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حوادث ايران

ريزش پل در كلكته
 25 كشته و مجروح برجاى گذاشت

هند: در پــى ريزش 
بخشى از سازه يك پل 
هوايى در جنوب كلكته 
دستكم يك تن كشته 
و 24 نفر ديگر مجروح 
شــدند. در اين حادثه 
كه عصر روز سه شنبه 
اتفاق افتاد، بخشــى از 
ســازه يك پل در منطقه اى پر رفت و آمد فروريخت. 
شاهدان حادثه اظهار داشــتند: بخش بزرگى از سازه 
اين پل فروريخت؛ همچنين تصاوير منتشر شده حاكى 
از آن است كه دســتكم  9 خودرو از جمله يك دستگاه 

مينى بوس در ميان آوار گرفتار شده بود. (ايسنا) 

توفان «جبى»
 10 نفر را بلعيد

ژاپن: توفان بى سابقه و مهيب غرب ژاپن همچنان اوضاع اين 
بخش از كشور را به حالت بحرانى نگه داشته است.

شمار افراد كشته شده در توفانى كه روز سه شنبه بخش بزرگى 
از ژاپن را درنورديد، به 10 نفر رسيد. اين توفان كه «جبى» نام 
دارد، همچنين حدود 340 زخمى بر جاى گذاشته و بخشى از 
فرودگاه كانساى واقع در غرب ژاپن را هم تخريب كرده است.

بنا به اعالم مقام هاى محلى، فرودگاه كانساى به همين واسطه 
از روز سه شنبه تعطيل شده است. (ايرنا) 

معلم هوسران به تله افتاد
هند: پس از شكايت مادر يك دانش آموز دختر مقطع ابتدايى، 
موضوع جنايت معلم مدرسه به تيتر اول رسانه هاى هند تبديل 
شد. متهم اين پرونده، سوشانت كومار 28 ساله، پس از پايان 
كالسش با تعدادى دانش آموز دختر، قربانى اش را به بهانه اى 
در كالس نگه داشت و سعى كرد دختر را براى رابطه نامشروع 
جنسى اغوا كند و پس از مخالفت دختر، سوشانت با قفل كردن 

در، به دختر تجاوز كرد.
با وجود آنكه سوشــانت دختر را تهديد كرد، قربانى ماجراى 
تجاوز را براى خانــواده اش تعريف كرد. ايــن معلم متجاوز 
اكنون دستگير شده است و تحقيقات زيادتر در حال پيگيرى 

مى باشد.(ميرر) 

سقوط 10 مترى آقاى وزير
 در آسانسور

آرژانتين: در جريــان كنفرانــس اتحاديه صنعتى 
آرژانتين در بوينس آيرس حادثه سقوط آسانسور شوك 

وحشتناكى به اعضا داد.
دانته ســيكا، وزير صنعت آرژانتين همراه چند نفر از 
اعضاى كنفرانس هنگام اســتفاده از آسانسور و بر اثر 
ايراد فنى، ناگهان 10 متر به پايين ســقوط كردند. به 
محض اينكه مقامات به همراه رؤســاى كارخانه هاى 
صنعتى وارد آسانسور شدند، باالبر سقوط كرد اما خيلى 
سريع ترمزهاى امنيتى عمل كرد و اتاقك متوقف شد. 
آن ها براى خروج مجبور شدند تا از فضاى بين طبقات 

استفاده كنند. (نوداد)  

توسط «ديده بانان پيشگيرى» صورت پذيرفت
كشف يك انبار احتكار كاغذ و نوشت افزار 

در مشهد
رحمانى: معــاون قضايى رئيس كل 
دادگسترى اســتان خراسان رضوى 
گفت: يك انبار احتــكار با موجودى 
4000 بســته توســط ديده بانــان 

پيشگيرى شناسايى و كشف شد.
سيد امير مرتضوى با بيان اين مطلب 

افزود: با توجــه به وضعيت اقتصادى فعلى جامعه كه متأســفانه برخى 
افراد سودجو و فرصت طلب نسبت به احتكار كاال و مايحتاج الزم مردم 
اقدام مى كنند، در اين راستا ديده بانان پيشگيرى با ارسال گزارش هاى 
محل هاى احتكار كاال در سطح شهرهاى استان اقدامات خوبى را انجام 

داده است.
براى نمونه هم دو روز پيش با گزارشى كه ديده بان پيشگيرى در سامانه 
سجام ثبت كردند و ستاد مردمى معاونت پيشــگيرى قوه قضائيه هم 
گزارش مذكور را در كمترين زمان ممكن به سازمان تعزيرات حكومتى 
ارسال كرد باعث شد تا يك انبار بزرگ كاغذ و نوشــت افزار در يكى از 

مناطق شهر مشهد كشف شود.
وى تصريح كرد: در اين انبار بيش از 4000 بســته كاغذ و 300 سطل 

حاوى چسب تزييناتى و همچنين نوشت افزار كشف وضبط گرديد.
معاون قضايى رئيس كل دادگسترى اســتان ضمن تشكر از ديده بانان 
پيشگيرى در ارسال گزارش ها، گفت: ديده بانان پيشگيرى خود مردم 
هستند؛ همچنين افراد عالقه مند مى توانند با ثبت نام در سامانه سجام به 
آدرس sajam.adliran.ir يكى از ديده بانان پيشگيرى شوند و ما را 

در راه برخورد با تخلفات مختلف يارى كنند. 
اين مقام قضايى ضمن هشدار جدى به فرصت طلبان و سودجويان كه از 
وضعيت فعلى جامعه سوء استفاده نموده و نسبت به احتكار گسترده كاال 
اقدام مى كنند هم بيان داشت: اين افراد يقين بدانند بزودى شناسايى و 
به اتهام اخالل در نظام اقتصادى كشور تحت تعقيب قرار خواهند گرفت 

و دستگير خواهند شد. 
ســيد امير مرتضوى، معاون قضايى رئيس كل دادگســترى استان 
خراسان رضوى در امور اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم در ادامه 
تصريح كرد: در ســطح استان خراســان رضوى بيش از 3000 هزار 
ديده بانان پيشگيرى به صورت افتخارى در حال همكارى با دستگاه 
قضايى هستند و نزديك به 70 درصد اين افراد در هسته هاى مختلف 
تخصصى ســاماندهى شــده اند تا با كمك آن ها تخلفــات و جرايم 
اولويت دار اســتان را از طريق سامانه سجام شناســايى و نسبت به 

برخورد با آن ها اقدام شود.
 تاكنون بيش از 260 گــزارش در خصوص تخلفــات و جرايمى مانند 
احتكار، تصرفات اراضى ملى، كوه خوارى، زمين خوارى، تصرف حريم و 
بستر رودخانه، برداشت غيرمجاز آب از منابع آبى و... از سوى ديده بانان 

پيشگيرى اعالم و مورد بررسى قرار گرفته است.
اين مقام قضايى ادامه داد،زمانى در پيشــگيرى از وقوع جرم موفق 
خواهيم بود كه بتوانيم مسئوليت اجتماعى را در جامعه افزايش دهيم 
و همه آحاد مردم بتوانند در پيشــگيرى از وقوع جرم نقش آفرينى 
نمايند. وى گفت در همين راســتا معاونت اجتماعى و پيشگيرى از 
وقوع جرم قوه قضائيه، نســبت به طراحى و راه اندازى سامانه جامع 
اطالعات مردمى (ســجام) اقدام نموده است و اين ســامانه از سال 

1396 عمًال كار خود را آغاز كرده است.

حوادث جهان

 معــاون قضايى رئيس كل 
دادگسترى اســتان خراسان رضوى 
گفت: يك انبار احتــكار با موجودى 
 بســته توســط ديده بانــان 

 

عقيل رحمانى: سه عضور باند سرقت هاى خشن 
كه در مقابل بانك ها و به روش پنچر كردن خودروها 
ســرقت هاى چند ده ميليون تومانــى را رقم زده 
بودند، با تالش شبانه روزى كارآگاهان اداره مبارزه 
با جرايم خشن پليس آگاهى استان خراسان رضوى 

دستگير شدند.

ماجراى سرقت ها چه بود؟
چندى پيــش يكى از شــهروندان به دادســراى 
مشهد مراجعه كرد و مدعى شــد، براى برداشت 
چند ميليون تومان وجه نقد از حســابم به يكى از 
شــعبه هاى بانك در حوالى بلوار پيروزى مشهد 
مراجعه كردم و پس از اتمام عمليات بانكى، همراه 
با 10 ميليــون تومان پول از بانك خارج و ســوار 

خودرو ام شدم.
حدود 500 متر از بانك دور نشده بودم كه احساس 
كردم خودرو به سختى حركت مى كند، خودرو را 
متوقف كردم تا ماجرا را بررســى كنم كه در ادامه 
پى بردم يكى از الســتيك هاى خــودرو ام پنچر 

شده است!
پول ها را داخل داشبورد گذاشتم و مشغول تعويض 
الستيك شدم. هنوز الستيك پنچر را از خودرو جدا 
نكرده بودم كه ديدم يك نفر تاكمر داخل خودرو 
شد و در يك چشم به هم زدن 10 ميليون تومان را 
برداشت و فرار كرد. تالش من هيچ فايده اى نداشت 
و آن ها سوار بر يك خودروى سفيد كه دقيقاً متوجه 
نشدم پژو پارس بود يا 405 اس ال ايكس، از محل 

متوارى شدند.
شكايت هاى پى در پى در دادسرا

در حالى پرونده سرقت باند «پنچرى» به شعبه 203 
دادسراى مشهد (شعبه ويژه سرقت) ارجاع شد كه 
اين تنها شكايت نبود و حدود 10 نفر ديگر هم به 
همين شيوه و در مقابل بانك ها و مؤسسات مالى و 

اعتبارى مورد سرقت قرار گرفته بودند.
در ادامه بازپرس ترابيان پــس از انجام تحقيقات 
مقدماتى به اين نتيجه رســيد كه اعضاى باند از 
استان خوزســتان به مشــهد آمده اند و اقدامات 
مجرمانه خود را در مناطق مختلف شــهر اجرايى 

مى كردند.
بر همين اســاس مقام قضايى دستورهاى ويژه اى 
براى شناسايى اعضاى باند «پنچرى» صادر كرد و 
در اختيار ماموران اداره مبارزه باجرايم خشن پليس 

آگاهى استان قرار داد.
آغاز ردزنى هاى پليسى

باتوجه به مستندات پرونده تيمى از مأموران زبده 
پليس آگاهى روى پرونده متمركز شــدند و براى 
رد زنى اعضاى باند، تمامى سرنخ هاى موجود را تك 

به تك مورد بررسى قرار دادند.
پــس از چندين روز كار شــبانه روزى و رصد هاى 
اطالعاتى، مأموران پى بردند كه اعضاى باند نه تنها 
به شــيوه پنچرى وجوه نقدى را از مقابل بانك ها 
ســرقت مى كردند، بلكه اگر پى مى بردند فردى 
پول نقد قابل توجهى همراه دارد و پياده اســت، با 
شمشير و چاقو به طعمه خود حمله ور شده و وجوه 

نقد را سرقت مى كردند.
اقدامات پليســى ادامه داشــت تا اينكه مأموران 
دوشنبه گذشته رد سارقان خشن را زدند و محل 
اختفاى آن ها در شهر گلبهاررا شناسايى كردند. در 
همين زمينه مشخص شــد اعضاى باند صبح روز 
دوشنبه پس از انجام سرقتى ديگر مشهد را ترك 

كرده و به محل اختفاى خود گريخته اند.

نتيجه تحقيقات پليسى بسرعت به بازپرس شعبه 
203 دادســراى مشــهد منعكس و در اين راستا 
نيابتى قضايى صادرشــد و در اختيار كارآگاهان 
اداره مبارزه با جرايم خشــن پليس آگاهى استان 

قرار گرفت.
عمليات ضربتى براى پايــان كار باند 

«پنچرى»
پس از صدور دســتور مذكور ماموران، مشهد را 
به مقصد گلبهار ترك كردند و پس از شناسايى 
دقيق محل اختفاى اعضاى باند «پنچرى»، خانه 
آن ها را عصر روز دوشــنبه محاصره كردند و در 
اقدام ضربتى سه عضو اصلى باند به همراه چهار 
زن ديگــر را در حالى كه بيــش از 30 كيلوگرم 
گوشــت گوســفند را براى ســرخ كردن مهيا 
مى كردند، دســتگير كردند. پس از دســتگيرى 
اعضاى بانــد، محل اختفاى آن هــا مورد تفتيش 
قرار گرفت كه در نتيجه حدود 37 ميليون تومان 
از وجوه سرقتى به همراه چندين سالح سرد مورد 
استفاده در اقدامات مجرمانه اعضاى باند به همراه 

خودروى 405 اس ال ايكس كشف و توقيف شد.
بررسى هاى موشكافانه پليس نشــان مى داد كه 
خودروى مورد استفاده اعضاى باند سرقتى نيست، 
اما پالك هاى نصب شــده روى خودرو سرقتى و 

متعلق به يك دستگاه خودروى تيبا ست.
پس از متالشــى شدن باند خشــن سرقت مقابل 
بانك ها، ســه عضو اصلى باند روز گذشته به شعبه 
203 دادسراى مشهد منتقل شد تا ديگر مراحل 

قضايى مورد نياز نيز طى شود.
همزمان با انتقال اعضاى باند پنچرى به دادســرا، 
تعدادى زيادى از شــكات هم كه اعضاى باند را در 
مقر پليس آگاهى شناسايى كرده بودند، در شعبه 

203 حضور پيدا كردند.
تشريح ماجرا از زبان سه مالباخته

يكى از مالباختگان در تشــريح نحوه ســرقت به 
خبرنگار قدس گفت: چند روز پيش هنگامى كه 15 
ميليون تومان وجه نقد را از يكى از شعب بانك ملت 
در قاسم آباد تحويل گرفتم و از بانك خارج شدم، 
سوار خود روام شــده و به سمت منطقه آب و برق 
حركت كردم. حوالى خيابان 7 تير بود كه متوجه 
شدم خودرو ام پنچر شــده است. مشغول تعويض 
الستيك بودم كه يك مرتبه فردى در ماشين را باز 

كرد و پول ها را با خود برد.
شــاكى ديگرى كه آثار كبودى پاى چشــمش 
مشــهود بود در تشــريح نحوه ســرقت اعضاى 
باند گفت: روز ســرقت حدود 5 ميليون تومان 
پول نقد از حســابم در حوالى پليــس راه امام 
هادى برداشــتم و در حالى كه پيــاده بودم در 
نزديكــى آزادى 135 دو نفر از اعضــاى باند به 
من حمله كردند و با مشــت به چشمم ضربه اى 
زدند كه آثار آن هنوز مشهود است، در ادامه هم 
5 ميليون پول نقد را سرقت كرده و با خودروى 
405 اس ال ايكس سفيد به ســمت قوچان فرار 
كردند. من هم كه پياده بودم كارى از دســتم بر 

نيامد جز داد و فرياد كه آن هم ثمرى نداشت.
يكى ديگــر از مالباختگان هم گفــت: من هم در 
نزديكى آزادى 135 و دقيقاً يك ســاعت بعد از به 
سرقت 5 ميليون تومان، طعمه سرقت آن ها شدم 
و اعضاى باند در حالى كه شمشــير و چاقو همراه 
داشــتند، وقتى من را زير مشــت و لگد گرفتند، 
4 ميليون و 500 هزار تومان پول چند روز كاسبى 

من را بردند.

سارقان «باند پنچرى» پنچر شدند!

در ادامه به ســراغ دو نفر از اعضاى باند رفتيم و با 
آن ها گفت و گو كرديم كه در ادامه مى خوانيد.

اسمت چيست و اهل كجا هستى؟
(ع.ع) هستم. در شهر شادگان به دنيا آمدم.

در چند فقره ســرقت به شيوه «پنچرى» با 
اعضاى باند همكارى داشتى؟

من فقط در سه فقره از سرقت ها همراه آن ها بودم.
هر بار چقدر سرقت كردى؟

يك 15 ميليــون تومان، يك 6 ميليــون تومان و 
آخرين بار هم 4 ميليون تومان سرقت كردم.
روش شما براى انجام سرقت ها چه بود؟

من معموالً در سرقت هايى كه باروش پنچرى و در 
مقابل بانك ها بود با ديگر اعضاى باند همراه بودم.

طعمه هــاى خــودت را در كــدام مناطق 

شناسايى مى كردى؟
بيشتر در بلوار پيروزى.

چطور آن ها را انتخاب مى كردى؟
يكى از ما پشت ســر برخى طعمه ها داخل بانك 
مى رفت و اگر مى ديد كه پول نقــد زيادى گرفته 
است، اورا نشان مى كرديم و بعد ماشينش را پنچر 
مى كرديم. اگر هم پول زيادى نداشت كه بى خيال 

سرقت مى شديم.
ســارق ديگرى كه نقش راننده خــودروى فرار را 

برعهده داشت اين گونه خود را معرفى كرد:
(م.خ) هســتم. من هم از هــم محله اى هاى ديگر 
اعضاى باند هستم. همه با هم در يك محل بزرگ 

شده ايم.
خودروى اس ال ايكس متعلق به چه كسى 

بود؟
خودرو مال يكى ديگر از اعضاى باند بود و من فقط 

راننده بودم.
پالك هاى خودرو را از كجا ســرقت كرده 

بوديد؟
 من مناطق شــهر مشــهد را خوب نمى شناسم، 
نمى دانم كدام منطقه بود كه پالك را از روى يك 

خودروى تيبا كنديم.
تو به م.زانتيا معروف هستى، چرا؟ 

چون رانندگى من خيلــى خوب بود، برخى ها اين 
لقب را روى من گذاشتند.
سابقه مجرميت دارى؟ 

حــدود 27 روز پيش بعد از 2 ســال تحمل كيفر 
از زندان آزاد شــدم كه دوباره دو روز پيش من را 

گرفتند.
در چند سرقت با اعضاى باند همراه بودى؟ 

نمى دانم، فقط چهــار پنج روز راننــده خودروى 
آن ها بودم.

چطور به باند پنچرى ملحق شدى ؟
پــس از آزادى از زندان مى دانســتم آن ها در كار 

سرقت هستند و پيدايشان كردم.
چطور دستگير شديد؟

چهار روز بود كه در گلبهار خانــه اى اجاره كرده 
بوديم كه لو رفتيم و دستگير شديم. معموالً پس 
از سرقت وقتى فرار مى كرديم به گلبهار مى رفتيم.

در ادامه و با دســتور قضايى متهمان براى كشف 
ديگر جرايــم احتمالى در اختيار مأمــوران اداره 

مبارزه با جرايم خشن پليس آگاهى قرار گرفتند.
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در مشهد كسى به داد تيم پديده نرسيد 

اعتصاب يحيى!
افشاگرى ملى پوش ريكرو  

سرمربى تيم ملى
مدال را از نعمتى گرفت

گفت و گوى قدس با مرضيه برومند
به بهانه پايان سى و يكمين
جشنواره فيلم كودك و نوجوان

با سينما وطن دوستى را 
به بچه ها ياد بدهيم

گفت و گو با مصطفى خرامان 
به بهانه سالروز تولد نويسنده «قصه هاى مجيد» 

آثار مرادى
عين زندگى اوست به بچه ها ياد بدهيمبه بچه ها ياد بدهيم

15

عين زندگى اوست
14
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مردم

پيشنهاد سفر

كيش را متفاوت تر ببينيد
شهرزيرزمينى!

شــهر زيرزمينى كيش كه بــا نام هاى قنات كيش، كاريز كيش و شــهر 
زيرزمينى كاريز نيز خوانده مى شود، يكى از جاذبه هاى گردشگرى و تاريخى 
جزيره كيش است كه قدمت آن به بيش از 2500 سال پيش باز مى گردد. 
اين مجموعه، هرگز يك شهر زيرزمينى تاريخى نبوده و در اصل شبكه اى 
از مسيرهاى زيرزمينى است كه توسط ايرانيان براى هدايت آب حفر شده 
اســت. كاريز كيش حدود 15 كيلومتر طول دارد و در عمق 14 مترى زيِر 
زمين ايجاد شــده است. اين كاريز حدود 10000 متر مربع وسعت دارد و 
از نظر طول رشته قنات و يا عمق چاه ها قابل مقايسه با قنات هاى ديگر در 
ساير نقاط ايران نيست . اين ساختار تماشايى، بدون ابزارآالت پيشرفته و با 
وسايلى مانند تيشه و كلنگ ساخته شده است و هنوز آثار اين ابزار بر سقف 

مشاهده مى شود.
از ويژگى هاى منحصر به فرد اين ســاختار زيرزمينى مى توان به مرجانى 
بودن، جريان آب شيرين، هواى خنك در زيِر زمين و سقف مرجانى مملو از 
فسيل هاى با قدمت بسيار باال اشاره كرد. همه اين ويژگى ها سبب مى شوند 
از كاريز كيش در زمره مهم ترين جاذبه هاى ايران و حتى جهان نام برده شود.

تا مدت ها اين كاريز جاذبه چندانى براى گردشــگران نداشت تا اينكه آب 
شيرين، هواى خنك و معتدل آن و بافت فسيلى سنگ هاى مرجانى، توجه 
ســرمايه گذاران را به خود جلب كرد و براى احياى آن دست به كار شدند. 
در شــهريور ماه 1378 اين جاذبه جانى تــازه گرفت و با عنوان مجموعه 
فرهنگى- ســياحتى شهر زيرزمينى كيش پذيراى گردشگران شد. در اين 
طرح ســعى شده كه اين كاريز براى بازديدكنندگان مناسب سازى شود و 
آن ها بتوانند در مسير جريان آب، حركت كنند؛ شايد به همين دليل است 

كه اين مجموعه به نام شهر زيرزمينى خوانده مى شود.
علت موفقيت سازندگان كاريز كيش در ساخت اين سازه، استفاده خالقانه 
از اليــه ِگل مارن در زمين اســت كــه اهميت و ارزش ايــن جاذبه را دو 
چندان مى كند. گل مارن نوعى گل رس اســت كه در حالت طبيعى نرم و 
انعطاف پذير بوده و با قرارگيرى در معرض هوا، تغيير حالت مى دهد. چنانچه 
اين ِگل، يك ســوم از حجم خود، كه در واقع همان آب اســت را از دست 
بدهد، ساختارى خشك پيدا كرده و شروع به ترك خوردن مى كند. ساخت 
اين كاريز در اليه گل مارن يكى از علل دوام و پايدارى آن به شمار مى رود 
چرا كه اين محل هميشه مرطوب است و ويژگى منحصر به فرد گل مارن 
استحكام آن را تضمين مى كند. جهت حفاظت از اين اليه ارزشمند و حفظ 
رطوبت آن، ديوارهايى جلوى آن ساخته شده كه در ايجاد آن ها از سنت هاى 

ايرانى الهام گرفته شده و چهره خاصى به مجموعه بخشيده اند.
از اين گل در پخت آجر، سفال و ظروف سفالى نيز استفاده مى شود و بهترين 
نوع سيمان موسوم به سيمان پرتلند نيز از آن به دست مى آيد. تركيب گل 
مارن با مواد ديگر، در جداره چاه هاى نفت و در مكمل غذايى دام و طيور و 
آبزيان نيز كاربرد دارد. اين گل خواص درمانى نيز دارد و براى درد مفاصل و 

نرمى پوست مورد استفاده قرار مى گيرد.
يكى از ويژگى هاى قنات كيش، هواى خنك و معتدل آن است كه در طول 
ســال هيچ تغييرى نمى كند. فرقى ندارد كه چه فصلى از سال وارد كاريز 
شويد؛ در تمام ايام سال دماى اين ساختار زيرزمينى بين 22 تا 25 درجه 
سانتى گراد اســت و گردش شما را دلپذير مى سازد. همين هواى معتدل 
آب را نيز در دماى مناســبى نگه مى دارد و كيفيت آن را براى شرب حفظ 

مى كند. 
آن چه كه كاريز كيش را متمايز از ديگر كاريزها جلوه مى دهد، سقف مرجانى 
آن است كه زمانى بستر آب دريا بوده و قطر آن به هفت متر مى رسد. اين 
سقف، مملو از صدف ها و آبزيانى است كه به صورت فسيل در آمده اند و به 
وضوح قابل مشاهده هستند. كافى  است به هنگام قرارگيرى در كاريز، به باال 
نگاه كنيد تا متوجه اين فسيل ها شويد كه ميليون ها سال قدمت دارند و در 
كنار يكديگر چيده شده اند. آزمايش هاى انجام شده در دانشگاه مونيخ آلمان 
بر روى تعدادى از اين فسيل ها، قدمت اين سقف را بين 53 تا 570 ميليون 

سال نشان مى دهد و حكايت از عمر باالى اين سقف دارند.

گزارشى از يك مدرسه متفاوت در مشهد كه براى كودكان بازمانده از تحصيل داير شده است

اينجا مهرماه زودتر شروع مى شود
 االن چند دانش آموز مشــغول آموختن 

هستند؟
در اين كالس كه كالس اول مدرســه اســت و 
در حال حاضر كه روز ســوم مدرســه است 15 
دانش آموز داريم. ســال 92 بود كه مدرســه را 
جمعــى از دوســتان يعنى گروه كــودك ياران 
راه اندازى كردند. من نزديــك دو ماه بعد از اين 
كه مدرسه شــكل گرفت، به عنوان معلم بچه ها 
انتخاب شــدم و تا امروز كارم ادامه داشته است.
آن روز نمى دانســتم كه قرار است اين دوستى و 
همراهى با مدرســه تالش به سال ششم برسد و 

حاال از اين بابت خوشحالم.

