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حوادث ايران

تجاوز به 3 كودك السالوادورى
 در اردوگاه پناهندگى 

آمريكا: آسوشيتدپرس 
از تجاوز بــه چند كودك 
پناهنــده در آريزونا پرده 
برداشــت و در مطلبــى 
بــه بررســى خطراتــى 
كه كــودكان مهاجر در 
اردوگاه هاى آمريكا با آن ها 

مواجه هستند، پرداخت.
آسوشيتدپرس در گزارشى اعالم كرد كه مقامات السالوادور 
اعالم كردند، سه كودك السالوادورى كه پس از عبور از مرز و 
ورود به آمريكا از والدينشان جداشده بودند، در اردوگاهى در 

آريزونا موردسوء استفاده جنسى قرار گرفتند. 
ليدووينا ماگارين، معاون وزير روابــط خارجى در امور اتباع 
السالوادور در خارج از كشور اعالم كرد كه مقامات گزارش هايى 
منتشر كردند كه نشان مى دهد كودكان 17-12 ساله از سوى 
كارگران در اردوگاه هاى مهاجران در آريزونا مورد تجاوز قرار 
گرفته اند. وى گفت: «اين اقدام ها تعرض و سوء استفاده جنسى 
محسوب مى شوند.» وى افزود: دولت السالوادور در حال كمك 

گرفتن از وكال براى پيگيرى اين موضوع است.
در اواخر ماه ژوئيه، وب ســايت خبرى پروپابليكا گزارش داد: 
پليس آمريكا دست كم 125 گزارش از سال 2014 تا به امروز 
در ارتباط با آزار هاى جنسى كودكان در مراكزى كه مهاجران 

در آنجا نگهدارى مى شوند، دريافت كرده است.
ماه گذشــته، پليس آريزونا اعالم كرد يك امدادگر سابق در 
يك مؤسســه غيردولتى كه در اردوگاه كودكان جدا شده از 
والدينشان فعاليت مى كرد، به ســبب ايجاد مزاحمت براى 
يك دختر 14 ساله دستگير شد.  بر اساس گزارش ارائه شده 
از سوى آمريكا، 191 كودك الســالوادورى در ماه هاى اخير 
در مرز از والدين خود جدا شده اند و 18 تن از آن ها همچنان 
در اردوگاه ها به ســر مى برند و منتظر پيوستن به والدينشان 
هستند. آمار دولت الســالوادور نشان مى دهد مهاجرت اتباع 
اين كشــور به آمريكا48 درصد نســبت به يك سال گذشته 

كاهش داشته است. 
(باشگاه خبرنگاران)

دريافت رشوه 
كار دست  نخست وزير داد

سوئيس: دادستانى سوئيس خواستار محاكمه نخست 
وزير اين كشــور به دليل دريافت پــاداش از يك مقام 
خارجى شد.   شــبكه تلويزيونى الجزيره گزارشى را به 
تصوير كشــيد كه در آن دادستانى ســوئيس خواستار 
احضار نخســت وزير اين كشــور به محاكــم قضايى و 
محاكمه وى به اتهام دريافت پاداش از وليعهد ابوظبى 
شد.پس از انتشار اين خبر در رســانه ها، هنوز جزئيات 

ديگرى از ماجرا اعالم نشده است. 
(باشگاه خبرنگاران)

سقوط يك بالگرد نظامى
اتيوپى: سقوط يك فروند بالگرد متعلق به ارتش اتيوپى در 
شرق اين كشور منجر به كشته شــدن تمامى سرنشين هاى 
آن شد. خبرگزارى رســمى اتيوپى اعالم كرد كه تمامى 17 
سرنشــين بالگرد و همچنين دو زن و دو كودك كه در محل 

سقوط بالگرد حضور داشتند هم جان باخته اند. 
(فارس) 

فرار شخص صاحب نام  از صحنه تصادف
رحمانى: فرد سرشناســى كه طى حادثه رانندگى در مشهد يك پاكبان را 

كشته بود و پس از آن با بى رحمى تمام 
از صحنه تصادف متوارى و حادثه ديده 
را در محل رهــا كرد، با دســتور مقام 

قضايى شناسايى و دستگير شد.
معاون سياسى و امنيتى دادستان مركز 
استان خراســان رضوى در تشريح اين 
حادثه غم انگيز گفت: دوم شــهريور ماه 

گذشته طى حادثه رانندگى در بلوار وكيل آباد، يك دستگاه خودروى سوارى با 
پاكبانى كه در منطقه در حال انجام وظيفه بود، برخورد كرد. 

پس از برخورد خودروى سوارى با پاكبان كه منجر به فوت وى هم شد، راننده 
خودروى سوارى از محل متوارى شد.

قاضى حيدرى تصريح كرد: پس از اعالم گزارش اين اتفاق به حوزه دادستانى، 
پرونده اى در شعبه 217 بازپرسى مفتوح شد.

بر همين اساس قاضى محمد على كمال زاده دستور ويژه اى براى شناسايى عامل 
فرارى بروز اين حادثه دلخراش صادر كرد.

در تحقيقات قضايى مشخص شد راننده فرارى يكى از افراد صاحب نام در مشهد 
مى باشــد. اين مقام قضايى بيان داشت: با به دســت آمدن سرنخ مذكور، فرد 

صاحب نام به سرعت در يكى از مناطق شهر شناسايى و دستگير شد.
پس از دستگيرى راننده، او به شعبه 217 بازپرسى منتقل و اتهام قتل شبه عمد 
به وى تفهيم شد. در ادامه شخص صاحب نام با قرار قانونى راهى زندان مشهد 

شد. 

18 مصدوم در تصادف زنجيره اى
خبرگزارى دانشجو: نورى، معاون فنى و عمليات سازمان اورژانس كشور گفت: 
جمعه شب گذشــته در حوالى ســاعت 19:47 بر اثر تصادف زنجيره اى در محور 

بجنورد - اسفراين، 18 نفر مصدوم شدند.
وى افزود: با اعالم حادثه به اورژانس 115 بالفاصله چهار دستگاه آمبوالنس به محل 
اعزام شد كه هفت نفر از حادثه ديدگان درمان در محل و 11 نفر از مصدومان توسط 

آمبوالنس به مراكز درمانى منتقل شدند.

دوقلوهاى سارق دستگير شدند
ميزان: يك باند ســرقت منزل در محدوده دربند و تجريش متالشــى و 

عامالن آن كه دو برادر دوقلو بودند هم دستگير شدند. 
سرهنگ على قاسمى رئيس كالنترى دربند اظهار داشت: ساعت 22 سه 
شنبه گذشته ماموران كالنترى حين گشت با مرد جوانى مواجه شدند كه 
كوله پشتى مشكوكى به دوش داشت و در حال پرسه زنى مقابل خانه اى 

بود.
وى افزود: در حالى كه مأموران مرد مشــكوك را مورد پرس و جو قرار 
داده بودنــد، ناگهان فرد ديگرى شــبيه به وى، باالى ديــوار خانه اى 

ديده شد.
در ادامه مأموران ضمن بازداشت يكى از دوقلو ها كه در خيابان پرسه مى زد 
و نقش بپا را داشت، براى دستگيرى فرد ديگر وارد عمل شدند. در ادامه ُقل 

ديگر، در داخل خانه دستگير شد.
سرهنگ قاســمى تصريح كرد: در بازجويى هاى صورت گرفته دوقلو ها به 
پنج فقره سرقت اعتراف كردند؛ همچنين از داخل خودروى آن ها دستكش 

مخصوص و اسپرى گاز اشك آور كشف شد.
وى ادامــه داد: در اين زمينه يك نفر ديگر هم دســتگير شــد و همراه با 
دوقلوهاى ســارق براى كشــف ديگر جرايم احتمالى تحويل پايگاه يكم 

آگاهى تهران بزرگ شدند. 

حوادث جهان

كشته بود و پس از آن با بى رحمى تمام 
از صحنه تصادف متوارى و حادثه ديده 
را در محل رهــا كرد، با دســتور مقام 

معاون سياسى و امنيتى دادستان مركز 
استان خراســان رضوى در تشريح اين 
حادثه غم انگيز گفت: دوم شــهريور ماه 

 

كمالى: «مفســدان اقتصادى دســتگير شدند»، 
«دادگاه چنــد نفر متهمــان اقتصــادى برگزار 
مى شــود»، «طبق دســتور مقام عالــى قضايى 
كشــور همه دادگاه هــاى مفســدان اقتصادى 
علنى برگزار مى شــود». اين روزهــا تيتر اصلى 
بيشــتر خبرگزارى ها و روزنامه هاى ايران همين 
چيزهاست و مردم با اشــتياق هرچه تمام تر اين 
خبرها را دنبال مى كنند تــا ببينند باالخره چه 
برسر مفسدان اقتصادى مى آيد كه تا چندماه قبل، 
آزادانه ارز مى خريدنــد، كاال احتكار مى كردند و 

زندگى مردم را تحت فشار قرارمى دادند. 
براى اطالع از نظر شــهروندان در اين زمينه، به 

برخى مناطق شهر رفتيم.
دستگاه قضايى همه چيز را به مردم بگويد

واكنش هــاى مردم بــه خبرهاى دســتگيرى و 
برگــزارى دادگاه هاى مفســدان اقتصادى، حد 
وسطى ندارد؛ يا نسبت به موضوع، كامًال خوش بين 
هســتند، يا بدبيِن بدبين. رضا شهسوارى كه در 
خيابان رســالت مغازه  دارد و اوضــاع اقتصادى 
اين روزهاى ايــران را خيلى خوب درك مى كند، 
مى گويد: تنها چيزى كه فعــًال مى تواند مردم را 
كمى آرام كند، خبر دستگيرى و محاكمه مفسدان 
اقتصادى است. البته به شــرط اينكه قوه قضائيه 
تمام و كمال جريان را به اطالع مردم برساند. اينكه 
بروند و فقط حكم صادر كنند، هيچ فايده اى ندارد. 
او ادامه مى دهد: اقدام اخير قوه قضائيه براى پخش 
علنى دادگاه هاى مفسدان اقتصادى، يك گام بلند 
براى بيشتر شدن اعتماد مردم به دستگاه قضايى 
است كه اميد وارم مســتمر باشد و پس از عبور از 

بحران ها هم ادامه يابد.
خواب راحت از مفسدان اقتصادى گرفته شود

جوان ها هم كه در اين روزها به خاطر شــرايطى 
كه وجود دارد، بيشــتر از بقيه نا امنى اقتصادى 
را احســاس مى كنند، با وجود همه انتقادهايى 
كه بــه قوه قضائيه دارند، فعاليت هــاى اخير اين 
نهاد را در مبــارزه با مفســدان اقتصادى مثبت 
ارزيابى مى كنند. مســعود غالمى كه دانشجوى 

رشته فلسفه اســت دراين باره بيان مى كند: من 
خيلى كارى ندارم كه قوه قضائيه قبًال با مفسدان 
اقتصادى چــه كار كــرد و چرا بعضى هايشــان 
راست راســت در خيابــان راه مى رونــد و براى 
خيلى هايشــان هم حكم صادر شــده، ولى اجرا 
نمى شود، ولى نامه اى كه اخيراً رئيس قوه قضائيه 
به مقام معظم رهبرى نوشــت و بعــد از آن موج 
دستگيرى  مفسدان اقتصادى و... شروع شد، نشان 
مى دهد كه درون قوه قضائيه يك عزم جدى براى 
مبارزه با متخلفانى كه خون مردم را در شيشــه 
كرده اند، وجــود دارد. اين موضوع مــا را دلگرم 
مى كند تا دســت كم آن هايى كه دارند با زندگى 
مردم در اين شرايط بازى مى كنند، شب ها راحت 
نمى خوابند و هرلحظه احساس مى كنند كه امروز 

و فردا گير خواهند افتاد. 
از شر صورت هاى شطرنجى راحت شديم

اما يكى از اصلى ترين خواسته هاى مردم ازدستگاه 
قضا، برخورد جدى تر با دانه درشت هاى فساد است 
كه هــزاران ميليارد تومان به بيت المال آســيب 
زده اند. حسين ســعيديان كه بازنشسته شركت 
مخابرات است در اين خصوص مى گويد: شفافيت و 
علنى شدن به شرطى خوب است كه اول از همه آن 
دانه  درشت ها را بياورند پاى ميز عدالت و محاكمه 
شــان كنند. نه اينكه آن ها براى خودشــان آزاد 

بچرخند و با پولشان هركار كه مى خواهند بكنند، 
البته همينكه ديگر قرار نيست صورت شطرنجى 
شده ببينيم و در روزنامه ها مدام با «ب.ز» و «ر.خ» 
روبه رو شويم، خودش گام بلندى براى شفافيت 
است و اصًال دستور دين و امامان معصوم (ع) است 
كه مفسد اقتصادى بايد بى آبرو شود. هرچند كه 

اين اقدام دير انجام شد، اما باز جاى تشكر دارد.
براى اعالم كننده تخلف، جايزه مقرر كنيد

«چــرا روى كمك مــردم حســاب نمى كنند؟» 
محمود جمال زاده كه سوپر ماركت دارد و داراى 
مدرك فوق ليســانس اســت، صحبت هايش را 
اين طور شــروع مى كند كه هــرروز دارند اعالم 
مى كنند كه در فالن نقطه كشور يك انبار كاالهاى 
احتكار شده كشف شــد و مواردى از اين دست. 
خداخيرشــان بدهد كه ماجــرا را علنى كرده و 
قوه قضائيه هم كه قول داده با آن ها بدون اغماض 

برخورد كند. 
اما مسئوالن قضايى بيايند روى كمك مردم هم 
حساب باز كنند. حاال كه خودشان صادقانه جلو 
آمده  و با كارهاى اخيرشان دوباره اعتماد عمومى 
را به دســت آورده اند، بيايند به مردم بگويند اگر 
هركســى انبارى پيدا كرد كه در آن كاال احتكار 
شده است، نيم يا يك درصد از مبلغ كل محموله 
را به عنوان جايزه به او مى دهند. همان كارى كه 

در برخى از كشورهاى دنيا انجام مى شود. آن وقت 
ببينند كه محتكران مى تواننــد براحتى جوالن 

بدهند يا نه؟
محل هاى توزيع كاالهاى احتكار شده را هم 

اعالم كنند
چند روز پيــش در روزنامه قــدس خوانديم كه 
توزيع كاالهاى احتكار شــده آغاز شــده است و 
اولين محموله آن هم 900 تن شكر بود. در ادامه 
هم اعالم شــد كه كاالها در مناطــق كم درآمد 
اولويــت توزيع دارد. ايــن اقدام جاى تشــكر و 
قدردانى دارد و اصل هم همين اســت، اما سؤال 
مهم اين است كه چرا مكان هاى توزيع اعالم نشده 

است؟ 
يكى ديگر از شــهروندان در اين باره مى گويد: 
چند روز پيش گفتند كه يك انبــار پُر از لوازم 
يدكى خودرو و لوازم خانگى و شــكر در مشهد 
كشف و ضبط شده است. دستشان درد نكند و 
خسته هم نباشــند، اما چرا وقتى آغاز طرح را 
در مشــهد اعالم مى كنند، محل هاى توزيع را 
مشــخص نمى كنند؟ اميدوارم عامالن احتكار 
با يك جريمه مالى ســروته قضيه تخلفشــان 
هم نيايد و متوليان، آن ها را بــه مردم معرفى 
كننــد. چــرا باتوجه به دســتور مقــام معظم 
رهبرى در مورد برخورد با مفســدان، ما هنوز 
در مشــهد اســامى و تصاويــرى از متخلفان 

نديده ايم؟
حتى در ابتداى راه مشــخص شد كه برخى افراد 
و مالكان شــركت هاى تجارى با ارز دولتى تعداد 
زيادى گوشــى تلفن همــراه وارد كرده اند و بعد 
آن ها را با قيمت آزاد به مردم فروخته اند. بنابراين 
از دستگاه قضايى درخواست مى كنيم دادگاه اين 

گونه افراد علنى باشد.
متوليان امر بايد مراقب باشــند و بــراى توزيع 
محموله هاى توقيفى كه بــا قيمت هاى مصوب 
راهى بازار مى شوند، مسير مطمئنى ترسيم كنند 
تا خداى نكرده باز محموله ها سر ازانبار هاى سود 

جويان در نياورد.

گزارش ميدانى قدس از واكنش هاى مردم به اقدام هاى قضايى در برخورد با دانه درشت ها

متخلفان اقتصادى را نقره داغ كنيد

عقيل رحمانى: دختر 9 ساله اى كه به اجبار 
و به صــورت غيرقانونى در شــرف ازدواج با 
فردى ميانسال بود، با ورود معاون دادستان 

مشهد به ماجرا جلوى ازدواجش گرفته شد.
معاون سياسى و امنيتى دادستانى مشهد در 
تشريح اين اقدام عجيب به قدس گفت: هفته 
گذشته خبرى از سوى يكى از شهروندان به 
حوزه دادستانى مشــهد منعكس شد كه از 
برگزارى مجلس عروسى در يكى از تاالر هاى 
شهر مشهد حكايت داشــت. در پى اين خبر 
معلوم شد دخترى 9 ســاله كه فاقد پدر هم 
بوده، قرار است تا چند ساعت ديگر با مردى 

كه اختالف سنى زيادى با او دارد ازدواج كند.
قاضى حيدرى تصريح كرد: پــس از اطالع 
ماجرا خانــم عابدين زاده معاون دادســتان 
مشــهد به همراه تيم اورژانــس اجتماعى و 
مأموران انتظامى در حوالى ساعت 11 شب به 
محل مراجعه پس از بررسى ميدانى موضوع، 
بــزرگان خانواده عــروس و دامــاد ملزم به 
حفاظت از دختر 9 ساله شدند تا ديگر جوانب 

موضوع به دقت مورد بررسى قرار گيرد.
اين مقام قضايى تصريح كــرد: در ادامه هم 
دستور قضايى مبنى بر انتقال دختر 9 ساله به 
بهزيستى مشهد صادر شد تا مصلحت كودك 

به صورت دقيق مورد تحقيق قرار گيرد.
معاون دادستان مشهد در ادامه بيان داشت: 
بايد توجه داشت كه ازدواج كودكان زير سن 
قانونى ممنــوع بوده و دادســتانى به لحاظ 

رعايــت حقوق كــودكان با قانون شــكنان 
برخورد قاطع خواهد كرد.

در حالى معاون دادســتان مشهد خبر ورود 
دادستانى به موضوع ازدواج دختر 9 ساله را 
رسانه اى كرد كه بررسى هاى خبرنگار ما در 
اين زمينه نشان مى داد كه طبق قانون، عقد 
نكاح دختر قبل از رســيدن به 13 سال تمام 
شمسى و پسر قبل از رسيدن به 15 سال تمام 
شمسى منوط به اذن ولى بوده و همچنين در 
اين زمينه در قانون آمده است كه اين اقدام 
بايد به شــرط رعايت مصلحت و با تشخيص 

دادگاه صالح صورت پذيرد.

با ورود دادستانى مشهد

از ازدواج غيرقانونى دختر 9 ساله جلوگيرى شد

«خنداننده شو 2» هم با اعالم خنداننده هاى برتر به پايان رسيد

برنامه هاى پرمخاطب
و چالش مهندسى پيام

«صمد بهرنگى» شهريورماه سال 1347
در رودخانه «ارس» غرق شد

سرانجام «ماهى سياه كوچولو»

احسان حدادى، ورزشكار رشته پرتاب ديسك 
كشورمان روز چهارشــنبه موفق شد مدال 

طالى اين رشته ورزشى را در رقابت هاى 
آسيايى 2018 اندونزى به دست آورد و 

افتخار چهار مدال طال در چهار دوره 
متوالى را به نام خود ثبت كند. در اين 

ميان نكته اى كه در دور افتخار 
حدادى با پرچم كشورمان 

جلب توجه  كرد شعرى از 
شــاهنامه فردوسى بر 
روى لباس ورزشى او 
بود با مصرع «چو ايران 

نباشد، تن من مباد».

كاروان اعزامى كشــورمان به مســابقات 
آسيايى، روز چهارشنبه شاهد افتخار آفرينى 
الياس على اكبرى هم بود. اين ورزشــكار 
خراسانى رشته كوراش موفق شد در وزن 
منهاى 81 كيلوگرم با شكست حريف تاجيك 
خود بر سكوى قهرمانى بايستد و مدال طال را 

از آن خود كند.

يك طالى ديگر براى ايران
 به نام كوراش كار خراسانى

شعر فردوسى، نقش پيراهن قهرمان ايرانى

حدادى چهارمين طال را 
در چهار دوره پياپى 

كسب كرد
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مردم

حاشيه

ايران يكى از مقاصد اصلى گردشگرى در دنياست
هرچيزى كه خوانده  يا شنيد ه ايد، دور بريزيد!

ســال2017 و 2018 ايران در صدر فهرست مقاصد گردشگرى دنيا قرار 
گرفــت. كه اين جريان با توجه به تصويرى توأم با خشــونت و جنگ و 
شكنجه و توحشى كه ارائه مى شود، جاى تعجب دارد. با اين همه ساالنه 
كلى گردشگر خارجى به ايران مى آيند كه نهايتاً دو سه روزه چرخى در 
كشــور بزنند و زود بروند، اما سى و چند روز ماندگار مى شوند و با كلى 
تجربه تكرارنشدنى و خوب به كشورشان برمى گردند. تجربه اى كه بقيه را 
هم ترغيب به سفر به ايران مى كند. در اين ميان اما نوشته ها و توييت هاى 
گردشگران آمريكايى كه بعضى هايشــان هيچ تصورى از ايران ندارند، از 

همه جالب تر است. 
 

 نيكول بيتى- نوامبر 2016
بر عكس آنچه كه در روزنامه ها درباره ايران و ايرانى ها خوانده و يا در رسانه ها 
شنيده بوديم، مردم اين كشور بسيار دوستانه برخورد مى كنند. آن ها بسيار 
ميهمان نواز و اهل گشت و گذار هستند. بسيارى اوقات جوان ترها به سراغ 
ما مى آمدند و از ما مى پرسيدند: «شما از كجا مى آييد؟» و از ما مى خواستند 
نظــر خودمان را درباره ايران بگوييم. در نهايت از ما مى خواســتند درباره 
وضعيت كشور خودمان يعنى آمريكا براى آن ها سخن بگوييم. مردمان اين 
كشور تمام تالش خودشان را مى كنند تا احساس غريبگى به شما دست 
ندهد و بهترين لحظات را داشته باشيد. زنان جوان تر به ما راهكارهايى براى 

پوشيدن روسرى ارائه مى دادند تا راحت تر از آن استفاده كنيم.

 كريس نيلسن - اكتبر 2016
من و همســرم با يك تور به ايران ســفر كرديم. در اين سفر صرف شام 
بر عهده خوِد مســافران بود بنابراين ما بهترين فرصت را در شب ها براى 
خروج از هتل، گشت و گذار و برقرارى ارتباط با مردم محلى داشتيم. در 
ايران همه مردم تالش مى كنند كه به نحوى با شما صحبت كنند. آن ها به 
نزديك ما مى آمدند و رفتار بسيار دوستانه و گرم همراه با كنجكاوى از خود 
نشان مى دادند. در نگاه اول ما را آلمانى و يا فرانسوى تصور مى كردند چرا 
كه گردشگران اين دو كشور در ايران بسيار ديده مى شوند. مردم به محض 
اينكه متوجه مى شدند ما آمريكايى هستيم به سرعت از ما مى پرسيدند: 
«نظرتان درباره ايران چيست؟» براى آن ها مهم است كه چه تصويرى از 
كشورشــان در ذهن ديگران شكل بگيرد. به هنگام قدم زدن در خيابان 
بســيارى با گفتن «ممنون از اينكه به ايران سفر كرديد» حس خوبى به 
ما مى دادند. حتى آن هايى كه انگليســى بلد نبودند با زبان بدن و مثالً با 
گذاشتن دست خود بر روى قلبشان به ما به عنوان يك بيگانه خوش آمد 
مى گفتند. يك بار به هنگام نماز وارد يك مسجد شديم. فكر مى كرديم 
مردم ما را از آنجا بيرون مى كنند، اما با وجود اينكه بايد در مساجد، مردان 
از زنان جدا باشند؛ به ما اجازه دادند تا در يك گوشه در كنار هم بنشينيم 
و آن ها را تماشــا كنيم. اين تجربه نشان از ميهمان نوازى آن ها داشت و 

براى ما شگفت انگيز بود.

 استر هوى- آوريل 2018
حتماً در ايران با يك خانواده ايرانى هم سفره شويد، چرا كه بهترين غذاها 
در خانه ها نصيبتان مى شود، نه رستوران ها. ما غذاهاى خوشمزه اى را در 
خانه هاى ايرانى خورديم، اما يكى از خاطره انگيز ترين وعده هاى غذاييمان، 
خورش آلو مرغ با برنج ايرانى بود كه مادر يك خانواده بومى در ايران آن 
را طبخ كرده بود. در كنار اين غذاى خوشــمزه بوى نان خانگى هوش از 
ســرتان مى برد. نانى كه در ظرف ُچدنى و بر روى آتش پخته مى شــود. 
مســن تر ها كمتر از زبان انگليسى ســر در مى آورند، اما جوانان خانواده 
براحتى با شما ارتباط برقرار مى كنند و اين فرصت را به شما مى دهند تا از 

كشور آن ها و فرهنگشان بيشتر بدانيد. 

 استر هوى - آوريل 2017
من عاشــق زعفران هستم، اما به دليل گران بودن آن در آمريكا در طول 
زندگى مقدار بسيار كمى از آن را مصرف كرده ام. در سفر به ايران متوجه 
شدم كه 95 درصد زعفران جهان در اين كشور توليد مى شود اما به دليل 
تحريم، زعفرانى كه وارد اياالت متحده آمريكا مى شود از پنج درصد توليد 
ساير كشورها تأمين مى گردد. در ايران زعفران يكى از مواد اوليه در تهيه 
بســيارى از غذاهاست، اما چيزى كه ما را شگفت زده كرد اين بود كه به 
هنگام ورود و در همان لحظات اوليه با يك بستنى زعفرانى از ما پذيرايى 
كردند كه طعم بسيار جديدى براى من داشت. بعد از آن فهميديم كه در 
بستنى فروشى ها مى توانيد اين بستنى را به صورت اسكوپى و يا ساندويچى 
تهيه كرد. من مقدارى زعفران را با قيمتى پايين و حتى كمتر از يك دهم 
قيمت آن در آمريكا خريدارى كردم. دلم مى خواست مقدار بيشترى بخرم، 
اما امكان مصادره آن در گمرك ايران وجود داشــت، پس ريسك نكردم. 
يكى از دوستانم كه در اين سفر همراه من بود در بازگشت توانست بستنى 

زعفرانى درست كند و خاطره خوش ايران را به يادمان بياورد.

