوق 
دادند كه با شرايط انقالب اسالمى 

مطابقتى نداشت

سيما و سينما

نگاهى به آراى شهيد آوينى در اهميت سينماى قصه گو به بهانه تولد خالق «سرگيجه»

«هيچكاك»  عليه  «تاركوفسكى»

بازتاب

پس از موفقيت هاى مالى بعضى از ســريال ها در حوزه 
نمايش خانگى حرف و حديث هايى در مورد سرمايه گذاران 
اين آثار و پول هايى كه وارد اين صنعت شده و همچنين 

تأثيرشان بر بدنه سينما ايجاد شده است. 
به جز شبهاتى كه در ســرمايه گذارى ها به وجود آمده، 
عده اى از دســت اندركاران به تغييــر نقش اين حوزه از 

كمك كننده و رونق بخش به مخرب اشاره كرده اند. 
در همين راستا روز شنبه كانون كارگردانان سينماى ايران 
در پيامى نسبت به ورود پول هاى مشكوك به سينماى 
ايران هشدار داد. پيامى كه واكنش بعضى از اهالى سينما 
و رسانه را به دنبال داشت. در ادامه برخى از اظهار نظرها 

در اين خصوص را مى خوانيد.

 انتقاد به هزينه هاى نامتعارف سريال هاى شبكه 
نمايش خانگى

روز گذشته «سيد ضيا هاشــمى» رئيس جامعه صنفى 
تهيه كننــدگان در گفت و گويى بــا روزنامه جام جم با 
اشــاره به اين نامه و محتواى پيام منتشر شده از طرف 
كانون كارگردانان ســينما آن را تأييد  كرد و انتقاداتى را 
به شبكه نمايش خانگى وارد كرد. بخشى از گفت وگوى 
رئيس جامعه صنفــى تهيه كنندگان با جام جم پيرامون 

ريخت وپاش بادآورده ها آمده است: 
نكتــه اى كه كانون كارگردانان نســبت بــه هزينه هاى 
نامتعارف ســريال نمايش خانگى مطرح كردند، بشدت 
درست است. اصوالً شبكه نمايش خانگى با بى برنامگى 
مواجه است و خيلى هماهنگ با مجموعه سينما نيست. با 
اينكه از همه عوامل سينما استفاده مى كند، عجيب است 

كه به سينماى ايران آسيب مى زند. 
اين شيوه نه تنها اثرات منفى خود را در دستمزد استارها و 
بازيگران مى  گذارد، بلكه در دستمزد مجموعه عوامل تأثير  
بسزايى داشته و ارقام توليد فيلم را تا سه برابر افزايش داده 

است. آن هم در اين شرايط وحشتناك اقتصادى!
هاشــمى همچنين در باره اين كه چقــدر خود برخى 

ســتاره هاى ســينما در ايــن زمينه مقصر هســتند و 
دستمزدهاى نامتعارف در شبكه خانگى دريافت مى كنند، 
گفت: به هر حال ستاره هاى سينما و بازيگران عمر مفيد 
محدودى در بازيگرى دارند و حتى بزرگ ترين ستاره هاى 
ســينماى جهان هم مى دانند اين عمر، دائمى نيست و 
كنار مى روند. بنابراين ما نمى توانيم به ســتاره ها خرده

بگيريم.
اشكال ما به تهيه كننده هاست كه چرا اين پول ها را به 
شبكه نمايش خانگى و سينما مى آورند. ايراد ما به ارشاد 
است كه چرا اجازه مى دهد اين پول هاى عجيب و غريب 

وارد شبكه نمايش خانگى شود؟!

 آينده نگرى شوراى مركزى كارگردانان
همچنين مهرداد خوشبخت كارگردان تلويزيون و سينما 
و بازرس شوراى مركزى كانون سينماى ايران، در واكنش 
به اين هشدار گفت: شوراى مركزى كارگردانان براساس 
آينــده نگرى، اين بيانيه را منتشــر كرده اســت. يعنى 
مى گويد اگر اين مسير طى شود، آينده خوبى در انتظار 
ســينما نخواهد بود. در واقع اين يك هشدار پيشگيرانه، 
آالرم و احساس خطر به مسئوالن، عوامل سينما، از جمله 
بازيگران و تهيه كنندگان اســت. بــه عبارتى به جامعه 

سينما مى گويد حواستان به اين نكته باشد. 
اين روشى كه از طرف برخى تهيه كنندگان به كار گرفته 

شده، هزينه توليد و ســاخت فيلم را باال مى برد. ضمن 
اينكه بحث تبعيض هم دراين ميان مطرح اســت و يك 
بى عدالتى هم در دستمزدها به وجود مى آيد كه طبيعى 

نيست.