 چرا مدرسه شــما زودتر از مدرسه هاى 
ديگر شهر كارش را شروع كرده است؟

دو علــت دارد يكى اينكه بعضــى از بچه ها در 
خانواده هايــى زندگى كرده اند كه نتوانســته اند 
بــه مهد كودك برونــد و آمادگى هاى الزم براى 
ورود به مدرسه را كسب كنند براى همين زودتر 
كارمان را شــروع مى كنيم كه عقب نمانيم.براى 
عقب نماندن مجبوريم زود مدرسه را شروع كنيم. 
مهر ماه مدرسه تالش زودتر از راه مى رسد. سال 
اول و دوم كه مدرسه تالش كارش را شروع كرد، 
بچه ها دو كالس را در يك كالس خواندند چون 
آن ها از نظر سن و سال از اين بچه ها هم بزرگ تر 
بودنــد براى همين كالس اول و دوم و ســوم را 

بچه ها در دو سال طى كردند.

 حال و هواى اولين روزى را كه به كالس 
آمديد به خاطر داريد؟

اول به دليل مشــكالت مالى كه داشتيم، كالس 
ما در يك زيرزمين برگزار مى شد. فضا را مؤسسه 
خيريه آبشار عاطفه ها در اختيار گروه قرار داده بود. 
فضايى كوچــك در يك زير زمين بود و خبرى از 
نور خورشيد در كالس نبود. از طرفى بچه ها سن 
و سال بااليى داشتند. من تا آن زمان نمى دانستم 
كه بچه هايى در شــهر زندگى مى كند كه مدرك 
شناسايى مثل شناســنامه و يا كارت ملى ندارند 
و براى همين نتوانســته اند به مدرسه بروند. يادم 
هســت نازپرى يكى از دخترها 10 سال داشت و 
يكى از پســرها 11 ســال داشت و خالصه سن و 
ســال ها باال بود. از طرفى بعضى از اين بچه ها به 
علت اين كه خيلى در اجتماع نبودند، مشكالتى 
هم داشــتند براى همين كنترل كــردن بچه ها 
ســخت بود. روز اول چون تجربه معلمى كردن را 
نداشــتم و از طرفى بچه ها هم بزرگ بودند، برايم 
خيلى ســخت بود، اما خانم حسين زاده از طرف 
آموزش و پرورش به عنوان يك معلم نمونه 2 روز 
آمد تا من بتوانم راه بيفتــم و به قول معروف راه 
و چاه كار را نشــانم بدهد. استرس و فشار زيادى 
بخصوص در شروع كار روى دوشم بود، اما كم كم 
بر اوضاع مسلط شدم و وقتى ديدم كارى كه شروع 
كرده ايم نتيجــه مى دهد حس خيلى خوبى پيدا 
كردم و عالقه ام به كار با بچه ها بيش از پيش شد.

 بچه هايى كه به كالس شما آمده بودند از 
چه خانواده هايى بودند و چرا نتوانسته بودند 

به مدارس سطح شهر بروند؟
بچه هــاى آن دوره مثــًال نازپــرى پــدر و مادر 
نداشــت و با خانمى زندگى مى كرد كه به گفته 
خودش خاله اش بود. مثًال مصطفى پدر نداشــت 
يا ايرج كه پدر و مادرش در افغانســتان زندگى 
مى كردند و او با مادربزرگ خود در ايران زندگى 
مى كرد. بچه هايى داشــتيم كه مادر ايرانى و پدر 
افغانستانى داشتند. مدرك شناسايى براى رفتن 
به مدرسه نداشتند براى همين از تحصل باز مانده 
بودند.حتى ما بچه اى داشــتيم كــه خانواده اش 
شناســنامه اش را جايى گرو گذاشته بودند و ما 
بعد از دوســال متوجه اين ماجرا شديم.هر كدام 
از دانش آموزان مدرسه مشكلى داشتند و به اين 

مشكالت، مشكالت مالى را هم اضافه كنيد.
در كل بچه هــا از لحاظ وضع مالى و فرهنگى در 
سطح پايين بودند يا مهاجران افغانستانى بودند 
كه به طور غيرقانونى در ايران اقامت داشــتند و 
به اندازه كافى مشــكالت داشتند كه بخواهند از 
درس و مدرسه بچه ها غفلت كنند يا ايرانى هايى 
كه مدرك معتبرى براى رفتن به مدرسه نداشتند. 

االن هم ما ايرانى هايى داريم كه شناســنامه و يا 
مدرك معتبر براى رفتن به مدرسه ندارند.

 بچه ها چقدر براى آموختن ذوق و شوق 
نشان مى دهند؟

غير از 3 يا 4 نفر از بچه هايى كه در شــروع وارد 
مدرســه شــدند بقيه در حال حاضر در مدارس 
سطح شهر ادامه تحصيل مى دهند چون توانستند 
مــدارك مورد نياز براى ثبت نــام را ارائه بدهند. 
همه تالش ما هم اين است كه بچه ها بتوانند به 
مدرسه بروند، مثًال ما امسال به خانواده ها گفته ايم 
كه هزينه ثبت نــام بچه ها را مى دهيم و به آن ها 
كمك مى كنيم به شــرط اينكــه دنبال كارهاى 
مربوط به مدارك خودشان بروند كه خوشبختانه 
برخى از خانواده ها پيگير اين مسئله شده اند؛ اما 
در جواب شما بايد بگويم، بچه هايى كه بزرگ تر 

هستند خيلى دوست دارند باسواد شوند و درس 
بخواند و بيشتر عالقه نشان مى دهند شايد به اين 
دليل است كه بيشتر متوجه ماجرا هستند كه بايد 

و الزم است باسواد بشوند.

 چه سختى هايى در آموختن به اين بچه ها 
وجود دارد؟

 اين كه بعضى از بچه ها در سن 8 يا 9 سالگى هنوز 
رنگ ها را هم بلد نيستند كار ما را سخت مى كند. 
رنگ ها را بچه ها بايد در سه سالگى ياد بگيرند، اما 
ما آموزش را در 8 يا 9 سالگى به آن ها مى دهيم 
چون خانواده ها هم در اين زمينه با بچه هايشان 
كار نكرده اند. بچه وقتى اندازه را بلد نيست، وقتى 
دور و نزديك را بلد نيســت، وقتى اشكال را بلد 
نيســت كار من دو برابر مى شود تا اصول ابتدايى 
را به آن ها ياد بدهم. من دانش آموزى داشتم كه 

تا 8 سالگى مداد دست نگرفته بود. من بايد بعد 
از كالس با او كار مى كردم. مداد دستش مى دادم 
و دســتش را مى گرفتم تا بتواند مشــق بنويسد 
هــر چند همان دانش آموز بعــد يكى از بهترين 

دانش آموزان كالسم شد.
 

 بچه هايى كه االن در كالس ششــم و در 
مدرسه هاى ســطح شهر مشغول تحصيل 

هستند هنوز هم با شما در ارتباط هستند؟
بله.وقتى كمكى براى خانواده ها مثل سبد غذايى 
برسد به آن ها هم اطالع مى دهيم و يا اگر اردويى 
برگزار كنيم آن ها هم دعوت مى شــوند، شــهريه 
بچه ها را پرداخت مى كنيــم و خالصه با ما هنوز 
در ارتباط هســتند. مدرسه بچه ها را رها نمى كند. 
بچه هايى هم كه اين جا درسشان تمام مى شد براى 
تعيين سطح به آموزش و پرورش معرفى مى شوند.

 در ماه هاى تعطيلى هم براى بچه ها كارى 
انجام مى دهيد؟

بلــه، كالس هاى فوق برنامــه مثل كالس قرآن، 
خوشنويسى و اين جور كالس ها داريم.

 فكر كنم زندگى شــما به عنوان معلم 
بچه ها خيلى با اين مدرسه و بچه ها پيوند 

خورده است؟
خيلى. تقريباً هميشه با بچه ها و خانواده هاى آن ها 
درگيرم و چون بيشتر با بچه ها هستم رابط بين 

خانواده ها و گروه خيريه هم هستم.

 در مدرسه تنبيه هم داريد؟
در حد تميز كارى مدرسه است. به نظرم بايد تنبه 
موجب يك كار خوب بشود و يا بايد مادرشان را به 

مدرسه بياورند كه با آن ها صحبت كنيم.

 كالس خالصه به آموختن درس مى شود 
يا بچه ها چيزهاى ديگرى هم مى آموزند؟

نه ما در كنار سواد آموزى با بچه ها فيلم مى بينيم، 
برنامه شعر خوانى و سرود داريم، حضور خيرين 
را در كالس و در جمــع بچه هــا داريــم، برنامه 
مهارت آموزى بچه ها را داريم و برنامه هايى از اين 

نوع. 

 به بچه ها غذا هم مى دهيد؟
بله، از بچه ها پذيرايى هم مى كنيم اما اين دو سه 
روز اول خودشان براى خودشان خوراكى آورده اند 
چون همكارم مرخصى بودند و مدرسه هم زودتر 

كارش را شروع كرد.

 چه خاطره اى از كار با اين بچه ها داريد؟
همه لحظاتى كه با اين بچه ها كار مى كنم خاطره 
اســت چون كودكان دنياى خــاص و رفتارهاى 
خاص خود را دارند، اما دخترى بود به نام پريسا 
كه گفتم نمى توانست مداد را در دستش بگيرد. 
الغر و خجالتى بود. يك ماه و نيم من دست اين 
بچه را مى گرفتم تا بتواند مشــقش را بنويســد. 
رياضى اش هم خيلى ضعيف بود، ولى آخر سال 
وقتى ديدم چجورى و با چه ســرعتى امتحان را 
مى نويسد خيلى حال خوبى پيدا كرده بودم. هر 
چند، سال بعد خانواده اش اجازه ندادند به مدرسه 
بيايد چون مكان مدرسه عوض شد و خانواده اش 

گفتند مدرسه دور است.

10

حاشيه

مصطفــى شــمقدرى مدير گــروه كودك 
ياران يكــى از گروه هاى مردمى اســت كه 
بــراى تحصيل كودكان محروم در حاشــيه 
مشــهد فعاليت مى كنــد. مــن و تعدادى 
از دوســتانم دور هم جمع شــده بوديم تا 
ببينيم بــراى ســواد آموزى بــه بچه هاى 
باز مانــده از تحصيل چــه كارى مى توانيم 
انجام بدهيــم و حاصل ايــن همراهى اين 
شد كه گروه كودك ياران فعاليت خود را از 
نيمه دوم آذرماه1392 با سوادآموزي به 14 
كودك بازمانده از تحصيل كه بيشــتر آن ها 
از نعمت پدر محروم هستند در حاشيه شهر 

مشهد آغاز كرد. 
و  دوســتان  همراهــى  بــا  خوشــبختانه 
خيريــن حاصــل اين شــده اســت كه تا 
حاال بيــش از 50 كــودك پســر و دختر 
با سواد شده اند. خوشحاليم وقتى به گذشته و 
مسيرى كه آمده ايم نگاه مى كنيم حاصل كار 
خودمان را مى بينيم و به اين نتيجه مى رسيم 

كه با كمى همت و مهربانى مى شــود براى 
بچه ها قدم هاى خوبى را برداشت.

كار را كه شروع كرديم بنا را بر اين گذاشتيم تا 
جايى كه توان داريم براى بچه ها كار كنيم تا 
بتوانيم به سهم خودمان وضعيت زندگى آن ها 
را بهتر كنيم. چون همه اين دانش آموزان از 
خانواده هــاى محروم هســتند، مــا بايد به 
خانواده هــاى آن ها هم كمــك كنيم براى 
همين هر از گاهى سبد كاال براى آن ها آماده 
مى كنيم و يا براى آن ها برنامه هاى آموزشى 
تدارك مى بينيم مانند آموزش فرزندپرورى 
و چيزهايى از اين قبيل كه مى تواند موجب 
بهتر شدن ارتباط آن ها با فرزندانشان بشود 
و كمكى باشد براى موفقيت بهتر بچه ها. از 
طرفى گاهى خانواده هــاى بچه ها و يا خود 
بچه ها كه به مدرسه تالش مى آيند در زمينه 
درمان مشكالتى دارند و ما در اين زمينه هم 
تا جايى كه بتوانيم به آن ها كمك مى كنيم 

كه به كمك افراد اهل خير انجام مى شود.

در كنــار برنامه اى كه براى تحصيل بچه ها در 
طول ســال داريم و در كنــار برنامه هاى فوق 
برنامه مثل برگزارى اردوها، جشن ها و...گروه 
ما در پايان هر ســال براى بچه ها جشــنى را 
برگزار مى كند و طى برگزارى جشن به بچه ها 
هدايايى همچون كفش و لباس، سبد كاال اهدا 
مى كند. هدف از اين حركت هم اين است كه 
آن هايى كه از لحاظ مالى در وضعيت خوبى 
نيستند هم در جشن سال نو شريك شوند و 

هم تشويق بشوند به درس خواندن بيشتر.
تجربه كار كردن در گروه كودك ياران و ايجاد 
مدرسه تالش به من و دوستانم نشان داد كه 
اگر عزم و اراده كار كردن باشــد، مى شــود 
براى بهتر شدن وضع زندگى آن هايى كه با 
مشكالت دست و پنجه نرم مى كنند قدم هاى 
خوبى برداشــت. بخصوص براى كودكان كه 
آسيب پذيرترين افراد در جامعه ما هستند و 
اگر امروز براى آن ها قدمى برداريم در زندگى 

فرداى آن ها هم تأثير خواهد داشت.

... راهش هم پيدا مى شود

 مردم/ عباســعلى سپاهى يونسى  هنوز چند روزى تا باز 
شدن مدرسه ها فرصت مانده است. هنوز فرصت مانده است 
تا مهرماه برسد و كوچه ها پر از جنب و جوش بچه ها بشود با 
اين همه، مدرسه اى كارش را زودتر از همه مدرسه هاى شهر 
شروع كرده است و من آمده ام تا از فعاليت مدرسه گزارشى 
تهيه كنم.از باال شهر مشهد دور مى شوم و از مركز شهر كه 
جنب و جوش بيشترى دارد تا به حاشيه شهر برسم كه مدرسه 
جايى در حاشيه شهر است. به آدرس مورد نظر مى رسيم در 
كوچه اى كه خلوت است. وارد حياطى مى شويم كه حضور 

درختى آن را دوست داشتنى تر كرده است. چند پله را باال 
مى رويم تا برسيم به درى كه از پشت آن صداى خانم معلم به 
گوش مى رسد. اجازه مى گيريم و وارد كالس مى شويم و روى 
صندلى كه كنار كالس گذاشته اند مى نشينيم. كالس شباهتى 

به كالس هايى كه در آن ها درس خوانده ايم، ندارد. 
آشــپزخانه دارد و دو اتاق و پذيرايى. پذيرايى براى كالس 
و يكى از اتاق ها دفتر معلم مدرســه است و اينجا مدرسه 
تالش است. جايى كه چند سالى است فعال است تا بچه هاى 
بازمانده از تحصيل در حاشــيه شهر مشهد را كمك كند تا 

بخوانند و بنويســند و از بى سوادى نجات پيدا كنند و چه 
حركت ارزشمندى.

چند سال قبل كه مدرسه به همت دوستانم كارش را شروع 
كرد، فكر نمى كردم حركتى ادامه دار باشد و آن ها بتوانند در 
كارشان موفق بشوند، ولى حاال خوشحالم كه تالش دوستانم 
استمرار داشته است و حاصل آن اتفاقات خوبى در زندگى 
تعدادى از بچه هاى پايين شهر شده است. مدتى به كار معلم 
و بچه ها نگاه مى كنيم تا وقت استراحت بچه ها برسد و طيبه 

نيكوكار معلم بچه ها پاسخگوى سؤاالتم باشد.
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با علما

آيت اهللا مكارم شيرازى هشدار داد
مسئوالن «گرانى» را جدى بگيرند

تســنيم: مرجع تقليد شيعيان با 
اشــاره به مسائل جارى و روز كشور 
گفت: مسئله احتكار در كشور غوغا 
مى كند، عده اى در مورد كاالهايى كه 
هيچ ارتباطى با احتكار ندارد مسابقه 

در گران فروشى گذاشته اند.
آيت اهللا ناصر مكارم شيرازى در جلسه 
درس خارج فقه خود كه در مســجد اعظم برگزار شــد، با اشاره به مسائل 
جارى و روز كشور گفت: مسئوالن محترم بدانند اين روزها در هر جلسه اى 
مى نشينيم سخن از گرانى است ، كاش گرانى 20 يا 50 درصد بود، گرانى صد 
درصد و حتى باالتر را شاهديم و بيچاره كسانى كه حقوق بگير بوده و يا كارگر 
و كارمند هستند.  استاد برجسته حوزه علميه قم ادامه داد: مسئوالن محترم 
شــب و روز فكرشان اين باشد كه يك  راه حل پيدا كنند و دلشان را خوش 
به اين نكنند كه عامل اين مسئله فشارهاى خارجى است، بلكه بايد با تدبير 

اين مسئله را حل كرد و در صورت جدى نگرفتن پيامدهاى متعددى دارد.
وى با نقل حديثى ديگر از پيامبر اكرم(ص) ابراز كرد: بر اســاس اين حديث، 
كســانى كه احتكار مى كنند به بيمارى صعب العالج مبتال مى شوند، روايت 
ديگرى در عهدنامه مالك اشــتر آمده اســت، «اى مالــك! گروهى از مردم 
سخت گير و محتكر هستند، اى مالك! اين محتكران را هشدار بده و اگر گوش 

ندادند آن ها را مجازات كن».
 

آيت اهللا علوى گرگانى: 
غفلت از تبليغ، خسارت هاى جدى 

به اعتقادات جوانان وارد مى كند 
حوزه: آيت اهللا علوى گرگانى گفت: 
همه بزرگان و علماى اهل علم كه در 
امر تبليغ توانايى دارند نبايد لحظه اى 
از پيام رســانى و رفتن به شهرها و 
روستاها براى تبليغ غافل شوند، زيرا 
غفلت از تبليغ خســارت هاى جدى 
به اعتقادات جوانان وارد مى كند.  اين مرجع تقليد در ديدار حجت االســالم 
محمدى، نماينده ولى فقيه در سازمان اوقاف و امور خيريه با اشاره به اهميت 
تبليغ و توجه حوزويان به امر ابالغ رسانى، ضمن تأكيد بر اهميت تبليغ در 
ماه محرم و صفر گفت: مبلّغى موفق است كه اهل تعليم و تعلم باشد و زمانى 
مى تواند در جامعه اثرگذار شود كه همراه و در كنار مردم باشد و در كنار اين 
مسئله نكته ديگر رساندن درست و صحيح سخنان اهل بيت(ع) است و اين 
موضوع نيز از اهميت ويژه اى برخوردار است. وى برهجرت مبلغان موفق، عالم 
و مهــذب تأكيد كرد و گفت: امروز مردم نيازمند به روحانيون عالم و مهذب 
هســتند. آيت اهللا علوى گرگانى گفت: يكى از مسائل كه مبلغان و نهادهاى 

فرهنگى الزم است توجه داشته باشند، مناطق محروم و آسيب پذير است.

آيت اهللا امامى كاشانى: 
حل مشكالت مردم نياز به كار جهادى دارد

حوزه: امام جمعه موقت تهران تصريح كرد: همان طور كه رهبر معظم انقالب 
چند روز پيش فرمودند، براى كارهاى اقتصادى، كار شبانه روزى بايد كرد؛ اين 
كار شبانه روزى يعنى همان جهادى كه انسان از وقت خوابش بزند و جلسات 
طوالنى را رها كند و به سراغ اين امر برود كه چگونه مى توان مشكالت كشور 
را حل كرد.  آيت اهللا محمد امامى كاشانى در مشهد افزود: وقتى فرهنگ جهاد 
در جامعه باشــد آن وقت فسادهايى كه در اجتماع صورت گرفته است و آن 
را مضطرب مى كند، از بين خواهد رفت؛ به نظر من پيام مهم عاشورا همين 
است. وى با بيان اينكه بايد براى رفع مشكالت اقتصادى تالش بيشتر كرد، 
يادآور شد: مسئوالن به اين نكته اهميت بدهند و توجه كنند كه اين جهاد 
با علم و تحقيق اتفاق بيفتد و پژوهش هاى كاربردى در عرصه علوم اجتماعى 

و اقتصادى انجام شود.
 

نماينده ولى فقيه در خراسان جنوبى:
انبارهاى احتكارى ناشى از 

فرهنگ اقتصادى ليبرالى است
رسا: نماينده ولى فقيه در خراسان 
جنوبى گفت: انبارهــاى احتكارى 
نوعى از فرهنــگ اقتصادى و تفكر 
ليبرالى است و افرادى كه بنده  پول 
باشند و براى رســيدن به پول هر 
كارى كنند اگر مردم با مشكلى هم 
مواجه شدند براى آن ها مهم نيست. حجت االسالم والمسلمين سيدعليرضا 
عبــادى افزود: امروز زمان بى تفاوتى ها نيســت و بايد از فرصت ها براى رواج 
انديشــه هاى الهى و جهان بينى توحيدى در ميان  بشر استفاده كرد. وى با 
اشاره به مشكالت فرهنگ اقتصادى و اقتصاد فرهنگى در جامعه، ادامه داد: 
اگر به دنبال فرهنگ اقتصادى، پول و ثروت اندوزى برويم به طور قطع بالهاى 

بسيارى بر سر مردم مى آيد.
نماينده ولى فقيه در خراسان جنوبى با بيان اينكه اقتصاد ما بايد تابع فرهنگ 
ما باشد، خاطرنشان كرد: امروز هيچ معروفى بهتر از تزكيه انديشه بشر و هيچ 

منكرى نيز بدتر از آلودگى انديشه بشر نيست.

فرزند مرحوم حجت االسالم عرفان:
حجت االسالم عرفان منبر امام حسين(ع) را 

وظيفه خود مى دانست
رسا: حجت االسالم اميرمحسن عرفان با اشاره به شخصيت علمى و اخالقى 
مرحوم حجت االسالم و المسلمين عرفان اظهار داشت: مرحوم حجت االسالم 
و المسلمين عرفان منبر امام حسين(ع) را وظيفه خود مى دانست و 40 سال 
افتخار نوكرى امام حسين(ع) را در كارنامه زندگى خود داشت. فرزند مرحوم 
حجت االسالم والمسلمين حسن عرفان اظهار داشت: مرحوم پدر هميشه از 
باب وظيفه منبر امام حســين(ع) مى رفت و منبر رفتن ايشــان جا و مكان 
نمى شناخت چراكه بارها اتفاق افتاده بود كه ايشان براى منبر رفتن، مناطق 
دورافتاده در شهرهاى مختلف را به مجالس معروف در تهران ترجيح مى داد.

وى گفت: بارها اتفاق مى افتاد كه مرحوم حجت االسالم و المسلمين عرفان به 
مراسم هايى كه در شهرهاى مختلف دعوت مى شد بدون منت از ميدان 72تن 

سوار اتوبوس مى شد تا خود را به محل مراسم برساند.
فرزند اســتاد اخالق شيخ حسن عرفان در ادامه به جزئيات تشييع و تدفين 
آن مرحوم اشاره كرد و گفت: پيكر ايشان امروز از كرمان به قم منتقل و فردا 

جمعه در گلزار شهداى قم به خاك سپرده مى شود .

 معارف / حجت االســالم 
الهى دوســت،  حميــد 
مدير گروه تفســير مركز 
تخصصى  آموزش هــاى 
اصفهان   علميــه  حوزه 
25ذى الحجــه، ســالروز نزول ســوره «هل اتى» 
(انســان - دهر) است و بنا به روايات، در ستايش 
حضرت على(ع) و حضرت فاطمه(س) نازل شده 
كه به خاطر نذرشان، سه روز روزه گرفتند و هنگام 
افطار، غذاى ساده خويش را به مسكين و يتيم و 
اسير ايثار و خود با آب، روزه شان را افطار كردند. 
اين روز همچنين به عنوان روز خانواده نام گذارى 
شده اســت. اكنون اصلى ترين مبحثى كه از اين 
موضوع به نظر مى رسد اين است كه شاخصه هاى 
خانواده الهى بر اســاس سوره «هل  اتى» چيست؟ 

پاسخ به اين پرسش، نيازمند مقدماتى است. 
يكى از ســوره هايى كه در شأن اميرالمؤمنين و 
فاطمه زهرا(ع) نازل شده، ســوره «انسان» است 
كه سوره «هل اتى» نيز خوانده مى شود. محوريت 
مباحث اين ســوره معرفي ابرار و مقام هاي ابرار 
اســت. بحث اول اينكه ابرار چه كساني هستند 
و مبحث دوم اينكه ابرار چــه مقام هايي دارند و 
خداوند چه نعمت هايــي را در اختيار آن ها قرار 
مي دهــد؟ خانواده الهي كه در ســوره «هل اتي» 
معرفي مي شــوند، عنوان «ابرار» را دارند، اما چند 
ويژگــي درباره ابرار بايد مورد توجه قرار گيرد. در 
اين ســوره مى توان بخشي از آنچه درباره ابرار در 

قرآن آمده را يافت. 

