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گفت و گوی قدس با محمدکاظم کاظمی
شاعر مهاجر افغانستانی به بهانه سالروز تولدش

مهندس کلمات

نهمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار 
به ایستگاه پایانی رسید

سینمای قهرمانان مردمی

16
ایستگاه

تلخ وشیرین های2018
به روایت تصویر

حجت االسالم دکتر پیروزمند:

تولید دانش متناسب با نیاز جامعه موجب کارآمدی حوزه علمیه می شود

شاعر و منتقد کم نداریم اما شاعران حقیقی و ناقدان منصف و باسواد کم اند 
و محمد کاظم کاظمی یکی از آن هاست. وقتی قرار است چند کلمه ای درباره 
کاظمی بنویسم، می روم به دیروزها، به مسابقات شعر دانش آموزی در اردوگاه 
باغرود نیشــابور در دهه 70 و نسلی که من هم یکی از آن ها بودم. آنجا بود 
که ایشــان را در کنار مصطفی محدثی خراســانی دیدم. آن قدر شعرخوانی 
کاظمــی و طرز حرف زدنش به دلم نشســت که خیلی وقت ها در تنهایی ام 
سعی می کردم شعرهایش را با لهجه خودش بخوانم. همان سال ها بود که با 
»روزنه«اش که ابتدا جزوه ای بود که به همت کانون شعرا و نویسندگان اداره 
کل آموزش و پرورش خراسان آن روزگار چاپ می شد، آشنا شدم و بعد هم با 
گروهی از شاعران مهاجر و شعرشان که اتفاقاً خیلی هم شعرهایشان را دوست 
ابوطالب مظفری،  داشتم؛ شــاعرانی مانند 
قنبرعلِی تابش، عبدالقهار عاصی، واصف 
باختری، سیدرضا محمدی و.... حاال 
آفتاب زمســتانی روز  بیجانــی  در 
شــنبه 15 دی ماه، در خانه دلباز و 
دلپسند استاد نشسته ایم و سه ساعتی 
می شود که از هر دری سخن می رود. 
از علقه و عالقه های شــعری 
و تحقیقاتی اســتاد، تا 
به  دلبســتگی هایش 
کارهــای فنی و باقی 
این  بهانــه  ماجــرا. 
نشســتن و گفتن و 
شنیدن، تولد استاد 
که  تولدی  اســت؛ 
برکتی برای دو کشور 
افغانستان و ایران بوده 
است و ان شاءاهلل به عدد 

120 برسد...

حاج غالم مروی با 120 سال سن، چشم و چراغ و تاریخ زنده ده سلم نهبندان است

مردی از قرن گذشته
10

12
ورزش

اولین حضور مجیدی در تمرین استقالل بعد از 2000 روز

فرهاد، لباس رزم پوشید
جواد رستم زاده: سرانجام دیروز فرهاد مجیدی 
پس از انتصابش به سمت دستیاری شفر کتش را 
کند تا با شروع تمرینات استقالل عمال وارد چرخه 

مربیگری شود. چرخه ای پر فراز و نشیب که خیلی ها 
را به عرش رسانده و خیلی ها را به فرش. فرهاد 

البته بر خالف خیلی از همتایان خود با صبر 
و حوصله وگرفتن مدارک معتبر وارد دنیای 
مربیگری می شود اما تا لیگ حرکتش را 
آغاز نکند نمی شود پیش بینی درستی از 
سرنوشت هفت محبوب در عالم مربیگری 
داشت. تمرین دیروز استقالل پس از پایان 
اعتصاب بازیکنان این تیم از ساعت 11 در 
زمین شماره دو ورزشگاه آزادی و پشت 
درهای بسته برگزار شد و مجیدی که با 

مرسدس بنز وارد مجموعه تمرینی استقالل 
شــده بود پس از حضور در رختکن، مورد 

استقبال حاجیلو...
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مردم

پيشنهاد سفر

ديدن كلوت هاى شهداد را از دست ندهيد
شهر باد، شهر ارواح 

حسين رسول زاده: در اين شــهر هيچ كس زندگى نمى كند. هر چه 
هســت هوهوى باد اســت و آرامشــى مرگ وار. هوهوى باد اينجا تنها 
صدايى است كه شنيده مى شود. گويى ساكنان اين شهر خاكى و خالى، 

سكونتگاه شان را به اشباح ناپيدايى واگذاشته و رفته اند.
كلوت ها در دنيا بى نظيرند و شهرتى جهانى دارند. شايد آن ها جزو معدود 
سازه  هاى بى نظير طبيعى باشند كه انسان در ساخت آن ها هيچ تأثيرى 

نداشته است.
واژه «كلوت» بايد از جنس «كالت» و «كالته» باشد كه در نواحى مركزى 
و شرقى كشور، به معناى مناطق مرتفع و مناطق آباد است. اما كلوت ها 
تپه ماهورهايى هســتند در كوير مركزى، كه دست باد در گذر قرن ها، 
آن ها را هاشور زده و تراشيده است. هنرنمايى عوامل فرسايشى بويژه باد 
و آب، حاال ســازه هايى طبيعى خلق كرده كه به ساختمان هاى ساخته 
دست بشر، آن هم در دل كوير مى مانند. كلوت ها مدت هاست كه توجه 

طبيعت گردها را به خود جلب كرده است.
كلوت ها در جغرافيايى وسيع ميان ده سلم و شفيع آباد شهداد پراكنده اند. 
بيشترين تراكم كلوت ها البته در 40 كيلومترى شفيع آباد است. منطقه 
شهداد، به لطف حضور طبيعت گردها، حاال براى خودش اسم و رسمى 

دارد.
اين ابرشــهر كلوخى 80 كيلومتر عرض، 145 كيلومتر طول و بيش از 

11 هزار كيلومتر مربع مساحت دارد.

 تماشاى برف در آفتاب سوزان
كوه هاى ســيرچ آخرين ديواره ها پيش از ورود به كوير اســت. «سيرچ» 
شــهرى كوچك در دل كوه هاى حاشيه كوير شــهداد است. وضعيت 
جغرافيايى اين كوه ها ســبب شده تا شــهر سيرچ، آب و هوايى معتدل 
داشته باشد. معروف است كه از دل كوير لوت هم مى شود كوه هاى برف 
گرفته ســيرچ را ديد و ديدن برف، در آن جهنم سوزان، بيشتر از آنكه 
واقعيتى از طبيعت بى نظير كوير و حاشــيه آن باشد، لطيفه اى به نظر 
مى رسد كه طبيعت گردها براى هم تعريف مى كنند. با اين همه، حقيقت 

آن است كه برف كوه هاى سيرچ از كوير شهداد ديده مى شود.
هر چه از كوه هاى سيرچ به سمت كلوت ها پيش برويم، پوشش گياهى 
كاهش مى يابد. در طول مســيل ها، درختان گز به صورت پراكنده قابل 

مشاهده هستند. در حاشيه كلوت ها نبكا هم وجود دارند. 
در حاشيه منطقه كلوت ها و در نزديكى شفيع آباد، بايد از كنار منطقه اى 
بگذريد كه به پارك «نبكا»ها معروف است. نبكا عارضه اى حاصل از تعامل 

فرسايش بادى، خيسى منطقه و پوشش گياهى است. به اين شكل كه 
وجود بوته گياه در مســيرى كه باد،خاك حاصل از فرسايش را به جلو 
مى راند، باعث شده در پاى هر بوته گياه، تلى از خاك و ماسه جمع شود. 
همين تجمع خاك و ماسه به مرور زمان تپه اى درست كرده با تاجى از 

پوشش گياهى كه به آن «نبكا» يا «گلدان كوير» مى گويند.
نبكاها عموماً در سطح هموارى مى رويند كه ميزان ماسه آن متوسط و 
سطح آب زير زمينى آن باالست كه رطوبت كافى براى رشد گياه در آن 
فراهم اســت.اين منطقه، انتهاى مرز گياهى پيش از رسيدن به برهوت 
كوير است.نبود حيات گياهى در كلوت را نمى توان به خاطر جنس خاك 
و امالح موجود در آن دانســت؛ زيرا جنس خاك كلوت ها از رس، ماسه 
و نمك اســت و اين، همان تركيبى است كه خاك آبادى ها و زمين هاى 
زراعتى حاشيه كلوت هم از آن تشكيل شده است. البته شورى خاك در 
كلوت ها بيشتر است، اما اين شورى هم نمى تواند مانع رشد گياهان بومى 
خاك هاى شور باشــد. فقر آب نيز نمى تواند عامل نبود پوشش گياهى 
در اين منطقه باشــد؛ چون در منطقه كلوت ها جدا از بارندگى ساليانه، 
ســيالب هايى از كوه هاى اطراف جريان دارند. نبود پوشــش گياهى در 
ناحيه اى به اين وسعت تنها و تنها مى تواند بر اثر وجود بادهاى شديدى 
باشد كه شب و روز در البه الى كلوت ها مى وزد و اجازه نمى دهد تا هيچ 

گياهى در منطقه ريشه بگيرد.