 اين آفت در حال گسترش است
متن پيام كانون كارگردانان سينماى ايران كه نسبت به 
ورود پول هاى مشكوك به سينماى ايران هشدار داده بود 

به اين شرح است: 
درشرايط كنونى اقتصادى كشور و در حالى كه بسيارى 
از فعاليت هاى فرهنگى و هنرى مؤثر  و موجه و بخصوص 
آثار سينمايى به دليل مشكالت مالى تعطيل مى شوند و يا 
به سرانجام مطلوب نمى رسند، اهالى زحمتكش سينماى 
ايــران ناظر ورود پول هاى كالنى از منابع نامشــخص و 
بعضاً داراى شــبهه به حيطه پاك اقتصاد سينماى ايران 

هستند.
نتيجه مستقيم و مخرب حضور اين منابع مادى بى حد 
ومــرز، به ارتقاى بى منطق و كنترل نشــده بودجه هاى 
ساخت فيلم ها و بخصوص بودجه ساخت مجموعه هاى 
داستانى در قالب شبكه هاى نمايش خانگى منجر شده 
است و متأسفانه  بايد اذعان كنيم كه دستمزد هاى نجومى 
بازيگران اين آثار، بخش اصلى اين ريخت وپاش هاى غير 

ضرورى را تشكيل مى دهد.

در حال حاضر، بســيارى از كارگردانان و تهيه كنندگان 
صاحب نام ســينماى ايران كه قصد توليد آثار تازه شان 
را دارنــد، به دليل همين پرداخت هاى غير منطقى قادر 
به پرداخت دستمزد هاى ادعايى بازيگران مورد نظرشان 
نيستند و دور نيست زمانى كه ديگر كارگردانان مستقل 

سينماى ايران نتوانند فيلم بسازند. 
ما كارگردانان سينماى ايران با اينكه بازيگران سينماى 
ايران درآمدهاى كالن داشته باشند مخالفتى نداريم؛ اما 
در شرايطى كه ساير عوامل سازنده در سينماى پر افتخار 
ايران به دشوارى گذران زندگى مى كنند، سير صعودى 
اين دستمزدهاى كالن و غير عادى مى تواند به باال رفتن 
كنترل نشــده ديگر هزينه هاى توليد فيلم و به تبع آن 
محدوديت تهيه كنندگان و كارگردانان در توليد فيلم هاى 
جديــد و در نهايت به ركود در توليد و در نتيجه بيكارى 
خيل بزرگ و تازه اى از عوامل آسيب پذير پشت دوربين 

در سينماى ايران بينجامد.
اين شــورا كه يكى از رسالت هاى خود را نظارت آگاهانه 
و دلســوزانه جريان هاى مختلف توليد و توزيع و نمايش 
در ايران مى داند، بدين وســيله هشدار مى دهد كه اين 
آفت و آســيب نابود كننده در حال گســترش بى محابا 
و لجام گســيخته اســت كه اگر به موقــع و در مقطع 
حســاس فعلى فكرى به حال آن نشود، بزودى اين غول 
تورمى تومار ســينماى مردمى ايــران را در هم خواهد 

پيچيد. 
شــوراى مركزى كانــون كارگردانان ســينماى ايران با 
توجه به اين شــرايط حساس، بزودى و با همكارى ساير 
صنوف مؤثر  و دلسوز اين سينما همچون صنوف محترم 
تهيه كنندگان و طى برگزارى نشست هاى مطبوعاتى و 
يا در صورت لزوم برگزارى جلساتى با مسئوالن محترم 

سينمايى به اين معضل خواهد پرداخت. 
باشد كه در شــرايط حساس كنونى دســت اندركاران 
سينماى ايران بتوانند با همدلى و همكارى بر معضالتى 

اين چنين غلبه كنند.

 بازتاب پيام هشدارآميز كانون كارگردانان سينماى ايران

پول هاى مشكوك در اقتصاد سينماى ايران چه مى كند؟

 ســيما و سينما/ معين اصغرى  شــايد برايتان جالب باشد اگر 
بدانيد تاكنون به اندازه اى كه درباره آلفرد هيچكاك كتاب و مقاله 

نوشته شده درباره هيچ فيلمساز ديگرى نوشته نشده است. 
هيچكاك كه از 1922 كارش را با نوشــتن گفت و گوهاى فيلمنامه و 
طراحى صحنه، در 23 سالگى و در استوديوهاى فيلمسازى در بريتانيا 
آغاز كرد، پس از هجرت به هاليوود، تا زمان مرگ هفتاد فيلم ساخت. 
كارگردانى كه مورد توجه اساتيد و منتقدان و اهالى سينما تا به امروز 

است. در اين ميان افرادى مانند شهيد آوينى در دهه شصت و سالهاى 
آغاز به كار سينما پس از انقالب به سراغ اين فيلمساز رفته و آثار او را 
به عنوان الگوى مورد توجه در برابر آثار سينمايى روشنفكرى معرفى 
مى كند. به بهانه تولد اين ســينماگر در ادامه به داليل اهميت اين 
فيلمساز پرداخته و در گفت وگو با مهدى آذرپندار، منتقد و مسئول 
فيلم و سريال شبكه سه سيما، به تشريح آراى آوينى درباره هيچكاك 

مى پردازيم.