 نيكول بيتى - نوامبر 2016
از آينه كارى هاى كاخ گلستان تهران تا زمين هاى كويرى و بى آب و علف، 
همه و همه جاذبه خاص خود را دارند و خيره كننده هســتند. بازديد از 
موزه فرش تهران با كلكسيونى از فرش هاى سده هاى سوم تا پنجم بعد 
از ميالد يكى از بهترين تجربيات من در اين سفر بود. موزه رضا عباسى 
با مجموعه اى از آثار هنرى ايران مربوط به هزاره دوم پيش از ميالد يكى 
ديگر از جاذبه هاى منحصر به فرد اين كشور است. در اين ميان هر چقدر 
هم كه نسبت به تاريخ و معمارى بى عالقه باشيد نمى توانيد تخت جمشيد، 
پايتخت آيينى هخامنشيان را ناديده بگيريد و از ديدن ستون هاى بلند و 

سرستون هاى زيباى آن شگفت زده نشويد.
موزه جواهرات نيز يكى از جاذبه هايى اســت كه نبايد فراموشتان شود. 
مجموعه اى از تاج هاى پادشاهى و جواهرات سلطنتى ايران را مى توانيد 
در اين موزه ببينيد. از شــاخص ترين اين جواهرات كره زمينى است كه 
اقيانوس هاى آن با زمرد مشخص شده اند و يا الماس صورتى درياى نور به 

وزن 182 قيراط كه يكى از نادرترين انواع الماس به شمار مى رود.

سه روايت از توريست هاى خارجى درباره ايران

حتى احساس 
ناامنى هم  نكرديم!

 مردم/ حامــد كمالى  تنها تصويرى كه 
از ايران دارند، همانى اســت كه در فيلم 
داده اند.  نشان  آن ها  به  و سريال هايشان 
ســرزمينى بيابانى و بــى آب و علف، با 
مردمانى كه بويى از تمدن نبرده اند و مدام 
درحال بگير و ببند و كشتن همديگر يا 

بقيه هستند. 
فرنگى ها را هم اصالً دوست ندارند و فكر 
هستند.  جاسوس  همه شان  كه  مى كنند 
براى همين جوخه اعدام و زندان هاى ما 
ايرانى ها هميشه برايشان آماده است. غير 
خبرنگارهايشان  و  گزارش گرها  اين ها  از 
هم طبق همين پروتكل عمل مى كنند و 
تا مى توانند تصويرى غير واقعى از ايران 
مى سازند تا كســى هوس نكند اصالً از 
چند صد كيلومترى كشورمان عبور كند. 
چه برسد به اين كه شــال و كاله كند و 
خوشحال و شاد و خندان به عنوان يك 

گردشگر بيايد و در ايران بچرخد. در اين 
ميان كلى آدم هم هســتند كه به قول 
خودشــان دل به دريا مى زنند و با توجه 
به آن تصويرى كه در ذهنشان ساخته اند، 
خطر مى كنند و مى آيند ايران تا از نزديك 
ببينند كه چه خبر است؟ ولى با واقعيتى 
روبه رو مى شــوند كه زمين تا آسمان با 
چيزى كه برايشان نشان داده اند متفاوت 
است. با ديدن اين مناظر ديگر نمى توانند 
ذوق زدگى شــان را پنهان كنند و شروع 
مى كنند به ســفرنامه  نوشتن و مقايسه 
آن چيزهايى كه بهشان نشان داده شده 
با اين چيزهايى كه مى بينند. براى همين 
است كه ايران را بايد ديد و ايران واقعى 
گاهى اوقات در شبكه هاى اجتماعى ترند 
مى شود. نوشتارهايى كه خواندنشان خالى 
از لطف نيســت و ما چندتايى از آن ها را 

برايتان در اين جا آورده ايم.
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يكى از معروف ترين متن هايى كه بين گردشگران خارجى 
دست به دست مى چرخد و شايد اصالً موجب ترغيبشان 
براى ســفر به ايران شده است، مقاله كوتاه با عنوان«14 
نكته اى كه در مورد ايران و ايرانى ها بايد بدانيد» نوشــته 
«ورونيكا» دخترى از جمهورى چك است كه در وبالگش 
منتشر كرده اســت. كسى كه قبل از سفر با ترس و لرز 
پاســپورتش را به سفارت ايران برده و قدم در كشورمان 
گذاشــته اســت، اما بعد از ديدن ايران و ايرانى آن قدر 
شگفت زده شــده كه بعد از بازگشت، هنوز هم در حال 
تشويق گردشــگران اروپايى براى سفر به ايران است. در 

ادامه بخش هايى از اين مقاله را مى خوانيد:

 ايرانى ها بسيار ميهمان نواز هستند
ميهمــان نــوازى ايرانى ها در هر مكانى در اين كشــور 
احساس مى شود. از لبخند هاى زيبا بر روى صورت آن ها 
گرفته تا ســؤاالت عجيب و غريب كه از شــما پرسيده 
مى شود مثل اين كه اهل كجا هستيد!؟ ايرانى ها با روى 
خوش به بازديدكنندگان خوش آمدگويى مى كنند و در 
كل از ديدن مسافران بسيار شادمان و خرسند مى شوند. 
در اقامتگاه هاى سنتى و خانه ها به عنوان يكى از اعضاى 
خانواده با شــما بر خورد مى شود و حتى ممكن است در 

خيابان به يك ميهمانى براى صرف غذا دعوت شويد.

 نگرانى ايرانى ها 
در رابطه با تصويرى كه

ما از آن ها داريم
بسيارى از ايرانيانى كه با آن ها 
مالقات كردم در رابطه با تصوير 
و ذهنيــت بدى كــه از آن ها 
در خارج از ايــران رواج دارد، 
بسيار ناراحت بودند، اما همواره 
اميدوارند كه گردشــگران در 

رابطه با ايران با هموطنان خود صحبت كنند و در زيباتر 
شدن اين تصوير كمكشان كنند.

اكثر اوقات ايرانى ها ســؤاالتى از قبيل: در رابطه با ايران 
چه فكرى مى كنيد و يــا در ايران لحظات خوبى داريد، 
مى پرسيدند و ما هم با كمال آرامش و خوشحالى پاسخ 
مى داديم كه چقدر از ميهمان نوازى ايرانيان هيجان زده 

هستيم.
ايران برعكس منطقه اى كه قرار گرفته امن ترين كشــور 

در آن ناحيه است.

  ايرانى هاى
هميشه در پيك نيك

من تا به حال چيزى شبيه به 
اين صحنه نديــده بودم. براى 
ايرانيــان هر زميــن چمنى و 
هر گوشه اى از پياده رو محلى 
عالى براى پيك نيك اســت. 
آن ها بــر روى زميــن نوعى 
فرش ايرانى پهن مى كنند و با 
فالسك چاى و سبدى پر از خوراكى مدتى را در كنار هم 
سپرى مى كنند. حتى برخى گاز هاى كوچكى به همراه 
دارند كه غذا بپزند. در اصفهان اگر در عصر به ميدان امام 
برويد، جمعيت زيادى را در حال پيك نيك خواهيد ديد. 
اگر خوش شانس باشيد شــما را هم به جمع خودشان 

دعوت مى كنند.

 ايران آنقدرها هم توريستى نيست!
اگر درميان بازار قدم بزنيد، فروشــنده ها گاه گاه شــما 

را به صرف چاى دعوت مى كننــد در صورتى كه حتى 
شــما موظف به خريد در آنجا نيســتيد. دوره گردها و 
فروشــنده هاى خيابانى براحتى در حال كار هســتند و 
جريمه اى براى آن ها مشخص نشده است. در حال حاضر 
ايران در حال پيشــرفت و تبديل شــدن به محلى براى 
جذب توريست است. قبل از اين كه ايران پر از گردشگر 

خارجى شود حتماً به آن جا برويد.

 ايرانى ها زياد به رستوران نمى روند
ايرانى ها اكثــر وعده هاى غذايى خــود را در خانه ميل 
مى كنند و ترجيح مى دهند كه زياد به رســتوران نروند. 
بسيارى از رستوران ها براى گردشگران ساخته شده اند و 
اگر شما به جاى هتل در يك ميهمانسراى سنتى اقامت 
داشــته باشــيد، طعم واقعى غذاهاى ايرانى را خواهيد 

چشيد.

  ايران در حال توسعه و پيشرفت است
زير ساخت هايى در ايران در حال اجراست و اكثر ايرانيان 
تحصيالت خوبى دارند. در حال حاضر حدود 10 ســال 
طول مى كشــد كه در ايران مــدرك دكترى بگيريد و 
كســانى كه در اين راه قدم بر مى دارند، بســيار جدى و 

مصمم هستند.

ربــكا الو، خبرنگار ارشــد كانــون وكالى بين المللى و 
روزنامه هــا و مجله هايــى مثل گاردين، اكونوميســت، 
اينديپندنت، اســپكتكتور و تايمز، سال2015 تصميم 
مى گيرد كه سفرى به خاورميانه داشته باشد تا خودش از 
نزديك ببيند كه چه قدر تصوير ارائه شده واقعى است و 
اصالً آيا اين كشورها، بويژه ايران، امنيت درست و حسابى 
دارند يا نه؟ البته ســفر خانم الو شبيه بقيه نبود. او نه با 

هواپيما و قطار كه با دوچرخه وارد ايران شد. 

 مردم ايران دشمن غربى ها نيستند
بسيارى از مردم در غرب، ايران را با عنوان كشور دشمن 
مى شناسند. اين تفكر كامالً قابل درك است چرا كه مردم 
اين كشور هر سال فرياد مرگ بر آمريكا سر مى دهند و 
اين ســوء تفاهم را براى ساكنان كشورهاى غربى ايجاد 
مى كنند كه مردم ايران با ساكنان جوامع غربى مشكل 
دارند و قصد دارند آن هــا را نابود كنند. در حالى كه در 
اينجا تنها سياســت هاى آمريكاســت كه براى ايرانيان 
آزاردهنده مى باشــد و كشورشــان را در طول تاريخ با 
مشكالتى مواجه كرده اســت. همه آنچه كه من از اين 

مــردم ديدم ميهمــان نوازى 
محــض بود و بــس. ميهمان 
نــوازى ايرانى ها فــوق العاده 
است به گونه اى كه نظيرش را 
در هيچ جاى ديگر نمى بينيد. 
آنان با رفتارشان حس اعتماد 
و اطمينــان را بــر مى انگيزند 
و انســان را تحــت تأثير قرار 
مى دهند. در گــذر از كنار هر 
روستا و شــهر مردمى بودند 

كه به من اقالم مختلفى همچون هندوانه، نان، خيار و... 
مى دادند تا توشه راهم را تأمين كنند. مقدار اين اقالم آن  
قدر زياد بود كه گاه مجبور مى شدم آن ها را دور بريزم تا 
سهم حيوانات و پرندگان شوند. با آنكه ماه مبارك رمضان 
بود و بر اساس احكام اسالمى مردم نمى توانستند در روز 
چيزى بخورند يا بياشامند، باز هم از من به بهترين شكل 

پذيرايى مى شد. شايد باورتان 
نشود اما در ايران نگران جاى 
خواب هم نبودم چرا كه در اين 
كشور، پيدا كردن يك ميزبان 
كه به گرمى از شــما پذيرايى 
كند، كار سختى نيست. آن ها 
با تمام وجود شــما را به خانه 
شان مى برند و از شما پذيرايى 
مى كننــد. حتــى در نايين، 
هنگامى كه توانايى اجاره اتاق 
در هتل را نداشتم مدير يكى از اقامتگاه ها به من اجازه داد 
تا در نمازخانه بخوابم. اتاقى سحرانگيز، سبز و گرم و نرم...

 ايران مردمانى تحصيلكرده دارد
در يكى از روستاهايى كه در مسيرم با آن برخورد داشتم، 
مرد جوانى از من خواست تا نقد ادبى او را كه در مورد اثر 

شرلوك هلمز نوشته بود بخوانم. حيرت انگيز بود كه اين 
نوشته تفسيرى معتبر را از اين اثر ارائه مى داد و عبارات 
و اصطالحات انگليســى بخوبى در آن تعبير شــده بود. 
اين سطح از سواد كمى مرا متعجب كرد و تمام تصاوير 

ذهنى ام را از ايران بر هم ريخت. 

 كشورى كه پليس هايش هم مهربانند
مــن دو ماه را در ايران گذراندم و از جنوبى ترين نقطه آن، 
بندرعباس به سمت شمال اين كشور ركاب زدم، اما حتى 
يك بار هم برخورد بــدى از پليس نديدم. آن ها بخوبى با 
من همكارى مى كردند دقيقاً بر عكس چيزى كه در مصر 
ديده بودم! تنها يك بار با من برخورد جدى شــد آن هم 
زمانى بود كه بر خالف قوانين اين كشور عمل كردم. من به 
علت گرماى زياد كاله خودم را درآوردم و در سايه درختى 
ايستادم. دو مامور پليس سر رسيدند و با احترام به من تذكر 
دادند. آن ها حق داشتند، من حجاب را كامالً فراموش كرده 
بودم، اما هيچ مشكل خاصى پيش نيامد. پنج دقيقه بعد در 
خانه يكى از همان مأموران با خورش قيمه خوشمزه اى از 
من پذيرايى شد كه مزه اش را هيچ وقت فراموش نمى كنم. 

«ايران كشورى است غنى از فرهنگ و تاريخ كه به بدترين 
شكل ممكن به ساكنان قاره هاى ديگر معرفى شده است. 
ما اميدواريم با انتشار تجربه سفرمان به ايران ذهنيت هاى 
منفى در باره اين كشــور را كاهش دهيم و بتوانيم آن را 
بخوبى معرفى كنيم.» اين بخشى از صحبت هاى يك زوج 
كانادايى،«نيك و داريس»، است كه به بيش از 55 نقطه 
دنيا سفر كرده اند و با وجود ممانعت اطرافيانشان و تالش 
براى منصرف كردن آن ها، راهى ايران شده اند تا ببينند 

اين جا چه خبر است؟
«در حالى كه در بيشــتر منابع سفر و نقشه هاى جهانى، 
ايران به عنوان يك كشــور نا امن در كنار كشــورهايى 
همچون سومالى و بخش هايى از آفريقاى مركزى در نظر 
گرفته شده است، ما مصمم شديم كه به اين كشور سفر 
كنيم. چرا كه از نظر ما آوردن نام يك كشــور باستانى با 
آن پيشينه غنى در كنار نام كشورهاى آفريقايى خيلى 

مضحك و غيرقابل باور به نظر مى رسيد. 
ما مى خواستيم به ايران برويم تا پاسخ سؤاالتمان را پيدا 
كنيم. سؤاالتى در مورد مردم، پوشش آن ها و امنيت اين 

كشور مدام در ذهن ما مى چرخيد. 
هنگامى كه مشغول بســتن كوله بار خود براى سفر به 
آســياى مركزى و ايران بوديم، دوســتان و عزيزانمان 
پيغام هاى مختلفى را براى ما مى فرستادند. در آن روزها 
بيشتر مكالمات روزمره ما با اطرافيان صحبت هايى اين 

چنينى را در بر مى گرفت:
ما: ما خيلى هيجان زده ايم، چون مى خوايم بريم به ايران 

و اين كشورو از نزديك ببينيم.
اطرافيان: ايران پر از طالبان و تروريســت هاست، چرا 

مى خواين اين كارو بكنين؟
ما: شــما ايران رو با عراق و پاكستان و افغانستان اشتباه 

گرفتين.
اطرافيان: نمى تونيد بريد به ايران، اونجا خيلى خطرناكه! 

لطفاً نريد.
ما: فكر نمى كنيم اين سفر از سفر ما به آفريقا خطرناك تر 

باشه! شما راجع به اونجا هم همينو مى گفتين! 

به نظر ما، ايرانيان، ميهمان نواز ترين مردمانى هستند كه 
تــا به حال ديده ايم! در حالى كــه در حال قدم زدن در 
خيابان ها بوديم براحتى با آن ها ارتباط برقرار مى كرديم 
و آن ها مدام ما را به صرف غذا، خوراكى هاى خوشمزه و 
چاى دعوت مى كردند. در بسيارى از مكان ها آن ها اصرار 
داشتند كه شب را در منزل آن ها بگذرانيم در حالى كه 
كامالً با هم غريبه بوديم. ما 6 شب را در منزل يك زوج 
جــوان در اصفهان گذرانديم و يكــى از فوق العاده ترين 

لحظات زندگى خود را با آن ها سپرى كرديم.

ايرانيان به خارجى ها عالقه بسيارى دارند. وقتى با آن ها 
برخورد مى كنيد با سؤال هايى در مورد درآمد، خانواده و 
مذهب خود مواجه خواهيد شد. نكته جالب اين است كه 
اين مردم دائماً مى خواهند درباره احساسات شما نسبت به 
كشورشان بدانند. سؤاالتشان تمامى ندارد و در هر لحظه 

از شما مى پرسند:
مردم كشور شما درمورد ايران چه نظرى دارند؟

شما در مورد مردم اينجا چه فكرى مى كنيد؟
چرا تصميم گرفتيد به ايران بياييد؟ آيا شما كشور ما را 

دوست داريد؟
ايرانيان دوســت دارند به شــما بفهمانند كه تروريست 
نيســتند و آنچه كه در رســانه هاى غربى از آن ها گفته 

مى شود، صحت ندارد.
ايران يكى از امن ترين كشورها براى گردشگران است. ما 
در طول سفر خود در كشورهاى همسايه ايران بسيارى 
از مســافران را ديديم كه ما را به بازديد از ايران تشويق 
مى كردند و به ما مى گفتند كه: «شما بايد ايران رو ببينيد!»
آن ها دائماً از مردم ميهمان نواز اين كشــور، بيابان هاى 
وســيع و معمارى شــگفت انگيز آن حــرف مى زدند و 
از زيبايى هاى اين كشــور براى ما مى گفتند. با ورود به 
ايران و گشت و گذار در آن نه تنها اصالً احساس ناامنى 
نكرديم بلكه بسيار خوشحال شديم كه به حرف رسانه ها 

نيز توجهى نداشتيم!
سفر به ايران مانند در آغوش گرفتن فرهنگى متفاوت و 

روش هاى جديد زندگى است.

 هميشه در پيك نيك!

قيمه فراموش نشدنى در خانه مأمور پليس

ايران به مردم دنيا بد معرفى شده است
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رهنمود

اقدام هاى نمادين امام كاظم به روايت رهبر انقالب
معارف: «زندگى موسى بن جعفر(ع) 
يك زندگى شــگفت آور و عجيب 
اســت. در زندگــى خصوصــى 
موســى بن جعفر(ع) هيچ كس از 
نزديــكان آن حضــرت و خواص 
اصحاب آن حضرت نبود كه نداند 
دارد  براى چه  موسى بن جعفر(ع) 
تالش مى كند و خود موســى بن جعفر(ع) در اظهارات و اشــارات خود و 
كارهاى رمزى اى كه انجام مى داد، اين را به ديگران نشــان مى داد، حتى 
در محل ســكونت، آن اتاق مخصوصى كه موسى بن جعفر(ع) در آن اتاق 
مى نشستند؛ اين جورى بود كه راوى كه از نزديكان امام هست مى گويد 
من وارد شدم، ديدم در اتاق موسى بن جعفر(ع) سه چيز است: يك لباس 
خشــن، يك لباسى كه از وضع معمولى مرفه عادى دور هست، يعنى به 
تعبير امروز ما مى شود فهميد و مى شود گفت لباس جنگ، اين لباس را 
موسى بن جعفر(ع) آنجا گذاشتند، نپوشيدند، به صورت يك چيز سمبليك، 
بعد «و ســيٌف معلق» شمشيرى را آويختند، معلق كردند يا از سقف يا از 

ديوار «و مصحف» و يك قرآن.
ببينيد چه چيز سمبليك و چه نشــانه  زيبايى است، در اتاق خصوصى 
حضرت كه جز اصحاب خاص آن حضرت كســى به آن اتاق دسترسى 
ندارد، نشــانه هاى يك آدم جنگِى مكتبى، مشاهده مى شود. شمشيرى 
هست كه نشان مى دهد هدف، جهاد است. لباس خشنى هست كه نشان 
مى دهد وسيله، زندگى خشونت بارِ رزمى و انقالبى است و قرآنى هست كه 
نشان مى دهد هدف، اين است؛ مى خواهيم به زندگى قرآن برسيم با اين 

وسايل و اين سختى ها را هم تحمل كنيم.
(بيانات رهبر معظم انقالب در خطبه هاى نماز جمعه تهران 1364/01/23)

يادداشت

  راهبردهاى امام كاظم
براى نفوذ در نظام حكومتى دشمن

جواد رستمى: امام كاظم(ع) با تربيت افرادى شايسته و تأثيرگذارى بر 
افكار و انديشــه هاى برخى كارگزاران حكومتى، از وجود آنان در پيشبرد 
اهداف الهى خويش سود مى برد. «على بن يقطين» از جمله عوامل نفوذى 
امام در نظام حكومتى هارون بود كه تا مقام نخســت وزيرى راه يافته بود. 
او به لطف خداوند و رهنمودهاى امام(ع) و بصيرت و تيزهوشــى خويش، 

كارهاى مهمى را به نفع شيعيان انجام  داد.
يادآورى نظرات امام كاظم(ع) به طور غيرمحســوس در جلســات داخلى 
هيئــت حاكمه، گزارش اخبار داخلى و تصميمات حكومت غاصب به امام 
هفتم(ع)، ارسال كمك هاى مالى به امام براى شيعيان، تشكيل گروه هاى 
حج از شيعيان بى بضاعت و خدمات اجتماعى و ادارى به ياران ايشان برخى 
از دستاوردهاى نفوذ على بن يقطين در حكومت هارون بود. جرياِن شك 
حاكم به وى به دليل بدگويى هاى بدخواهان و خبرچينان نسبت به مذهب 
وى معروف است كه امام به وى پيغام تقيه دادند و او عمل مى كرد كه پس 
از مدتى با برطرف شدن شك و ترديد آن ها نسبت به وى، امام دوباره پيغام 

برگشت به حالت قبل در اعمال و رفتار او داد.
يكى ديگر از نفوذى ها و نيروهاى ارزشــى امام در حكومت غاصب عباسى 
از شيعيان مخلص، «مسيب بن زهير» بود كه در ظاهر، در سمت جانشين 
«سندى بن شــاهك» به فرماندهى نيروهاى نظامى هارون منصوب شده 
بود، اما در باطن افزون بر رســاندن پيام هاى امام كاظم(ع) از داخل زندان 
به دوســتان و شيعيان حضرت، معجزات و كراماتى نيز از آن حضرت نقل 
مى كرد كه در بيدارى برخى افراد تأثير داشــته است. حاكم «رى» و برخى 
كارگــزاران حكومتى نيز در شــبكه نفوذى امام كاظــم(ع) انجام وظيفه 

مى كردند.
در مقابل سيستم نفوذ شيعى در حكومت دشمن، آن حضرت اگر احساس 
مى كرد كســانى كه به نظام حكومتى داخل مى شوند، نمى توانند به نفع 
اهل حق و شيعيان عمل كنند، آنان را از همكارى با طاغوت نهى كرده و 
از پيامدهاى وخيم آن برحذر مى داشت. يكى از آن ها «زيادبن ابى سلمه» 
از ياران امام كاظم(ع) بود كه بدون اطالع آن حضرت در دســتگاه خالفت 
عباسى مشغول كار شده بود. روزى به محضر امام مشرف شد، حضرت از او 
پرسيد: اى زياد! آيا تو در امور دولتى اشتغال دارى؟ گفت: بلى. امام فرمود: 
چرا با حكومت ســتمگران همكارى مى كنى و به شغل آزاد نمى پردازى؟ 
زياد گفت: ســرورم! مخارج من زياد است؛ زيرا من فردى اجتماعى هستم 
و خانه ام پر رفت و آمد است و افراد تحت تكفل دارم و هيچ گونه پشتوانه 
اقتصــادى هم ندارم. درآمد من منحصر به همين شــغل دولتى اســت. 
امام فرمود:  اى زياد! اگر از كوه بلندى سقوط كنم و بدنم قطعه قطعه شود، 
در نزد من بهتر است از اينكه با ستمگران همراهى و همكارى نمايم، مگر 
اينكه غصه اى را از دل مؤمنى برطرف كرده يا مؤمن گرفتارى را نجات داده 

يا مؤمن بدهكارى را از زير بار بدهى رها سازم.
«صفوان بن مهران جّمال» هم يكى ديگر از دوستان امام موسى بن جعفر(ع) 
است كه شترهاى متعددى داشت و آن ها را در اختيار كاروان هاى تجارتى 
و زيارتى قرار مى داد و از اجاره آن ها امرار معاش مى كرد. او مى گويد، روزى 
امام هفتم(ع) را زيارت كردم، امام به من فرمود: صفوان تمام كارها و رفتار تو 
مورد پسند ماست، جز يك عمل تو! عرض كردم، فدايت شوم كدام عمل؟ 
فرمود: شترانت را به اين مرد ستمگر، هارون كرايه داده اى. عرض كردم، به 
خدا سوگند، من آن را براى فسق و فجور و شكار و لهو كرايه نداده ام، بلكه 
براى زيارت بيت اهللا اجاره داده ام. من هيچ گونه عالقه اى به آن مرد ندارم و 
غالمان خود را به همراه كاروان زيارتى هارون فرستاده ام تا به غير از عمل 

حج در كار ديگرى به كار گرفته نشوند. 
امام فرمود: اى صفوان! آيا كرايه تو هنوز به عهده آنان هست يا پرداخته اند؟ 
گفتم: بلى، هنوز كرايه نگرفته ام. فرمود: صفوان! آيا دوست دارى كه هارون 
و يارانش تا زمانى كه كرايه ات را نپرداخته اند، زنده بمانند تا برگشــته و 
بدهى تو را بپردازند؟ گفتم، بلى. امام كاظم(ع) فرمود: «َفَمْن أََحبَّ بَقاَءُهْم 
َفُهَو ِمْنُهْم َوَمْن كاَن ِمْنُهْم كاَن َوَرَد الّنار»؛ هر كس بقاى ستمگران را اگرچه 
چند روزى، دوست داشته باشد، از آنان محسوب مى شود و هر كس از آنان 

محسوب شود، داخل آتش جهنم خواهد شد».
آموزه: نكته  موجود در اين دو مطلب آخر كه نقل شــد؛ سياست و شيوه 
حفظ كيان شــيعه در عمل معصوم را مى رساند از سويى براى نفع شيعه 
و بقــاى دين افرادى از شــيعه را كه به لحاظ روحــى روانى قوى و مورد 
اعتمادند، در دســتگاه نفوذ مى دهد و از سوى ديگر افرادى را كه ضعيف 
هســتند يا نفعى براى سياست كلى شيعه ندارند، از همكارى و حضور در 
دستگاه حكومت ظلم و جور نهى مى كند، همين مطلب مى تواند مورد توجه 
سردمداران سياسى كشور در برخورد با دشمن و اتخاذ تصميمات براى به 

كارگيرى نيروها در مواضعى كه مورد درگيرى زياد با دشمن است، باشد.

