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حوادث ايران

دخترى 
كه خون عرق مى كند! 

ويتنام: بيمارى نادر يك 
دختر 11 ســاله موجب 
شده اســت تا اون خون 

عرق كند! 
يك دختر 11 ساله اهل 
ويتنام كه هويتش دقيقاً 
اعالم نشده پس از انجام 
آزمايش هاى پزشكى روى 
او در بيمارستان ملى «كيوى هوآ» مشخص شد كه به بيمارى 

نادرى مبتالست كه موجب مى شود خون عرق كند!
اين عارضه عجيب از حدود سه يا چهار ماه پيش و بنا به ادعاى 
والدين اين دختر هنگامى كه فرزند آن ها براى امتحانات پايه 
چهارم دبستان دچار استرس شديد شده بود، شروع شد. در 
ابتدا آن ها عاليم اين عارضه را جدى نگرفتند اما با تكرار سه تا 
چهار بار اين مشكل در روز و همچنين سردرد شديد، آن ها به 

پزشك مراجعه كردند.(ركنا)

برادر ناتنى خواهر 17 ساله اش را 
قطعه قطعه كرد

آمريكا: يك برادر ناتنى كه خواهرش را با ضربات متعدد چاقو 
به قتل رسانده و جسد او را تكه تكه و در فريزر جاسازى كرده 

بود، در ميامى آمريكا دستگير شد.
نابرادرى 22 ساله  بعد از آنكه خواهر 17 ساله اش را در مسير 
مدرسه مى ربايد، به خانه اش مى برد و به او تجاوز مى كند. در 
ادامه براى آنكه ماجرا لو نرود خواهــرش را با ضربات متعدد 
چاقو به قتل مى رســاند و جنــازه اش را درون فريزر پنهان 

مى كند!
بر اساس گزارش پليس، بكى وات در اعترافات خود ادعا كرد: 
«هميشه پدر و مادر به كيت توجه مى كردند، چيزهاى خوب 
هميشه مال او بود. من او را از عمد كشتم و پشيمان هم نيستم. 
مى خواستم او را خفه كنم تا راحت تر بميرد، ولى كيت مقاومت 
كرد و من مجبور شدم او را با چاقو به قتل برسانم. مى خواستم 
جنازه اش را بعد از تكه تكه كردن درون سطل زباله بيندازم كه 
يك خانم و آقا مقابل خانه ام بودند و من مجبور شدم جنازه او 

را در فريزر جاسازى كنم.(ديلى ميل)

نجات 4 پناهجوى ايرانى
 توسط يك ماهيگير

انگليس: ســه مرد و يــك زن ايرانى توســط قايق 
ماهيگيرى بريتانيايى در نزديكى سواحل يكى از بنادر 

انگليس پيدا شدند.
ماهيگير بريتانيايى چهار مهاجر ايرانى را در حالى نجات 
داد كه دو روز را در يــك قايق بادى و در دو كيلومترى 

ساحل سرگردان بودند.
بر اساس اين گزارش، افراد نجات داده شده شامل سه 

مرد و يك زن بودند.
اين چهــار نفر از قايق هاى گشــت فرانســوى دورى 
مى كردند. بر اســاس قرارداد بين فرانســه و انگليس، 
مهاجران بايد به فرانسه عودت داده شوند چراكه به نظر 

مى رسد از فرانسه به سمت بريتانيا حركت كرده اند.
چند ماه پيش هم پنج ايرانى در حالى كه سعى داشتند 
با يك قايق بادى در وضعيت آرام دريا به بريتانيا برسند، 

پيدا شدند. (روزنامه اكسپرس)

صبح ديروز رخ داد
خودسوزى مقابل شهردارى تهران 

براى پروانه كسب!
تسنيم: صبح روز گذشته مردى 45 ســاله خــود را در مقابل ساختمان 
شهردارى تهران به آتش كشــيد. صبح روز گذشته مردى حدود 45 ساله 
قصد داشت به همراه فرزندش در مقابل ساختمان شهردارى تهران اقدام 
به خودسوزى كند. در ادامه مأموران شهردارى توانستند كودك را از پدر 
جدا كنند اما پدر با ريختن بنزين روى خود و با كشــيدن كبريت اقدام به 
خودســوزى كرد. پس از اين اقدام رانندگان خودروهاى عبورى با كمك 
كپسول هاى آتش نشانى آتش را خاموش كردند اما قسمت هاى از بدن اين 
شهروند دچار سوختگى شد. بنا بر اظهارات شاهدان، اين حادثه به دليل 
فشارهاى اعمال شده از طريق شهردارى منطقه 2 در شهرك مخابرات به 
وقوع پيوسته است،چرا كه مرد 45 ساله طى ماه هاى اخير مبلغى را بابت 
تغيير كاربرى مغازه خود پرداخت كرده بود، اما همچنان شهردارى تهران از 
ارائه مجوز فعاليت وى ممانعت كرده است. در ادامه اورژانس تهران در محل 

حاضر و فرد حادثه ديده را به بيمارستان منتقل كرد.

معاون دادستان اعالم كرد
حكم اعدام كودك آزار مشهدى
درانتظار تأييدديوان عالى كشور

قدس آنالين: حكم اعدام صادر شده 
براى يك مجرم كه اقدام به آزار جنسى 
كودكى در مشــهد كرده است، براى 
تأييد نهايى و اجرا به ديوان عالى كشور 

ارسال شده است.
معاون دادســتان عمومــى و انقالب 
خراسان رضوى با اعالم اين خبر گفت: 

اين متهم جزو محارم كودك بوده و مرتكب تجاوز به عنف شده است.
نيره عابدين زاده با بيان اينكه ناآگاهى كودك و والدين عامل مؤثر در بروز 
آزارهاى متفاوت نسبت به كودكان است، اظهار داشت: در كنار كودك آزارى 
جسمى، جنسى، روحى و روانى، غفلت و بى توجهى و جلوگيرى از تحصيل 

نيز جزو كودك آزارى محسوب مى شود.
وى با اشــاره به برگزارى همايش مادر و كودك با محوريت كودك آزارى 
گفت: در اين همايش كه امروز برگزار مى شود، آگاهى هاى الزم نسبت به 

محافظت كودكان از آزار و اذيت آموزش داده خواهد شد.

شرط بندى سر سرقت خودرو!
خط قرمز: فرمانده انتظامى طرقبه و شانديز از دستگيري دو سارق خودرو 
در روستاى ويرانى خبر داد. وى در تشريح اين خبر گفت: مأموران پاسگاه 
انتظامى ويرانى در پى اجراى حكم تخريب بــاغ وياليى در يكى از مناطق 
حاشيه اى روستاى ويرانى، به يك خودروى پژو 206 قرمز رنگ بدون پالك 
كه قطعات آن از هم جدا شده بود، مظنون شدند. سرهنگ حسن يوسفى 
افزود: پس از بررسى هاى الزم و اطمينان از سرقتى بودن خودرو، مأموران 
تجسس پاسگاه ويراني پس از 48 ساعت مراقبت نامحسوس از اين محل، 
سرانجام ساعت 3 بامداد سه شنبه گذشته، دو جوان كه با يك خودروى پژو 
206 قرمز رنگ ديگر قصد ورود به اين باغ ويال را داشتند، دستگير كردند. 
وى خاطر نشان كرد: در بازجويى ها، متهم 20 ساله شيك پوش كه ساكن 
يكى از مناطق غربى مشهد اســت، اعتراف كرد و مدعى شد كه مدتى قبل 
خودروى پژو 206 همسايه شان كه دقيقاً هم رنگ خودروى آن هاست را ديده 
و پس از شرط بندى با دوســتش اقدام به ربودن آن كرده اند. وى ادامه داد 
سپس خودرو را به باغ وياليمان برديم و قطعاتش از هم باز كرده و برخى از آن 

قطعات خودروى سرقتى را هم روى خودروى خودم نصب كردم.

حوادث جهان

حكم اعدام صادر شده 
براى يك مجرم كه اقدام به آزار جنسى 
كودكى در مشــهد كرده است، براى 
تأييد نهايى و اجرا به ديوان عالى كشور 

معاون دادســتان عمومــى و انقالب 
خراسان رضوى با اعالم اين خبر گفت: 

 

عقيل رحمانى: با دســتور دادستانى مشهد 
بيش از 35 هكتار از زمين هــاى كه متعلق به 
اوقاف و آستان قدس رضوى بود، در حاشيه شهر 
مشهد از يد متصرفان غيرقانونى خارج و بناهاى 

غيرمجاز نيز قلع و قمع گرديد.
زمين هاى دولتى،وقفى و بدون صاحب هميشه 
در تيررس افراد ســودجو قرار داشته و دارد. از 
همين رو برخى افراد با علم به ماجرا، در فرصتى 
مناســب و يك شــبه چندين هكتار زمين را 

تصرف و دور آن را ديوار مى كنند!
عامالن اصلى اين اقدامــات مجرمانه كه با نام 
زمين خوار در بين مردم شــناخته مى شوند، 
بيشتر تصرفات را با نيت قطعه بندى و فروش به 
ديگر شهروندان انجام مى دهند! در پى آن هم 
سودهاى كالن به جيب مى زنند و خريداران را 

ميان گود رها مى كنند و ناپديد مى شوند.
از همين رو و با توجه به اهميت ماجرا مدتى 
پيش دادستان مشهد دستور ايجاد مجتمع 
ويژه رسيدگى به پرونده هاى زمين و مسكن 
را صادر و ايــن مجتمع قضايــى كار خود را 

آغاز كرد.
بر همين اساس در دو روز گذشته و با دستور 
مقام قضايــى ســه عمليات اجــراى حكم 
قلع وقمع بنا و رفع تصرف از زمين هاى اوقاف 
و آســتان قدس رضوى، در مناطق مختلف 

شهر مشهد اجرا شد. 
قاضى غالمــى كه پرونــده تصرفات صورت 
گرفته را مورد بررســى و حين اجراى حكم 
و به صورت ميدانى در محل حضور داشت و 
بر روند اجراى دستور قضايى نظارت مى كرد 
درتشريح اقدامات صورت گرفته به خبرنگار 
قدس گفت: باتوجه به تصرفات متعددى كه 
در برخى مناطق شهر ديده مى شود، اقداماتى 
با همراهى دستگاه هاى متولى صورت گرفت 
تا جلوى  اين زمين خوارى ها آنها گرفته شود.
اين مقام قضايى تصريح كرد: در همين زمينه 
تيم هاى حفاظت از اراضــى اداره كل اوقاف و 
آستان قدس رضوى بررسى هاى را صورت دادند 
كه در پى آن هم ســه منطقه مورد شناسايى 
قرار گرفت كه افراد سود جو زمين هاى وقفى 
را در فرصتى مناســب و به دور از چشم عوامل 
حفاظتى به تصرف خود در آورده و دور آن ها را 

ديوار كرده بودند!
بر همين اســاس بود كه كارشناســان مربوط 
گزارش تصرفــات صورت گرفتــه در مناطق 
بلوار طبرســى (حصار افغان)، شهرك طرق و 
دامدارى هاى طرق را تنظيم و به دادسرا ارائه 

دادند.
رئيس شعبه 772 دادســراى زمين و مسكن 
مشهد ادامه داد: با وصول گزارش هاى موصوف، 

معاون محترم دادستان آقاى جاويد نيا پرونده 
مذكور را به اين شعبه ارجاع داد.

ازهمين رو تحقيقات قضايــى دقيقى در اين 
زمينه صــورت گرفت و حتى اســناد مالكيت 
زمين ها از هر دو نهاد اداره كل اوقاف و آستان 
قدس رضوى اخذ شــد و به دقت مورد بررسى 

قرار گرفت. 
قاضى غالمى بيان داشت: در ادامه مالكيت هر 
دو نهاد مورد تأييد قرار گرفت. از ســوى ديگر 
هم تحقيقات و ارائه نظر هاى كارشناسى نشان 
مى داد زمين هاى تصرف شده كاربرى زراعى 
داشته است كه در برخى مناطق قطعه بندى و 

تبديل به باغ ويال شده بود. 
پس از آن در راســتاى حفظ حقــوق موقوفه 

دستور قلع بنا صادر شد و در روزهاى 11 و 13 
شهريور حكم مذكور نيز اجرا گرديد.

وى گفت: در مرحله اول اجراى رفع تصرفات، 
تيم هاى عملياتى يگان حفاظت اراضى اداره كل 
اوقاف و نيروهاى انتظامى به منطقه حصار افغان 

در بلوار طبرسى عزيمت كردند.
در اين زمينــه، بيش از 35 هكتــار زمين كه 
توسط افراد سود جو تصرف و پس از آن به برخى 
از افراد نا آگاه و يا مطلع از ماجرا فروخته شده 
بود، رفع تصرف گرديد و بــه حالت اوليه خود 

برگشت داده شد.
وى تصريح كرد: در محل افرادى حضور داشتند 
كه مدعى اين نكته بودند توسط افرادى مورد 
كالهبردارى قرار گرفته انــد و در ازاى خريد 
برخى قطعات، 80 ميليــون تومان هم هزينه 

پرداخت كرده اند. 
در عمليات مذكور حدود 60 ويالى غيرمجاز 
در ابعاد 1000 تا 1200 مترى كه در زمين هاى 
وقفى بنا شده بود، پس از آنكه اخطار تخليه به 

متصرفان داده شد، تخريب گرديد.
حتى افراد سود جو منطقه را خيابان كشى و... 
نيز كرده بودند كه اين اقدام باعث فريب خوردن 

برخى خريداران شده بود.
قاضى غالمى در تشــريح عمليات دوم و سوم 

هم اظهارداشــت: در دو عمليات رفع تصرف 
كه روز گذشــته اجرايى شــد، يگان حفاظت 
اراضى آستان قدس رضوى به همراه مأموران 
كالنترى شــهرك طرق، دو رفع تصرف يكى 
در خيابان صاحب الزمــان 12 و ديگرى هم در 
منطقه دام طرق را اجرا كردند. در عمليات دوم 
حدود 5500 متر زمين كشــاورزى از تصرف 

افراد خارج گرديد.
اين نكته جاى تأمل داشــت كه اكثــر افراد، 
زمين هاى مذكور را يا قولنامه اى يا با كپى اجاره 
موقوفه و بودن تحقيق و استعالم از دستگاه هاى 
مســئول خريدارى كرده بودند كه باعث وارد 

آمدن خسارت هاى مالى به آن ها شده بود.
نظر دادستانى بر اين اســت كه از افرادى كه 
ناآگاهانه در دام افراد ســودجو گرفتار شده اند 
حمايت كند، تا آن ها بتوانند حقوق از دســت 
رفته خود را بازيابند و از اين جهت دادســتانى 

كنار آن ها خواهد بود.
اين نكته هم مســتلزم آن اســت كه آن ها با 
همراهى اداره كل اقاف شكايتى از افراد سودجو 

در دادسرا مطرح كنند.
وى ادامه داد: در اين زمينه افرادى شناســايى 
شدند كه از عامالن فروش زمين هاى موقوفه 
بودند. در تحقيقات قضايى مشخص شد برخى 
از آن ها تحت جرايمى ديگر دستگيرشده و در 
حال تحمل كيفر هستند. برخى از سودجويان 

هم تحت تعقيف قرار گرفته اند.
در ادامه معاون دادســتان مشهد و سرپرست 
دادسراى ناحيه 7 مشهد هم گفت: با توجه به 
دستور دادستان محترم مشهد مبنى بر نظارت 
دقيق بر ساخت و ساز هاى حاشيه شهر مشهد، 
بنا داريم بــا تمامى مــوارد و تصرفاتى كه در 
چند ســال اخير صورت گرفته و در اين زمينه 
بعضاً كوتاهى دســتگاه هاى مســئولى مانند 
جهادكشــاورزى و... باعث آن بــوده، برخورد 

قاطعى انجام دهيم.
قاضى جواد جاويدنيا افزود: شــهروندان عزيز 
به اين نكته توجه داشته باشــند كه به صرف 
وجــود چند ويالى ســاخته شــده در برخى 
مناطق، اقدام به خريــد زمينى نكنند و قبل از 
آن استعالم هاى مورد نياز را اخذ كنند و توسط 

برخى فروشندگان اغوا نشوند.
سرپرست دادسراى زمين و مسكن مشهد ادامه 
داد: شــركت هاى ارائه دهنده خدمات شهرى 
بايد دقت داشته باشــند، اگر دستگاه قضايى 
براى منطقه اى دستور قلع و قمع صادر كند و 
يا محلى را پلمب كند و آن ها برخالف دستور 
به متخلفان اتشــعابات آب و بــرق و... واگذار 
نمايند به عنوان متخلف بــا آن ها هم برخورد 

خواهد شد.

در سه عمليات و با دستور دادستانى مشهد صورت گرفت

نجات 35 هكتار زمين  وقفى از چنگ زمين خواران
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گفت و گو با مجيد نظافت يزدى 
به انگيزه انتشار گزيده شعر طنز شاعران خراسانى 

«سوسه» قدس در سوره مهر

از عليرضا در حضور پدر و مادرش تقدير شد
كفش طال و نقره ليگ هلند

 در دستان جهانبخش

نگاهى به 4 موزه شاخص مردم شناسى كشور
به بهانه روز ملى مردم شناسى

رّدپاِى مردم  در دل تاريخ
گفت وگوى قدس با جواد عزتى 

در حاشيه اكران مردمى فيلم «تنگه ابوقريب» در پرديس سينما هويزه مشهد

سينماى دفاع مقدس تمام شدنى نيست رّدپاِى مردم  در دل تاريخرّدپاِى مردم  در دل تاريخ
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مردم

آیین

مردمنگاریپیترودالوالهدربارهآدابورسومایرانیها
دربابشیوهپُلوخوردنایرانیها

با روی کار آمدن صفوی ها و محکم شدن پایه های حکومتشان، مرزهای 
ایران به روی اروپایی ها باز شــد و روابط ما با آن ها ســر و شکل دیگری 
پیدا کرد و خیلی گرم تر از قبل شد. سیاست درهای باز ایران سبب شد 
که جهانگردان و سفرنامه نویســان اروپایی، یکی پس از دیگری به اینجا 
بیایند و شــروع به گشــت و گذار کنند. انگار که سرزمین ناشناخته ای را 
کشــف کرده اند. رسم و رسومات ما و شیوه رفتار و نوع تعاملمان این قدر 
برای فرنگی ها جذاب بوده که سال ها در ایران می ماندند تا سر از کارمان 
دربیاورند و بفهمند که به قول خودشــان چرا ما این طور رفتار می کنیم. 
نوشته های دالواله که جزو معروف ترین جهانگردان زمان خودشان بوده  
 اســت، درباره مردم ایــران جزو کم  نظیرترین نمونه هــای مردم  نگاری 

آداب و رسوم ماست. 
او می گوید: همانطور که بعدها به کرات مالحظه کردم، نان در کردستان و 
به طور کلی در ایران، بسیار نازک و شکل آن دایره مانند و سفیدرنگ است 
و خوب پخته می شود و شبیه الزانیاست که از آن ماکارونی تهیه می کنند. 
از قاشق و امثال آن خبری نیست و طرز غذا خوردن ایرانیان این است که 
از دست به عنوان قاشق و چنگال استفاده می کنند. چند عدد قاشق چوبی 
سر سفره وجود داشت، ولی به غیر از ما فرنگی ها هیچ کس آن ها را مورد 
استفاده قرار نداد، زیرا ایرانیان از دست به عنوان قاشق استفاده می کنند و 
به طریق خاصی چهار انگشت را به طور پیوسته به یکدیگر در داخل ظرف 
غذا می چرخانند. نمی دانم از پلو تا به حال چیزی شــرح داده ام یا خیر؟ 
پلو برنجی است که نسبت به برنج های ما، پخت آن کمتر است و آبکشی 
شــده و آن را با روغن دم کرده اند. غالباً برنج با گوشت دام و یا مرغ طبخ 
می شود و به عالوه چاشنی و ادویه مختلفی به آن می زنند. دانه های برنج 
به یکدیگر نمی چسبد به طوری که وقتی در قاب قرار می گیرد، با وجودی 
که بخوبی پخته شده، این طور به نظر می آید که خام است. در داخل پلو 
ممکن است بادام یا پسته یا کشمش یا ترشی یا شیرینی به انحای مختلف 
مخلوط شده باشد. این غذا فوق العاده سالم و به ذائقه من خوشایند است؛ 
به عالوه در موقع سفر نیز حمل آن زحمتی فراهم نمی کند و زود می توان 
آن را گرم کرد و شکم را نیز زود سیر می کند؛ زیرا یک بشقاب پلوی ایران،  
با چهار بشقاب برنجی که به طریق ایتالیایی پخته شده باشد، برابر است. 
من در مراجعتم برای شما این غذا را تهیه خواهم کرد و مطمئن هستم 
موافق طبعتان خواهد بود. در میهمانی، خوردن پلو فقط مدت کمی به 
طول انجامید … بعد از جمع کردن بشــقاب ها آفتابه و لگن آوردند تا با 
آب گرم که حتی در تابستان نیز به روی دست ریخته می شود، چربی های 

غذا زدوده شود. 