 شهر لوت از افسانه تا حقيقت
محلى ها، كلوت ها را بقاياى شــهرى نفرين شــده مى دانند؛ روايتى كه 
به نظر مى رســد بيشتر از آنكه از واقعيتى تاريخى حكايت داشته باشد، 
محصول افسانه سازى هاى اهالى كوير است. در جنوب منطقه كلوت ها، 
اشياى برنزى و ســفالى فراوانى يافت شده است. اين منطقه مسكونى 
قديمــى چندين كيلومتر طول و عــرض دارد و مى تواند باقيمانده يك 
زندگــى اجتماعى در هزاران ســال باشــد، همچنان كه بررســى هاى 
باستان شناسى روى آثار كشف شده حكايت از تعلق آن ها به هزاره دوم و 
سوم پيش از ميالد دارد. آنچه كه در مورد اين كشف اهميت دارد، يافت 
شــدن اين آثار در الى تشكيالت رسى و نمكى است كه لوت را شكل 
داده است، بدين معنى كه كويرى شدن اين منطقه در زمان هاى باستانى 
شكل گرفته است و اين احتمال وجود دارد كه جمعيت هاى انسانى در 
اين منطقه به دليل كويرى شدن آن از بين رفته باشد. اما منتسب كردن 
اين اجتماع محلى در هزاران ســال پيش، به افسانه هاى شهرى ويران 
شده مانند آنچه درباره شهر لوت و مردم گناهكارش گفته مى شود، فاقد 
هر گونه سند علمى است.حقيقت اين است كه بر مبناى منابع مذهبى 
و تاريخى، شــهر لوتى وجود داشته و از بين رفته است. شهرى كه تنها 
يادهاى پراكنده اى از آن در ذهن مردم باقى مانده اســت. اما چه كسى 

مى تواند آن شهر اساطيرى را به كلوت هاى شهداد نسبت بدهد؟
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  مردم/حســن احمدى فرد   كارمندان ثبت ســجل كه به «ده َسلم» آمدند، 
ســال تولد «غالم مروى» را 1283 نوشتند. خودش اما معتقد است، به دنيا 
آمدنش مال چند ســال پيش از آن است. غالم مروى كه نوه و نتيجه هايش 
او را «آپير»(آقاپير) صدا مى كنند حاال به روايت شناسنامه اش 114 سال و به 
باور خودش بيشــتر از 120 سال سن دارد. آ پير با همه اين ها هنوز سرحال 
و قبراق است؛ اگرچه گاهى هم جوان ترها زير بغلش را مى گيرند.او صبح ها 
خودش پالس پاره اش را مى آورد پشت ديوار كاهگلى خانه، نهاليچه اش را 
پهن مى كند بر آفتاب؛ عصاى چوبى اش را حمايل دست ها مى كند و صورت 

چروكيده اش را تكيه مى دهد به آن. 
بعد غرق مى شــود در خاطره صد و چند زندگى؛ خاطره هايى كه هنوز در 
خاطر حاج غــالم مروى، جوالن مى دهند؛ از خاطره كمرنگ «احمدشــاه 
قاجار» تا خاطره راه زنى هاى «حســنوك» و «ُگلك» در كلوت هاى خبيص.آ 
پير عمرش را به قافله دارى در بيابان هاى بين نهبندان و شــهداد گذرانده 
است؛ پهنه هايى كه خشك ترين و رعب انگيزترين بيابان هاى ايران هستند. 
ده سلم اما همچنان آبادِى آبادى است؛ جايى در ابتداى راه نهبندان به برهوت 
شهداد. در منتهى اليه خراسان جنوبى و چسبيده به استان كرمان. ده سلم كه 
روزگارى قواى آلمانى و انگليسى براى تصاحب آن، با هم جنگيده اند، هنوز 
هم ديدنى و دوست داشتنى است. ده سلم با قنات تاريخى و نخلستان هاى 
پربار، با خانه هاى خشت و گلى و شترهاى رام آرام، هنوز هم همان گونه است 
كه آ پير در خاطره اش مانده است؛ تنها آدم هايى رفته اند و آدم هايى آمده اند. 
پيرها جايشان را به جوان ها داده اند. از دو همسر و پنج فرزند آ پير هم تنها 
يك دخترش مانده است؛ چهار پسر و دختر ديگرش به رحمت خدا رفته  و 
پدرشان را تنها گذاشته اند اما نوه ها و نتيجه ها از آ پير غافل نمى شوند. آ پير 
با آن حافظه مثال زدنى اش، چشم و چراغ ده سلم است. روايت هايى كه او نقل 

مى كند، پنجره اى است به تاريخ 100ساله روستاى ده سلم.

  روايت آ پير از جنگ جهانى اول
دوره احمدشاه را يادم مى آيد. همان وقتى بود كه جنگ جهانى شد. احمدشاه رفته 
بود پاكستان. او را همانجا گم كردند. ايران، مانده بود بى صاحب. يك روزى انگليسى ها 
آمدند و جاده ها را گرفتند. مردم همين روستا مى رفتند آن جا به كار كردن. آلمان ها 
هــم در ايران بودند. چند نفر از آلمانى ها آمده بودند به كرمان. يكى از همين مردم 
«نه»(نهبندان) گير آلمانى ها افتاده بود. گفته بودند مخبر انگليسى هاست. ما به او «باقر» 
مى گفتيم. باقر، واقعا هم مخبر انگليسى ها بود. او را گذاشته بودند اينجا و گفته بودند 

اگر آلمانى ها آمدند به ما خبر بده. 
 انگليس ها هم كه جاده ها را كار مى كردند. آلمان ها در شهرها بودند. يك روز آلمانى ها 
مى آيند و پيش از آنكه باقر بتواند كارى بكند، مى آيند سراغش.باقر را صدا زدند را كه 
بيا بيرون. او را گرفتند و  همان جا در طويله اى به ميله بستند؛ ميله اى كه حيوانات 
را به آن مى بســتند. مدتى همان جا بود. آخر مى گويد دســت هايم را باز كنيد كه 
مى خواهم بروم دست به آب. دست هاى او را باز مى كنند كه قضاى حاجت كند. آن ها 
با تفنگ ايســتاده و منتظر باقر. اما آن خانه از آن طرف پنجره اى داشت. محمدباقر 
از همان پنجره فرار كرد. سربازها مى بينند او از خانه در نمى آيد. مى آيند مى بينند 

باقر نيست. 
او از همين جا شــب حركت مى كنــد. مى رود و مى رود به روســتاى «چاه حاجى». 
مى رود و خودش را مى رساند به قواى انگليسى. مى گويد بياييد كه آلمان ها آمدند. 
انگليسى ها به او پول سفيد(سكه نقره) داده بودند. پاهايش همه آبله شده بود. بعد از 

آن، انگليسى ها با سربازهايشان آمدند به سمت ده سلم. 
آلمانى ها «جّماز»(شــتر) داشــتند؛ انگليسى ها اســب. آلمان ها مى روند در كوهى 
همين كنار ده سلم، ســنگر مى گيرند. سنگرهاى آلمانى هنوز هم همان جا هست. 
سنگرهاى شان را با سنگ هاى همان كوه درست مى كنند. سه تير داشتند و اگر كسى 
ســرش را باال مى آورد، مى زدند. انگليســى ها ده تير داشتند. تمام روز، اين ها جنگ 
داشتند. جنگ شان سر ده سلم بود. شب كه شد، انگليسى ها پيشروى كردند. تمام 
اين الخ ها(كوه ها) سنگر سنگر بود. كسى به ما كارى نداشت. دعواى شان با هم بود. 
مى خواست ده سلم را بگيرند ما را رعيت خودشان كنند. آلمان ها چراغ  موشى ها را در 
سنگرهايشان روشن كرده بودند و بعد جمازها را سوار شده و رفته بودند. انگليسى ها 
خيال مى كردند كه آلمان ها هنوز هستند اما آن ها در رفته بودند. يك وقتى فهميدند 

كه همه آلمانى ها رفته بودند.
پدرم را على محمد مى گفتند. او يك اسبى داشت. گفته بودند شما جلو برويد هرجا 

آلمانى ها را ديديد، براى ما خبر بياوريد.
هشت فرسخ تا روستاى «عبداللهى» راه است. آن جا يك چاه آب است. تا آن جا پدرم 
با اسب رفته بود اما از آلمان ها خبرى نبود. رفته بودند. نمى توانستند با انگليسى ها 
بجنگند. اين مال جنگ اول بود. در جنگ دوم كســى كارى به ده سلم نداشت. نه 

سربازى آمد و نه سربازى رفت.

  روايت آ پير از گذشته دور ده سلم
اينجا برو و بياى اقوام مهاجم بود. هر روز دار و دسته اى از آن ها مى زد به انبار مردم. 