 معارف / نازلى مروت  نگاه تك بعدى به زندگى 
ائمه(ع) يكــى از غفلت هايى اســت كه ضعف در 
شــناخت اهل بيت(ع) را در پى دارد. موســى بن 
جعفر(ع) را براساس همين غفلت تاريخى، تنها با دو 
رويكرد «حبس» و «صبر» مى شناسيم و بر آينده نگرى 
و سياست گذارى هاى كليدى آن پيشواى هفتم براى 
آينده تشــيع و اسالم چشم پوشى كرده ايم. تحليل 
سيره و سبك زندگى امام موسى كاظم(ع) با توجه 
به رويدادهاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى امام بايد 
صورت گيرد. بررسى چند پرده از زندگى امام موسى 
بن جعفر(ع) براى شناخت بيشتر رويكرد امام نسبت 

به وقايع روز و آينده تشيع ضرورى است.

 سلسله سادات ايران؛ از آمار ثبت شده تا واقعيت 
 جمعيت ســادات جهان 100 ميليــون نفر برآورد 
شده كه از اين تعداد طبق اعالم سازمان ثبت احوال 
ايران در سال92 از بين 76 ميليون جمعيت كشور 
6 ميليون از سلسله سادات در ايران زندگى مى كنند 
كــه بر اين آمار بايد 550 هزار فردى را نيز كه مادر 
سيده دارند، اضافه كرد. طبق اين آمار استان تهران و 
مازندران ركورددار جمعيت سادات كشور هستند. از 
جمعيت صد ميليونى سادات، در كشورهاى جنوب 
آســيا افزون بر 20 ميليون ســادات، در مصر 11 
ميليون، در مراكش  7 ميليون، در يمن، افغانستان، 
اندونزى، مالزى و بروئنى افــزون بر 8 ميليون، در 
هند و پاكســتان 10 ميليــون و در بنگالدش نيز 
افزون بر 2 ميليون سادات حضور دارند. با توجه به 
افزايش جمعيت طبق آخرين سرشمارى و عبور از 
مرز80ميليون، آمار سادات نيز با تغيير رو به رو شده 
و شاهد افزايش جمعيت سلسله سادات خواهيم بود. 
حجت االسالم ســيدمنذر حكيم؛ رئيس پژوهشكده 
انســاب نبوى با اشــاره به آمار اعالم شده از جمعيت 
ســادات كشور، به خبرنگار «قدس» مى گويد: اين آمار 
با توجه به آمار سادات ثبت شده در شناسنامه ها اعالم 
شده است در حالى كه ســيادت برخى از سادات در 
شناســنامه آن ها ثبت نشده اســت و برخى نيز نياز 
به نسب شناســى دارند كه پــس از انجام تحقيقات 
كارشناسى مى توان آمار نهايى جمعيت سادات ايران 
را اعالم كرد. وى مى افزايد: با توجه به تحقيقات موجود 
جمعيت سادات ايران بايد بيش از آمار ثبت شده، باشد.

 راز كثرت فرزندان امام كاظم چيست؟ 
اين واقعيت حضور سلســله ســادات در ايران در 
دهه 90هجرى شمسى اســت،اما پشت پرده اين 
ماجرا كه تفســير واقعى «انا اعطيناك الكوثر» است، 
سياســت جمعيتى امامى است كه بخش مهمى از 

دوران امامت خود را در حصر و زندان به ســر برد. 
امام موسى كاظم(ع) در طول مدت 55 سال حيات 
خود كه 35 ســال آن دوران امامت باب الحوائج(ع) 
بود، حدود 6 سال را در حصر به سر برد و در نهايت 
در زندان «ســندى بن شاهك» در سال 183قمرى 
به شــهادت رسيد. موسى بن جعفر(ع) صاحب 37 
فرزند بود كه 18 تن از آن ها پســر بودند و على بن 
موســى الرضا(ع) امام هشتم افضل ايشان است. از 
جمله فرزندان مشهور آن حضرت احمد بن موسى، 
محمد بن موسى و ابراهيم بن موسى بودند. يكى از 
دختران آن حضرت فاطمه معروف به معصومه(س) 
بود كه بارگاهش در قم زيارتگاه شيعيان جهان است.
دكتر محمدحسين رجبى دوانى نيز درباره چرايى 
كثرت فرزنــدان امام كاظم(ع) مى گويــد: در آغاز 
امامت موســى بن جعفر و امام صــادق(ع) منصور 
عباسى بشــدت با اوالد پيغمبر(ص) در افتاده بود 
و شــمار زيادى از نوادگان آن حضرت از اوالد امام 
حسن(ع) و امام حسين(ع) را به شهادت رسانده يا به 
زندان انداخته بود، بنابراين نسل پيامبر(ص) با خطر 
نابودى رو به رو بود. پس از منصورعباســى، پسرش 

موسى الهادى روى كار آمد. 
وى با اشاره به شرايط سياسى دوران جديد حكومت 
عباسيان مى افزايد: در زمان موسى  الهادى، علويان به 
رهبرى يكى از نوادگان امام حسن(ع)به نام حسين 
بن على قيامى به پا كردند كه در آن شــمار زيادى 
از سادات و شــيعيان به شهادت رسيدند. شكست 
قيــام صاحب فّخ ضربه بزرگى بــود كه به خاندان 
پيامبر(ص) و نوادگان او وارد كرد، از اين رو سياست 
امام كاظم(ع) افزايش شمار فرزندان سلسله سادات 
بود. امام در نخســتين گام خــود صاحب فرزندان 
بسيارى شدند و اين اقدام الگويى براى ساير نوادگان 

نبوى و شيعيان شد.

پيشواى هفتم  
از تشكيل سازمان وكالت تا سياست جمعيتى 

امــام كاظم(ع) گرچــه از همان ابتــداى امامت با 
گره هاى كور متعددى در عرصه اعتقادى و فرهنگى 
رو به رو بود و به رفع آن ها پرداخت اما آنچه بيش از 
همه براى پيشــبرد اهداف امامت الزم بود، تشكيل 
كانونى براى شــكافتن حصــارى بود كه حاكميت 

عباسى بر گرد حضرت كشيده بود.
موســى بن جعفر(ع) با تشــكيل كانون وكالت، از 
زندان روزنه اى به سوى شيعيان گشود تا آنان از نور 
هدايت محروم نمانند. وكالى امامت افزون بر فعاليت 
اقتصادى در جذب خمس به فعاليت هاى فرهنگى و 
تمدنى نيز مى پرداختند. جريان وكالت تنها در دوره 

امام كاظم(ع) به فعاليت نپرداخت و در ادوار بعدى 
نيز به عنوان راهبرد فرهنگى امامان شــيعه مورد 
بهره بردارى قرار گرفت. اوج فعاليت سازمان وكالت 
به دوره غيبت امام عصر(عج) باز مى گردد كه موجب 
ايجاد پيوند عميق بين امام غايب و شيعيان شده و 
شيعه را از گزند خطرات انحرافى در امان نگه داشت. 
افزون بــر اين آينده نگرى امــام كاظم(ع) يكى از 
برنامه هاى مهم ديگرى كه امام(ع) براى آينده اسالم 
پيش بينى كرده بود، سياست جمعيتى و گسترش 
تفكر اماميه در منطقه اى از ســرزمين اسالمى بود 
كــه در آينده نگرى هاى پيامبر(ص) و امام على(ع) 
به عنوان نقطه عطفى در گسترش انديشه اسالمى 

نقش آفرين است.
با وجود فرزندان امام كاظم(ع) و زمانى كه امام هشتم 
شيعيان از سوى مأمون عباسى به ايران فراخوانده 
شد، موج هجرت علويان و سادات به ايران آغاز شد. با 
ورود ثامن االئمه(ع) گروه زيادى از علويان يا برادران 
حضرت براى اينكه در جوار برجســته ترين فرزند 
پيامبر(ص) و امام خود باشند به ايران هجرت كردند. 
حضرت معصومه(س) نيز به اميد ديدار برادر خود از 
مدينه حركت كرد و در نهايت در اثر بيمارى در قم 
از دنيا رفت و در همان شــهر به خاك سپرده شد. 
بارگاه حضرت معصومه(س) در قم، اين شــهر را به 

مأمنى براى تربيــت طالب علوم دينى تبديل كرد 
تا ســرمايه فكرى شيعه از آبشخور حوزه علميه قم 
ســيراب شــود. حضرت معصومه(س) را مى توان 
بركت معنوى و ميراث فرهنگى موسى بن جعفر(ع) 

در ايران ناميد. اما ســاير فرزنــدان امام كاظم(ع) 
نيز به دليل فشــار دستگاه حكومتى به شيعيان با 
هجرت به شــهرهاى مختلف ايران بــاب تازه اى از 
تغيير پوشش جمعيتى ســرزمين پارس ها را رقم 

زدند.
كارشــناس تاريخ اســالم در اين زمينه مى گويد: 
با توجه به شــرايط سخت سياسى پس از شهادت 
امام رضا(ع) سير حضور علويان در ايران ادامه پيدا 
كرد و افزون بر شــهرهاى شــيعه نشين مانند قم، 
كاشــان، ســبزوار، توس، رى و طبرستان، مناطق 
سنى نشين نيز ميزبان اهل بيت پيامبر(ع) شدند. 
امنيت و مصونيت از تعرض حكومت موجب شد تا 
شهرهاى ايران ميزبان فرزندان موسى بن جعفر(ع) 
شود. ايرانيان به دليل عالقه تاريخى به تفكر شيعى 
و تمايل به ازدواج با منسوبين خاندان پيامبر، داراى 
بيشترين سادات هستند و ســادات موسوى رتبه 

باالى اين سلسله را تشكيل مى دهد. 
همچنين حضور ســادات، نــوادگان پيامبر(ص) و 
امامزادگان كه بيشترين آن ها فرزندان امام كاظم(ع) 
بودند موجب شد تا بارگاه آنان در شهرهاى مختلف 
به رونق اقتصادى و افزايش شمار شيعيان و سادات 
بينجامد، اتفاقى كه ايران را به مركزى براى نشر تفكر 

اهل بيت(ع) در آينده آماده تركرد.

معارف

گزارشى از رازهاى پشت پرده زندگى امام محصور شيعه

هويت ايران اسالمى مديون فرزندان امام كاظم است

خبر

درنگ

معارف/ مروت: نويســنده كتاب «تنهايى» درمراســم 
رونمايى اين مجموعه سه جلدى با بيان اينكه 40 حديث 
قدسى از تورات توسط على(ع) نقل شده است، گفت: نقل 
اين احاديث توسط اميرالمؤمنين(ع) بيانگر اهميت نگاه 

فرامذهبى و فرادينى به مضامين و مفاهيم الهى است. 
وى با اشــاره به اينكه عهد قديم بر مسيحيان نيز واجب 
اســت، اضافه كرد: انتخاب اين مضامين توسط على(ع) 
بيانگر اين رويكرد اســت كه مفاهيم آسمانى بايد براى 

مخاطب جديد نقل شود. 
حجت االسالم محمدرضا زائرى با تأكيد براينكه سخنان 
امام على(ع) بايد براى نسل جديد بازگو شود، تصريح كرد: 
احاديث قدسى امام على(ع) را با روايت و بازنويسى جديد 
به گونه اى كه اثرگذارتر شــود به رشته تحرير در آوردم. 
بازنويسى سخنان على(ع) موجب شد تا برخى دانشجويان 
بگويند بخشــى از تنهايى ما با انــس و ارتباط معنوى با 

سخنان موالى متقيان(ع) پر شده است. 
اين پژوهشــگر دين تحوالت سياسى و فرهنگى جهان 
معاصر را موجب پررنگ تر شدن جايگاه تشيع در جهان 
عنوان كــرد و افــزود: اتفاقاتى مانند انقالب اســالمى، 
فعاليت هاى حزب اهللا لبنان و... موجب شــد تا شــيعه 

شناخته تر از گذشته باشد. 

نويســنده «گاف فرهنگى» در تبيين اين موضوع به نقل 
خاطره اى از استادش پرداخت و اظهاركرد: يك دانشجوى 
ايرانــى كه حدود 70 ســال پيــش در آمريكا تحصيل 
مى كرده، نهج البالغه اى را به اســتادش كه مشاور رئيس 
جمهور آمريكا نيز بود، هديــه مى كند. پس از چند روز 
توسط همان استاد فراخوانده مى شود و او متعجب از عمق 
ســخنان على(ع) اعتراف مى كند كه اگر جوانان دنيا اين 
مرد را مى شناختند، هرگز اتفاقات ناخوشايندى براى آن ها 

رخ نمى داد. آن استاد، عهدنامه مالك اشتر را كپى گرفته 
بود تا در مواقع مختلف بتواند به حفظ و فهم آن بپردازد. 
وى در بخش ديگرى از سخنان خود به عالقه پيروان ساير 
اديان به اميرالمؤمنين اشــاره كرد و گفت: انديشمندان 
غيرمسلمان مانند جرج جرداق نياز بشر امروز به على(ع) 
را نقل كرده اند. وى در فضايى عالقه مند به على(ع) رشد 
كرده و در ســفرى كه به لبنان داشتم، حديث «الفتى اال 
على السيف اال ذوالفقار» را بر سردر خانه پدرى اش ديدم. 

زائرى گفت: يك شاعر مسيحى لبنانى توصيه مى كرد كه 
عيد غديرخم را عيد واليت بناميد تا موضع اسالم و تشيع 

در قضيه واليت على(ع) روشن شود. 
نويســنده «تنهايى» در ادامه با نقل سخنى از امام موسى 
صدر ادامه داد: امام موســى صدر مى گفت كســى كه از 
على(ع) تبعيت نمى كند، نمى تواند ادعا كند كه شــيعه 
است. ما اسم على(ع) را مى بريم، اما رسم على(ع) را كنار 
گذاشــته ايم و عيد غدير فرصتى براى فهم رسم على(ع) 

است. 
فريبا بروفر، تصويرگر كتاب تنهايى نيز گفت: تصويرگرى 
«تنهايــى» كارى دلى بود. وقتى كتاب را خواندم با متنى 
عجيب اما دلنشــين روبه رو شدم كه عينى كردن تصوير 
را برايم ســخت مى كــرد زيرا نشــانه هاى زمينى در آن 
نمى ديدم. وى افزود: هنگام مطالعه متن احســاس كردم 

روايات به دنبال ترسيم يك «انسان خوب» است. 
بروفر ادامه داد: در نگاه احاديث قدســى، جنسيت، سن، 
مكان و زمان مفهومى نداشت و آنچه بيان شده بود، راهكار 
برون رفت از تنهايى و درك لذت معنوى بود. تصاوير كتاب 
نيز با همين نگرش ترسيم شد تا چهره انسان خوبى كه 
با نيايش و عبادت به خدا مى رسد به مخاطب نشان داده 

شود.

معارف: اجالس ساالنه بزرگداشت غدير كه يازدهمين دوره 
برگزارى خود را تجربه مى كند، پس از پنج شــب برگزارى 
نشست هاى تخصصى بررســى ابعاد مختلف واقعه غدير، 
پيامدها و آثار ناديده گرفتن آن و همچنين سخنرانى علما و 

صاحب نظران برجسته كشور به كار خود پايان داد.
به گزارش روابط عمومــى «مجمع علمى فرهنگى غدير»، 
آيت اهللا سيدجعفر سيدان در اين اجالس به اهميت و جايگاه 
غدير در اسالم اشاره كرد و گفت: مسئله جريان غدير و ابالغ 
واليت اميرالمؤمنين در حدى با عظمت ياد شده كه خداوند 
پس از دوران طوالنى و سخت بعثت خطاب به پيامبر(ص) 
مى فرمايد: «اگر اين مسئله كه به تو ابالغ كرديم، ابالغ نكنى، 

گويى هيچ كار انجام نداده اى».
استاد عالى حوزه علميه خراسان ادامه داد: اگر مسئله واليت 
و خالفت اميرالمؤمنين در غدير ابالغ نمى شــد، نقض غرض 
رسالت بود زيرا هدف رسالت كه ابالغ واليت بود، نابود مى شد.
آيت اهللا نجم الدين طبســى نيز در دومين شــب برگزارى 
اجالس ساالنه غدير با بيان اينكه در كتب عامه و حديث، 
وقوع واقعه اى همچون غدير پيش از غدير ذكر شده است، 
اظهار كرد: زمان پيامبر(ص) كسانى بودند كه پشت پرده از 

جريان حذف غدير حمايت مى كردند.
اين استاد حوزه علميه خاطرنشان كرد: تالش دارند مردم را 

در جهالت و نادانى قرار دهند كه اصالً نداند اميرالمؤمنين 
كيســت و غدير چه واقعه اى است؛ شبهه وارد مى كنند كه 
اگر به «واليت» در غدير استنادى بود، چرا اميرالمؤمنين به 
آن استناد نكرده است؟ به فرض اينكه موضوع غدير راجع 
به واليت نبوده و موضوع محبت باشد، يك سند بياوريد كه 
على بن ابيطالب در قضيه غدير به دوســتى تمسك كرده 

باشند.

در ادامه، گفت وگويــى تحت عنوان ميز گفتمان با حضور 
فعال حوزه تبليغ و استبصار برگزار شد كه آيت اهللا نجم الدين 
طبسى با بيان اينكه گرايش به اهل بيت(ع) در دنيا بسيار 
است، اظهار كرد: كاهش فرزندآورى يك معضل بزرگ براى 
كشور است. ايمان ما به خدا و وعده هاى صادق او كم شد، از 

مسائل اقتصادى ترسيديم و فرزندآورى را كم كرديم.
سهيل اســعد، مبلغ و پژوهشگر مسلمان آرژانتينى نيز در 

سومين شــب از برگزارى اجالس بزرگداشت غدير با بيان 
اينكه مسئله تبليغ، يك واجب الهى است، اظهار كرد: اين 
امر در قرآن و سنت به عنوان يكى از مهم ترين مسئوليت ها 

و تكاليف بشرى معرفى شده است.
وى گفت: در كشــورهايى كه ســبك زندگــى غيردينى 
و تفكرى عليه دين داشــتند، بيان فضايــل اهل بيت(ع) 
مؤثــر واقع شــد و امــروز در مناطقى مراكز اســالمى و 
شــيعى داريم كــه پيش تر حتــى يك مســلمان وجود 

نداشت.
حجت االسالم والمسلمين رضوى نيز در اين اجالس گفت: 
6 ميليارد نفر از مردم جهان كه 80درصد بشــر را تشكيل 

مى دهند، دچار الحاد يا چندخدايى هستند.
وى از بين رفتن تربيت، احــكام و اخالق را نتيجه ناديده 
گرفتن غدير در اصول عقايد دانســت و گفــت: با ناديده 
گرفتن غدير، سرنوشــت بشــريت عوض شــد و بشريت، 
خســرالدنيا واآلخره شد؛ امروز 6ميليارد نفر از مردم دنيا يا 
دچار الحاد يا دچار چندخدايى هســتند، به غير از اسالم 
و يهــود، هيچ دينى مدعى وحدانيت نيســت؛ زرتشــت 
با ثنويت، مســيحيت با تثليث، چين، هند، ژاپن و كره يا 
خدايى با تشخص ندارند يا دچار چندصد يا چندهزار خدايى 

هستند.

روايت حجت االسالم زائرى از ارادات پيروان ساير اديان به سيره علوى در مراسم رونمايى از كتاب «تنهايى»

 حسرت يك استاد آمريكايى از غربت امام على

در يازدهمين اجالس ساالنه بزرگداشت غدير مطرح شد

سرگردانى امروز بشر نتيجه ناديده گرفتن غدير است

در آغــاز امامت موســى بن جعفر 
و امــام صادق(ع) منصور عباســى 
بشــدت با اوالد پيغمبــر(ص) در 
افتاده بود و شمار زيادى از نوادگان 
آن حضرت از اوالد امام حسن(ع) 
و امام حســين(ع) را به شــهادت 
رسانده يا به زندان انداخته بود. 
بنابراين نسل پيامبر(ص) با خطر 

نابودى رو به رو بود

برش
دكتر محمدحسين رجبى دوانىحجت االسالم سيدمنذر حكيم



ليگ اروپا؛ گروه ساده براى چلسى و آرسنال
ورزش: قرعه كشى ليگ اروپا ديروز به انجام رســيد و غول هاى لندن در گروه هاى تقريبا راحتى قرار گرفتند. ميالن نيز به المپياكوس و بتيس 

برخورد كرد.
گروه A: لوركوزن - لودوگورتس - زوريخ - آاك الرناكا/  گروه B: سالزبورگ - سلتيك - اليپزيش - روزنبرگ

گروه C:  زنيت - كپنهاگن - بوردو - اسالويا پراگ/  گروه D: اندرلخت - فنر باغچه - دينامو زاگرب - اسپاراتكا ترناوا
گروه E: آرسنال - اسپورتينگ ليسبون - قره باغ - ورسكال/  گروه F: المپياكوس - ميالن - بتيس - دودالنژ

گروه G: ويارئال - راپيد وين - اسپارتاك مسكو - رنجرز/  گروه H: التزيو - مارسى - آينتراخت فرانكفورت - آپولون
گروه I: بشيكتاش - خنك - مالمو - سارپسبرگ/  گروه J: سويا - كراسنودار - استاندارد ليژ - آخيسار

گروه K: ديناموكيف - آستانا - رن -  يابلونك/  گروه L: چلسى - پائوك - باته بوريسوف - ويدى

لوكا مودريچ، مرد سال فوتبال اروپا
ورزش: لوكا مودريچ، ستاره كروات و 32 ساله رئال مادريد عنوان بهترين بازيكن سال اروپا را از آن خود كرد. به جز لوكا مودريچ، 
ستاره هايى چون كريستيانو رونالدو و محمد صالح نيز 2 نامزد ديگر دريافت اين جايزه بودند اما در نهايت اين ستاره كروات بود كه 
به عنوان بهترين بازيكن اروپا انتخاب شد. مودريچ فصل قبل نمايش خيره كننده اى در تركيب رئال مادريد داشته و يكى از عوامل 

سومين قهرمانى متوالى اين تيم در اروپا لقب گرفت.
رئال مادريد تســلط خود بر جوايز امســال را در ديگر بخــش ها نيز نشــان داد و كيلور ناواس به عنــوان بهترين 
دروازه بان، ســرخيو راموس بهترين دفاع، مودريچ بهترين هافبك و كريســتيانو رونالدو بهترين مهاجم فصل اين 

مسابقات لقب گرفت.

مهر: رئيس فدراسيون دو و ميدانى گفت: تا االن به 
احسان حدادى كمك كرده ايم و تا جايى كه امكان 
داشته باشد شرايط مطلوب را برايش فراهم مى كنيم.

مجيد كيهانى   گفت: تا جايى كه امكان داشــته باشد و 
شــرايط اجازه بدهد حتما به احسان كمك مى كنيم. تا 
االن كه كمك كرده ايم و بهترين شــرايط فراهم بوده 
است؛ از جمله استخدام مربى آمريكايى وماساژور 
روسى. همچنين برپايى اردوهاى خارجى در 

كشورهايى مثل آمريكا، پرتغال، آلمان و بالروس.
 كيهانى افزود: سعى مى كنيم تا جايى كه امكان داشته 
باشد شرايط مطلوب را براى موفقيت احسان فراهم كنيم.
وى گفت: خوشــبختانه عملكــرد خوبى داشــتيم و از 
پيش بينى هايمان بهتر عمل كرديم. بچه ها تالش كردند 
و در نهايت دو طال و يك نقره به دست آورديم. تيم دوازده 
نفره اى داشتيم و نسبتا نتيجه خوب است. اميدوارم با كار 

و تالش بيشتر نتايج بهترى بگيريم.

ورزش سه: دو تيم اعزامى ايران امروز براى كسب مدال 
طال برابر حريفان خود قرار خواهند گرفت.

تيم هاى ملى واليبال و بسكتبال ايران با دو پيروزى مهم 
برابر قطر و كره جنوبى راهى فينال شــدند. تيم ملى 
واليبال در ديدار نيمه نهايى قطرى را شكســت داد 
كه دو روز قبل ژاپن و دو هفته قبــل تيم اعزامى ايران 
به مســابقات AVC كاپ را شكســت داده بود تا با يك 
ديدار انتقامى راهى فينال شــود.  تيم ملى بسكتبال نيز 
در ديدارى كه از حريف خود به مراتب بهتر عمل كرد 
توانســت كره جنوبى، قهرمان دوره قبلى مسابقات 
كه ايران را در فينال شكســت داده بــود، از پيش رو 
بردارد و حاال يك گام تا رســيدن به طالى بازى هاى 
آسيايى فاصله دارد.  تيم ملى واليبال بايد در ديدار برابر 
كره جنوبى به ميدان برود؛ تيمى كه در تهران و در جريان 
ليگ ملت هاى واليبال از سد آن تيم گذشته بود و به نظر 

مى رسد تكرار مدال طال و پيروزى برابر كره جنوبى كار 
سختى براى تيم كوالكوويچ نخواهد بود.