 ويژگى هاى ابرار
در ســوره «هل اتــي» آمده اســت: «آن ها به نذر 
خود وفا مى كنند و از روزى كه عذابش گســترده 
است مى ترسند». شــأن نزولي كه براي آيه آمده 
اين اســت كه وقتي امام حسن و امام حسين(ع) 
بيمار شدند، اهل خانه حضرت اميرالمؤمنين(ع)، 
حضرت فاطمه(س) و فضه خادمه نذر كردند براي 
بازگشــت ســالمتي اين دو آقازاده سه روز، روزه 
بگيرند و بعد هم به نذر خودشان وفا كردند و در 
نهايت غذاي خودشان را در روزهاى اول و دوم به 
مســكين و يتيم و در روز سوم به يك اسير اعطا 
كردند. بنابراين، عنوان اول بــراي ابرار و خانواده 
الهي، پايبندي به تعهدات است و البته بر وفاي به 

نذر تأكيد شده است.
 دومين وي  ژگي ابرار، اين اســت كه اهل خوف و 
ترس و نگراني در مورد روز قيامت هستند كه شّر، 
آسيب و گزند آن فراگير است و انسان بايد براي 
روز قيامت و زندگــي جاودان و ابدي تالش كند 
و نگران زندگي آخرت و ابدي خود باشــد. اين ها 
نگران زندگي ابدي خود هستند و طبيعتاً خوف 
دارند و مطابق با اين نگراني توشــه براي قيامت 

خود مي فرستند. 
سومين عنوان اين است كه ابرار اهل اطعام و انفاق 

عاَم َعلى  هستند و بر اســاس آيه «َو يُْطِعُموَن الَطّ
ِه ِمْســكيناً َو يَتيماً َو أَسيراً» اطعام مي كنند و  ُحِبّ
با اينكه به آن طعام بشــدت نياز دارند، غذايشان 
را در اختيار مسكين، يتيم و اسير قرار مي دهند؛ 
در واقع، با عشــق به خداونــد متعال، اهل اطعام 
مســكينان، يتيمان و اسيران هستند و نسبت به 
سرنوشت آن ها بي اعتنا نيستند. ديگران را هم از 
آنچه خدا به آن ها عطا كرده، بهره مند مى كنند و 

خودخواه و خودمحور نيستند. 
نكته چهارم اين اســت كه اطعــام ابرار خالصانه 
اســت و هر كار خيري كه انجام مي دهند خالصاً 
لَِوجهِ اهللا اســت. كسي كه بخواهد موفق به انجام 
وظيفه شــود، بايد صبر پيشه كرده و با مشكالت 
دســت و پنجه نرم كند. پس عنوان پنجم؛ صبر 
و عنوان ششــم؛ اين اســت كه در انجام وظيفه، 
ممكن است ديگران سنگ اندازي  يا تهديد كنند، 
اما خداوند متعال در قرآن مي فرمايد، از انسان هايي 
كه كافر، گناهكار و ناسپاس هستند اطاعت نكنيد 
و تهديد و آزار ديگران موجب نشود فرامين الهي 
را زمين بگذاريد. ارتباط با پروردگار ديگر نكته در 
آيه 25ســوره «هل اتى» است. خداوند در اين آيه 
مى فرمايد، صبحگاهان و شــامگاهان خدا را ياد 
كنيد و به ياد و ذكر خداوند در همه حال باشيد. 
در آيات 41 و 42 سوره احزاب هم تأكيد شده، اي 
كساني كه ايمان آورده ايد، خدا را بسيار ياد كنيد و 
صبح و شام او را تسبيح كنيد. عنوان ديگر از آيات 
ســوره «هل اتى» درباره خانواده الهي، بحث شب 
زنده داري است كه اشاره شده بخشي از شب را به 
سجده و تسبيح الهي در مدت طوالني بپردازيد و 

با خداوند متعال راز و نياز داشته باشيد. 

آيه 29 ســوره «انسان» درباره فرامين قرآن تذكر 
مي دهد و تأكيد دارد، هر كس بخواهد به ســوي 
خداوند متعال راه تقّرب كســب كند، بايد به آن 
فرامين عمل كند. اما بهترين و برجســته ترين 
آيه درباره زندگى ابرار، آيه177 ســوره بقره است 
كه تأكيد شده، نيكوكاري به اين نيست كه براي 
عبادت رو به مشرق و مغرب كنيد؛ فقط ايستادن 
رو به قبله معيار عبادت نيست، بلكه مجموعه اي از 
فضايل است كه موجب مي شود انسان از ابرار باشد. 
بنابراين مجموعه فضايل در سه عرصه دسته بندي 
شده؛ «اعتقادي و بينشــي»، «اخالق، خلق و خو و 
گرايش هاي اخالقي»، بُعد ســوم نيز در «مباحث 
عملي» است. در بُعد اعتقادي و بينشي مي فرمايد، 
نيكوكاري به اين است كه انسان به خدا، قيامت، 
مالئكه، كتب آســماني و انبياى الهي توجه و به 
همه آن ها اعتقاد راستين داشته باشد، زيرا ايمان 
زيربناي فكري اســت. بعد مي فرمايد، افرادي كه 

براي رضاي خدا انفاق مي كنند؛ بعد آمده اســت: 
به يتيمان و مســكينان و بعد در راه ماندگان كه 
در ســفر داشته هايشان را از دست مي دهند و در 
راه آزادي بردگان! ســپس مي فرمايد، افراد بايد 
اهل عبادت و بندگي باشند و زكات دهند؛ زكات 
واجبي كه شرط قبولي نماز است، مانند خمس و 
زكات مال و فطــره و البته در پى آن بحث وفاي 
به عهد به مردم و خداوند متعال مطرح مي شود. 
آن هايي كه در جنگ با كفار اهل صبر هســتند؛ 
قرآن مي فرمايد: اين ها در ادعاي نيكوكاري و تقوا، 

راستين هستند. 

 مقامات خانواده الهي
آنچه بدان اشاره شــد، ويژگى هاى خانواده الهي 
بود كه مطرح شــد، اما در مورد مقامات خانواده 
الهي كه وقتي به اين فرامين عمل كردند، خداوند 
فرموده چه پاداش هايي در انتظار آن هاست؛ در آيه 
5 سوره «هل اتى» آمده، همانا نيكان از پيمانه اى 
مى نوشــند كه با كافور (گياهى خوشبو) آميخته 
شده است. در اين آيه، منظور كافور دنيايي نيست، 
بلكه در آيه 6 مي فرمايد: ظرف هايي مي نوشند كه 
مخلوط شده با آب چشمه اي كه بندگان خدا در 
بهشت از آن چشمه مي نوشند و هر جا خواستند 
اين چشمه را مي برند. چشمه اى كه بندگان خدا 
از آن مى نوشند و هر گونه بخواهند، آن را جارى 
مى سازند. نكته ديگر اينكه خداوند متعال، خانواده 
متعالي را در روز قيامت از شّر نگراني ها، خطرات 
و هيبت روز قيامت محفــوظ مى دارد و از عذاب 
جهنم و سختي ها حفظ مى كند و خداوند به آن ها 

شادماني و سرور عطا مي كند. 

در آيه 12 نيز آمده اســت: خداوند به خاطر صبر 
بر مشــكالت و در برابر شكيبايى آنان، بهشت و 
لباس هاى حرير بهشتى را به آن ها پاداش مى دهد 
و تأكيد مي كند، يكي از ويژگي هاي بهشــتيان و 
ابرار صبر در برابر مشكالت است. در ادامه خداوند 
تبارك و تعالي در آيــه 13 مي فرمايد: اين ها در 
كمال آرامش بر بالش هايي در بهشت تكيه مي زنند 
و گرما و ســرماي آزاردهنده به آن ها نمي رسد و 

محفوظ هستند. 
سايه هاي درختان بهشتى بر آن ها فرو افتاده، در 
حالي كه سايه ها فراگير و به هم نزديك هستند. 
ميوه هاي بهشتي به گونه اي قرار گرفته كه براحتي 
در دســترس و چيدن آن ها بسيار آسان است. در 
آيه پانزدهم سوره آمده است: و در گرداگرد آن ها 
عده اي از خدمتگزاران بهشــتي با ظرف هايى از 
نقره و قدح هايى بلورين (مملو از بهترين غذاها و 

نوشيدنى ها) در اطراف آن ها مى گردند.
 آيه 16 اشاره مى كند: ظرف هاى بلورينى از نقره 
كه آن ها را به اندازه مناســب آمــاده كرده اند. در 
ادامه در آيه 17 آمده است كه در آنجا از جام هايى 
سيراب مى شوند كه لبريز از شراب طهورى است 
كه با زنجبيل آميخته است، البته منظور زنجبيل 
دنيايي نيست، بلكه منظور زنجبيل بهشتي است. 
زنجبيل چشمه اي بهشتي است كه با نام سلسبيل 

هم در آيه بعدي به آن اشاره مي كند. 
قرآن در اين سوره دو چشمه را معرفي كرده است، 
يكي چشــمه زنجبيل و چشمه كافور؛ در آيه 19 
اشــاره شــده: و بر ِگرد آن ها نوجوانانى جاودانى 
(براى پذيرايى) مى گردند كه هر گاه آن ها را ببينى 
گمان مى كنى مرواريد پراكنده اند! كه اين ها هرگز 
از ســن نوجواني خارج نمى شوند. نوجوانان براي 
خدمت رســاني به بهشتيان مرتب گرداگرد آن ها 
مي چرخند تا نيازمندي هاي آن ها را برآورده كنند، 
گويا آن ها را مانند مرواريدهاي پراكنده مي بينيد از 

بس كه زيبا هستند. 
در آيه 20 سوره «هل اتى» آمده است؛ و هنگامى 
كــه آنجا را ببينى، نعمت هــا و ملك عظيمى را 
مى بينى كه در آن ابرار و بهشــتيان غرق نعمت 
هستند و فرمانروايي بزرگي در اختيارشان است 
و براحتي فرمان مي دهند و فرمان آن ها به آساني 

اطاعت مي شود. 
 آيه 21 هم اشاره مى كند، بر اندام آن ها (بهشتيان) 
لباس هايى است از حرير نازك سبز رنگ و زينت 
داده شدند به دستبندهاى نقره اى و پروردگارشان 

شراب طهور به آن ها مى نوشاند! 
سپس در آيه 22 مى فرمايد: اين جزاى شماست 
و سعى و تالش شما مورد قدردانى است. بنابراين 
مى توان نتيجه گرفت، «ابرار» انســان هاى كاملى 
هســتند كه در ابعــاد مختلف رشــد كرده اند و 
انســان هاى تك بعدى نيستند و ارتباط با خدا و 

مردم را مورد توجه قرار مى دهند.
تهيه و تنظيم: راضيه كشاورز

معارف

«ابرار» چه كسانى هستند؟

شاخصه هاى خانواده الهى بر اساس سوره «هل اتى»

گفت و گو

ايكنا: بسيارى از آيين هاى عزادارى ما به سبب نپرداختن 
به آن از بين رفته است و جوانان با آن آشنايى ندارند، اين 
در حالى است كه آيين هاى متعدد و زيبايى در استان ها 
و شــهرهاى مختلف براى عزادارى سيد و ساالر شهيدان 
وجود داشته است. حسين كشــتكار بوشهرى، خواننده 
مذهبى متولد ســال50 اســت كه بيشتر با آهنگ «منم 
سرگشته حيرانت   اى دوســت، كنم يكباره جان قربانت 
  اى دوست» به شهرت رسيد. اين خواننده توانمند توانسته 
است با تلفيق نوحه خوانى و استفاده از ابزار موسيقى آثار 
ارزشــمندى را ارائه و جوانان را بــه خود جذب كند. در 
گفت وگويى با اين هنرمند ارزشى به فراز و فرودهايى كه با 

آن روبه رو بوده است، مى پردازيم:

 چه زمانى و چگونه به عرصه موسيقى مذهبى 
ورود پيدا كرديد؟

از سال 62 وارد عرصه موسيقى شدم؛ اما فعاليت خوانندگى 
و مداحى را از سال1384 آغاز كردم و تمام آثار ارائه شده 
از من چه در قالب پاپ و چه موسيقى سنتى در راستاى 
مدح ائمه اطهار(ع) بوده اســت كه در مجموع مى توان به 
نزديك 150 اثر اشاره كرد. اولين كار من تك آهنگ «شب 
هجران» شــامل گفت وگوى حضــرت زينب(س) و امام 
حسين(ع) بود و به سفارش صدا و سيماى بوشهر كار شد. 
با آهنگ «منم سرگشته حيرانت   اى دوست، كنم يكباره 
جان قربانت   اى دوست» به شهرت بيشترى رسيدم اما اين 
فقط يك آهنگ من در مورد امام زمان(عج) بود كه منتشر 
شد و آثار ديگرى نيز در اين محور موجود است كه هنوز 

به علت برخى مشكالت منتشر نشده است.

 اشعارى كه شــما در كارهاى خود از آن بهره 
مى گيريد چگونه تأمين مى شود؟

من حساســيت زيادى براى انتخاب شــعر دارم و گاهى 
سفارش شعر نيز مى دهم، در زمينه شعر مذهبى به غنا 
رسيده ايم و از شعرهاى برخى شعرا همچون على انسانى 
و استاد سازگار بهره مند هستيم. خأل موجود در اين زمينه 
مرتبط با شــعرهاى محلى است؛ به طور مثال شعرهاى 
مذهبى تركى، لرى، سيســتانى، بوشهرى و عربى قوى 
نداريم و شاعران َقَدرى كه بتوانند در اين زمينه به رقابت با 
استادانى همچون محتشم كاشانى و استاد سازگار بپردازند، 
نداريم. بيشتر اشعارم را از ميان آثار محمود موجى، شاعر 
بوشهرى و نوحه سرا، استاد سازگار و كيامرث خورده بين 
انتخاب مى كنم اما در برخى از موارد شعر سفارش مى دهم 

تا اشعار بيشتر به اهداف مدنظرم نزديك باشند.

 چرا و چگونه به تلفيق موسيقى با نوحه خوانى 
روى آورديد؟

آلبوم ســرزمين مهر به صورت عربى و فارسى اجرا شده 
است كه آهنگسازى و خوانندگى عربى آن بر عهده حسن 
خانچى و تنظيم آن توسط معين راهبر و داوود سعديان 
صورت گرفته است. اين آلبوم مشتمل بر 10 آهنگ است 
كه محرم سال 94 در رثاى امام حسين(ع) در قالب آكاپال 
كه نوعى موسيقى است كه بدون همراهى ساز و اركستر 
و تنها با صداى خواننده اجرا و عمدتاً موسيقى مذهبى را 
شامل مى شود، منتشر شــد و در ابتدا نيز از سوى راديو 

قرآن مورد استقبال قرار گرفت.
آلبوم «ماه و ســنان» نيز شــامل 10 آهنگ اســت كه 
نوحه هاى قديمى بوشــهر را در بر مى گيرد و با تلفيقى از 
سازهاى ســنتى و كار پاپ تنظيم و اجرا شده است. در 
ايــن آلبوم از ملودى خوانى و مصيبــت خوانى در قالب 
چاوشى خوانى بوشهر استفاده شده است. اين آلبوم طى 
هفته هــاى آينده و همزمان با آغاز مــاه محرم رونمايى 
مى شود. امروز جوانان شيفته موسيقى هستند، پس بايد 
براى آنان توليد محتواى مناسب داشت به نحوى كه در 
ماه محرم و صفر هم بتوانند شأن صاحب و سرور اين ماه 
را رعايت كنند و هم به مسائل مورد عالقه خود دسترسى 
داشــته باشند. به نظرم موســيقى را نمى توان از جوانان 
گرفت اما مى توان فرهنگ ســازى كرد و با ملودى و شعر 
بهتر به ارائه اثر براى استفاده و بهره مندى آنان پرداخت، 
به شرط آنكه راه را در اين ميان بشناسيم و قدم به قدم در 

كنار آنان به پيش رويم.

 با توجه به اينكه امروز در زمينه مداحى با برخى 
سبك هاى غيرمتعارف روبه رو شده ايم كه گاه شأن 
عزادارى ائمه اطهار(ع) در آن ها رعايت نمى شود، 
چه پيشــنهادهايى براى احياى نوحه هاى قديم و 

محلى داريد؟
بسيارى از آيين هاى عزادارى ما به سبب پرداخت نكردن 
به آن از بين رفته است و جوانان با آن آشنايى ندارند، اين 
در حالى است كه آيين هاى متعدد و زيبايى در استان ها 
و شــهرهاى مختلف براى عزادارى سيد و ساالر شهيدان 
وجود داشته است؛ به طور مثال مى توان به مختك خوانى 
بوشــهرى كه در رثاى حضرت على اصغر(ع) است، اشاره 
كــرد. در اين آيين در غروب تاســوعا گهواره اى بر ســر 
گذاشته مى شــود و به داخل خانه ها ورود پيدا مى كنند 
و خانواده هــاى عالقه مند، فرزند خــود را در اين گهواره 
قــرار داده و الاليى محلى مى خواننــد و هديه اى در آن 

مى گذارند. اما اين رسوم حتى در خود بوشهر نيز در حال 
تعطيل شدن است چرا كه ديگر در خانه ها حياطى وجود 
ندارد كه اين سنت ها اجرايى شود و بيشتر منازل به شكل 

آپارتمان درآمده اند.
نهادهــاى فرهنگى مســئول در اين زمينه بايد رســم 
و رســوم مذهبى را زنده نگه دارند. اين رســوم شــامل 
آيين هــا و نوحه هاى قديمى اســت كه از گذشــتگان 
سينه به ســينه منتقل شده اســت و نبايد با كم كارى 
مــا از يادهــا برود و نســل حاضــر و آينــدگان از آن 

بى بهره بمانند.
بنده به شــخصه حاضرم با همكارى بنياد دعبل خزاعى 
نوحه هاى قديمى شهرها را جمع آورى و منتشر كنم. اين 
كار را در مورد نوحه هاى بوشهر انجام دادم و بزرگ ترين 
آرشيو را جمع آورى كرده ام، حتى از نوحه هاى روستايى 
بوشهر نيز استفاده كرده ام اما به دليل نبود حمايت، اين 
آرشيو ارزشــمند در خانه و به صورت شخصى براى من 
باقى مانده است، در صورتى كه انتشار اين آرشيو گرانبها 
مى توانــد به توليد محتوا و غناى بيشــتر براى مجالس 

عزادارى كمك كند.
اين فراموشى نوحه هاى قديمى و آيين هاى عزادارى تنها 
محدود به بوشهر نيســت بلكه در ساير شهرها همچون 
كرمان نيز رخ داده و همه گير شده است، اين در حالى است 
كه به طور مثال هر شهر خوزستان يك ايالت بزرگ است؛ 
دزفول، شوشتر، شوش و... هر يك با وجود اينكه در كنار 
يكديگر هســتند، عزادارى هاى متفاوتى دارند كه دريايى 
از تنوع و زيبايى اســت. سنت و فرهنگ ايرانى در زمينه 
عزادارى اهل بيت عصمت و طهــارت(ع) در حال از بين 
رفتن است ولى كسى در اين زمينه احساس درد نمى كند.

 چه نهادهايى در زمينه احياى آيين هاى عزادارى 
قديمى و نوحه خوانى هاى محلى مسئوليت بيشترى 

دارند؟

فعاليت بنياد دعبل خزاعى نبايد به بيمه كردن مداحان و 
چاپ كتاب محدود شود، بلكه بايد از مداحان بخواهد كه 
به استان هاى خود رجوع و نوحه هاى محلى خود را احصا 
كنند و براى اجرا در دســتور كار قرار دهند. چاپ كتاب 
در جاى خود ارزشمند است اما عالقه مداحان بيشتر به 
اسناد صوتى است تا نوشتارى، بدين جهت براى معرفى 
آيين ها و نوحه ها و آموزش آنان بهتر است از منابع صوتى 
و تصويرى استفاده شود. همه بهانه هاى نهادهاى فرهنگى 
كمبود بودجه اســت؛ اين در حالى اســت كه به شخصه 
مى توانم طرح هايــى را ارائه دهم كه به درآمدزايى منجر 
شود و بتواند به كمك فعاليت هاى فرهنگى بيايد، اما در 
اين زمينه عزمى وجــود ندارد كه از ايده هاى موجود نيز 
اســتفاده شود. متأسفانه تا زمانى كه سود و عايدى براى 
برخى سازمان ها وجود نداشته باشد به جريان توليد نيز 
ورود پيدا نمى كنند. من تعهــد مى دهم كه مى توانم در 
اين زمينه درآمدزايى داشــته باشم اما كسى به سراغ ما 
و استفاده از ايده ها يمان نمى آيد. اگر عزمى وجود داشته 
باشــد مى توان از آيين هاى موجود به بهترين نحو براى 

جذب جوانان استفاده كرد.
از ديگر آسيب هاى موجود اين است كه نهادهاى فرهنگى 
و هنرى و مسئول در اين زمينه وظايف خود را به يكديگر 
پاس مى دهند. در بسيارى از موارد به حوزه هنرى، سازمان 
تبليغات اسالمى و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى مراجعه 
كــردم اما با پاس كارى وظايف روبه رو شــدم و در نهايت 
مجبور به فروش ماشــين، طال يا قرض گرفتن از ديگران 
براى انتشــار و رونمايى از اثر خودم شــدم چرا كه همه 
عشــق ما عرض ارادت به اهل بيت(ع) است و نمى توانيم 
معطل حمايت ديگران بمانيم. اما هنوز هم دين خود را ادا 
نكرده ام؛ خانواده و اجداد من همگى مداح هستند، عشق 
من امام حســين(ع) است و با ارادت به اين بزرگان رشد 
كرده ام اما آسيب هاى زيادى وجود دارد كه پيمودن مسير 

را دشوار مى كند.

حسين كشتكار بوشهرى خواننده «منم سرگشته ويرانت اى دوست»

جوانان را با آيين هاى عزادارى 
و نوحه هاى قديمى آشنا كنيم

ابرار اهل اطعام و انفاق هســتند 
و بر اساس آيه «َو يُْطِعُموَن الَطّعاَم 
َعلى ُحِبِّه ِمْسكيناً َو يَتيماً َو أَسيراً» 
اطعــام مي كنند و با اينكــه به آن 
طعام بشدت نياز دارند، غذايشان 
را در اختيــار مســكين، يتيــم و 
اســير قرار مي دهند؛ در واقع، با 
عشق به خداوند متعال، نسبت به 

سرنوشت آن ها بي اعتنا نيستند

برش



برنامه هفته نهم ليگ برتر فوتسال 
ورزش:  ليگ برتر فوتســال از امروز با انجام يك ديــدار وارد هفته نهم 
مى شود. در اين بازى مس سونگون ورزقان كه با 14 امتياز در رده پنجم 
ليگ برتر فوتســال قرار دارد براى كم كردن فاصله با صدر بايد به مصاف 
گيتى پسند اصفهان كه با 22 امتياز از 8 بازى گذشته در صدر جدول جاى 

دارد برود. ساير ديدارهاى اين هفته جمعه برگزار
 مى شود.

*برنامه كامل هفته نهم ليگ برتر فوتسال:
پنج شنبه 15 شهريور  

مس سونگون- گيتى پسند
جمعه 16 شهريور -ساعت 18

فرش آرا مشهد-سن ايچ ساوه(سالن شهيد بهشتى مشهد)
اهورا بهبهان-مقاومت البرز

آذرخش بندرعباس-مقاومت قرچك
شهروند سارى-سوهان محمدسيماى قم

پارسيان شهرقدس- حفارى خوزستان
ارژن شيراز- شهردارى ساوه

دورى يك ماهه دروازه بان پديده
 از ميادين 

ورزش: محمد ناصرى، دروازه بان تيم فوتبال پديده خراســان چند روز 
پيش يك جراحى جزئى در ناحيه زانو انجــام داد و به همين خاطر يك 
ماه قادر به حضور در ميادين فوتبال نخواهد بود.اين در حالى اســت كه 
هنوز مشكالت ادارى سعيد جاللى راد هم براى بازى در ليگ برتر برطرف 

نشده است. 

انتقال ايمن حسين به پرسپوليس فعًال 
منتفى است

ورزش: به نقل از سايت شبكه تلويزيونى الســومريه عراق، مدير برنامه  
ايمن حســين درباره پرونده انتقال اين بازيكن 22 ســاله عراقى به تيم 
پرسپوليس گفت: برانكو ايوانكوويچ (سرمربى) از سال گذشته ميالدى 
تقاضاى عقد قرارداد با ايمن حسين را داشت اما اين انتقال به خاطر قرارداد 
بازيكن با باشگاه نفت عراق عملى نشد. ايمن حسين همچنان در فهرست 
بازيكنان موردنظر برانكو ايوانكوويچ قرار دارد اما تا ماه ژانويه سال 2019 

ميالدى بايد همچنان منتظر باشيم تا قرارداد اين انتقال نهايى شود.

فركى سرمربى فوالد شد
ورزش: هيئت مديره باشگاه فوالد خوزستان با تشكيل جلسه اى به اتمام 
همكارى با سرمربى تيم بزرگساالن اين باشــگاه رأى داد. در اين جلسه 
همچنين مقرر شد حسين فركى هدايت اين تيم را به جاى پورموسوى 

برعهده بگيرد.

مخالفت پروفسور با انتشار قراردادها
ورزش : برانكو ايوانكوويچ سرمربى تيم پرسپوليس در واكنش به انتشار 
قرارداد بازيكنان و مربيان حاضر در ليگ گفت: مخالف انتشار قرارداد ها 
از سوى سازمان ليگ فوتبال هســتم و اين موضوع شخصى است و ابتدا 
ميزان قرارداد خودشان را منتشر كنند بعد بگويند بازيكنان و مربيان چه 

قراردادى منعقد كرده اند. 

جدايى پالتينى از صنعت نفت آبادان
ورزش:  ســوارز ملقب به پالتينى، بعد از توافق با باشــگاه صنعت نفت 
آبادان و با نظر كادر فنى تيم فوتبال صنعت نفــت آبادان از اين تيم جدا 
شد.پالتينى با دريافت مبلغ كمى از قرارداد ابتدايى خود با صنعت نفت، با 

اين تيم تسويه حساب كرد.