يا راهزن هايشان سر راه قافله ها را مى گرفتند. 
ما قافله كشــى مى كرديم. پنج شــبانه روز طول مى كشــيد تا از ده ســلم به لوت 
خبيص(شهداد) برسيم. خرما مى برديم. آبى هم نبود. هيچى نبود. هنوز هم هيچى 
آن جا نيست. هر چه مى خواستيم بايد از ده سلم مى برديم. منزل به منزل مى رفتيم. 
در بعضى منزل ها كاه و آرد پيدا مى شــد. در راه دزد هم بود. مى زدند به قافله ها و 
مى بردند. دزدى بود كه به او، «حسنوك» مى گفتند. دزد ديگرى بود كه به او ُگلك 
مى گفتند. ده  تا هم بيشتر بودند. برنو داشتند. باالى كلوت ها مى نشستند و قافله كه 
مى آمــد، تير مى انداختند. فرياد مى زدند كه هاى مردم ول كنيد و برويد. مردم فرار 
مى كردند. اگر كســى هم مى ماند، مى زدندش. مى زدند و مى بردند و گم مى شدند. 

مردم را لخت مى كردند. حتى شلوار پايشان را در مى آوردند. 
بعد ما چكار مى كرديم؟ آن وقت مى گفتند بايد لشكرقافله باشد. از روستاهاى اطراف 
از «عربان» و از «ده نو» و «بشيران» و از همه جا، همه شتردارها مى آمدند به اينجا. 200 
مرد مى شديم. شترها زنگ  داشتند. زتگ ها را بر گردن شترها و گرده  بارها مى بستند. 

مردها هم جلو مى رفتند. هوى هوى زنگ ها بود كه بلند مى شد. 
نهى ها(اهالى نهبندان) مردمان شــجاعى بودند. تير و تفنگ هم داشــتند. دزدها 
اگر مى فهميدند كه اين قافله، قافله نهى هســت، كارى به كارشــان نداشتند. راه را 

مى گذاشتند و فرار مى كردند. 
از اينجا از همين طناب ها مى برديم. آن جا درست نمى كردند. بلد نبودند، ما مى برديم. 
پيه گاو مى برديم. كشــك مى برديم و روغــن زرد. از آن جا هم پرتقال مى گرفتيم. 
مركبات ديگر مى گرفتيم. بار مى كرديم و مى آورديم. خبيص گردوى زيادى داشت. 
گردو مى آورديم. خرما هم مى آورديم. از خبيص خرما مى آورديم به نهبندان و از آن جا 
مى برديم به زابل و گندم مى گرفتيم. زابل گندم خوبى داشت. اينجا قنات ها چند سال 
بند بود. رود(آب سيل) خورده بود به قنات. اقوام مهاجم چاه ها را پر كرده بودند كه ما 

ده سلم را بگذاريم و برويم. نوزده بار اقوام مهاجم اينجا را گرفتند. 
رضاخان كه انگليسى ها را بيرون كرد و آلمانى ها را بيرون كرد، بعد آمد به سراغ اين ها. 
يازده هزار تا ســرباز فرستاد كه اقوام مهاجم را عقب براند. كشان كشانى بود كه بيا 
و ببين. قلعه هايشان را به توپ مى بست. خيلى از آن ها تسليم شدند و شاه آن ها را 
بخشيد و شدند شاه بخش. آن وقت ها به امير لشكر مى گفتند حضرت اجل. سران اين 
اقوام نامه مى نوشتند كه حضرت اجل مى خواهيم تسليم شويم. اسلحه ها را مى آوردند 

جلوى امير لشكر مى گذاشتند و لقب مى گرفتند. منطقه ما بعد از آن آرام شد. 
رضاخان بعد از آن دســتور داد كه مردم ســجل داشته باشند. مى گفتند هر كس 
سجل بيشترى داشته باشــد، بچه هايش را مى برند به اجبارى. براى همين مردم، 
سجل نمى گرفتند. اگر هم مى گرفتند كسى يادش نبود كه چه سالى به دنيا آمده. 
چيزى مى گفت و آن ها هم مى نوشتند. سجل من هم سنم را چند سال كوچك تر 

نوشته است. 

  روايت آ پير از اشتغاالت مردم ده سلم در 100 سال پيش
مردها يا شــتردارى مى كردند يا خرمادارى. ده سلم آب خوبى داشت. اينجا گندم و 
جو هم به عمل مى آمد و شــلغم. هنوز هم مردم اينجا همين ها را مى كارند. زن ها 
از گيس هاى خرما، طناب مى رشــتند. آن ها را به نم مى كردند و به هم مى بافتند و 
ريسمان درست مى كردند. زن ها از برگ درختان خرما، حصير هم مى بافتند. فرشى 
نبود. خانه ها با همين حصيرها فرش مى شــد. با برگ ها سبد هم مى بافتند. سبدها 
بندى داشــت و از جايى آويزان مى شد. خرماها را كه مى چيديم، در همين سبدها 
مى گذاشتند. ده من خرما در آن ها جا مى شد. زن ها خرماها را روى سر مى گذاشتند 

و به خانه مى آوردند.
ما اينجــا دو جور خرما داريم. خرماى «خاره خوش» و خرماى «پُركو» اين خرماها را 
عربســتان هم ندارد. اين ها را با شتر از هندوستان آورده بودند. جاى ديگرى از اين 
خرما نيست. اين خرما را برده اند كربال. به عرب ها گفته اند ما از اين خرماها داريم. آن 

عرب ها گفته اند اين كه خرما نيست؛ عسل خرماست...
شــب ها دور هم جمع مى شــديم و قصه مى گفتيم. كسى اگر داســتانى از بر بود، 
مى خواند. من داســتان هاى زيادى از برم. يكى شان داستان «دختر شاه ختا و پسر 

پادشاه چين» است. بيشتر از 1000 بيت است و من هر 1000 بيتش را حفظم. 

چه عادل پادشاهى بود در چين 
به فرمانش سراسر چين و ماچين 

پسر دارد يكى چون رشك خورشيد 
كه خورشيد از جمالش گشته نوميد

به خوابش ديده بُد يك روز يارى
ولى بودند هر يك در ديارى

به خوابش ديده بود و گشته عاشق
ز خواب خويشتن نگذشته عاشق

دخترى را در شهر ختا به خواب ديده بود و در همان خواب عاشقش شده بود. 
خبر به گوش پادشاه رسيد. گفت بگرديد و آن دختر را پيدا كنيد. 

كه دختر دختر شهر ختا بود
كه دختر اختر برج صفا بود

جمال از ماه رويان بيشتر داشت
به قدر هر سر مويى هنر داشت...

  روايت آ پير از سنت ازدواج در 100 سال پيش
كار وصلت با ريش سفيدها بود. قبلش زن ها دختر را مى ديدند و مى پسنديدند. خانواده 
پســر، ريش سفيدى را مى بردند پيش خانواده دختر كه اگر دختر خود را مى دهى به 

پسر من بده. مردها مى رفتند. اگر قبول مى كرد خبر مى آوردند كه فالنى قبول كرد. 
بعد نوبت آن بود كه هيزم بياوريم. قطار شتر را مى برديم طاغزار. زن ها به گردن شترها 
پارچه هاى قرمز مى بستند. جوان ها و دوستان داماد، به همراه خود داماد، چند شتر را 
هيزم بار مى كردند و براى ُخُسر(پدرخانم ) داماد مى بردند. رسمى بود كه هنوز هم هست. 
مردها تفنگ داشتند. تفنگ ها را برمى داشتند و جلوى قطار شترها تير مى انداختند. هيزم 
كه مى بردند مردم مى فهميدند كه دختر فالنى، نامزد پسر فالنى شده است. بعد خانواده 

دختر، هيزم ها را بين اهالى تقسيم مى كردند. قديم اين بود، حاال حلقه مى دهند.
شب حنابندان، مجلس با خانواده عروس بود. تشت حنا را كه خانواده داماد آماده 
كرده بود، مى بردند به خانه عروس. آن جا زن ها مى زدند و مى خواندند و عروس 
را حنا مى بستند. بعد تشت را مى آوردند به خانه داماد و مردها، داماد را حنا 

مى بستند. آن جا هم مردها مى زدند و مى خواندند.

بعد هم مى رفتند نهبندان پيش ماليى و دختر و پسر را عقد مى كردند. زن ها نان مى پختند و مردها 
گوسفند مى كشتند. بعد همه مردم ده را دعوت مى كردند و غذا مى دادند.