 تيم ملى بســكتبال اما ديدار بسيار سختى برابر چين بر 
عهده دارد و بايد برابرتيمى به ميدان برود كه با استفاده 
از بازيكنان حاضر در NBA بــه دنبال مدال طالى اين 

مسابقات است.
 در صورت كسب مدال طال توسط اين دو رشته، تيم ايران 
ركورد 21 مدال طالى خود را تكرار خواهد كرد و تعداد 
مدال هاى تيمى ايرانى به عدد 60 مى رســد و حتى اگر 
تيم هاى ديگر نيز موفق به كسب مدال نشوند، اين موضوع 
مى تواند يك ركورد شــكنى براى ورزش ايران باشد و به 
همين دليل كسب دو طال و 60 مدال شدن براى ورزش 
ايران از اهميت فوق العاده اى برخوردار است و به همين 
دليل است كه بسيارى انتظار دارند تا اين دو تيم قدرتمند 

ايران، با برد در آخرين گام ظاهر شوند.

ورزش: نوشــاد عالميــان در مرحله يك چهــارم نهايى 
مسابقات تنيس روى ميز بازى  هاى آسيايى مقابل حريفى 
از هنگ كنگ پيروز شــد و با صعود به مرحلــه نيمه نهايى 
مدال برنز خود را قطعى كرد.  نوشــاد عالميان كه با غلبه بر 
حريف مدعى خود از كره جنوبى در مرحله يك هشتم 
نهايى مسابقات تنيس روى ميز بازى هاى آسيايى، راهى 
مرحله يك چهارم نهايى شده بود، در اين مرحله به مصاف

 « ونگ چون تينگ» از هنگ كنگ رفت و با نتيجه 4 بر يك 
به برترى دست يافت.  اين ملى پوش تنيس روى ميز كشورمان 

با كسب اين پيروزى راهى مرحله نيمه نهايى بازى هاى آسيايى 
شد و بدين ترتيب مدال برنز خود را در اين بازى ها قطعى كرد. 
اين مدال بعد از 60 سال   براى تنيس روى ميز ايران مسجل شده 
اســت.  عالميان پيش از اين ديدار و در مرحله يك هشتم 
نهايى، در حالى « جيونگ يون سيك» را شكست داد كه 
اين بازيكن كره اى رنكينگ 26 جهان را در اختيار داشت. 
عالميان رنكينگ 78 جهــان را در اختيار دارد. تنها مدال 
تنيس روى ميز ايران از بازى هاى آسيايى در سال 1966 و به 

رنگ برنز به دست آمد.

در انتظار دو طالى تيمى براى ركورد شكنى 

واليبال و بسكتبال؛ با طال برگرديد!

مدال برنز عالميان قطعى شد
طلسم  60 ساله تنيس روى ميز شكست

موافقت رئيس فدراسيون دو و ميدانى با خواسته هاى مرد طاليى

حمايت از حدادى ادامه دارد

هرى فورستر به ماشين سازى پيوست
ورزش: پس از اتمام ديدار تراكتورسازى و ماشين سازى تبريز، هرى فورستر 
بازيكنى كه با سر و صداى زياد از گالسكو رنجرز اسكاتلند به ايران آمده و به 

جمع سرخ پوشان تبريز پيوسته بود، راهى ماشين سازى شد.
اين بازيكن در طول پنج هفته نخست ليگ برتر،  بازى هاى چندان زيادى را 

براى تيمش انجام نداد و خبرها حاكى از نارضايتى توشاك از اين بازيكن بود.
در نهايت فورستر با موافقت باشگاه تراكتورسازى راهى ماشين سازى تبريز شد 

تا فوتبالش را در اين تيم ادامه دهد.

پورموسوى: سرم باالست
ورزش: سيداكبرپورموسوى بعد از شكست 2 بر يك تيمش مقابل سايپا اظهار 
داشت: امروز فوتبال روى بى رحمش را به ما نشــان داد. ما بهترين بازى خود را 
انجام داديم و در مالكيت شرايط بهترى داشتيم، اما توپ هاى ما  وارد دروازه نشد. 
سرمربى تيم فوتبال فوالد خوزستان خاطر نشان كرد: جا دارد از هواداران به خاطر 
اين شكست عذرخواهى كنم، اما سرم باالست، چون بازيكنانم فوتبال بازى كردند.

جاللى: تاكتيك استقالل خوزستان 
فوِق ضدفوتبال بود

ورزش: مجيــد جاللى پس از برترى يــك بر صفر پيكان مقابل اســتقالل 
خوزستان در هفته ششم ليگ برتر در واكنش به صحبت هاى سرمربى استقالل 
خوزستان مبنى بر اينكه پيكان به دنبال ارائه ضدفوتبال براى توقف تيمش 
بوده است، گفت: اينجا هر فردى كه مى نشيند، مى تواند نظرش را از ديدگاه 
خودش بگويد، اما اگر واقعاً ما ضدفوتبــال بازى كرديم، حريف تاكتيك فوق 

ضدفوتبال را ارائه كرد.

ادامه كشمكش سرمربى سايپا
 با گزارشگران صداوسيما

ورزش:  على دايى در كنفرانس خبرى پس از بازى سايپا و فوالد كه  با  برترى 2 
بر يك تيمش به پايان رسيد در ابتدا گفت، مقابل ميكروفن شبكه هاى تلويزيون 
نمى نشيند. اين تصميم با اعتراض يكى از گزارشگران روبه رو شد كه دايى گفت: 
شما (تلويزيون) وارد حريم خصوصى من شده ايد. با اين حال حق دارم صحبت 
نكنم يا نه؟ دوباره گزارشگران اعتراض كردند كه سرمربى سايپا به يك نفر از 

آنها گفت كه سر جايش بنشيند.

تارتار: تا مشكالت مالى برطرف نشود 
در تمرينات شركت نمى كنم

ورزش:  سرمربى تيم فوتبال پارس جنوبى اعالم كرد تا زمانى كه مشكالت 
مالى اين باشگاه برطرف نشود در تمرين پارسى ها شركت نخواهد كرد. مهدى 
تارتار گفت: اين تهديد نيست، اما تا زمانى كه مشكالت مالى برطرف نشود در 
تمرينات شركت نمى كنم. هيچ كس اينجا به فكر ما نيست! تا كى بايد سختى 

بكشيم و هيچ كس به داد ما نرسد؟!

قلعه نويى:  اگر با من مشكل دارند 
بگويند از سپاهان بروم

ورزش: امير قلعه نويى سرمربى ســپاهان پس از تساوى 2 - 2 تيمش مقابل 
پارس جنوبى جم اظهار داشــت: دو تيم فوتبال خوبى انجــام دادند، اما فكر 
مى كنم عدالت فوتبال در دو مورد انجام نشــد. به نظرم بازى بايد 6 بر 2 تمام 
مى شد!وى افزود: در اولين مورد عدالت جايى رعايت نشد كه تيم حريف يك 
موقعيت روى دروازه ما آورد و دو گل زد. مورد دوم هم عدالت داورى رعايت 
نشــد. آن پنالتى اصًال پنالتى نبود. آقايان اگر با امير قلعه نويى مشكل دارند، 

بگويند تا من بروم و حق سپاهان را نخورند. 

مربى پديده:  صدرنشينى ما شانسى نيست
ورزش: ساكت الهامى مربى تيم پديده مشهد در نشست خبرى بعد از بازى 
با ذوب آهن گفت: بازى با كيفيتى بود. بردن ذوب آهن بســيار سخت است. 
مى دانستيم حريف بســيار قابل احترامى داريم و هر چه بازى مى گذرد، كار 
سخت تر مى شود. در شروع نيمه دوم به چيزى كه مى خواستيم، رسيديم. مربى 
تيم پديده در مورد صدرنشينى تيمش تا هفته ششم بيان كرد: كيفيت فوتبال 
ليگ ما، كيفيت فوتبال پديده نيســت. ما نمى توانيم بگوييم شانسى تا اينجا 
آمده ايم. بازى سختى با تراكتورسازى داريم و هيچ تيمى نمى تواند خودش را 

صدرنشين قطعى يا گزينه سقوط بداند.

گل «بونجاح»  به استقالل
 بهترين گل هفته ليگ قهرمانان آسيا 

ورزش: تيم فوتبال اســتقالل دوشنبه گذشــته در ديدار رفت مرحله يك 
چهارم نهايى ليگ قهرمانان آسيا ميزبان الســد قطر بود و با نتيجه 3 بر يك 
شكست خورد. در اين راستا ســايت AFC چهار گل كانديداى بهترين گل 
هفته در دور رفت مرحله يك چهارم نهايى ليگ قهرمانان آسيا را معرفى كرده 
بود كه در نهايت گل اول بغداد بونجاح و گل دوم الســد به استقالل به عنوان 

بهترين گل هفته انتخاب شد.

فريبا محمديان: عملكرد بانوان 
در بازى هاى آسيايى رضايت  بخش بود

پايگاه خبرى وزارت ورزش: به گفتــه معاون وزير ورزش در امور 
بانوان، عملكرد بانوان در بازى هاى آسيايى و در برخى رشته ها دور از 

انتظار بوده اما در مجموع رضايت بخش بوده است.
فريبا محمديان گفت: عملكرد همه رشته هايى كه زنان در هجدهمين 
دوره بازى هاى آســيايى شركت كردند، يكســان نبود. در بعضى از 
رشته ها موفق نبوديم و در برخى از رشته ها به نتايج بسيار خوبى دست 
پيدا كرديم. وى گفت: در مجموع عملكرد بانوان نسبت به دوره هاى 
قبل رشد محسوسى را نشان مى دهد و اين بسيار خوب است. در واقع 
بانوان ما عملكرد رضايت بخشى داشــتند.  مسئوالن وزارت ورزش، 
كميته ملى المپيك، فدراســيون ها و ادارات كل ورزش و جوانان در 

استانها تالش بسيار كردند كه من شخصا قدردانى مى كنم.

سجادى: جايگاه پنجم ايران 
در بازى هاى آسيايى قطعى است!

مهر: سرپرســت كاروان ايران در بازى هاى آســيايى با بيان اينكه 
كشورهاى ديگر نمى توانند جايگاه ايران را در جدول توزيع مدال ها 
بگيرند، گفت : جايگاه پنجمى ما قطعى اســت. نگران از دست رفتن 
عنوان پنجمى در بازى هاى آسيايى اندونزى نيستيم.  وى درباره اينكه 
ازبكستان تعداد مدالهاى طاليش را به ايران نزديك كرده است، گفت: 
مشكلى نيســت و همانطور كه گفتم نگران جايگاهمان نيستيم. وى 
گفت: خب ما از نظر فنى و قانونى درباره پنجاك سيالت اقدام مى كنيم 
ولى معموال اين اقدامات ثمرى ندارد. وقتى مســابقات تمام مى شود 

نتيجه بر نمى گردد.

شجاعى: تمرينات ما 
در حد بازى هاى آسيايى نبود

فارس: ملى پوش روئينگ ايران گفت: وقتى به من گفتند بايد در تك 
نفره شركت كنم تعجب كردم. ليو اصال پاروزدن ما را در اروميه نديده 

بود و نمى دانست ما در تك نفره چه تايم هايى داريم.
مجتبى شجاعى گفت: مربيان ما در تركيب ها دقت الزم را نداشتند. 
در اردوى اولى كه در چين داشــتيم 2 نفره تمرين مى كرديم و در 
اردوى دوم چهار نفره تمرين كرديم. طبق صحبت هاى ليوقرار بود 
از قايق 4 نفره تركيب 2 نفره را مشخص كنند.  وى  گفت: تمرينات 
ما در حد بازى هاى آسيايى نبود. كبوترى قهرمانى جوانان آسيا را با 
بازيهاى آسيايى مقايسه كرده در حالى كه مقايسه اين 2 مسابقه اصال 
صحيح و فنى نيست. كبوترى مقصر عدم كسب نتيجه در بازى هاى 
آسيايى را ورزشكار دانسته در حالى كه ما سال گذشته همين حريفان 
را در قهرمانى آسيا پشت سر گذاشته بوديم و تغييرى در تركيب ها 

ايجاد نشده بود چون ما آشنايى كامل به رقبا داريم.

 استعفاى سرمربى تيم ملى دوچرخه سوارى 
پس از ناكامى ركابزنان سرعتى

ورزش: سرمربى تيم ملى دوچرخه ســوارى سرعت ايران از سمت 
خود استعفا داد.

 پس از ناكامى ركابزنان سرعتى ايران در بازى هاى آسيايى2018، 
محمد ابوحيدرى سرمربى تيم ملى دوچرخه سوارى سرعت ايران از 
سمت خود استعفا داد. دوچرخه سوارى سرعت ايران در بازى هاى 
آســيايى2014 صاحب يك مدال طال توسط دانشور شده بود اما در 
اين دوره ركابزنان در سه ماده تيم اسپرينت، اسپرينت و كايرين حتى 

نتوانسته بودند به فينال بازى هاى آسيايى برسند.
  از اين رو پس از پايان رقابت ماده كايريــن و ناكامى ديگر ركابزنان 

ايران، ابوحيدرى از سمت خود استعفا داد.

غياثى: دووميدانى با 2 طال و يك نقره 
به وعده اش عمل كرد

ورزش سه: مدير تيم هاى ملى دووميدانى گفت: ما بايستى در پرتاب 
وزنه هم در جاكارتا مدال مى گرفتيم كه متاسفانه جو مسابقات روى 

نفرات جوان ما تاثير گذاشت.
تيمور غياثى گفت: ما توانستيم ورزشكاران مان را به رغم مشكالتى 
كه برخى اهالى ورزش براى ما ايجاد كرده بودند، به آرامش برسانيم 
و خروجى اين آرامش كســب دو مدال طال، يك نقره و ســه عنوان 
چهارمى بود. ان شاءاهللا همين نفرات را براى بازيهاى قهرمانى آسيا 
حفظ مى كنيم تا اين نفرات در دوحه قطر عملكرد خيلى بهترى داشته 
باشند. ما بايستى در پرتاب وزنه هم در جاكارتا مدال مى گرفتيم كه 
متاسفانه جو مســابقات روى نفرات جوان ما تاثير گذاشت. ثمرى و 

مهردالن در آينده جزو مدال آوران پرتاب وزنه خواهند بود.

ضد حمله
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 پرز: اينتر مى خواست مودريچ را 
رايگان جذب كند!

ورزش: فلورنتينو پرز، رئيس باشگاه رئال مادريد تاييد كرد كه باشگاه اينتر ميالن 
سعى داشت بدون هزينه مودريچ را به خدمت بگيرد.

اينترى ها تالش زيادى كردند تا كار به شكايت مادريد از آنها كشيده شد و درگيرى 
به سطح رئيس ليگ كشيده شد. حال پرز توضيحاتى درباره اين موضوع ارائه كرد.

پرز گفت: هيچگاه نديده بودم كه باشگاهى بخواهد بدون پرداخت پول، شماره 10 ما 
را بخرد. اين اولين بار است كه در زندگى ام چنين چيزى ديده بودم.

 دفاع رونالدو از مورينيو: منتقدين صبر كنند
ورزش: رونالدو نازاريو، اسطوره فوتبال برزيل به تمجيد از ژوزه مورينيو پرداخت و مدعى شد كه 
او نبايد آن قدر مورد انتقاد قرار بگيرد. وى گفت: نمى دانم در منچستر چه خبر است ولى پيش 
از اينكه از مورينيو انتقاد كنيد، كمى صبر كنيد. او بسيار خاص است و افتخارات زيادى كسب 
كرده است. وى گفت: يوونتوس تيم قدرتمندى است. آنها دوبار به فينال رسيدند و رونالدو باعث 
تقويت آنها خواهد شد ولى چمپيونزليگ آسان نيست. جذب رونالدو به اين معنا نيست كه آنها 
قهرمان خواهند شد. چيزى كه نمى توان رد كرد اين است كه او خريد بزرگى است ولى هيچكس 
نمى تواند پيش بينى كند چه اتفاقى رخ خواهد داد. براى او بهترين ها را آرزو دارم. او خواهد ديد 
كه به چه كشور زيبايى رفته است. من عاشق ايتاليا هستم و از ماجراجويى در آنجا لذت مى برم.

 تكذيب شايعه درگيرى اوزيل و امرى
ورزش:  شايعات حاكى از آن بود كه اوزيل در يكى از جلسات تمرينى، ناگهان زمين 
تمرين را ترك كرده و همين موضوع باعث سكو نشينى او در ديدار مقابل وستهام بود.

هافبك سابق تيم ملى آلمان در دو تمرين پيش از ديدار با وستهام به توصيه پزشك، 
زودتر تمرين را ترك كرده بود. او دچار سرماخوردگى شده بود و پزشك به او توصيه 
كرده بود كه در اين ديدار حضور نيابد تا ريكاورى كاملى داشــته باشد. او كه حاال 
بيمارى را پشت سر گذاشته، براى سفر آرسنال به كارديف براى ديدار روز يكشنبه 

كامال آماده است.

ورزش: به نقل از آسوشــيتدپرس، كارلــوس كى روش 
مى گويد كه آماده است قراردادش با فدراسيون فوتبال ايران 
را تا پايان جام ملت هاى آسيا تمديد كند اما به شرط آنكه 
مسئوالن فدراســيون به او اطمينان دهند كه از هر لحاظ 

كامًال حامى اش خواهند بود.
كى روش كه از ســال 2011 هدايت تيم ملــى را بر عهده 
داشته است و قرارداد قبلى اش تا پايان جام جهانى 2018 
اعتبار داشــت، هنوز نتوانسته با فدراســيون براى تمديد 
قراردادش به توافق برســد. او اما اآلن از آمادگى  اش براى 

انجام اين كار مى گويد.
كى روش كه در چند روز اخير اخبارى راجع به تمايل چند 
كشور از جمله كره جنوبى، الجزاير و مكزيك براى استخدام 
او شنيده شده است، به آسوشيتدپرس گفت: در اين مدت 
اخير، من از سراســر دنيا فرصت هايى داشــته  ام اما هرگز 
درها را به روى ايران هم نبستم. من بايد مطمئن شوم كه 
فدراسيون كامًال از برنامه اردوى آماده سازى تيم براى جام 

ملت هاى 2019 حمايت مى كند.
كى روش افزود: من با توجه به قرارى كه گذاشــته و گفته 
شد  همه شرايط براى جام ملت ها مهيا خواهد شد، جمعه 
به تهران سفر مى كنم. اگر باور نداشــتم كه تمام شرايط 
مهيا نمى شد، به آنجا سفر نمى كردم اما اطمينان دارم كه 

مى توانم قرارداد جديدى ببندم. شــرايط معين من، 
حمايت مالى تضمين شده است و تعهد كامل به اردوى 

آماده سازى جام ملت هاى آسيا. ما نمى توانيم اشتباهات 
گذشته مان را تكرار كنيم.

كى روش 65ســاله گفت: همه بازيكنان ما در عملكرد 
خوب مان در روسيه نقش پررنگى داشتند اما فقط چند 
نفر مى دانند كه ما چه مشكالتى داشتيم؛ بازى هايى كه 
لغو شد و اردوهاى آماده سازى كه بدون بازيكن برگزار 
مى كرديم. من نمى توانم تظاهر كنم كه چنين اتفاقاتى 
رخ نداد. ما تنها يك قــدم كوچك تــا دور دوم فاصله 
داشــتيم و من مى توانم با تمام وجودم احســاس كنم 
كه تفاوت ميان دستاوردمان در جام جهانى و صعود به 
مرحله حذفى دقيقاً به خاطر همان سه بازى دوستانه اى 

بود كه پيش از جام جهانى لغو شد.
كى روش دربــاره آينــده اش و احتمال تمديد شــدن 
قراردادش پيش از آغاز جام ملت هاى آسيا،  تأكيد كرد: 
آينده چيزى نيست كه مرا نگران كند. من مى توانستم 
با تيم هــاى ديگرى قــرارداد چهارســاله ببندم. من 

مى خواهم جام ملت هاى آســيا را ببرم اما اين كار 
آسانى نخواهد بود. اين چالش بزرگى خواهد بود و 

همه ما بايد كنار هم كار كنيم.

همه چيز به حمايت فدراسيون بستگى دارد
كى روش: مطمئنم مى شود اين قرارداد را تمديد كرد

حميدرضا عرب : ساعاتى مانده به پايان نقل و انتقاالت در 
فوتبال اروپا، سعيد عزت اللهى، بازيكن تيم آمكار روسيه به تيم 
ردينگ ملحق شد. انتقالى كه حاال مى تواند تعداد ايرانى هاى 
حاضر در ليگ هاى فوتبال انگليس را به عدد 2 برساند. گرچه 
جهانبخش در ليگ برتر جزيره حضور دارد و با برايتون در برابر 
بزرگان فوتبال جزيره ديده مى شود اما بازى در چمپيون شيپ 
نيز نمى تواند اتفاق كوچكى براى يك فوتباليست جوان و آينده 
دار باشد. عزت اللهى بعد از بازى هاى نسبتا خوبى كه در جام 
جهانى 2018 روسيه داشت، مورد توجه اين تيم انگليسى قرار 
گرفت و سران اين باشــگاه ماه ها درحال رايزنى با مسئوالن 
باشگاه آمكار بودند تا در نهايت موفق شــدند اين بازيكن را 
ساعاتى مانده به پايان زمان نقل و انتقاالت  به صورت قرضى به 
خدمت بگيرند. البته سعيد اولين ايرانى حاضر در تيم ردينگ 
نيست. پيش ازاين انتقال  و درسال 92-93 ميالدى نيز اميد 
نمازى، سرمربى كنونى باشــگاه ذوب آهن اصفهان در تيم 
ردينگ حضور داشت. حاال سعيد دومين بازيكن ايرانى است 
كه با باشگاه پر عنوان ردينگ قرار داد منعقد مى كند. ردينگ از 
جمله باشگاه هايى است كه درچمپيون شيب عناوين متعددى 
را به دست آورده وباشــگاهى پرسابقه و خوش نام در فوتبال 
انگليس محسوب مى شــود. عزت اللهى با اين انتقال دروازه 
تازه اى را به روى خود باز كرد. به واقع بعد از جام جهانى انتظار 
مى رفت كه سعيد از ليگ روسيه جدا شود و مسيرتازه اى را در 
پيش بگيرد كه ردينگ مى تواند همين راه تازه براى هافبك 

بلند قامت فوتبال ايران باشد.
عزت اللهى بعد از عقد قرارداد با تيم ردينگ انگليس جمله اى 
اميدوار كننده را به زبان آورد. او گفت :«چالش بازى در ليگ 
انگليس را دوســت دارم. اينجا فوتبال بر پايه فيزيك بدنى 

انجام مى شــود كه اميدوارم بتوانم از پس بازى در تيم هاى 
انگليســى برآيم. اين اتفاق براى من بسيار خوشايند است و 

سال ها منتظر تجربه ليگ فوتبال انگليس بودم.» 
اين انتقال در شرايطى در آخرين ساعات نقل وانتقاالت فوتبال 
اروپا نگاه ايرانى ها را به هافبك خوش اندام فوتبال ايران معطوف 
كرد كه عزت اللهى پيش از اين انتقــال تجربه حضور در تيم 
اتلتيكو مادريد اســپانيا را هم در كارنامه داشت اما در اين تيم 
به توفق آن چنانى نرسيد و فوتبال روسيه را انتخاب كرد. حاال 
سعيد مى تواند از اين فرصت بزرگى كه در اختيار قرار گرفته 
نهايت استفاده را ببرد و تيم هاى بيشترى را در ليگ انگليس 
مجذب خود كند. ردينگ براى سعيد احتماال يك سكوى پرتاب 

خواهد بود به سوى تيم هاى ليگ برترى ليگ جزيره! 
خوشحالى سرمربى ردينگ
 از جذب قرضى عزت اللهى

پل كلمنت از جذب ســعيد عزت اللهى ابراز خوشــحالى و 
اعالم كرد اين بازيكن در باالترين ســطح براى تيم هايش 

بازى كرده است. 
وى گفت: خيلى خوشحال هســتيم كه توانستيم سعيد را 
24 ساعت قبل از پايان نقل و انتقاالت تابستانى به خدمت 
بگيريم. سعيد يك هافبك مركزى قدرتمند و در عين حال 
تكنيكى اســت. او تجربه بازى در باالترين ســطح را همراه 
تيم ملى ايران و باشــگاه فعلى اش روســتوف و همينطور 
اتلتيكومادريد در اسپانيا داراست. منتظر كار كردن با او در 
تيم هستيم. انتظار مى رود ســعيد در بازى دوستانه ايران و 
ازبكستان تيمش را همراهى كند. او بعد از كارهاى مربوط به 
ويزا و بعد از رقابت هاى ملى مى تواند تيمش را در انگليس 

همراهى كند.

عزت اللهى با ردينگ در جاده خوشبختى

فوتبال جزيره؛ سعيد به آرزويش رسيد

اميرمحمد سلطانپور:  باالخــره اتفاق مورد انتظار 
هواداران فوتبال در اروپا رقم خــوردو تيم هاى برتر 
اروپايى حريفان خود را در فصــل جديد رقابت هاى 

جذاب ليگ قهرمانان اروپا شناختند.
گروه A: اتلتيكومادريد، بروســيا دورتموند، 

موناكو، بروژ
نبرد كاوه با سه غول!