بازگشت آندو به ماشين سازى تبريز
ورزش: در آخرين روز نقل و انتقاالت تابســتانى فصل 98-97 فوتبال 
كشــور، آندرانيك تيموريان، هرى لى فورســتر، ســعيد مهرى، محمد 
اهل شاخه و مجيد قشــقايى با ثبت قرارداد خود در هيأت فوتبال استان 
آذربايجان شرقى به تيم فوتبال ماشين سازى تبريز پيوستند.همچنين 
ميثم جودكى و عليرضا ارجمنديان نيز پس از توافق با باشگاه اقدام به فسخ 

دوجانبه قرارداد كردند و از جمع سبزقباهاى فوتبال تبريز جدا شدند.

زيدان آبى ها دستيار شفر مى شود
ورزش: پس از مشكالتى كه براى يورى ساناك به وجود آمد، مديران باشگاه 
استقالل با موافقت شفر به مجتبى جبارى پيشــنهاد نشستن روى نيمكت 
استقالل را دادند كه به نظر مى رسد تا يكى دو روز آينده جبارى رسما به عنوان 

مربى و دستيار شفر در استقالل معرفى شود. 

مشحون: مى توانستيم 
چين را شكست دهيم

ايسنا: مدير سابق تيم هاى ملى بسكتبال معتقد است كه تيم ملى مى توانست چين 
را در فينال جاكارتا شكست دهد.  محمدرضا مشحون گفت: به نظر من ملى پوشان 
بازى فينال را خيلى خوب شروع كردند و قدرت بردن حريف را نيز داشتند، اما اولين 
اتفاقى كه بر كارشان تاثير گذاشت اين بود كه خيلى زود خود را برنده فرض كردند 
و همين مسئله  روى كار تيمى  شان تاثير گذاشت. اتفاق دوم برخى تعويض ها بود 
كه به نظر من بر عملكرد تيم ملى تاثير گذاشت. وى گفت: زمانى كه تيمى اختالف 
را جبران مى كند جسور مى شود، اعتماد به نفس مى گيرد و با قدرت بيشتر رقابت 
مى كند. چين در نيمه دوم تمام آنچه مى خواست را عملى كرد و از طرف مقابل تيم 
ما نتوانست فضا را كنترل كند و عقب افتاد. به نظرم حفظ آن شرايط كنترل فضاى 

مسابقه و برنامه هاى حريف به عهده كادر فنى بود كه انجام نشد.

بازى هاى جهانى عشاير- قرقيزستان؛
سه مدال طالى كشتى پهلوانى 

به ايران رسيد
ورزش: رقابت هاى كشتى پهلوانى ســومين دوره بازى هاى جهانى عشاير با 
حضور 48 كشتى گير از 26 كشــور دنيا در سه وزن در شهر چولپان آتا كشور 
قرقيزستان برگزار شد كه در پايان تيم ايران با كســب 3 مدال طال به عنوان 
قهرمانى رسيد. در وزن 70 كيلوگرم محمد نادرى   به ديدار فينال راه يافت و در 
ديدار پايانى مقابل حريف قرقيزستانى به پيروزى رسيد و به مدال طال دست 
يافت. در وزن 80 كيلوگرم اميد حسن تبار با شكست حريفى از كشور چين راهى 
ديدار فينال شد. وى در ديدار نهايى حريفى از كشور تركمنستان را مغلوب كرد 
و صاحب مدال طال شد. در وزن 100+ كيلوگرم جابر صادق زاده با شكست  نودار 
كورتانيدزه از كشور گرجستان  به ديدار فينال راه يافت. صادق زاده در اين ديدار 

كشتى گيرى از كشور مغولستان را شكست داد و مدال طال را از آن خود كرد.

مائده برهانى بار ديگر لژيونر شد
ورزش: مائده برهانى كاپيتان تيم ملى واليبال  با قراردادى يكســاله به  تيم 

«كچورن اسپور» تركيه پيوست.
ليگ تركيه يكى از هفــت ليگ قدرتمند زنان در جهان اســت.برهانى براى 
نخستين بار دى ماه سال 95 با تيم شومن بلغارستان قرار داد بست و نام خود 
را به عنوان اولين لژيونر واليبال زنان ايران ثبت كرد، فصل گذشته نيز برهانى با 

تيم پيكان در رقابت هاى ليگ برتر واليبال ايران شركت كرد.

ادامه غيبت رضا يزدانى
ورزش: احتمال بازگشت رضا يزدانى به تيم ملى بالفاصله بعد از پايان دوران 
مصدوميت و نقاهت و پيش از رقابتهاى انتخابى مطرح شد. كاپيتان المپيكى 
تيم ملى كشتى آزاد اوايل سالجارى قصد داشــت با حضور در مرحله نهايى 
رقابت هاى انتخابى، پس از مدتها دورى دوبنــده وزن 97 كيلوگرم را از آن 
خود كند اما درست چند روز قبل از مســابقات انتخابى، در هنگام تمرينات 
انفرادى در شهرستان جويبار از ناحيه كمر مصدوم شد. اين اتفاق در نهايت به 
مصدوميت دوباره و غيبت او در رقابت هاى انتخابى و در ادامه از دست دادن 
فرصت بازگشت به تركيب تيم ملى انجاميد تا يزدانى همچنان دل به تصميم 
شــوراى فنى و كســب فرصتى دوباره خوش كند. هر چند كه اين فرصت تا 
بازيهاى آسيايى به او داده نشد و سرانجام شوراى فنى تصميم گرفت يزدانى را 

براى ارزيابى به تورنمنت كركين روسيه بفرستد.

در شيرجه به مربى خارجى نياز داريم
رئيس فدارسيون: 

 با 7 استخر نمى توان جادو كرد
مهر: رئيس فدراسيون شنا، شيرجه و واترپلو نياز به مربيان خارجى و استفاده 

از دانش روز دنيا را از عوامل كليدى در كسب موفقيت شنا و شيرجه دانست.
محســن رضوانى گفت: در شــيرجه قطعاً به مربى خارجى نياز داريم و بايد 
سرمايه گذارى بر روى اســتعدادهاى كوچك را از امروز آغاز كنيم. واقعيت 
شــيرجه ما همين اســت.  وى گفت: تا چند روز ديگر حدود 50-40 شناگر 
نوجوان از سراسر كشور در اردو حاضر خواهند شد كه نياز اصلى آنها، حضور 
مربى خارجى است. ما براى رقم زدن يك كار بزرگ در رويدادهاى بين المللى 
نياز به بودجه داريم و با 7 استخرى كه در اختيار هيئت ها است، اين كار شدنى 
نيست. با معجزه و جادو نمى توان دست به چنين كارى زد. يك پروسه بايد طى 
شود و آن اينكه شناگران از 10 سالگى در مدرسه شنا كنند و نگاه مسافرتى 
از ورزشكاران ملى حذف شود و بايد كار بر روى تيم هاى پايه را قوى تر كنيم.

ضد حمله
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نقره تيم ميكس تفنگ جوانان در جهان 
ورزش: ملى پوشــان ايران در چهارمين روز از رقابتهاى تيراندازى قهرمانى جهان در رشته 
ميكس تفنگ بادى جوانان به مدال نقره دست يافتند.  اين رقابت ها درحالى در شهر چانگون 
كره جنوبى پيگيرى شد كه تيم ميكس تفنگ جوانان كشورمان با تركيب آرمينا صادقيان و 
امير محمد نكونام با 836.2 امتياز براى نخستين بار ضمن قرار گرفتن در جايگاه دوم جهان 
به مدال نقره اين رقابت ها دست يافتند. همچنين در اين ماده، ديگر تيم كشورمان با تركيب 
فاطمه كرم زاده و اميرسياوش ذوالفقاريان با 830.9 امتياز در جايگاه دهم جهان ايستاد. در اين 

ماده تيم ايتاليا اول شد و تيم هند پس از ايران در جايگاه سوم ايستاد.

وكيل على دايى: پرسپوليس طبق قانون محروم مى شود
ايسنا: وكيل على دايى مى گويد باشگاه پرسپوليس براى پرداخت مطالبات موكلش هيچ گونه توافقى 
نكرده است. عسكرى در پاسخ به اين سوال كه اگر جلسه اى براى توافق برگزار شود آيا امكان دارد على 
دايى با باشگاه پرسپوليس توافق كند گفت: حكمى كه از سوى كميته انضباطى ارائه شده و در ادامه 
در كميته استيناف تاييد شده قطعى است و بايد اجرا شود. باشگاه پرسپوليس هم بايد يا االن اين 
راى را اجرا كند يا رضايت على دايى را بگيرد. آن ها بايد اول درخواست بدهند كه با هم صحبت كنيم 
تا ببينند چگونه مى توانند رضايت دايى را بگيرند. همان طور كه گفتم على دايى اصال دوست ندارد 
باشگاه پرسپوليس متضرر شود. البته اگر اين رويه از سوى مديران باشگاه ادامه داشته باشد و آن ها 
فقط به دنبال مصاحبه كردن باشند و در عمل هيچ كارى نكنند، ممكن است باشگاه با محروميت 

مواجه شود. اين قانون كميته صدور مجوز حرفه اى است. 

مسى در صدر باالترين دستمزدها
ديلى ميل : در جدول باالترين دستمزدهاى مستطيل سبز ليونل مسى در صدر جاى دارد.
ستاره آرژانتينى بارسلونا ساالنه 40/5 ميليون پوند حقوق دريافت مى كند اين در حالى است 
كه نيمار با 31/7 ميليون پوند در رده دوم جاى دارد. در رده ســوم نوبت به كريستيانو رونالدو 
مى رسد تا جايى كه اين فوق ستاره پرتغالى سال 28 ميليون پوند حقوق از باشگاه يوونتوس 

دريافت مى كند.
رونالدو در تابستان تصميم گرفت كه رئال مادريد را ترك كند و راهى يوونتوس شود. بعضى 
از رسانه ها  دليل اصلى جدايى اين ستاره پرتغالى از رئال مادريد را مخالفت اين باشگاه با برابر 

شدن دستمزد او با ليونل مسى دانسته اند.

جواد رستم زاده: چند هفته اول ليگ برتر نشان داد كه فعال 
كمتر تيمى حريف پديده است. سازوكار فنى اين تيم خوب 
جفت و جور شده است و مى توان اميد داشت كه اگر مغلوب 
حريف قديمى و اصلى خود نشود شــانس گرفتن سهميه 
آسيايى داشته باشــد. اما كدام حريف قديمى و اصلى؟ بى 
پولى. همان حريفى كه سال قبل هم يقه اين تيم را چسبيد و 

با كسر شش امتياز تا لبه هاى دره تيم را برد.
تيم گل محمدى اين روزها در بهترين شرايط روحى و روانى 
قرار دارد چون صدرنشين است و جز بازى با پرپسوليس در 
داخل و خارج از خانه حريفان را قلع و قمع كرده است. با اين 
حال گرفتن تنها 10درصد از مطالبات باعث شده بازيكنان 
نگرانى هاى مالى داشته باشند. نگرانى هايى كه اگر بر طرف 
نشوند توان جســمى و ذهنى را از ســربازان يحيى خواهد 
گرفت. شهردارى با وجود هياهوى ابتدايى هنوز قدمى براى 
اين تيم برنداشته است. شهردار يا نتوانسته يا نخواسته وارد 
كارزارهاى مالى ليگ برتر شود. شــوراى شهر معذوريات 
قانونى دارد و شركت پديده مادر هم رسما از اين تيم اعالم 
برائت كرده است. در اين رابطه شنيده مى شود قرار بر اين 
بود تا ديروز و طى جلسه اى مهم مسئوالن اين تيم درباره 

مشــكالت مالى موجود تعيين تكليف كنند تا كادر مربيان 
و بازيكنان از وضعيت ادامه فعاليت خــود در اين تيم آگاه 
شوند. جلسه اى كه برگزار نشــد و زمينه ساز زمزمه هاى 

جديدى شد. 
ديروز يحيى حتى مسئوالن را تهديد كرد اگر اين مشكالت 
را حل نكنند او قادر به ادامه همكارى با نماينده خراسان در 
ليگ برتر نيست. گل محمدى به دليل بحران مالى در تمرين 
تيم شركت نكرد و به تهران برگشت تا نارضايتى خود را نشان 
دهد.  شنيده مى شود كار به استمداد از خارج استان كشيده 
شده و قرار است ســرمايه گذارى از پايتخت پاى كار بيايد و 
مشكالت مالى را مرتفع سازد. در مورد زمينه كارى اين فرد 
متمول فعال اطالعاتى به بيــرون درز پيدا نكرده و گفته مى 
شود تا صدور و رد و دل شدن ضمانت نامه اى الزم قرار نيست 

رد و نشانى از اين فرد رونمايى شود.
به هر حال اگر قرار اســت اتفاقى هم در اين خصوص بيفتد 
چه بهتر كه در همين يك دو ماه آينــده روى دهد تا تيم از 
روى ريل پيروزى خارج نشــود. چه همه نيك مى دانيم كه 
تيم ها در كوران باخت ها مشكالتشان عيان تر شده و جمع و 
جور كردن حاشيه هاى در چنين شرايطى كمر شكن است.  

حميد رضا خداشناس: هفته چهارم ليگ دسته اول فوتبال 
فردا برگزار مى شود كه نماينده اســتانمان در اين رقابت ها در 
حالى ميزبان قشقايى شيراز خواهد بود كه سرو شكل جديدى 
به خود گرفته است و با كادرى بومى و حمايت خداداد عزيزى به 
دنبال اعاده حيثيت در اين رقابت ها هستند. هفته پيش بود كه 
كميته انتقالى باشگاه مشكى پوشان با رياست خداداد عزيزى، 
حميد زوهانى را كه فصل موفقى ســال گذشته با پرسپوليس 
مشهد داشت، به عنوان سرمربى مشكى پوشان انتخاب كردند 
و عمال نماينده شــهرمان با كادر فنى جديد وارد رقابت ها شد. 
زوهانى كه خودش مشهدى است در گام اول اقدام به جوانگرايى 
و تشكيل تيمى كامال بومى كرد .او بسيار اميدوار است كه با اين 
جوانان و حمايت مسئوالن اســتان نتايج خوبى در ليگ دسته 
اول بگيرند و از دل همين جوانان آينده فوتبال استان را تضمين 
كنند. اما شاگردان حميد زوهانى كه فصل را با 3 امتياز منفى آغاز 
كردند تا اينجاى كار از دو بازى انجام داده يك برد و يك تساوى 
دارند  بدون در نظر گرفتن نتيجه بازى شان با نفت تهران كه از 
بازى ها كناره گيرى كرد- و در رده چهاردهم جدول قرار گرفته 
اند. حريفشان يعنى قشقايى نيز با 4 امتياز در رده نهم قرار گرفته 
اســت . در بازى فردا مشكى پوشان بســيار اميدوار است تا در 
نخستين بازى با تيم متحول شده حداكثر امتياز را بدست آورده 

و به شرايط خود در جدول سرو سامان دهد. همچنين در مهم 
ترين بازى عصر فردا اكسين البرز تيم صدرنشين بايد در كرمان 
به مصاف مس برود. شاگردان فراز كمالوند كه با 9 امتياز و بدون 
گل خورده به عنوان يك مدعى خودشان را مطرح كرده اند اكنون 
بايد در كوير به مصاف تيم خوب مس كرمان بروند كه با 6  امتياز 
در رده سوم جدول قرار گرفته است .اين مسابقه را مى توان يك 
فينال زودرس و جدالى بين نادر دست نشان و فراز كمالوند كه 
سابقه  زيادى در مربيگرى در ليگ برتر هم دارند، دانست.  مس 
كرمان در صورت پيروزى در اين ديدار شــانس صدرنشينى در 

ليگ را دارد.
برنامه كامل بازى ها: 
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گل گهرسيرجان - خونه به خونه 
- قشقايى شيراز  مشكى پوشان 

اكسين البرز  مس كرمان - 
شاهين شهردارى بوشهر  فجر سپاسى - 

شهردارى تبريز - نود اروميه 
- مس رفسنجان  بادران تهران 

ملوان - كارون اروند خرمشهر 
شهردارى ماهشهر - آلومينيوم اراك

در مشهد كسى به داد تيم پديده نرسيد 

اعتصاب يحيى!
هفته چهارم ليگ دسته اول فوتبال

رونمايى از مشكى پوشان  جديد

آس: رونالدو نازاريو ســرانجام به عنوان مالك 
باشــگاه وايادوليد معرفى شد. ستاره سال هاى 
دور برزيل 51 درصد ســهام باشگاه اسپانيايى 
را خريد و به عنوان مدير اجرايى در اين تيم كار 
خواهد كرد.  پيش از اين در جهان ورزش برخى 
ستاره ها اقدام به خريد باشگاه ها كرده بودند كه 

در ادامه به آنها اشاره مى شود.
*ديويد بكام

هافبك پيشين منچســتريونايتد مالك تيم ام 
ال اس ميامى اســت كه در ليگ آمريكا حضور 
دارد. بازيكن سابق رئال مادريد، ميالن و پارى 
سن ژرمن در ژانويه 2018 به عنوان مالك اين 
باشگاه معرفى شد. با اين حال اين تيم به علت 
اختالف هاى موجود نمى توانــد در رقابت هاى 

باشگاهى حضور داشته باشد.

*شياطين باشگاهدار
بــرادارن نويل به همــراه ديگر بازيكنان ســابق 
منچستريونايتد در دهه 90 باشگاه سالفورد سيتى 
را خريدند. اين تيم در سال 2014 در دسته هشت 
ليگ انگليس حضور داشت. هدف بازيكنان پيشين 
شياطين ســرخ رساندن ســالفورد به سطح اول 

رقابت هاى انگليس يعنى ليگ برتر است.
*مجيك جانسون

بسكتباليســت آمريكايــى بــه عنــوان مدير 
قراردادهاى باشگاه لس آنجلس ليكرز انتخاب 
شــد. او پس از موفقيت در اين تيم 4.5 درصد 
باشــگاه را خريد. پس از فروش سهم خود وارد 

دنياى بيسبال شد و صاحب تيم دادجرس شد.
*مايكل جردن

بهترين بسكتباليست تمام ادوار باشگاه شارلوت 

بابكتس را به ارزش 170 ميليون يورو خريد.
*تونى پاركر

بسكتباليست فرانسوى به همراه نيكالس باتوم 
باشگاه آسول ويوربن را خريد. اين تيم فرانسوى 

متعلق به شهر ليون است.
*پائولو مالدينى

تيم ميامى اف سى در سال 2015 به لطف مدافع 
پيشين ميالن تاسيس شد.

*لبرون جيمز
ســتاره ليكرز مالك بخش كوچكى از باشــگاه 
ليورپول است. او تنها 2 درصد در باشگاه سهم 
دارد. جيمــز از طريق شــركت LRMR  اين 

بخش را خريد.
*زين الدين زيدان

هافبك پيشين تيم ملى فوتبال فرانسه به همراه 

ليزارازو تيم اوايان را به خاطر مشكالت مالى كه 
داشت خريدند. اين تيم متعلق به رودانو آلپ در 

مرز فرانسه و سوئيس است.
*سرنا و ونوس ويليامز

خواهران ويليامز، تنيسورهاى آمريكايى مالك 
بخشــى از تيم ميامى دولفينز (تيــم فوتبال 

آمريكايى) هستند.
آندرس اينيستا

هافبك اســپانيايى بخشى از ســهام باشگاه 
آلباسته را در سال 2011 خريد. در آن زمان 
تيم اســپانيايى در بحران مالى شــديد قرار 
داشت و 18 ميليون بدهكار بود. پس از حضور 
خانواده اينيســتا در اين باشگاه مشكالت اين 
تيم حل شد و آلباســته توانست به دسته دو 

صعود كند.

ورزشكارانى كه باشگاه خريدند 
ستاره هاى قديم ،مالكان جديد  

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

ورزش: تنها كمانــدار ريكرو بانوان در بازى هاى آســيايى 
گفت: در ماجراى نرسيدن من به مسابقه در بازيهاى آسيايى 

فدراسيون مقصر نبود و ســرمربى تيم زمان را 
فراموش كرد.

زهــرا نعمتى گفت: اتفاقــى كه افتاد 
واقعا ناراحت كننــده بود، اميد بود 
كه زهرا نعمتى بتواند مدال بگيرد 
و حتى كسب ســهميه المپيك 
كند اما نشــد. قطعا فدراسيون 
تير و كمان مقصــر نبود، من هر 
موفقيتى كسب مى كردم پرچم 

اين فدراسيون و ورزش ايران باال 
مى رفت .

وى گفت: واقعيت را امــروز مى گويم، 
واقعيت اين بود كه پارك سرمربى تيم ملى 

زمان مسابقه من را فراموش كرد و به همين دليل 
به رقابت نرسيدم!

وى گفت:  هيچ وقت قول مدال نداده ام چون هميشه عوامل 
محيطى هم تاثيرگذار است اما در  حذفى ركوردهاى خوبى  
داشتم، اگر ادامه پيدا مى كرد مدال مى گرفتم. اما همينجا 
قول مى دهم كه براى المپيك تالشم را بيشتر كنم تا عملكرد 

بهترى داشته باشم.
«پارك ميوك»: رفتنم به خاطر نعمتى نيست!

ســرمربى تيم ملى تيروكمان ايران با تاكيد بر 
اينكه اشــتباهش در مورد نعمتى را مى 
پذيرد گفت: قبال اســتعفا كرده بودم 

و رفتنم ربطى به آن اشتباه ندارد.
اين مربى با بيــان اينكه من 15 
خردادماه اســتعفاى خود را به 
فدراسيون تير و كمان ارائه كرده 
بــودم، تصريح كــرد: رفتنم به 
موضوع زهرا نعمتى ربطى ندارد، 
قبل از بازى ها اعالم استعفا كردم.

شــعبانى بهار: بخاطر اتفاقات 
مســابقه زهرا نعمتــى از مردم 

عذرخواهى مى كنم
رئيس فدراســيون تير و كمان با بيان اينكه نتايج 
كمانداران در بازى هاى آســياى جاكارتا متوسط بود، ضمن 
عذرخواهى از رســانه ها و مردم براى اتفاقات مســابقه زهرا 
نعمتى گفت: در حال بررســى علل ناكامــى كمانداران در 
بازى هاى آســيايى جاكارتا هســتيم و به زودى نتايج اعالم 

خواهد شد.

افشاگرى ملى پوش ريكرو 

سرمربى تيم ملى مدال را از نعمتى گرفت

گفت: در ماجراى نرسيدن من به مسابقه در بازيهاى آسيايى 
فدراسيون مقصر نبود و ســرمربى تيم زمان را 

زهــرا نعمتى گفت: اتفاقــى كه افتاد 
واقعا ناراحت كننــده بود، اميد بود 
كه زهرا نعمتى بتواند مدال بگيرد 
و حتى كسب ســهميه المپيك 
كند اما نشــد. قطعا فدراسيون 
تير و كمان مقصــر نبود، من هر 
موفقيتى كسب مى كردم پرچم 

اين فدراسيون و ورزش ايران باال 

وى گفت: واقعيت را امــروز مى گويم، 
واقعيت اين بود كه پارك سرمربى تيم ملى 

زمان مسابقه من را فراموش كرد و به همين دليل 

«پارك ميوك»: رفتنم به خاطر نعمتى نيست!
ســرمربى تيم ملى تيروكمان ايران با تاكيد بر 
اينكه اشــتباهش در مورد نعمتى را مى 
پذيرد گفت: قبال اســتعفا كرده بودم 

و رفتنم ربطى به آن اشتباه ندارد.
اين مربى با بيــان اينكه من 

قبل از بازى ها اعالم استعفا كردم.
شــعبانى بهار: بخاطر اتفاقات شــعبانى بهار: بخاطر اتفاقات 
مســابقه زهرا نعمتــى از مردم مســابقه زهرا نعمتــى از مردم 

عذرخواهى مى كنمعذرخواهى مى كنم
رئيس فدراســيون تير و كمان با بيان اينكه نتايج 

ورزش: مهلت قانونى نقل و انتقاالت تابستانى فوتبال ايران رسما به 
پايان رسيد و تا نيم فصل ديگر هيچ بازيكنى نمى تواند تيمش را به 
مقصد تيم ديگرى ترك كند. در اين بين اما بازيكنانى كه با پايان نقل و 
انتقاالت هنوز تيم جديدشان را انتخاب نكرده اند، جذابيت هاى خاصى 
دارند، البته آنها خيالشان راحت است كه قانون سهميه آزاد براى تيم 
ها وجود دارد و مى توانند حاال كه با تيمى قرارداد ندارند، آزادانه در هر 
زمانى از فصل به تيم جديد بپيوندند. در ادامه به ستاره هايى كه هنوز 

تيم جديدشان را انتخاب نكرده اند، اشاره شده است.
محمدرضا اخبارى؛ در انتظار پرسپوليس

دروازه بان ســابق تيم ملى كه با پيراهن تراكتورسازى درخشش 
قابل توجهى داشــت، با پايان خدمت ســربازى اش مجبور شد به 

سايپا برگردد اما در اين تيم پس از اختالف نظراتى كه با على دايى 
و رضا درويش مديرعامل باشگاه پيدا كرد، از نيم فصل دوم پارسال 
نتوانســت در تركيب قرار بگيرد و روزهاى خوبى را ســپرى نكرد. 
اخبارى در نهايت و با كش و قوس هاى فراوان و  زمانى كه طلبش را 
بخشيد و تعهد پرداخت مبلغى را به سايپا داد، توانست رضايتنامه اش 
را از مســئوالن تيم نارنجى پــوش تهرانى بگيرد و قــراردادش را 
فسخ كند. او حاال بازيكن آزاد است و با پيشــنهاد تيم هايى مثل 
تراكتورسازى، ماشين سازى، نساجى و فوالد مواجه شده و احتماال 
طى روزهاى آينده به يكى از اين تيم ها خواهد پيوست. هرچند كه 
درباره اخبارى گفته مى شود در صورت جدايى عليرضا بيرانوند در 

نيم فصل يكى از گزينه هاى پرسپوليس است.
رحيم زهيوى؛ احتمال بازگشت به فوالد

مهاجم سرعتى كه در ابتداى فصل از فوالد راهى سايپا شد، در اين 
تيم نتوانســت فرصت زيادى براى بازى كردن به دست آورد و بعد 

از صحبت با على دايى و مديران باشگاه به صورت توافقى جدا شد. 
زهيوى نيز با فسخ قراردادش بازيكن آزاد محسوب مى شود و درباره 

اش گفته مى شود جدى ترين گزينه او فوالد خوزستان است. 
رامين رضاييان؛ بدون تيم اروپايى

رضاييان بعد از فسخ قرارداد با اوستنده بلژيك هنوز تيم جديدش را 
انتخاب نكرده است. در داخل ايران جدى ترين گزينه اين بازيكن، 
تراكتورسازى است اما شنيده مى شود هنوز توافق مالى بين دوطرف 
صورت نگرفته و مشخص نيست اين امر محقق شود. با توجه به اينكه 
تراكتورسازى مبلغ بااليى براى جذب رضاييان پيشنهاد داده، اگر او 
اين رقم را نپذيرد، احتماال ساير تيم هاى داخلى نيز نمى توانند او را 
به خدمت بگيرند. درباره او گفته مى شود از فوتبال قطر نيز پيشنهاد 

دارد و حاال بايد ديد در نهايت به چه تيمى خواهد پيوست.
اميرحسين صادقى؛ سقوط به دسته پايين تر؟

كاپيتان سابق اســتقالل بعد از جدايى از پيكان هنوز با هيچ تيمى 
توافق نكرده است. صادقى در تمرينات اكسين البرز تيم صدرنشين 
ليگ يك حضور يافت و شايد اين حضور به منزله پيوستن به اين تيم 

باشد، اما در اين باره چيزى مشخص نيست. 
انتقاالتى كه انجام نشد

در روزهاى پايانى نقــل و انتقاالت ليگ برتــر برخى بازيكنان 
خواهان جدايى از تيم هاى خود بودند اما در نهايت براى فســخ 
قراردادشان به توافق نرســيدند. بازيكنانى نظير جابر انصارى، 
حامد لك و ... طى روزهاى گذشته شايعاتى درباره جدايى شان 
وجود داشت اما در تيم هاى خود ماندند و حاال نيز اگر بخواهند 
از تيم خود جدا شوند بايد تا نيم فصل ليگ برتر بيرون بنشينند 

و از آن پس به ميدان بروند.