مهرداد خوشبختسيد ضيا هاشمى



 ايستگاه/ مجيد تربت زاده فرزند كدخداى 
«دلوار» از آن «بچه كدخدا»هايى كه الِى پر 
قو بزرگ مى شوند، نبود. اگرچه در 30 سالگى 
به قول امروزى ها «آقازاده»، «ژن خوب» منطقه و «كدخدا» 
به حســاب مى آمد، مى توانست به پشتوانه اعتبار پدر و به 
لطف كدخدايى هرجور كه دلش مى خواهد زندگى كند، با 
خان هاى ريز و درشت روى هم بريزد و طناب از ُگرده مردم 
بكشد يا اصًال قيد كوير خاكسترى و گرماى ُكشنده بوشهر 
را بزند و بســاط زندگى اش را جايى خوش آب و هوا پهن 
كند اما ترجيــح داد در زادگاهش بماند تا روزى روزگارى 
اگــر پايش افتاد، بــراى مردم، براى بوشــهر و براى آب و 
خاكش كدخدايى و دالورى كند. «رئيسعلى» حتى پيش از 
ماجراى حمله انگليسى ها به بوشهر، نشان داده بود كه چرا 
نام زادگاهش را «دلوار» گذاشــته اند و حاال كه كشتى هاى 
دشمن در ســاحل بوشــهر لنگر انداخته و هزار جور نامه 
تهديد آميز فرســتاده بودند مى خواســت ثابت كند كه در 
فرهنگ لغت ايرانى ها، دلوار در واقع همان «دالور» اســت. 

 قرآن تو شاهد باش!
اگر سوگندنامه اش را ديده و خوانده باشيد، خيلى نياز نداريد 
تا كســى برايتان از ُخلق و خو، منش، شهامت، اعتقادات و... 
«رئيسعلى دلوارى» بگويد. شعله جنگ جهانى اول باال گرفته 
بود و حاال انگليسى ها با ناوهاى جنگى و هزاران نيروى نظامى 
آمده بودند تا بوشــهر را بگيرند و جاى پايشــان را در جنوب 
ايران محكم كنند. «رئيســعلى» نه مقام رســمى داشت، نه 
تحصيالت آنچنانى و نه دوره هاى نظامى را گذرانده بود. همين 
قدر مى دانست كه دشمن، خودش را به آب هاى خليج فارس 
رســانده و دارد با صدجور بهانه خاك ايران را اشغال مى كند. 
وقتى پاى «وطن» و دفاع از آن مى آمد وسط، رئيسعلى دلوارى، 
نصيحت، سياســت و محافظه كارى به گوشــش نمى رفت. 
مشورت هايش را كرده و نظر روحانيون سرشناس را هم گرفته 
بود. اصالً حكم جهاد داشت و براى همين در پشت جلد قرآن 
نوشت: «... اى كالم اهللا ! گفتار مرا شاهد باش... من به تو سوگند 
ياد مى كنم كه اگر انگليسى ها بخواهند بوشهر را تصرف كنند و 
به خاك وطن من تجاوز كنند، در مقام مدافعه برآيم و تا آخرين 
قطره خون من بر زمين نريخته است، دست از جنگ و ستيز 
با آنان نكشــم و اگر غير از اين رفتار كنم، در شمار منكرين و 

كافرين به تو باشم و خدا و رسول از من بيزار شوند...».

 كدخدازاده
براساس گفته هاى«حاج محمود نامور» خواهرزاده رئيسعلى 
دلوارى درباره ريشه هاى خانوادگى او، در دوره حكومت زنديه 
ســه برادر به نام هاى احمد، حســن و محمد از ناحيه نورآباد 
ممسنى به استان بوشــهر مهاجرت مى كنند و به تنگستان 
مى رسند، احمد در روستاى دلوار، حسن در چاه تلخ و محمد 
در روستاى گلكى ساكن مى شــوند. «رئيسعلى» در واقع نوه 
برادر اول يعنى «احمد» است كه حدود سال 1261 خورشيدى 
در «دلوار» به دنيا مى آيد. پدرش «زاير محمد» و پدر بزرگش 
هر دو از بزرگان و كدخداهاى «دلوار» به حســاب مى آمدند و 
در واقع رياست ساكنان منطقه را به عهده داشتند. براى اينكه 
باور كنيد «رئيســعلى» از جمله آقازاده هايى نيست كه دور 
از سختى و رنج بزرگ شــده باشد، قسمتى از زندگينامه اش 
را به روايت نشريه الكترونيكى تاريخ معاصر يعنى«گذرستان» 
اينجا مى آوريم: «... دوران كودكى را در زادگاهش با فرا گرفتن 