در گروه اول مسابقات شاهد تشــكيل گروه جذابى 
هستيم. اتلتيكو كه ورزشگاه اختصاصى اين باشگاه 
يعنى واندا متروپوليتانو ميزبان ديدار فينال اين فصل 
از رقابت هاى ليگ قهرمانان نيز خواهد بود، اميدوار 
است تا فاجعه فصل گذشــته در اين مسابقات را به 
فراموشى بسپارد. تيم ديگو سيمئونه كه در چند فصل 
گذشته هميشــه تا باالترين مراحل مسابقات صعود 
مى كرد، فصل گذشته در همان دور گروهى سوم شد 
و به ليگ اروپا ســقوط كرد، تورنمنتى كه البته آن را 
دست كم نگرفت و در آن به قهرمانى رسيد. دورتموند 
و موناكو نيز مى خواهند دوباره ســال هاى جذاب نه 
چندان دور خود در اروپا را تكرار كنند و البته در ايران 
نگاه ويژه اى نيز به تيم بروژ خواهيم داشت، جايى كه 

كاوه رضايى را در خط حمله خود مى بيند.
گــروه B: بارســلونا، تاتنهام، پــى اس وى، 

اينترميالن
عزم جزم اينتر و اسپرز براى همراهى بارسا

اين گروه را مى توان قطعا نامزد جــذاب ترين گروه 

فصل دانست. براى بارســلونا و تاتنهام زمانى كه نام
 پى اس وى آيندهوون به عنوان تيم گلدان سه اعالم 
شد گزينه خوبى بود چون مى توانست رقيبى سخت تر 
مانند موناكو يا شــالكه را براى آن ها به همراه داشته 
باشــد؛ اما زمانى كه نام اينتر از گلــدان چهار بيرون 
آمد شرايط پيچيده شد. درست است كه اينترميالن 
سال هاست كه در جا مى زند، اما در بازار نقل و انتقاالت 
نشان دادند كه مصمم هســتند به روزهاى اوج خود 
برگردند و حضور آبى و سياه پوشان در كنار تاتنهام و 

بارسا مى تواند جذابيت ها را باال ببرد.
گروه C: پى اس جى، ليورپول، ناپولى، ِرد اِستار

جذاب ترين گروه؟
نامزد ديگر جذاب ترين گروه اين فصل نيز به گروهى 
اختصــاص مى يابد كه شــاهد حضور پــى اس جى 
قهرمان ليگ فرانســه با تمام ســتارگانش است. در 
كنار آن ها ليورپول فيناليســت فصل گذشــته ليگ 
قهرمانان اروپا و يكى از تهاجمى ترين و تماشايى ترين 
تيم هاى حال حاضر اين قاره نيز حضور دارد و ناپولى 
از ايتاليا نيز هست كه فصل گذشته تا آخرين هفته ها 
با يوونتوس براى قهرمانى ســرى آ جنگيد اما ناكام 
ماند، اما هيچكس در توانايى هاى باالى آن ها شكى 
ندارد. تيم مشهور رد استار يا همان ستاره سرخ بلگراد 
نيز بعد از سال ها به ســطح اول فوتبال اروپا برگشته 
و مى تواند همان تيم غيرقابل پيــش بينى و جذاب 

هميشگى باشد.

گروه D: لوكوموتيو مســكو، پورتو، شالكه، 
گاالتاسراى

غير جذاب ترين گروه!
شايد از نظر اسمى، اين گروه آنچنان جذابيتى نداشته 
باشــد اما تيم هاى حاضر در آن اهميتى نمى دهند و 
قصد دارند از شــانس بااليى كه از همگروه نشدن با 
هيچ غولى به سراغشان آمده براى صعود به مرحله بعد 
استفاده كنند. البته تيم هاى حاضر در اين گروه از نظر 
قدرت تقريبا بسيار شبيه به يكديگر هستند و ممكن 
است شاهد گروه پيچيده اى باشيم كه هر نتيجه اى تا 

هفته پايانى در آن رقم بخورد.
گروه E: بايرن مونيخ، بنفيكا، آژاكس، آاك آتن

صعود تضمين شده براى بايرن؟
بعيد است كه بايرن از قرار گرفتن در گروه E رضايت 
نداشته باشــد. تيم هاى حاضر در اين گروه نه آنقدر 

قوى هستند كه شاگردان كوواچ را براى صعود آسان 
به دردســر بيندازند و نه آنقدر ضعيف كه انگيزه هاى 
باواريايى ها را بكشند. بايرن مى خواهد به همگان ثابت 
كند كه هنوز در اروپا مى تواند حرف هاى زيادى براى 
گفتن داشته باشد و صعود از اين گروه مى تواند شروع 

بسيار خوبى باشد.
گروه F: منچسترســيتى، شاختار دونتسك، 

ليون، هوفنهايم
پپ خوش شانس!

قرعه فوق العاده اى براى آبى هاى شــهر منچستر و 
پپ گوارديوال رقم خورد. ليون تيمى تكنيكى اســت 
كه بعيد اســت در مقابل آن ها به ضــد فوتبال روى 
بياورد، هوفنهايم از طرف ديگر تيمى با ساختارهاى 
منظم است و شاختار دونتسك نيز سابقه بازى كردن 
با ســيتى را دارد. پيش بينى مى شود سيتى با كسب 

امتيازى پيرامون 15 به راحتى صعود خود را در پايان 
مسابقه چهارم قطعى كند.

گروه G: رئال مادريد، رم، زســكا مســكو، 
ويكتوريا پلزن

استارت براى چهارمين قهرمانى
مدافع عنوان قهرمانى اروپا يعنى رئال مادريد كه در سه 
دوره گذشته به شكلى فوق العاده اين عنوان را كسب كرده 
است، قرعه مناسبى در مرحله گروهى مشاهده مى كند. 
تيم رم شايد سخت ترين رقيب سپيدپوشان باشد و بُعد 
مسافت تا روسيه ديگر دغدغه آن ها خواهد بود، اما روى 
كاغذ، نماينده اسپانيا و ايتاليا از اين گروه باال خواهند رفت.
گروه H: يوونتوس، منچستريونايتد، والنسيا، 

يانگ بويز
زنگ خطر براى شياطين؟

براى شياطين سرخ، قرارگيرى در گروه H مى تواند 
خطرناك باشــد. به جز يوونتــوس و جذابيت هاى 
بازگشت دوباره كريستيانو رونالدو به اولدترافورد اين 
بار با پيراهن راه راه بانوى پير، والنسيا نيز دوباره در اوج 
قرار گرفته و با توجه به شرايط اين روزهاى يونايتد كار 
سختى را براى شاگردان مورينيو در راه صعود از اين 
گروه رقم خواهد زد. يان گ بويز از سوئيس شايد جزو 
ضعيف ترين تيم هاى حاضر در مســابقات اين فصل 
باشد و روى كاغذ بايد شــاهد صعود يووه و يونايتد به 
دور بعد باشــيم اما اگر اتفاق ديگرى نيز بيفتد نبايد 

تعجب كرد.

 ساله رئال مادريد عنوان بهترين بازيكن سال اروپا را از آن خود كرد. به جز لوكا مودريچ، 
 نامزد ديگر دريافت اين جايزه بودند اما در نهايت اين ستاره كروات بود كه 
به عنوان بهترين بازيكن اروپا انتخاب شد. مودريچ فصل قبل نمايش خيره كننده اى در تركيب رئال مادريد داشته و يكى از عوامل 

رئال مادريد تســلط خود بر جوايز امســال را در ديگر بخــش ها نيز نشــان داد و كيلور ناواس به عنــوان بهترين 
دروازه بان، ســرخيو راموس بهترين دفاع، مودريچ بهترين هافبك و كريســتيانو رونالدو بهترين مهاجم فصل اين 

مهر:
احسان حدادى كمك كرده ايم و تا جايى كه امكان 
داشته باشد شرايط مطلوب را برايش فراهم مى كنيم.

مجيد كيهانى   گفت: تا جايى كه امكان داشــته باشد و 
شــرايط اجازه بدهد حتما به احسان كمك مى كنيم. تا 
االن كه كمك كرده ايم و بهترين شــرايط فراهم بوده 
است؛ از جمله استخدام مربى آمريكايى وماساژور 

ورزش سه:
طال برابر حريفان خود قرار خواهند گرفت.

تيم هاى ملى واليبال و بسكتبال ايران با دو پيروزى مهم 
برابر قطر و كره جنوبى راهى فينال شــدند. تيم ملى 
واليبال در ديدار نيمه نهايى قطرى را شكســت داد 
كه دو روز قبل ژاپن و دو هفته قبــل تيم اعزامى ايران 

به مســابقات 
ديدار انتقامى راهى فينال شــود.  تيم ملى بسكتبال نيز 
در ديدارى كه از حريف خود به مراتب بهتر عمل كرد 
توانســت كره جنوبى، قهرمان دوره قبلى مسابقات 
كه ايران را در فينال شكســت داده بــود، از پيش رو 
بردارد و حاال يك گام تا رســيدن به طالى بازى هاى 
آسيايى فاصله دارد.  تيم ملى واليبال بايد در ديدار برابر 
كره جنوبى به ميدان برود؛ تيمى كه در تهران و در جريان 
ليگ ملت هاى واليبال از سد آن تيم گذشته بود و به نظر 

ورزش: 
مسابقات تنيس روى ميز بازى 

از هنگكنگ پيروز شــد و با صعود به مرحلــه نيمه نهايى 
مدال برنز خود را قطعى كرد.  نوشــاد عالميان كه با غلبه بر 
حريف مدعى خود از كره جنوبى در مرحله يك هشتم 
نهايى مسابقات تنيس روى ميز بازى هاى آسيايى، راهى 
مرحله يك چهارم نهايى شده بود، در اين مرحله به مصاف

 « ونگ چون تينگ» از هنگ كنگ رفت و با نتيجه 
به برترى دست يافت.  اين ملى پوش تنيس روى ميز كشورمان 

واليبال و بسكتبال؛ با طال برگرديد!

طلسم  

آماده سازى جام ملت هاى آسيا. ما نمى توانيم اشتباهات 

ســاله گفت: همه بازيكنان ما در عملكرد 
خوب مان در روسيه نقش پررنگى داشتند اما فقط چند 
نفر مى دانند كه ما چه مشكالتى داشتيم؛ بازى هايى كه 
لغو شد و اردوهاى آماده سازى كه بدون بازيكن برگزار 
مى كرديم. من نمى توانم تظاهر كنم كه چنين اتفاقاتى 
رخ نداد. ما تنها يك قــدم كوچك تــا دور دوم فاصله 
داشــتيم و من مى توانم با تمام وجودم احســاس كنم 
كه تفاوت ميان دستاوردمان در جام جهانى و صعود به 
مرحله حذفى دقيقاً به خاطر همان سه بازى دوستانه اى 

كى روش دربــاره آينــده اش و احتمال تمديد شــدن 
قراردادش پيش از آغاز جام ملت هاى آسيا،  تأكيد كرد: 
آينده چيزى نيست كه مرا نگران كند. من مى توانستم 
با تيم هــاى ديگرى قــرارداد چهارســاله ببندم. من 

هجدهمين دوره بازى هاى
 آسيايى- جاكارتا

حميد رضا خداشــناس: تيم فوتبال پديده خراســان در پايان روز 
نخست از هفته ششم ليگ برتر جايگاه خود را در صدر جدول رده بندى 

اين مسابقات تثبيت كرد.
هفته ششم مســابقات فوتبال ليگ برتر باشــگاه هاى كشور در حالى 
پنجشنبه با انجام 6 ديدار آغاز شد كه تيم هاى پرسپوليس و استقالل 
به دليل بازى در ليگ قهرمانان آســيا،  ديدارهاى اين هفته خود را در 

تاريخ هاى ديگرى برگزار خواهند كرد.
تيم پديده خراســان در ادامه نتايج خوب خود در اين فصل،  موفق شد 
ذوب آهن را با نتيجه 2 بر يك شكست دهد و با 15 امتياز و اختالف پنج 
امتيازى نسبت به تيم دوم، جايگاه خود را در صدر جدول تثبيت كند. 
در اين ديدار كه در ورزشگاه فوالدشــهراصفهان برگزار شد شاگردان 
گل محمدى موفق شدند پنجمين برد پياپى خود را كسب كنند و اميدوار 
به ادامه روند روبه رشد خود در هفته هاى آينده باشند. ذوب آهن نيز با 

اين نتيجه همچنان در حســرت برد خانگى در فصل جارى باقى ماند.
براى ذوب آهن در اين مسابقه هادى محمدى در دقيقه 81 گلزنى كرد 
و گل هاى پديده را نيز سعيد صادقى در دقيقه 55 (از روى نقطه پنالتى) 
و يونس شاكرى در دقيقه 83 به ثمر رساندند. ديگر تيم اصفهانى نيز كه  
ميهمان پارس جنوبى بود در دقايق پايانى از شكست گريخت تا با اين 

تساوى 10 امتيازى شود و در جايگاه دوم قرار گيرد.
نتايج شش ديدار روز اول از هفته ششم 

* تراكتورسازى 2 - ماشين سازى يك
* ذوب آهن يك - پديده خراسان 2

* سپيدرود رشت صفر - صنعت نفت آبادان صفر
* پارس جنوبى جم 2 - سپاهان اصفهان 2

* فوالد خوزستان يك - سايپا 2
* پيكان يك - استقالل خوزستان صفر

 پديده، همچنان در صدر 

قرعه كشى فصل جديد ليگ قهرمانان اروپا انجام گرفت
چند فينال در دور گروهى!

برانكو:  پرسپوليس در بازى برگشت بهتر  مى شود
فارس: برانكو سرمربى تيم پرسپوليس از صعود تيمش نااميد نيست 
و درباره اين شرايط و همچنين شانس صعود سرخپوشان تهران به 

مرحله بعد رقابت هاى آسيايى توضيحاتى ارائه كرد.
*با ريسك باال وارد ميدان شديم

سرمربى پرســپوليس در مورد بازى رفت مرحله بك چهارم نهايى 
ليگ قهرمانان آسيا گفت:  مى دانستيم كه بازى سنگينى در انتظار 
ماست و قبًال هم در صحبت هايم گفته بودم كه الدحيل بهترين تيم 
آسياست. به هر حال الدحيل ميزبان بود و انتظار مى رفت كه آن ها 

شرايط سختى براى ما به وجود بياورند. 
*نيمكتمان پر مهره بود الدحيل را در قطر مى برديم

برانكو در مورد دو كارته شدن ســيامك نعمتى و نبودن او در بازى 
برگشت اظهار داشت:  به هر حال اتفاقى است كه در فوتبال رخ داده و 
خيلى موضوع پيچيده و عجيبى نيست و بايد با آن كنار بياييم. من به 
بازيكنانم افتخار مى كنم كه با همه توان مى جنگند و تالش مى كنند 

و كامًال مشخص است كه چقدر پرسپوليس را دوست دارند. باور كنيد 
كه اگر تيم پر مهره اى بوديم، مى توانستيم الدحيل را شكست دهيم.

اما واقعيت اين است كه متأسفانه اين شرايط را نداريم. 
*در بازى برگشت همه چيز 50-50 است

سرمربى پرسپوليس در مورد شــانس تيمش در بازى برگشت نيز 
تصريح كرد: همه چيز 50-50 است. بايد تا بازى برگشت صبر كنيم.

3 روز تمرينات را تعطيل كرديم و بعد از آن كار ما فشرده خواهد شد. 
البته من هنوز نمى دانم كه تعطيالت ليگ قطعى هست يا نه چون 

خبرى از برنامه تيم ملى ندارم.
*تيم ملى در اولويت قرار دارد

برانكو در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به دو بازى حساس مقابل 
نســاجى و الدحيل اگر اردوى تيم ملى برگزار شود شما به تيم ملى 
بازيكن خواهيد داد؟ گفت: من هميشه به تيم ملى بازيكن مى دهم 

چرا كه تيم ملى در اولويت قرار دارد. 



14
شنبه  10 شهريور 1397

 20 ذى الحجه 1439 1 سپتامبر 2018  سال سى و يكم  شماره 8770 

ادب و هنر

خبر

اختتاميه جشنواره كاريكاتور 
«روز جهانى قدس» برگزار شد

باشــگاه خبرنگاران: مراسم اختتاميه دومين جشــنواره بين المللى 
كاريكاتــور «روز جهانى قدس» با معرفى برگزيدگان اين رويداد و برپايى 
نمايشــگاه آثار برگزيده آن با ارائه بيش از 50 اثر از هنرمندان ايرانى و 

خارجى در حوزه هنرى برگزار شد.
دومين دوره از جشنواره بين المللى كاريكاتور «روز جهانى قدس» با موضوع 
«قدس پايتخت ابدى فلسطين» برگزار شد و 122 هنرمند كاريكاتوريست 

با بيش از 311 اثر از 26 كشور جهان در آن شركت كردند.
گفتنى است در مراســم اختتاميه، از تابلوى نگارگرى «يالن ايرانى» اثر 
حســين عصمتى در حوزه هنرى رونمايى شد. اين اثر با مضمون غلبه 
نهايى خير بر شر در جنگ رستم با ديو به تصوير درآمده است و روايتى 
از فراز و نشيب هاى ملت ايران در مسير اعتالى انقالب اسالمى را به طور 

نمادين بازگو مى كند.

پايه گذار رشته عكاسى 
در دانشگاه هاى كشور درگذشت

فارس: «هادى شفائيه» عكاس پيشكسوت، شامگاه چهارشنبه 7 شهريور 
در 95 ســالگى دارفانى را وداع گفت. وى از سال 1367 در ايالت اوهايو 
آمريكا زندگى مى كرد و در ماه هاى پايانى عمر، چشمانش بسيار كم سو 

شده بود.
هادى شــفائيه متولد 1302 در شهر تبريز بود. او در سال 1312 اولين 
تجربه عكاسى و چاپ و ظهور عكس را انجام داد و در سال 1320 براى 
نخستين بار در يك مسابقه عكاسى كه انجمن فرهنگى ايران و فرانسه 
ترتيب داده بود، شــركت كرد و اول شــد. در فروردين 1334 با افتتاح 
استوديو هادى رسماً و به طور حرفه اى عكاسى را شروع كرد و در تابستان 

همان سال اولين كالس عكاسى ايران را برپا كرد.
شــفائيه طراح و پايه گذار رشته عكاسى در دانشگاه هاى ايران است. او از 
سال 1349 مدير گروه و رئيس دپارتمان عكاسى در پرديس هنر دانشگاه 
تهران بود و تا آخر ســال تحصيلى 1366 به تدريس در دوره چهار ساله 
عكاسى در دانشگاه پرداخت. اگرچه فعاليت هاى عكاسى وى گونه هاى 
مختلف عكاسى را در بر مى گيرد، ولى شهرتش بيشتر به خاطر پرتره هايى 
است كه عكاسى كرده  است. شــفائيه در سال 1367 به اياالت متحده 

آمريكا مهاجرت كرد و درايالت اوهايو زندگى مى كرد.
از مشهورترين كارهاى شفائيه مى توان به پرتره هاى نيما يوشيج و ديگر 
مشاهير ادبى و هنرى هم دوره اش اشاره كرد. «فن و هنر عكاسى» كتابى 
است كه به قلم شفائيه در سال 1372 توسط شركت انتشارات علمى و 

فرهنگى در تهران به چاپ رسيده است.

برش

در نوحه ســرايى، بايد هر شخص 
نــگاه و دوربيــن خــود را داشــته 
باشد و نكته مهم ديگر در اين نوع 

اشعار، ديدگاه و زبان شاعر است.
ســكانس بندى مضمون نوحه نيز 
از شــروط مهــم اســت و مســئله 
مهــم در نوحــه، مــردم اســت كه 
شــاعر بــراى تأثيرگذارى بيشــتر 
نوحه اش، بايد زبان مردم را بداند

ميثم مطيعىميالد عرفانپورمحمدرضا وحيدزاده

در نخستين اردوى تخصصى شعر هيئت به همت «شهرستان ادب» در مشهد مطرح شد

منبع موثق و عصمت واژگان، دو بال شعر آيينى
 ادب و هنر  اولين اردوى تخصصى شعر هيئت 
به همت مؤسسه شهرســتان ادب با همكارى 
آستان قدس رضوى در اردوگاه شهداى مدافع 
حرم شهر مشهد از 6 لغايت 9 شهريور برگزار شد. 
ايــن اردو با حضور 150 نفــر از بانوان و آقايان 
شــاعر عضو مدرســه آفتابگردان هاى مؤسسه 
شهرستان ادب كه به صورت تخصصى در عرصه 
شعر مرثيه فعاليت دارند، برگزار شد. در ابتداى 
اين اردو محمدرضا وحيدزاده، كارشناس دفتر 
شعر شهرستان ادب ضمن تشكر از حمايت هاى 
آستان قدس رضوى در برگزارى اين اردو گفت: 
«اينكه اردوهاى تخصصى با شــعر هيئت شروع 
شد به دليل اهميت زياد شعر هيئت است. اتفاق 
مبارك ديگر ايجــاد آمادگى از طريق اين اردو 
براى سرايش شــعر و نوحه در محرم است كه 
خوشبختانه با عيد ســعيد غدير همزمان شده 
است. ســپس ميالد عرفانپور، رئيس دفتر شعر 
مؤسسه شهرستان ادب دقايقى با شاعران حاضر 
در اين اردو سخن گفت و تأكيد كرد: «اين اردو 
تنهــا يك دوره تئورى نيســت و هدف آن آزاد 
شدن ظرفيت سرايش شما در حوزه هاى عملى 

است».

 تأثير سيره اهل بيت(ع) بر همه اديان
كالس دوم براى آقايان شــاعر، ميزگرد شــعر 
هيئتى با حضور آقايان ســيد مهدى حسينى، 

حسن بياتانى و جواد حيدرى بود.
جواد حيــدرى در اين كالس با اشــاره به اين 
نكتــه كه بايد مراقب غلط هــاى اعتقادى مثل 
قياس كردن و... بود، گفت: براي ائمه(ع) نوشتن 
مستلزم اين است كه عصمت واژگان حفظ شود 

و كاربرد كلمات مشخص باشد. 

 نوحه سهل و ممتنع سِر زبان ها مى افتد
اوليــن كالس بانوان شــاعر در روز اول، كالس 
تخصصى موســيقى شــعر هيئت بــا حضور 

نوحه سراى اهل بيت (ع) اكبر شيخى بود.
وى با اشــاره به ســخنان رهبر معظم انقالب 
دربــاره نوحــه گفت: مقــام معظــم رهبرى 
مى فرمايند: نوحه فعاليتى خاص شيعه است و 
برخالف برخى موسيقى ها در جهت محتواست. 
درخصوص چرايــى آن نيز بايد گفت كه نوحه 

نوعى واكنش به ظلم و ستم است. 
شيخى با اشــاره به روضه حضرت رقيه(س) به 
هنگام شهادت امام حسين(ع) و اهميت روضه 
خوانــدن حضرت زينب(س) در پاســخ به ابن 
زياد افــزود: ما به اين قبيل روضه ها نياز داريم. 
متأسفانه اين گونه نوحه ها را امروز در هيئت ها 
كم مى بينيم و چندين سال است كه چگونگى 

شــهادت سيدالشــهدا(ع) اولويت نوحه هاى ما 
شــده؛ در حالى كه چرايى شهادت ايشان بايد 

اولويت ما باشد.
وى در بخش ديگرى از اين كالس آموزشى به 
شگردهاى سرايش شــعر نوحه اشاره و تأكيد 
كرد: هنر سرايش شعر نوحه، خاص گفتن و عام 
شنفتن است. بعضى ها مى ترسند كه شعرشان 
شنيده نشــود، اما بايد بدانند تكليف ما گفتن 
نوحه خوب اســت و نبايد به شــنيده شدن يا 
نشدن آن انديشــيد. حضرت ابوالفضل(ع) نيز 
به دنبال مشــك رفت و به ظاهر مشــك را به 
خيمه ها نرســاند در حالى كه خداوند يك عمر 

است اين مشك را به مقصدش مى رساند.
اين مديحه ســراى اهل بيت(ع) با اشاره به بعد 
شنيدنى نوحه و اهميت سهل و ممتنع بودن آن 
تأكيد كرد: نوحه خوب هر قدر ســهل و ممتنع 

باشد راحت تر بر سر زبان ها مى افتد.
اكبر شــيخى خواندن مقاتل، ادعيــه، زيارات، 
مباحث امام شناســى و توجه به نياز جامعه در 
ســاختن مضامين تازه را مؤثر دانست و افزود: 
هر كدام از دعاهاى مــا به اندازه يك پايان نامه 
دكترى حــرف براى گفتن دارد. خوب اســت 
دعاها را به اين ديد نگاه كنيم نه آنكه فقط براى 

ثواب بخوانيم.
وى تعداد صنف هاى نوحه را وابسته به خواست 
ســازنده دانست و آن را برخالف شعر كالسيك 
دانست كه شكل و قالب مشخصى دارد و گفت: 
پايه و اساس نوحه ضرب و آهنگ است و قافيه 

در نوحه به ملودى بستگى دارد.