بازيكنانى  كه هنوز تيم جديدشان را انتخاب نكرده اند

جذاب هاى بدون تيم
حميدرضاعرب: تراكتورسازى را بايد پر هزينه ترين تيم حاضر 
در ليگ برتر ناميد. تيمى كه ميلياردها تومان خرج روى دست 

مالك متوملش گذاشته است. 
اين تيم در شرايطى كه فضاى اقتصادى در جامعه در بدترين 
شــرايط قرار دارد، تنها براى جذب 3 بازيكــن خود مبالغى 
فراتر از 30 ميليارد تومان هزينه كرده است. طبق آمارهايى 
كه از كانون تراكتور بيرون آمده براى جذب مسعود شجاعى، 

اشكان دژاگه و احسان حاجى صفى 
اين عدد هزينه شــده اســت. البته 
مديــران باشــگاه تراكتورســازى 
مى كوشند هزينه هاى سرسام آور 
بابت به خدمت گيرى اين بازيكنان 
را تكذيــب كننــد يا به هر شــكلى 

مخفى نگه دارند اما واقعيت اين است 
كه تراكتورسازى تبريز بى آنكه توجهى 

به روال پرداختى ها در فوتبال ايران داشــته 
باشد، با هزينه هاى شگفت انگيز به استخدام بازيكنان 

ملى فوتبال ايران پرداخته است. وضعيت كنونى در تراكتور 
ســازى دقيقا در منافات با مصوبه اى است كه سال ها پيش 

فدراسيون فوتبال و مقامات باالتر تصويب كردند. 
تصميمى كه در آن تيم ها را مكلف مى كرد باالتر از حد مجاز 
و سقف تعيين شده خريد نكنند. مدتى است اما اداره كننده 

هاى فوتبال ايــران هيچ توجهى به ســقف پرداختى ها در 
فوتبال ضرر ده ايران ندارند و حتــى در دو فصل اخير هيچ 
گاه مبالغى كه باشگاه ها به بازيكنان و مربيان خود پرداخت 
كرده اند، برخالف ســنوات گذشته رســانه اى نشده است. 
تراكتور با خريد چند ســتاره از اروپا و يك بازيكن ژاپنى در 
كنار 3 ملى پوش ايرانى و والبته جان تواك كوشــيده براى 

خودش شهرت متفاوتى به پا كند. 

اين چند اســم البته براى زنوزى رقمى 
بالغ بــر 50 ميليــارد تومــان هزينه 
داشــته اند واگر هزينــه هاى جارى 
و هزينه هاى جذب ديگــر بازيكنان 
تراكتورسازى را در كنار اين عدد قرار 
دهيد متوجه مى شويد كه اين تراكتور  
بى هيچ اغماضى گران ترين تيم تاريخ 
فوتبال ايران محسوب مى شود. زنوزى كه 
دهها شــركت را زير مجموعه خود مى بيند كه 
بايد مهم ترين هايش را شركت مونتاژ وابسته به ايران 
خودرو، شــركت آتا، شــركت بنيان ديزل و شركت ياقوت 
ماشين ناميد، از 12 سال پيش ورود خودش به عرصه ورزش 
و فوتبال را كليد زده و مشــخص نيســت كه تــا كجا پيش 
خواهد رفت. شايد حضور زنوزى در فوتبال را بايد ريشه در 

يك جنون فوتبالى جستجو كرد.

در تبريز  مثل ريگ پول خرج مى كنند

تراكتور 100 ميلياردى؟ 

نيكخواه بهرامى ميان ماندن و رفتن 
ورزش: نوسان دالر و شرايط ســخت اقتصادى با بازيكنى كه 17 سال در تيم ملى بسكتبال 
ايران حضور داشته، كارى كرده كه نمى داند در آينده بازهم براى تيم ملى بازى خواهد كرد يا 
به خاطر شرايط اقتصادى ناچار است عطاى پوشيدن پيراهن تيم ملى را به لقايش ببخشد و 
براى هميشه راهى آمريكا شود. نيكخواه بهرامى با اشاره به نتيجه تيم ملى در بازى هاى آسيايى 
گفت:   فدراسيون  نمى تواند كارى انجام دهد االن هم فدراسيون تيم دارى مى كند كه درست 
نيست. نگاه فدراســيون به تيم ملى مثل يك باشگاه اســت. ما از فروردين ماه در اردو بوديم. 
فدراسيون فقط يك تيم دارد كه آن هم تيم ملى است. اگر ما 16 تيم باشگاهى و حتى بيشتر 

داشتيم، بازيكنان مدام در طول سال در حال رقابت هستند. 

اميرمحمد سلطانپور :  يكى از داغ ترين مباحث چند وقت اخير 
ورزش را مى توان به عدالت خواهى ساه پوستان آمريكايى در ليگ 
فوتبال آمريكايى يا NFL دانست. جايى كه براى اولين بار كالين 

كاپرنيك بازيكن تيم سانفرانيســكو در سال 2016 به 
خاطر چيزى كه بى عدالتــى در حق هم نژادان 

خود در جامعه مى دانســت، با زانو زدن در 
زمان پخش ســرود ملى آمريكا قبل از 

آغاز هر مسابقه اعتراض خود را نشان 
مى داد. اعتراضى كــه بعد از مدت 
كوتاهى درميان ديگر سياه پوستان 
اين ليگ نيز بســيار رايج شــد و 
بازتاب مختلفى را در پى داشــت. 
اين حركت آنچنان جريان ساز بود 

كه بعد از مدت كوتاهى دونالد ترامپ 
رئيس جمهور آمريكا با انتقادى تند، 

گفت كه نــه تنها اين بازيكنــان بايد از 
تيم هايشان اخراج بلكه از كشور نيز به بيرون 

انداخته شوند. البته شروع اين مبارزه براى كاپرنيك 
بدون هزينه نبوده است. در حالى كه هنوز چند روز تا آغاز فصل 

جديد ليگ باقى مانده اما كاپرنيك از اوايل سال 2017 جايگاه خود 
را از تيمش از دست داده و باشگاه هاى ديگر نيز تمايلى به خريد 
وى نشــان نمى دهند. اين كنار گذاشته شدن به گفته كاپرنيك 
اتفاقى عمدى از سوى مالكين باشــگاه ها بوده و به همين دليل 

شكايت رسمى خود را از NFL به انجام رسانده است.

البته همه پشت كاپرنيك را خالى نكرده اند. اسپانسر اصلى او يعنى 
نايك حتى با وجود مدت ها بازى نكردن كاپرنيك، قرارداد خود 
را با وى فسخ نكرده و حتى در تبليغ سى اُمين سالگرد بزرگترين 
 Just Do) شعار اين شركت يعنى «فقط انجامش بده
It)» مهمترين نقش را بــه او داده، و در زمان 
نشان دادن تصوير وى جمله «به چيزى 
اعتقاد داشــته باش، حتى اگر باعث 
از دست رفتن همه چيز تو بشود» 
را به نمايش گذاشــته است. اين 
تبليغ كه در شبكه هاى اجتماعى 
و وب سايت ها به صورت گسترده 
پخش شد باز هم توسط ترامپ 
مورد انتقاد قــرار گرفت. ترامپ 
مى گويد: «من فكــر مى كنم اين 
يك پيام بسيار وحشتناك بود. نايك 
مستاجر من است؛ آن ها اجاره خيلى 
زيادى به مــن مى دهنــد.» اين جمالت 
تحقيرآميــز در مورد نايك از طــرف ترامپ، به 
خاطر قرار داشتن يكى از ســاختمان هاى اصلى نايك در 
نيويورك از مجموعه ســاختمان هاى تحت تملك ترامپ است؛ 
جايى كه نايك قبال اعالم كرده تالش دارد تا ساختمان خود را به 
جاى ديگرى منتقل كند.  هر چه كه باشد كاپرنيك پيام خود را به 
خوبى به گوش جهان رسانده و بعيد است كه به اين زودى،  قصد 

تسليم شدن داشته باشد.

« كالين كاپرنيك» قصد تسليم شدن ندارد
داستان عدالتخواهى سياهان در آمريكا

كى روش:

بازى با آرژانتين 
معجزه بود

ورزش: كــى روش در تمريــن ديروز تيم 
ملى مصاحبــه اى را با رســانه هاى داخلى 
انجام داد كه مهم تريــن بخش هاى آن به 

شرح زير است:
*اگر موضوع بــازى تداركاتى با آرژانتين و 
درآمد 600 هزار دالرى از اين ديدار صحت 
داشته باشد، يك معجزه است و حاضرم با 

زانو تا دوبى بروم!
*وقتى دالر مى رود باال، آقاى تاج بايد اين 
مشكل را حل كند و وقتى كه رونالدو برود 

باال، اين يك مساله را من بايد حل كنم.
*درست اســت كه هنوز راجع به خودم 
خيلى مســائل قطعيت پيدا نكرده اما در 
مورد سردار و مسائل ديگر مشكالت حل 

مى شود.
  * مــا دپارتمانــى داريــم و مى توانيــد 
مســتقيم خبر را از ما بگيريد . در تله ها 
و شــايعه قرار نگيريد چون بــه تيم ملى 

ضربه مى خورد.

رنا
/اي

ده
شن

 بخ
سن

مح
س: 

عك

2016كاپرنيك بازيكن تيم سانفرانيســكو در سال 2016كاپرنيك بازيكن تيم سانفرانيســكو در سال 2016 به 
خاطر چيزى كه بى عدالتــى در حق هم نژادان 

خود در جامعه مى دانســت، با زانو زدن در 
زمان پخش ســرود ملى آمريكا قبل از 

آغاز هر مسابقه اعتراض خود را نشان 
مى داد. اعتراضى كــه بعد از مدت 
كوتاهى درميان ديگر سياه پوستان 
اين ليگ نيز بســيار رايج شــد و 
بازتاب مختلفى را در پى داشــت. 
اين حركت آنچنان جريان ساز بود 

كه بعد از مدت كوتاهى دونالد ترامپ 
رئيس جمهور آمريكا با انتقادى تند، 

گفت كه نــه تنها اين بازيكنــان بايد از 
تيم هايشان اخراج بلكه از كشور نيز به بيرون 

انداخته شوند. البته شروع اين مبارزه براى كاپرنيك 

شعار اين شركت يعنى «فقط انجامش بده (
It)» مهمترين نقش را بــه او داده، و در زمان 
نشان دادن تصوير وى جمله «به چيزى 
اعتقاد داشــته باش، حتى اگر باعث 
از دست رفتن همه چيز تو بشود» 

يك پيام بسيار وحشتناك بود. نايك 
مستاجر من است؛ آن ها اجاره خيلى 
زيادى به مــن مى دهنــد.» اين جمالت 
تحقيرآميــز در مورد نايك از طــرف ترامپ، به 
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ادب و هنر

گفت و گو

هوشنگ مرادى كرمانى:
روشنفكر نشدم و نمى شوم

ايسنا: نويسنده اى كه خاص و عام با «قصه هاى مجيد» مى شناسندش 
در آســتانه تولد 74 سالگى اش (16 شــهريور) ميهمان ايسنا شد. از 
چندى قبل پيگير حضورش در چنين مراسمى بوديم. اولين تماس ها 
با جواب قطعى همراه نبود و مى گفت: «من يك بار متولد مى شوم و 16 
جا برايم تولد مى گيرند». اما در نهايت تصميم گرفت تولد امسالش را 
در جمع خبرنگاران بگيرد؛ كودكان نسل قبل كه با «قصه هاى مجيد» 
و داستان هاى او خاطره دارند و همچنين كودكان نسل جديد «مدرسه 
ســينما و تئاتر هنر هفتم» كه با همراهى همكار قديمى ايسنا به اين 
مراسم آمدند و به جشن تولد آقاى نويسنده شور و حالى ديگر دادند.

 حوزه روشنفكرى يك اليه جامعه است 
مــرادى كرمانى در ســخنانى اظهار كرد: جاهايــى كتاب «قصه هاى 
مجيــد» را خوانده اند كــه باور نمى كنم. جامعــه از اليه هاى مختلف 
تشكيل مى شود و مانند پياز است. رفتن به هسته مركزى جايى است 
كه هدف ماســت. مردمى كه مخاطب ما هســتند نبايد ايستا باشند. 
حوزه روشــنفكرى يك اليه جامعه است و سن و سال، حوزه سياسى 
و اجتماعى و تبديل شــدن هنر به ســرگرمى اليه هاى ديگر جامعه 
هســتند. عبور كردن از اين اليه ها مانند يك سوزن خياطى است كه 
بايد از همه چيز رد بشــود. دوستى از من تعريف مى كرد و مى گفت 
شــما تنها نويسنده اى هستيد كه در استان سيستان و بلوچستان هم 
مى توانيد مخاطب خود را پيدا كنيد. البته من تنها نيستم و خيلى ها 
هســتند و اين موضوع اغراق اســت، اما واقعيت اين است كه دقيق 
نمى توان گفت اگر اين كارها را انجام بدهيم در اليه هاى عميق جامعه 

نفوذ مى كنيم يا اگر اين كار را انجام ندهيم، جايى در جامعه نداريم.

 پشت هر بنا و انسان ماندگار، قصه اى است
او سپس درباره اينكه چطور مى توان به اين نقطه رسيد كه اثر هنرى را 
عوام بفهمند و خواص بپسندند، گفت: خودم هم نمى دانم. «من گنگ 
خواب ديده و عالم تمام كر/ من عاجزم ز گفتن و خلق از شــنيدنش». 
همان طور كه درخت سيب نمى تواند واقعيت ميوه هاى خود را بگويد 
من هم نمى توانم درباره كتابم بگويم. يك باغبان و ميوه فروش مى تواند 
بفهمد كه اين سيب خوبى است. اينكه اثر چيست و چگونه مى تواند با 
جامعه ارتباط بگيرد بى آنكه مبتذل، دم دستى يا فراموش شود، همان 

عوام بفهمند و خواص بپسندند است. 
او در ادامه اظهار كرد: انسان با قصه بزرگ مى شود. هر انسان و بنايى 
كه تا اآلن دوام داشــته پشتش يك داســتان وجود داشته است. هر 

كوهى كه معروف مى شود پشتش يك داستان وجود دارد. 

 دوره خبرنگارى
مرادى كرمانى همچنين يــك خاطره از دوران خبرنگارى اش تعريف 
كــرد و گفت: من مدت كمى خبرنگارى كــردم . يادم مى آيد در يك 
مصاحبه با كســى كه به كوه اورســت رفته بود چون شناختى از اين 
حوزه نداشتم اولين سؤالى كه از او كردم اين بود كه دربند هم رفته ايد؟ 
اين سؤال به نظر من سؤال خيلى خوبى بود. چون من شناختى از اين 
موقعيت نداشتم. شــما خبرنگاران قصه ساز هستيد، با قصه ها زندگى 
مى كنيد و با قصه ها حرف هايتــان را مى زنيد. هر اتفاق خوب يا بدى 
كه مى افتد، شــما قصه مى سازيد. ما در كشورى زندگى مى كنيم كه 
آدم هايى در طول تاريخ چيزهاى ناراحت كننده و ظالمانه ديده اند، يا 
به طرز وحشيانه اى آدم ها را كشته  و زندانى كرده اند. خبرى از آن ها به 
ما نرسيده اما ابوالفضل بيهقى يك جوان خوش فكر و تاريخ نگار ساده 

قصه «حسنك وزير» را با آن نثر خوب، جاودانه كرده است. 

 خاطره كانون نويسندگان سوئد
او افزود: در ميان نويسنده هاى كانون نويسندگان سوئد كه بودم يك 
نفر به من گفت، شــما ايرانى ها چقدر آرزو داريد كمونيســت بشويد! 
گفتــم، چطور؟ گفت، من هر داســتانى از ايرانى ها مى خوانم آخرش 
به اين مى رســد كه بياييد سوسياليست بشويم كه اگر اين طور بشود 
جامعه مان خوب مى شود. چه لزومى دارد شما نويسنده ها در اين مورد 
صحبت كنيد؟ من هم گفتم در كشــور ما مســئله حزب و تأسيس 
حزب و وفادارى به آن جواب نداده است. معروف ترين و ماندگارترين 
آثار داستانى توسط نويسنده هايى نوشته شده كه توده اى بوده اند. اگر 
به بنيان هاى اصلى ادبيات ما نگاه كنيد، به آن ها مى رســيد. اين تفكر 
در آن ها ادامه پيدا كرده اســت. در دهه 40 و 50 روشــنفكر كســى 
بود كه چنين تفكرى داشت. نويسنده كسى بود كه چنين چيزهايى 
مى نوشــت. من خودم را از اين چيزها رها كردم. با خودم فكر كردم و 
گفتم تو كه نه مى توانى وزير بشــوى و نه وكيل، نه مى توانى مديركل 
بشــوى، نه مى توانى سكه بخرى، نه مى توانى پولدار شوى، نه زندگى 

شاهانه داشته باشى، پس الاقل داستانت را بنويس.

 نخواستم روشنفكر باشم
مرادى كرمانى همچنين متذكر شــد: من نخواســتم روشنفكر باشم 
يا نخواستم داســتانى بنويســم كه بگويند براى قشر ضعيف نوشته 
شده اســت. من در مورد آدم ها مى نويسم و به قصه آن ها مى پردازم. 
قصه ام نيز پر از آدم هاى فقير اســت. من روشنفكر و سياسى نشدم و 
نمى شــوم، زيرا من آدم چنين چيزى نيســتم. البته تالش كردم كه 
بشوم اما نشــد. بعد هم خدا را شــكر كردم كه نشدم. من روشنفكر 
نيســتم. آدم ساده اى هســتم. اگر بخواهم تعريفى از كار خودم بدهم 
بايد بگويم من كسى هستم كه مثل دوربين عكسبردارى، عكس هايى 
از زمانــه خودم و جامعه اى كه در آن زندگــى مى كنم، گرفته ام. اين 
عكس ها را در تاريك خانه ذهن خودم بردم و ظاهرشــان كردم. آن ها 
را به مردم جامعه نشــان مى دهم و هر كس هر قضاوتى كه مى خواهد 
بكنــد. يكى از داليلى كه توانســتم به طبقــات مختلف بروم همين 

است.

مهر: حوزه هنرى خراسان رضوى با همكارى اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى اين استان، 
نخســتين دوره «جايزه داستان هاى حماسى» را با موضوع اقتباس از داستان حماسى 
رزم نامه ايران و توران در شــاهنامه فردوسى برگزار مى كند. براى شركت در اين جايزه 
ادبى هر فرد بايد ابتدا طرح 1000 كلمه اى خود را درباره داستانى كه در صدد نگارش 
آن است به دبيرخانه ارسال كند و در صورت پذيرفته شدن در قالب 15 طرح برگزيده 
اين جايزه، هر يك از اين طرح ها مبدل به يك داســتان 15 هزار كلمه اى خواهد شد. 
بــه هر يك از 15 طرح راه يافته به مرحله نهايى اين جايزه مبلغ 4 ميليون ريال اهدا 

مى شود.

نخستين دوره «جايزه داستان هاى حماسى» برگزار مى شود

فارس: پس از 50 ســال براى اولين بار روز جمعه 16 شــهريور ماه ســالگرد 
درگذشــت جالل آل احمــد در منزلش (خانه موزه ســيمين و جالل) برگزار 
مى شــود. بر اســاس اين گزارش، اين مراســم بــا عنوان «غــروب جالل» از 
ســاعت 17:30 روز جمعه با حضور نويســندگان، پژوهشــگران و خانواده اش 
برگزار خواهد شــد. همچنين در اين مراســم برخى از اســتادان به سخنرانى 
مى پردازند. خانه موزه سيمين و جالل آل احمد در تجريش، خيابان دزاشيب، 
خيابان شــهيد رمضانى، كوچه رهبرى، كوچه پســنديده بن بست ارض واقع 

است.  

سالگرد «آل احمد» در خانه موزه سيمين و جالل برگزار مى شود

فارس: اولين نشســت «روى دور تند» ويژه كتاب هاى نشــر اسم با مرور رمان 
«احضاريه» برگزار مى شــود. در اين برنامه على مؤذنى نويســنده رمان درباره 
جديدترين كتابش ســخن خواهد گفت و محمدرضا زائرى و صادق كرميار به 
مرور جهان داستانى مؤذنى مى پردازند. رمان احضاريه تازه ترين اثر على مؤذنى 
با محوريت زندگى حضرت زينب(س) و پياده روى اربعين اســت كه از ســوى 
نشــر اسم راهى كتاب فروشى ها شده اســت.  مرور احضاريه روى دور تند، روز 
شــنبه 17 شــهريور ماه، از ســاعت 16 تا 17 در كافه ترنجستان سروش برپا 

مى شود.

«احضاريه» در «روى دور تند» بررسى مى شود

احمد دهقان در نشست نقد و بررسى كتاب «مثل شيشه مثل سفال»:
با ضرب و زور نمى توان نويسنده شد

مهر: نشست نقد و بررسى كتاب «مثل شيشه مثل سفال» 
با حضور نرگس فرجاد امين، نويسنده اثر و على درستكار 
پژوهشگر، احمد دهقان رمان نويس و سارا عرفانى نويسنده 
در فرهنگسراى رسانه و شبكه هاى مجازى برگزار شد. احمد 
دهقان در اين نشست گفت: يكى از نكات مثبت اين داستان 
شخصيت پردازى هاى آن است؛ آدم ها انگار در اين داستان 
خلق شده اند. دهقان ادامه داد: نكته ديگر درباره اين كتاب 
اين اســت كه برخى فكر مى كنند داستان هاى دينى فقط 
براى افراد مذهبى و داراى شــخصيت هاى مذهبى است. 
داستان هاى ما هميشه مانيفست مى دهند، اما نويسنده اين 
كتاب اين كار را نكرده است؛ از اين روست كه مى گويم اين 
نويسنده موفق خواهد شد. وى همچنين ابراز كرد: برخالف 
تلويزيون كه آدم ها در آن چهره مى شوند و يا به راحتى يك 
نفر از بين مى رود، در ادبيات يك فرد مى تواند بنويسد اما 

نمى تواند نويسنده باشد؛ بدين معنا كه اگر يك كار نويسنده 
خوب باشد، مردم او را مى خواهند و به او و كارهايش روى 
مى آورند. مصطفى مستور نمونه همين مدعاست؛ يك فرد 
از جنوب آمد يك كتاب به نام «روى ماه خداوند را ببوس» 

نوشت و مردم به او روى آوردند.
دهقان تأكيد كرد: يك فرد با ضرب و زور نمى تواند نويسنده 
شود. فرجاد امين را مخاطبان مى خوانند و اين جاست كه 
آزمون او شروع شده است. او افزود: ادبيات ما به نويسندگانى 
احتياج دارد كه حرفى براى گفتن داشــته باشند و دنيا را 
جور ديگر ببيننــد. او در ادامه درباره شــخصيت پردازى 
داســتان گفت: اين موضوع به خوبى مهندسى و چينش 
شده اســت، اما درباره حذف يا اضافه كردن داستان، اين 
موضوع كامالً سليقه اى است، برخى مينياتورى مى نويسند 

و برخى به اين موضوع معتقد نيستند.