نگاهیبه4موزهشاخصمردمشناسیکشوربهبهانهروزملیمردمشناسی

از »کاخ ابیض« 
تا »حمام مهدی قلی بیگ«

 کاخ ابیض گلستان تهران
قدیمی ترین موزه مردم شناسی کشور

در اواخر ســلطنت ناصرالدین شــاه، ســلطان 
عبدالحمیــد، پادشــاه عثمانی مقــداری اثاثیه 
ارزشمند و گران بها برای شاه ایران فرستاد. چون 
در آن زمان همه کاخ ها و تاالرهای ســلطنتی با 
تابلوهــا و اثاثیه متعدد پر و آراســته شــده بود، 
ناصرالدین شاه تصمیم گرفت که در گوشه جنوب 
غربی محوطه کاخ گلســتان که قبل از این محل 
عمارت کاله فرنگی یا همان برج آغامحمدخانی 
بود، کاخ جدیدی بنا کند و هدایای سلطان را در 

آن جای دهد. 
این بنا به علت سفیدی رنگ نمای ساختمان که 
به شیوه بناهای قرن ۱۸ اروپا گچ بری و نماسازی 
شــده بود و نیز به دلیل آنکه پله های سراسر کاخ 
مرمر سفید رگه دار بود، کاخ ابیض نامیده می شد. 
این کاخ از همان ابتدا به جلســات هیئت دولت 
اختصاص یافت، اما ســال۱3۱4 رضاشاه دستور 
داد کــه این مکان به موزه مردم شناســی تبدیل 
شود. برای همین کارشناسان و آدم های مختلفی 
سرتاسر ایران را جست وجو کردند و از اشیا و لوازم 
زندگی مردم شــهرها، روســتاها و اقوام مختلف 
گرفته تا لباس های محلــی را جمع آوری کردند 
و به این ساختمان آوردند. موزه سرانجام مهرماه 

ســال۱3۱6 افتتاح شــد و در طول این سال ها 
به یکــی از قدیمی ترین و غنی تریــن موزه های 
مردم شناســی در سطح کشــور تبدیل شد. این 
موزه در دو طبقه و از بخش های متنوعی تشکیل 
می شــود؛ طبقه همکف شــامل بخش اداری و 
تاالرهای نمایش اســت. در طبقــه دوم عالوه بر 
پوشــاک مناطق مختلف ایران، پوشــش مردان 
و زنــان قاجار و موارد دیگر در معرض تماشــای 

بازدیدکنندگان است.
 

 موزه کندلوس مازندران؛ به همت استاد

خیلــی کم پیــش می آید که یک روســتا موزه 
داشــته باشــد؛ آن هم موزه  پُــر و پیمان و غنی 
با کلی ســند و مدرک و لــوازم خاص از فرهنگ  
مازندران. موزه مردم شناسی کندلوس این روستا 
را به یکی از قطب های گردشگری استان مازندران 
تبدیل کرده اســت. ایجاد این مجموعه فرهنگی 
به همت »علی اصغر جهانگیــری« که خود زاده 
این روستا اســت، امکان پذیر شد. همه آثار این 
موزه جزو کلکســیون شخصی دکتر جهانگیری 
اســت. او از کودکی به جمع آوری اشیای قدیمی 
عالقه داشته و اصالً یکی از سرگرمی هایش خرید 
اشیای قدیمی از پیرها و قدیمی ترهای این روستا 
و روستاهای اطراف بوده است. این موزه با الهام از 

داستان های شــاهنامه ساخته شده و یک بخش 
آن به اشیای ارزشمند دوران های مختلف تاریخی 
اختصاص یافته است و بخش دیگر جلوه هایی از 
آداب و رســوم و ویژگی های اجتماعی و فرهنگی 
مــردم منطقه را به نمایش می گذارد. این اشــیا 
شامل بافته ها، پوشــاک و زینت آالت روستایی، 
مجســمه ها، نقاشی های ســنتی و قهوه خانه ای، 
ظروف و ابزارآالت فلزی و چوبی و اشــیا و ظروف 
سفالی، چینی آالت، وسایل روستایی از هزاره دوم 
قبل از میالد تا دوره قاجاریه است. اسناد و کتب 
خطی، نسخ خطی، کالم اهلل مجید، دیوان اشعار و 
عقدنامه ها و فرامین آن نیز بخشی از این گنجینه 

به شمار می رود. 

بنای رختشوی خانه زنجان
کم نظیر و دیدنی

ازخاص ترین مکان های دیدنی زنجان بعد از گنبد 
سلطانیه، همین رختشوی خانه معروف این شهر 
در محله ای معروف به بابا جامال چوقوری )گودال 
بابا جمال( در قلب بافت تاریخی شهر زنجان است 
که منطبق بر حصار قدیمی شهر، در یک منطقه 
پرتراکم مسکونی ســاخته شده  است. رختشوی 
خانــه زنجان مکانی بود که مردم شــهر لباس و 
رخت خــود را در آن محل می شســتند. چنین 

کاربری برای یک بنای عمومی در جهان مشــابه 
ندارد یا کم نظیر است. این بنا به جهت وجود هوای 
سرد در زمستان ها برای بانوان زنجانی ساخته شده  
است و بانی آن دو برادر به نام های مشهدی اکبر 
معمار و مشهدی اسماعیل بنا بودند. در واقع زمین 
آن را علی اکبر خان توفیقی، اولین شــهردار وقت 
زنجان، خریداری کرده و بنا در سال ۱34۵ قمری 
به دســتور او ساخته شــده است. سبک و سیاق 
معماری این بنا را می توان به شــیوه اواخر دوره 
قاجــار و اوایل دوره پهلوی نســبت داد. هدف از 
ساخت این رختشوی خانه، تأمین امنیت و آسایش 
زنان در یک مکان سرپوشــیده بوده  است. از نظر 
تشابه کاربری چنین بنایی در هیچ قسمتی از ایران 
به این شــکل دیده نشده، ولی از نظر معماری با 
مسجد عباسقلی خان و دروازه ارگ قابل مقایسه  
اســت. این بنا به طور عام المنفعه و شبانه روزی 
بوده و بابت استفاده از آن هیچ پولی از شهروندان 
دریافت نمی شده  است. بنای رختشوی خانه شهر 
زنجان، هم اکنون مهم ترین موزه مردم شناســی 
این اســتان است و در آن انواع لباس های محلی، 
زیورآالت، ابزار و وســایل مورد استفاده بانوان در 

معرض دید همگان قرار گرفته .

 حمام مهدی قلی بیک مشهد 
گرمابه ای با نقاشی های خاص

از باب الجواد حرم که بیرون بیایید، درست سمت 
راست و درچند قدمی حرم امام رضا)ع( با یکی از 
بزرگ ترین حمام های ایران روبه رو خواهید شد که 
با قدم گذاشتن به درون آن ساختاری بسیار زیبا از 
حمام های قدیمی را می بینید که نمونه اش را بعید 
اســت جای دیگری دیده باشید. این حمام بنایی 
قدیمی با سقفی زیبا، رنگین و منحصر به فرد است 
که قدمت آن به دوران صفویه برمی گردد. حمام 
مهدی قلی بیک درســت در کنار مسجد قدیمی 
شاه مشهد قرار دارد و از همین رو تا مدت ها به نام 
حمام شاه شناخته می شد تا آنکه پس از انقالب 
اسالمی نام حمام رضوی را بر روی آن گذاشتند. 
این حمام زیبا بنا به خواسته فردی به نام مهدی 
قلی بیک در ســال ۱3۰۰ خورشــیدی ساخته 
و وقف مردم شــد و امروزه نیز با همان شناخته 
می شــود. این حمام سالیان دراز، یعنی تا همین 
بیست و چند سال پیش مورد استفاده عموم مردم 
بود تا آنکه به صورت متروکه درآمد و چندسالی 
هم مورد بی توجهی قرار گرفت تا آنکه ســازمان 
میراث فرهنگی و آستان قدس در اقدامی مشترک 
در ســال ۱3۷۸ به مرمت و بازسازی حمام توجه 
نشان دادند. در نهایت در سال ۱3۸۵ و همزمان 
با والدت امام هشتم شیعیان، درهای حمام مهدی 
قلی بیک با عنوان موزه تخصصی مردم شناسی به 
روی مردم باز شــد. سربینه و چال حوض حمام 
مهدی قلی بیک که به عنوان موزه مردم شناســی 
استفاده می شــود، پُر اســت از متعلقات حمام، 
وسایل استحمام، وسایل آرایش، وسایل روشنایی، 
ســماورها و قهوه جوش ها و پوشاک و منسوجات 
محلی خراسان که در سالیان دور از مردم خراسان 
از آن ها استفاده می کردند و حاال بخشی از فرهنگ 

عامه شده است و دیدنش خالی از لطف نیست.

مردم/حامدکمالی تقویمایرانپُراستازانواعواقسامروزهاونامگذاریهایمختلفکه10
غیرازمذهبیهایشوبرخیدیگر،تقریبًاهیچنامونشانیازبقیهوجودنداردوکسیهم
ازوجودشاناطالعندارد؛مگرآنهاییکهکاروعلموتخصصشانبهآنروزخاصمرتبط
استوبایدحتمًاگرامیاشبدارند.یکیازآنروزهایناشناختهتقویمی،روزمردمشناسی
اســت.دلیلنامگذاریاشهمآنطورکهمیگویندکهبهپاسبزرگداشتابوریحانبیرونی
اســتکهدرکنارهمههنرهایدیگرش،ازنجوموریاضیگرفتهتافلســفه،دستیهمبر
آتشمردمشناسیداشتهوبهنوعیقبلازفرنگیهااوپدراینعلممحسوبمیشود.البته
نزدیکترینچیزیکهباشنیدنواژهمردمشناسیبهذهنمامیرسد،موزههاییاستکهبا
ایننامدربیشترشهرهایایرانوجودداردودایرهالمعارفحّیوحاضریازفرهنگوآداب
ورســومآنشهراست.بهبهانهروز»مردمشناسی«َسریزدیمبهچندموزهمردمشناسی
معروفایرانکهنامشاندرســطحبینالمللیمطرحاستودرادامهنگاهیانداختهایمبه
مردمنگاریپیترودالوالهوشــاردن،سفرنامهنویسانمشهوردورهصفوی،اززندگیمردم

ایراندرآنزمانکهخواندنشخالیازلطفنیست.
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يادداشت

علت ذكر نشدن نام امام على در آيه واليت
«انگشــتر بخشــى» امام على بن ابى طالــب(ع) در ركوع نمــاز ظهر روز 
24ذى الحجه سال دهم هجرى قمرى و نزول «آيه واليت» در مسجد رسول اهللا 
در مدينه يك واقعيت بزرگ تاريخى است. اين حقيقت را ابوذر، عمار، بالل و 
ابن عباس گزارش كرده اند (البرهان فى تفسير القرآن، ج 1، ص 479 تا 485).

آيه واليت از آياتى اســت كه شــخصيت و جايگاه الهى امــام على(ع) را به 
جهانيان نشــان مى دهد. در ارتباط و پيوند آيــه واليت و امام على(ع) هيچ 
ترديدى وجود ندارد و شــيعه و سنى در آن اتفاق نظر و اجماع دارند. در اين 
آيه نام امام على(ع) با وصف خاص آمده است. به فرمان خداى سبحان در پى 
انگشتربخشى اميرمؤمنان امام على(ع) جبرئيل امين آمد و به جهانيان چنين 
َالَة َويُْؤتُوَن  ُكُم اهللاُ َو َرُســولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الَصّ گفت: «إِنََّما َولُِيّ
َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن؛ سرپرست و ولى شما، تنها خداست و پيامبر او و آنان كه  الَزّ
ايمان آورده اند، همان كسانى كه نماز را به پا مى دارند و در حال ركوع زكات 

مى دهند»(مائده، آيه 55).
 با نزول اين آيه، پيامبر(ص) و اهل مســجد همه تكبير گفتند. «اخالص و 
زكات در حال ركوع» در مدينه و «نزول آيه» فقط يك بار در تاريخ اتفاق افتاده 
است و فرصتى براى معرفى خليفه پيامبر و وصى رسول اهللا و امام و ولى عصر 
براى پس از رحلت پيامبر(ص) شده است. پس از آن برخى تا 40 انگشتر در 
ركوع به فقيران دادند اما هرگز آيه اى درباره آنان نازل نشد. اگر فردى سؤال 
كند: آيا نام امام على بن ابى طالب(ع) در قرآن آمده است؟ در پاسخ مى توان 
َالَة َويُْؤتُوَن  گفت: آرى! بى شك واژگان جمله «َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الَصّ
َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن» در آيه واليت عنوان و وصف خاص حضرت على بن ابى  الَزّ
طالب(ع) اســت و اين جمله بََدل نام امام على(ع) قرار گرفته است. چون در 
اينكه منظور از فردى كه در اين بخش آيه توصيف شده امام على(ع) است، 
هيچ ترديدى وجود ندارد. بنابراين آيه واليت راهنماى اهل توحيد و نبوت به 
سوى امامت است. در اين آيه خدا و پيامبر(ص) و امام على(ع) به عنوان ولّى 
مردم معرفى شــده اند. «انّما» بيانگر حصر است پس فقط و تنها ولّى پس از 
پيامبر خدا، على بن ابى طالب(ع) مى باشد. ادامه دهنده راه خدا و پيامبر خدا، 
و ولّى بالفصل رسول اهللا، شخص امام على(ع) است. قطعاً در مفهوم «ولّيكم» 
در اين آيه سرپرستى و حكومت و اولويت نهفته است زيرا ولّيكم در اين آيه 
يك بار براى خدا ذكر شده و رسول اهللا و امام على(ع) بر آن عطف شده است. 
بى توّجهى و فراموشى پيام آيه واليت و غفلت از سبب و شأن نزول آن باعث 
گمراهى و كجروى در جهان اسالم شد. بايد به قرآن بازگشت و خط حزب اهللا 
را از آيه واليت آموخت و با معرفت اهل بيت(ع) و پذيرش امامت و اطاعت از 
ولّى جهانيان پس از پيامبر(ص) كه در اين آيه معرفى مى گردد، به سعادت، 

فالح و كمال رسيد.
در آيه واليت واژه «ولّيكم» ولّى همه انســان ها را تبيين مى كند. به حكم آيه 
واليت ولّى همه مردم جهان «اهللا» و «رســول اهللا» و امام على(ع) است كه در 

حال ركوع زكات داد و انگشتر به فقير بخشيد.
اگر سؤال شود: چرا بر نام امام على(ع) در قرآن تصريح نگرديده است؟ پاسخ 
اين است كه حفاظت قرآن از تحريف، علت عدم تصريح بر نام على در قرآن 

بوده است.
َالَة َويُْؤتُوَن   ترديــدى وجود ندارد كه تعبير «َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الَصّ
َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن» دقيقاً در جاى على بن ابى طالب(ع) قرار گرفته اســت.  الَزّ
گرچه كسانى كه نمى خواهند حقيقت را بپذيرند با تفسير به رأى و تحريف 
معنوى و شبهه آفرينى تالش كرده اند پيام اصلى آيه واليت را انكار نمايند و 
آن را به فراموشى بسپارند، اما هرگز در صدد حذف اين آيه از قرآن و تحريف 

لفظى بر نيامده اند.
حكمت الهــى و تدبير براى مصونيت قرآن از تحريف لفظى و پيشــگيرى 
از تــالش براى حذف حتى يك كلمــه از قرآن مجيد، علت نيامدن نام امام 
على(ع) در آيه واليت بوده است. روشن است كه خداى متعال حفاظت قرآن 
از تحريف و مصونيت ابدى آن از تغيير را تضمين نموده است و بر اين حقيقت 

در قرآن تصريح شده است (حجر، آيه 9).
يكى از راه هاى تحقق و پايدارى اين مصونيت جاويدان، همين عدم تصريح بر 
نام امام على(ع) است. با اين عدم تصريح، زمينه براى تالش هاى شيطانى با 
انگيزه هاى دنيوى و سياسى با تظاهر به رويكرد دينى در جهت تحريف قرآن 
از بين رفت. عدم تصريح مانع حركت ها و اقدام هاى مدعيان ديانت عليه قرآن 
شد. از اين رو برخى همين سبب و شأن نزول را ديدند يا از آن با خبر شدند 
و شــناختند اما آن را انكار كردند (نحــل، آيه 183) ولى به كژراهه تحريف 
وارد نشدند. بنابراين قرآن با پرهيز از تصريح بر نام على(ع) و تنها ذكر وصف 
على بن ابى طالب(ع) در آيه واليت هم ولّى پس از پيامبر(ص) را معرفى نمود 

و هم راه تحريف را بست.

خبر

آيت اهللا جوادى آملى:
طرح مسائل علم دينى از نوآورى هاى حوزه علميه است

رسا: آ يت اهللا جوادى آملى با بيان اينكه به بركت انقالب اسالمى علومى كه 
محجور بود، مشهور شد، گفت: به بركت نظام اسالمى حوزه علميه فعلى 
به بسيارى از مسائل مورد نياز كه در رساله هاى قبلى نبود، پاسخ مى دهد.

استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم در پيام تصويرى به مراسم آغاز 
سال تحصيلى حوزه هاى علميه مازندران اظهار داشت: طرح مسائل علم 
دينى از نوآورى هاى حوزه علميه است كه به لطف الهى عده اى ارباب قلم 
و قدم با بنان و بيان اين مسئله را تقويت كردند و همچنان در شكوفايى 
آن مى كوشــند. وى با بيان اينكه عترت، ِعدل قرآن است و روايات حتماً 
بايد بر قرآن عرضه شوند، ادامه داد: اصل، قرآن است و روايت، شارح آن و 
مبّين آن است؛ سه اصل را به نظام ما، به جامعه ما و حكومت ما، به هيئت 
حاكمه ما، به مردم ما ابالغ مى كند؛ اصل اول اصل تعليم است، اصل دوم 
اصل تزكيه است، اصل سوم اصل تذكره. اصرار قرآن كريم اين است كه ما 

بفهميم، يك؛ عمل بكنيم، دو؛ بيابيم و ببينيم، سه.
آيت اهللا جوادى آملى بيان داشت: اگر حوزه هاى علميه به اين بارگاه رفيع 
بار نيابند، در همان كارگاه عملى مى مانند، آن وقت مى شوند علم فروش! و 
به جايى نمى رسند. اين شهدا به اين جاها رسيدند، براى اينكه «َفِرحيَن بِما 
آتاُهُم اهللاُ» اول چيزى كه اين ها نظر كردند وجه خداست. اين ها اين كشور 
را طيب كردند. طاهر كردند. اگر جايى در اثر ذبح يك حيوان، خونى ريخته 
شــود، باران آن را پاك مى كند؛ اما اختالس را، دريافت نجومى را، احتكار 
را، ده ها تزوير سياسى را فقط خون شهيد پاك مى كند. حوزه هاى علميه 
اگر شــهيد دادند كه خود مباشر تطهير هستند، اگر شهيد ندادند، مبلِّغ 
َِّتى فِيَها ُدفِْنُتْم»،  تطهير هســتند بايد بگويند كه «ِطْبُتْم َو َطابَِت األَْْرُض ال
ايران اسالمى را شهداى ما طيب كردند. اين باران نيست كه خون را پاك 
مى كند، اين خون شهيد است كه جامعه را از اختالس تطهير مى كند، از 
احتكار تطهير مى كند، از ايجاد بازار ملتهب تطهير مى كند، از گران فروشى 

تطهير مى كند. اين كار حوزه است!

 معارف / مصطفى لعل شاطرى  بنا به تفاسير 
و احاديث موجود، بيســت وچهارم ذى الحجه روز 
مباهله است، چنان كه در اين روز خداوند متعال 
بــر ارزش ها و فضيلت هاى اهل بيت(ع) و جايگاه 
راســتين آنان در درك و شناخت اسالم راستين 
به واسطه آنان تأكيد داشته است. از اين رو روايات 
فراوانى در منابع معروف و دست اول اهل سّنت و 
منابع اهل بيت(ع) آمده است، كه با صراحت بيان 
مى دارد كه آيه مباهله درباره على، فاطمه، حسن و 

حسين(ع) نازل شده است. 