 نوحه بايد به زبان مردم باشد
اين مديحه ســراى اهــل بيت(ع) نوحــه را به 
اجزاى گوناگون تقسيم كرد و توضيح داد: نوحه 
متشكل از چهار جزء است كه شامل: مضمون، 
موسيقى، ضرب و اجرا مى شود. در وهله اول از 
مضمون سخن مى گوييم كه همان درونمايه و 

انديشه شعر شما را در بر مى گيرد. دومين مورد 
موسيقى اســت كه به تناسب بين اجزاى يك 

سيستم مى گويند.
اكبر شيخى موسيقى را متشكل از تناسب بين 
كشش و تناسب بين گام ها دانست و افزود: اين 
تركيب باعث ايجاد آوايى آهنگين مى شــود و 
همين تناسب بين اجزاست كه سبب خوشايند 

شدن موسيقى مى شود.
وى سپس از دسته بندى نغمه ها سخن گفت و 
يادآور شــد، مجموع نغمات شبيه به هم را كه 
مى توانند در يك مجموعه جمع شوند، دستگاه 
مى نامند و به اجراى آوايى دستگاه هاى مختلف 

و تفاوت ميان آن ها پرداخت.
شــيخى در پايــان صحبت هاى خــود خطاب 
به شــاعران حاضــر گفت: حرف و شــعار امام 
حسين(ع)برطبق تمام آمال و آرزوهاى هنرى 
خود شــاعر نوشته مى شود ولى بايد به گونه اى 

باشد كه بر سر زبان مردم هم بماند.
اين شــاعر اهل بيت(ع) افزود: در نوحه سرايى، 
بايد هر شــخص نگاه و دوربين خود را داشــته 
باشــد و نكته مهــم ديگر در اين نوع اشــعار، 
ديــدگاه و زبان شــاعر اســت.  وى بيان كرد: 
سكانس بندى مضمون نوحه نيز از شروط مهم 
اســت و مســئله مهم در نوحه، مردم است كه 

شــاعر براى تأثيرگذارى بيشتر نوحه اش، بايد 
زبان مردم را بداند. شــيخى ادامه داد: گوشواره 
نوحه عصاره نوحه اســت كه بايد توجه ويژه به 
آن شود. نوع رساندن نوحه از اول تا گوشواره و 
وصل كردن آن به ادامه تا پايان مهم اســت و 
گوشواره همان مفهومى است كه شاعر و مداح 

مى خواهند به مردم برسانند. 
وى درخصــوص بحــث وزن در شــعر گفت: 
در ســرايش نوحــه مبنــا نبايد وزن باشــد، 
بايــد ضرب آهنگ مبناى شــعر نوحه باشــد. 
تحريرهاى آوايى هم بايد در ملودى گذاشــته 
شــوند. او كتاب «موســيقى عاشــورا» را براى 
مطالعه بيشــتر در اين باره به مخاطبان معرفى 
كرد. روز دوم در كالس «بررسى مقاتل و منابع 
عاشــورا»، ميثم مطيعى، مــداح اهل بيت(ع) 
و مدرس دانشــگاه امام صــادق (ع) به معرفى 
مقاتل و منابع عاشــورا از نيمه قرن دوم هجرى 
تا قرن هشتم پرداخت.  وى با برشمردن اهميت 
مطالعه اين منابع در سرايش شعر آيينى و نوحه 
بر لزوم مطالعه مداوم و متمركز شاعران تأكيد 
كرد و گفت: بســيار مهم است كه شاعرانى كه 
در عرصه شــعر آيينى فعال هستند خود را به 
مطالعه عادت دهند، چرا كه در غير اين صورت 
به طور قطع اشعارشــان چيزى بــراى عرضه 

نخواهد داشــت. اين مداح و ذاكر اهل بيت(ع) 
به اهميت كتاب هايى چون تاريخ طبرى، شرح 
االخبار قاضى نعمان مغربى، كامل الزيارات ابن 
قولَوى، لهوف سيد بن طاووس، انساب االشراف، 
تاريــخ يعقوبى، اخبار الطوال و... در شــناخت 
و آگاهى شــاعران از واقعه عاشــورا و حوادث 
پيرامون آن تأكيد كرد و افزود: آثارى را هم كه 
به شما شاعران اهل بيت(ع)، رويكرد تهاجمى و 
كالمى، اعتقادى بياموزد و با وحدت اسالمى نيز 

مخالفتى نداشته باشد، مطالعه كنيد. 
مطيعــى در پايــان، خوانــدن كتاب «انســان 
250 ســاله» را نيز به شــاعران جــوان توصيه 
كــرد تا با نگرشــى نــو و ديدى بــاز قلم زنى 
كنند. آخرين برنامه روز دوم اردو، عصر شــعر 
آفتاب غدير ويژه بانوان شاعر، با حضور جمعى 
از آفتابگردان ها در حرم مطهر امام هشــتم(ع) 
برگزار شــد و در شب عيد ســعيد غدير خم، 
جمعــى از بانوان شــاعر آفتابگردان ها در رواق 
حضــرت زهرا(س) واقع در حــرم امام رضا(ع) 
گــرد هم آمدند و ســروده هاي خــود در مدح 
اميرالمؤمنيــن علي(ع) را قرائــت كردند. اين 
مراسم در رواق حضرت زهرا(س) واقع در بست 
شــيخ حر عاملى در حرم مطهــر امام رضا(ع) 

برگزار شد.

آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهی قبلی منتش��ره در خصوص علیرضا مش��کی کاخکی به طرفیت احمدرضا فراش��یانی بدینوسیله 
ابالغ میشود در پرونده به شماره بایگانی 10/960716 منجر به صدور اجرائیه علیه شما ضمن احراز وقوع 
عقد معاوضه بین طرفین راجع به آپارتمان موضوع بحث )1337باقیمانده 737 فرعی  از 191 اصلی بخش 
10مشهد( ملزم به اخذ پایانکار و صورتجلسه تفکیکی و تنظیم سند آپارتمان فوق به نام خواهان به عنوان 
اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 8/455/126 ریال به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان میباشید. لذا 
مراتب فوق طبق ماده 9/118/119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در جراید کثیراالنتش��ار چاپ و از 
زمان چاپ که به مفهوم ابالغ به شما محسوب میگردد بعد از ده روز قابل اجرا میباشد پس از عملیات اجرا 

اخطار یا ابالغیهای به شما نخواهد شد مگر محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اعالم نمایید.
آ-9708484         م.الف21635

مدیردفتر شعبه دهم دادگاه حقوقی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه
محکوم له: بانک مهر اقتصاد محکوم علیهم: محمدعلی مهام پور و فاطمه محبتیان و مجید مهام پور

پیرو آگهی های منتش��ره در جراید بدینوس��یله به محکوم علیهم: محمدعلی مهام پور و فاطمه محبتیان و 
مجید مهام پور که مجهول المکان میباشند ابالغ میشودبه موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
و ش��ماره دادنامه مربوط��ه 9609977580501291 محکوم علیهم متضامنا محکوم هس��تند به پرداخت 
مبل��غ 246/900/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به ش��ماره 274705 به تاریخ 96/4/24 عهده بانک 
رفاه کارگران و مبلغ 15/979/000 ریال بابت کلیه خس��ارات دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
سررسید تا زمان وصول براساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعالم میشود و در اجرای احکام محاسبه 
خواهد شد در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینههای اجرایی برعهده محکوم علیهم 
میباش��د. بدیهی اس��ت با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا 
اخذ تأمین متناس��ب از محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه میباش��د لذا مفاد اجرائیه صادره 
یکنوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتش��ار درج 
میگردد تا ظرف ده روز پس از انتش��ار آگهی نس��بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت 
واح��د اجرای احکام طبق مقررات نس��بت ب��ه اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزین��ه اجرایی اقدام خواهد 

نمود.آ-9708485           م.الف21637
مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55حقوقی 

سابق(- سیدامید کاظمی یزدی

آگهی ابالغ اجرائیه
محکوم له: شرکت تعاونی اعتبار ثامن االئمه

محکوم علیهم: رضا کشاورز و عسگر قادری باویل علیائی
پیرو آگهیهای منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیهم رضا کشاورز و عسگر قادری باویل علیائی که 
مجهول المکان میباش��ند ابالغ میش��ود بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9609977580501662 محکوم علیهم متضامنا محکوم هستند به پرداخت مبلغ 580/000/000 
ریال به اس��تناد یک فقره چک به ش��ماره 1336/380335/21 مورخ��ه 1394/12/9 عهده بانک ملت از 
حس��اب جاری 16389221/71 بابت اصل خواسته و مبلغ 19/382/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و 
مبلغ 15/120/000 ریال به عنوان حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و خسارت تأخیر تأدیه طبق شاخص 
اعالمی توس��ط بانک مرکزی از تاریخ چک تا زمان وصول آن براس��اس محاس��به صورت گرفته در مرحله 
اجرای حکم توسط اجرای احکام در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینههای اجرایی 
برعهده محکوم علیه میباشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی 
ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناس��ب از محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه میباش��د لذا مفاد 
اجرائی��ه ص��ادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اج��رای احکام مدنی در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار درج میگردد تا ظرف ده روز پس از انتش��ار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. 
در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نس��بت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی 

اقدام خواهد نمود. آ-9708486        م.الف21638
مدیردفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55حقوقی 

سابق(- سیدامید کاظمی یزدی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواه��ان بانک مهر اقتصاد با وکالت رویا مهدویان زاده دادخواس��تی ب��ه طرفیت خواندگان مرتضی باغبان 
ساداتی، عبداله باصبر، علی اکبر صائمی، امیر رحیمی به خواسته مطالبه وجه چک، تأمین خواسته، مطالبه 
خس��ارات دادرس��ی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709987580500276 ش��عبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 
)55 حقوقی س��ابق( به ش��ماره بایگانی 970357 ثبت و وقت رس��یدگی مورخ 1397/7/25 ساعت 9/30 
تعیین که حس��ب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان مرتضی باغبان س��اداتی،عبداله باصبر، علی اکبر صائمی،امیر رحیمی و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 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-9708487    م.الف21639
منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)55حقوقی 

سابق(- راضیه ابراهیمی

آگهی ابالغ اجرائیه
محکوم له: تعاونی اعتبار ثامن االئمه

محکوم علیه: مهرداد حسین زاده بابره
پیرو آگهیهای منتش��ره در جراید بدینوس��یله به محکوم علیه مهرداد حس��ین زاده بابره که مجهواللمکان 
میباش��د ابالغ میش��ود به موجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به ش��ماره و ش��ماره دادنامه مربوطه 
9609977580500523 محک��وم علیه محکوم اس��ت به پرداخت مبل��غ 600/000/000 ریال بابت وجه 
یک فقره چک به ش��ماره 267315 به تاریخ 95/2/9 عهده بانک رفاه کارگران بابت اصل خواس��ته و مبلغ 
36/108/000 ریال بابت کلیه خس��ارات دادرس��ی ونیز خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید تا زمان 
وصول براس��اس نرخ تورم که توس��ط بانک مرکزی اعالم میش��ود و در اجرای احکام محاس��به خواهد شد 
در ح��ق محکوم له و پرداخت نیم عش��ر حق اجرا و نیز هزینههای اجرایی برعهده محکوم علیه میباش��د. 
بدیهی اس��ت با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین 
متناس��ب از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه میباش��د لذا مف��اد اجرائیه صادره یک نوبت 
در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتش��ار درج میگردد 
تا ظرف ده روز پس از انتش��ار آگهی نس��بت ب��ه اجرای مفاد اجرائیه اقدام گ��ردد. در غیر اینصورت واحد 
اج��رای احکام طبق مقررات نس��بت به اج��رای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرای��ی اقدام خواهد نمود. 

آ-9708489           م.الف21640         
مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)55حقوقی 

سابق(- سیدامید کاظمی یزدی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهانها اعظم ولی زاده و بنیامین پیرایش سیاهدش��ت دادخواس��تی به طرفیت خواندگان جواد اماموردی 
زاده، نوشین اماموردی زاده به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 1/000/000/000 ریال و الزام به تنظیم سند 
رس��می ملک با پالک ثبتی 25628-28622 فرعی از 184/376/2001 اصلی بخش 10 مش��هد و اثبات 
وقوع عقد بیع مطرح که به این ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده کالس��ه 9709987580300208 شعبه 
15 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرس��تان مش��هد)53 حقوقی سابق( ثبت و وقت 
رس��یدگی مورخ 1397/7/18 ساعت 9/30 تعیین که حسب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود، نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.آ-9708498        م.الف21641
منشی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)53حقوقی سابق(- 

سیده سعادت شفائیان سنگ آتش

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس��یله پیرو آگهیهای قبلی به امیر طبس��ی- حمیدرضا طبسی- علی اکبر طبسی فعاًل مجهواللمکان 
ابالغ میش��ود در مورد دادخواس��ت بانک مهر اقتصاد علیه شما به خواسته مطالبه مبلغ 4/700/000/000 
ریال به اس��تناد یک فقره چک به شماره 428325 مورخ 1393/12/25 بانک سپه شعبه هنرستان مشهد 
به انضمام خس��ارت تأخیر تأدیه – حق الوکاله وکیل- مطالبه خس��ارت دادرس��ی به موجب حکم ش��ماره 
9709977580300671- 1397/6/3 در پرون��ده ش��ماره 15/970227 بر محکومیت تضامنی خواندگان 
»امیر طبس��ی- حمیدرضا طبس��ی- علی اکبر طبس��ی« به پرداخت مبل��غ 4/700/000/000 ریال بابت 
اصل خواس��ته به انضمام هزینههای دادرسی متعلقه و خدمات قضایی )مبلغ 164/742/000ریال( و مبلغ 
12/480/000 ریال حقالوکاله مرحله نخس��تین )مطابق قرارداد وکالت پیوس��ت( و نیز پرداخت خس��ارت 
تأخیر تأدیه وجه چک از تاریخ سررس��ید لغایت روز پرداخت براساس آخرین شاخص بهای کاال و خدمات 
مصرف��ی اعالمی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران در حق خواه��ان صادر مینماید که مورد 
اخیر در اجرای احکام محاس��به و از خواندگان وصول خواهد ش��د در حق خواهان محکوم شدهاید. مراتب 
بدینوس��یله در روزنام��ه درج میگردد. رأی صادره غیابی و از تاری��خ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل 

واخواهی در این دادگاه است.آ-9708499         م.الف21642
دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی

آگهی 
پی��رو آگهیه��ای قبل��ی به مرج��ان مقنیان فرزند حس��ین فع��اًل مجهول الم��کان ابالغ میش��ود در مورد 
درخواس��ت جواد داوری اوارش��ک بطرفیت ش��ما به خواس��ته مطالب��ه وجه چک بموجب حکم ش��ماره 
9709977504000503 و دادنام��ه تصحیح��ی 9709977504000542 پرون��ده کالس��ه 960798 به 
پرداخت مبلغ 123/950/000 ریال بابت اصل خواس��ته و هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه و 
خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق خواهان 
محکوم شدهاید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در 

مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است. آ-9708500          م.الف21643
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 167 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

 الهه فخاری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم زهرا پاکدل معینی دارای شناسنامه شماره ... به شرح دادخواست به کالسه 970954 از 
این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن کشت کار معینی 

ب��ه شناس��نامه 8 در تاری��خ 97/1/20 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفت��ه و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:

1- زهرا پاکدل معینی- همسر متوفی
2- فاطمه کشت کار معینی- فرزند

3- مجتبی کشت کار معینی- فرزند
4- اعظم کشت کار معینی- فرزند
5- جعفر کشت کار معینی- فرزند
6- سمیه کشت کار معینی- فرزند

7- وجیهه کشت کار معینی- فرزند
8- سمانه کشت کار معینی- فرزند

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
مینماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9708502
م.الف21644

قاضی شورا - شعبه 154 شورای حل اختالف شهرستان مشهد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حبیب کاخکی مقدم دارای شناسنامه شماره ... به شرح دادخواست به کالسه 970964 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدمهدی کاخکی 
مقدم به شناس��نامه 285 در تاریخ 97/5/7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1- بی بی طاهره جالئیان حداد- همسر متوفی  

2- علی کاخکی مقدم- فرزند
3- فاطمه کاخکی مقدم- فرزند
4- تکتم کاخکی مقدم- فرزند

5- فهیمه کاخکی مقدم- فرزند
6- امیر کاخکی مقدم- فرزند

7- حبیب کاخکی مقدم- فرزند
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
مینماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9708503
م.الف21645

قاضی شورا - شعبه 154 شورای حل اختالف
 شهرستان مشهد

شماره ابالغنامه: 9710105660101589 شماره پرونده: 9609985660101012 شماره بایگانی شعبه: 
961035 تاریخ تنظیم: 06 / 06 /  1397 

آگهی
محکوم  له  : ابوالفضل  فدوی

محکوم علیه : ایمان شرفی
پیرو آگهی های منتش��ره در جراید بدینوس��یله به ایمان ش��رفی که مجهول المکان می باش��د ابالغ می 
ش��ود طبق اجرائیه صادره از ش��ورای حل اختالف در پرونده کالس��ه 961035 به موجب دادنامه ش��ماره 
9709975660100215 مورخ                              04  / 06 / 1397صادره از شعبه اول شورا محکوم 
علیه محکوم به پرداخت مبلغ حضور در یکی از دفاتر اس��ناد رسمی و انتقال سند خودرو پاترول به شماره 
انتظامی 282 ه 95 ایران 11 به نام خواهان بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ شش��صد و پنج هزار ریال 
بابت خسارات ناشی از هزینه دادرسی در حق محکوم له می باشد . پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه 
های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد . بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم ، اجرای حکم غیابی 
منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناس��ب از محکوم له ، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه 
م��ی باش��د لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای م��اده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی 
در یکی از جراید کثیر االنتش��ار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتش��ار آگهی نسبت به اجرای مفاد 
اجرائیه اقدام گردد . در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نس��بت به اجرای مدلول اجرائیه و 

وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود . 9708559
متصدی امور دفتری شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان قاین 

 افسانه حسن زاده

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای ابوالفضل اجاقی فرزند علی

خواهان خانم فاطمه حس��نی فرزند بیرامعلی دادخواس��تی به طرفیت خوانده آقای ابوالفضل اجاقی فرزند 
علی به خواس��ته طالق به درخواس��ت زوجه، مطرح که به این ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده کالس��ه 
9709988140300257 ش��عبه دادگاه عمومی بخش قهاوند ثبت و وقت رس��یدگی مورخ  1397/7/11 
س��اعت 9:00 تعیین که حس��ب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 

می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش��ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی 
کامل خود، نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی و اس��تماع 
ش��هادت ش��هود خواهان  در دادگاه حاضر گردد. ضمنا به شما ابالغ می گردد ظرف مهلت 7 روز از تاریخ 
نشر آگهی نسبت به معرفی یک نفر از اقارب خود با شرایط قانونی )متعهد، متاهل، باالی سی سال و آشنا 

به مسائل خانوادگی، شرعی و اجتماعی( به عنوان داور خویش به دادگاه اقدام
نمایید.9708553

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی بخش قهاوند- محسن آوج

آگهی احضار متهم آقای عباس نوری فرزند کاظم
در خص��وص اع��الم جرم علیه آقای عب��اس نوری فرزند کاظم به ش��ماره مل��ی 3781977102 به اتهام 
ورشکس��تگی به تقصیر، که به این ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده بایگانی 960187 ش��عبه اول دادگاه 
عمومی بخش قهاوند ثبت گردیده که طبق موضوع ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به علت مجهول 
الم��کان ب��ودن متهم، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش��ار آگهی می گردد تا متهم در مهلت 
مقرر 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در دادگاه حاضر ش��ود. عدم حضور موجب 

جلب است.9708557
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی بخش قهاوند-  محسن آوج

دادنامه
پرونده کالس��ه 9609988162500694 حوزه ش��ماره 115 )عمومی( ش��ورای حل اختالف مجتمع امام 

حسن مجتبی )ع( شهر همدان تصمیم نهایی شماره 9709978162500714 
خواهان: آقای حجت اله بیات کمری فرزند اس��ماعیل به نش��انی استان همدان - شهرستان همدان - شهر 

همدان - بلوار بهشت - پرسی گاز - کوچه آقا محمدی منزل بیات 
خوانده: آقای محمدجواد ترابی بهجو فرزند عبدالعلی به نشانی مجهول المکان

 خواسته ها: 1. مطالبه خسارات دادرسی 2. مطالبه وجه چک 3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
گردش��کار: خواهان دادخواستی به خواس��ته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این 
ش��عبه و ثبت و اجرای تش��ریفات قانونی، قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء حوزه ختم رسیدگی را اعالم 

و به شرح ذیل با استعانت از خداوند منان مبادرت به صدور رأی می نماید.
>رأی قاضی ش��ورا< در خصوص دادخواست حجت اله بیات کمری فرزند اسماعیل به طرفیت آقای محمد 
ج��واد ترابی بهجو به خواس��ته تقاضای رس��یدگی و ص��دور حکم بر محکومیت خوانده ب��ه پرداخت مبلغ 
63/000/000 ری��ال بابت صدور دو فقره چک و خس��ارات تاخیر تادی��ه از تاریخ چک لغایت زمان اجرای 
حکم به احتس��اب هزینه های دادرس��ی به اختصار با این توضیح که خواهان به موجب دادخواس��ت ارائه 
ش��ده خود را مس��تحق مطالبه مبلغ خواسته دانسته نظر به اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ و نشر آگهی 
در روزنام��ه سراس��ری حضور پیدا نکرده و دلیل��ی را دائر بر برائت ذمه خویش ارائ��ه ننموده که داللت بر 
اش��تغال ذمه خوانده دعوی داشته و خواسته خواهان مصون از تعرض خوانده دعوی قرار گرفته بنابراین با 
استصحاب بقای دین ، استحقاق خواهان را بر مطالبه مبلغ خواسته ثابت و وارد دانسته و با اختیار حاصله 
از بند الف ماده 9 قانون ش��وراها و با اس��تناد به مواد 1301 و 1284 قانون مدنی و مواد 310، 313، 314 
ناظ��ر ب��ر ماده 249 قانون تجارت و تبص��ره الحاقی به ماده 4 قانون صدور چک مصوب مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام و مواد 519 ، 515 ، 198 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده دعوی به پرداخت مبلغ ش��صت و س��ه میلیون ریال بابت اصل خواس��ته 
)چک به شماره های قید شده در باال( و از باب تسبیب به پرداخت خسارات دادرسی به مبلغ یک میلیون 
و هفتصد و بیس��ت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و مبلغ دویس��ت و پنجاه هزار ریال بابت هزینه 
نشر آگهی در روزنامه سراسری و همچنین خسارت تاخیر تادیه محکوم به از تاریخ سررسید چکها مورخه 
های ) 94/4/20و94/5/20( لغایت زمان اجرای حکم )پرداخت محکوم به( که به توس��ط واحد ایام احکام 
و بر اس��اس آخرین ش��اخص اعالمی محاسبه، وصول و ایصال می ش��ود در حق خواهان صادر و اعالم می 
گردد. رای صادره غیابی، ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه و بیست روز 
پس از اتمام واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرس��تان همدان می باش��د.)م 

الف 2244(9708558
قاضی شعبه 115 شورای حل اختالف شهر همدان - اسداله لطفی مصلح

حصروراثت
نظ��ر به اینکه آقای امیر خدائی نصر دارای شناس��نامه ش��ماره 8225 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 
4/97/438 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان حبیب 
اله بیدی به شناس��نامه 1340 در تاریخ 97/5/6 در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:1-صدیقه بیدی ش ش5 متولد46/1/1-جوین2-احمد خدائی نصر ش 
ش824متولد1364/2/25سبزوار-3-امین خدائی نصر ش ش0780577388 متولد 1374/1/6-سبزوار-
4-امیر خدائی نصر ش ش8225 متولد 1365/6/19-سبزوار-اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را به اس��تناد ماده 362 ق امور حس��بی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ  نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
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« مسافر وادى السالم» و «انتخاب با خودمونه» 
برگزيده شدند

سيما و سينما: مستند « مسافر 
وادى الســالم» بــه كارگردانى 
عليرضا باغشــنى، برنده جايزه 
بهترين مستند بخش مدافعان 
حــرم در 21 امين جشــنواره 
توليدات مراكز صدا و ســيماى 
شد.  ايران  اســالمى  جمهورى 
مستند «مسافر وادى السالم» پيرامون شهيد مدافع حرم، سيدرضا حسينى 
مقدم كه در عراق به شهادت رسيده، ساخته شده است. اين شهيد بزرگوار 
در دوران دفاع مقدس 8 ســال در جبهه هاى جنگ حضور داشته و يكى 
از نيروهاى قوى اطالعات بوده است. او بعد از پديد آمدن داعش، با اصرار 
فراوان براى مبارزه با اين گروه تروريســتى به كشور عراق سفر مى كند 
و بعد از ســه ماه به شهادت مى رســد. همچنين موشن رئال «انتخاب با 
خودمونه» به كارگردانى محمد خانيكى و مجتبى احسانى، برنده جايزه 

بهترين موشن گرافيك در اين جشنواره شد.

افتتاح جشنواره فيلم كودك با «سيمين»
سينماپرس: «ســيمين» بــه 
كارگردانــى  و  تهيه كنندگــى 
مرتضى آتش زمــزم، به عنوان 
فيلم افتتاحيه ســى و يكمين 
جشــنواره فيلم هاى كودكان و 
نوجوانان اصفهان انتخاب شد و 
در روز جمعه ساعت 21:30 در 
مجتمع سيتى سنتر اين شهر در سالن اصلى به نمايش در آمد. «سيمين» 
به تهيه كنندگــى و كارگردانى مرتضى آتش زمزم چندى پيش مراحل 
فيلمبردارى خود را در لوكيشن هاى مختلف شهر اصفهان از جمله قلعه 
تاريخى محمد آباد، چند رشته قنات، كبوترخانه، روستاى گورتان، ميدان 
نقش جهان، گاوخونى، رودخانه خشــك زاينده رود و خانه هاى تاريخى 
سپرى كرد. شهرام ناظرى ترانه اى براى تيتراژ فيلم خوانده است. تيزر و 

پوستر رسمى فيلم نيز منتشر شده است.
اين فيلم درباره علت خشك شدن زاينده رود و تأثيرات آن بر زندگى مردم 
بويژه كشــاورزان است. قصه در فضايى استعارى روايت مى شود و كاراكتر 
مادر در آن نمادى از آب و رودخانه است. قصه اين فيلم برداشتى از مستند 
«رودى كه كشته شد» است كه بدون پرده به مشكالت اصلى زاينده رود و 
روند خشك شدن آن مى پرداخت و سال 93 در شانزدهمين جشن مستند 
ســينماى ايران به عنوان بهترين فيلم برگزيده شــد. به گفته كارگردان، 
فيلم در كنار بيان تأثيرات منفى خشــك شــدن زاينده رود روى زندگى 
كشاورزان با بهره گيرى از لوكيشن هاى خاص كوير در دل داستان، به يك 
بوم نگارى ارزنده در اين منطقه نيز توجه كرده اســت. اين فيلم قرار است 
طى نمايش هاى جشنواره اى اش در اصفهان يكشنبه ساعت 22 در سينما 

فلسطين و چهارشنبه ساعت 19:30 در سينما چهارباغ به نمايش درآيد.
 

«گاندو» تا 10 روز آينده كليد مى خورد
باشگاه خبرنگاران: جواد افشار 
كارگردان ســريال «گانــدو» از 
مراحل پايانى پيش توليد اين اثر 

تلويزيونى خبر داد.
مخاطب تلويزيون جواد افشــار 
را با سريال «كيميا» مى شناسد. 
آخرين سريالى كه به كارگردانى 
وى از تلويزيون پخش شد، سريال  «آنام» بود كه مورد توجه بينندگان قرار 
گرفت. افشار همچنين سريال هاى «مادرانه»، «سى امين روز»، «پول كثيف» 

و... را در كارنامه كارى خود دارد.
جواد افشــار كارگردان سينما و تلويزيون، در خصوص تازه ترين فعاليت 
هنرى خود گفت: مراحل پايانى پيش توليد سريال تلويزيونى «گاندو» را 
سپرى مى كنيم كه طى 10 روز آينده كليد مى خورد. تهيه كنندگى اين 

مجموعه بر عهده مجتبى امينى است.
وى درباره موضوع اين سريال تلويزيونى اظهار كرد: اين سريال پليسى و 
معمايى است. نگارش فيلمنامه اين سريال به پايان رسيده و نويسندگى 
كار بر عهده آرش قادرى بود. هنوز شبكه و زمان پخش سريال مشخص 
نيست. كارگردان سريال «آنام» عنوان كرد: سريال «گاندو» در 30 قسمت 
ساخته مى شود و اين روزها در حال مذاكره براى انتخاب بازيگران خارجى 

اين اثر هستيم.
 