ادبيات

بازتاب

فارس: روايت يك اتفاق 
دينى با زبان داســتان، 
موضــوع  مى توانــد 
پرخطرى محسوب شود 
و نويسنده در «خورشيد 
مدار 66 درجه» ســراغ يك واقعه مهم در تاريخ دين اسالم 
(مباهله) رفته و دست به روايت زده است. اين روز در اثبات 
حقانيت دعوت پيامبر رحمت اهميت ويژه اى دارد و از اين 
رو در مرور تاريخ صدر اسالم، نبايد بى تفاوت از كنار اين روز 
گذشت؛ همان طور كه خداوند كريم نيز در قرآن به اين روز و 
اتفاقاتى كه در آن روى داده اشاراتى داشته و آياتى مرتبط با 

كيفيت مباهله بر رسول خويش نازل كرده است.
در ادامه به چند نكته درباره اين كتاب اشاره مى شود:

يك - زبان اولين چيزى است كه هر خواننده حين خواندن 
يك اثر با آن روبه رو مى شود. زبان اين رمان زبان فاخرى است 
كه حال و هواى آن روزها را به خواننده القا مى كند و نشان 
مى دهد نويسنده براى خلق آن تالش بسيارى كرده است. 
نثــر در اين اثر پختگى راضى كننده اى دارد كه خواننده در 
مواجه شدن با آن از خواندن كتاب احساس رضايت مى كند. 
دو - فضاســازى ها در اين كتاب خيلى باورپذير از كار در 
نيامده است. نويسنده شايد به خاطر محدوديت هاى منابع 
تاريخى نتوانسته در فضاسازى خيلى موفق شود و از اين رو 

خواننده خيلى با حال و هواى نجران و سال هاى صدر اسالم 
روبه رو نمى شود كه اين موضوع مى تواند به عنوان يك نكته 

منفى به شمار برود.
سه - شايد نوشــتن اين كتاب از منظــر روايى اثر مهمى 
محســوب شود، زيرا نويســنده با توجه به اينكه در روزگار 
روايت هاى معوج از تاريخ هستيم، دست به خلق اثرى زده كه 
در آن قرار است خواننده با يكى از رويدادهاى مهم تاريخى 
روبه رو شود. از اين حيث اهميت اين كتاب در نقطه ويژه اى 
قرار مى گيرد، زيرا وقتى مى بينيم صنعتى به نام هاليوود «از 
كاه، كوه مى سازد» جايگاه اين كتاب در پازل نبرد روايت ها 

بيشتر آشكار مى شود.
چهار- اين كتاب به منابع مســتند تكيه دارد و نويسنده 
تالش كرده با اتكا به همين منابع اثرى خلق كند. هرچند 
در رونمايى از اين كتاب يكى از اســتادان برجسته تاريخ به 
ضعف هاى تاريخى اين كتاب در برخى بخش ها اشاره هايى 

كرده بود اما با اين حال نمى توان از بيان داستانى يك رويداد 
درباره اهميت مباهله چشم پوشى كرد.

پنج - روايت يك اتفاق دينى با زبان داستان مى تواند موضوع 
پرخطرى محسوب شود و نويسنده در اين اثر سراغ يك واقعه 
مهم در تاريخ دين اسالم رفته و دست به روايت زده است. او 
با رعايت خطوط قرمز اين اثر را خلق كرده و با وجود حضور 
معجزه در ماجراى مباهله اما به خوبى از پس اين كار برآمده 

و اثرى رضايت بخش به خواننده ارائه داده است.
و آخر - رمان «خورشــيد مــدار 66 درجه» اثر محمودرضا 
فرقانى يك تجربه تازه در خلق يك اثر دينى است. او در اين 
اثر سراغ يك ماجراى مهم كه ظرفيت هاى بسيارى از منظر 
داســتانى دارد رفته و به عنوان اولين اثر داستانى كه خلق 
كرده، اثرى راضى كننده را به مخاطب عرضه كرده است. اين 
كتاب 136 صفحه اى از ســوى نشر نارگل با قيمت 7500 

تومان در كتاب فروشى ها در دسترس است.

مرورى بر رمانى كه به مباهله مى پردازد

روايت يك معجزه با زبان داستان

گفت و گو با مصطفى خرامان به بهانه سالروز تولد نويسنده «قصه هاى مجيد»  

آثار مرادى عين زندگى اوست

مرادى كرمانى نويسنده اى است كه فقر را در 
كودكى با گوشت و پوســتش احساس كرده، 
او همه تجربيات كودكى اش را در خودنوشــت 
نامه اش كه با عنوان «شــما كه غريبه نيستيد» 

منتشر شد، به شكلى زيبا روايت كرد. 
همان جا نوشــته اســت: «وقتى مدرسه شان 
تعطيــل مى شــد، بچه هــا تــوى يونجــه زار 
مى ريختند و از گرســنگى يونجه مى خوردند». 
خودش يك بار از گرســنگى نفت خورده بود! 
با اين تفاســير به راحتى مى تــوان ادعا كرد 
تصويــر فقر يكى از تصويرهــاى ثابت در همه 

داستان هاى اين نويسنده است. 
تصويــر پرتكرار ديگر داســتان هاى او، تصوير 
روســتا و مردمــان روستاســت. در همه اين 
سال ها از بچه هايى نوشت كه به گفته خودش 
بايد راهشان را به ادبيات ايران باز مى كردند و 
او در زمانه اى با خودش عهد بسته بود حتماً از 
آن روزگار و آن بچه ها بنويسد و آن ها را هيچ 
گاه فراموش نكند؛ عهدى كه به آن وفادار ماند. 
خمره، آب انبار، معصومه، من غزال ترسيده اى 
هستم، قصه هاى مجيد، بچه هاى قاليباف خانه، 
نخل، چكمه، مشت بر پوست، تنور، پلوخورش، 
مهمــان مامــان، مرباى شــيرين، لبخند انار، 
نه تر و نه خشــك، ته خيار، نمايشــنامه هايى 
مثــل كبوتر تــوى كوزه و پهلــوان و جارح و 
فيلمنامه هايى مثل كاكلى، تيك تاك، كيســه 
برنــج و مهمان مامان از جمله آثار نوشــتارى 
اين نويســنده است. او كارنامه پر و پيمانى دارد 
كه مى توان گفت تقريباً همه آثارش قابل دفاع 

و درخشان خلق شده اند. 
امروز و در آســتانه 74 ســالگى اين نويسنده 
درباره شخصيت، ســبك نويسندگى و داليل 
موفقيت هوشــنگ مرادى كرمانى با مصطفى 
خرامان به گفت و گو نشسته ايم كه مى خوانيد. 
مصطفــى خرامــان، يكــى از پرســابقه ترين 

نويسندگان كودك و نوجوان است كه تاكنون 
آثارى همچون «ماجراى پســر سركار عبدى»، 
«مجموعه  ثروت»،  «آرزوى  رنگى»،  «دست هاى 
داستان سنگ و شيشه» و... را به رشته تحرير 

درآورده است.

مرادى كرمانى عاشق «نوشتن» است
«در مورد هوشــنگ مــرادى كرمانى و آثارش 
مى توان بســيار نوشــت و البته پيش از ما هم 
بسيار گفته اند و نوشــته اند، اما آنچه بيش از 
هر چيز از اين نويســنده و آثارش براى من 
جذاب است و كمتر هم به آن پرداخته شده 
اســت، اســتمرار و مداومت او در نوشتن 
اســت». مصطفى خرامان با اين مقدمه، از 
مرادى كرمانى، ســبك نوشتارى و داليل 

موفقيت او مى گويد. 
او ادامــه مى دهد: «از همــان دهه 50 كه 

اولين كتاب اين نويســنده منتشــر شد تا به 

امروز او همواره نوشته و منتشر كرده و در هر 
شــرايطى از روزگار و زمانه كه بوده دست از 
نوشتن نكشيده و نااميد نشده. فقط يك عاشق 
مى تواند چنين پشتكارى داشته باشد و مرادى 

كرمانى از آن نويسنده هاى عاشق است»!
اين نويسنده مى گويد: «هوشنگ مرادى كرمانى 
در اين چهار دهه فعاليت نويسندگى اش هر دو 
سه ســال يك كتاب منتشر كرده است، براى 
نوشــتن هر اثرش وقت گذاشته و تقريباً همه 
آثارش مورد توجه و اقبال بوده اند. نظير چنين 

نويسنده هايى در ايران كم است». 
نويســنده رمان «آرزوى ســوم» با بيان اينكه 
بسيارى از نويسندگان بخصوص حوزه ادبيات 
كــودك و نوجوان بعد از نوشــتن چند اثر به 
دليل مشــكالت معيشــتى از نوشتن دلسرد 

مى شــوند و درگير كارهاى اجرايى 
مى شــوند، مــرادى كرمانى را 

از اين مســئله مبرا مى داند 
و توضيــح مى دهــد: «در 
همين شــرايط مى بينيم 
را  داســتان هايش  او 
به  آثــارش  مى نويســد. 
ترجمه  مختلف  زبان هاى 
مى شود. بر اساس آن فيلم 

و سريال ساخته مى شود و 
بر صفحــه تلويزيون و پرده 

راهش  ســينما 
بــاز  را 

مى كند. همه اين ها بــه خاطر انگيزه بى پايان 
مرادى كرمانى است براى نوشتن. انگيزه اى كه 

ستودنى است». 
خرامان البته به اين مســئله هم اشاره مى كند 
كه همه نويســندگان بايد چنين انگيزه هايى 
براى نوشتن داشته باشند و در بسيارى موارد 
مســئوالن دلسوز و آشــنا به حوزه فرهنگ و 
ادبيات بايد اين انگيزه ها را براى نويســندگان 
ايجــاد كنند و از آنجا كه متأســفانه در حوزه 
فرهنگ مســئوالن دغدغه و جديت چندانى 
ندارند نويســنده هايى نظير مــرادى كرمانى 

كمتر خلق مى شوند. 

مرادى كرمانى «قصه گويى» را از بر است 
در كنــار همــه خصوصيــات ريز و درشــت 
داســتان هاى مرادى كرمانى كه نياز 
به تحليل و بررســى هاى كالن 
دارد، خرامان به قدرت قصه 
اشاره  نويسنده  اين  گويى 
مى كند: «هوشنگ مرادى 
را  گفتن  قصــه  كرمانى، 
با كشــش خاصــى از بَر 
اســت. نوعــى قصه گويى 
كالســيك كــه حتــى از 
قصه گويى شفاهى در سنت 
نيز  ايرانى  خانواده هــاى 

مدد مى گيــرد. داســتان هاى او چه آن ها كه 
ســوژه اى به ظاهر ساده و كوچك دارند و چه 
آن ها كه ســوژه وسيع ترى را انتخاب كرده اند، 
همگــى با فرمتــى منظم و بدون شــلختگى 
و همچنيــن روايتــى تميز و البتــه جمالتى 
مختصر، مفيد و شــيرين نوشته مى شوند و به 
گونه اى قصه را تعريف مى كنند كه مخاطب را 
به خواندن ادامه كتاب جذب كنند. متأســفانه 
بسيارى از نويسندگان ايرانى قصه گويى را بلد 
نيســتند اما مرادى كرمانى بــه خوبى جنس 
قصه را مى شناســد و به راحتــى آن را براى 

مخاطبش تعريف مى كند».
اين نويســنده به ويژگى هاى نوشــتارى ديگر 
مــرادى كرمانــى مثــل اجتماعى نويســى و 
طنز نويســى او اشاره مى كند و مى گويد: «طنز 
كالمى و طنز موقعيت يكى ديگر از ويژگى هاى 
آثــار اوســت. داســتان هاى او اگرچــه اغلب 
ســوژه اى تلخ دارند اما با زبانى طنز، از تلخى 
سوژه ها كاسته شده است. اين نوع نوشتن عين 

زندگى است. 
نويســنده زندگــى را با تمام ســختى ها و در 
بدترين شرايط و بحران ها، آن گونه كه هست، 
يعنــى مملــو از اشــك ها و لبخندها توصيف 
مى كنــد و هيچ گاه به نفع تلخى ها داســتانى 

خلق نكرده است». 

«مهمان مامان» مخلوق خوب مرادى كرمانى
مصطفى خرامان در ميان آثار متعدد هوشنگ 
مرادى كرمانى به كتاب «مهمان مامان» عالقه 
بيشــترى دارد. او دليل اين عالقه اش را طنز 
كتاب و شــخصيت هاى متعددى مى داند كه 
در كتاب وجود دارند. «شــخصيت هاى كتاب، 
نماينده آدم هاى مختلــف جامعه اند كه همه 
آن ها ما به ازاى بيرونى دارنــد و مى توانند به 
راحتى با مخاطب ارتبــاط برقرار كنند. در 
اين كتاب خانواده اى از تدارك يك مهمانى 
هم ناتوان است، اما همين موقعيت تلخ، به 
زيبايى در فضايى طنز، تلطيف مى شود و 

جذابيت قصه را مضاعف مى كند. 
هــر مخاطبــى مى تواند با اين داســتان 
ارتبــاط برقــرار كنــد. اين تنــوع طيف 
مخاطبان، ويژگى ديگر آثار مرادى كرمانى 
است. نويسنده اى كه آثارش براى رده سنى 
خاصى نوشته نشده و توسط مخاطب كودك، 

نوجوان و پير خوانده مى شود». 

 ادب و هنر/ خديجه زمانيان  فردا هوشنگ مرادى كرمانى 74 ساله مى شود. نويسنده اى 
از شهر سيرچ كرمان كه آثارش هم مورد اقبال نوجوانان و مخاطبان ايرانى اش قرار گرفت 
و هم با ترجمه هاى فراوانى كه شد، دنيا را متوجه خودش كرد. در دوران بى رونقى كتاب و 

كتابخوانى «قصه هاى مجيد» اش به تلويزيون آمد و بسيارى از آثارش بر پرده سينما رفت. 
اگر بخواهيم آثارش را بررسى كنيم به مسائل مختلفى برخورد مى كنيم؛ از بازتاب مسائل 
جامعه و بومى نويسى و طنز نويسى اش گرفته تا راهيابى اش به پايان نامه هاى دانشگاه؛ اما 
اگر از خودش بپرسيم مهم ترين ويژگى داستان ها و دغدغه نويسندگى اش چيست، بدون 

شك به ما خواهد گفت: «فقر». 

برش

داســتان هاى او چــه آن هــا كــه 
سوژه اى به ظاهر ســاده و كوچك 
دارنــد و چــه آن هــا كــه ســوژه 
وســيع ترى را انتخــاب كرده اند، 
همگــى بــا فرمتى منظــم و بدون 
شلختگى و همچنين روايتى تميز 
و البتــه جمالتى مختصــر، مفيد و 
شــيرين نوشــته مى شــوند و به 
گونه اى قصه را تعريف مى كنند كه 
مخاطب را به خواندن ادامه كتاب 

جذب كنند

نويسندگان كودك و نوجوان است كه تاكنون 
آثارى همچون «ماجراى پســر سركار عبدى»، 
«مجموعه  ثروت»،  «آرزوى  رنگى»،  «دست هاى 
داستان سنگ و شيشه» و... را به رشته تحرير 

«در مورد هوشــنگ مــرادى كرمانى و آثارش 
مى توان بســيار نوشــت و البته پيش از ما هم 
بسيار گفته اند و نوشــته اند، اما آنچه بيش از 

اولين كتاب اين نويســنده منتشــر شد تا به 

دليل مشــكالت معيشــتى از نوشتن دلسرد 
مى شــوند و درگير كارهاى اجرايى 

مى شــوند، مــرادى كرمانى را 
از اين مســئله مبرا مى داند 
و توضيــح مى دهــد: «در 
همين شــرايط مى بينيم 
را  داســتان هايش  او 
به  آثــارش  مى نويســد. 
ترجمه  مختلف  زبان هاى 
مى شود. بر اساس آن فيلم 

و سريال ساخته مى شود و 
بر صفحــه تلويزيون و پرده 

راهش  ســينما 
بــاز  را 

در كنــار همــه خصوصيــات ريز و درشــت 
داســتان هاى مرادى كرمانى كه نياز 
به تحليل و بررســى هاى كالن 
دارد، خرامان به قدرت قصه 
اشاره  نويسنده  اين  گويى 
مى كند: «هوشنگ مرادى 
را  گفتن  قصــه  كرمانى، 
با كشــش خاصــى از بَر 
اســت. نوعــى قصه گويى 
كالســيك كــه حتــى از 
قصه گويى شفاهى در سنت 
نيز  ايرانى  خانواده هــاى 

كوتاه و خواندنى
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روى ديوار

با برنامه «360 درجه»
احتكار كاالهاى اساسى به تلويزيون رسيد! 

تسنيم: چهارمين قسمت از فصل 
دوم برنامه تلويزيونى «360 درجه» 
به موضوع احتكار كاالهاى اساسى 
مردم و افزايش قيمت ناشى از اين 
مسئله مى پردازد. تحريم ها بخشى 
از مشكالت اقتصادى امروز ماست. 
مهم تر از تحريم هــاى آمريكايى، 
تصميمات خلق الســاعه دولتى و نابسامانى بانك ها سبب تشديد بى ثباتى 
مالى و در نتيجه شــروع تحريم هاى داخلى يا همان احتكار شــده اســت. 
جديدترين قسمت از برنامه «360 درجه» ضمن مرورى بر موضوع احتكار در 
چند سال اخير و خسارات ناشى از اين كار، عملكرد دستگاه هاى اجرايى در 
برخورد قاطع با محتكرين را مورد بررسى قرار مى دهد. «360درجه» مجموعه 
مستندهاى اجتماعى، فرهنگى و سياسى است كه با توجه به اتفاقات و 
سوژه  هاى مهم جامعه در طول يك هفته تهيه و توليد مى شود. به روز و 
به لحظه بودن موضوعات از ويژگى هاى اصلى اين برنامه تلويزيونى است. 
«360درجه» با تهيه كنندگى و كارگردانى محمدهادى نعمت اللهى، جمعه 

هر هفته ساعت 21:30 از شبكه مستند پخش مى شود.
 

گيشه سينماى ايران دست چه كسانى است؟
نصف سينماى ايران در جيب «فيلميران»

ايلنا: جامعه صنفى تهيه كنندگان 
سينما با انتشار آمارى؛ اطالعاتى 
از نقــش دفاتر پخــش در تعداد 

اكران فيلم ها را اعالم كرد.
براساس اطالعات ارائه شده ازسوى 
تهيه كنندگان  جامعــه صنفــى 
ســينما؛ از ابتداى ســال جارى 
تاكنون 34 فيلم ســينمايى اكران شده كه مجموع فروش فيلم ها به رقم 
139 ميليارد و 137 ميليون و 574 هزار تومان رســيده اســت. مجموع 

مخاطبان نيز به 15 ميليون و 939 هزار و 557 نفر رسيده است.
در ميان پخش كنندگان فيلم هاى امسال، فيلميران با 6 فيلم سينمايى و رقم 
فروش 68 ميليارد و 261 ميليون و 880 هزار و 423 تومان رتبه اول را به 
خود اختصاص داد. نيكان فيلم با فروش 16 ميليارد و 877 ميليون و 324 
هــزار و 576 تومان با پخش دو فيلم رتبه دوم فروش را به خود اختصاص 
داده است. سيماى مهر نيز با فروش 16 ميليارد و 800 ميليون و 125 هزار و 
531 تومان و پخش دو فيلم رتبه سوم فروش را به خود اختصاص داده است.

در حالى كه ايران هنوز اثرى معرفى نكرده است 
10 كشور ديگر وارد رقابت اسكار خارجى شدند

كلمبيــا،  اوكرايــن،  ايســنا: 
اكوادور، اتريش، نروژ، ســنگاپور، 
فنالند، كوزوو، كرواســى و لتونى 
جديدترين كشورهايى هستند كه 
نمايندگان خود را براى شركت در 
جوايز اسكار 2019 معرفى كردند.

كارگردانى  به  عبورى»  «پرندگان 
مشترك «كريســتينا گالگو» و «كايرو گوئرا» كه اولين نمايش خود را در 
بخش دوهفته كارگردانان جشــنواره كن تجربه كرد نماينده ســينماى 
كلمبيا در شاخه بهترين فيلم خارجى نودويكمين دوره جوايز سينمايى 
اســكار خواهد بود و «دونباس» ساخته «ســرگى الزنيتسا» برنده جايزه 
بهتريــن كارگردانى بخش نوعى نگاه جشــنواره كن 2018 نيز نماينده 

اوكراين در اين رويداد سينمايى خواهد بود.
همچنين مستند «ولديم والتز» ساخته «روت بركمن» به عنوان نماينده 
اتريش، «پسر انسان» به كارگردانى «پابلو گوئرو» به نمايندگى از اكوادور، 
«يوتنايزر» به كارگردانى «تيمو نيكين» از فنالند، «ازدواج» ســاخته «بلرتا 
زقيرى» به نمايندگى از كشــور كوزوو، «مردم چى ميگن» ساخته «ايرام 
هاك» از سينماى نروژ، «پسران بوفالو» ساخته «مايك ويلوان» از سنگاپور، 
«مأمور هشــتم» به كارگردانى «ايوان ساالژ» (كرواســى) و «ادامه دارد» از 
«ايوارس سلسكيس» از كشور لتونى ديگر فيلم  هايى هستند كه اخيراً به 

آكادمى اسكار معرفى شده اند.
پيش از اين نيز آلمان (هرگز روى برنگردان)، فلســطين (شــكار ارواح)، 
سوئد (مرز)، تركيه (درخت گالبى وحشى)، بلژيك (دختر)، ژاپن (دزدان 
فروشــگاه)، بريتانيا (من يك جادوگر نيســتم)، بالروس (قوى بلورين)، 
اســتونى (يا بگيرش يــا ولش كن)، رومانى (مهم نيســت اگر به عنوان 
بربرها در تاريخ شناخته شويم)، اسلواكى (مترجم) و سوئيس (الدورادو) 
و ونزوئال (خانواده)، نمايندگان خود را براى حضور در شاخه بهترين فيلم 
غيرانگليسى نودويكمين دوره جوايز سينمايى اسكار انتخاب كرده اند. ايران 

هنوز اثرى را براى شركت در اين بخش معرفى نكرده است. 
 

فيلم هاى سينمايى آخر هفته
«آدم برفى» و «مهمان مامان» ميهمان خانه ها مى شوند

شبكه سه با دو فيلم خاطره انگيز 
تلويزيون  به استقبال آخر هفته 
خواهــد رفت. فيلم ســينمايى 
«ميهمان مامان» بــه كارگردانى 
داريوش مهرجويى، پنجشنبه 15 
شهريورماه ســاعت 10 از شبكه 
سه ســيما پخش مى شود. فيلم 
سينمايى «آدم برفى» به كارگردانى داوود ميرباقرى، جمعه 16 شهريورماه 
ساعت 10 به روى آنتن شبكه سه سيما مى رود. همچنين فيلم سينمايى 
«دو ماه شمسى» به كارگردانى سعيد زارعيان، جمعه 16 شهريورماه ساعت 
16 از شبكه يك سيما پخش خواهد شد. فيلم تلويزيونى «همنشين» به 
كارگردانى حجت ذيجودى، پنجشــنبه 15 شهريورماه ساعت   8 صبح از 
شبكه دو سيما پخش مى شود. فيلم تلويزيونى «آتش درون» به كارگردانى 
كريم هاتفى نيا، پنجشنبه 15 شهريورماه ساعت 23:30 از شبكه دو سيما 
پخش مى شود. فيلم تلويزيونى «مسابقه» به كارگردانى سيد جالل دهقانى 
اشكذرى، جمعه 16 شهريورماه ساعت 8 از شبكه دو سيما پخش خواهد 
شــد. همچنين فيلم هاى سينمايى و تلويزيونى و انيميشن «دستكش»، 
«همه براى يكى»، «شــهرت اســب ها»، «محافظ»، «بند باز»، «كنت مونت 
كريستو»، «تله مرگ»، «ســرزمين فردا»، «كوچولوى خيال پرداز»، «المپ 
مهتابى»، «كه لى خان»، «وقت خوب ماندن»، «پرواز»، «رابين هود»، «پونيو»، 
«پيشتازان فضا/ سفر به اعماق تاريكى»، «ردگير»، «قندون جهيزيه»، «كى 
پكس»، «هنوز نرســيديم»، «درخواست نهايى»، «هفت دالور»، «همه جا با 
هم»، «خانم دات فاير»، «دونى: داستان ناگفته» و «ياغى دشت» پنجشنبه و 

جمعه 15 و 16 شهريورماه از شبكه هاى سيما روى آنتن مى رود.

 چند سالى است كه كم كار شده ايد، بويژه 
در حوزه برنامه سازى براى تلويزيون، دليل 

خاصى دارد؟
بعد از ســريال آب پريا، فيلم شهر موش هاى 2 را 
ســاختم و بعد هم درگير كارهاى تئاتر و دبيرى 
جشنواره عروسكى شدم كه بسيار وقتم را گرفت. 
البته بنا به داليلى، هم تلويزيون ترجيح داد كه با 
من كار نكند و هم من ترجيح دادم با تلويزيون كار 
نكنم. تلويزيون از نظر مالى مشكالت فراوانى دارد و 
شرايط توليد داراى محدوديت هايى است. معموالً 
اسپانسرها، كارهاى تلويزيونى را پيش مى برند و 
نيز توقعاتى دارند كه من نه از پســش بر مى آيم 
و نه مى خواهم. كارهايى كه مدنظر دارم، كارهايى 
است كه از نظر امكانات و بودجه، استانداردى دارد، 
ولى چون اين استاندارد در تلويزون بويژه براى كار 

كودك، وجود ندارد بنابراين كار نمى كنم. 