فردا كه روز مجلس بود، داماد را به شتر مى نشاندند و مى بردند به حمام. زن ها هم عروس را مى بردند 
به حمام. حمام هم همين سر قنات بود. قنات ده سلم هنوز هم هست. جوان ها آن جا آبتنى مى كنند. 
به داماد مى گفتند «شــاه». زن ها جدا و مردها جدا دايره مى زدند و مى رقصيدند. چوب داشــتند و 
چوب بــازى مى كردند. همه اهالى ده هم مى آمدند. بعد عروس و داماد را مى آوردند و اتاق شــان را 
جدا مى كردند. آن ها را به تخت مى نشاندند و جلوى شان آيينه مى گذاشتند. عروس و داماد بايد به 
آيينه نگاه مى كردند. مردمى كه آمده بودند، سيبى يا انارى را به باالى تخت عروس و داماد مى زدند. 

دانه هاى انار مى ريخت روى سر و صورت شاه و عروس. 
عروس و داماد در حجله مى ماندند و مردم مى رفتند. 

پگاه كه در حجله را باز مى كردند، داماد مى رفت به حمام. بعد از حمام داماد مى رفت به «شاه گردى»؛ 
مى رفت پيش خوش(مادر خانم)اش. بعد از آن جا بايد به خانه  ريش سفيدهاى ده سر مى زد. داماد، 
خانه هر كســى كه مى رفت، صاحب آن خانه، بشــقاب شــيرينى يا چيز ديگرى به داماد مى داد. 
جلوتر(قبل از آن) چيزى تهيه مى كردند. مى دانســتند كه داماد، مى  آيد به شاه گردى. آن هايى كه 

داشتند بشقاب هفت رنگ جلوى داماد مى گذاشتند. نقل و شيرينى و نبات و...

حاج غالم مروى با 120 سال سن
 چشم و چراغ و تاريخ زنده ده سلم نهبندان است

مردى از
 قرن گذ شته

 ده سلم آخرين آبادى پيش از برهوت 
ده سلم آخرين روستاى خراسان جنوبى، پيش از ورود به برهوت شهداد است. از اين 
روستا تا روستاى شفيع آباد در آن طرف كوير، حوالى 200 كيلومتر راه است. در اين 
برهوت، نه آبى است و نه آبادى. در عوض انواع و اقسام عوارض زمين شناختى را در اين 
پهنه كويرى مى توان ديد؛ از كوه هاى مريخى كه در محدوده شهرستان نهبندان است 
تا كلوت ها كه تا نزديكى شفيع آباد ادامه دارند. ده سلم در 85 كيلومترى نهبندان و در 
حاشيه جاده نهبندان به شهداد قرار دارد.از ده سلم تا «ريگ يالن» هم راهى نيست. در 
قسمت شرق بيابان لوت، در نقطه تالقى سه استان خراسان جنوبى، كرمان و سيستان 

و بلوچستان تجمع عظيم و زيبايى از ساخت هاى ماسه بادى وجود دارد كه تپه هاى 
ماسه اى بلندى را تشكيل داده است. ريگ يالن 10 هزار مترمربع وسعت دارد.كوه هاى 
ماســه اى در حاشيه اين منطقه و با فاصله از يكديگر قرار گرفته اند، هر چه به سمت 
مركز ريگ يالن پيش  برويم فاصله  كوه ها كمتر و در نهايت به هم متصل مى شوند. در 
اين منطقه  بادهاى 120 روزه سيستان چاله هاى ماسه اى ساخته اند كه شيب زيادى 

دارند. «چاله مركزى لوت» از مناطق صعب العبور ريگ يالن است.
منطقه «گندم بريان» هم كه از آن به عنوان گرم ترين نقطه كره زمين ياد مى شود در 
150 كيلومترى ده سلم قرار دارد. گندم بريان پوشيده از سنگ ها و گدازه هاى بازالتى 

ســياه رنگ آتشفشانى است و همين پوشش سياه باعث باال رفتن شديد گرما در اين 
منطقه است. گندم بريان پست ترين منطقه داخلى ايران هم محسوب مى شود و همين 
موضوع نيز از ديگر داليل گرماى شــديد آن اســت. بنا بر تحقيقات كارشناسان در 
گندم بريــان در منطقه اى به طول 200 كيلومتر و عرض 150 كيلومتر هيچ موجود 
زنده اى زندگى نمى كند. مجتمع تپه هاى گندم بريان نيز 48 كيلومتر طول، 10 كيلومتر 
عرض و 480 كيلومتر مســاحت دارد. اين محوطه در 80 كيلومترى شمال شهداد و 

300 متر باالتر از سطح دريا قرار دارد.
ده سلم دو نمكزار، يك قنات پر آب و انبوهى نخلستان هم دارد.

سربازى آمد و نه سربازى رفت.
به قدر هر سر مويى هنر داشت...

روايت آ پير از سنت ازدواج در   روايت آ پير از سنت ازدواج در   روايت آ پير از سنت ازدواج در 
كار وصلت با ريش سفيدها بود. قبلش زن ها دختر را مى ديدند و مى پسنديدند. خانواده 
پســر، ريش سفيدى را مى بردند پيش خانواده دختر كه اگر دختر خود را مى دهى به 

پسر من بده. مردها مى رفتند. اگر قبول مى كرد خبر مى آوردند كه فالنى قبول كرد. 
بعد نوبت آن بود كه هيزم بياوريم. قطار شتر را مى برديم طاغزار. زن ها به گردن شترها 
پارچه هاى قرمز مى بستند. جوان ها و دوستان داماد، به همراه خود داماد، چند شتر را 
هيزم بار مى كردند و براى ُخُسر(پدرخانم ) داماد مى بردند. رسمى بود كه هنوز هم هست. 
مردها تفنگ داشتند. تفنگ ها را برمى داشتند و جلوى قطار شترها تير مى انداختند. هيزم 
كه مى بردند مردم مى فهميدند كه دختر فالنى، نامزد پسر فالنى شده است. بعد خانواده 

دختر، هيزم ها را بين اهالى تقسيم مى كردند. قديم اين بود، حاال حلقه مى دهند.
شب حنابندان، مجلس با خانواده عروس بود. تشت حنا را كه خانواده داماد آماده 
كرده بود، مى بردند به خانه عروس. آن جا زن ها مى زدند و مى خواندند و عروس 
را حنا مى بستند. بعد تشت را مى آوردند به خانه داماد و مردها، داماد را حنا 

مى بستند. آن جا هم مردها مى زدند و مى خواندند.
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چهره خبر

آیت اهلل جوادی آملی:
دانشگاههاوقتیاسالمیمیشود

کهدانشاسالمیباشد
رسا:آیت اهلل جوادی آملی با 
بیان این که دینی بودن علم 
را موضوع تعیین می کند نه 
عالم، گفت: دانشگاه ها وقتی 
اسالمی می شــود که دانش 
اســالمی باشــد. این استاد 
برجسته حوزه علمیه قم، روز 
گذشته در درس خارج خود 
که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با اشاره به بحث علوم دینی و غیردینی 
گفت: علومی که در دانشگاه و حوزه مطرح است، وقتی محل بحث نظام 
هستی باشد، درباره خداست و ما علم غیردینی نداریم. وی افزود: اما علمی 
که موضوعش فعل انسان است؛ مانند مدیریت، سیاست، صنعت و تجارت، 
می تواند دینی یا غیردینی باشد؛ اگر مطابق دستورات الهی باشد، دینی 

محسوب شده و اگر مطابق نباشد غیردینی خواهد شد.
آیت اهلل جوادی آملی با بیان این که فرض ندارد علمی که موضوع آن نظام 
هستی است دینی نباشد، اظهار داشت: دینی بودن علم را موضوع تعیین 
می کند نه عالم؛ دانشگاه ها وقتی اسالمی می شود که دانش اسالمی باشد؛ 
اســالمی شدن دانشــگاه ها راه های فراوانی دارد اما حرف اصلی را دانش 
می زند. وی ادامه داد: اگر دانش دینی شــد، فضا دینی خواهد بود؛ حتی 
تاریکی آیه روشن الهی است؛ چون نظم و فعل الهی است؛ حال اگر کسی 
کور باشد و نشانه های الهی را نبیند، مشکل از نشانه نیست؛ فرض ندارد 

که بحث درباره فعل و قول خداوند دینی نباشد.
این مفسر برجسته قرآن کریم در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید 
بر این که انســان باید به فکر آخرت خود باشد، ابراز داشت: انسان وقتی 
می خواهد زندگی ابدی داشته باشد، باید توشه ای داشته باشد که همواره 
تازه بماند؛ توحید و تقوا ابدی است اما مال حرام پوست انسان را می کند؛ 
کســانی که برای مــردم کار می کنند، حقوق خــود را می گیرند، دیگر 

زیرمیزی برای چیست؟
وی عنوان کرد: مال حرام راه تنفس انســان را می بندد و آن را به چوب 
خشکی تبدیل می کند که به هیچ دردی جز سوختن نمی خورد؛ رشوه ای 
که مســئول می گیرد مانند این اســت که انسان دلویی در چاه فاضالب 
بیندازد و فاضالب خارج کند؛ قرآن دیگر چگونه تعبیر کند و چگونه بگوید.