  ماجراى مباهله
در روزهاى آغازين اســالم، «نجران» بــا 70 دهكده 
تابع خــود، در نقطه مرزى حجاز و يمن، تنها منطقه 
مسيحى نشــين در حجاز بود[1]. پيامبر اسالم(ص) 
به موازات مكاتبه با ســران دولت هاى جهان و مراكز 
مذهبى، نامه اى به اُسقف نَجران(ابوحارثه) ارسال و طى 

آن نامه، ساكنان نجران را به آيين اسالم دعوت كرد.
ماجراى مباهله از آنجايى آغاز شد كه پيامبر(ص) 
پس از تشــكيل حكومت اسالمى در مدينه و به 
دنبال گسترش اسالم به ساير نقاط جهان نامه اى 
به ابوحارثه، اســقف مســيحيان بخش نجران، 
از مناطق مســيحى نشــين مرز حجــاز و يمن 
نوشــتند و در آن نامه سه پيشنهاد را ارائه دادند؛ 
پيشنهاد اول، پذيرش اســالم و قوانين اسالمى؛ 
كه در اين صورت مســلماً حاكميت خودشان بر 
ســرزمين شــان به رسميت شــناخته مى شد، 
پيشنهاد دوم پرداخت جزيه و ماليات به حكومت 
اســالمى در برابر به رسميت شناختن حاكميت 
خودشان بر سرزمين شــان و تأمين امنيت آن ها 
به وسيله حكومت اسالمى پيامبر(ص) و پيشنهاد 
سوم هم آمادگى براى جنگ با حكومت اسالمى 
كــه در اين صورت در حكومت اســالمى تجزيه 
خواهند شــد و حاكميت شان را از دست خواهند 
داد و بــه ســرزمينى از ســرزمين هاى حكومت 

اسالمى پيامبر(ص) تبديل خواهند شد.[2]
مســيحيان نجران در ابتدا پيشنهاد اول و دوم را 
نپذيرفتند و پيشنهاد سوم پيامبر(ص) را كه جنگ 
بود، انتخاب كردنــد. اما اين جنگ با جنگ هاى 
ديگر پيامبر(ص) متفاوت بود و به اصطالح امروزى 
همان جنگ نرم و محاجه (حجت و دليل آوردن) 
بود. در اين نبرد كه نبرد استدالل ها بود پيامبر(ص) 
استدالل هايى را عليه ادعاهاى مسيحيان آورد ولى 
آن ها لجاجت مى كردند و با استدالل هاى منطقى 
پيامبر(ص) كه منشــأ آن هــا وحى بود مخالفت 
مى كردند. آن ها گفتند: گفت وگوهاى شــما ما را 
قانع نمى كند، راه اين است كه در وقت معينى با 
يكديگر مباهله كنيم و بر دروغگو نفرين بفرستيم 
و از خداوند بخواهيم دروغگو را هالك و نابود كند!
بنابرايــن در مرحله بعد وارد فاز جديدى از جنگ 
نرم شــدند كه در اين مرحله محك زدن اعتقاد و 
ايمان بود. در اين مرحله پيك وحى نازل شد و آيه 

مباهله را آورد و پيامبر(ص) را مأمور ســاخت تا با 
كسانى كه با او به مجادله و محاجه برمى خيزند و 
زير بار حق نمى روند، به مباهله برخيزد و طرفين 
از خداوند بخواهند كــه افراد دروغگو را از رحمت 
خود دور سازد. خداوند در آيه 61 سوره آل عمران 
َك  به پيامبر(ص) دســتور مى دهد كه: «َفَمْن َحاجَّ
فِيــِه ِمن بَْعِد َما َجاَءَك ِمَن الِْعلْــِم َفُقْل تََعالَْوا نَْدُع 
أَبَْناَءنَا َوأَبَْناَءُكْم َونَِساَءنَا َونَِساَءُكْم َوأَنُفَسَنا َوأَنُفَسُكْم 
َّْعَنَت اهللاِ َعلَى الَْكاِذبِيَن؛ پس هر  ثُمَّ نَْبَتِهْل َفَنْجَعل ل
كه در اين باره  پس از دانشى كه تو را حاصل  آمده، 
با تو محاجه كند، بگو: بياييد پسران مان و پسران تان 
و زنان مان و زنان تان و ما خويشــان نزديك و شما 
خويشان نزديك خود را فرا خوانيم؛ سپس مباهله 

كنيم و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم».
پيامبر(ص) در اين نبرد حقانيت و اعتقاد راســخ 
خود به ادعايش را كه همان توحيد خدا و رسالتش 
بود، نشان داد و با دختر و داماد و دو نوه اش به اين 
ميدان آمد و وقتى مسيحيان نجران اين حركت 
پيامبر(ص) را ديدند به وحشــت افتادند و تن به 
جزيه و مصالحه با پيامبر(ص) دادند و در حقيقت 

در اين جنگ شكست خوردند.

 اعتراف  اسقف هاى مسيحى
ســران هيئت نمايندگان نجران پيش از آنكه با 
پيامبر(ص) روبه رو شــوند، به يكديگر مى گفتند 
هرگاه ديديد كه «محمد» افسران و سربازان خود 
را به ميدان مباهله آورد و شــكوه مادى و قدرت 
ظاهرى خود را نشان داد، در اين صورت وى يك 
فرد غيرصادق بوده و اعتمادى به نبوت خود ندارد، 
ولى اگر او با فرزندان و جگر گوشــه هاى خود به 

«مباهلــه» بيايد و با يك وضع وارســته از هر نوع 
جالل و جبروت مــادى، رو به درگاه الهى گذارد، 
پيداست كه او يك پيامبر راستگوست. هنوز سران 
هيئت نمايندگى در اين گفت وگو بودند كه ناگهان 
چهره نورانى نبى مكرم اســالم(ص) با چهار تن 
ديگر كه سه تن از آن ها شاخه هاى شجره وجود 
او بودند برابر مســيحيان نجران آشكار گرديدند. 
همگى با حالت بهت زده و تحّير به چهره يكديگر 
نگاه كردند و از اينكه او جگرگوشه هاى معصوم و 
بى گناه و يگانه دختــر و يادگار خود را به صحنه 
مباهله آورده است، متعجب شده و همگى گفتند، 
اين مرد به دعوت و دعاى خود اعتقاد راسخ دارد 
وگرنه يك فرد مــرّدد، عزيزان خود را در معرض 

بالى آسمانى و عذاب الهى قرار نمى دهد.
ســپس اســقف نجران گفت: من چهره هايى را 
مى بينم كه هرگاه دســت به دعا بلند كنند و از 
درگاه الهى بخواهند كــه بزرگ ترين كوه ها را از 

جاى بكند، بى درنگ كنده مى شود و هرگز صحيح 
نيســت ما با اين چهره هاى نورانى و با اين افراد 
با فضيلت، مباهله نماييم، زيرا بعيد نيســت كه 
همه ما نابود شــويم و ممكن است دامنه عذاب 
گســترش پيدا كند و همه مســيحيان جهان را 
بگيرد و در روى زمين يك مســيحى باقى نماند. 
هيئت نمايندگى با ديدن وضع ياد شده وارد شور 
شــدند و به اتفاق آرا تصويــب كردند، هرگز وارد 
مباهله نشــوند و حاضر شدند هر سال مبلغى به 
عنوان «ِجزيه»(ماليات ساالنه) بپردازند و در برابر 
آن، حكومت اسالمى از جان و مال آنان دفاع كند. 
نبى مكرم اســالم(ص) رضايت خود را اعالم كرد 
و قرار شــد هر ســال در برابر پرداخت يك مبلغ 
جزئى، از مزاياى حكومت اسالمى برخوردار شوند، 
سپس پيامبر(ص) فرمود: عذاب سايه شوم خود 
را بر ســر نمايندگان مردم نجران گسترده بود و 
اگر از درِ مالعنه و مباهله وارد مى شــدند، صورت 
انسانى خود را از دست داده و از آتشى كه در بيابان 
بر افروخته مى شد، مى سوختند و دامنه عذاب به 

سرزمين «نجران» كشيده مى شد[3].

 نقش مباهله در اسالم 
طرح  مباهله  به مسيحيان نجران دليل روشنى  بر  
حقانيت  و صدق پيغمبر اكرم(ص) در ادعاى رسالت 
خود است، زيرا كسى كه ايمان قوى به خداوند و 
اعتقاد به مدعاى خود نداشته باشد،  ممكن  نيست  
وارد اين ميدان شود و ادعاى مبارزه كند و بگويد  
خداونــد ، دروغگو را رســوا كند. به  همين  جهت  
وقتى مسيحيان مشاهده كردند، پيغمبر اكرم(ص) 
بر اين كار مصمم است،  مهلت خواستند و هنگامى 

كه ديدند همراه او افرادى است كه با لباس عادى 
بيرون آمده اند و لباس هايشان هيچ گونه امتيازى  
نداشــت ، ولى  خداوند آن ها را در لباس وســيع 
هيئت خود پوشانيده اســت و احتمال  مى دادند  
دعاى آن ها مستجاب شود، از مباهله انصراف دادند 

تا عذاب الهى به آن ها نرسد .

 مباهله و اهل بيت(ع)
آيه مباهله مهم ترين ســند بر عظمت مقام  اهل  
بيت پيغمبر اكرم(ص) اســت. در قرآن  كريم در 
چند مورد  بصراحت و تلويحى از اهل بيت پيغمبر  
اكرم (ص) ســخن به ميان آمده است كه از همه 
مهم تر دو آيه مباهله و تطهير  اســت . مفســران 
شيعى و ســنى منظور از  ابناء  و نساء  و انفس در 
آيه  مباهله  را حسنين و فاطمه و على (ع) دانسته 
و اين آيه را دليل بر عظمت شخصيت على(ع) كه 
جان  پيغمبر(ص) است، شمرده اند و روايات فراوانى 
از شيعه  و سنى  در اين  مورد  رسيده  است. گرچه 
بعضى از  مورخان و مفســران اهل سنت اهميت 
ايــن حادثه را ناديده گرفتــه و برخى هم از روى 
غرض ورزى  گفته اند : «اين   روايات همگى از طريق 
شيعه  است  و هدفشان  معلوم  و مشخص  مى باشد 
و آن ها در  ترويج  آن كوشيده اند، به طورى كه در 
نزد بعضى از اهل سنت ايجاد شبهه كرده اند»، اما  
اين سخن درست نيست، زيرا اگر به  گفته  بعضى  
از  مفسران  به  منابع اصيل اهل سنت مراجعه كنيم 
مى بينيم بســيارى از رواياتى كه در مورد مباهله 
نقل شــده به شــيعه و كتاب هاى آن ها منتهى 
نمى شــود[4]. از اين رو قاضى نوراهللا شوشترى 
مى گويد: مفسران در اين مسئله اتفاق نظر  دارند  
كه ابناء در آيه اشــاره به حسن و حسين و نساء 
اشاره به فاطمه و منظور از نفس، على(ع) است. در 
كتاب او نام حدود 60 نفر از بزرگان اهل  سنت  نقل 
شده است كه همگى تصريح كرده اند، آيه مباهله 
درباره اهل بيت(ع) نازل شده است[5] چنان كه از 
جمله شخصيت هاى سرشناس اهل سنت كه  اين  
مطلب از آن ها نقل شده  است ، مى توان به افرادى 
همچون مسلم بن حجاج نيشــابورى، احمد بن 
حنبل، حافظ ابونعيم اصفهانى، واحدى نيشابورى، 
فخر رازى، ابــن اثير، ابن جوزى، قاضى بيضاوى، 
آلوســى و ديگر راويان اهل سنت، اشاره كرد كه 
اين خود گواهى محكم و مســتند بر بيان برترى 

اهل بيت(ع) است.
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معارف

وقتى مسيحيان نجران حقانيت  پيغمبر اكرم در ادعاى رسالت خود را ديدند

آيه مباهله؛ نمايش قدرت معنوى اسالم

دارالشفا

معارف / احمدرضا قوامى دربندى: خداوند متعال در 
ََّما يُِريُداُهللا  بخشى از آيه 33 ســوره احزاب مى فرمايد: «إِن
َرُكْم تَْطِهيراً؛ خدا  لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس أَْهَل الَْبْيِت َو يَُطهِّ
فقط مى خواهد آلودگى را از شما خاندان پيامبر بزدايد و 

شما را پاك و پاكيزه گرداند». 
آيه تطهير صرف نظر از اينكه در شــأن چه كسانى نازل 
شده باشد، گوياى فضيلتى بى نظير براى ائمه اطهار(ع) به 
شمار مي رود. امام رضا(ع) در مورد «اصطفا» و برگزيدگان، 
به اين آيه تطهير اســتناد نمــوده و مي فرمايد: «خداوند 
مى خواهد پليدى و گناه را فقط از شما اهل بيت دور كند 
و كامالً شما را پاك سازد و اين فضلى است كه هيچ كس 
از آن بى اطالع نيست و آن را انكار نمى كند، مگر دشمن 
معانِد گمــراه؛ زيرا فضل و برترى باالتر از طهارت متصّور 

نيست»[1].

  مسئله عصمت ائمه اطهار(ع) در بيان ثامن االئمه(ع)
از جملــه آموزه هاى روايى حائز اهميــت امام رضا(ع) در 
مرو، مناظره ايشــان با مأمون و برخــى از علما در مورد 
فرق بين «عترت» و «امت» اســت. ريان بن صلت مى گويد: 
حضرت رضا(ع) در مجلس مأمون در مرو حاضر شد. در آن 
مجلس عده اى از علماى عراق و خراسان حضور داشتند. 
مأمون گفت: معناى آيه «ثَُمّ أَْوَرثَْنا الِْكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْيَنا 
ِمْن ِعَباِدنَا...»(فاطر/32) را برايم بگوييد. علما گفتند: «مراد 
خداوند، تمامى امت است». مأمون گفت: «يا اباالحسن! نظر 
شما چيست؟» حضرت فرمود: «با آنان هم عقيده نيستم، 
بلكه به نظر من مــراد خداوند، عترت طاهره پيامبر بوده 
است». مأمون سؤال كرد: «چطور نظر خداوند فقط عترت 
بوده، نه امت؟» حضرت فرمــود: «زيرا اگر مراد تمام امت 
باشد، همگى آنان بايد اهل بهشــت باشند، زيرا خداوند 
مى فرمايد: «َفِمْنُهْم َظالٌِم لَِنْفِســِه َو ِمْنُهْم ُمْقَتِصٌد َو ِمْنُهْم 
َسابٌِق بِالَْخْيَراِت بِإِْذِن اهللاِ ذلَِك ُهَو الَْفْضُل الَْكِبيُر»(فاطر/32) 
ســپس همه را اهل بهشت قرار داده. پس وراثت مختّص 
عترت طاهره است، نه ديگران». مأمون گفت: «عترت طاهره 
چه كسانى هســتند؟» حضرت فرمود: «همان كسانى كه 
خداوند آنان را در كتابش اين گونه وصف نموده: «إِنََّما يُِريُد 
َرُكْم تَْطِهيراً». ْجَس أَْهَل الَْبْيِت َو يَُطِهّ اهللاُ لُِيْذِهَب َعْنُكُم الِرّ
(احزاب/33) آنان همان كســانى هستند كه پيامبر(ص) 
درباره شــان حديث ثقلين را فرمود». در ادامه اين روايت، 
امام رضا(ع) با اشاره به برخى آيات قرآن، به مسئله عصمت 
ائمه اطهار(ع)، اشــاره كاملى مى فرمايد و برترى خاندان 
طهارت بر ديگران را بر اســاس آيات قرآن اثبات مى كند. 
سپس ايشان تفاوت هاى بين «آل» و «امت» پيامبر(ص) را 
برشمرد و در ادامه به مواردى از جمله آيه انذار اقربين، آيه 
تطهير، آيه مباهله، بستن همه درهاى مسجدالنبى جز دِر 
خانه اميرالمؤمنين(ع)، حديث منزلت، ماجراى فدك، آيه 
اجر رسالت و آيه اولى االمر اشاره فرمود. در آخر مأمون به 
علماى حاضر گفت: حال آيا در اين مورد ســخنى داريد؟ 

همه گفتند: «نه» و مأمون باز هم ادامه داد[2].
بر اين اســاس بارزترين ويژگى اهــل بيت(ع) به معناى 
اخّص آن، عصمت اســت. اين ويژگى از «آيه تطهير» به 
روشنى به دست مى آيد؛ زيرا در اين آيه، از اهل بيت(ع) به 
عنوان كسانى ياد شده كه خداوند اراده كرده است هرگونه 
پليدى را از آنان دور سازد. كلمه «إنّما» كه از ادوات حصر 
است و روايات شأن نزول بيانگر اين است كه اين مسئله 
از ويژگى هاى اهل بيت(ع) است و به آنان اختصاص دارد، 
بنابراين نمى توان اراده در آيه را اراده تشــريعى دانست؛ 
زيرا اراده تشريعى به زدودن پليدى از افراد همگانى است. 
بنابراين، اراده در آيه، اراده تكوينى اســت و اراده تكوينى 
خداوند تخلّف ناپذير است. بنابراين، پاكى اهل بيت(ع) از 
هرگونه پليدى، تخلّف ناپذير و حتمى است، در نتيجه آنان 

از هر گونه پليدى پيراسته و معصوم اند.

 داليل ديگر اختصاص آيه تطهير به اهل بيت(ع)
حضرت رضا(ع) داليل ديگرى از قرآن و حديث مي آورند، 
كــه در يكي از مناظــرات خود فرموده انــد: «هم الّذين 
َوَصَفهم اهللا فِي كتابِه فقال: «انّمــا يُريداهللاُ لُِيْذِهَب عنكم 
َركم تطهيراً»؛ اهل بيت همان  الرِّْجــَس اَْهَل البيت و يَُطهِّ
كساني هستند كه خداوند ايشان را در قرآن توصيف كرده 
و درباره آنان فرموده است: همانا خداوند اراده كرده است 
هرگونه گناه و آلودگي از شما اهل بيت دور باشد و شما را 

به گونه اي خاص پاك و منّزه از گناه نمايد.
ســپس آن حضرت در پاســخ به اين پرسش كه اين آيه 
درباره چه كســاني است و منظور از اهل بيت پيامبر چه 
كساني هستند؟ فرمود: «هم الّذين قال رسول اهللا صلي اهللا 
ُتْم  ــكْ ِّى ُمْخلٌِف فِيُكُم الثََّقلَْيِن َما إِْن تََمسَّ عليه و آله: َو إِن
ـوا ِكَتاَب اهللاِ َو ِعْتَرتِى أَْهَل بَْيِتى  بِِهَما لَْن تَِضلُّوا َو لَْن تَِزلـُّ

َُّهَما لَــْن يَْفَتِرَقا َحتَّى يَِرَدا َعلَىَّ  ُهَما الَْخلِيَفَتاِن فِيُكْم َو إِن
الَْحْوَض»؛ اهل بيت در اين آيه همان كســاني هستند كه 
رســول خدا(ص) درباره آنان فرمود: من پس از خود دو 
يادگار گرانبها ميان شما مي گذارم، كتاب الهي و عترتم كه 
اهل بيت من هستند و اين دو از يكديگر جدا نمي شوند 
تا در روز قيامت نزد حوض كوثر بر من وارد شــوند[3] و 
يــا در آيه اطاعت فرمودند: «يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اهللاَ 
ُسوَل َوأُولِي األَْْمِر ِمْنُكْم»؛ اي اهل ايمان، اطاعت  َوأَِطيُعوا الَرّ
كنيد خدا را و اطاعت كنيد رســول خدا را و نيز آنان كه 

صاحب فرمان هستند»[4].

  دوستي ذي القربي؛ اجر رسالت پيامبر(ص)
امام رضا(ع) در توضيح آيه «ُقْل َال أَْســأَلُُكْم َعلَْيِه أَْجًرا إَِالّ 
َة فِي الُْقْربَى؛ بگو! من در برابر رســالتي كه انجام  الَْمــَوَدّ
داده ام، از شما مردم اجر و پاداشي نمي طلبم، مگر دوستي 
خويشاوندان و نزديكانم را»[5] و داللت آن بر منزلت اهل 
بيت(ع) فرموده است: در قرآن نظير اين آيه درباره برخي 

انبياي ديگر مانند نوح، هود، صالح، لوط و شعيب(ع) نيز 
آمده است با اين تفاوت كه فقط اين جمله آمده است كه 
«پاداش انبيا با خداست» ولي مسئله «دوستي ذي القربي» 
در مورد آنان مطرح نشــده است. مثالً خداوند درباره نوح 
مي فرمايد، او به مخاطبان خود گفت: «َوَما أَْســأَلُُكْم َعلَْيِه 
ِمْن أَْجــٍر إِْن أَْجِرَي إَِالّ َعلَى َرِبّ الَْعالَِميَن؛ من هيچ گونه 
پاداشي از شما نمي طلبم، زيرا پاداش من فقط با پروردگار 

جهانيان است»[6].
اما قــرآن تنها درباره رســول اكرم(ص) فرموده اســت 
كه اجر رســالت پيامبر(ص)، دوســتي خويشان نزديك 
اوســت. ســپس امام رضا(ع) مي فرمايد: «َولَــْم يُفرض 
ون عن الّدين ابداً  اهللا موّدتهــم االّ و قد علم انّهم اليرتــدّ
و ال يرجعوَن اِلي ضالله ابداً؛ خداوند دوســتي اهل بيت 
پيامبر(ص) را به اين ســبب واجب كرده كه مي دانسته 
اســت اهل بيت پيامبر اســالم، هرگز از دين الهي روي 
برنمي تابند و هرگز به جانب گمراهي و كجروي كشيده 

نمي شوند».
آن گاه امام رضا(ع) مي فرمايد: پس از نزول اين آيه و پيش 
از اينكه آيه براي مردم خوانده شــود، رسول خدا(ص) در 
ميان پيروان خود به حمد و ثناي الهي پرداخت و فرمود: 
اي مردم! خداوند تكليفي را بر شما واجب كرده است، آيا 
اين وظيفه را انجام خواهيد داد؟ به اين پرسش پيامبر(ص) 
هيچ كس پاسخي نداد، زيرا گمان مي كردند، اين تكليف 

به پرداخت وجه مادي مربوط است. 
روز دوم و روز سوم نيز همين مسئله تكرار شد و مخاطبان 
پيامبر(ص) سكوت كردند تا اينكه رسول خدا(ص) فرمود: 
اين تكليف مربوط به پرداخــت طال و نقره و خوردني ها 
و نوشيدني ها نيســت. مردم پرســيدند: اگر درباره اين 
امور نيست، پس درباره چيســت؟ در اين هنگام رسول 
خدا(ص)، آيــه اي را كه بر او نازل شــده بود براي مردم 
بازخواند و فرمود؛ اجر رسالت من، دوستي اهل بيت من 
است. مردم با شنيدن اين آيه گفتند: ما اين فرمان الهي 
را مي پذيريم و اين واجب را بجاي خواهيم آورد. در ادامه 
اين حديث، امام رضا(ع) مي فرمايد: اما بيشتر مردم به اين 
تكليف الهي عمل نكرده و به اين پيمان وفا ننموده اند[7].

بنابراين در اين آيه، تطهير جســمي  و روحي كامل اهل  
بيت (ع) مورد خطاب است و اين فضيلتى بى نظير براى 

ائمه اطهار(ع) به شمار مي رود.

پى نوشت ها:
1-عطاردى، مسندالرضا، ج2: 115.

2- صدوق، عيون أخبار الرضا (ع)، ج1: 475-496.
3- عطاردى، مسندالرضا، ج2: 114.

4- سوره نسا: آيه 59.
5- سوره شورى: آيه 23.
6- سوره شعرا: آيه 109.

7- عطاردى، مسندالرضا، ج2: 117؛ حرانى، تحف العقول: 31.