فنون رزمى، اسب سوارى، تير اندازى و آموختن قرآن مجيد و 
اشــعار حافظ و سعدى و ادبيات فارسى سپرى كرد... از دوران 
كودكى و نوجوانى فردى دلير و شجاع و در ميان همساالنش از 

برجستگى هاى خاص برخوردار بود...». 

 جنگ نديده نبود
در اســناد و يا شــرح رويدادهاى تاريخى هم، رئيسعلى را در 
24 ســالگى جوانى شــجاع، مبــارز و ثابت قــدم مى بينيم. 
ســواركار ماهرى كه در تيرانــدازى برايش رقيب و هماوردى 
پيدا نمى شــود، وقتى انگليسى ها با همه توان نظامى شان به 
بوشــهر حمله مى كنند، با همه جوانى، آدم جنگ نديده و بى 
تجربه اى نيست. او كه از طرفداران پروپاقرص مشروطه است 
پيش از اين ها و زمانى كه «لياخوف» مجلس را به توپ مى بندد 
و استبداد «محمد على شــاه» جان تازه اى مى گيرد، در كنار 
رهبر مذهبى منطقه بوشهر «آيت اهللا سيد مرتضى علم الهدى» 
قرار گرفته و در يورشى ناگهانى از سمِت تنگستان، نيروهاى 
وابسته به استبداد را از بوشهر بيرون رانده و اداره امور گمرك و 

انتظامات را عهده دار مى شود.

 پيشنهاد چرب و چاق
انگليســى ها هم «رئيســعلى» را خوب مى شناختند. صابون 
رهبر قيام تنگســتان، پيش از اين ها به رخت سربازان ملكه 
خورده بود. همراهى او با مخالفان استبداد و اينكه در بوشهر، 
دوشــادوش مشــروطه خواهان جنگيده و بعد هم در اختيار 
گرفتن امور گمرك در واقع آبى شــده بود كــه انگار در النه 
مورچگان اقتصادى انگليس ريخته اند! آن ها كه به سود سرشار 
بازرگانى در ســايه آرامش بندر بوشهر خو گرفته بودند، حاال 
منافع اقتصادى شــان را در خطر مى ديدند. براى همين هم 
شروع به سركوب انقالبى هاى منطقه كردند. «احمد خان دريا 
بيگى» حاكم دست نشانده خودشان در بوشهر را وادار كردند 
تا با حمله به «دلوار» حساب رئيس جوان آن منطقه را برسد. 
«دريا بيگى» وقتى پس از چند حمله، از پس مدافعان «دلوار» 
بر نيامد، ناچار با پيشــنهادى چرب و چاق به ديدار رئيسعلى 
رفت:... هرچه پول بخواهى در اختيارت مى گذاريم... دست از 
جنگ بردار... فقط بگو چقدر؟ رئيسعلى در پاسخش گفته بود: 
«برو به اربابات بگو ايرانى غيرت دارد و غيرت قيمت ندارد...». 
انگليسى ها همان روز كه دست هاى از پا درازتر «دريا بيگى» 
را در بازگشت از «دلوار» ديدند، بايد مى فهميدند با چه كسى 

طرف اند، اما....

 پيام ژنرال «كاكس»
از ماجراى اســتبداد صغير، مشــروطيت و پيشــنهاد چرب 
«دريا بيگى» 6 ســال گذشته و انگليســى ها اين بار با توپ 
خيلى پُر آمــده بودند. فقط بحث منافع اقتصادى شــان در 
بندر بوشــهر مطرح نبود. جنگ جهانى آغاز شده بود و آن ها 
به اهداف و منافع بزرگ ترى مى انديشــيدند. اما هنوز ضرب 
شست«رئيســعلى» و ديگر مبارزان را فراموش نكرده بودند. 
ژنرال «كاكس» كنسول انگلســتان در خليج فارس، نامه اى 
به «شــيخ محمد حسين برازجانى» مجتهد با نفوذ و معروف 
دشتستان نوشته و از او خواسته بود از نفوذ خود استفاده كند 
و جلوى شورش يا مقاومت عليه نيروهاى انگليسى را بگيرد. او 
تأكيد و تهديد كرده بود كه: «از دشمنى با دولت انگلستان هيچ 
سودى عايد ملت ايران نخواهد شد، بلكه در صورتى كه ايرانيان 
وارد جنگ شوند، انگلستان يك سوم خاك ايران را به تصرف 