حذف بودجه اتاق فكر
پاشنه آشيل برنامه هاى تلويزيونى

ايســنا: ســهيل ســليمانى 
تهيه كننده برنامه هاى تلويزيونى 
با اشاره به وضعيت سريال سازى 
در تلويزيــون اظهار كــرد:  به 
دليل نبود بودجه مناسب، تيم 
تحقيقى درســتى در كنار تيم 
سريال ســازى و فيلم سازى قرار 
نمى گيرد. در حال حاضر يكى از رديف بودجه هايى كه از صداوسيما حذف 
شده، بودجه نويسنده و اتاق فكر در برنامه سازى است. اگر در برنامه اى هم 
اين اتفاق رخ دهد، خود تهيه كننده است كه مبلغ آن را تأمين مى كند تا 
تالشش ديده شود. زمانى كه اتاق فكر پشت سر برنامه نباشد، معلوم است 
كه برنامه به درستى ساخته نمى شود و همين مى شود كه االن مى بينيم. 

او درباره وضعيت مديران صداوســيما گفت: من از جوان گرايى شبكه ها 
استقبال مى كنم، اما وقتى شما مى خواهيد از جوانان صحبت كنيد، بايد 
فكر جوان داشــته باشــيد. زمانى كه مديران صداوسيما بازنشسته هايى 
هستند كه سه دوره حكمشان تمديد شده چه انتظارى از آنان داريد كه 
بتوانند درباره جوان و باذائقه جوان سخن بگويند. زمانى كه من تهيه كننده 
نمى توانم در مورد برنامه ام مدير شبكه را ببينم و وقتى مديرگروه شبكه ها 
با اطرافيان خود كار مى كنند، معلوم است كه خروجى درستى از برنامه ها 

درنمى آيد. 
سليمانى با بيان اينكه در حال حاضر دو ايراد اساسى در تلويزيون وجود 
دارد، گفت: اولين ايراد، حذف شدن رديف بودجه اتاق فكر و نويسنده از 
برنامه هاى تلويزيونى اســت كه به نظرم پاشنه آشيل هر برنامه است. هر 
عنصرى را حذف كنيم، نمى توانيم نويســنده و اتاق فكر را از بين ببريم. 
ايراد دوم اين است كه برخى مديران اصرار دارند با مواضع دهه 60 و 70 

برنامه  سازى كنند و فقط ژست روشنفكرى مى گيرند.

 سيما و ســينما/ زهره كهندل  سرى دوم 
مسابقه «خنداننده شو» با اعالم برترين استندآپ 
كمدين هفته گذشته به پايان رسيد. برنامه اى كه 
مدتى مخاطبان تلويزيون را ســرگرم كرده بود و 
آنقدر تأثيرگذار بود كــه ميليون ها نفر را مجاب 
كرده بود تا پيگير رقابت ميان خنداننده ها باشند و 

به بهترين اجراها رأى بدهند. 
علــى صبورى برنــده نهايى ايــن برنامه يكى از 
جوان هاى خوش ذوق مشهدى است كه پيش از 
اين هم در شبكه هاى اجتماعى فعاليت مى كرد، 
اما خنداننده شو فرصتى شد تا او استعدادهايش 
را به شكل فراگيرى به نمايش بگذارد. وى پس از 
برنده شدن در اين برنامه در صفحه خود با اشاره 
بــه فرصتى كه اين برنامه برايــش فراهم كرد از 
تك تك مخاطبانش تشكر كرد و گفت در خاطرش 
مى ماند كــه اين فرصت را مديــون طرفدارانش 
اســت. او همچنين از برادرش آرمان صبورى كه 
به همراه هم متن اجراهايش را مى نوشتند، تشكر 
كرده اســت. اين هنرمند مشــهدى همچنين از 
عماد نصرآبادى، مجتبى شفيعى و جوادخواجوى 
به خاطر مشورت هايى كه به او مى دادند قدردانى 
كرده و با اشــاره به زحمات گروه نويســندگان 
خندوانه نوشته: «مرسى از تك تك مربى ها، فرهاد 
آييش بزرگوار مربى عزيز خودم، اشكان خطيبى 
درجه يك كه دوبار با روحيه دادنش منو برگردوند 
به مسابقه، پانته آ بهرام دوست داشتنى و مهربون و 
بخصوص رامبد جوان فوق العاده كه اين لحظات رو 
اجازه داد، بسازيم» على صبورى در پايان بردش را 
به تك تك استعدادهايى كه ديده نمى شوند، تقديم 

كرده است.

 فرصتى براى استعدادهاى شهرستانى
«خنداننده شو» يك برنامه كمدى محور است كه 
در ادامه استقبال از قسمت هاى قبل و ايجاد تنوع 
به صورت انتخابى در شب هاى پايان هفته پخش 
مى شد و برنامه ســاز در كنار خنداندن تماشاگر 
محــدود درون اســتوديو و همچنين مخاطبان 
ميليونى پاى رسانه ملى، سعى در گذاشتن عزت 
و احتــرام و آموزش به عالقه مندان هنر بازيگرى 

بودند. 
نكته اى كه در مدت پخش اين برنامه كمتر مورد 
توجه قرار گرفت و بيشتر منتقدان به جاى توجه 
به كشف استعدادهاى مختلف در اين برنامه بيشتر 
به محتواى مورد استفاده در كميك ها يا استفاده 
از زنان در اســتندآپ كمدى توجه نشان دادند. 
استعداديابى كه در ســاير برنامه هاى تلويزيونى 
ناديده گرفته شــده و برنامه ســازان مسابقه هاى 
تلويزيونــى براى ايجاد هيجــان و گرفتن توجه 
مخاطب دســت به دامن ســلبريتى ها و جوايز 
ميليونى شده اند. بستر اصلى خندوانه، بخصوص 
ســرى جديــد، خوشــبختانه نوع جديــدى از 
فرهنگ سازى را نشان مى دهد. مدت هاست شهر 
تهران مركز اصلى توليد آثار هنرى شــده است و 
سال هاست جوانان عالقه مند شهرستانى مدام در 
حال رفت و آمد به پايتخت هســتند تا بتوانند به 
آرزوهاى بزرگ خود در هنر برسند. در اين ميان 
خنداننده شــو فرصتى به اين جوانان داده است. 
رامبد جوان از شروع اولين قسمت خندوانه جوانان 
زيادى را به جامعه هنر معرفى كرده است.درباره 
تأثيرى كه اين برنامه در اســتعداديابى در عرصه 
طنز داشــته و اشكاالت احتمالى كه اين شكل از 
برنامه ها در پى دارند، با دو صاحب نظر گفت و گو 

كرديم. 

 «خنداننده شو» 
شروع يك حركت استعداديابى

جبــار آذين، منتقد ســينما و 
تلويزيون معتقد اســت: اگرچه 
برنامــه خندوانه با هدف ايجاد 
ســرگرمى و جذب مخاطب، با 
حمايت مالى از سوى اسپانسر 
برنامه تهيه و توليد مى شــود و 

خط دهندگان و ســرمايه گذاران اصلى آن، خارج 
از صدا و سيما هســتند، اما به عنوان يك برنامه 

متوسط سرگرم كننده، مخاطب دارد.
او ادامــه مى دهد: اين برنامه براى جذب مخاطب 
بيشتر، آيتم خنداننده شو را با دعوت از عالقه مندان 
استندآپ كمدى پخش كرد كه در آن عالقه مندان 
به حوزه طنز، توانمندى هاى خودشان را به نمايش 
مى گذاشــتند. اگرچه اين اتفــاق در تلويزيون ما 
جديد است، اما در تلويزيون جهان جديد نيست 
و با توجه به ســابقه طوالنى آن در شــبكه هاى 
خارجى، به مرور تبديــل به يك حركت اصولى، 
هدفمند و داراى ساختار شده است به طورى كه 
در تلويزيون هاى جهــان، هنرمندان حرفه اى در 
كنار كسانى كه تمايل دارند استعدادهايشان را به 

نمايش بگذارند، حضور دارند.
بــه باور آذين، بــا تمام كاســتى هايى كه برنامه 
خندوانه دارد و به عنوان يك برنامه ســطحى به 
مسائل جوانان و خانواده ها از بعد سرگرم كنندگى 
نگاه مى كند، آيتم خنداننده شو به عنوان شروع 

يك حركت استعداديابى، قابل توجه است.
او تأكيد مى كند: منتخبــان اين برنامه نبايد رها 
شوند و تالش هايشــان به قيمت گرم كردن بازار 
اين برنامه و سرگرم شدن مردم تمام نشود. الزم 
است كه خنداننده هاى برگزيده در عرصه هنر به 
كار گرفته شوند و اين طور نباشد كه هدف فقط 

توليد برنامه و پركردن تايم تلويزيون باشد.

 خنداننده هاى برگزيده امروز كجا هستند؟
از ميــان برترين خنداننده هاى ســرى هاى قبل 
خندوانــه، اين روزها فقط چهره مجيد افشــارى 
را در قــاب تلويزيــون مى بينيــم و خبــرى از 

ميثم درويشــان پور يا محمــد معتضدى و ديگر 
استعدادهاى اين برنامه نيست. 

به گفته آذين در فصل هاى گذشته خنداننده شو 
بــا اســتعدادهاى تــازه اى روبه رو شــديم، اما 
خنداننده هاى برگزيده امروز كجا هستند؟ ديگر 
خبرى از آن ها نيســت در حالى كه اين افراد اگر 
مورد حمايت قرار بگيرند شــايد جزو هنرمندان 

خوب كشور بشوند.
اين منتقد تلويزيون مى گويد: از اين حركت ها در 
عرصه سينما و تلويزيون كم نداشتيم، اما بيش از 
اينكه جنبه كاربردى داشته باشد، جنبه شعارى و 

تبليغى داشته است. 
با وجود كاستى هاى اين برنامه كه اغلب استندآپ 
كمدى ها، كپى و تقليد از اســتندآپ كمدى هاى 
خارجى اســت، بايستى روى خالقيت هاى فردى 
اين بچه ها بيشتر كار شــود و توانايى هاى آن ها 
بدرستى شناسايى و هدايت شود، شايد در آينده 
از ميان آن ها، هنرمندانى مستعد وارد عرصه هنر 
شوند به اين شرط كه قربانى برنامه سازى به قصد 

سرگرمى و كسب درآمد اسپانسر نشوند.
آذين دربــاره الزامات و بايســته هاى پيش روى 
برنامه خندوانه براى استعداديابى مى گويد: بايستى 
مسئله هنر، نياز مخاطب و آموزش در اولويت اين 
برنامه قرار بگيرد و صرفاً مســئله سودآورى و پر 
كردن زمان پخش تلويزيون در اولويت نباشــد تا 
متقاضيانــى كه از راه دور و نزديك با هزاران اميد 

و انگيزه به اين برنامه مى آيند، بهره مناسبى از آن 
ببرند.

وى با اشــاره بــه اقبال مخاطبان بــه اين برنامه 
تلويزيونى خاطرنشــان مى كند: بسيارى هستند 
كه تمايل دارند توانايى هايشان را در اين برنامه به 
نمايش بگذارند؛ بنابراين الزم است ضمن عميق تر 
شدن و متنوع تر شدن اين برنامه و توجه به بحث 
آموزش، اين برنامه با رعايت استانداردهاى جهانى 
و توانايى شركت كنندگان ادامه يابد تا ببينيم كه 
ماحصل اين حركت براى جامعه هنر چه نتيجه اى 

دارد.
آذين دربــاره تأثير آراى مردمى بــراى انتخاب 
اســتعدادهاى برتر يادآور مى شود: ممكن است 
كه بخشــى از اين آرا، واقعى نباشد ضمن اينكه 
آراى مردمى ايــن برنامه با اهداف تبليغاتى براى 
اسپانسر همراه اســت، از سوى ديگر آراى مردم، 
تخصصى نيســت اما مى تواند مشوق و انگيزشى 
براى افراد مستعد باشد، آنچه در سرنوشت هنرى 
اســتعدادهاى برتر اين برنامه اثــر دارد، نظرات 

كارشناسى و تخصصى است. 

 كم توجهى تلويزيون به پيوست فرهنگى و 
اجتماعى برنامه ها

پيوســت هاى  به  تلويزيون  آيا 
اجتماعــى  و  فرهنگــى 
مى كند؟  توجــه  برنامه هايش 
اينكه برنامه اى همچون خندوانه 
چه تأثيرات اجتماعى و فرهنگى 

بر جامعه گذاشته است؟
دكتر حسين اكبرى، جامعه شناس و عضو هيئت 
علمى دانشــگاه فردوسى مشــهد درباره اثرات 
اجتماعــى برنامه خندوانه مى گويــد: برنامه هاى 
تلويزيون تأثير خــودش را روى مردم مى گذارد 
و مى توانــد در جامعه گروه هاى مرجع ايجاد كند 
يــا جريان هايى را در جامعه راه بيندازد و افراد به 
يك سرى كارهايى متمايل شوند كه شايد تا االن 
خيلى سراغ آن نمى رفتند يا داراى وجه اجتماعى 
بااليــى نبودند مثل اينكه اين روزها، اســتندآپ 
كمدى خيلى باب شــده است در حالى كه پيش 

از اين ســابقه چندانى نداشته است، ولى اين نوع 
برنامه هــا مى تواند آن را بــه كارهاى مورد عالقه 

عده اى از مردم بدل كند. 
او مى افزايد: اينكه اين كارها خوب هستند يا نه و 
در طوالنى مدت چه تأثيرى بر جامعه مى گذارند، 
مواردى اســت كه نياز به بررســى كارشناسى و 
پژوهشى دارد و نمى توان بدون پشتوانه پژوهشى و 

كارشناسى درباره آن صحبت كرد.
 اكبرى كه دو سال در مركز تحقيقات صدا و سيما 
كار كرده، معتقد است كه تلويزيون روى پيوست 
فرهنگى و اجتماعى برنامــه هايش، كار خاصى 

انجام نمى دهد.
او با اشــاره به اهميت مهندســى پيام در رسانه 
خاطرنشــان مى كند: وقتــى پيامى را ارســال 
مى كنيد مهم است كه بدانيد آن را به چه شكلى، 
با چــه محتوايى، در چه غالبــى و در چه زمانى 
براى مخاطب مى فرســتيد در حالى كه آنچه در 
صدا و سيما مبنا قرار مى گيرد جلب مخاطب است، 
در واقع آنچه در نظرسنجى هاى مركز تحقيقات 
صدا و سيما مد نظر اســت بر تعداد مخاطبان و 

رضايت آن ها تمركز دارد.
به گفتــه اكبرى، مركز تحقيقات صدا و ســيما 
چندان روى اثرسنجى برنامه ها متمركز نمى شوند 
چون سنجش تأثير برنامه ها، كار دشوارى است. 
در واقع رضايت مخاطب مبناى برنامه سازى قرار 
مى گيرد به همين دليــل بعد از مدتى مى بينيم 
برنامه هايى كه مخاطب بيشترى دارند، سريعاً در 
شــبكه هاى مختلف تكثير مى شوند و برنامه هاى 
مشابه آن ساخته مى شود ضمن اينكه خود همين 
برنامه هــا هم عمدتاً كپى بــردارى از برنامه هاى 
پرمخاطب شبكه هاى خارجى است و كمتر جنبه 

ابتكارى دارند. 
او دربــاره نقش اسپانســرها در تعيين و هدايت 
محتواى برنامه هاى پرمخاطب يادآور مى شــود: 
تا حد منطقى مى توان ايــن نتيجه را گرفت كه 
اسپانسرها در تعيين محتوا و مشى برنامه مى توانند 
اثرگذار باشند و عنصر تبليغات براى آن ها اهميت 
دارد بــه همين دليل روى آيتم هايى كه مخاطب 

پسند هستند، تمركز بيشترى دارند.

برش
برنامه هاى تلويزيون تأثير خودش 
را روى مردم مى گذارد و مى تواند 
در جامعــه گروه هــاى مرجع ايجاد 
كند يــا جريان هايــى را در جامعه 
راه بيندازد و افراد به يك ســرى 
كارهايى متمايل شوند كه شايد تا 
االن خيلى سراغ آن نمى رفتند يا 
داراى وجه اجتماعى بااليى نبودند 
مثل اينكه اين روزها، استندآپ 

كمدى خيلى باب شده است

سيما و سينما

«خنداننده شو 2» هم با اعالم خنداننده هاى برتر به پايان رسيد

برنامه هاى پرمخاطب و چالش مهندسى پيام

بازتاب

ايسنا: نشست خبرى فيلم سينمايى «به وقت شام» در 
سوريه همزمان با اكران در شهرهاى مختلف اين كشور 
با حضور ابراهيم حاتمى كيا برگزار شــد و اين فيلمساز 
اظهاراتــى را درباره اين فيلم و نيز اينكه ابتدا قرار بوده او 

فيلم «بازمانده» را بسازد، مطرح كرد.
ابراهيم حاتمى كيا در ابتداى اين نشست گفت: بنده قبل 
از اينكه جنگ در ســوريه آغاز شود دو بار به اينجا آمده 
بودم و فضاى سوريه را تا حدى مى شناختم. آنچه كه در 
سوريه رخ داده، اين است كسانى كه در اينجا مى جنگند 
همه مدعى دين هستند، همين مسئله سبب پيچيدگى 
موضوع مى شود و به نظرم سينما مى توانست بخشى از 

اين موضوع را باز كند.
وى در ادامه افزود: خدا را شــاكرم قبل از وقوع فاجعه در 
بوســنى، فرصت پيدا كردم در روزهايى كه هنوز جنگ 
به اتمام نرســيده بود، فيلمى داستانى از شرايط موجود 
در آنجا بسازم كه متأسفانه هرگز موفق به ديدار با افراد 
بوسنيايى و مشاهده واكنش آن ها نسبت به فيلمم نشدم، 
ولى در مقابل بسيار خوشحالم كه موفق به ديدن واكنش 
مردمان سورى نسبت به ديدن فيلم «به وقت شام» شدم.

او با اشــاره به اينكه «من از جهت فيلمسازى مايل بودم 
كه كامالً صفر تا صد اين فيلم را در ســوريه بســازم، اما 
شــرايط به گونه اى بود كه امكان ساختن فيلم در اينجا 
(مثال در شــهر تدمر) از ما سلب شد»، درباره استفاده از 
بازيگران سورى در اين فيلم هم اظهار داشت: قاعدتاً بنده 
براى انتخاب بازيگرها در فيلم هميشه از كمك بازيگردان 
استفاده مى كنم. براى اين فيلم هم سعى كردم از كسى 
استفاده كنم كه شناخت نســبتاً دقيقى نسبت به اين 
محيط و بازيگرانش دارد. همچنين من اولين فيلمســاز 
ايرانى نيســتم كه در سوريه فيلم ساخته است و قبل از 
بنده آقاى «ســيف اهللا داد» فيلم «بازمانده» را در سوريه 

ساخت.

 اميدوارم مردم خاورميانه مخاطب فيلمم باشند
حاتمى كيا در پاســخ به سؤالى مبنى بر اينكه «آيا داستان 
خلبان ايرانى در فيلم واقعى است و يا اينكه واقعاً براى يك 

رزمنده ايرانى در سوريه همچين اتفاقى افتاده است؟» اظهار 
داشــت: من براى تحقيقاتم نزديك به يك ماه در سوريه 
بودم. موضوعى كه پيش آمده مثل يك تابلوى نقاشى است 
كه بنده قطعات آن را كنار هم چيده و كالژى را ايجاد كردم 
كه قطعه قطعه اين كالژ واقعى اســت و كل اين موضوع 

يعنى داستان فيلم زاييده تخيل بنده است.
كارگردان فيلم سينمايى «به وقت شام» در پاسخ به سؤالى 
درباره مخاطب اين فيلم گفت: در تحقيقاتم با افرادى كه 
سورى بودند همكارى داشتم، من اميدوارم مخاطب اين 
فيلم مردم خاورميانه، از كشور خودم، كشور شما و همه 
كشورهاى همسايه باشند و سعى كرديم شخصيت هايى را 
وارد فيلم كنيم كه مثالً از كشورهايى به غير از خاورميانه 

و قاره هاى ديگر باشند.

 به دنبال سينماى جشنواره پسند نبودم
حاتمى كيا در ادامه اين نشست رسانه اى تصريح كرد: من 
يك سينماگر قصه گو هستم، جذابيت داستان برايم مهم 
است و هرگز مايل نبودم فيلمى بسازم كه جنبه هنرى 

و جشــنواره اى داشته باشد و دوست دارم كه طيف هاى 
مختلفى از مردم فيلمم را مشاهده كنند و لذت كافى را 
ببرند. در كل به عنوان اصل اول دوست داشتم كه فيلم 

بسازم و اين اصل هم براى بنده مهم بود. 
بــه عنوان مثال باند فرودگاه تدمر نزديك به 1000 متر 
اســت ولى براى من اصالً مهم نبــود كه به اين موضوع 
فكر كنم آيا در واقعيت هواپيمايى مثل آنچه در فيلم بود، 
مى توانــد در آن فرود بيايد يا نه. مهم براى ما اين بوده و 
هست كه در ساختار فيلم مخاطب باور كند كه همچين 

موضوعى ممكن است، اتفاق بيفتد.
وى در ادامه در پاســخ به پرسشــى مبنى بر اينكه «چه 
چيزى در فيلم هاى جنگى هســت كه او را به ســاختن 
فيلم در اين زمينه ســوق مى دهد؟» توضيح داد: من در 
ايران مشــهور به كارگردانى هستم كه فيلم هاى جنگى 
زيادى ساخته است. براى من موقعيت هايى كه بيم مرگ 
و زندگى اســت جذاب است، چون خودم در اين چنين 
فضاهايى حضور داشتم و تعقيب گر صلح و وجوه انسانى 
جنگ بودم. همچنين در جواب اينكه دوربين من در اين 

فيلم دنبال چه چيزى بوده، بايد بگويم كه دنبال آدم ها، 
احساسات و عواطف آن ها، شادى و غم هايشان كه در اين 

موضوع درگيرند، هستند.

 «آژانس شيشه اى»؛ 
سياسى ترين فيلم تاريخ سينماى ايران

حاتمى كيا درباره وجه سياســى فيلم «به وقت شام» نيز 
گفت: منظور من از سياسى نبودن فيلم اين است كه اين 
فيلم بيانيه سياسى نيست. به نظر من اينكه فرد سياسى 
وجود ندارد، كذب محض است. مشهورترين فيلم من كه 
«آژانس شيشه اى» است، سياسى ترين فيلم تاريخ سينماى 

ايران تلقى مى شود.

 از رضايت سردار سليمانى خوشحال بودم
كارگردان «به وقت شــام» در پاســخ به سؤال «اگر جنگ 
نبود آيا شــما باز هــم رغبت مى كرديد كــه در رابطه با 
سوريه فيلمى بسازيد؟ و اگر مى ساختيد در چه حوزه اى 
بود؟» تأكيد كرد: اگر جنگ نبود امكان نداشــت كه من 
فيلمى درباره سوريه بســازم و فقط براى زيارت به اينجا 
مى آمــدم. الزم به ذكر اســت كه در ابتــدا قرار بود فيلم 
«بازمانده» را بنده بســازم، اما به جهت بروز برخى مسائل 

شخصى قبول نكردم. 
وى در ادامــه افزود: ما ســعى مى كنيم در همه جا نقاط 
مشترك با خودمان را پيدا كنيم. هر كشورى ممكن است 
با كشــور ديگر نقاط مشترك داشــته باشد مثل دشمن 
مشترك سوريه و ايران كه اســرائيل است. سوريه تاريخ 
بسيار مهمى دارد و امكان ندارد كه بتوان با آن شوخى كرد 

و به نظر من حرف هاى شنيدنى زيادى دارد.
ابراهيم حاتمى كيا همچنين در خصوص واكنش حاج قاسم 
سليمانى بعد از تماشاى فيلم «به وقت شام» گفت: واقعيت 
اين اســت كه من از برخورد با او مى ترســيدم و هنگامى 
هم كه قرار شــد فيلم را ببينيم، از او دورتر نشسته بودم، 
ولى وقتى كه فيلم را ديد، خدا را شــكر راضى بود و وقتى 
خواست من را در آغوش بكشد، گريه كرد. بسيار خوشحال 

بودم از اينكه سردار سليمانى فيلم من را تحسين كرد.

با حضور حاتمى كيا برگزار شد

نشست خبرى«به وقت شام» در شام



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
وقتى زنده بود، مانند بســيارى از 
نويسندگان و هنرمندان دهه 40 و 
پيش از آن، خودش سمت سياست، روشنفكرى 
و «ايســم»هاى رايــج آن روزگار رفت. «صمد 
بهرنگى» همان قدر كه به نوشــتن براى كودكان 
و نوجوانان و به داستان نويسى اهميت مى داد، به 
ايده ها و ايسم هايى كه فضاى فكرى آن روزگار را 
پُر كرده بودند، دلبستگى داشت. پس از مرگش 
اما اين روشــنفكرِى «ايســم زده» بود كه سراغ 
«صمد»، نوشته ها و آمال و آرزوهايش آمد و آن 
را رها نكرد. دعوا بر سر نحوه مرگش، معما سازى 
از غرق شــدنش، اسطوره آفرينى و چريك سازى 
از نويسنده داستان هاى كودك و نوجوان، آن قدر 
شــدت گرفت كه تا مدت ها كســى فرصت و يا 
جرئت نكرد به شخصيت ادبى و هنرى او بپردازد 
يا از ويژگــى قصه هايش و جايــگاه او در ميان 
نويسندگان مشــابهش حرف بزند. آنچه برخى 
جريان هــاى فكرى با «صمد بهرنگى» و يا ديگر 
نويسندگان، شاعران و هنرمندان دهه 40 كردند، 
خيلى ناجور شبيه به حكايت پدر و مادرى است 
كه نام فرزندان خود را «رســتم» مى گذاشتند و 
بعدها مى ترسيدند به اين نام صدايش بزنند چه 
برســد به اينكه به فكر تربيت كردن يا شناخت 

بدى ها و خوبى هاى «رستم» شان باشند! 