 در قرآن به روايت امام رضا سيماى اهل بيت

 اسقف نجران گفت: من چهره هايى 
را مى بينم كه هرگاه دست به دعا 
بلند كنند و از درگاه الهى بخواهند 
كــه بزرگ تريــن كوه هــا را از جاى 
بكنــد، بى درنــگ كنده مى شــود 
و هرگز صحيح نيســت مــا با اين 
چهره هــاى نورانى و با ايــن افراد 
با فضيلــت، مباهله نماييــم، زيرا 
بعيد نيست كه همه ما نابود شويم

برش

بــر اين اســاس بارزتريــن ويژگى اهل 
بيــت(ع) به معنــاى اخــّص آن، عصمت 
اســت. اين ويژگى از «آيــه تطهير» به 
روشــنى به دســت مى آيد؛ زيرا در اين 
آيــه، از اهل بيت(ع) به عنوان كســانى 
ياد شــده كه خداوند اراده كرده اســت 

هرگونه پليدى را از آنان دور سازد

برش

حجت االسالم دكتر محمدرضا جواهرى، 
عضو هيئت علمى دانشگاه فردوسى مشهد



كفش طال و نقره ليگ هلند
 در دستان جهانبخش

ورزش : عليرضا جهانبخش، هافبك ايرانى ســابق آلكمار و كنونى برايتون 
انگليس در مراسم اهداى جوايز بهترين هاى سال گذشته هلند همراه پدر و 
مادرش حضور پيدا كرد و دو جايزه يعنى كفش طال(عنوان آقاى گلى) و كفش 
نقره( بهترين بازيكن سال) را كســب كرد. جهانبخش در حاشيه اين مراسم 
گفت: به خاطر اين سه سال زيبا در هلند تشكر مى كنم. من از كسب اين جوايز 
خيلى خوشحال هستم. جهانبخش در سال 2015 به نايمخن هلند آمد و موفق 
شــد در اولين فصل حضورش عنوان بهترين بازيكن ليگ دسته اول هلند را 
كسب كند. او پس از آن راهى آلكمار شد و به همراه اين تيم عنوان آقاى گلى 

و بهترين بازيكن سال ليگ هلند را كسب كرد.

حضور مهاجم پرسپوليس
 در سپيدرود منتفى شد

ورزش: حضور مهاجم تيم فوتبال پرســپوليس در ســپيدرود منتفى شد. 
 چند روز گذشته شايعات زيادى مبنى بر حضور مهدى شريفى در تيم فوتبال 
سپيدرود مطرح شده اما حضور اين بازيكن در شهر رشت و سرخپوشان گيالنى 
منتفى شده است.ظاهرا سرمربى تيم فوتبال سپيدرود روى گزينه هاى ديگر 
تمركز كرده و قصد دارد از مهاجمان ديگرى در اين تيم استفاده كند.از محمد 
غالمى به عنوان جدى ترين گزينه براى تقويت خط حمله سپيدرود نام برده 

مى شود.

اخبارى و انصارى در تيررس ماشين سازى
ورزش :باشگاه ماشين ســازى تبريز بعد از جدايى فيروز كريمى با مهاجرى 
مذاكره كرد و در نهايت  او به عنوان سرمربى انتخاب شد.در همين راستا و تغيير 
و تحوالت قرار است يك مربى بدنســاز به كادر فنى تيم ماشين سازى اضافه 
شود. مسئوالن باشگاه ماشين سازى با چند بازيكن مذاكره كرده اند تا به اين 
تيم تبريزى اضافه شوند.ازبازيكنان مدنظر ماشين سازى مى توان به محمد 
رضا اخبارى و جابر انصارى اشاره كرد كه با مديران باشگاه مذاكره كردند تا در 
صورت تاييد نهايى قرار داد خود را با تيم تبريزى ثبت كنند.اخبارى دروازه بان 
فصل گذشته سايپا بود و جابر انصارى در استقالل بازى مى كرد و شفر براى 

فصل جديد نظرى روى او نداشت.

مرزبان  به  نفت مسجدسليمان رفت
ورزش : بعد از استعفاى عبداهللا ويسى از سرمربيگرى تيم نفت مسجدسليمان 
و كنار رفتن كيوان بابــادى از مديرعاملى اين باشــگاه، پيمان مواليى عضو 

هيئت مديره اين باشگاه به عنوان سرپرست نفت مسجدسليمان انتخاب شد.
در پى اين انتخاب، مذاكراتى هم ديروز با عليرضــا مرزبان براى هدايت تيم 
نفت مسجدسليمان انجام شد و طرفين به توافق دست پيدا كردند تا سر مربى 
سابق مشكى پوشان و شهردارى ماهشهر به عنوان سرمربى جديد نفت مسجد 

سليمان انتخاب شود .

واكنش استقالل به شايعه حضور 
مجيدى و جبارى در كادر فنى

فارس: طى روزهاى گذشته شايعات زيادى پيرامون حضور فرهاد مجيدى و 
مجتبى جبارى در كادر فنى تيم استقالل به عنوان دستيار وينفرد شفر مطرح 
شده اما باشگاه اســتقالل اين موضوع را رد كرد. امير حسن فتحى سرپرست 
استقالل در اين باره گفت: وقتى چيزى در اين زمينه مطرح نشده چرا بايد در 
موردش توضيح بدهم. شخص آقاى شفر هيچ درخواستى مبنى بر اضافه شدن 
عضو خارجى يا ايرانى به عنوان دستيار از ما نداشته است. من اين موضوع را 
منتفى مى دانم چون اصال درخواستى نشده است. زمانى قرار است يك نفر به 
تيم ما اضافه شــود اما حضورش منتفى مى شود آن زمان بحث فرق مى كند 

ولى وقتى اصال بحثى مطرح نشده نمى توانم بيشتر در مورد آن صحبت كنم.

تراكتورسازى موظف به
 جلب رضايت ذوب آهن شد!

ورزش : كميتــه تعييــن وضعيت اعالم كرده كه باشــگاه تراكتورســازى 
موظف است رضايت باشــگاه ذوب آهن را براى انتقال احسان پهلوان، دانيال 
اســماعيلى فر و مهدى مهدى پور را كه فصل گذشته قبل از شروع فصل نقل 
و انتقاالت و بدون هماهنگى در تمرينات تراكتورســازى تبريز حضور يافتند 
را جلب كند.در اين رابطه باشگاه ذوب آهن و سعيد آذرى مديرعامل باشگاه 
بايد تصميم گيرى كنند. اين سه بازيكن به بهانه گذراندن خدمت سربازى از 

ذوب آهن به تراكتورسازى رفتند.

بازگشت دو بازيكن خارجى استقالل
ورزش: با شــروع دور جديد تمرينات تيم استقالل، سه بازيكن خارجى اين 
تيم در تمرينات حضور نداشتند. الحاجى گرو و ماركوس نيوماير با صالحديد 
وينفرد شفر، بيشتر از ســاير بازيكنان در كنار خانواده هاى خود به استراحت 
پرداختند، اما هر دو بازيكن به ايران بازگشتند.طارق همام بازيكن عراقى هم 
در اردوى تيم ملى كشورش حضور دارد و نمى تواند در تمرينات شركت كند.

فدرر پس از حذف از اپن آمريكا: 
نمى توانستم نفس بكشم

ورزش: تنيسور سوييســى پس از حذف از تنيس اپن آمريكا اعالم 
كرد شــرايط ورزشــگاه آرتور اش به قدرى بد بود كه نمى توانست 

نفس بكشد.
 راجر فدرر  برابر جان ميلمن قرار گرفت و سه بر يك شكست خورد تا از 
رسيدن به مرحله يك چهارم نهايى تنيس اپن آمريكا باز بماند. تنيسور 
سوييســى پس از اين شكست درباره وضعيت ورزشــگاه آرتور اش 
گفت : هوا خيلى گرم بود. يكى از  شب هايى بود كه احساس مى كردم 
نمى توانم نفس بكشم. هوا نمى چرخيد. نمى دانم به يك دليلى اين 

شرايط آزارم داد. اين وضعيت را براى نخستين بار تجربه كردم.

صدرنشينى سليمى و مرادى در هفته 
دوم ليگ برتر وزنه بردارى

ورزش: بهداد ســليمى و ســهراب مرادى در هفته دوم ليگ برتر 
وزنه بردارى با ركوردهاى بازيهاى آســيايى اول شدند و ملى حفارى 

هم قهرمان ليگ جوانان شد.
فينال ليگ برتر وزنه بردارى جوانان و هفته دوم ليگ بزرگساالن در 

سالن آزادى تهران برگزار شد.
در پايان فينال ليگ جوانان، تيم ملى حفارى توانست قهرمان شود و 
تيم هاى نور همدان و مناطق نفت خيزجنوب به ترتيب دوم و سوم 

شدند.
اما در هفته دوم ليگ بزرگساالن، ركورد هاى ملى پوشان در بازيهاى 
آسيايى برايشان محاسبه شد و بر اين اساس بهداد سليمى و سهراب 
مرادى بــا ركوردهايى كه در بازيهاى آســيايى به ثبت رســاندند،   

صدر نشين اوزان خود شدند.

دبير فدراسيون بسكتبال:
 مربى خارجى 

بايد كيفيت بااليى داشته باشد
ايسنا: مسعود عمارى با اعالم حمايت فدراسيون از كادر فنى كنونى 
تيم ملى بسكتبال گفت : با شــرايط ارزى كنونى امكان جذب مربى 

خارجى با كيفيت نداريم.
دبير فدراسيون بسكتبال گفت: از ابتدا كه طباطبايى وارد فدراسيون 
شد درباره مربى خارجى تاكيد داشت كه در صورت جذب بايد يك 
مربى سطح باال استخدام شود كه از نظر كيفى از مربيان داخلى باالتر 
باشد. با توجه به شرايط اقتصادى و ارزى كشور نيز فعال چنين اتفاقى 
نمى افتد چون توان جذب مربى سطح باال نداريم. با اين حال اگر توان 
جذب مربى سطح باال داشته باشيم و بتوانيم، اين كار را مى كنيم اما 
فعال اين كار شدنى نيســت. فعال صحبت خاصى درباره اين موضوع 
نشده  است  و اگر قرار باشد مربى خارجى بياوريم بايد مربى كيفيت 

بااليى داشته باشد.

 اوجاقى: حاال چينى ها به ووشوى ما
 احترام مى گذارند

ايسنا: حسين اوجاقى ســرمربى تيم ملى ووشو گفت:  واقعيت اين 
است كه ما مى دانستيم به كجا مى رويم و خودم پنجمين حضورم در 

بازى هاى آسيايى  را تجربه مى كردم.
وى گفت: در گذشته چينى ها حريفان شان را آناليز نمى كردند اما 
اآلن روى ووشوكاران ايران حساس هستند و حتى در دهكده بازى ها 
تمرينات ما را زير نظر داشــتند. چينى ها آدم هاى مغرورى هستند 
مخصوصا مسئوالن شــان، اما اآلن وقتى ما را مى بينند جلو آمده و 
احوال پرســى مى كنند چون مى دانند كه ووشوى ايران پيشرفت 
بسيار زيادى داشته و در نبردهاى رو در روى بخش مردان بهتر از آن ها 
هستيم. ما براى اين كه پيشرفت بيشترى داشته باشيم، بايد مثل اين 
چند سال و حتى بيشــتر تالش كنيم تا از كشورهايى مثل هند كه 

سرمايه گذارى زيادى كرده اند عقب نيافتيم.

ضد حمله
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 آقاى خاص و اتهام فرار مالياتى 2,9 ميليون پوندى
مجازات يك سال حبس براى ژوزه مورينيو

ورزش: رسانه هاى اسپانيايى ادعا كردند كه ژوزه مورينيو، سرمربى منچستريونايتد، محكوميت 
يك سال حبس به دليل فرار مالياتى را پذيرفته است. مورينيو بين سال هاى 2010 تا 2013 
هدايت رئال مادريد را برعهده داشت و متهم است كه در اين مدت، دو مورد فرار مالياتى داشته 
و اكنون براى هر كدام از آنها به شــش ماه حبس محكوم شده اســت. مبلغ فرار مالياتى او در 
مجموع 2,9 ميليون پوند بوده است. با اين وجود، او قرار نيست اين مدت را در زندان سپرى كند. 
براساس قوانين اسپانيا، محكوميت هاى كمتر از دو سال، به حالت تعليق در مى آيد و در مقابل، 
مورينيو پذيرفت كه 1,78 ميليون پوند كه 60 درصد از مبلغ فرار مالياتى اش است را بپردازد.

 رونالدو و درخواست افزايش باديگارد
ورزش: كريستيانو رونالدو، فوق ستاره يوونتوس درخواست كرده كه باديگاردهاى بيشترى در 
خانه اش حضور داشته باشند تا امنيت او و خانواده اش تامين شود. رونالدو در تابستان با 120 
ميليون يورو از رئال جدا شد و به يوونتوس پيوست .در حالى كه انتظارات از او بسيار باال بوده، 
در 3 بازى اول فوق ستاره پرتغالى موفق به گلزنى نشده و انتظارات را برطرف نكرده است. با اين 
حال تاثير او بر ورزشگاه ها فوق العاده بوده و تمامى بليت ها خيلى سريع فروخته مى شوند و در 
حقيقت رونالدو در مركز توجه رسانه ها قرار دارد.  او براى اينكه امنيت بيشترى در تورين حس 
كند، درخواست كرده كه تعداد باديگاردها و نگهبان هاى خانه اش افزايش پيدا كنند. يووه وياليى 

مشهور در تورين را در اختيار رونالدو قرار داده كه براى بسيارى از مردم آشناست.

 رأى نهايى فيفا درباره پرونده شكايت رئال از اينتر
ورزش: فيفا رأى نهايى خود را در مورد شكايت باشــگاه رئال مادريد از اينترميالن اعالم كرد.  
اينتر در طول تابستان به دنبال جذب مودريچ بود و باشگاه ايتاليايى نسبت به اين موضوع بسيار 
خوشبين بود. با اين حال در نهايت مودريچ در رئال ماندنى شد و راهى ايتاليا نشد.اما در اين ميان، 
رئال مادريد معتقد بود كه اينتر به صورت مستقيم با مودريچ وارد مذاكره شده كه اين امر، خالف 
مقررات است و از نراتزورى ها به اين خاطر به فيفا شكايت كرده بود. در صورتى كه رأى فيفا به 
تاييد شكايت رئال منجر مى شد، ممكن بود اينتر با جريمه مالى سنگين و حتى محروميت از 
نقل و انتقاالت روبرو شود ولى امروز، فيفا رأى نهايى خود را در اين مورد اعالم كرد و رفتار اينتر 

در مورد مودريچ را تاييد كرد. بدين ترتيب، شكايت رئال رد شده و پرونده مختومه اعالم شد.

 لوپتگى: از حضور در رئال به هيچ وجه پشيمان نيستم
ورزش: خولن لوپتگى، سرمربى رئال مادريد تاكيد دارد از اينكه روند حضورش در رئال باعث اخراج 
از تيم ملى اسپانيا شده، پشيمان نيســت و اگر به عقب برگردد، همين كار را خواهد كرد. حضور 
لوپتگى در رئال مادريد، 2 روز پيش از شروع جام جهانى اعالم شد و همين موضوع باعث شد تا اسپانيا 
تصميم به اخراج سرمربى اسپانيايى از هدايت اين تيم بگيرد. حال لوپتگى مدعى شد كه به هيچ 
وجه از تصميماتى كه گرفته پشيمان نيست. وى گفت: راستش را بخواهيد، من تصميمى گرفتم و 
اگر الزم باشد، يك بار ديگر اين كار را خواهم كرد. با صداقت تمام اين كار را كردم و هيچگاه پشيمان 
نمى شوم. مادريد در چند سال اخير پيشرفت كرده است، اينجا هميشه جاى ويژه اى بوده و حاال با 
جام هاى جديدى كه كسب شده، اوضاع فرق كرده بنابراين رئال بهترين تيم قرن 21 هم بوده است.

پنجشنبه 15 شهريور فوتبال ليگ ملت هاى اروپا
 آلمان - فرانسه

 ساعت: 23:00 زنده از شبكه ورزش

جمعه 16 شهريور فوتبال ليگ ملت هاى اروپا
 ايتاليا - لهستان

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه ورزش

ورزش در سيما

ايســنا: جودوكار ســابق تيم ملى گفت: مســئول ايرانى 
برگزار كننده رقابت هاى كوراش بازى هاى آسيايى، پس از 
شكست محمد ملك محمدى نماينده وزن 90 - كيلوگرم 

ايران كه با ناداورى محض صورت گرفت، به او 
مى گويد: «شرمنده ام از اينكه قرعه به 

نام تو افتاد!» او مدعى است قهرمانى 
برادرش در اين رويــداد بزرگ و 

اهتزاز پرچم ايران قربانى منافع 
شخصى و زد و بندهاى فردى 

شده است.
محمد ملــك محمدى يكى 
از بخــت هاى اصلى كســب 
مدال طالى بازى هاى آسيايى 

كوراش در وزن 90- كيلوگرم با 
ناداورى محض و آشكار در همان 

مبارزه نخست برابر حريف افغانستانى 
شكست خورد تا كوراش كار ازبك كه در 

رويدادهاى گذشته برابر ملك محمدى ضربه فنى 
شده بود به عنوان قهرمانى برسد، عنوانى كه اگر به نماينده 
ايران مى رسيد باعث تساوى كاروان ورزشى ايران و ازبكستان 

در كسب مدال طال مى شد.

اين اتفاق تلــخ در حالى رخ داد كه «رضــا نصيرنژاد»   از 
سوى محمد درخشان رئيس فدراســيون جودو به عنوان 
مســئول كوراش ايران انتخاب شده، مســئوليت فنى و 
برگزارى رقابــت هاى كوراش بــازى هاى 
آســيايى جاكارتا را بر عهده داشته و 
بنابر ادعاى حامــد ملك محمدى 
جودوكار سابق تيم ملى و برادر 
اين كــوراش كار ايرانى،  اين 
فرد نه تنها هيچ اقدامى براى 
جلوگيرى از اين حق خورى 
آشــكار انجام نــداده بلكه 
پــس از اين اتفــاق و حذف 
ملك محمــدى بــه او گفته 
«شــرمنده ام از اينكه قرعه به 

نام تو افتاد!»
در همين رابطه دلير ســرمربى تيم 
ملى كوراش با تاكيــد براينكه نصيرنژاد 
رئيس ايرانى كميته برگزارى رقابت هاى كوراش 
بازى هاى آسيايى هيچ نقشى در پايمال شدن حق ورزشكار 
ايران نداشــت، گفت: اين توطئه ازبك ها بود و به هر شكل 

ممكن آن را اجرايى كردند.

كوراش و يك ادعاى وحشتناك

 حق كشى  ورزشكار ايرانى در زد و بند با  اجنبى ها!

ايسنا: الحاجى گرو، مهاجم خارجى تيم فوتبال استقالل 
مى گويد تيمش مى تواند همانند منچســتر و ليورپول كه 
در فينال ليگ قهرمانان بازى باختــه را با پيروزى عوض 
كردند، الســد را در قطر شكســت دهد و به نيمه نهايى 

صعود كند.
* وضعيت استقالل براى بازى برگشت السد چگونه 

است؟
 اكنون تمام تمركز ما براى اين بازى است. بايد تمام توان خود 
را به كار گيريم تا مهياى اين ديدار شويم. تمام بازيكنان بايد 
تمام توانشان را بگذارند تا بتوانيم نتيجه بازى رفت در مقابل 

نماينده قطر را جبران كنيم.
* فكر مى كنى استقالل بتواند معجزه را انجام دهد و 

راهى نيمه نهايى شود؟

 ما به معجزه و بازگشت مقابل ياران ژاوى فكر مى كنيم. اگر 
همه چيز خوب پيش برود ايــن معجزه مى تواند تحقق پيدا 
كند و استقالل راهى نيمه نهايى شود. اين فوتبال است و هيچ 
چيز قابل پيش بينى نيست و اتفاقات در لحظه رخ مى دهد 
و همه چيز ممكن اســت تغيير كند. منچستر و ليورپول در 
فينال ليگ قهرمانان موفق شدند مقابل حريفانشان نتيجه 
را جبران كنند و به بازى برگردند مثال هاى زيادى اين گونه 
وجود دارد. تنها نكته مهم اين است كه نكات منفى بايد از سر 
راه ما برداشته شود تا با تفكرى مثبت راهى ميدان شويم و 

السد را شكست دهيم.
* آيا مى توانى در بازى با السد اولين گل خود را براى 

استقالل به ثمر برسانى؟
من تنها سه بازى اســت كه براى اســتقالل به ميدان 

رفتــم و نياز دارم با ســاير بازيكنان هماهنگ شــوم و 
ارتباط خوبى با هافبك هاى تيــم برقرار كنم. همچنين 
بايد در مواقع هجوم خوب تغذيه شــوم تا بتوانم براى 
تيمــم گلزنى كنم البتــه من صرفا يــك مهاجم هدف 
نيســتم و در دقايقى بايد پاس گل بدهم و براى ســاير 

مهاجمان فضاسازى كنم. 
* تيام عملكرد خوبى در گلزنى براى استقالل داشت. 
پس از رفتن تيام به عجمان، تو جانشين اين مهاجم 
شــدى و مردم دائما تو را با مهاجــم فصل قبل تيم 
مقايســه مى كنند. نظر خودت درباره اين مقايسه 

چيست؟
مردم فكر مى كنند الحاجى گرو تنها مهاجم هدف اســت 
اما من در طول بازى بارها پستم تغيير مى كند و گاهى به 

عنوان هافبك و گاهى هم به عنــوان وينگر اجراى نقش 
مى كنــم. نقش تيام در اســتقالل با من متفاوت اســت. 
همچنين ما دو بازيكن متفاوت با شيوه بازى جدا هستيم. 
اين مقايسه از سوى مردم اشــتباه است و نبايد اين كار را 
انجام دهند. سبك بازى اين مهاجم سنگالى به هيچ وجه 

شبيه من نيست.
* به نظرت ايران مى تواند قهرمــان جام ملت هاى 

آسيا شود؟
ايران تيم خوبى است و بازيكنان سطح بااليى دارد. همچنين 
در اين تيــم نگرش فوق العــاده اى وجــود دارد و عملكرد 
شاگردان كارلوس كى روش در جام جهانى نشان دهنده اين 
موضوع است. قهرمانى ايران در جام ملت هاى آسيايى 2019 

احتمال بااليى دارد.   