خود در خواهد آورد». حاال هم انگليســى ها با احتياط و براى 
اشغال اندك اندك بوشهر پيش آمده بودند. با تهديد و سپس 
حمله دشمن، تكليف معلوم بود اما «رئيسعلى» با ديگر بزرگان 
منطقه مشورت كرد، مجوز و فتواى جهاد را از علما و از جمله 
«شيخ محمد حســين برازجانى»گرفت، در حضور دوستان و 
همرزمانش قرآن خواست و سوگند نامه اش را نوشت... بعد َعلَم 

قيام را باال بُرد.

 باز هم دست از پا درازتر
يورش هاى شبانه تنگســتانى ها به رهبرى «رئيسعلى» امان 
انگليسى ها را بريد. در يكى از شبيخون ها، دو تن از افسران بلند 
پايه انگليسى به همراه چند سرباز هندى به هالكت رسيدند 
تا انگليسى ها متوجه شــوند، حتى با حضور ناوهاى جنگى، 
پشتيبانى توپخانه اى و تعداد باالى نيرو، باز هم كار آسانى پيش 
رو ندارند. 5000 نيروى نظامى انگليسى انگار در محاصره افتاده 
و هــر روز تلفات مى دادند. ناچار از عراق و هند نيروى كمكى 
خواســتند و در نهايت به «دلوار» حمله كردند تا با كشتن يا 
گرفتن رهبر قيام، كار را يكسره كنند. «رئيسعلى» از قبل روستا 
را خالى كرده و براى انگليسى ها دام گذاشته بود. سربازان ملكه، 
اگرچه روســتا را به توپ بستند، خانه ها را ويران كرده و همه 
جا را گلوله باران كردند، در نهايت اما كشته هاى بيشترى روى 

دستشان ماند. دست هايى كه البته به «رئيسعلى» نرسيد.

 تمام شد...!
نامــه هايش به همرزمان و تشــريح نبردها نشــان مى دهد 
«رئيسعلى» با هوشيارى و درايت مى جنگيد و براى شكست 
كامل انگليسى ها طرح و نقشه داشت. انگليسى ها اما با تهديد 

دوباره، پيشــنهاد رشــوه و... هر چه كردند، حريف او نشدند. 
بوشهر را گرفته بودند و عجله داشتند تا به شيراز برسند، البته 
اگر «رئيســعلى» و يارانش مى گذاشتند. وقتى در ميدان نبرد 
حريف تنگســتانى ها نشدند، به روش هاى كهنه و كثيف تر رو 
آوردند. تا 100 ســال بعد هم حاضر نبودند اعتراف كنند در 
قتل ناجوانمردانه «رئيسعلى» و گلوله زدن به او از پشت سر، 
نقش اصلى را داشته اند. اما وقتى كتابى از گزارش هاى «هربرت 
چيك» معاون كنســول انگليس در بوشهر منتشر شد، ديگر 
نتوانستند چيزى را انكار كنند: «پنجشنبه پنجم ژوئن 1915 - 
رئيسعلى شخصيت شگفت انگيزى است... دشمن قسم خورده 
ماست... پيش تر سرش به كار خودش بود و كدخدايى مى كرد و 
گاهى تجارت، ولى يك سالى است كه روش زندگى اش را تغيير 
داده... فكر مى كردم به دنبال نان و نوايى است و براى خموش 
ساختن او در اين زمينه كارهايى كردم و پيغام هايى دادم، ولى 
گويا كارساز نبوده... دو سه نفرى را در اطرافش براى كنترلش 

كاشته ام...پنجشنبه 27 اوت 1915...
خبرها خوب نيست... كوشش ما براى ايجاد تفرقه ميان آن ها 
ادامه دارد... بايد يكى از آن ها را از ميان برداشــت... سه شنبه 
1 ســپتامبر 1915 به گمانم راه را يافتم... ديشب او را يافتم... 
ميرزا رحمت ليلكى مرا به نزد او برد.. غالمحســين (تنگكى)
پذيرفت... آن كس كه بايد كار را تمام كند، پذيرفت كه چنين 
كارى را انجام دهد... سه شنبه 8 سپتامبر 1915... در سيالب 
دگرگونى ها حادثه اى روى داد. تمام شد... يكى رفت... رئيسعلى 
كشته شــد... آدمى افتاده بر خاك كه در خاك خواهد خفت. 
فــردا درباره او و من و آن خــاك چه خواهند گفت... من و او 
جنگيديم ولى فردا درباره آن كس كه تير را انداخت چه خواهند 