آیت اهلل جوادی آملی خاطرنشان کرد: قرآن هرچه که باید بگوید را بیان 
فرموده اســت؛ اگر خداوند متعال راه حمد را به ما نشان نمی داد و ما در 
برابر نعمت های الهی ستایش نمی کردیم، انسان در نعمت های الهی هم 

تصرف کرده و آن را در غیر جای خود مصرف می کرد.

وضعیتآموزشیحوزهعلمیهراباعنایتبه
بحثکارآمدیتبیینوتحلیلبفرمایید.

نظام آموزش حوزه یکی از اصیل ترین و باسابقه ترین 
نظام های آموزشی محسوب می شود و در درون نظام 
حوزه هم نســبت به نظام تبلیغ و نظام پژوهش، از 
سابقه بیشتر و ســابقه دیرینه تری برخوردار است و 
بیشتر بخش های دیگر درباره آن فکر شده، کار شده، 
تجربه شده و به مرور زمان دستخوش تغییراتی شده 
است. بعد از انقالب اسالمی طبعاً نظام آموزشی حوزه 
 غیر از این که ســیکل منظم تری به خود گرفت، هم 
به تدریج ســعی شــد که با نیازهای جامعه ارتباط 
بیشتری پیدا کند، هم ســطوح تخصصی در نظام 
آموزشی حوزه بیشتر شــکل بگیرد. یکی از برکات 
تالش مدیران سال های اخیر حوزه های علمیه همین 
است که توانستند رشته های تخصصی در حوزه های 
علمیه را پایه گذاری کنند و رشته هایی مانند تفسیر، 
تبلیغ، مسجد، نهج البالغه، کالم، فلسفه و امثال آن 
را به عنوان رشــته های تخصصی پایه گذاری کنند و 
اکنون نیز درصدد هستند این رشته ها را تنوع بیشتری 
ببخشــند و با رویکرد پاسخگویی به نیازمندی های 
جامعه مرتبط تر کننــد؛ این تالش، تالش محترمی 
اســت که اتفاق افتاده و باید با قوت بیشتری دنبال 
شود. برای این که این تالش منجر به نتیجه بیشتری 
شود و اثرگذارتر باشد، ما باید بتوانیم متناسب با نقاط 
تماس حوزه علمیه با محیط بیرون خود، دانش ها و 
مهارت های متناســب با آن را تولید کنیم. به عنوان 
مثــال ارتباط حوزه بــا حاکمیت، ارتبــاط حوزه با 
نهادهای حکومتی، ارتباط حوزه با اماکن مذهبی و 
بقاع متبرکه، ارتباط حوزه با مراکز آموزشی، ارتباط 
حوزه با مراکز مشاوره ای )بحث های مشاوره خانواده 
و تربیــت(، ارتباط حوزه با هنر و هنرمندان و جامعه 
هنری کشور، ارتباط حوزه با رسانه و به نوعی مدیریت 
رسانه و حضور در رسانه؛ این ها بخشی از آن نقاطی 

هستند که حوزه با آن ها باید تماس داشته باشد.

آیااینارتباطوزیرســاختدرحوزهمهیا
شدهاستیاایناعتقادوجوددارد؟

اکنون بویژه در مدیریت جدید تالش بر این اســت 
که این ارتباط برقرار شود و نگاه به بیرون و مجموعه 
دانش هــای حوزوی اتفاق بیفتد و برای شناســایی 
رشته های آموزشی مورد نیاز و شناسایی کاستی ها، 
از طریق مهندســی معکــوس می توانیم به نتیجه 
برســیم. به این معنا که نقاط تماس حوزه علمیه را 
با محیط بیرون شناسایی کنیم و پاسخگویی که در 
آن محیط ها الزم است داشته باشیم، معلوم کنیم؛ 
بعد متناســب با آن، دانش و مهارتی که امکان آن 
نــوع ارتباط را برای ما فراهم می کند، مشــخص و 
تعیین کنیــم؛ آن گاه می توانیم بگوییم چه مقدار از 
این دانش ها باید به صورت عمومی آموزش داده شود 
و چه مقدار از این آموزش ها باید تخصصی باشــد و 
رشــته های تخصصی برای آن پاسخگویی صورت 

بپذیرد؛ به همین خاطــر این اتفاق تا جایی که من 
اطالع دارم نیفتاده است. اگر ما به سمت رشته های 
تخصصی رفتیم، عمدتاً براساس همان دریافت های 
پیشین که نسبت به مأموریت حوزه داشتیم این کار را 
کرده ایم؛ مثالً گفتیم حوزویان باید مبلغان دین باشند 
بنابراین  رشته تبلیغ را پایه گذاری کردیم؛ یا گفتیم 
حوزه حتمــاً باید یک محور مباحث عقلی کالمی و 
اعتقادی را بپردازد بنابراین رشته کالم را پایه گذاری 
کردیم و... یک بخشی هم متأثر از بزرگانی بوده است 
که سابق بر این آموزش های تخصصی را پایه گذاری 
کردند و برای پایه گذاری این رشــته های تخصصی، 
مراکز آموزشی خود را در قالب رشته های تخصصی 

آوردند که کار درستی هم هست و اشکالی ندارد.

یکیازمباحثیکهدرحوزهمطرحاســت،
بحثنظاماتاجتماعیاست؛اینکهناظربه
مشکالتجامعهنظاماتاجتماعیشکلبگیرد
وپاسخگویمسائلحکومتباشد؛آیاتاکنون
دروسحوزهکارآمدبودهوایننهاددرراستای
مطالباتصورتگرفتهازنظاماســالمیگام

برداشتهاست؟
این که بگوییم حوزه باید پاسخگویی نظامات اجتماعی 
باشد، مثالً وقتی که می گوییم رابطه حوزه با هنر و یا 
رابطه حوزه با علوم انسانی اسالمی؛ ممکن است باز از 

آن طرف جنبه افراطی ماجرا در ذهن ما شکل بگیرد 
که بنابراین حوزه علمیه الزم است همه مسائل مربوط 
به هنر را پاســخ دهد و همه مسائل مربوط به علوم 
انسانی اســالمی را پاسخ دهد. این که عرض کردم با 
مهندسی معکوس این مسئله اتفاق می افتد، برای این 
اســت که ببینیم فهم حوزه در هر کدام از این نقاط 
تماس چیست و علوم حوزوی را براساس سهمی که 

حوزویان در آن مسائل الزم هست انجام دهند.
این که ســهم حوزه در تعییــن و طراحی نظامات 
اجتماعی مبتنی بر فرهنگ اســالمی چیست؟ این 
حوزه چه مســائلی دارد؟ چه بخشی از این مسائل را 

باید حوزه به عنوان کارشناس دین پاسخ دهد؟ ابتدا 
باید ســؤاالت را در بیاوریم و بعد این که متناسب با 
آن سؤاالت نظام دانشی که متناسب با این هست را 

پایه گذاری کنیم و آن نظام دانشی را آموزش دهیم.

خیلیازطلبههاجذبدانشگاهمیشوندیا
بهمراکزتخصصیگرایشپیدامیکنند؛چرا
حوزهعلمیهیکسازوکارمشخصویکنظام
آموزشیهدفمندنداشتهاستکهطلبهبعداز
مدتیاحساسکندنیازیبهدانشگاهیامراجعه

بهمباحثتخصصیدانشگاهندارد؟
مراکزی که حوزویان جذب آنجا می شوند و فعالیت 
می کنند را باید به دو دسته تقسیم کرد؛ یک دسته 
مؤسسات اقماری هســتند که در درون حوزه وجود 
دارند؛ چه مراکز پژوهشــی و چه مراکز آموزشی. به 
نظرم حساب این ها را باید از دانشگاه هایی که مرتبط 
با حوزه نیســتند، جدا کرد. تفاوت آن از این ناحیه 
است که بیشتر مؤسسات و مراکز پیرامونی و اقماری 
حوزه، هویت و ماهیت حــوزوی در آن ها غلبه دارد 
و دانش پژوهانی که در این مراکز تحصیل می کنند، 
ارتباطشان با حوزه معموالً قطع نمی شود یا می تواند 
که قطع نشود و این سبب می شود که هویت حوزوی 
خود را به میزان قابل مالحظه ای حفظ کنند. منتهی 
نکته ای که وجود دارد بویــژه در مراکزی که بیرون 

حوزه هســتند و حتی در مراکزی کــه درون حوزه 
هســتند، این است نقشــی که حوزه علمیه باید در 
این علوم ایفا کند چه نقشــی است؟ به عبارتی آیا 
کافی اســت که بیاییم طلبه را مثل یک دانشجویی 
کنار بقیه دانشجوها بنشانیم و آن هم به خاطر این  که 
یک مدرکی بگیرد و بتواند از اعتبارات آن اســتفاده 
کند؛ یک ســری مفاهیم و اصطالحات را حفظ کند 
و معلوم هم نیســت که چقدر بتواند از نظر نقادی و 
کالبدشکافی کافی به آن ها مســلط شود و از آن ها 
بتواند در اسالمیت نظام استفاده کند؛ لذا شیوه کار را 
باید اصالح کنیم، به گونه ای که حوزویان نقش فعال 