الحاجى گرو: مقايسه من با تيام 
اشتباه است

مى توانيم
از سد«السد» 
عبور كنيم

اميرمحمد سلطانپور : در حالى كه چند هفته اى 
است كه شاهد آغاز بازى ليگ هاى باشگاهى فوتبال 
اروپا هســتيم، اولين توقف براى بازى هاى ملى به 
وجود آمد. اما نكته اينجاســت كه براى اولين بار 
در قاره اروپا شاهد برگزارى بازى هاى بى هيجان 
تداركاتى ميان كشــورها نخواهيم بود و تورنمنت 

تازه اى آغاز خواهد شد.
ليگ ملت هاى اروپا از فردا با حضور 55 كشور عضو 
يوفا در 4ليگ جداگانه آغاز خواهد شد. در دور اول 
اين مسابقات بازى هاى جذابى نيز خواهيم ديد؛ 
فرانسه به مصاف آلمان خواهد رفت و در ديگر ديدار 

جذاب انگليس مقابل اسپانيا صف آرايى مى كند.
ليگ ملت هاى اروپا چيست؟

اين ليگ را در زبان ســاده مى توان يك تورنمنت 
تازه ساخته شــده بين المللى لقب داد. كشورهاى 
مختلف اروپا در دورهــاى اول در گروه هاى خود 
به مصاف يكديگر خواهند رفت تا چهار تيم نهايى 
صعود كرده، در تابســتان ســال 2019 در كنار 
يكديگر مرحله نهايى را به صورت ويژه برگزار كنند 
و قهرمان ليگ ملت هاى اروپا مشخص شود. يوفا 
در تالش براى بهبود كيفيت بازى هاى بين المللى 
و كاهش بازى هاى بى اهميت تداركاتى، از ســال 
2011 مشــغول طراحى تورنمنتــى مخصوص 

براى ديدارهاى ملى اســت و ليگ ملت هاى اروپا 
دستپخت آن هاست!

اين مسابقات چگونه برگزار مى شود؟
 D و A،B،C 55تيم در چهــار ليگ مختلــف
حضور خواهند داشت كه بر اساس جايگاه آخرين 
رده بندى آن هــا در فيفا در پايــان مقدماتى جام 
جهانى 2018 تعيين مى شــوند. اين ليگ ها خود 
به گروه هاى مختلفى تقسيم مى شوند كه شامل 
گروه هاى 3تيمى و 4تيمى خواهند بود. در هر ليگ 
4تيم به عنوان تيم هاى برتر صعود خواهند كرد و 
4تيم نيز سقوط خواهند كرد كه از سال 2020 در 
سطح خود به ميدان خواهند رفت. برنده چهار گروه 
ليگ A يكى از چهار تيم برتر نهايى خواهد بود و 

اين براى ليگ هاى ديگر نيز صدق مى كند.
گروه بندى مسابقات

A ليگ
گروه 1: آلمان، فرانسه، هلند

گروه 2: بلژيك، سوئيس، ايسلند
گروه 3: پرتغال، ايتاليا، لهستان

گروه 4: اسپانيا، انگليس، كرواسى
B ليگ

گروه 1: اسلوواكى، اوكراين، جمهورى چك
گروه 2: روسيه، سوئد، تركيه

گروه 3: اتريش، بوسنى و هرزگووين، ايرلند شمالى
گروه 4: ولز، جمهورى ايرلند، دانمارك

C ليگ
گروه 1: اسكاتلند، آلبانى، اسرائيل

گروه 2: مجارستان، يونان، فنالند، استونى
گروه 3: اسلوونى، نروژ، بلغارستان، قبرس

گروه 4: رومانى، صربستان، مونته نگرو، ليتوانى
D ليگ

گروه 1: گرجستان، لتونى، قزاقستان، آندورا

گروه 2: بــالروس، لوكزامبورگ، مولداوى، ســن 
مارينو

گروه 3: آذربايجان، جزاير فارو، مالت، كوزوو
گروه 4: مقدونيه، ارمنســتان، ليختن اشــتيان، 

جبل الطارق

داستان 4تيم پايانى
«4تيم نهايى» باالتريــن مرحله ليگ ملت هاى 
اروپاســت كه در ماه ژوئن ســال 2019 ميان 

برترين تيم هاى چهار ليگ برگزار خواهد شــد. 
مرحله نيمه نهايى شــامل تك بازى خواهد بود 
و پس از آن فينال و قهرمان را خواهيم داشــت. 
مســابقات ليگ ملت هاى اروپا در ســال هايى 
برگزار خواهد شــد كه مســابقات جام جهانى و 
يورو وجود ندارد. مسابقات مقدماتى يورو 2020 
نيز بعد از پايان يافتن ليــگ ملت هاى اروپا در 
سال 2019 به همان روال سابق برگزار مى شود 
اما در تعداد صعودكنندگان از اين راه تغييراتى 

ايجاد شده است.
تاثير ليگ ملت هاى اروپا بر يورو

نكته جالب در مورد ليگ ملت هاى اروپا اينجاست 
كه اين مسابقات مى تواند به كشورها براى صعود 
به مســابقات يورو كمك كند، به اينگونه كه برنده 
هر گروه در هر ليگ ملت هاى اروپا، يك ســهميه 
پلى آف صعود به يورو دريافت خواهد كرد و اگر قبال 
چنين تيمى به يورو صعود كرده باشد، اين سهميه 
به تيم برتر بعدى منتقل مى شــود. تمام 16تيم 
برتر ليگ ملت هاى اروپا اگر نتوانسته باشند از راه 
سنتى صعود از دور مقدماتى يورو به آن مسابقات 
راه يابنــد، در 4گروه 4تيمى قــرار مى گيرند  و با 
اول شــدن در گروه خود مى توانند به دور نهايى 

يورو راه يابند. 

فردا تورنمنت جديد «ليگ ملت هاى اروپا» آغاز خواهد شد
خداحافظى با بازى هاى تداركاتى

در آستانه رقابت هاى جهانى؛
سايه سنگين دالر بر 
تورنمنت هاى كشتى

مهر: آزاد و فرنگــى كاران تيم ملى كشــتى ايران 
درحالى خود را مهياى حضــور در رقابتهاى جهانى 
مجارستان مى كنند كه اكثر تورنمنت هاى تداركاتى 
آنها لغو شده است. كاروان كشــتى ايران بايد حدود 
يكماه و نيم ديگر در بزرگتريــن آوردگاه بين المللى 
سال جارى اين رشته، يعنى رقابتهاى جهانى 2018 
مجارستان به ميدان برود. پيكارهايى كه بسيارى از 
رقباى اصلى و ديرينه ايران از مدتها قبل براى پيروزى 
در آن برنامه ريزى و سرمايه گذارى كرده اند و اردوها 

و تورنمنت هاى تداركاتى را پيش رو دارند.
اين در حاليست كه آزاد و فرنگى كاران كشورمان با 
توجه به افزايش قيمت دالر و لغو اعزام هاى خارجى 
فعال با همان اردوهاى هميشگى مشغول آماده سازى 
هســتند و تنها به حضور در تورنمنــت بين المللى 
بــالروس دلخوش كرده انــد. البته به قــول يكى از 
متوليان فدراسيون كشتى بايد همين تورنمنت را هم 
روى چشم گذاشت، چراكه روند افزايش قيمت دالر 
به نحوى شده كه ممكن است هر لحظه بر سرنوشت 
تنها تورنمنت تداركاتى ملى پوشان هم تاثير بگذارد! 
رقابتهاى جهانى كشتى قهرمانى جهان روزهاى 28 
مهر تا 6 آبان ماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار 

مى شود.

 پس از شوراى كشتى آسيا؛
روس ها هم به قوانين جديد 

وزن كشى اعتراض كردند
ورزش: يك ســايت روس اعــالم كرد به رغــم مخالفت 
كشتى گيران در سراسر دنيا، اتحاديه جهانى كشتى به دنبال 
تغيير قوانين وزن كشى در دو روز نيست.  اعتراض شوراى 
كشتى آسيا در نشست بيشكك قرقيزستان به اتحاديه جهانى 
در مورد قانون وزن كشى در دو روز و همچنين درخواست 
از نناد اللوويچ رئيس اتحاديه جهانى براى تغيير اين قانون 
اشاره شده اســت.  ضمن اعتراض و انتقاد روسها نسبت به 
قوانين جديد وزن كشى به اين نكته اشــاره شده كه فقط 
كشتى گيران آسيايى نيستند كه از اين قانون راضى نيستند، 

بلكه در تمامى قاره ها چنين درخواست هايى وجود دارد.

نظرپور: با درد شيرجه مى زدم
مهر: ملى پوش شيرجه درباره آســيب ديدگى اش در روز 
مسابقات بازى هاى آســيايى گفت: با درد شيرجه مى زدم 
چون حيفم مى آمد پس از تمريناتى كه پشت سرگذاشته 

بودم در مسابقه حاضر نشوم.
شــهنام نظرپور گفت: تمرينات خوبى را پشت سرگذاشته 
بودم. صبح روز مسابقه در تمرينات از ناحيه كمر دچار آسيب 
ديدگى شدم به حدى كه نمى توانســتم پاى چپم را تكان 
دهم. پزشك دهكده پس از معاينه ام اعالم كرد كه نمى توانم 

در مسابقه شركت كنم.
وى گفت: تيم اندونزى در حالى در اين بازى ها چهارم شد 
كه در بازى هاى كشورهاى اسالمى و قهرمانى آسيا آنها را 

گرفته بوديم.

ورزش: ژاوى هرناندس در گفت وگو با ســايت رســمى كنفدراسيون 
فوتبال آسيا (AFC) با ابراز رضايت از عملكرد السد قطر در بازى رفت از 
مرحله يك چهارم نهايى ليگ قهرمانان آسيا مقابل استقالل در ورزشگاه 
آزادى گفت: «به نظرم ما بازى خيلى خوبى را مقابل استقالل به نمايش 
گذاشتيم، اما هنوز يك بازى ديگر باقى مانده است كه مى تواند 90 دقيقه 
باشد و حتى ممكن است بازى به وقت هاى اضافه كشيده شود. در فوتبال 

نمى شود حدس زد كه چه اتفاقاتى خواهد افتاد.»
هافبك 38 ساله الســد در ادامه تصريح كرد: «حداقل ما كارمان را در 
تهران به خوبى انجــام داديم. ما عملكرد خيلى خوبــى را از خود ارائه 
داديم و به نظرم عملكرد بهترى نســبت به استقالل بخصوص در نيمه 
دوم ارائه كرديم. همچنين در نيمه اول حداقل مى توانســتيم يك گل 

به ثمر برسانيم.»

وى همچنين در خصوص جو موجود در ورزشگاه آزادى يادآور شد: «جو 
فوق العاده اى در ورزشگاه حاكم بود و بايد بگويم يكى از بهترين جوهايى 
بود كه تا كنــون در دوران حرفه اى ام ديده بودم. تمامى تماشــاگران 

فوق العاده بودند. ورزشگاه آزادى مكان فوق العاده اى براى بازى كردن 
است. واقعاً از تجربه بازى در اين ورزشــگاه لذت بردم، اين چيزى بود 
كه واقعاً دوســت داشــتيم.» ژاوى در بخش ديگرى از صحبت هايش 
خاطرنشــان كرد: مى دانيم كه تيم خيلى خوبى داريــم. اين فصل ما 
بازيكنان خوبى جذب كرده ايم از جملــه گابى، جونگ وو يونگ و چند 
بازيكن قطرى. به نظرم ما توانايى رقابت با ديگر تيم هاى آسيايى براى 

كسب عنوان قهرمانى در ليگ قهرمانان آسيا را داريم.
اگر ژاوى با الســد در اين رقابت ها به قهرمانى برســد، تبديل به اولين 
بازيكنى خواهد شــد كه قهرمانى در ليگ قهرمانان آسيا و قهرمانى در 

ليگ قهرمانان اروپا را تجربه مى كند.
وى تصريح كرد: «اســتقالل هم تيمى خوبى دارد و آن ها قطعاً براى 
رقابت به اينجا خواهند آمد چون تيم هاى ايرانى واقعاً قدرتمند هستند، 

اما به نظرم ما اعتماد به نفس بااليى داريم. ما بخصوص اين فصل خيلى 
پيشرفت داشته ايم. واقعاً پيش فصل خوبى داشتيم و با رؤياهاى بزرگ پا 

به اين رقابت ها گذاشتيم.»

على عبداحد: هجدهمين دوره بازى هاى بسكتبال 2018 آسيا با كسب 
مقام شيرين و افتخارآميز نايب قهرمانى بازيكنان پرتالش و شايسته تيم 
ملى بسكتبال و مدال نقره به پايان رســيد و با اين تعبير و يادآورى كه 
دومين شكست متوالى تيم ملى نيز در فينال بازى هاى آسيايى تكرار 
شد (تيم بسكتبال ايران در فينال بازى هاى 2014 اينچئون در ثانيه هاى 
پايانى بازى را به كره جنوبــى واگذار كرد). در حاليكه قبل از شــروع 
مسابقات آسيا عده اى از نزديكان فدراســيون و بسكتبالى ها، تيم ملى 
بسكتبال را در سكوى قهرمانى آسيا و طاليى مى ديدند كه به حق هم اين 
تصور مى توانست محقق شود (با توجه به توان و شايستگى هاى بازيكنان 
بسكتباليست ايرانى)، اما در پايان ديدار فينال و يك بازى پرافت و خيز، 
تيم با قدرت و حرفه اى چين بود كه توانست با مديريت بازى و شناخت 
كامل از تيم ايران، با نتيجه 84 بر 72 به پيروزى برسد و براى هشتمين 

بار در سكوى قهرمانى قاره كهن بايستد. 

تركيب تيم ملى بسكتبال تلفيقى از نسل جديد و نسل قديم و با تناسب 
تعداد بيشترى از نسل جديد و تعداد كمترى از نسل طاليى تشكيل شده 
است، اما عمًال و به خصوص در ديدار سرنوشت ساز طالى آسيا، ديده شد 
محوريت بازى متمركز به يكى دو بازيكن نسل طاليى است كه اين تفكر 
و القاء نمى تواند بسود بسكتبال كشور باشد و شايد هم داستان شكست 

تيم ملى باشد. بهترين مستند بازى چين و ايران است.
در كوارتر اول حمالت سرعتى و بى امان تيم ايران تا زمين چين پيگيرى 
مى شــد و اكثر توپ ها در پاس اول يا دوم و به درستى به حامد حدادى 
ختم مى شد و توپ به زيبايى توسط اين ستاره و اسطوره بسكتبال آسيا و 
ايران درون سبد چين قرار مى گرفت و بازيكنان ايرانى به سرعت به زمين 
دفاع برمى گشتند، تا اينجاى كار بسيار عالى و نتيجه كوارتر آغازين 25 
بر 18 بسود ايران ثبت شد. اما عليرغم اين نتيجه اكثر كارشناسان اين 
دغدغه را داشتند كه آيا اين سرعت و فشارى كه به خصوص روى حامد 
حدادى مصدوم بى مهابا وارد مى شود ، تا پايان كوارتر چهارم ختم بخير 

مى شود؟ جواب اين پرسش خيلى زود در حدود 4 دقيقه به پايان كوارتر 
دوم داده شــد و آن زمانى بود كه تيم ايران 40 بر 30 برتر ميدان بود و 
سرمربى تيم بخاطر خســتگى زياد حامد براى او تايم تعويض گرفت و 
از زمانى كه حامد در نيمكت قرار گرفت، شاكله تيم ايران بهم ريخت! 
چينى ها به سرعت به بازى مسلط شدند و در تمامى ريباندهاى حمله و 

دفاع موفق شدند و اختالف نتيجه را به حداقل رساندند.
 بحث ما اين است كه وقتى به غير از يكى دو نفر از بازيكنان نسل طاليى، 
ما بازيكنان توانمند، تكنيكى و بســيار خوبى در تيم داريم، چرا با يك 
تعويض 3 دقيقه اى بايد اينگونه تيم بهم بريزد و كادر فنى هم فقط تماشا 
كند؟ وقتى بهنام يخچالى ها، دليرزهان ها، حسن زاده ها، روزبه ارغوانها، 
ميثم ميرزايى ها، آرن داودى ها، محمد جمشيدى ها، مشايخى ها و... بارها 
شايستگى خود را در تيم ملى نشان داده اند، واقعاً چرا وقتى در تعويض ها 
جايگزين نسل طاليى ها مى شوند تمركز ندارند؟ سرمربى محترم اين 

پرسش مطرح است چرا به جايگزين هاى حامد حدادى فرصت بيشترى 
داده نمى شود؟ يا اينكه شما هم در كمند روياها و خاطرات نسل طاليى 
گرفتار هستيد؟ آقاى سرمربى شما ديديد وقتى حامد 3 دقيقه از زمين 
بيرون رفت چينى ها آتش بازى براه انداختند و شايد هم روايت شكست 
تيم ملى در فينال از همان دقايق پايانى كواتر دوم نوشــته شد و به اجرا 
درآمد!  و ســؤال كلى اگر حامد حدادى در كوارتــر اول مصدوم و يا با 
5 خطاى تيمى اخراج مى شد، شــما چه تدبيرى انديشيده بوديد كه در 
آن 3 دقيقه استراحت حامد نتوانستيد و يا عاجز بوديد تيم را كوچ كنيد 
خطاب به آقاى رئيس فدراســيون و آقاى مدير تيم هاى ملى: بحث نفر 
و فالن مربى و فالن بازيكن نيســت... بحث مردم، آبروى ايران و شــأن 
بسكتبال كشور است و پيش رويتان مرحله بعدى مسابقات انتخابى جام 
جهانى و حضور تيم هاى ژاپن، فيليپين، استراليا بعنوان رقباى ايران، آيا 
همين كادر فنى در كنار تيم ملى ادامه خواهند داد؟ به نظر مى رسد هر 

آنچه در چنته داشتند رو كردند.  

 از تجربه بازى در ورزشگاه آزادى لذت بردم

 بسكتبال ملى در كمند روياهاى نسل طاليى؟!ژاوى: تيم هاى ايرانى واقعًا قدرتمند هستند

پشت پرده شايعه رشوه گرفتن كمك داور داربى 69 از استقاللى ها
ايسنا: كمك داور جنجالى داربى 69 كه گل سالم محمد نورى را به اشتباه آفســايد اعالم كرد، از پشت پرده چرايى منتشر شدن شايعه پول 

گرفتنش از استقاللى ها پرده برداشت.
مرتضى كريمى، داور داربى 69 درباره شايعه پول گرفتنش در اين ديدار اظهار كرد: اين خبر كذب محض است. يك مربى پس از داستان غش 
كردن محسن قهرمانى در ديدار پرسپوليس و سپاهان و صحبت عليه اين داور به خاطر دوستى كه با او داشتم، از من خواست تا عليه اين داور 

مصاحبه كنم اما من اين كار را نكردم. متاسفانه رفاقت يك خبرنگار با اين مربى باعث شد چنين خبرى روى خروجى يك خبرگزارى  برود.
وى ادامه داد: با پيگيرى هاى من، اين خبرگزارى مجبور به عذرخواهى شد و حتى آن خبرنگار هم از من پوزش خواست. اكنون يك روزنامه- خبر 
ورزشى - با استناد به همان خبر دوباره پرونده اين قضيه را باز كرده، قرار است من و پرويز مظلومى فردا (امروز) به دادگاه برويم تا از اين روزنامه 

شكايت كنيم. در نتيجه اگر سندى موجود باشد، آن رسانه بايد از خود دفاع كند.

ايران كه با ناداورى محض صورت گرفت، به او 
مى گويد: «شرمنده ام از اينكه قرعه به 

نام تو افتاد!» او مدعى است قهرمانى 
برادرش در اين رويــداد بزرگ و 

اهتزاز پرچم ايران قربانى منافع 
شخصى و زد و بندهاى فردى 

محمد ملــك محمدى يكى 
از بخــت هاى اصلى كســب 
مدال طالى بازى هاى آسيايى 

- كيلوگرم با 
ناداورى محض و آشكار در همان 

مبارزه نخست برابر حريف افغانستانى 
شكست خورد تا كوراش كار ازبك كه در 

رويدادهاى گذشته برابر ملك محمدى ضربه فنى 

برگزارى رقابــت هاى كوراش بــازى هاى 
آســيايى جاكارتا را بر عهده داشته و 
بنابر ادعاى حامــد ملك محمدى 
جودوكار سابق تيم ملى و برادر 

«شــرمنده ام از اينكه قرعه به 
نام تو افتاد!»