گفت...»؟
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

فرزندت كجاست؟
فضاى  كاربران  ايستگاه   
مجازى مدتى است كه پيله 
كرده اند بــه آقازاده ها و ول 
كن هم نيستند! اولين جرقه 
را «صدرالســاداتى» در انبار 
كاه انداخت و با افشــاگرى 
هايــى كه عليــه بعضى از 
ژن هــاى خوب انجــام داد، 

آتشى به پا كرد كه حاال حاالها قصد خاموش شدن ندارد!
خيلى از مسئول زاده ها هم كه تا چندصباح پيش در اينستاگرام، دارايى هايشان 
را به رخ مردم مى كشــيدند، بعد از اين افشــاگرى ها ماست هايشان را كيسه 
كردند. كاربران مجازى اما بى خيال نشــدند و آن قدر به پر و پاى مسئوالن و 
فرزندانشان پيچيدند كه خيلى هايشان مجبور به شفاف سازى شدند. اين بار 
كار از هشــتگ سازى و پست هاى توييترى هم گذشت و پويشى مردمى راه 
افتاد با نام «فرزندت كجاست؟». حتى بروشور ها و پوستر هاى مختلفى هم براى 
اين پويش طراحى شد كه مسئوالن را بيشتر از پيش مجاب كند تا مردم را در 

جريان زندگى فرزندانشان قرار دهند.
«سيد عباس صالحى»، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى، اولين مسئولى بود كه 
به اين كمپين پيوســت و درباره فرزندانش شفاف ســازى كرد. آقاى وزير در 
توييترش نوشــت: «دو پسر و يك دختر دارم. پسر اول فوق ليسانس دانشگاه 
تهران است. در تهران زندگى مى كند. شغل ثابت ندارد. در حوزه هاى پژوهشى 
به صورت پروژه اى كار مى كند. پســر دوم خرداد امســال كارشناسى اش را از 
دانشــگاه اصفهان گرفته اســت. دخترم كالس چهارم را گذرانده است». بعد 
از آقاى وزير، «مســعود پزشــكيان»، نايب رئيس مجلس به كمپين مردمى 
«فرزندت كجاست؟» پيوست و در يك پست اينستاگرامى نوشت:«من چهار 
فرزند داشــتم كه يكى از آن ها فوت كرده است و سه فرزند ديگر دارم.يكى از 
فرزندانم عضو هيئت  علمى دانشگاه سهند است.يكى ديگر از فرزندانم در حال 
گذراندن پايان نامه در مقطع PHD در رشــته برق كنترل است كه بورسيه 
خارج بود ولى اكنون در ايران است. دخترم نيز حدود 6 سال پيش كارمند جم 

شده و حدود 4 ميليون تومان حقوق دريافت مى كند». 
جنجالى ترين شفاف سازى اما مربوط به وزيرامور خارجه كشورمان بود. آقاى 
ظريف كه شايعات زيادى درباره فرزندانش مطرح بود، گفت: «پسرم استخدام 
هيچ جايى نيست و در حوزه مديريت بازار، كار مشاوره اى انجام مى دهد. دخترم 
طراح داخلى اســت و بيشتر به تربيت فرزندش مشــغول است. دامادم فوق 
ليســانس مديريت دارد و مدير يك شركت خصوصى است. عروسم دكتراى 
نانوتكنولــوژى دارد و پاره وقت در دانشــگاه فعاليــت دارد». عالوه بر اين ها، 
مصطفى هاشمى طبا و حسام الدين آشنا هم به اين كمپين پيوسته اند و درباره 
فرزندانشان شفاف سازى كرده اند. حاال بايد منتظر بمانيم و ببينيم مسئوالنى 
كه فرزندانشان در كانادا و ساير كشورهاى خارجى مشغول تحصيل و... هستند، 