 خالى كردن عرصه توليد كار كودك در 
پيشكسوتانى چون شما،  توسط  تلويزيون 

چه تبعاتى در پى خواهد داشت؟
مــردم و افكار عمومى بايد نســبت به اين ماجرا 
حســاس باشــد اما نيســتند، چنــد درصد از 
خانواده ها جاى خالى برنامه هــاى خوب را براى 
فرزندانشان در تلويزيون حس مى كنند و نسبت 
به آن عكس العمل نشان مى دهند، شايد با همين 
برنامه هاى طنزى كه از تلويزيون پخش مى شود يا 
با فيلم هاى شانه تخم مرغى اموراتشان مى گذرد. 
به نظرم خانواده ها بايد اين كمبود را احساس كنند 
و صدايشان را به گوش مســئوالن برسانند ولى 
وقتى مســئوالن مى بينند كه صدايى از مردم در 
نمى آيد، ضرورتى نمى بييند كه برنامه خوب توليد 
كنند. يكى از دوســتان مى گفت فرزندان مديران 
تلويزيون بزرگ شده اند، براى همين ديگر به فكر 
برنامه سازى براى بچه ها نيستند. اميدواريم كه با 
جوان سازى بدنه مديريت در تلويزيون، مديران به 
خاطر فرزندانشان، ضرورت توليد برنامه هاى خوب 

براى كودكان را احساس كنند.
از سوى ديگر سطح سليقه مردم هم پايين آمده 
است، فيلم ها به جاى اينكه مردمى شوند عوامانه 
شده اند. من اصرارى ندارم خودم كار كنم ولى دلم 
مى سوزد كه چرا افرادى كه در حوزه فرهنگ نگاه 
درســتى دارند، داراى تبحر هستند و مى توانند 
كارهاى بسيار خوبى براى تلويزيون بسازند، راهى 

به تلويزيون ندارند.

 به نظر شــما، دليل فقــر توليد آثار در 
سينماى كودك و نوجوان چست؟

سينماى كودك هم تابع فرمول عرضه و تقاضاست 
وقتــى فيلم كودك ســاخته مى شــود و اكران 
نمى گيرد، ببينيد كه مشكل اين موضوع تكرارى 
از كجاست. يك فيلم بايد در سينما اكران موفق 
داشته باشد تا سرمايه اش برگردد و عوامل توليد 
روى كار بعدى با ســرمايه بيشترى تمركز كنند. 
اين فقر، پيش از همه فقر بودجه اى است. زمانى 
ســاز و كارى وجود داشــت كه سينماى كودك 
بيشتر حمايت مى شــد. اگر فيلمى ساخته شود 
و مردم نبينند، اين فيلم آسيب مى بيند بنابراين 
شرايط اكران فيلم ها بايد فراهم شود. البته فيلم ها 
بايد جذاب باشــند و به لحــاظ محتوا و كيفيت 
ساخت، استانداردهاى قابل قبول را داشته باشند 
تا خانواده ها ميل و انگيزه به تماشــاى آن داشته 
باشــند. وقتى اين دو تابع هم مى شــوند يعنى 

فيلم هاى جذاب و خوب ساخته مى شود و سينماها 
رغبت به اكــران فيلم هاى كودك پپدا مى كنند، 

شرايط براى شكوفايى سينماى كودك و نوجوان 
فراهم مى شود. براى تحقق مورد دوم، البته نياز به 
همكارى آموزش و پرورش است چون 9 ماه از سال 
را بچه ها به مدرسه مى روند، وقتى فيلم كودكى در 
طول سال تحصيلى اكران شود، سانس هاى صبح 
فيلم چه مى شــود؟ براى اين ها بايد فكر شود. از 
سوى ديگر مردم مشكالت اقتصادى دارند و رفتن 
به سينما در اولويت آن ها نيست. نمى توان توقع 
داشــت كه مردم در اين شرايط حتماً به سينما 
بروند. در بعضى از شــهرها هم سينمايى وجود 
ندارد، وقتى ســينما جوابگو نيست و پشتوانه اش 
ضعيف است، چه انتظارى مى توان داشت؟ با وجود 
همه اين مشكالت، پارسال فيلم هاى قابل قبولى 
ساخته شد كه در اكران هم موفق بودند همچون 
فيلم «خاله قورباغه». فيلم «قهرمانان كوچك» هم 

فروش بدى نداشــت. فيلم «شكالتى» هم با كلى 
مكافات سرانجام اكران شد. امسال هم فيلم هاى 
خوبــى داريم كه اميدواريم شــرايط اكران آن ها 

فراهم شود و مردم هم حمايت كنند.

 اميدى به بهبود وضعيت سينماى كودك 
و نوجوان هست؟

به فيلم هاى كودك و نوجوان اميد هســت به اين 
شرط كه اكران خوبى داشته باشند.

 
 با توجه به اهميت و ضرورتى كه فيلم هاى 
كودك و نوجوان در رشد فرهنگى كودكان 
دارند و كم رغبتى سرمايه گذاران براى توليد 
اثر سينمايى در اين حوزه، بى توجهى به اين 
حوزه چه پيامدهايى را براى آينده كشور در 

پى خواهد داشت؟
سينماى كودك اهميت فراوانى دارد، حتماً بايد 
سينماى محترم و سالمى باشد، حرف خوبى بزند، 
بچه ها را متوجه نكات مهمى از وظايف انســانى 
و اجتماعى خودشــان بكند. متأسفانه چند نسل 
است كه بچه ها را رها كرده ايم. آسيب هاى امروز 
اجتماعى، نتيجه ضعف عملكرد كسانى است كه 
در حوزه فرهنگ، مســئوليت داشتند. مسئوالن 
هم متوجه نيستند كه با اخالق جامعه چه كردند. 
وضعيت اجتماعى جامعه ما بسيار فاجعه بار است. 

نسبت به هويت ملى و آب و خاك سرزمين مان، 
داشته هاى معنوى و مادى و ثروت ملى خودمان 
بى توجه شــديم و عالقه مند نيستيم. همه اين ها 
نتيجه كار سياستمداران است. روح بچه هايمان 
را تربيت نمى كنيم. در فيلم ها بايد به بچه هايمان 
بگوييم كه خوبى و بدى اين اســت، ســرانجام 
ظلم اين است، عاقبت از خودگذشتگى چيست، 
مفاهيم اتحاد و حمايت از ثروت ملى ما چيست، 
آيا بچه هايمان مى دانند كــه ثروت ملى ما نفت 
و فرهنگ غنى ماســت؟ اصالً بــه آن ها آموزش 
داديم؟ آمــوزش از طريق كتاب، مجالت كودك 
و برنامه هاى تلويزيونى و فيلم هاى كودك صورت 
مى گيرد كه مى توان اين مفاهيم را به آن ها آموزش 
داد. مــا بچه هايمان را رها كرديــم و آن ها را در 
معرض آسيب هاى مختلف قرار داديم. اول از همه 
اينكه به آن ها وطن پرستى و ميهن دوستى را ياد 
نداديــم. ما اول از همه بايد عالقه مندى به هويت 
ملى را  درونشــان ايجاد كنيم كــه نكرديم، ما به 
بچه هايمان ياد نداديم كه مملكت شان را دوست 

داشته باشند.

برش

 يكى از دوستان مى گفت فرزندان 
مديران تلويزيون بزرگ شده اند، 
براى همين ديگــر به فكر برنامه 
ســازى بــراى بچه هــا نيســتند. 
اميدواريم كه با جوان سازى بدنه 
مديريت در تلويزيون، مديران به 
خاطر فرزندانشان، ضرورت توليد 
برنامه هاى خــوب براى كودكان را 

احساس كنند

سيما و سينما

گفت و گوى قدس با مرضيه برومند، به بهانه پايان سى و يكمين جشنواره سينماى كودك و نوجوان

با سينما وطن دوستى را به بچه ها ياد بدهيم

بازتاب

سيما و سينما: جشنواره فيلم كودكان و نوجوانان كه به 
آن جشنواره فيلم كودك نيز مى گويند، جشنواره اى است 
ســينمايى كه از سال 1361 تا ســال 1397 در 31 دوره 

برگزار شده  است. 
در اين 31 دوره گاه شــهر اصفهان، تهــران و همچنين 
شهرهاى همدان و كرمان ميزبان جشنواره بوده اند، منتهى 
بيشتر ما جشــنواره كودك را با شــهر اصفهان به خاطر 
مى آوريم. امســال هم سى و يكمين جشنواره بين المللى 
فيلم هاى كودكان و نوجوانان از 8 تا 14 شــهريور ماه در 

اصفهان برگزار شد. 
در اين جشــنواره 118 فيلم در جشنواره بين المللى فيلم 
كودك و نوجوان اكران شــد. بنــا بر گفته عليرضا داد 41 
فيلم در بخش سينماى ايران، 45 فيلم در بخش بين الملل 
و 32 فيلم در بخش غيررقابتى به عنوان فيلم هاى برگزيده 
اين جشــنواره در اصفهان اكران شــده اند. همچنين در 
بخش بين الملل دو اثر از ميازاكى، فيلمســاز ژاپنى، 6 اثر 
برگزيده فستيماژ فرانسه، 6 اثر از اينترفيلم برلين، 12 اثر 
از جشنواره دانشجويى فرانسه و 5 اثر از آثار روز سينماى 
ايران وجودداشــته كه به گفته دست اندركاران جشنواره 
فيلم هاى خارجى جشــنواره تنها در اين رويداد در ايران 
قابل مشاهده بودند و پس از جشنواره ديگر در ايران اكران 
نمى شوند. جشنواره امسال شاهد برگزارى سه نكوداشت 
شامل بزرگداشت خانم فريال بهزاد، مرحوم ناصر چشم آذر 

و برادران دالوند هم بود. 

 مانند كودكان براى برگزارى بزرگداشتم ذوق 
زده شدم

«فريال بهزاد» كارگردان مطرح سينماى كودك كه همزمان 
با برگزارى ســى و يكمين جشنواره فيلم كودك از وى در 
اصفهــان تجليل به عمل آمد، اظهار داشــت: بزرگ ترين 
هديه اى كه مسئوالن مى توانند به من بدهند امكان ساخت 
و تأمين ســرمايه براى توليد فيلم جديدم در ژانر كودك 
اســت، متأسفانه امروزه تنها عده اى خاص و معدود امكان 
ساخت فيلم كودك برايشان فراهم است و اغلب فيلمسازان 
قديمى و كهنه كار ســينماى كودك سال هاست بيكار و 

خانه نشين شده اند. 
كارگردان فيلم سينمايى «كاكلى» اظهار داشت: زمانى كه 
به بنده اطالع دادند قرار اســت برايم در جشنواره كودك 
مراسم بزرگداشت بگيرند در وهله اول شوكه شدم چرا كه 
هميشه فكر مى كردم حاال حاالها نوبت من نخواهد شد و 
قطعاً آدم هاى مهم و پيشكسوتى هستند كه بايد قبل از من 

از آن ها تجليل شود. 

 گامى مثبت در جهت تربيت نيرو براى سينما
يكى از قسمت هايى كه در جشنواره امسال بسيار مورد توجه 
اهالى سينما قرار گرفت. دومين المپياد فيلمسازى نوجوانان 
بود. بخشــى كه در آن نوجوانان 9 تا 16 سال آثارى در دو 
بخش فيلم و فيلمنامه ارسال كرده و سپس پذيرفته شدگان 
با مشــاوران فيلم هاى 3 دقيقه اى مى ساختند. از ابتداى 
آغاز به كار اين بخش بســيارى از اهالى سينما به نتيجه 
آن اميدوار بودند به طور مثال «رسول صدر عاملى» كه در 
ســاخت فيلم هاى خود به مسائل نوجوانان پرداخته است 
درباره تأثير برگزارى المپياد فيلمسازى نوجوانان گفته بود: 

اشتياق براى فيلم ساختن و ديده شدن از سنين نوجوانى 
نمود پيدا مى كند، ولى به معناى واقعى فضا و محفلى براى 
بروز اين استعداد وجود ندارد در نتيجه اغلب بدون كمترين 
توجه به اين عالقه مندى پيش از گذشتن از دوره نوجوانى 
وارد دوران جوانى مى شــوند و با كمترين شناخت و درك 
سطحى از تعريف سينما به اين حرفه ورود مى كنند و اغلب 

به رضايت مطلوب نمى رسند.
وى ادامه داد: اما برگزارى فضايى براى آشنايى نوجوانان با 
سينما كه در حال حاضر به عنوان المپياد فيلمسازى مطرح 
است مى تواند ذات سينما را به اين گروه سنى معرفى كند 
و بعــد از تجربه كردن تصميم بگيــرد كه آيا اين حرفه را 

دوست دارد يا خير.
صدرعاملى بيان كرد: واقعيت اين است كه در شرايط فعلى 
نمى توان بدون چشــم انداز و آينده نگرى وارد اين حرفه 
شــد، چون موفقيت در سينما با توجه به شرايطى كه اين 
هنر و صنعت در جهان دارد و با توجه به پيشرفت تكنولوژى 
سخت است و بايد با شناخت و برنامه پيش رفت. از همين 
رو معتقدم كه المپياد فيلمسازى اين شناخت را به نوجوانان 

عالقه مند مى دهد.
صدرعاملى در پايان صحبت هاى خود با اشاره به اين مطلب 
كه برگزارى بخش المپياد فيلمسازى مى تواند گامى مثبت 
در جهت تربيت نيرو براى سينما باشد، گفت: بى شك يكى 
از فعاليت هايى كه مى تواند سينمايى نو و پويا را در آينده 
ارائــه دهد، پرورش نيروهاى كارآمد در اين عرصه اســت 
كه المپياد فيلمسازى مى تواند چنين امكانى براى تربيت 

نيروى متخصص براى سينماى ايران تربيت كند. 
به گفته حبيب ايل بيگى، قائم مقام بنياد سينمايى فارابى 
كودكان 25 استان كشــور در اين المپياد فيلم ساختند. 
با اين همــه در پايان اين دوره به صــورت غيرحرفه اى و 
غيررقابتى از همه بازيگران كودك و نوجوان قدردانى شد. 
عملى كه احتماالً به تداوم اين المپياد و برگزارى آن لطمه 

خواهد زد. 

 اهالى سينماى كودك چه گفتند؟
امســال با نگاهى به دوره چهل ســاله فيلمسازى پس از 
پيروزى انقالب، ياد و خاطره دوره درخشان سينماى كودك 
براى اهالى سينما و مخاطبان زنده شد. دوره درخشانى كه 
سينماى كودك مدتهاســت از آن فاصله گرفته است. به 

اعتقاد بسيارى از كارشناسان  سينماى كودك و نوجوان در 
سال هاى قبل به عنوان يك دغدغه براى مسئوالن محسوب 
مى شد چرا كه با توجه به تاثير گذارى آن در فرهنگسازى 
و نوع رفتار اين قشر از جامعه تاثير دارد. اما مدتى است كه 

اين دغدغه فراموش شده است.
شايد وقت آن رسيده اســت كه سينماى كودك شرايط 
جديد را بپذيــرد و جايگاه خودش را بدون حمايت حفظ 

كند.
جشــنواره در زمان برگزارى، محلى بــراى تبادل آرا هم 
هســت. امسال همزمان با برگزارى جشــنواره بسيارى از 
دســت اندركاران اين ســينما با اهالى رسانه به گفت وگو 
نشستند. در اين گفت و گو ها به مشكالت كنونى سينماى 
كودك اشاره شــد و گاه بعضى از هنرمندان راهكارهايى 
هم در خصوص حل مشــكالت ارائــه دادند. با هم نگاهى 
به بخشــى از گفته هاى اهالى سينما درخصوص سينماى 

كودك مى اندازيم. 
«على شاه حاتمى» كارگردان سينما كه «پراوز مرغابى ها » را در 
كارنامه خود دارد با اشــاره به وضعيت سينماى كودك گفت: 
مسئوالن بايد پاســخگوى داليل وضعيت بحرانى سينماى 
كودك باشــند چرا كه همــه بودجه و امكانــات در اختيار 
آن هاست و اگر مى خواستند، مى توانستند وضعيت سينماى 
كودك و نوجوان را روز به روز بهتر كنند نه اينكه ما مرتباً شاهد 

پسرفت و اضمحالل اين گونه مهم سينمايى باشيم.
وى افزود: بنده تأكيد مى كنم كه فيلمسازان نقش مهمى در 
رابطه با چرايى اضمحالل و افول سينماى كودك و نوجوان 
ندارند، چرا كه اين مسئوالن هستند كه با در اختيار داشتن 
بودجه ها و سياست گذارى هاى جديد موظف هستند براى 
سينما كارى شايسته انجام دهند، اما اين كار را نمى كنند! 
مطمئناً اگر از فيلمســازان دغدغه مند حــوزه كودك و 
نوجوان حمايت مى شد ما مانند سال هاى دور شاهد توليد 

آثار ارزشمندى در اين حوزه توسط آن ها بوديم.

 فيلمسازان حرفى براى گفتن ندارند
«هاتف عليمردانى» كارگردان سينما همزمان با برگزارى 
سى و يكمين جشــنواره فيلم هاى كودكان و نوجوانان با 
انتقاد از شــرايط بحرانى سينماى كودك در كشور گفت: 
سينماى كودك نياز به نوآورى و خالقيت دارد، اين مسئله 
بسيار قابل تأمل است كه بيش از 90 درصد از فيلمسازان 

سينماى كودك در كشور ما در دهه هاى قبل فريز شده اند 
و ديگر حرفى براى گفتن در سينماى كودك ندارند و تنها 
تعداد بسيار اندكى از فعاالن اين سينما هستند كه به دليل 
به روز بودن و دغدغه مندى شان مى توانند آينده اى روشن 
در اين سينما داشــته باشند و مديران سينما بايد از اين 

تعداد اندك براى توليد آثار جذاب كودك حمايت كنند.

 سينماى كودك در ايران سربار است
«اسماعيل برارى» كارگردان سينما و تلويزيون نيز يكى از 
منتقدان شــرايط فعلى در اين خصوص گفت: اين تأسف 
بزرگى براى يكايك ماســت كه مديــران نااليق و ناتوانى 
داريم كه از اداره كار روشن، درست، اصولى و صحيح براى 
سينماى كودك بازمانده اند و اين اتفاق در حالى است كه 
افرادى شايسته خارج از اين حلقه مديريتى حضور دارند 
كه قادر به اداره آن هستند. اصرار شديد به ادامه نقص ها 
خيلى فاجعه بار اســت. در تمام دنيا سينماى كودك در 
مقام پرفروش ترين گونه هاست و در ايران به چشم طفيلى 
و ســربار نگاه مى شود و فيلم هاى كودك شرايط مناسبى 

براى اكران ندارد.

 خبرنگاران و رسانه ها از متوليان سينماى كودك 
سؤال كنند

«مجيد قناد» تهيه كننده و كارگردان و مجرى شناخته شده 
برنامه هاى كودك و نوجوان در اين ميان به وظيفه رسانه ها 
هم اشــاره كرده و گفت: خبرنگاران حاذق و رســانه هاى 
متعهد موظفند سراغ متوليان سينماى كودك رفته و از 
آن ها در مورد چرايى عدم عملى شدن وعده هايشان سؤال 
كنند؛ مسئوالن و متوليان ســينماى كودك بايد بدانند 
صرف دادن وعده هاى فراوان و شــعارهاى زيبا دردى را از 
سينماى كودك درمان نمى كند و آن ها موظف هستند راه 
چاره اى براى برون رفت از رخوت اين گونه مهم سينمايى 

انديشه كنند.

 در راه رسيدن به ايده آل ها تالش مي كنيم
«عليرضا تابش» مديرعامل بنياد سينمايى فارابى پيرامون 
راهكارهاى ارتقاى وضعيت سينماى كودك در ايران اظهار 
داشت: همه بايد دست به دست هم دهند تا شرايط ديده 
شدن و نمايش فيلم ها را براى كودكان و خانواده ها فراهم 
كنند، خاطرنشان كرد: مشكل سينماى كودك و نوجوان 
ما فقط توليد و جشنواره نيست بلكه بايد همه تالش كنند 

كه اين فيلم ها به اكران در سطح كشور برسند.
با اين وجود «مرضيه برومند» نويسنده و كارگردان سينماى 
كودك و نوجوان و داور سى و يكمين جشنواره بين المللى 
فيلم هاى كودكان و نوجوانان معتقد است اگرچه هميشه 
دســت يافتن به ايده آل ها دست نيافتني است، اما تالش 
در راه هدف قابل ستايش است و سي و يكمين جشنواره 
بين المللي فيلم كودك و نوجوان تالش كرد در اين مسير 
حركت كند. وى ادامه داد: شايد به ايده آل هاي اصلي در 
ســينماي كودك و نوجوان نرسيده باشيم اما جزو معدود 
كشورهايي در منطقه هستيم كه در حوزه سينماي كودك 
و نوجوان فعاليت هاي قابل توجهي داريم و در راه رسيدن به 
ايده آل ها تالش مي كنيم، اخيراً فيلمسازانى وارد سينماي 

كودك و نوجوان شده اند كه بسيار هم موفق هستند.

سى و يكمين دوره جشنواره اصفهان به كار خود پايان داد
سينماى كودك فقط با جشنواره رشد نمى كند

 ســيما و ســينما/ زهره كهندل  «خونه مادربزرگه»، «مدرسه 
موش ها» و بسيارى از كارهاى عروسكى تلويزيون ساخته او است، 
خاطرات كودكى بسيارى از دهه شصتى ها و هفتادى ها با آثار «مرضيه 
برومند» پيوند خورده است. سريال هايى چون «كتابفروشى هدهد»، 
«زى زى گولو» و «همه بچه هاى من» نيز از جمله آثارى است كه اين 

كارگردان سينما، آن را به تصوير كشيده است.
اين كارگردان و عروسك گردان معتقد است كه جناب  خان يا كاله  
قرمزى براى كودك نيســت؛ چون حرف هاى مربوط به كودكان را 
نمى زنند. به باور او، اين عروسك ها بيشتر با مسائل روز سياسى يا 

اجتماعى شوخى مى كنند در حالى كه بايد روى مسائل كلى انگشت 
گذاشت، روى تربيت و اخالق بچه ها كه موجب شكل گيرى شخصيت 

آن ها مى شود. 
اين روزها مرضيه برومند براى ديدن و داورى آثار ســى و يكمين 
جشنواره بين المللى فيلم هاى كودكان و نوجوانان در اصفهان به سر 
مى برد، با اين كارگردان پيشكسوت كشورمان كه خاطرات زيادى را 
براى چند نسل شــكل داده است، درباره دغدغه هايش براى توليد 
آثار ســينمايى و تلويزيونى كودك و نوجوان گفت و گو كرديم كه

 مى خوانيد:



 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده
بــر خــالف توقــع و پيش بينى 
عراق و متحدان شــرقى، غربى و 
عربى اش، جنگ داشت به سال هفتم كشيده 
مى شــد و ايــران و ايرانى ها، نــه در ميدان 
جنگ و نه در عرصه ديپلماســى، دست ها را 
بــاال نبرده بودند. پــس از عمليات كربالى 5 
و پيروزى حاصل از آن، حســاب دســت همه 
آمد كه «فرســايش» جنگ در مورد ايرانى ها 
آنچنان كه بايد مؤثر نبــوده يا حداقل نتيجه 
مورد انتظار را نداشته است. كارشناسان غربى 
در تحليل هايشــان نوشتند: «ارتش بعث براى 
تداوم جنگى فرسايشى و محدود ساختن ايران 
قابل اعتماد نيست و حتى توانايى حفظ دولت 
الئيك بعثى را هم در برابر تهاجم غيرمعمول 
ايران» ندارد... توجه  «بســيجيان تكبيرگوى 
بــه ناتوانى عراق در نبرد زمينى و تالش براى 
بايد  ايــران،  برترى هاى رزمى  خنثى ســازى 
محور اصلى اقدامات آمريــكا در خليج فارس 
باشــد». اين تحليل ها نشان از رويكردى تازه 
به جنگ داشــت. اگرچه غرب و متحدانش از 
مدت ها پيش، با پيش انداختن ســازمان ملل 
و ديگــر ميانجيگران بين المللى، ســاز پايان 
جنــگ را كوك كرده بودند اما اين بار تصميم 
گرفته بودند، جور ديگرى وارد عمل شوند. از 
نگاه آن ها تنهــا راه به زانو درآوردن ايرانى ها، 
بستن شيرهاى نفت شان بود. كارى كه صدام 
و جنگ افروزى اش تا آن روز نتوانسته بود آن 

را انجام دهد.

شير نفت شان را ببنديد
آمريكايى ها هشدار اول را از زبان وزير خارجه 
وقت شــان بيان كردنــد. «جورج شــولتز» 
ارديبهشت ماه ســال 66 گفت: «ايران يا بايد 
جنــگ را پايــان دهد يا با اقدامات شــديد و 
مقتضى از ســوى آمريكا، رو به رو خواهد شد». 
هشدار « شولتز» شايد در نوع خودش ناگهانى 
به حساب مى آمد و نشان مى داد آمريكايى ها 
بــراى پايــان دادن به جنگ ايــران و عراق، 
تصميم هــاى جديد گرفته اند اما اين هشــدار 
خيلــى هم بى مقدمه نبــود. مدت ها پيش از 
آن «گرى سيك» مشاور رئيس جمهور سابق 
آمريكا گفته بود: «عامل عمده ادامه  جنگ از 
ســوى ايران، توانايى صدور نفت توســط اين 
كشور است و تا موقعى كه نفت از ايران صادر 
مى شــود جنگ ادامه خواهــد يافت، بنابراين 
بايد جريان صدور نفت ايــران را قطع كرد». 
در واقع آن ها جنگ غير مســتقيم نفتى شان 
را از ســال 1360 و با هــدف زمينگير كردن 
ايــران و تغيير رژيم آغاز كــرده بودند و توقع 

داشــتند رژيم بعــث عراق با حملــه زمينى، 
هوايى و دريايى، كارى كند كه دســت ايران 
از بازار نفت جهان كوتاه شــود. اما با گذشت 
چند سال از جنگ تحميلى، حاال مجبور شده 
بودند آستين هايشــان را باال بزنند تا كارى را 
كه صدام نتوانســته بود به پايان برساند، تمام 
كننــد. هدف اين بود كه با قطع كردن جريان 
صادرات نفت، دسِت كم، ايران را به آتش بس 

و صلح راضى كنند.