در همين رابطه دلير ســرمربى تيم 
ملى كوراش با تاكيــد براينكه نصيرنژاد 
رئيس ايرانى كميته برگزارى رقابت هاى كوراش 
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ادب و هنر

خبر

انتشار قصه اى تمثيلى از «داوود غفارزادگان» 
فارس: «پهلوان ديوانه ســر» 
داوود  اثر  جديدترين  عنوان 
نويسنده  است،  غفارزادگان 
به خوبى از تمثيل توانســته 
بيافريند؛  متفــاوت  قصه اى 
قصه اى كه هــم طنز دارد و 
هم عبرت آموزى، هم شيوا و 
روان با مخاطب ارتباط برقرار 
مى كند. اين اثر داســتانى از 
منظــر روايت با وجود اينكه 
مرتبط با گروه سنى نوجوان 
به شمار مى رود اما به دليل 
نوع خاص شــيوه روايت آن 
قابليت استفاده براى مخاطب 

بزرگسال را نيز دارد.
 «پهلوان ديوانه سر» از چند منظر متنى شناسنامه دار و با امضاى نويسنده 
  است كه شــهرت و توانش در نگارش داســتان كوتاه زبانزد مخاطبان 
داســتان ايرانى معاصر اســت. غفارزادگان در اين كتاب بار ديگر سعى 
كرده با پيوند زدن اصالت آذرى خود با قهرمان سازى در داستان، ارادت 
خودش را به اين منطقه، داســتان ها و باورهاى بومــى و دينى  آن ادا 
كند و از ســوى ديگر با استفاده از زبان طنز كه شاخصه بسيارى از آثار 
داستانى بلند و كوتاه وى در اين سال ها بوده است، كتابى را خلق كرده 
كه داستان هايش كوتاه و موجز، عبرت آموز، شيرين و چشم نواز است. 

داســتان «پهلوان ديوانه ســر» در اين كتاب روايتى است عبرت آموز و 
شيرين از مواجهه يك پهلوان با عزرائيل و محاكاتش با او در برابر مرگ 

و ستاندن جان آدمى توسط او.
غفارزادگان توانســته به خوبــى از تمثيل قصه اى متفــاوت بيافريند؛ 
قصه اى كه هم طنز دارد و هم عبرت آموزى، هم شيوا و روان با مخاطب 
ارتباط برقرار مى كند و هم در بيان پيام اخالقى خود سن و سال و مرز 

نمى شناسد. 
او در اين داســتان ها بيشتر از نويسنده در نقش يك نقال و راوى سعى 
كرده بخشــى از خصايص و ويژگى هاى زشت و زيباى انسانى را پيش 
چشم او به نمايش بكشد. انتشــارات كتاب نيستان در راستاى بازنشر 
تمامى آثار منتشــر شــده از غفارزادگان در ســال هاى اخير، «پهلوان 
ديوانه سر» را با تصاويرى از فرهاد جمشيدى و با قيمت 11 هزار تومان 

منتشر كرده است. 

گفت و گو با مجيد نظافت يزدى به انگيزه انتشار گزيده شعر طنز شاعران خراسانى 

«سوسه» قدس در سوره مهر

 فكر نخســتين جمع آورى اين گزيده از 
شعرهاى شاعران خراسان از كجا آمد؟

چندين ســال پيش كــه مــن در روزنامه قدس 
مســئوليتى داشتم، صفحه طنزى به نام «سوسه» 
منتشر مى كرديم. ذهنيت خود من اين بود كه ما 
در خراســان شاعر طنز كم داريم اما بعد از مدتى 
با حجم قابل توجهى از شــعرهاى طنز شــاعران 
خراســانى روبه رو شــديم كه براى انتشار در آن 
صفحه ارسال مى شد و اغلب هم فرصت انتشار پيدا 
نمى كرد و مرا به فكر انداخت كه اين شاعران را در 

يك كتاب مستقل معرفى كنم. 
در همــان زمان با آقاى ناصر فيض در جلســه اى، 
حرف از شــعر طنز خراســان به ميــان آمد و او 
وقتى از اين اســتقبال و تعداد قابل توجه شاعران 
مطلع شــد؛ از اين پيشنهاد استقبال كرد و من به 
همراهى و كمك برخى دوستان مشغول گردآورى 
اين آثار شــدم و جمع آورى آثار به ســرعت انجام 

شد. 
همان زمان كتاب تحويل حوزه هنرى شــد اما در 
مرحله چاپ چند سالى توقف ايجاد شد و در اين 
مدت چند بارى تماس هايى گرفتند و درباره برخى 
شعرها و اسم ها و حك و اصالح آن ها صحبت شد 
اما خود من هــم بتازگى فهميده ام كه اين كتاب 

سرانجام چاپ شده است.

 يك ســؤالى كه براى مــن وقتى كتاب 
را خواندم، پيــش آمد اين بود كه چرا ما در 
مشهد شاعرانى كه به شــعر طنز مشهور 

باشند، نداريم؟
اين مسئله به محيط و روحيات شاعران بر مى  گردد. 
طنز در كل كشور توسط برخى ها برتافته نمى  شود، 
در محيط مشهد كه به طريق اولى اين مقاومت در 
برابر طنز بيشتر بوده است. از حق هم نبايد گذشت 
و بايد پذيرفت كه طبع و روحيه مشهدى ها نسبت 
به مثالً شيرازى ها و اصفهانى ها خشك تر است و 
طبيعى است كه طنز در چنين محيطى نمى  تواند 
مطرح شــود و در مشهد شاعر طنز به معنايى كه 

در شهرهاى ديگر وجود دارد، وجود نداشته باشد.

 شايد بخشى از مســئله هم به رويكرد 
شاعران خراسانى به شعر برگردد. شاعرانى 
اولويت  برايشــان  كه فخامت و زبان آورى 

داشته است طبعاً كمتر سراغ طنز مى  روند.
شــما همزمان داريد به مسئله اى اشاره مى  كنيد 
كه هم نقطه مثبت شــعر خراســان است و هم 
نقطــه منفى. اگر از يك طــرف، فخامت و تالش 
براى ارتقاى ادبيت به شــعر خراسان كمك كرده 
و شــعرى فخيم و اديبانه ايجاد كرده اســت، از 
طــرف ديگر به شــعر خراســان ضربــه هم زده 

است. 
توهم فخامت و ادبيت باعث شــده است كه شعر 
مشهد از فضاى نوين شعر معاصر عقب بماند و به 
همين دليل اســت كه وقتى به شعر نو مى  رسيم، 
از مشهد شــاعرى مثل اخوان ثالث درمى  آيد و از 
كاشان شــاعرى مانند سپهرى كه به نظر من در 
شعريت بين اين دو تفاوت فراوان است. در ادبيات، 
دانش و فقه اللغه، ســپهرى بايد شاگردى اخوان 
ثالث را بكند اما در شاعرانگى، اخوان بايد شاگردى 
سپهرى را بكند. در بزرگان و پيران شعر هم مثًال 
شــعر استاد كمال در مشــهد در اوج است اما در 
شاعرانگى به پاى شعر آقاى احتشامى   در اصفهان 

نمى  رسد.

 در فضاى شعر خراسان، همواره شعر محلى 
به عنوان شعر طنز مطرح بوده است اما شما در 
كتاب تان به اين نوع از شعر توجهى نداشته ايد.
من اصوالً شعر محلى را به عنوان شعر جدى محسوب 
نمى  كنم چرا كه معتقدم زبان وسيله گفتمان است و 
گفتمان بايد هرچه فراگيرتر باشد. خود زبان فارسى 
يك دايره مخاطب 100 تا 150 ميليونى دارد، باز اگر 
ما بياييم اين زبان را به زبان طرقبه اى، كاشمرى و... 
تقسيم كنيم كه نشود بدون زير و زبر آن را خواند، 
نقض غرض زبان شده است و چه دليلى دارد كه آن 
را نشــر بدهيم؟ خود من كه مشهدى را خيلى هم 
غليظ تلفظ مى  كنم نمى  توانم حتى با زير و زبر خيلى 
از اين شعرهاى محلى را بخوانم، چه اصرارى است 
كه آن را نشر هم بدهم؟ بايد ياد بگيريم كه يك ملت 
شده ايم و بايد با زبان معيار و درست حرف بزنيم، ما 
ديگر قبيله نيستيم كه هر قومى   با يك زبان صحبت 
كند. به همين دليل شعر محلى را در حد فكاهه و 
شوخى با خويشان و هم محلى ها مى  دانم و نه بيشتر 
چرا كه وقتى شعر محلى مى  گوييم، در حقيقت خود 

را از روشنفكر معيار جامعه به مخاطبان خاص يك 
منطقه محدود مى  كنيم و نتيجه اش اين مى  شود كه 
مضمون ها، سست تر و حرف ها دم دستى تر مى  شود 

انگار لهجه آدم را كوچك و كوچك تر مى  كند.

 پــس با اين حســاب اصالً قايل شــدن 
به چيزى به عنوان شــعر طنــز را به عنوان 
يك شاخه رســمى   و جدا از شــعر قبول 

داريد؟
اين مســئله از جهات متفاوت قابل بحث اســت. 
تقسيم بندى هاى تخصصى باعث مى  شود دايره شعر 
را كوچك كنيم. وقتى به جاى توجه به درخت اصلى 
كه خود شــعر است، به شاخه هاى آن توجه كنيم، 
شعريت را محدود كرده ايم ولى از طرف ديگر ممكن 
است كه وقتى در تخصص بخصوصى، فعاليت كنيم 
احتمال اينكه در آن تخصص خاص، متخصصانه تر 

وارد شويم، بيشتر است. 
به هرحــال مزايايى دارد و مضارى. وقتى كســى 
مى  خواهد در فضاى عمومى   شــعر حضور داشــته 

باشــد، بايد يك ســرى خــط و مرزهــا را رعايت 
كنــد و به حــد و حدودى تن بدهد؛ حــاال اگر باز 
اين تخصصى تر هم بشــود، باز بايــد مالحظات و 
محدوديت هاى تازه اى را كه در آن تخصص و شاخه 
و زيرشــاخه ملزم به رعايت آن است، مراعات كند 
و همين مســئله دامنه آزادى شاعر را كم و كمتر 

مى  كند.
دو شعر برگزيده از مجموعه سوسه

حيف شد پينوكيو
موقع تقسيم اگر يك تخته از ما كم نمى شد

روزگار ما چنين آشفته و درهم نمى شد
هديه آوردى برايم چايى خوش رنگ زنجان

يك دو ساعت توى قورى بود، اما دم نمى شد
هى مگو دم مى كشد تا لحظه اى ديگر عزيزم!

تا قيامت توى قورى چاى زنجان دم نمى كشد
ميوه شلغم اگر خاصيتى مى داشت بى شك

بين صدها ميوه نام مضحكش شلغم نمى شد
حيف شد پينوكيو موجود خوبى بود اما

كاش تا پايان عمرش چوب بود، آدم نمى شد
عده اى در خواب هم بم را نمى ديدند هرگز

گر به لطف حضرت حق زلزله در بم نمى شد
پاچه او را نمى خاراند يك تن تا قيامت

گر به نزد عده اى از پاچه خواران خم نمى شد
دزد اين سامان اگر قانع به حق خويش بودى

مطمئناً از خزانه يك قران هم كم نمى شد
يك نفر خواننده چپ كوك در هنگام اجرا

تا نمى خوردى سه حب شيره صدايش بم نمى شد
تخم بادمجان، شليل و موز و كيوى برنيارد

هركه غير از زال عمراً بچه اش رستم نمى شد
وه چه بشكوه است باغ سرزمين باستانى
وه اگر باغش گرفتار خزان و سم نمى شد

سيد عبدالجواد موسوى

ختم
ميان مجلسى هنگام ناهار
دقيقاً موقع نصف النهارم!

يكى از دوستان برخاست از جا
كه: «بايد من برم! من كار دارم
قرارم مجلس ختمى ست جايى

لهذا عذرخواه و شرمسارم»
به او گفتم: «بيا بنشين سرجات
به من كارى به اين كارا! ندارم
مرا دارى نيازى نيست بر ختم

خود از هر حيث ختم روزگارم!»
رضا رفيع

 ادب و هنر/ آرش شفاعى  سوره مهر اخيراً مجموعه اى از گزيده شعر شاعران خراسان 
با نام «سوســه» را با گزينش مجيد نظافت يزدى منتشر كرده است. در اين مجموعه، 
گزيده اى از سروده هاى طنز شاعران امروز خراسان منتشر شده است كه اغلب آن ها را 
به عنوان شاعران جدى و رسمى   مى  شناسيم. به انگيزه انتشار كتاب با نظافت كه خود از 
شاعران بنام خراسان و از همكاران پيشين ما در تحريريه روزنامه قدس است، گفت و گو 

كرده ايم كه مى  خوانيد: 

برش

تقســيم بندى هاى تخصصى باعث 
مى  شود دايره شعر را كوچك كنيم. 
وقتى به جاى توجه به درخت اصلى 
كه خود شــعر است، به شاخه هاى 
آن توجه كنيم، شعريت را محدود 

كرده ايم
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پخش تصاوير ديده نشده از 
ديدار و ارتباط سينماگران با رهبر انقالب

سينما  روز  آســتانه  در  تسنيم: 
(21 شــهريور)، مســتند «سينما 
انقالب» بــا موضوع روايتــى نو از 
تعامل سينما با انقالب اسالمى، 13 
شهريور از شــبكه يك سيما روى 
آنتن رفت. مستند «سينما انقالب» 
به تهيه كنندگى روح اهللا عبادى است و كارگردانى آن را حميد شعبانى 

برعهده دارد.
اين مستند با يادآورى حال و هواى سينماى ايران پيش از انقالب اسالمى 
به ريل گذارى بنيانگذار كبير انقالب اســالمى براى هنر هفتم در اولين 
سخنرانى مهم ايشان پس از ورود به ايران در تاريخ 12 بهمن 1357 اشاره 
دارد و ســپس به طور ويژه به تعامــل ميان هنرمندان با حضرت آيت اهللا 
خامنه اى در دوران رياســت جمهورى و رهبرى ايشــان پرداخته شده 

است. 
مستند سينما انقالب شامل صحنه هاى منتشرنشده يا كمتر ديده شده از 
ارتباط نزديك و صميمى سينماگران و هنرمندان با رهبر انقالب اسالمى 

و اهتمام ايشان به هدايت و حمايت مشفقانه از آنان است.
 

«تنگه ابو قريب» سه ميلياردى شد
فيلم  خبرنــگاران:  باشــگاه 
ابــو قريب»بــه  ســينمايى«تنگه 
و  توكلــى  بهــرام  كارگردانــى 
تهيه كنندگى ســعيد ملكان سه 

ميلياردى شد.
جواد عزتــى، امير جديدى، حميد 
رضا آذرنگ، على سليمانى، مهدى 

قربانى از جمله بازيگران اين فيلم سينمايى هستند.
 

حمله برندگان اسكار به نژادپرستان اسرائيلى
تســنيم: برنامه «هاليوود كات» 
كه به پشت پرده و حقايق پنهانى 
فيلم هــاى هاليــوودى مى پردازد 
از  را  خــود  پخــش  بتازگــى  و 
هيسپان تى وى آغاز كرده در برنامه 
اين هفته خود به اعتراضات مهمى 
كه در فضــاى هاليــوود بر عليه 

نژادپرستى اتفاق افتاده اشاره دارد. 
در اين قسمت از برنامه «هاليوود كات» نمونه هايى از مخالفت هاى علنى 
عليه جو نژادپرســتانه هاليوود معرفى خواهند شد و به موازات برخى از 
برجسته ترين اقدامات فعاالن ضد نژادپرستى در اعتراض به اين موضوع 

بررسى خواهد شد.
اقدام جنجال برانگيز مارلون براندو در مراسم اسكار سال 1973 در اعتراض 
به نژادپرستى عليه سرخ پوست ها از مواردى است كه در اين برنامه به آن 

اشاره مى شود. 
در هاليــوود كات خواهيم ديد وى كه بــراى بازى در «پدرخوانده» برنده 
جايزه اســكار شده بود، دخترى سرخ پوســت از تيره آپاچى را روى سن 
فرستاد و در سخنان كوتاهى، اين دختر از رد جايزه اسكار توسط براندو در 
اعتراض به نژادپرستى در هاليوود خبر داد. برخى وى را هو كردند و برخى 

مورد تشويق قرار دادند.
اعتراض معروف «ونســا ردگريو» پس از بردن جايزه بهترين بازيگر اسكار 
1978 به خاطر بازى در فيلم جوليا نيز از ديگر موارد معروف اعتراضات 
نژادپرستى است كه در اين برنامه مورد اشاره قرار مى گيرد. وى در سخنان 
خود پس از بردن جايزه، صهيونيسم را همتراز فاشيسم و نازيسم خواند 
و به گروه به قول وى كوچك ولى پر قدرت البى اسرائيل بشدت اعتراض 
كرد. جين فوندا همبازى وى در فيلم جوليا و فرد زينمان كارگردان فيلم 
على رغم فشارهاى بسيار شديد البى اسرائيل، حاضر به برائت از سخنان 

اين برنده جايزه اسكار نشدند.
در بخش ديگرى از اين برنامه به «مارك رايلنس» برنده جايزه اسكار سال 
2016 به خاطر بازى در پل جاسوس ها، از ديگر چهره ها و فعاالن مبارزه 
با نژادپرستى در هاليوود پرداخته شده است. وى رسماً هرگونه همكارى، 
دريافت بودجه، بازيگرى و كمپين حمايت از البى هاى صهيونيســتى را 
به علت ماهيت نژادپرستانه اسرائيل تحريم كرده است. وى همچنين از 

مدافعان سينماى مقاومت فلسطين است.
برنامه «هاليوود كات» محصول واحد برنامه هاى شبكه پرس تى  وى است 
كه به صورت زبان گردانى از شبكه هيسپان تى وى هر هفته چهارشنبه ها 
ســاعت 22:30 به وقت تهران بــه روى آنتن رفته و تكــرار اين برنامه 

پنجشنبه ساعت 6:30 و جمعه ساعت 11:30 خواهد بود.
 

«روزهاى بى قرارى» به نيمه رسيد
بانى فيلــم: بيــش از نيمى از 
تصويربــردارى فصل دوم مجموعه 
تلويزيونى «روزهاى بى قرارى» انجام 
شد. بخش عمده ماجراهاى سريال 
در استان آذربايجان شرقى و شهر 
تبريز روايت مى شــود و بخشى از 

داستان هم در مشهد مى گذرد.
به گزارش رسيده، در دو ماه گذشته سكانس هاى مشهد تصويربردارى شد 

و گروه توليد براى ادامه كار به تبريز رفته اند.
«روزهاى بى قرارى2» يك ملودرام خانوادگى پرتعليق است و به كارگردانى 

كاظم معصومى توليد مى شود.
ســارا صوفيانى بازيگر اصلى سريال است و در دو نقش آلما و سارا ظاهر 
شده است. مجيد واشقانى، سعيد نيك پور، كاظم هژيرآزاد، صفا آقاجانى 
با حضور افســانه بايگان و حميدرضا آذرنگ از بازيگران اصلى فصل دوم 

«روزهاى بى قرارى» هستند.
بازيگران مشهدى نظير نازنين تفضلى، الهام لطفى، پرستش سلطانى، سيما 
صادق زاده، محمدمهدى سجادپور و فريده آل يعقوب نيز در سكانس هاى 

مشهد نقش آفرينى كرده اند.
«روزهاى بى قرارى2» به سفارش معاونت سيماى استان ها و مركز صدا و 

سيماى آذربايجان شرقى( تبريز) توليد مى شود.
در خالصه داســتان «روزهاى بى قرارى2» آمده اســت: سارا كه از همسر 
ســابقش جدا شده و در پى هويت خود ناچار به سفرى طوالنى مى شود. 
يك فرش نفيس دوره مشــروطه تنها سندى اســت كه او را به مقصود 

برساند.

 ســيما و سينما/ سيد حبيب قاآنى  چند 
سالى است كه در سينماى ايران فيلم هاى كمدى 
با هنرپيشه هاى غالباً تكرارى يكه تازى مى كنند و 
به همين خاطر اين تصور در بين دست اندركاران 
سينما و مخاطبان پيش آمده است كه اين روزها 
آنچه مورد توجه اســت، فقط فيلم هاى كمدى و 
ژانر طنز است و بدون شك كمتر كسى به ذهنش 
مى رســيد كه فيلمى از ژانر جنگ و دفاع مقدس 

مورد توجه مخاطبان امروز سينما ها قرار بگيرد.
ايــن تصور با حضــور فيلم «تنگــه ابوقريب» در 
جشنواره فيلم فجر و استقبال همزمان منتقدان، 
اهالــى ســينما و مخاطبــان مورد ترديــد قرار 

گرفت.
ترديــدى كه پس از اكران عمومــى اين فيلم از 
17 مرداد به يقين بدل شــد و ثابت كرد كه اگر 
اثر خوبى روى پرده ســينما بيايد، مخاطب آن را 

تشخيص داده و به سراغش خواهد آمد.
«تنگه ابوقريب» در كنار «بمب؛ يك عاشــقانه» با 
يازده نامزدى ســيمرغ بلورين پيشتاز جشنواره 
سى و ششم شدند. اين فيلم با دريافت 6 سيمرغ 
بلورين بيشترين سيمرغ را از سى و ششمين دوره 

جشنواره فيلم فجر دريافت كرده است. 
فيلم سينمايى «تنگه ابوقريب» در ژانر دفاع مقدس 
ساخته بهرام توكلى است كه توانسته در اين مدت 
اندكى كه از زمــان اكرانش مى گذرد مورد اقبال 
زيادى از سوى مخاطبان پرده نقره اى قرار بگيرد. 
پس از موفقيت اين فيلم نظرهاى متفاوتى در مورد 
اين اقبال عمومى منتشــر شد، عده اى اين اقبال 
عمومى را به خاطر نكات تكنيكى فيلم مى دانند 
و شمارى هم بازى متفاوت بازيگران اين اثر مانند 
امير جديدى، جواد عزتى و حميدرضا آذرنگ را به 

عنوان نقطه قوت فيلم معرفى مى كنند. 
گفت وگوى اختصاصى قدس آنالين را در حاشيه 
اكران مردمى اين فيلم در پرديس سينما هويزه با 

جواد عزتى در اين خصوص مى خوانيد:

 از حضورتان در اين پروژه بگوييد. آيا از 
ابتدا مى دانستيد قرار است چه نقشى را ايفا 

كنيد؟
عزتى: بعــد از آنكه ما وارد پروژه شــديم، بهرام 
توكلى چند بار فيلمنامه را بازنويسى كرد. حتى 
نسبت من و امير جديدى چند بار در فيلم تغيير 
كرد، يك بار قرار بود برادر باشيم، بعد فاميل، بعد 

دوست و...