واكنش شان به اين كمپين چيست؟

زير آسمان شهر

 اين سرزمين ابرى است
 ايستگاه / رقيه توسلى  آرام آرام از فرش 
قرمز اخبار، رد مى شوم... در شرجى تابستانه اى 
كه نه هوا خيال مهربانى دارد، نه اطالعات و نه 
آمار.با نيم نگاهى به سرتيترها، دستم مى آيد 
كه ســكه به مرز 4 ميليون تومان برگشت و 
يكــى از بزرگ ترين شــركت هاى خاورميانه 
80 درصــد كارگران بخش لبنــى خود را تا 
اطــالع ثانوى اخراج كرد. مى خوانم امروز هم 
اخاللگران و ُمفسدان اقتصادى، دنبال شونده 
ترين هاى خبرند و اينكه ســوژه ژن هاى برتر 
هنوز در صدر اســت. سرســرى، سمت چپ 
و راســت را هم مى پايــم. اوضاع گل و بلبلى 
در كار نيست. پيدا شــدن نوزادى در كيسه 
زباله، فرو ريختن مجدد متــروى قم، موذى 
گرى سياســت آمريكايى، ظهور محتكران و 
تبليغات كاشــت ناخن و پوشاك تُرك؛ ديگر 
اطالعات دريافت شده اند. دلم نمى خواهد به 
حجم تراژدى ســتون ها بيفزايم اما به ناگزير، 
يك مورد يادداشــت هم مــن روانه صفحه 
قرمز اخبار مى كنم... تيتر مى زنم: 17 مرداد، 
خبرنگار ندارد! و مى روم سروقت نوشتن از روز 
و شب هاى كشدار و انرژى بَر روزنامه نگارى... 
از گنجايش پيمانه ها مى گويم و از حوزه اى كه 
روايتش دارد سرگيجه آور و دلسردكننده رقم 
مى خورد: وقتى پاى البى و زد و بند اين صنف 

ديگر به روز روشن باز شده است!
وقتى صندلى اين حرفه ديگر آن قدرها حرمت 

ندارد و به هر نابلدى تعارف مى شود!
وقتــى بــراى امرار معــاش، عــده اى قلم را 
گــرو مى گذارند! وقتى رتبه هــا و رقابت هاى 
جشنواره اى، جايش را به باندبازى و مافيا و بده 
بستان مى دهد و استعدادها ترجيح مى دهند 
دانه دانه از دروازه مطبوعات بزنند بيرون و دوِر 

عشق شان را ماژيك فسفرى بكشند.
وقتى در روز خبر، باز مسئوالن پشت تريبون ها 
مى ايستند تا شايد سخاوت شان ُگل كند و قبر 

رايگانى پيشكش كنند.
وقتى هرچه بيشتر مى كاويم، آگاه تر مى شويم 
كه ركــن چهارم دموكراســى، هشــت اش 
گرو نُه اش اســت. وقتى خانه اى هســت اما 
بزرگ ترهايش، رنجــى و بارى برنمى دارند از 
دوش ميرزابنويس ها! و مسئولى پيدا نمى شود 
كه محض رضاى خدا بپرسد: حاِل دلت چطور 
اســت قلم به دست؟ وقتى براى اين جماعت 
خســته ســختكوش، گذر زمان هم با دست 
خالى سر مى رســد؛ بى مصونيت و خدمات... 
بى عدالت... بى قصه دلشادكننده. براى بانوان 
و آقايانــى كه اكثريت قريب به اتفاق شــان 
برخــوردارى از بيمه و رفاه و حقوق آبرومند و 
درســت و درمان را در ليست رؤياهايشان جا 
داده اند! ضمن شادباش مجدد و بيات شده به 
نويسندگاِن شبانه روزى بى جيره و مواجب، 
كاش يــك بار هم خودتــان را تيتر كنيد... و 
صدايتان را برســانيد به گوِش دســتگاه هاى 
متولى خواب بُــرده... مگرنه اينكه 17 مرداد، 

روز رسانه ها بود!  

گزارش از رويداد

غيرت، قيمت ندارد
22 مرداد 1294  قيام «رئيسعلى دلوارى» عليه انگليسى ها آغاز شد 

ايستگاه /«آرش عزيــزى» كه سابقه 
كار در شــبكه بى بى ســى را هم در 
كارنامه دارد، ســال 2014 با دعوت 
شــبكه «من و تو» بــه اتاق خبر اين 
شــبكه پيوســت و بعد از دو سال از 
اتاق خبر من و تو جدا شــد. عزيزى 
تنها خبرنگار فارسى زبانى است كه از 
«جان كرى» سؤال  كرده است. آقاى 

مجرى حاال برخالف سياســت هاى تمجيدى شبكه من و تو درباره خاندان 
پهلوى، در پستى توييترى نوشته است: «واقعاً چطور مى شد طرفدار آزادى 
مطبوعات بود و رسماً از رضا شاه تمجيد كرد به عنوان الگو؟ ايشان بنيان گذار 
سانسور در ايران است. ميزان محدوديت رسانه ها در زمان اوج قدرت رضا شاه 

در تاريخ ايران تقريبا بى همتاست».