و اثرگذاری در تولید و توسعه علوم انسانی ایفا کنند.
عــالوه بر این، همــه حوزویان بنا نیســت در همه 
رشته های تخصصی ورود پیدا کنند و حتی این مراکز 
دانشگاهی و تحصیالت دانشگاهی و تنوع رشته هایی 
که در دانشــگاه وجود دارد، طبیعتاً مانع می شود که 
یک طلبه بتواند در شــمار زیادی از این ها ورود پیدا 
کند و طبعاً باید یک رشــته تخصصــی برای خود 
پیش بینی کند. پیشــنهاد من این است که آنچه در 
درون حوزه چه به واسطه مؤسسات اقماری، چه در 
متن حوزه الزم اســت اتفاق بیفتد این است که در 
نقاط تماس دانشــی و عملکردی حوزه با بیرون آن، 
دانش های مورد نیازی وجود دارد که حوزویان باید با 
آن تجهیز شوند، تا بتوانند در محیط بیرون چه محیط 
علمی، چه محیط آموزشی، چه محیط پژوهشی، چه 
محیط کاری و فعالیتی و تصمیم گیری، حضور فعال و 

مؤثری داشته باشند.

چقدروضعیتاکنونحــوزهرادربحث
کارآمدیمؤثرمیدانیــد؛درحالحاضرآیا
وضعیتآموزشــیحوزهکارآمدهســتو
میتواندپاسخگویمسائلکالنحکومتیو

اجتماعیباشدیاخیر؟
حوزه علمیه در یک مرحله گذار ســیر می کند که 
نسبت به پاســخگویی به نیازمندی های جمهوری 
اسالمی عقب است و نمی تواند چه در عرصه ملی و 
چه در عرصه فراملی، میدان هایی که انقالب اسالمی 
برای بسط اسالم فراهم کرده است را به اندازه کافی 
پوشش دهد. ولی در مســیر و تکاپوی این مسئله 
هستیم و عده ای از مدیران حوزه این دغدغه را دارند 
و تالش می کنند، برای این که این فاصله کم شــود. 
احساس می کنیم که این تالش دارد اتفاق می افتد 
و به همین دلیل در نظام آموزشــی حوزه، دوره به 
دوره تغییراتی اتفاق می افتد و دارند تالش می کنند 
که درس های فقه و اصول را با حفظ آثار کارآمدی که 
داشته، کوچک سازی کنند و در زمان کمتری طالب 
بتوانند تسلط الزم را پیدا کنند، تا از وقت مازادشان 
برای مباحث دیگری که الزم و مفید است استفاده 
شود. این برنامه ریزی ها و دغدغه ها در نظام آموزشی 
حوزه وجود دارد؛ ولــی این که بگوییم اکنون اتفاق 
افتاده یا به اندازه کافی رخ داده است؛ اینطور نیست.

برش

مرحلــه  یــک  در  علمیــه  حــوزه 
گــذار ســیر می کنــد که نســبت 
به پاســخگویی به نیازمندی های 
جمهوری اســامی عقب اســت و 
نمی تواند چه در عرصه ملی و چه 
در عرصه فراملی، میدان هایی که 
انقاب اســامی برای بسط اسام 
فراهم کرده اســت را بــه اندازه 

کافی پوشش دهد

اندیشه

حجتاالسالمدکترپیروزمند:

تولیددانشمتناسببانیازجامعهموجبکارآمدیحوزهعلمیهمیشود

»شناساییرشتههایآموزشیدرنظامآموزشیحوزه اندیشه
علمیهبســیاراهمیتدارد.دراینراســتامیتوانیمازطریق
مهندســیمعکوسبهنتیجهبرسیم؛یعنینقاطتماسحوزهبا
محیطبیرونراشناساییکنیمومتناسبباآندانشومهارت

فراهمکنیم«.اینجمالتبخشــیازپاسخحجتاالسالمدکتر
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وعده پاداش وزير براى ملى پوشان
ورزش: وزير ورزش و جوانان در رابطه بــا اينكه اختالف كارلوس 
كى روش و برانكو ايوانكوويچ ســرمربيان تيم ملى و پرسپوليس در 
جام ملت هاى آسيا هم ادامه دار شده و آيا وزارت ورزش قصد ندارد 
تذكرى به اين افراد بدهد، افزود: بهتر است كه همه انرژى را صرف 

حمايت از تيم ملى مان بكنيم و اميدوارم بتوانيم قهرمان شويم. 
سلطانى فر در مورد پاداش ملى پوشان در صورت موفقيت هم گفت: 

براى تيم ملى پيش بينى پاداش كرده ايم. 
وزير ورزش و جوانان در پاســخ به اين پرســش كه آيا قصد سفر به 
امارات براى ديدن بازى تيم ملى فوتبال ايران را دارد، تصريح كرد: 
اميدوارم در مراحل بعدى كنار تيم باشيم. تا االن هميشه در كنار تيم 

بوده ام و تالش مى كنم كه بازهم كنار تيم ملى باشم.

وزير ورزش حوثى ها: 
اين تيم ملى ربطى به يمن ندارد

ورزش: حسن زيد، وزير ورزش حكومت حوثى ها (جنبش انصاراهللا) 
يمن بعد از شكست سنگين اظهارنظر جالبى بر زبان آورد.او در اين 
باره گفت : اين تيم   ملى ربطى به ما ندارد و نماينده حوثى ها نيست. 
ما مخالف حضور تيم   ملى فوتبال يمن در هر رقابتى كه در دو كشور 
شرور هم پيمان يعنى عربستان سعودى و امارات برگزار شود، بوده و 
هستيم. وزير جوانان و ورزش يمن در صنعا گفت: ما با فدراسيون هاى 
ورزشى براى حمايت هاى عملى و مالى در ارتباط نزديك هستيم اما 
با فدراسيون فوتبال كه به رياست العيسى در شهر عدن مستقر است 

هيچ گونه ارتباطى نداريم. 

پيشنهاد جالب مهدوى كيا 
به رئيس كنفدراسيون فوتبال آسيا

ورزش: مهدى مهدوى كيا كه براى مراســم افتتاحيه جام ملت 
هاى آســيا به امارات دعوت شــده بود در ديدار با شيخ سلمان 
رئيس كنفدراسيون فوتبال آسيا پيشــنهاد جالبى را به وى ارائه 
كرد.كاپيتان سابق تيم ملى ايران كه ســفير فوتبال پايه در آسيا 
هم هست در ديدار خود با شيخ سلمان از وى خواست تا شرايطى 
فراهم شــود كه تيم هاى جوانان باشگاه هاى مختلف كه در ليگ 
قهرمانان آسيا حضور دارند روز قبل از برگزارى بازى بزرگساالن 
دو تيم با هم بازى كنند. اين اتفــاق در فوتبال اروپا در قالب يك 
جام در حال انجام اســت و بــه همين دليل مهــدوى كيا چنين 
پيشنهادى را مطرح كرد.شيخ ســلمان در اين ديدار از پيشنهاد 
مهدوى كيا استقبال كرد اما مدعى شد برگزارى چنين مسابقاتى 
طبعا هزينه هاى زيادى را در پى خواهد داشت كه اگر هزينه هاى 
آن تامين شــود مطمئنا مى تواند به رشد و توســعه فوتبال آسيا 

كمك فراوانى كند.

احتمال حضور جهانبخش 
مقابل ويتنام قوت گرفت

ورزش: عليرضــا جهانبخش از زمانى كه تيم ملى به امارات ســفر 
كرده در اكثر برنامه هاى گروهى ملى پوشان حضور داشته و تنها روز 

گذشته به صورت اختصاصى تمرين كرد.
اين بازيكن كه در ديدار اول تيم ملى مقابــل يمن روى نيمكت 
نشســته بود مهياى حضــور در ميادين شــده  و در صورتى كه 
كى روش روى او نظر داشته باشــد مى تواند در تركيب تيم ملى 
به ميدان برود.البته با توجه به دورى چنــد هفته اى جهانبخش 
از مسابقات رسمى باشــگاهى و ملى شايد كى روش براى بازى با 
ويتنام براى چند دقيقه از اين بازيكن اســتفاده كند تا او مهياى 

ديدار حساس با عراق شود.