با ايران چه كنيم؟
«ويليام فاير» كارشــناس اقتصادى ســيا در 
پاســخ به پرسش «با ايران چه كنيم؟» اعتراف 
مى كنــد: « هر چــه پول در رگ هــاى عراق 
تزريق شــد نتيجه نداد... حاال تنها يك روزنه 
اميد هســت، شايد با سقوط قيمت نفت، ايران 
ورشكست شــود و ماشــين جنگى اش از كار 
بيفتد...». يعنى آمريكايى ها تنها در يك جبهه 
پيش نمى آمدند. آن ها ضمن برنامه ريزى جنگى 
بــراى قطع جريان صادرات نفت ايران، ســعى 
داشــتند در بازار جهانى هــم با كاهش قيمت 
نفت به 11 و بعدها 8 دالر، شــرايطى را ايجاد 
كنند كه ايران بيشترين لطمه را ببيند. اين در 
حالى بود كه آمار نشــان مى داد 7 درصد نفت 
مورد نياز آمريكا، 25 درصد نفت اروپاى غربى 
و 60 درصد نفت ژاپــن، از طريق منابع نفتى 
كشــورهاى حوزه خليج فارس تأمين مى شود. 
آن هــا تصميم گرفتند شــرايطى را رقم بزنند 
كه فــروش نفت تنها براى ايــران غير ممكن 
يا حداقل دشــوارتر از قبل شود. بر اين اساس 
آمريكا ســعى مى كرد از طريق حضور نظامى 
فعال در اين منطقه، امنيت صادرات نفت مورد 
نيازش را تأمين كند. در واقع زمينه هاى جنگ 
آشــكار نفتى كه بعدها به «جنگ نفتكش ها» 

معروف شد در حال شكل گيرى بود. 

كشتى به كشتى
جنگ ميان ايران و عراق از همان ســال هاى 
نخســت هم به شــكلى جنگ نفتى به شمار 
مى رفــت. در ســال 1982 عراقى هــا براى 
نخســتين بار بــه يك نفتكــش تركيه اى كه 
نفت ايران را حمل مى كــرد، حمله بردند. به 
فاصله كمى از ايــن حمله، حمله دوم صورت 
گرفت و نفتكــش يونانى حامــل نفت ايران 
در خليج فارس بشــدت بمباران شــد. جنگ 
نفتكش ها در ســال 1984 وارد مرحله جديد 
شد. عراق با اجاره پنج فروند هواپيماى «سوپر 
اتاندارد» و حمله به تأسيســات نفتى جزيره 
خارك و نفتكش هاى موجود در اســكله آن، 
صادرات نفت ايران را با خطر مواجه ســاخت. 

شــركت هاى بين المللى بيمــه از بيمه كردن 
كشــتى هاى حامل نفت ايران ســر باز زدند 
و ايران مجبور شــد محل تحويــل نفت را به 
جزيره ســيرى منتقل كند. با شروع حمالت 
به جزيره سيرى در ســال 1365، ايران نفت 
را در تنگه هرمز، روى آب به صورت كشــتى 
به كشــتى، تحويل مشــتريانش مــى داد. در 
همين زمان حمالت تالفــى جويانه ايران به 
كشــتى هاى عراقى نيز آغاز شــده بود. آرام 
آرام كار به جايى رســيد كه ايران مجبور شد 
از حق حاكميت خود بــر تنگه هرمز و خليج 
فارس استفاده و نظارت شــديدى را بر عبور 
و مرور كشــتى ها اعمال كنــد. مدتى بعد كه 
دخالــت و حضور غربى هــا در جنگ و خليج 
فارس افرايش پيدا كرد، تهران هم اعالم كرد: 
«اگر ما از صادرات نفت محروم شــويم تمامى 

خليج فارس محروم خواهند شد».

جلسه فرماندهان
بــا تهديد هاى ايران، كويت و عربســتان كه از 
مهم ترين متحدان عراق به حســاب مى آمدند، 
احســاس خطر كردند. كويتى هــا بالفاصله از 
آمريكا درخواست كردند كشتى هاى كويتى را با 
نصب پرچم اياالت متحده، حمايت و پشتيبانى 
كند. آمريكايى ها چند ماه بعد به درخواســت 
آن ها پاســخ مثبت دادند. كويتى ها نفتكشى را 
از شــوروى اجاره كرده و با اســكورت ناوهاى 
آمريكايى مى خواســتند آن را از خليج فارس 
عبور دهند. خاطرشان جمع بود كه ايران هرگز 
بــا دو ابر قدرت در نمى افتد. 18 ارديبهشــت 
ســال 66 رئيس جمهور وقت ايران اعالم كرد 
شــوروى نبايــد منافعــش را در خليج فارس 
به خطــر بيندازد و عصر همــان روز، نفتكش 
روسى حامل نفت كويت مورد حمله ايران قرار 
گرفت. ماجرا به نقطه حساسى رسيده بود. اگر 
آمريكا مى توانست امنيت نفتكش هاى مختلف 
را تأميــن كرده و آن ها را به ســالمت از خليج 
فارس عبور دهد اين مســئله براى ايران گران 
تمام مى شــد. خرداد ســال 1366 جلسه اى با 
حضور فرمانده كل (محســن رضايى)، فرمانده 
نيروى دريايى (حســين عاليى)، رئيس ستاد 
مشــترك (محمد فروزنده)، قائم مقام نيروى 
دريايى (حسينى تاش) و معاون عمليات ستاد 
كل (غالمعلى رشــيد) برگزار شــد. در تهران 
هم مســئوالن با امام(ره) درباره واكنش ايران 
مشــورت كردند. امام پيغــام داد كه هر طور 
مسئوالن تشــخيص دادند، عمل شود. جلسه 
سران هم همين را تصويب كرد و تلفنى هم از 
رئيس جمهور آيت اهللا خامنه اى نظر خواستند 
كه تأييد شــد. 29 تيرماه 1366 پرچم آمريكا 

بر اولين نفتكش كويتى نصب شــد. همين روز 
شوراى امنيت سازمان ملل قطعنامه 598 را به 
اتفاق آرا تصويب كرد. اولين ناوگان اســكورت 
آمريــكا هم مدتى بعد به حركت در آمد. چهار 
كشتى جنگى اين ناوگان را حمايت مى كردند... 
ســحرگاه دو روز بعد، نفتكــش بريجتون، به 
مين خــورد. كاروان آمريكايى كه نفت كويت 
و نفتكش روسى را اسكورت مى كرد، بدجورى 

آشفته شد.

آن ها زدند... ما زديم 
كارشناســان معتقدنــد پــس از جنگ دوم 
جهانى، جنــگ نفتكش هــا در خليج فارس 
بزرگ ترين نبردى محسوب مى شود كه آمريكا 
به طور مســتقيم در آن درگير شــده است. 
ســردار «عاليى» قائم مقام اسبق وزارت دفاع 
درباره جنگ نفتكش ها مى گويد: «آمريكايى ها 
با كمك اروپايى ها وارد جنگ شــدند و حدود 
90 فرونــد كشــتى جنگى بــه خليج فارس 
آوردند... ما در ســال آخــر جنگ 9 درگيرى 
نظامى مستقيم با آمريكايى ها داشتيم... آن ها 
وقتى ناكام شــدند كه اولين كشتى كويتى با 
450 هزار بشــكه نفت روى مين رفت و نابود 
شد... بنابراين آمريكايى ها به قايق هاى تندرو 
ســپاه در كنار جزيره فارســى حمله كردند 
و دو تــا از قايق هاى ما را بــا نفراتش زدند... 
در اين درگيرى، رزمندگان ما با اســتفاده از 
موشــك اســتينگر آمريكايى كه از مجاهدان 
افغان به دســت آورده بودند، هليكوپترشــان 
را زدند كه نابود شــد و دو خلبانش كشــته 
شدند... در درگيرى بعدى، آمريكايى ها كشتى 
نيروى دريايى را كه به ســمت بحرين حركت 
مى كــرد، زدنــد و تعدادى شــهيد و مجروح 
شــدند و تعدادى نيز توسط آمريكايى ها اسير 
شــدند كه ما از طريق عمــان آن ها را تحويل 

گرفتيم... وقتى يك كشتى با پرچم آمريكا به 
نام سانگارى كنار اسكله احمدى كويت مورد 
اصابت موشك هاى ساحل به دريا قرار گرفت، 
آمريكايى ها ســكوهاى نفتى نصر و سلمان را 
زدند؛ بعــد از آن نيز يك نــاو مين  جمع كن 
آمريكايى ها به نام «ســاموئل بى رابرت» روى 
مين رفت و دو تكه شــد به طورى كه امكان 
بازســازى اش وجود نداشــت... در پى انهدام 
اين ناو، آمريكايى ها ســكوهاى نفتى رشادت 
و رســالت را زدند و به ايــن ترتيب درگيرى 
مســتقيم با آمريكا ادامه پيدا كرد... آن ها به 
ناوهاى ســهند و ســبالن و جوشن نيز حمله 
كردند... يكى از ناوها غرق شد و دو تا از آن ها 

بعد از جنگ بازسازى شد...».

چاره كار
يك طرف ايران بود و 8 ســال ايستادگى، طرف 
ديگر عراقى كه با همه ادعاهايش نتوانسته كارى 
را از پيش ببرد و البته در كنارش همه متحدان 
عربى، غربى و باالتر از همه خود آمريكا كه حاال 
با 90 فروند كشتى جنگى به بهانه تأمين امنيت 
به خليج فارس آمده بود. ماجراى جنگ نفت و 
نفتكش ها هم اما انگار آن جور كه آمريكا حساب 
كرده بود پيش نرفت. مين هاى ارزان قيمتى كه 
ســر راه ناوها و نفتكش هاى ميلياردى آمريكا و 
متحدانش كمين كــرده بودند، اجازه نمى دادند 
اوضاع آن طور كه آمريكايى ها مى خواهند پيش 
برود. تحليلگرانى كه پيشــنهاد بستن شيرهاى 
نفت ايــران را براى زمينگيــر كردن جمهورى 
اسالمى داده بودند، چاره اى نداشتند جز اينكه به 
اصرار سردمداران كاخ سفيد و نظاميان آمريكايى 
تن بدهند. حاال كه ده ها ناو جنگى و هواپيمابر، 
نتوانسته بودند كارى از پيش ببرند، شايد شليك 
يكى دو موشــك به يك هواپيماى مسافربرى 

ايرانى بتواند چاره كار باشد!  
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

يك تكه از مريخ!
 ايســتگاه ايــن روزها هر 
چيزى كه فكــرش را بكنيد، 
مى شود از اينترنت خريد، حتى 

شهاب سنگ!
اگر سرى به سايت هاى فروش 
اجناس اينترنتى زده باشيد حتماً 
با آگهى هاى فروش شهاب سنگ 
مواجه شده ايد. اين فروشندگان 

شهاب سنگ مدعى اند خودشان با چشم خودشان سقوط يك شهاب سنگ 
روى زمين را ديده اند! وقتى هم از آن ها درباره محل پيدا كردن شهاب سنگ 
مى پرسيد، مكان هاى دور افتاده و غير قابل دسترس را به شما معرفى مى كنند. 

از ارتفاعات جم در استان بوشهر بگير تا كوير لوت و نجف آباد اصفهان!
جالب تر اينكه فروشندگان شهاب سنگ براى اثبات ادعاى خودشان، به شما 
برگه آناليز يا شناسنامه معتبرى را كه از سوى دانشگاه هاى دولتى كشور 

مثل دانشگاه تهران صادر شده است هم ارائه مى دهند! 
فروشــندگان حرفه اى تر هم پا را از آناليز دانشگاه تهران و اصفهان فراتر 
مى گذارند و مدعى اند تحويل شناسنامه و برگه آناليز يك شهاب سنگ از 
جمله امور عادى و معمول «ســازمان زمين شناســى كشور» است كه با 

دريافت مبلغى به راحتى آن را در اختيار شما قرار مى دهند!
بيشــتر فروشندگان شــهاب ســنگ مى گويند، به دليل نياز فورى مالى 
مى خواهند سنگ شــان را زير قيمت بفروشــند وگرنه اصالً نمى شود روى 
شهاب ســنگ قيمت گذاشت! خيلى هايشــان هم مى گويند سنگ را از 
كشورهاى همســايه مثل عمان و قطر پيدا كرده اند و مشترى هاى كالس 
بااليى مثل شيخ نشين هاى امارات و شاهزاده هاى عربى دارند ولى چون با 
شما حال كرده اند مى خواهند از قيد پيشنهاد هاى ميلياردى آن ها بگذرند و 
سنگ را بفروشند به شما! براى همين اصالً نبايد از قيمت هاى سر به فلك 
كشيده اى كه به شما اعالم مى كنند تعجب كنيد! شهاب سنگ فروش ها، 
سنگ هايشان را گرمى مى فروشند و قيمت هايشان از گرمى صد دالر آغاز 
مى شــود تا گرمى صد ميليون تومان! وقتى هم ازشان درباره دليل قيمت 
باالى سنگ ها مى پرسى داليل مختلفى مى آورند. خيلى هايشان مدعى اند 
سنگشــان پر از طال و جواهر و چيزهاى قيمتى است! بعضى هاى ديگر اما 

مى گويند شهاب سنگ شان يك تكه از مريخ است!
كارشناسان زمين شناسى اما مى گويند، وجود شهاب سنگ روى زمين به 
قدرى نادر است كه افراد عادى نه تنها قادر به شناسايى بلكه قادر به يافتن 
آن هم نيستند. از طرف ديگر به هيچ عنوان امكان ندارد كه مراكز آموزش 
عالى و دانشگاه ها شناسنامه يا آناليزى براى شهاب سنگ صادر كنند؛ اگر 
بر فرض محال شــهاب سنگى هم پيدا شود بايد براى ناسا ارسال شود تا 

آزمايش هاى تخصصى روى آن انجام دهد.

گزارش جيبى

ابرها در «فيلبند» حكومت مى كنند!
 ايستگاه / رقيه توســلى  جاده هراز كه معّرف حضورتان هست... جاده 
درختان و كوه ها... جاده شوخ و شنگ شمال... جاده عاشق ها...؛ آنجا مى رانيم 
و هر صد قدم مى خوانيم: بفرماييد تمشك جنگلى، پرتقال كوهى، بالل آتشى. 
تماشــاكنان ميان ترافيك قِل مى خوريم ســمت مقصد... ســفره خانه ها و 

آالچيق ها، دلمان را نمى دزدند... كته كباب ها و غازهاى شكم پر.
خالف جهت رودخانه خروشان هراز، «آمل» را پشت سر مى گذاريم و بعد از 
25 كيلومتر پيمايش، منطقه گردشگرى «چالو» را سمت چپ مان مى بينيم.
ابتداى مســير ورودى مى دهيم اما ديدن پســماندها و نديدن سطل زباله، 

شاكى مان مى كند.
اينجا كوه ها زخم بر تن دارند. خراشــيده شــده اند و محصول شان سوار بر 
كاميون هــا از منطقه خارج مى شــود. پنجره ها را در هــواى مهربان چالو 
نبسته ايم... باد را با دست گرفته ايم كه سقوط مى بينيم... گاوى از ارتفاع اُفتاده 
و پا شكسته وسط جاده، مانده است... بايد برگرديم به روستاييان خبر بدهيم... 
برمى گرديم... گاودار، سراسيمه خودش را به حيوان زبان بسته مى رساند... خدا 

را شكر انگار فعالً به چاقو و ذبح احتياجى نيست!
«گنگرج كال»ى پُر ويالى چشم خراش را هم قورت مى دهيم براى ديدار «فيلبند».

از پيچ هاى نامنظم و تند با بدرقه سگ ها و شيروانى هاى نارنجى و زرد و بنفش 
باال مى رويم و از «چمه بن، زرخونى، سنگچال و گت كال» مى گذريم.

چشم انداز جنگلى پُر و پيمان، حالمان را مى تكاند. ديدن قهوه خانه هايى كه 
جاى سوزن انداختن نيست. كارگران ويالساز نان شان اينجا در روغن است و 

به تعداد مسافران، َعَمله و پيشه ور، برو بيا دارند.
در محاصره دّره هاى سبز حركت مى كنيم و روح و جانمان به گشت و گذار 
مى روند. از شهر آمده ايم و رؤياهايمان تعبير شده اند. كيست كه چمِن مرطوب 

و تَروتازه و پرندگان خوش الحان را دوست نداشته باشد؟
عروس و دامادى با چند عكاس و فيلمبردار، فراز دشت ها مشغول ضبط اند. در 
پهنه جادويى اين راه توريستى، غير از زباله، افسوس هاى ديگرى هم خاطرمان 
را مكدر مى كند. زنان و مردانى كه قليان مى كشند و آشفته گيسو و شلوارك 

پوش اند و حريم سرشان نمى شود.
باالخره كنار چند كلبه و اقامتگاه چوبى مى ايســتيم و جادو مى شويم. مگر 
مى شود نزديكى هاى «فيلبند»، روى ترمز نزد و پا نگذاشت روى ِمه غلتان...؟ 

پتو پيچان نشد و از سرمايى كه مور مور مى كند پوست را، نخنديد؟
به كوهستان سالم مى دهيم، ها كنان... از تابستان خبرى نيست در ارتفاع... تا 

دلتان بخواهد نم نم ِمه است و آش و نان محلى فيلبند... 
باالخره مى رسيم به مرتفع ترين روستاى ييالقى مازندران... به شاهكار خلقت.

ورودى فيلبند ايستاده اند براى صدور قبض مالقات با روستا. مى دهيم و وارد دهى 
مى شويم كه ابرها آنجا حكومت مى كنند و چشم، چشم را به سختى مى بيند.

نيســان آبى، كپسول هاى گاز آورده براى فيلبندى هاى تابستان گذران. آخر 
برف و سرماى شديد، اجازه نمى دهد زمستان ها اين ديار، ترددى داشته باشد.
در معّيت ابرهاى شمالى، پياده قدم مى زنيم... پالتو پوشان، سلفى گيران و خندان.

از بانوى نان پز، چند قرص نان مى خريم و از امكانات و سرويسى كه نيست و 
از اجاره بهاى پُررنگ مى پرسيم و جوابى نمى گيريم. شايد بهتر باشد از سازمان 
گردشگرى اين ماجرا را جويا شويم. به جايش مى شنويم «چشمه الر» با امالح 
معدنى درمانگرى دارد اين آبادى. چندين كيلو سوغات زمينى اين روستا را 
هم تهيه مى كنيم تا ببريم براى فيلبند نرفته ها. ســيب زمينى مى خريم و 

همانجا به جمال بخارى هيزمى روشن مى شود چشم مان.
براى آمدن به فيلبند نبايد پتو و لباس گرم و فالسك چاى را نديده گرفت. 
كوهستان، هميشه آب و هواى خودش را دارد و اُتراق در شيارها و دشت هاى 
منطقه، سوزناك است. در ميهمانى ابرهاييم و به خوردن كباب فكر مى كنيم... 
به هفت ماهِ سال كه فيلبنِد ماه روى خوش قد و باال، جز رخت سفيد نمى پوشد!

گزارش از رويداد

جنگ نفتكش ها
نگاهى به روند شكل گيرى بزرگترين نبرد دريايى پس از جنگ دوم جهانى

ايستگاه / پس از اينكه مجلس با 59 
رأى موافــق، 108 رأى مخالف و پنج 
رأى ممتنع از مجموع 194 نماينده 
حاضر با شــفافيت آراى نمايندگان 
مخالفت كرد، كاربران فضاى مجازى 
با راه اندازى هشتگ #شفافيت_آراء_

مجلــس، حســابى از نماينده ها گله 
كردند. برخى از پست هاى منتشر شده 

توسط كاربران را مى خوانيد: « از يك فاجعه براتون حرف مى زنم: يك طرح 
فوريتى كه مطالبه عمومى مردم هست با 160 امضا تقديم مجلس مى شه و 
210 نفر ازش حمايت مى كنند اما فوريتش فقط 59 تا رأى مياره! مى دونيد 
چرا با اينكه موافق فوريتش نبــودن ولى امضاش كردن؟ چون امضا كردن 
شفافه اما رأى گيرى نه!... نماينده اگر پاك است، از شفافيت چه باك است»!

ايســتگاه / چندى پيش ابوالحسن 
فيروزآبادى دبير شــوراى عالى فضاى 
مجازى اعالم كــرد كه آخرين مهلتى 
كه به هاتگــرام و طالگرام براى تبديل 
به پيام رسان داخلى داده ايم، 15 شهريور 
ماه اســت. حاال محمدرسول كاظمى 
مديرعامــل آى گپ در توييتر نوشــته 
است: «با سرمايه گذار كلى كلنجار رفتيم 

تا 15شــهريور هاتگرام و طالگرام كه فيلتر مى شه آماده شيم. اين همه سرور 
خريديم؛ ديتاسنتر اختصاصى اجاره كرديم. اآلن مى گن نه نبنديد بهشون وقت 
بديد، يك شركت دانش بنيان آمده بدون هيچ دانش و تخصصى فيلتر شكن راه 
انداخته گناه داره ببندينش، سكته مى كنه بعد ما اين همه سال زحمت كشيديم. 

آخرش مى گن شما نمى تونيد. داخليا مى تونن بعضيا نمى خوان»!

ايستگاه / چندى پيش رضا رشيدپور 
مطلبى را درباره محروميت 95 درصد 
روستاهاى سيستان و بلوچستان از تلفن 
ثابت، در صفحه مجازى منتشــر كرد. 
آقاى رشيدپور در توييت خود نوشته بود: 
«بيش از 95 درصد روستاهاى سيستان 
و بلوچســتان تلفن ندارند. اين توهم و 
سياه نمايى نيست. آمار ارائه شده توسط 

جناب آذرى جهرمى است». وزير ارتباطات هم در واكنش به اين توييت، نوشت: 
«14 درصد روستاهاى سيستان و بلوچستان فاقد امكانات ارتباطى هستند و 
صرفاً 5 درصد آن ها داراى ارتباطات كامل (تلفن ثابت، همراه و اينترنت) هستند. 
مابقى از يك يا دو ابزار ارتباطى بهره مندند. در يك سال ابتدايى دولت دوازدهم 

2215 روستا از تلفن ثابت و اينترنت خانگى برخوردار شدند».

فقط 5 درصداز شفافيت چه باك است؟!

مجاز آباد

ما مى توانيم، شما نمى گذاريد

بحران پناهندگى آمريكا
ماهنامه آتالنتيك گزارشــى در 
مورد وضعيت بغرنج اين روزهاى 
مهاجرت بــه آمريكا و شــرايط 
بــد پناهجويان قديمــى در اين 
كشــور منتشــر كرده است. اين 
نشــريه در طرح روى جلد خود 
مجســمه آزادى را كه روزگارى 
نماد اميد مهاجــران بود، به يك 
سرباز خشــن كه شباهت هايى 
به ترامپ نيــز دارد، تبديل كرده 
و بــه انتقاد از ICE يا ســازمان 
مهاجرت و گمرك اياالت متحده 
مى پردازد كه دردسرهاى زيادى 

براى پناهجويان به وجود آورده است. نمونه مورد بررسى اين نشريه بيشتر 
پناهجويان اهل موريتانى هستند كه حدود 20 سال پيش به آمريكا آمدند 

اما اكنون شرايط خوبى ندارند.

گوشى هوشمند واقعاً كور مى كند
نشريه علمى پاپيوالر ساينس در 
تازه ترين شــماره خود گزارشى 
با عنوان «آينــده پرواز» به چاپ 
رسانده اســت. اين نشريه در اين 
گزارش خــود مى خواهد به اين 
سؤال پاســخ دهد كه «آيا آينده 
پرواز و هواپيماها، پيرامون حرص 
بشر براى اشرافيت بيشتر خواهد 
بود يــا راه را براى دورى طوالنى 
مدت از زميــن هموار مى كند؟» 
اين مجلــه همچنين در مقاله اى 
با عنوان «آبى هاى آخر شــب» 
تأكيد مى كند كه نگاه به صفحه 

گوشى هاى هوشــمند با نور باالى آن در اتاق تاريك پيش از خواب، واقعاً 
باعث كور شدن انسان مى شود.

ساخت شهرهاى بهتر
هفته نامه بلومبرگ بيزينس ويك 
در تازه تريــن شــماره خــود در 
بهتر  ساخت  شيوه هاى  گزارشى 
شهرهاى امروزى را منتشر كرده 
است. اين نشريه با انتخاب عكس 
جالبى از يك شــهر پيشرفته كه 
تلفيقى از قطار شــهرى هوايى، 
پمپ الكتريكى براى خودروهاى 
برقى و در عين حال زيبايى هاى 
گياهى و طبيعــى را به نمايش 
مى گذارد، شيوه هاى نوينى را براى 
معمارى شهرى به چاپ رسانده 

است. بلومبرگ بيزينس ويك همچنين در مقاله اى، جاه طلبى هاى چين 
براى تبديل شدن به يك ابرقدرت مطلق را به زير ذره بين آورده است.

طرح روز

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

 ظرفيت تكميل است! 
ماجراى تكرارى پيش فروش اينترنتى خودرو

روستاگردى  تسنيم/  محمدعلى رجبى 
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