ايســتگاه / چند روز پيــش مهراب 
قاسم خانى با كنايه به تيتر يك روزنامه 
كيهــان با ايــن مضمون كــه «انتظار 
مردم از برخورد با مفســدان اقتصادى؛ 
دو صد گفته چون نيم اعدام نيســت» 
در اينستاگرامش نوشــت:«اين ميزان 
قلب هــاى رئوف و بى كينــه، اين همه 

ذهن هاى آرام و مملو از عشق و انسانيت، اين مقدار روح هاى بخشنده و آكنده از 
صلح، اونم توى تحريريه يك نشريه، واقعا رشك برانگيزه!» كيهان هم از خجالت 
قاسم خانى درآمد و در مطلبى كوتاه نوشت:«آقاى قاسم خانى كه فارغ از سواد و 
دانش اظهار نظر مى كنند، ابتدا بايد يك عذرخواهى بزرگ از مردم به خاطر تبديل 
شــدن به بازيچه هاى ستادهاى انتخاباتى انجام دهند. اگر واقعاً چيزى سرشان 

نمى شود، ديگر در مسائلى كه قدرت تشخيص ندارند، اظهار فضل نكنند»!

ايســتگاه / «نانكين» نــام يكى از 
خيابان هاى مشهور شهر «شانگهاى» 
چين است كه به خاطر مراكز خريد 
بزرگ از زمان قيموميت فرانســه بر 
اين شــهر به شهرت رســيده است. 
اما اگر در شــب هاى تابستان به اين 
خيابان ســرى بزنيد با صحنه اى باور 
نكردنى رو به رو مى شويد! قيمت برق 

در كشور چين ســر به فلك مى كشد و مردم از ترس پرداخت قبض هاى 
برق، جرئت روشن كردن وسايل خنك كننده را ندارند و به همين خاطر 
براى فــرار از گرما شــب ها در خيابان مى خوابند! اين خيابان در شــهر 
شــانگهاى، بيشتر شبيه يك اتاق خواب وســيع شده كه خيلى ها شب ها 

در آن مى خوابند!

خوابگاه يا خيابان؟رضاخان،  بنيان گذار سانسور

مجاز آباد

 اظهار فضل نكن!

صندوق رأى روسى
هفته نامــه «ويك» در گزارشــى 
به نگرانى ها در مــورد امكان نفوذ 
مجدد روســيه در انتخابات پيش 
روى آمريكا مى پردازد. بسيارى در 
آمريكا معتقدند كه روسيه در نتيجه 
آمريكا  رياست جمهورى  انتخابات 
كه به انتخاب ترامپ منجر شــد، 
نفوذ داشــته و «ويك» با انتخاب 
طرحى كه پوتين را در كنار صندوق 
رأى در آمريكا نشان مى دهد و تيتر 
«بازگشت دوباره»، انتخابات ميان 
دوره اى آمريكا را كه تعيين كننده 
وضعيت مجلس نمايندگان، مجلس 

سنا و فرماندارى هاى اين كشور است هدف بعدى روسيه مى داند. 

داستان تسال
هفته نامه «نيوزويك» در گزارشى 
ويژه به شــرايط شركت معروف 
«تسال» و مؤســس  خبرساز آن 
يعنى «ايالن ماسك» مى پردازد. 
اين شــركت كه از آن به عنوان 
فناورى  شــركت  پيشــروترين 
خصوصــى جهان نــام مى برند 
و پروژه هــاى فضايــى آن گاهى 
با ناســا نيز رقابــت مى كند، در 
حركتى غيرمنتظــره در تالش 
قرار  كامل  براى خصوصى سازى 
دارد. بر اين اســاس نيوزويك در 
ايالن  با عنــوان «اگر  پرونده اى 

ماسك موفق شود چه اتفاقى مى افتد؟» فرضيه شخصى سازى كامل اين 
شــركت را بررسى كرده و البته نيم نگاهى نيز به اين فرضيه دارد كه اين 

داستان به شكل غيرمتعارفى در حال بزرگنمايى شدن است.

واى فاى ات را دگرگون كن
ماهنامه تِك اليــف در تازه ترين 
شماره خود نگاهى ويژه به بهبود 
وضعيت قدرت واى فاى در خانه 
و محل كار انداخته اســت. اين 
نشريه در گزارش خود با عنوان 
«واى فــاى ات را دگرگون كن» 
خوانندگانش  بــه  را  روش هايى 
آمــوزش مى دهد كــه وضعيت 
سرعت و محدوده امواج واى فاى 
خود را از افتضــاح به فوق العاده 
همچنين  تك اليف  دهند.  تغيير 
30 صفحه از اين شــماره خود 
را نيــز به آمــوزش جديدترين 

روش ها در ويندوز 10، قفل نرم افزارها و روش درســت خريد كردن در 
سيستم عامل «َمك» اختصاص داده است.

طرح روز

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

انتقاد مردم عراق از موضع نخست وزير اين كشور درخصوص پايبندى دولت وى به تحريم هاى 
آمريكا عليه ايران ادامه دارد

تلنگر  تسنيم/محمدعلى رجبى 
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