هشدار AFC درباره دزدى حق پخش 
جام ملت هاى آسيا

ورزش: شــركت «بى اوت كيو» از جمله شــركت هايى است كه در 
مقابل «بى اين اسپورت» قطر شــكل گرفته و گهگاه اقدام به دزدى 
در پخش مسابقاتى مى كند كه اين شــركت قطرى حق پخش آنرا 

برعهده دارد.
«بــى اوت كيو» اخيــرا در جام ملت هاى آســيا هــم زمينه پخش 
غيرقانونى چند مسابقه را بدون خريدن حق پخش در چند كشور از 

جمله عربستان فراهم كرده است.
كنفدراسيون فوتبال آســيا در بيانيه اى اعالم كرد: «AFC شركت 
بى اوت كيو را به خاطر پخش غير قانونى جام ملت هاى آسيا 2019 
محكوم مى كند. AFC  براى پخش قانونى در عربستان و كار كنار 
ديگر مالكان حقوق ورزشى مشــاوره داده است. كنفدراسيون آسيا 
به حمايتش از شركاى تجارى و پخش تلويزيونى ادامه مى دهد و از 

حقوق قراردادى اش حفاظت مى كند.»

سرمربى هند: غول خفته بيدار شده است
ورزش: تيم ملــى فوتبال هنــد در اولين ديدار خــود در جام 
ملت هاى آسيا فراتر از انتظار ظاهر شــد و با نتيجه 4 بر 1 تايلند 

را شكست داد.
استفان كنستانتين، ســرمربى هند بعد از برترى تيمش حاال از 
آرزوهاى بزرگ خود با اين تيم گفت: با وجــود همه چيزها بايد 
بهتر و بهتر شــويم. فوتبال هند خيلى جا براى بهتر شدن دارد و 
خيلى از مسائل مديريتى و مربيگرى در اين تيم بايد اصالح شود 
و بهبود يابد. االن مهم اســت كه فوتبال هند در مسير پيشرفت 
به كار خود ادامه دهد. باالخره موفق شــديم كه بــراى فوتبال 
هند احترام بخريم و باعث شــويم همه به فوتبــال هند احترام 
بگذارند؛ غول خفته اى را كه چهار ســال پيش كشته و دفن شده 

بود زنده كرديم. 

گلدى يف: در نيمه دوم تمركزمان به هم ريخت
ورزش: ســرمربى تيم فوتبال تركمنســتان گفت: بازيكنانم تمام 
تالششان را كردند؛ تمام تمركزشان را گذاشــتند، اما در نيمه دوم 

تمركزشان به هم ريخت.
هوجا گلدى يف بعد از شكســت مقابل ژاپن در اوليــن ديدار جام 
ملت هاى آســيا گفت: بازيكنانــم تمام تالششــان را كردند؛ تمام 
تمركزشان را گذاشــتند، اما در نيمه دوم تمركزشان به هم ريخت، 
اما به بازيكنانم تبريك مى گويم.وى درباره مســابقات بعدى براى 
عمان و ازبكستان عنوان كرد: االن نمى توان تصميم واضحى درباره 
مســابقات بعدى انجام داد؛ هنوز وقت داريم و بايد براى مسابقات 

بعدى آماده شويم.

  قلعه نوعى : ورزشگاه امام رضا
نگين ورزش ايران است

ورزش: امير قلعه نوعى كه به همراه تيم سپاهان براى انجام يك بازى دوستانه 
با پديده شهر خودرو در ورزشگاه امام رضا (ع) حضور يافته بود ، ورزشگاه امام 
رضا (ع) را نگين ورزش ايران خواند و افزود : بايد از آستان قدس رضوى تشكر 
و تقدير كرد كه با احداث اين چنين استاديومى افتخارى را براى ايران اسالمى 
به وجود آورده اند. سرمربى تيم سپاهان درباره زمين چمن ورزشگاه امام رضا 
(ع) گفت : كيفيت اين زمين فراتر از همه ورزشگاه هاى ايران است و تجهيزات 
سقف ، نور و صوت آن هم نشان دهنده رعايت استانداردهاى يك ورزشگاه 

مدرن و در خور شأن است.

  با پيگيرى هاى مالك پديده شهر خودرو
بدهى سوبا پرداخت شد

ورزش: بدهى ديارا سوبا، مهاجم ســاحل عاجى سابق پديده شهرخودرو 
پرداخت شد تا خطر كسر شش امتياز به كلى از بين برود. شكايت ديارا سوبا 
به فيفا مبنى بر عدم پرداخت مطالبات اين بازيكن از سوى باشگاه كه در چند 
هفته اخير به كابوس بزرگ فوتبال مشهد بدل شده بود در شرايطى با تالش 
حميداوى حل و فصل شد كه اعالم شده بود كه به دليل مشكالت تحريم 
بانكى، مسئوالن پديده نتوانســته اند طلب 135 هزار دالرى اين بازيكن را 
پرداخت كنند ولى ظاهرا از طريق يك بانك انگليســى و در قالب پوند اين 

پرداخت انجام شده است.

آپوئل به دنبال فسخ توافقى قرارداد قوچان نژاد
ورزش: به نقل از ســايت كركيداى قبرس، رضا قوچان نــژاد پس از بازى 
83 دقيقه اى در تركيب آپوئل در جام حذفى در بازى اخير ليگ دسته اول 
قبرس دوباره از فهرســت تيمش خارج شد. اين بازيكن ايرانى از شخصيت 
عالى برخوردار است و هيچ  مشكلى براى تيم آپوئل با وجود نيمكت نشينى 
ايجاد نمى كند اما با داشتن رزومه بسيار خوب در گذشته نمى تواند در آپوئل 
به اهدافش برسد. ترامزانى، سرمربى ايتاليايى هم اكنون سعى مى كند فرصت 
بازى را به بالوگ بدهد اما كارنامه درخشان رضا قوچان نژاد كه با به ثمر رساندن 
گل هاى زياد در اردويژه هلند به قبرس آمد ديگر اهميتى ندارد.در ادامه اين 
مطلب آمده است: با توجه به شرايط حاكم شايد باشگاه آپوئل به دنبال راهى 
براى فسخ توافقى قرارداد رضا قوچان نژاد باشد كه تا سال 2020 معتبر است. 

انتقال قرضى نيز يكى ديگر از راه حل ها است.

اسامى بازيكنان دعوت شده به تيم ملى فوتسال 
ورزش: اردوى آماده سازى تيم ملى فوتسال كشورمان از 22 دى ماه در مركز 
ملى فوتبال آغاز مى شود. محمد ناظم الشريعه، سرمربى تيم ملى فوتسال اسامى 

بازيكنان دعوت شده به اردوى تيمش را به شرح زير اعالم كرد:
مسلم اوالدقباد، سعيد افشار، عليرضا جوان ، سعيد مومنى ، مرتضى عزتى 
، بهزاد عظيمى ،سجاد مســيحى ، مهرداد قنبرزاده ، ميثم خيام ، محسن 
محمدزاده ، ســينا پركاس ، مراد ناظرى ، على رستمى ، مسعود محمدى ، 

سيدابوالفضل حسينى ، طاها نعمتيان و مهدى كريمى .

نفت مسجدسليمان 2 بازيكن جديد جذب كرد
ورزش: تيم فوتبال نفت مسجدسليمان تمرينات خود را در اين شهر پيگيرى 
مى كند و براى نيم فصل دوم مسابقات آماده مى شود. شاگردان عليرضا مرزبان 

احتماالً در نيمه دوم تعطيالت، اردويى تداركاتى در تهران برگزار مى كنند.
نفتى ها همچنين اميرحسين اميرى از پيكان و محمد پاپى از فجر سپاسى 
شيراز را با قراردادهايى به مدت نيم فصل به خدمت گرفتند و با چند بازيكن 

ديگر در حال مذاكره هستند.

در ديدارى دوستانه؛
تكرار پيروزى سپاهان برابر پديده 

ورزش: تيم فوتبال سپاهان ديروز با دعوت باشگاه پديده ميهمان اين تيم در 
شهر مشهد بود و در ديدارى دوستانه موفق شد با تك گل سجاد شهباززاده 

مقابل اين تيم به برترى دست يابد.
پديده در مسابقات ليگ هم در هفته هاى پايانى برابر سپاهان قرار گرفته بود كه 
آن مسابقه هم با گل مهرداد محمدى به سود شاگردان قلعه نوعى خاتمه يافته 

بود. از اين ديدار حدودا 700 هوادار استقبال كردند.

خوش وبش برانكو و كواچ در تمرين بايرن 
ورزش: تيم فوتبال پرسپوليس براى برپايى اردوى آماده سازى در قطر حضور 
دارد و اين در حالى است كه باشگاه هايى همانند بايرن مونيخ، منچسترسيتى و 

... هم در قطر حضور دارند تا اردوى خود را در كمپ اسپاير برگزار كنند.
بعد از تمرين نوبت صبح ديروز تيم پرسپوليس و به دليل همسايگى تمرين 
پرسپوليس و بايرن مونيخ برانكو ايوانكوويچ با نيكوكواچ سرمربى تيم بايرن مونيخ 

ديدار و گفت وگوى صميمانه اى داشت. 