 دستمايه هاى سينمايى
زندگينامــه اش آن جــور كه نوشــته اند، جان 
مى دهد براى داستان و قصه شدن! البته نه قصه 
كودكان و نوجوانان بلكه رمانى درست و حسابى 
براى بزرگســاالن. اگر حساســيت هاى سياسى 
سال هاى پس از انقالب نبود و دعوايى كه ميان 
ماركسيست هاى اقليت و اكثريت براى مصادره 
كردن « صمد» در گرفت و اگر قصه هاى « صمد» 
به قول برخى ها به مانيفست و بيانيه غير رسمى 
سازمان چريك هاى فدايى خلق تبديل نمى شد، 
شــايد امروز حتى فيلم هاى جذابى از زندگى و 
مرگ اين نويسنده روى پرده سينماها مى رفت. 
بــا اين حال آنچه امروز به عنوان زندگينامه از او 
وجود دارد، پُر از دســتمايه هايى است كه با هر 
كدامشان مى شود يكى دو رمان يا فيلم نوشت و 
ساخت. داستان و فيلمى كه با فقر، رنج، تبعيض 
و محروميت شخصيت اصلى آن آغاز مى شود و به 
مرگى با «پايان باز» مى انجامد... البته توقع نداشته 
باشيد اين داستان يا فيلم از نمادهاى روشنفكرى 

چپ و ايده هاى ماركسيستى خالى باشد!

 پدرى كه بازنگشت
«صمد بهرنگى» هم معلم بود، هم نويسنده و هم 
مترجم و پژوهشگر در زمينه ادبيات فولكوريك 
آذربايجان و البته مى توانيد او را منتقد اجتماعى 

هم به حساب آوريد. سال 1318 در تبريز به دنيا 
مى آيد. در خانواده اى كه فقير اســت و پدر از راه 
مشاغل فصلى، زهتابى، دستفروشى و... بسختى 
و با بدبختى امور خانــواده را مى گذراند. بيكارى 
و بى پولى پدر را واداشــت همراه خيل بيكارانى 
كه بــه اميد يافتن كار به باكو و قفقاز مى رفتند، 
از ايران بــرود و ديگر بازنگردد! برادرش «اســد 
بهرنگى» درباره كودكى او گفته است: «وقتى كه 
صمد تازه به دبســتان رفته بود و كالس اول را 
مى خواند، صبح ها كاسب هاى سر گذر پسر بچه اى 
را مى ديدند كه كفش هايش را زير بغل زده و تند 
مى دود، از يكديگر مى پرسيدند اين بچه كيست... 
چرا هميشه مى دود؟ چرا كفش هايش را زير بغل 
مى زند...! براى كاسب هاى سر گذر جاى تعجب 
باقى بود تا اينكه بعدها سر و ته قضيه را در آوردند 
و معلوم شد كه اين بچه، پسر كارگرى است به نام 
عزت كه به تازگى در اين محل اتاقى اجاره كرده 
اســت. او براى اين مى دود كه مدرسه اش خيلى 
دور است و مى ترسد كه سر وقت به مدرسه نرسد 
و كفش هايش را براى اين زير بغل گذاشته چون 

پاره هستند و نمى تواند با آن ها بدود...».

 همه اش كشك بود
نمى شــود گفت فقط عشق به معلمى، بلكه اين 
وضعيت مالى خانواده اســت كــه «صمد» را وا 
مى دارد در 16 سالگى راه ميانبر براى حقوق بگير 
شــدن را انتخاب كند. به دانشســراى مقدماتى 
مى رود و دو ســال بعــد آموزگار مى شــود، در 
آذرشهر، ماماغان، قندجهان، گوگان و آخيرجان 
استان آذربايجان شرقى به كودكان دوره ابتدايى 
درس مى دهــد و البته تا زمــان مرگ همچنان 
آموزگار مى ماند. خودش درباره آن دوران نوشته 
اســت: «از دانشسرا كه در آمدم و به روستا رفتم 
يكباره دريافتم كه تمام تعليمات مربيان دانشسرا 
كشك بوده اســت... همه اش را به باد فراموشى 
سپردم و فهميدم كه بايد خودم براى خودم فوت 
و فــن معلمى را پيدا كنــم و چنين نيز كردم». 
درس خوانــدن را هم رها نمى كند و يك ســال 
پس از آموزگار شــدن به تحصيل در رشته زبان 
انگليسى در دوره شبانه دانشگاه تبريز مى پردازد 
تا پس از دانش آموخته شــدن در سال 1341 به 

تدريس در دبيرستان هاى تبريز مشغول شود.

 نام مستعار
كودكى كه به قول برادرش تمام راه طوالنى خانه 
تا مدرسه را با كفش هاى پاره در زير بغل مى دويد 
در 19 ســالگى هم معلم اســت و هم نويسنده. 
نخســتين كتابش به نام «عادت» را نوشــته و 
منتشــر كرده و ميان اهل قلم چندان ناشناخته 
نيســت. ســال هاى آغاز دهه 40 خورشــيدى 
آغاز دوره پركارى «صمد بهرنگى» اســت؛ ابتدا 

«تلخون» و بعد هم انتشــار «بى نام» و ســپس 
كتاب هاى ديگر؛ اگرچه اغلب با نام هاى مستعار 
همراه است اما در جامعه ادبى آن روزگار به اندازه 
كافى سبب شــهرتش مى شود. بعدها فعاليتش 
را با چــاپ مقاله در روزنامه «مهد آزادى، توفيق 
و...» و البته با امضاهاي متعدد و اسامي مستعارى 
مانند: «داريوش نواب مرغي، چنگيز مرآتي، بابك، 
افشين پرويزي و باتميش و...» ادامه مى دهد و از 
ترجمه از انگليسى و تركى استانبولى به فارسى 
و از فارســى به آذرى هم غافل نيست. گاهى هم 
اشعارى از مهدى اخوان ثالث، احمد شاملو، فروغ 
فرخزاد و نيما يوشيج را ترجمه مى كند و در ضمن 
تحقيقاتى براى جمع آورى فولكلور آذربايجان و 

نيز در زمينه مسائل تربيتى انجام مى دهد.

 آن طور كه بود
مى شود بقيه مطلب را هم با همين سبك و سياق 
و تنها با اشــاره به آثــار و فعاليت هاى ادبى اش 
نوشــت. اما مرگ مشكوك او در دورانى حساس 
و همچنين اتفاق هايى كه بعدها در زمينه تأويل 
و تفســير آثار و افكارش مى افتد، اجازه اين كار 
را نمى دهد. حتى حاال كه ماجراى مرگ «صمد 
بهرنگى» 50 ساله شده است، اگرچه هيچ كس 
در اينكه نويسنده جوان و پرشور دهه 40، بشدت 
شيفته افكار و ايده هاى ماركسيستى شده بود و 
رد پاى اين شيفتگى در قصه هاى او بوضوح ديده 
مى شد، شــكى ندارد اما هنوزهم خيلى ها بر سر 
«صمد، آنچنان كه بــود» و «صمد، آنچنان كه 
مى گفتند» با هم اختالف نظــر دارند. آن هايى 
كه در ســال هاى اخير تــالش كرده اند روايتى 
منصفانه تر و واقع بينانــه از او و زندگى اش ارائه 
دهنــد، كتمان نمى كنند كه معلم و نويســنده 
پرشــور دهه 40 چه در معلمى كردن و چه در 
قصه هايش، همواره روح اعتراض به نظام حاكم 
جريان دارد، مــوج مى زند و داســتان هايش با 
بهره گيرى از شيوه قصه هاى قديمى ايرانى، فصل 
و سبك جديدى را در ادبيات كودك و نوجوان آن 
دوره ايجاد مى كند و... اما آن ها «صمد بهرنگى» 
را نويســنده اى نمى دانند كه خود و استعدادش 
را تمام و كمال، وقــف ادبيات كودك و نوجوان 
كرده باشد. از اين ديدگاه «صمد» بيش از اينكه 
نويســنده كودك و نوجوان باشــد، نويسنده اى 
بشدت سياسى اســت و در كارهايش بيشتر از 
وجوه ادبى، اين ايدئولوژى ماركسيستى است كه 

به چشم مى آيد. 

 روح پرسشگرى كودكانه
برخى از منتقدان كه نوك پيكان انتقادهايشــان 
بيشتر به سمت سازمان چريك هاى فدايى خلق 
است، معتقدند «صمد» بيشتر و پيشتر از اينكه 
ماركسيســت و بيانيه نويس باشد، نويسنده اى 

اســت كه كودك و نوجوان را خوب مى شناسد و 
در داســتان هايى مانند «ماهى سياه كوچولو» با 
بهره گيرى از عناصر قصه گويى، همه توانش را به 
كار مى گيرد تا روح پرسشگرى و كنجكاوى را در 
كودكان زنده نگه دارد. از اين ديدگاه، محدود كردن 
«صمد بهرنگى» و قصه هايش را به «ايسم» هاى 
ايدئولوژيك و اينكه تنها به دنبال ترويج شعارهاى 
ماركسيستى باشد، نوعى كم لطفى در حق اين 
نويسنده مى دانند. يعنى اينكه هياهو و دعواهاى 
درون و بيرون گروهى كه اين گروه ها و گروهك ها، 
سال هاى سال پيرامون «صمد» و ماجراى مرگش 
به راه انداختند، جورى فضا را غبارآلود كرده است 
كه توانايى هاى فنى نويسنده و ويژگى هاى واقعى 

داستان هاى او را از چشم انداخته است.

 دنياى قشنگ كودكى
البته شايد مقصر اين وضعيت خود نويسنده هم 
باشــد. عناصر پر رنگ و گل درشتى كه «صمد» 
در آثارش براى بيان فقر، محروميت و بى عدالتى 
بــه كار مى گيرد و نمادهايى كه براى بيان روحيه 
مبارزه جويى انتخاب مى كنــد، گاه از دنياى پاك 
و بــى آاليش كودكان فاصلــه مى گيرد و قصه را 
به بيانيــه اى تبديل مى كند كه بيشــتر به درد 
دانشــجويان و مبارزان بزرگســال دهه 40 و 50 
مى خورد! دو ســال پيش «محراب قاسمخانى» 
دربــاره «صمــد بهرنگــى» و اينكــه خواندن 
دوبــاره قصه هايش او را وحشــت زده مى كند در 
اينستاگرامش نوشــته بود: «بيشتر قصه ها بيانيه 
هايى هستن براى شست و شوى مغزى بچه ها. براى 
دور كردن شــون از دنياى خوشگل كودكى. براى 
آموزش يك ايدئولوژى خاص در فضاى كودكانه. 
قصه ها پر هســتن از ترويج نفرت و خشــونت و 
حتى ترور. توى همون صفحــه اول كتاب اولدوز 
شخصيت اصلى و ده ساله داستان براى نويسنده 
شــرط مي ذاره كه اين كتاب رو بچه هاى مرفه و 

بچه هايى كه ماشين گرون قيمت دارن اجازه ندارن 
بخونن...». 

 پايان بندى
9 شــهريور ســال 1347 وقتى همراه يك افســر 
دامپزشك- حمزه فراهتى- به سفر رفته است، در 
روخانه ارس غرق مى شود... جنازه اش را چند روز بعد 
از آب مى گيرند... از همان هفته اول حرف و حديث ها 
آغاز مى شود...اينكه عوامل ساواك، معلم و نويسنده 
ناراضى را كشته اند... اينكه «فراهتى» مأمور بردن او 
به قتلگاه بوده اســت... اينكه سِر ماجراى كتابى كه 
«صمد» براى كميته ملى مبارزه با بى ســوادى (به 
رياست اشرف پهلوى) نوشته بود، دستور كشتنش را 
داده اند... و مسئله مرگ او را راز آلود مى سازد. بعدها 
اگرچه خيلى ها بر غرق شدنش صحه مى گذارند و 
حتى جالل آل احمد در نامه اى به «منصور اوجى» 
مى نويسد: «در اين ترديدى نيست كه غرق شده، اما 
چون همه دلمان مى خواست قصه بسازيم، ساختيم 
» اما دسِت كم ماركسيست هاى وطنِى طرفدارش 
حاضر به قبول اين مسئله نمى شوند. داستان زندگى 
نه چندان طوالنى «صمد بهرنگى» و عالمت سؤالى 
كه جلوى مرگش مى گذارند دسِت كم در پايان بندى 
به قصه «ماهى سياه كوچولو» شبيه است. در پايان 
اين قصه مى خوانيم: «ماهى ريزه گفت: تو كه خودت 
دارى مى ميرى، چطور مى خواهى مرغ ماهيخوار را 
بكشى... ماهى سياه كوچولو خنجرش را نشان داد 
و گفت: از همين تو، شــكمش را پاره مى كنم... من 
تا اين بدجنس را نكشم بيرون نمى آيم... ماهى ريزه 
از دهان مرغ ماهيخوار بيرون پريد... هرچه منتظر 
ماند از ماهى سياه كوچولو خبرى نشد... ناگهان ديد 
ماهيخوار همين طور پيــچ و تاب مي خورد و فرياد 
مي كشد... بعد شلپي افتاد توي آب و بـاز دسـت و 
پـا زد تـا از جنـب و جوش افتاد، اما از ماهي سياه 
كوچولو هيچ خبري نشد و تا به حال هم هيچ خبري 

نشده...».
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ايستگاه

ترامپ و خانواده سوپرانو

ايستگاه / نشريه نيويوركر شايد محبوب ترين نشريه ميان آمريكايى ها باشد. از 
سال 1925 كه اين هفته نامه به چاپ مى رسد هميشه با استفاده از بهترين و 
با استعدادترين طراحان و نويسندگان، حرف هاى زيادى در حوزه هاى مختلف 

ادبى و اجتماعى داشته است. 
بخصوص از لحاظ طراحى، نيويوركر را مى توان جزو پيشروترين نشريه ها 
نه تنها در آمريكا بلكه در جهان دانســت به گونه اى كه بســيارى، حفظ 
شــمارگان حدود يك ميليون و 300 هزار عددى اين نشريه را به خاطر 
طرح هاى اختصاصى روى جلد و داخل صفحات آن مى دانند كه هر هفته 

خواننده هاى وفادارش را به پاى كيوسك ها مى كشاند.
اين نشريه در تازه ترين شــماره خود براى نشان دادن شرايط سخت اين 
روزهاى دونالد ترامپ در مقابل قانون در آمريكا به سراغ يكى از قديمى ترين 
طراحان خود يعنى برى بليت رفته است. بليت از سال 1994 در نيويوركر 
مشغول به كار است و بيش از 100 طرح از او به روى جلد اين نشريه رفته 
و جالب اينجاست كه 15 عدد از آن ها طرح هايى از ترامپ بوده كه از سال 
2015 كشيده است. بليت در تازه ترين اثر خود با عنوان «نزديك شدن» با 
الهام از يكى از نفسگيرترين قسمت هاى سريال مشهور و مافيايى «خانواده 
سوپرانو» دونالد ترامپ را در حال فرار در جنگل و چندين سگ ردياب را 

نيز كه بشدت به او نزديك هستند به تصوير كشيده است. 
نيويوركر مجرم شــناخته شدن وكيل سابق ترامپ يعنى مايكل كوهن 
و مســئول كمپين انتخاباتى ترامپ يعنى پل منافورت را به جرم هاى 
مختلفى مانند فرار مالياتى و ســوء اســتفاده هاى مالى، نشان دهنده 
اين مى داند كــه مهره هاى رئيس جمهور يكى از پس ديگرى در حال 
از بين رفتن هســتند و قانون هر روز بيشتر به چيزى نزديك مى شود 
كــه ترامپ از آن وحشــت دارد، يعنى آنكــه او را در دادگاه فدرال به 
دام بيندازد و از ســمتش به عنوان رئيس جمهــور آمريكا كنار بزند. 
نيويوركــر معتقد اســت اگر اين اتفاق اكنون نيز نيفتد، محرز شــدن 
جرايم نزديكان ترامپ ســبب خواهد شد كه كنگره شروع به تحقيق از 
شــخص رئيس جمهور كند و تا 10 هفته ديگر كه انتخابات مهم ميان 
دوره اى رياســت جمهورى آمريكا برگزار مى شود، حزب جمهوريخواه 
تمام اعتبار و جايگاه خود را در واشــنگتن از دســت داده و گام بلند 
ديگرى براى استيضاح ترامپ پيش از پايان دوران رياست جمهورى اش 

برداشته مى شود.

جلد روز

 ايســتگاه گاهى تخيل كامًال بى فايده اســت... پس به شهر 
دكل بندان و انجير، به شــرقى ترين نقطه مازندران - گلوگاه - 
مى رويم تا اين شهريور، خودمان را برسانيم به روستايى كه براى 

ديدنش، دير كرده ايم.
طبق نقشه، «توسكاچشــمه» و «يانه سر» را از َسر مى گذرانيم 
تا مى رسيم به تراكتورهايى كه زمين ها را خيش مى كشند... به 
گردشــگرانى كه بادبادك هايشــان را هوا داده اند در باِد مجنوِن 

ييالق و باالى تخته سنگ هاى بزرگ، در حاِل پيك نيك اند.
واقعاً گاهى تصوير كردن شنيدنى ها و خواندنى ها بى فايده است. 
پس قصد بودن در دنياى دلپذيرترى از شــهر مى كنيم. آنجا كه 
مى گويند آدم هايــش مهربان ترند و قيافه دنيــا، كج و كوله و 

وارونه نشده است هنوز.
پيچ در پيــچ، آفتاب مى تابــد و روى علف هــاى اطراف جاده 
مى نشــيند تا همه جا را طال كند؛ كه آن رخداد بى نظير اتفاق 
مى افتد و فاصله مان مختصر مى شــود با بهشت. مسيِر سحرانگيِز 
يك طرف كوه، يــك طرف دّره را آغاز مى كنيم... مينى بوس قرمز 
روســتا را از باالى جــاده مى بينيم كه از پايين دســت كوهپايه، 

آرام آرام مى آيد.
با ديدن قطعه قطعه شــاليزارهاى سبز و طاليى، چشم مان عجيب 
تســخير مى شــود... جمع كوه و شاليزار و پوشــش گياهى است 
اينجا... كافى است تنها يكبار با خودتان تكرار كنيد شاليزار در دِل 

كوهستان! تا با احساس فوق العاده ما، همراه شويد.
مثل دونده اى كه به نفس زدن اُفتاده - زيبايى ها - تپش قلب مان 
را باال مى برند. آن قدر كه با خودمان مى گوييم: نه، اين روســتا پير 
ندارد... چطور با وجود زندگى در ســرزمين عجايب مى شود موى 

سپيد كرد؟
سرمســت از انتخاب و تصميم درســت مان، ســرانجام به تابلوى 
«خــوش آمديد» مى رســيم... و بعد از 10 دقيقه ِســحر و جادو، 

يكصدا مى خوانيم: «آوارد».
رخت ها دارند روى بندها و پرچين ها آفتاب مى گيرند. پيراهن هاى 

گلدار و بلوزهاى رنگى ايستاده در باِد ييالق، منظره اول است.
زير آســمان آبى، رّد درخت هــاى بلند و درختچه هــاى كوتاه را 

مى گيريــم و مى آييم پايين دســِت كــوه... مى گفتنــد «آوارد» 
حرف هــاى زيادى براى گفتــن دارد... صخره هايش، بوته زارانش، 

مردمانش... راست مى گفتند.
خانه هاى ِگلــى، بين خانه هاى تازه ســاخِت آوارد، دســتفروش 
دوره گرد، جاليزهاى كوچك كدو، كوچه باغ هاى مســحوركننده، 
مزرعه جارو، مستطيل هاى كاه و علوفه، دختركان قابلمه به دست، 
گروه جهادى كه خدمت اهالى كرده اند اين تابستان، بادهاى هرگز 
بيكار ننشسته ييالق و مزرعه گياهان دارويى قصه هاى زيادى براى 
گفتن دارند. و صد البته عســل مرغوب... كــه كندوها يكى دو تا 

نيستند و زنبورهاى كارگر اينجا بيكار ننشسته اند.
دقايقى بــا بچه هاى خوش لهجــه اين ديار َســر مى كنيم. با آقا 

مهدى چهار ســاله اى كه از زمين و آســمان حــرف مى زنيم با او 
و حّظ مى كنيــم از خوى كودكانه كوهى  اش... و پا به حســينيه 
دارالشــفاى آوارد مى گذاريم تا از خاطرات 6 شهيد روستا بشنويم. 
در خطه شمال ايم و در قلمرو مردمان سختكوش و نجيب و باصفا! 
در جغرافيايى كه هم مرز مازندران و گلســتان و ســمنان است! 
روســتايى كه از جنوب به پارم، از شرق به رمدان و نياال و از غرب 

به روستاى يخكش منتهى مى شود.
«آوارد» جاهاى ديدنى اش كم نيســت... آتشكده دارد، گلعلى سر 

كه قبرستانى است 600 ساله و غارهاى كبوددره.
دوســتى با «آوارد» را از دست ندهيد كه اين سرزمين، شگفتى و 

دلبرِى در هم دارد و نسخه هايش، پيرى را بَر باد مى دهد!

گزارش از شخص

سرانجام «ماهى سياه كوچولو»
«صمد بهرنگى» شهريور ماه سال 1347 در رودخانه «ارس» غرق شد

«آوارد»
پيرى را 

بَر باد مى دهد!

 رقيه توسلى  

ايســتگاه / بدون مقدمه يادداشت 
اينستاگرامى روح اهللا رضوى، مسئول 
بين الملل اتحاديه امت واحد را بخوانيد: 
«امشب براى عمره مفرده رفتيم جعرانه 
و محرم شديم. ســه شهيد سال هاى 
گذشته را كه با ايشان مراوده داشتم، به 
ياد آوردم. شهيد احمد العدينى غزاوى 
را كه در راهپيمايى بزرگ بازگشــت 

توســط صهيونيست ها شهيد شــد و با او از طريق فيس بوك و ديگر رفقاى 
غزاوى ام آشنا شده بودم؛ شهيد حمد بن زكزاكى پسر شيخ ابراهيم زكزاكى از 
نيجريه كه سه روز قبل از شهادتش در زاريا با او در كنفرانس فلسطين بيروت 
بودم و شهيد سيد عليشاه موسوى كه ميهمانمان در همقصه بود و ماه قبل توسط 

تكفيرى ها به شهادت رسيد. روح همه شهدا شاد باد».

/ اخيراً چند دوچرخه  ايســتگاه 
عمومى به ناوگان حمل و نقل تهران 
اضافه شده كه اهالى فضاى مجازى 
حســابى از آن اســتقبال كرده اند. 
يكى از كاربران نوشــته اســت: «از 
امروز اين دوچرخه ها ميهمان تهران 
با  بــود. دوچرخه هايى كه  خواهند 
اپليكيشــن مى توان آن هــا را پيدا 

كرد، تا مقصد ركاب زد و بدوت نياز به تحويل به كســى، قفل مى شوند 
تا راكب و ركاب بعدى. يك حلقه از زنجيره تالش هايى كه شــروع شده 
تا زمين و هواى تهران قابل تحمل تر شود. اين دوچرخه ها جى پى اس 
دارند تا دزديده نشــوند و ماشين هايى هســتند كه اين دوچرخه ها را 

جمع مى كنند.

ايســتگاه / حميد بعيدى نژاد، سفير 
فعلى ايــران در انگليــس در توييتى از 
اضافه شــدن يك بازى محلى كشــور 
بازى هاى  رقابت هــاى  ميزبان  اندونزى، 
آسيايى2018، جهت كمك به مدال آورى 
اين كشــور در اين دوره از رقابت ها انتقاد 
كرد. آقاى سفير اين دســت اقدامات را 
سخيف و مختص كشورهاى جهان سوم 

خواند! بعيدى نژاد در توييتر نوشت: «پنجاك سيالت ورزش محلى اندونزى امسال 
يكباره وارد بازى هاى آسيايى شد و 64 مدال از جمله 16 مدال طال به آن اختصاص 
يافت كه 14 مدال طال نصيب ميزبان شد. به لطف اين مدال ها اين كشور به رتبه 
چهارم صعود كرد. متأسفانه اين شيوه هاى سخيف جايزه دادن به ميزبان مسابقات، 

خاص كشورهاى جهان سوم است».

مخصوص جهان سومى ها!روحشان شاد

مجاز آباد

دوچرخه هاى «جى پى اس» دار 

مشكالت عميق ترامپ
هفته نامه تايم، ســومين اثر خاص 
خــود از توفانى كه كاخ ســفيد و 
اتاق رئيس جمهورى آمريكا را فرا 
گرفته به چاپ رســانده است. اين 
نشريه كه پيش از اين در دو شماره، 
ابتدا بارش باران و توفان و ســپس 
آب گرفتگى اتاق ترامپ تا لبه ميز 
كار او را به چاپ رســانده بود، در 
سومين دنباله اين نوع طرح خود، 
كل اتاق و كاخ سفيد را زير آب رفته 
نشــان داده در حالى كه ترامپ در 
تكاپو براى رساندن خود به سطح 

آب براى نجات پيدا كردن نشــان داده مى شــود. تيتر «عميق» نيز در حالى 
استفاده شده كه او را فرو رفته در مشكالت بسيار زياد اخير نشان مى دهد.

كوچ از سيليكون َولى
هفته نامه اكونوميست، به تغيير و 
تحوالت اخيــر در منطقه مركزى 
حضور شــركت هاى توليد علم و 
فناورى موسوم به سيليكون ولى در 
ايالت كاليفرنيا مى پردازد. بسيارى 
سيليكون ولى را كه شامل منطقه اى 
از سن خوزه تا سن فرانسيسكو است 
و به جز حضور ســه شركت از پنج 
شــركت ارزشــمند جهان در آن، 
خانه بسيارى از شركت هاى نوآور و 
مبدع جهان است، با شهر فلورانس 
در زمان رنســانس اروپا مقايســه 
مى كنند. قدرت اقتصادى سيليكون 

ولى به تنهايى از كشورهايى مانند سوئيس يا عربستان سعودى باالتر است اما به 
نظر شكل توليد فناورى دچار مشكل شده و مختصات جغرافيايى اين منطقه نيز 
در حال تغيير است و بسيارى از شركت ها در حال كوچ از سيليكون ولى هستند.

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

روستاگردى
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