 در زمانى كه درگير بازى فيلم بوديد، فكر 
مى كرديد فيلم تا اين حد با مخاطب ارتباط 

برقرار كند؟
ما از اول هم مى دانستيم كه اين فيلم، فيلم بازى 
كردن نيســت، فيلم اتفاق است؛ فيلم قصه است. 
اما بازى بازيگران هم خيلى خوب ديده شــد. بله 
راســتش براى ما خيلى ترسناك بود، چون فكر 
مى كرديم كه آيا ارتباط برقرار مى كنند يا نه؟ ولى 

مردم خيلى خوب استقبال كردند.
 

 اكران فيلم سينمايى تنگه ابوقريب نشان 
داد كه خارج از فيلم هاى كمدى هم مخاطب 
عام به ســينما مى آيد و اين را مى شود از 
اســتقبال خوبى كه از فيلم به عمل آمده 
متوجه شــد. اين در حالى بود كه خيلى ها 
معتقد بودند كه زمان سينماى دفاع مقدس 
به سر آمده و تمام شده است و ديگر چيزى 
براى ارائه ندارد ولى فيلم ســينمايى تنگه 
ابوقريب در شــرايطى كه فيلم هاى كمدى 
روى پرده است استقبال از اين فيلم نشان 

داد كه اين سينما هنوز جان دارد.
جنس يك سينما تمام شدنى نيست اين جنس 
سلقيه مردم و جنس شــناخت آن هاست كه از 
سينما تغيير مى كند. اين مى تواند شامل فرهنگ و 
ادبيات هم بشود. وقتى جنس شناخت تغيير كند 
بايد هنرمند هم به همان ميزان خودش را تغيير 
بدهد كه اگر تغيير بدهد مردم استقبال مى كنند 
مردم ما االن سينما را خيلى خوب مى شناسند و 
كيفيت فيلم برايشــان اولويت دارد. به جز «تنگه 
ابوقريب» اگر فيلم هــاى ديگرى بوده كه كيفيت 
خوبى داشته مردم استقبال كرده اند. تنگه ابوقريب 
را آن دسته از تماشاگران كه كيفيت كار برايشان 
حائز اهميت اســت، مى پســندند. اين اثر داراى 
كيفيت قوى و نگاه درســتى است. خوشحالم كه 
مردم از اين فيلم اســتقبال كردند و به تماشاى 
آن نشســتند چون اين قصه اى بود كه مردم بايد 

مى ديدند.
در واقع مى توانم بگويم كه اين فيلم اداى دينى بود 

به روزى كه در دفاع مقدس گم شده است. 

 برخى هم معتقدنــد كه تكنيك خوب 
فيلم سبب شده كه مخاطب به خوبى از كار 

استقبال كند.
ولى شــك نكنيد كه داستان فيلم تأثير خودش 

را روى مخاطب گذاشــته است. االن ديگر مانند 
گذشــته نيســت كه مردم به فيلم هاى روز دنيا 

دسترسى نداشــته باشــند. مردم كارهاى ساير 
هنرمنــدان را مى بينند و قضــاوت مى كنند و با 
پيشــرفت هاى روز سينما آشنا هستند. اين يك 
واقعيت است كه به لحاظ تكنيكى عقب تر از آن ها 
هستيم و چون اصالً مال ما نيست و وارداتى است. 
شايد تكنيك در اين فيلم در حد و اندازه سينماى 
ايران متفاوت باشــد و مخاطب نظيــرش را در 
فيلم هاى ديگر سينماى ايران نديده باشد، اما اين 
بخشــى از فيلم است و همه آن نيست. به همين 
خاطر اين حرف كه تكنيك اين فيلم موجب ديده 

شدن آن شده را خيلى قبول ندارم. 
به اعتقاد من آنچه موجب شده كه مردم به سراغ 
فيلم بيايند، قصه اســت. اين بخشى است كه ما 
بايد به آن توجه كنيم و در آن حرف داريم. عمده 

دليل ديده شــدن فيلم و اين استقبال مردمى به 
داســتان همان آدم هايى برمى گردد كه در تنگه 

ابوقريب بوده اند.

 هر فيلمى را كه در آن حضور داشــتيد 
پر فروش بوده است چه مالك و معيارى در 

انتخاب فيلمنامه و پذيرش نقش داريد؟
خيلى موارد دست به دست هم مى دهد فيلمنامه 
خوب، كارگردان خوب، مجموعه عوامل خوب و...
وقتى يك تفكر خوب پشت كار باشد حتماً اثر با 

موفقيت و استقبال مواجه مى شود. 
من گاه با داســتان هاى خوبى مواجه مى شوم، اما 
مى بينم كه پشتش تيم حرفه اى وجود ندارد، به 

همين خاطر مى ترسم سراغ كار بروم.

برش

آنچــه موجب شــده كه مــردم به 
ســراغ فيلم بيايند، قصه است. 
اين بخشى است كه ما بايد به آن 
توجه كنيــم و در آن حرف داريم. 
عمده دليل ديده شدن فيلم و اين 
استقبال مردمى به داستان همان 
آدم هايــى برمى گردد كه در تنگه 

ابوقريب بوده اند

سيما و سينما

گفت وگوى قدس با جواد عزتى در حاشيه اكران مردمى فيلم «تنگه ابوقريب» در پرديس سينما هويزه مشهد

سينماى دفاع مقدس تمام شدنى نيست

بازتاب

سيما و سينما: طبق آخرين نظرسنجى مركز پژوهش و 
سنجش افكار صدا و سيما، مجموعه هاى «پدر» «دلدادگان» 
و «آرماندو» به ترتيب رتبه هاى اول تا ســوم را در جذب 
بيننده و رضايت مخاطب داشــته اند. نظرســنجى مركز 
پژوهش و ســنجش افكار صدا و ســيما از نمونه آمارى 
4829 نفر از افراد باالى 12 سال در سراسر كشور نشان 
داد ســريال هاى «پدر»، «دلدادگان» و «آرماندو» به ترتيب 
رتبه هاى اول تا سوم را در جذب بيننده و رضايت مخاطب 
داشته اند.اين نظرسنجى كه در سراسر كشور و بيشتر در 
شهرهايى كه مراكز استانى صدا و سيما در آن ها قرار دارد 
انجام شده نشان داد 78.6 درصد شركت كنندگان حداقل، 
بيننده يكى از ســريال هاى تلويزيون در روزهاى گذشته 

بوده اند.

 سريال هاى ايرانى پربيننده ترند
اين پژوهــش ميدانى همچنين حاكى از آن اســت كه 
سريال هاى ايرانى بيش از سريال هاى خارجى در سيماى 
جمهورى اســالمى طرفدار دارند و موضوعات خانوادگى 
و پــس از آن طنز و كمدى بيشــترين عالقه را درميان 
موضوعات ديگر براى مخاطــب برمى انگيزند. همچنين 
پاسخ دهندگان به پرسش هاى كارشناسان مركز پژوهش 
و سنجش افكار ساعت هاى 21 تا 23 را مناسب ترين زمان 
براى پخش سريال هاى تلويزيونى عنوان كرده اند و مايلند 

اين سريال ها به صورت شبانه «هر شب» پخش شود.
از سويى سريال هاى تكرارى شبكه هاى ديگر مانند آى فيلم، 
تماشا و نسيم هم به نوعى، موفق به جلب توجه مخاطب در 
ساعات مختلف شبانه روز شده اند، به گونه اى كه بازپخش 
سريال كيميا در شبكه تماشا، با رقم 33.8 درصد مخاطب 
و رضايتمندى بيش از 80 درصدى را به همراه داشته است 
و نقطه چين و مرد هزارچهره كه از شــبكه هاى آى فيلم 
و نسيم پخش مى شوند نيز با رقم هاى نزديكى به همين 

سريال، مخاطبان را پاى تلويزيون نشانده اند.
در ميان اين مجموعه هاى تلويزيونى، «پدر» كه از شبكه 
دو پخش شــد بيش از 55 درصد مخاطبــان را به خود 
اختصاص داده و پربيننده ترين سريال تابستان است. اين 
مجموعه با كسب 74 درصد، بيشترين درصد رضايت (در 
حد زياد) را در بين مخاطبان داشــته است، 83.8 درصد 
از اين مخاطبان از بازى هنرپيشگان اين مجموعه راضى 
بودند و نزديك به 75 درصد، از موضوع و جذابيت داستان 

و آموزنده بودن آن ابراز رضايت كرده اند.

 «پدر» پرحاشيه، «دلدادگان »كليشه اى
احتماالً ســريال «پدر» پرحاشه ترين ســريال تابستانى 
تلويزيون بود. حاشــيه هايى كه با پخش قسمت اول اين 
سريال شــروع شد و حتى پس از پايانش همچنان ادامه 
دارد. عده اى از منتقدان اين ســريال ســوژه كار را كه بر 
محور عشق بين يك دختر غيرمذهبى و يك پسر مذهبى 
مى گذشت، تكرارى مى دانستند و شمارى هم داستان را 
غير واقعى  خواندند. ســازندگان اين مجموعه در دفاع از 
اين انتقادها بيان كرده بودند كه مضمون اصلى ســريال 
همانطور كه از نامش پيداست، بيشتر در مورد عشق پدر 
و فرزندى است و از مخاطبان خواسته بودند، صبر پيشه 
كنند. ســريال «پدر» با فيلمنامه اى ضعيف و داستانى پر 
از اشــكال شروع شــد، اما به اعتقاد كارشناسان توانست 
به كمك كارگردانى قوى نجــات پيدا كند و با توجه به 

هياهوى رســانه اى درصدر ســريال هاى تابستان از نظر 
ميزان مخاطب قرار بگيرد. سازندگان اين مجموعه پس 
از اســتقبال مخاطبــان، با وجود نقدهايى كه از ســوى 
كارشناسان مطرح بود، تصميم به ساخت ادامه اين سريال 

گرفته اند. 
مجموعــه تلويزيونى «دلدادگان» كه اين روز ها از شــبكه 
سه پخش مى شــود 34.2 درصد از مخاطبان سريال هاى 
تلويزيونــى را به خود اختصاص داده اســت. دلدادگان با 
كسب رضايت 66.7 درصدى در رتبه دوم اين رضايتمندى 
اســت. نزديك به 70 درصد از سؤال شــوندگان در اين 
نظرسنجى از بازى هنرپيشه ها و حدود 63 درصد آنان نيز 
از موضوع و كشش داستان ابراز رضايت كرده اند. با اين همه 
كارشناسان معتقدند در اين اثر با داستانى سراسر كليشه 
رو به رو هستيم و بعيد است منوچهر هادى موفقيت  سريال 

نمايش خانگى اش «عاشقانه» را در تلويزيون تكرار كند. 

 درج نكردن موفقيت آرماندو اشتباه است
مجموعه «آرماندو» نيز كه از شــبكه يك ســيما پخش 
شــد، رقم 17.6 درصد بيننده را به خود اختصاص داده 
اســت. طبق اين نظرسنجى، نزديك به 50 درصد از اين 
ميزان بيننده، به ســؤال پرسش كنندگان درباره رضايت 
از آن پاســخ مثبت داده اند. ريتم مناسب داستان و بازى 
موفــق بازيگران ايــن مجموعه هــم موضوعاتى بود كه 

سؤال شوندگان درباره آن ها ابراز رضايت كرده اند.
به گفته كارشناســان سريال «آرماندو» اثر موفقى بود كه 
تلخى ســريال پدر و كليشه گرايى سريال دلدادگان را در 
خود ذوب مى كرد. هر كسى غير از احسان عبدى پور اين 
ســريال را مى ساخت كليت سريال صد درصد تبديل به 
تراژدى محض و نمايشــى توأم با ابتذال همراه مى شــد. 
اما عبدى پور غير از تسلط بر كارگردانى، راهبرى محض 
خالصانه اى كه ربطى به اثر انگشت در كارگردانى و وجه 
مؤلف بودن را ندارد با همه وجود نوشيده و در تمام تار و 

پودش تنيده شده است. 
قبل از پخش ســريال «آرماندو»، به نظر مى رسيد يكى از 

سريال هاى معمولى و روتينى است كه قرار است باكس 
شبانه شبكه نخســت ســيما را پركند، چون در رقابت 
نوروزى به دليل يك بد سليقگى به عنوان سريال نوروزى 
پخش نشــد و هجويه تكرارى ديوار به ديوار 2 به پخش 
رسيد. با در نظر گرفتن چارچوب ها، آرماندو اثرى موفق، 
دلچسب و حسابى سرگرم كننده است هر چند كارگردان 
زيرلفظى اعتراف كرده، از حاصل كار به دليل برخى مسائل 
راضى نيست. اگر دست كارگردان باز بود و سريال خودش 

را مى ساخت شايد توفيق آرماندو چندين برابر مى شد.  
فاصله «آرماندو» با ســاير ملودرام هاى رقيبش بسيار زياد 
اســت منتها احســان عبدى پور اهل هياهو مثل ساير 
همكارانش نيســت و به همين دليل در فضاى رسانه اى 
كمتر مصاحبه و نقل قولى منتشــر شده است. بايد اين 
فضا را با سريال «پدر» مقايسه كنيم كه چه حجم عظيمى 
از نقدهاى منفى را پس از پخش چهار قســمت دريافت 
كرد، به گفته كارشناســان اينكه «آرماندو» مورد هجوم 
قرار نگرفته، يعنى سريال موفقى است و درج نكردن اين 

موفقيت، اشتباه بزرگى است.

 آرماندو كار متفاوتى بود
على مســعودى يكى از بازيگران ايــن مجموعه درباره 
«آرماندو» و همكارى با اين گروه هم گفته اســت: من كه 
خودم را هيچ وقت بازيگر نمى دانم، اما دوســتان و حتى 
همكاران رســانه اى شــما هم لطف داشتند و گفتند كه 
خيلى خوب بازى كردم و خوشــحالم كه توانستم از پس 
اين كار بخوبى بربيايم. البته من همه جا گفتم كه شغل 
اول و اصلى من نويســندگى اســت و هيچ گاه خودم را 
بازيگر نمى دانم، اما گاهى هم پيش مى آيد و بازى مى كنم. 
به هر حال تجربه خوبى بود. هم نقش مشــترى در اين 
ســريال و هم همكارى با اين گروه و بخصوص كارگردان 
ســريال. ضمن اينكه به عنوان بازيگر خودم را در اختيار 
كارگردان گذاشتم و سعى نكردم پيشنهادى در اين زمينه 
بدهم و يا دخالتى كنم. البته اغلب بازيگران اين ســريال 
دوستان چندين ساله من بودند و از اين نظر فضاى خوب 

و صميمانه اى در كار حاكم بود.
وى ادامه داد: فكر مى كنم شــبيه كاراكتر پسرخاله اين 
نقش را بازى كردم. البته خيلى از دوستان لطف داشتند و 
به خاطر اينكه شبيه نقش هاى ديگرى نبود كه تا به حال 
بازى كردم، استقبال كردند. خوشحالم كه كار ديده شده و 
مردم دنبال كردند. چون اين را از برخوردهايى كه با مردم 

داشتم، متوجه شدم.
وى در ادامه با اشاره به متفاوت بودن طنز اين مجموعه و 
اينكه چقدر چنين سريال هايى بايد در تلويزيون ساخته 
شوند هم اظهار داشت: به هر حال كار متفاوتى بود و من 
هم دوست داشــتم. من فكر مى كنم كه خنداندن مردم 
خيلى كار سختى اســت. بخصوص در شرايطى كه اين 
روزهــا وجود دارد. بنابراين به نظر من تلويزيون نياز دارد 
به قصه هاى روان ترى مثل كارهاى رضا عطاران. بنابراين 
جاى چنين كارهايى در تلويزيون خالى اســت. اگر دقت 
كنيد حتى بازپخش سريال هاى عطاران هم مورد توجه 
قرار مى گيرد و مردم با آن ارتباط برقرار مى كنند. بنابراين 
اگر قرار باشد كارهاى طنز بسازيم، به دليل شرايط جامعه 

بايد به اين سمت و سو بيشتر برويم.
مسعودى افزود: بيننده امروز حوصله ندارد پاى تلويزيون 
بنشــيند و طنزهايى را ببيند كه او را به تفكر وا مى دارد. 
كارهايى را دوست دارد ببيند كه مثل سريال هاى عطاران 
ما به ازاى آن را در اطرافش ديده باشد و بتواند با آن ارتباط 
برقرار كند. از اين رو نظر شــخصى من اين است كه االن 

جامعه ما با چنين كارهايى بيشتر ارتباط برقرار مى كند.
اين نويسنده در تكميل گفته هايش بيان كرد: كارهايى 
كه در گذشته سعيد آقاخانى مى ساخت هم خيلى خوب 
مى توانســت با مخاطب ارتباط برقــرار كند. البته تأكيد 
مى كنم سريال هايى كه در گذشته مى ساخت. چون من 

كه از سريال «بيمار استاندارد» چيزى نفهميدم.
البته چيزى مد شده كه هر كارى كه كسى از آن سر در 
نمى آورد عنوان فاخــر را روى آن مى گذارند. به هر حال 
مخاطب دوســت دارد كه باز هم كارهايى را ببيند كه در 

سال هاى قبل مى ديد و از ديدنش لذت مى برد.

 نتايج آخرين نظرسنجى درباره سريال هاى تابستانى تلويزيون
 «پدر» تلخ، «دلدادگان» كليشه اى و «آرماندو»ى متفاوت 

دسترسى نداشــته باشــند. مردم كارهاى ساير 
هنرمنــدان را مى بينند و قضــاوت مى كنند و با 



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
پيش از اين در جاهاى ديگر درس 
خوانده بود. سال هشتم كه شد، به 
مدرسه« دارالفنون» رفت. مدرسه اى كه سطحش 
خيلى باالتر از جاهاى ديگر بود و به آســانى هر 
دانش آموزى را نمى پذيرفت. كارنامه و ســوابق 
تحصيلى اش نشــان مى داد، هميشه شاگرد اول 
اســت اما مسئوالن دارالفنون تا دلتان بخواهد از 
اين شــاگرد اول ها ديده بودند. همين شد كه به 
معلم هندسه ســپردند توانايى هاى «محسن» 
را محــك بزند. معلم، قضيه دشــوارى را پيش 
رويش گذاشــت و گفت: «ببينم شما اين قضيه 
رو چطورى ثابت مى كنى». شنيده بود «محسن» 
خيلى اهل مطالعه اســت... البد مى توانست اين 
قضيه را با يكى از روش هايى كه در كتاب ها ديده 
ثابت كند... خيلى طول نكشيد كه محسن از پس 
قضيه بربيايد... معلم وقتى به نتيجه كارش نگاه 
كرد، داشــت جمله «مى بينم خوب همه چى رو 
حفظ كردى» را توى دهانش مزه مزه مى كرد... 
اما هر چه بيشــتر به كار «محســن» نگاه كرد، 
تعجبش بيشتر شد... دانش آموز تازه وارد، قضيه را 
بدون استفاده از روش هاى رايج در كتاب ها اثبات 
كرده بود. فقط توانســت بپرسد: «اين روش مال 
كيه»؟... جوابش مشخص بود... «محسن» خيلى 
ساده و فروتنانه گفت: «كار خودمه آقا... من ديدم 
اين جورى هم مى شه برخى قضاياى هندسى رو 

اثبات كرد...»!

 روح پدرم شاد...
سال 1286 خورشــيدى در شهر تبريز به دنيا 
آمــد. پدرش 14 ســال در نجف اشــرف درس 
خوانده و روحانى سرشــناس و برجســته شهر 
به حساب مى آمد. اشــراف و اعيان شهر خيلى 
دوست داشــتند روحانى درس خوانده در نجف 
را بكشانند سمت خودشــان، اما «هشترودى» 
اهل قبول كردن هداياى اشــرافى و رفت و آمد 
با اشــراف زاده ها و صاحب منصبان نبود. مردى 
كه با وجود جنگيدن كنار ســتارخان و باقرخان 
و دو دوره نمايندگى در مجلس شــوراى ملى، 
زندگى ســاده اى داشت و اهل مال اندوزى نبود، 
دوست داشت فرزندانش را هم مثل خودش بار 
بياورد. هوش و حافظه اعجاب آور «محسن» شايد 
به او نرفته باشد اما سرسخت بودن، تالشگرى، 
قناعت و ساده زيســتى اش، بدون شك به پدر 
رفته بود. هنوز چهار روز از تولد فرزند جديدشان 
نگذشــته بود كه خانواده به تهــران نقل مكان 
كردند. «محسن» ابتدا در مدارس «سيروس» و 
«اقدســيه» درس خواند و بعد هم سر و كارش، 
آن جور كه باالتر گفتيــم به «دارالفنون» افتاد. 
درســت بعد از آزمونى كه معلم هندســه از او 
گرفت، شهرت «محسن» آغاز شد. آن روزها نه 

خودش و نه كس ديگرى، نمى دانست كه نابغه 
جــوان بزودى دايره شــهرتش از مرزهاى ايران 
هم فراتر مى رود. دانش آموزى كه از سال هفتم، 
بدون معلم عمومى يا خصوصى، زبان فرانســه 
را خودجوش فرا گرفته بود و طى دو ســه سال 
به حدى رســيده بود كه كتاب هاى فرانسوى را 
مى خواند، بدون شــك چيزى فراتر از يك نابغه 

بود.

 نه پزشك... نه مهندس
انگار از اين شاخه به آن شاخه علم پريدن در 
نوجوانى و جوانى، ويژگى خيلى از دانشمندان 
بوده است. نور چشــمى معلمان «دارالفنون» 
هم كه نام، شــهرت و تيزهوشــى اش همه جا 
پيچيده بود از اين قاعده مســتثنا نبود. وقتى 
ديپلمــش را گرفت بر خالف تصــور ديگران 
ســراغ رياضى نرفت! مدتى به خواندن درس 
پزشــكى پرداخت تا دكتر شود اما خيلى زود 
آن را رها كرد و به فرانســه رفت تا مهندسى 
مكانيــك بخوانــد. دنياى مكانيــك هم انگار 
برايش كوچك بود. همين شد كه با فرانسه و 
رشــته مكانيك خداحافظى كرد، به ايران آمد 
تا در دارالمعلميــن، رياضى بخواند. رياضى با 
روح و ذوق «محســن» جوان بيشتر جور در 
مى آمد. با عشــق و عالقــه در دنياى اعداد و 
فرمول ها غرق مى شد و خستگى نمى شناخت. 
ليسانســش را كه در ايران گرفت، به فرانســه 
برگشت و در دانشــكده علوم پاريس مشغول 
بــه تحصيل در رشــته رياضى شــد. بعد هم 
«سوربن» و رفتن تا آخر خط رياضى و مدرك 
دكترى. البته رياضيدان هــا، آخر خطى براى 
اين رشته علمى نمى شناسند. هشترودى 29 
ســاله با مدرك دكترى به ايران بازگشــت تا 
خودش را در جايگاه معلم بســنجد. با سمت 
دانشــيارى در دانشــكده علــوم و همچنين 
دانشسراى عالى مشغول به تدريس شد و پس 

از پنج سال به درجه استادى رسيد.

 برادرش
حافظه خدادادى و شگفت آور فقط يك بخش 
راز و رمز موفقيت و شــهرت «هشترودى» بود. 
بقيه اش پشتكار و نيروى تمام نشدنى اش بود. 
همان حافظــه را هم به شــهادت اطرافيانش 
هيــچ وقت براى به خاطر ســپردن محفوظات 
عــادى و پيش پا افتاده خرج نمى كرد. كتاب از 
دستش زمين نمى افتاد و اين عالقه به مطالعه 
را تا پايان عمر با خود همراه داشــت. فرانسه و 
عربى را خودش بخوبى آموخته بود و همان طور 
هم بدون اســتاد سراغ ادبيات و شعر رفته بود. 
رياضيدان بــود اما خودش را غرق و محدود به 
رياضى نمى كرد. وقتى قرار بود روى حل مسئله 

و يــا قضيه اى كار كند، همــه هوش، حواس و 
وجودش انگار وقف آن مى شد. همسرش «رباب 
هشترودى» گفته اســت: «وقتى كارى را آغاز 
مى كرد تا به نتيجه دلخواه نمى رسيد، از خواب 
و خــوراك خبرى نبــود... گاهى پيش مى آمد 
حتى چند وعده پشت سر هم غذا نمى خورد و 
سخت مشغول كار بود...». اين را خودش بارها 
گفته بود كه برخى افراد و اســتادان، سخت در 
او تأثير گذاشــته بودند، از جمله غالمحســين 
رهنما، عبدالعظيم قريب، دكتر سياسى و «الى 
كارتان» فرانسوى كه بنيان گذار رياضيات جديد 
به حساب مى آمد. البته اين را هم خودش گفته 
اســت كه بيشــترين تأثير را در او برادرش - 
نويسنده،  است.  داشته  محمدضيا هشترودى- 
شاعر و شــايد رياضيدان كشــف نشده اى كه 
گمنام ماند. «محمــد ضيا» هم تحصيل كرده 
دارالفنون بود اما آن قدر به معلمان و استادانش 
خرده و ايراد مى گرفت كه او را اخراج كردند. تا 
كالس يازدهم خواند و بعدها معلم شد و معلم 

ماند. 

 فيلسوف، رياضيدان و...
تخصــص هشــترودى در زمينــه «هندســه 
ديفرانســيل»بود، مهم ترين اثــر علمى اش هم 
پايان نامه دكتراى او در زمينه هندسه ديفرانسيل 
است. پروفسور «هشترودى» در اين پايان نامه، 
يكى از مدل هاى رياضى اســتادش (الى كارتان) 
را گســترش داده است كه امروزه به نام «التصاق 

هشترودى» شناخته مى شود.
دكتر حسن بلخارى، ســال گذشته در نشست 
بازخوانى انديشه هاى «هشترودى» گفت: بگذاريد 
كالم خود را با اين جمله شروع كنم: «فيلسوفان، 
رياضيدانان عالم ذهن اند و رياضيدانان، فيلسوفان 
عالم عين. فيلســوف هستى را تفسير مى كند و 
رياضيدان آن را تغيير مى دهــد... مرحوم دكتر 
هشترودى هم فيلسوف بود، هم رياضيدان. پس 
هم حاكم جهان ذهن بود، هم حاكم جهان عين. 
هم شاعر بود و موسيقيدان، هم مسلط بر قوانين 

رياضى و فلسفى حاكم بر جهان...».
در همين نشست، پروفســور «ژاك دوبوك» 
رياضيدان، فيلســوف، اســتاد دانشگاه و عضو 
مركز ملى پژوهش هاى علمى فرانســه درباره 
نقش و جايگاه «هشترودى » نزد رياضيدانان 
گفت: «افق رياضى در آن دوران كه هشترودى 
به فرانسه آمد، بســيار از هم گسسته بود. در 
هندسه ديفرانسيلى به واقع دو مملكت بودند 
كه به حساب مى آمدند: نخست، آلمان، محل 
زادگاه «گوس» و «ريمان »... دوم، فرانســه؛ 
جايى كــه متخصص بزرگ اين رشــته «الى 
كارتــان» زندگــى مى كرد... ايــاالت متحده 
هنوز وزنى در هندســه ديفرانسيلى نداشت... 

ولى شــيوه ها بين فرانســه و آلمان بســيار 
متفاوت بود. در يك كالم مى توان گفت حرف 
همديگر را درســت نمى فهميدند... در همان 
زمان اســت كه جوانى از شهر نانكين چين به 
هامبورگ مى آيد، به نام «چين چنگ چرن». 
چرن يكى از بزرگ ترين متخصصان هندســه 
ديفرانســيلى قرن بيســتم به حساب مى آيد. 
وى همان زمانى به آلمان مى رسد كه محسن 
هشترودى به فرانسه. اگر بخواهم خالصه كنم 
مى توانم بگويــم: چين در هامبورگ، ايران در 
پاريس. توســط اين دو رياضيدان اســت كه 
اين ناهماهنگى كه قبلش صحبتش شــد، رو 
به بهبودى مى رود... اين، آغاز جهانى شــدن 
اســت... چرن و هشــترودى متوجه مى شوند 
كه نگاه شــان به موجوديت و واقعيت رياضى 
يكســان اســت ولى با دو ديــدگاه متفاوت. 
دســتاورد اين دو نگاه، همــان تئورى معروف 

«كانشكشن چرن- هشترودى» است.

 خيام معاصر؟
اگــر تصورتــان دربــاره دانشــمندى چون 
«هشــترودى»، شــبيه همان تصور بى روح و 
خشــك و رســمى درباره دبيران و استادانى 
اســت كــه در كالس هايشــان، مغزتــان را 
پر كرده انــد از اعــداد، ارقــام و فرمول هاى 
بى رحمــى كه همه انرژى و توان شــما را در 
روزهاى امتحان مى گرفتند، اشــتباه مى كنيد. 
دانشمند ايرانى وقتى پاى شعر و ادبيات وسط 
باشد، شــباهتى به آن نابغه رياضى با موهاى 
احتماالً ژوليده، چشــمان قرمز از بيخوابى و... 
ندارد. به دانشــمندى هم كه بــه نمايندگى 

از ايــران در كنفرانس هــاى معتبــر علمــى 
جهان شــركت مى كرد و نظريه هاى پيچيده 
رياضى و هندســه ديفرانسيلى را باال و پايين 
مى كرد، شــباهتى ندارد. خيلى از اســتادانى 
بوده اند  «هشترودى»  دانشجوى  روزگارى  كه 
در خاطراتشان مى گويند، نخستين بار كه در 
كالس درسش حاضر شــديم، تازه فهميديم 
كه مى شــود رياضى را هم مثل «هشترودى» 

عاشقانه و شيرين تدريس كرد.
البتــه تالش نداريــم كه او را مثــل برخى ها 
«خيام» معاصر معرفــى كنيم اما واقعيت اين 
اســت كه اشــعار و انديشــه هاى ادبى او نيز 
مانند انديشــه هاى رياضيدانى اش قابل توجه 
اســت. روزنامه «اطالعات» ســال 1391 در 
بررسى آثار شعرى «هشــترودى» مى نويسد: 
«دكتر هشــترودى قايل بود كه در اين جهان 
علم زده، با همه ارزندگى علوم جديد، انسان ها 
هميشــه محتاج سركشــى به درون رازآلوده 
خــود و نمادهاى پررمز و راز جهان هســتند. 
بنابراين، اشــعار او بيشتر اشارت هايى است تا 
بشــارت هايى كامل... او در ميــان دهه 20 و 
بخصــوص دهه 30، حركت ســريع نوگرايانه 
«نيمــا» را دنبال نمى كند و به وزن شكســته 
نيمايى عنايت ندارد. او به ذهنيتى نيمه غنايى 
نيمه نيهيليســتى مجهز مى شــود كه بيشتر 
يادآور گرايش «توللى» است، اما نه به صالبت 
و ژرفاى شعر توللى مى رسد و نه البته چندان 
بر ذهنيت نيهيليســتى پاى مى فشــارد... هر 
چند بدبينى در اشعار او جاى به جاى مشاهده 
مى شود اما اين بدبينى در رديف هيچ انديشان 

قرار ندارد».

چهار شنبه  14 شهريور 1397
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

فيلسوفان ُمفلس!
 ايستگاه موضوع دخالت 
و  سياست  در  سلبريتى ها 
اقتصاد، اين روز ها حسابى 
داغ شده اســت. چند روز 
پيش هم «حميد فرخ نژاد» 
كــه درباره انواع و اقســام 
اتفاقــات روز در صفحــه 
اينستاگرامش نظر مى دهد، 
از رئيس جمهور خواســته 
بود هرچه سريع تر استعفا 
سجادى»  «داريوش  دهد! 
تحليلگر سياســى، هم در 
پاسخ به حميد فرخ نژاد و 
بقيه سلبريتى ها متنى را در 
اينستاگرامش منتشر كرده 

كه آن را مى خوانيد:
«از جمله تبعات عبرت آموز افزايش افســار گسيخته قيمت دالر مواجه 
شدن با سلبريتى هايى بود كه پيشتر در انتخابات رياست جمهورى دچار 
جو زدگى شــده و در خلسه «خويش دانايى» بر كرسى هدايت نشسته و 
شوالى زعامت بر تن كرده و فيلسوف مآبانه امريه رأى دادن به روحانى را 
براى توده هاى عوام صادر فرمودند و اينك تجديد نظر طلبانه هشتگ «من 

پشيمانم» را علم دارى مى فرمايند.
سلبريتيان عزيز! عرصه سياســت محل مناسبى براى بازيگوشى هاى 
ُمبتهجانه شــما نيســت. جناب آقاى آرتيســت اگر در فيلمى نقش 
فيلســوفى ُموقــر يا سياســتمدارى ُمجــرب را بــازى مى كنيد تنها 
داريد اداى ايشــان را در مى آوريد و اين امر لزوماً فيلســوف شدن يا 
سياستمدار شدن يا داناى كل شدن و روشنفكر بودن شمايان را افاده 

معنا نمى كند.
درست است عرصه سياست بى در و پيكر است اما بى سر و صاحب نيست.
سياست عمق، معنا، معرفت و مشقت هاى فوق تخصصى خود را مى طلبد.

فوتباليست ُمحترم! آرتيست ُمعزز! خواننده ُمطنطن! سلبريتى ُمعظم! لطف 
كنيد از اين به بعد سياســت را به اهلش بسپاريد و ُمقدرات يك كشور را 
به پژمان جوگرفتگى خود و توهم سياست دانى و خلسه همه چيزدانى هاى 

تان، مبتال نفرماييد.
اقبال به اعتبار ريخت و قيافه و خوب لگد زدن به توپ و آواى خوش داشتن 

لزوماً تالى سواد و فضيلت نيست.
بازى هاى تان را بكنيد اما سياست را محل بازيگوشى هاى تان نكنيد!

زير آسمان شهر

مخوف مثل پوشك...
 ايستگاه / رقيه توسلى   يك هفته اى مى شود كه اهل فاميل، دست به دست 

هم داده تا كار بزرگى انجام دهيم.
با «آبان» جان، خانه سازى مى كنيم... با طّناز پسرى كه اين روزها، هر كه دِر 
خانه شان را مى زند هم برايش پوشك مى آورد، هم تجربه اش را مى گذارد وسط 

تا زودتر از پوشك گرفته شود.
تماشايش مى كنم. خردسال معصومى را كه مى دانم به 83 هزار تومانى شدن 
قيمت پوشك اش كارى ندارد! به اينكه آيا ارز دولتى به واردات صنعت سلولزى 
تعلق مى گيرد يا خير! به بازار ســياهى كه راه افتاده و غلغله اى كه سر لباس 

ضرورى نيم تنه اش بپاست! مى دانم احتكار را هم نمى فهمد!
جيغ هاى بنفش كودِك بيست و دو ماهه را در نظر بگيريد. بى هوا چند عدد از 
آن ممتدهاى پُرَمالتش راه مى اُفتند كنار گوشم، چون بازى دست سازش آوار شده.
از خانه ســازى دل مى كند و مى خواهد برويم پى قايم باشك... مى رويم و من 

چشم مى گذارمكه آقاجان به اخبار، ولوم مى دهد.
مى گويم: بيايم؟ صداى ضعيفى مى گويد: نيا.

منتظر مى ايستم و «آبان» هاى بارلى و ماى بيبى و پنبه ريز و مرسى پوش از 
ذهنم رژه مى روند... طفلكانى كه نمى شود حاال آن ها را از پوشك گرفت.... چون 

چند ماهِ ناقابل، بيشتر سن ندارند!
اخبار انگار تله پاتى مى كند و همپاى ســلول هاى خاكسترى ام مى شود و انبار 
محتكران را به تصوير مى كشد... گزارش پوشك هايى كه نمى دانم مولفيكس اند 
يا چيكو يا كانفى اما هرچه هستند، به جاى نشستن در داروخانه ها و مغازه ها، 

گوشه نشين شده اند.
حرص مى خورم مفصل... از اينكه دستم به جايى بند نيست جز اينكه به آبان 

زير دو سال ياد بدهيم از خيِر اين لباس پنبه اى بگذرد و زودتر بزرگ شود.
كشــف دپوى يك ميليون و 200 هزار بسته نياز كودكانه در يك سوله، اتفاق 

مخوفى است!
صداى آبان نمى آيد. به جايش آقاجان است كه مى گويد: خاله بيا، بازى تمام شد.

پى نوشــت: روى بالكن، توى صندلى لگنى اش نشسته اســت... عزيز، دارد 
دورش مى گــردد... آهســته و از دور نگاه مى كنم به آبان هايى كه درياشــان 
آلوده، جنگل شان نحيف، رودخانه هاشــان خشك، اسكناس هاشان بى رمق و 

پوشك هاشان به غارت رفته است!
  

گزارش از شخص

عشق،شعر و رياضى
دكتر«محسن هشترودى» 13 شهريور سال 1355 از دنيا رفت

ايستگاه / مســعود ده نمكى با انتشار 
تصويرى از «نعمت اهللا حكيم» يكى از 
جانبازان دوران دفاع مقدس در صفحه 
اينستاگرامش نوشته اســت: «يكى از 
دوستان نوشته، بهشــون گفتم: سردار 
چند ســالته؟ گفت: 54. گفتم: شوخى 
مى كنى پــس چرا اين قدر شكســته 
شدى؟ خنديد و گفت: من خيلى داغونم. 

ديروز حالش به خاطر شــيميايى اش وخيم شــده بردنش بيمارستان. پذيرش 
نكردنش،همون جا رو صندلى بيمارستان از هوش رفته. امروز عمل داشت. روز و 
شب هايى كه در كنارت و به فرماندهى ات مى جنگيديم تا پاى بعثى ها به شهر ها 
نرسد را از ياد نمى برم. بگذار آن ها كه در عقبه ها جوالن مى دادند امروز تو و امثال 

محمود امينى ها را به حاشيه برانند فردايى هم هست».

ايســتگاه /  نجــاح محمــد على 
كارشناس سياسى عراقى شبكه من و 
تو است. اظهارات او در اين شبكه بارها 
تيتر اخبار و رسانه ها شده است. نجاح 
اين بار به حساسيت رهبرى در زمينه 
استفاده از بيت المال اشاره كرده است. 
او در آخرين پســت خــود در توييتر 
از مسئوالن پرســيده است: آيا همه 

مســئوالن در اين حد به استفاده از بيت المال حساس هستند؟ آقاى نجاح 
در اين پست توييترى نوشته است: «رهبر جمهورى اسالمى ايران حضرت 
آيت اهللا خامنه اى براى يادداشــت صحبت هايى كه مى خواهند در جلسات 
بكنند از پُشــت كاغذهاى باطله استفاده مى كنند تا كاغذ اسراف نشود، آيا 

بقيه مسئوالن هم اين مقدار در استفاده از بيت المال حساس هستند»؟

ايستگاه / بعــد از دعوت مهدى پاكدل 
از مســئوالن براى ديــدن فيلم «تنگه 
ابوقريب»، هشــتگ #تنگه_ابوقريب در 
فضاى مجازى داغ شده است و چهره هاى 
شاخص و كاربران فضاى مجازى نظرات 
خودشان را درباره اين فيلم سينمايى در 
توييتر بيان مى كنند. ابوالقاســم طالبى 
كارگردان فيلم سينمايى قالده هاى طال 

نوشــته است: «تنگه ابوقريب را از دست ندهيد. كارگردان و عوامل خيلى زحمت 
كشــيدند تا لحظه هايى شــما را ببرند به زمانى از دفاع مقدس كه عده اى فضاى 
سياسى، مقاومت و پيروزى در جبهه ها را رساندند به جايى كه جام زهر را به امام 
بنوشانند». يكى از كاربران هم نوشته است: «اينجورى شهيد داديم كه برسيم به اين 
روزها؟ مسئول عزيز، مردم گرامى، اصالً خود من! واقعاً ما چى كار داريم مى كنيم»؟

مى خواستند جام زهر را به امام بنوشانندفردايى هم هست

مجاز آباد

صرفه جويى در بيت المال

در 2028 چه خواهى خورد؟
ماهنامه علمى فوِكس با به روى 
جلــد بــردن چيــزى عجيب با 
شــباهت همزمان به ميوه، غذا، 
ســبزى و شــايد يك سنگ، به 
وضعيت پيش روى بشر در مورد 
غذا مى پردازد. اين نشريه با انتخاب 
تيتر «آينده غذا» مى خواهد به اين 
نكته بپردازد كه در ســال 2028 
يعنى 10 ســال ديگر انســان ها 
چه چيزهايــى خواهند خورد كه 
كمتر شــباهتى به خوراكى هاى 
كنونى خواهد داشت. اين نشريه 
همچنين در مقاله اى طرز فكر مغز 

يك انسان روانى را زير ذره بين برده و همچنين تأكيد مى كند كه در آينده 
انسان ها بايد تحمل گرماى بيشترى را در تابستان ها داشته باشند.

هنر دروغگويى
ماهنامه ســاينتيفيك اَِمريكن در 
تازه ترين شــماره خود كه شماره 
ويژه رفتار و علم مغز اين نشــريه 
اســت، نگاهى ويــژه و متفاوت به 
«دروغ» دارد. اين نشريه با انتخاب 
تيتر «هنــر دروغگويى» مى گويد 
با اينكه هميشه از دروغ به عنوان 
يكى از زشت ترين رفتارهاى بشر ياد 
شده، اما يكى از اصلى ترين نشان 
دهنده هاى مهــارت و پيچيدگى 
ذهن انســان اســت. ساينتيفيك 
همچنين در مقاله هاى ديگرى طرز 
تفكر متفاوت نوجوانان و همين طور 

شــكل كار مغز انسان در هنگام قرار گرفتن در جريان شبكه هاى اجتماعى را 
زير ذره بين برده است.

موش كثيف را پيدا كن!
ماهنامه نيچر در تازه ترين شــماره 
خود در گزارشى با عنوان «خطوط 
بينايى» به يافته هاى جديد علمى در 
نزديك شدن سنسورهاى مختلف 
به حس هايــى قوى تر از انســان 
مى پردازد. اين نشريه عكسى بسيار 
دقيق و با زوم باال از دماســنج هاى 
پيشرفته هواى اتاق براى شناسايى 
امواج طول بلند اينفــرارد به روى 
جلد برده اســت. نيچــر در مقاله 
ديگرى، از لــزوم زندگى طبيعى و 
معموالً كثيف موش ها براى انجام 
آزمايش روى آن ها خبر مى دهد و 

تأكيــد دارد در صورت انجام آزمايش روى يك موش كه به شــكل غير عادى 
زندگى تميزى داشته، مى توان منجر به نابودى فرآيند يك تحقيق علمى شد.

طرح روز 

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

مدير اتحاديه مرغداران: قيمت فعلى مرغ منطقى است!

روزمره نگارى  فارس/ جواد تكجو 
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