نخستين برد پيكان با فركى
ورزش: تيم هاى فوتبال پيكان و پارس جنوبى ظهر ديروز در ديدارى تداركاتى 
مقابل هم به ميدان رفتند.پيكان در نيمه اول موفق شد توسط سامان نريمان 
جهان به گل برسد و بازى با همين نتيجه يك بر صفر در نهايت به پايان رسيد.

كاوه رضايى در تمرينات پرسپوليس
ورزش: كاوه رضايى بازيكن تيم فوتبال كلوب بروژ ديروز در تمرينات تيم 
فوتبال پرسپوليس در دوحه حضور پيدا كرد. كاوه رضايى بازيكن تيم فوتبال 
كلوب بروژ در تمرينات سرخ پوشان حضور و  با  بازيكنان خوش و بش كرد. وى 

نيز براى برگزارى اردو همراه تيمش در دوحه به سر مى برد.

پرسپوليس برگه قرارداد را براى بوديمير فرستاد
ورزش: ماريو بوديمير مهاجم كروات تيم فوتبال دينامو زاگرب مورد توجه 
تيم پرسپوليس قرار گرفته و مذاكراتى هم با اين بازيكن انجام شده است. اين 
مذاكرات مراحل نهايى خود را سپرى مى كند و به احتمال فراوان طى روزهاى 
آينده بوديمير با عقد قرارداد با پرســپوليس به اردوى اين تيم در دوحه قطر 
خواهد پيوست.در همين رابطه، باشگاه پرسپوليس برگه قرارداد را براى بوديمير 

ارسال كرده و قرار است اين بازيكن بعد از بررسى هاى نهايى آن را امضا كند.

استقاللى شدن نورافكن، در گرو تخفيف شارلوا
ورزش: اميد نورافكن براى استقاللى شدن منتظر توافق مالى با باشگاه شارلوا 
است. اميد نورافكن بعد از نيم فصل نيمكت نشينى در شارلوا تصميم دارد دوباره 
به استقالل برگردد، در اين بين اولويت اصلى مديران استقالل اين است كه 
قرارداد اين بازيكن را قطعى امضا كنند اما مديران شارلوا فقط با انتقال قرضى 
اين بازيكن موافق هستند.  در اين بين مديران استقالل موافقت ضمنى خود را 
با انتقال قرضى نورافكن اعالم كرده اند اما نهايى شدن اين قرارداد منوط به اين 
مساله است كه قيمت اين انتقال بسيار پايين باشد.  مديران استقالل و شارلوا 
در حال مذاكره هستند تا در نهايت اين انتقال را نهايى كنند و البته براى نهايى 

شدن اين موضوع بايد باشگاه بلژيكى به آبى ها تخفيف ويژه بدهد.

اخبار جام ملت هاى آسيا
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دو شرط مهم مورينيو براى بازگشت به رئال
ورزش: با توجه به عالقه زياد پرز به سبك مربيگرى مورينيو، ممكن است او به زودى 
دوباره هدايت رئال را بر عهده بگيرد و نشريه موندو ديپورتيوو خبر از مذاكرات او با پرز براى 
پذيرش اين سمت داده است. مورينيو از امكان بازگشت به برنابئو استقبال كرده اما معتقد 
است:  اين تيم در دو پست مهاجم نوك و دفاع وسط ضعف دارد و از پرز خواسته به او بگويد 
امكانات مالى رئال مادريد براى تقويت تركيب و جذب دو بازيكن بزرگ براى تقويت اين 
پست ها چگونه است. بعد از جدايى رونالدو آمار گلزنى كهكشانى ها افت محسوسى 

داشته است. همچنين آمار دفاعى نيز در فصل جارى تعريف چندانى نداشته است.

صالح و رنار، بهترين هاى سال آفريقا
ورزش:كنفدراسيون فوتبال آفريقا بهترين هاى سال 2018 اين قاره را انتخاب كرد 
كه جايزه بهترين بازيكن و مربى به محمد صالح و هروه رنار رســيد. صالح در سال 
2018 عملكرد خيره كننده اى داشت و توانست ليورپول را به فينال ليگ قهرمانان 
اروپا برســاند. همچنين بازى هاى خوب او در اين فصل باعث شد تا قرمزها شانس 
اصلى قهرمانى اين فصل ليگ برتر باشند. هروه رنار بعد از 20 سال مراكش را به جام 
جهانى رساند.تيم منتخب ســال 2018 آفريقا نيز شامل: اونيانگو، بن عطيه، بايى، 

كوليبالى، اوريه، پارتى، كيتا، محرز، صالح، مانه، اوباميانگ است.

شب درخشان كين؛ دو ركورد شكسته شد
ورزش: در ديدار دور رفت مرحله نيمه نهايى جام اتحاديه فوتبال انگليس تاتنهام 
در ورزشگاه ومبلى لندن ميزبان چلسى بود. گل اول اين ديدار را هرى كين موفق 
شد از روى نقطه پنالتى در دقيقه 26 به كمك سيستم VAR به ثمر برساند تا بتواند 
در ششمين بازى متوالى براى سفيدپوشان گلزنى كند. هرى كين با اين گل عمال 
بيشترين گل متوالى را براى اسپرزها به ثمر رسانده است. اين تنها ركوردى نبود كه 
كين ديشب شكست. كاپيتان تيم ملى انگليس به اولين بازيكن تاتنهام مبدل شد 
كه در 5 فصل متوالى بيش از 20 گل در هر فصل براى اسپرزها به ثمر رسانده است.

بوفون: در يووه عصبى شده بودم
ورزش : جانلوئيجى بوفون دروازه بان ايتاليايى پارى سن ژرمن در گفتگو با ونيتى 
فر به مرور روزهاى سخت كارنامه ورزشى اش در دوران حضور در يوونتوس پرداخته 
است. او در اين گفتگو اعالم كرده كه در ابتداى كارنامه ورزشى اش، دچار افسردگى 
شده بود و يك بار به خاطر حمله عصبى و وحشت زدگى نتوانسته بود در يك بازى 
يوونتوس را همراهى كند. بوفون دراين رابطه گفته:« براى چند ماه، همه چيز برايم 
بى معنا بود. حس مى كردم كه براى هيچ كسى مهم نيستم. دچار حمله عصبى شده 

بودم و شرايط بازى كردن را نداشتم»

ورزش: ناكام بزرگ گروه نخســت مســابقات جام ملت هاى آسيا امروز در 
ســيزدهمين بازى جام به مصاف تيم بحرين مى رود. تايلندى ها كه پس از 
شكست مقابل هند تازه وارد سرمربى خود را بركنار كردند حاال اميدوارند با 
تغييراتى كه در كادر فنى خود ايجاد كردند بتوانند شكست دور از انتظار بازى 
اول را جبران كنند. تايلندى ها اگر در بازى امروز براى دومين بار شكســت 
بخورند و نتوانند امتيازى به دست آورند نخستين تيم حذف شده جام لقب 
خواهند گرفت و بايد با انجام يك ديدار تشــريفاتى ديگــر مقابل ميزبان از 

امارات خارج شوند.
اما نتيجه اين ديدار براى بحرينى ها بسيار حائز اهميت است، آنها كه در ديدار 
نخست مقابل ميزبان با يك امتياز از زمين خارج شدند يقين دارند با برترى 
مقابل تايلند مى تواند امتيازهاى خود را به عدد چهار برسانند كه اين اتفاق 
در بازى آخر مى تواند نقش تعيين كننده اى در سرنوشت آنها داشته باشد. 
اين بازى ساعت 14:30 به وقت تهران در ورزشگاه آل مكتوم شهر دبى انجام 

خواهد شد.

ورزش : اردن پس از شكست مدافع عنوان قهرمانى در ديدار نخست گروه 
دوم رقابت هاى جــام ملت ها حاال در دومين بازى به مصاف تيم ســوريه 
خواهد رفت. اردنى ها كه پس از ثبت يك پيروزى ارزشمند مقابل استراليا 
حاال به اين خودباورى رسيده اند كه مى توانند يكى از تيم هاى صعود كننده 
به دور حذفى بازى ها باشــند با انگيزه فراوانى به مصاف سوريه مى آيند . 
ديدار صدرنشين گروه دوم مرحله نخست با سورى ها كه در ديدار اول برابر 
فلسطين متوقف شــدند مى تواند يكى از بازى هاى جذاب اين تورنمنت 
در مرحله فعلى به حســاب آيد. اما بدون ترديد بازيكنان تيم ملى سوريه و 
جوانان اين تيم به سادگى ميدان را خالى نمى كنند. چرا كه غفلت در اين 
بازى مى تواند هزينه سنگينى براى سورى ها در پى داشته باشد از اين رو 

آنها حق هيچگونه اشتباهى را نخواهند داشت.

ورزش: امارات ميزبان با يك اشتباه داورى توانست از شكست در 
ديدار افتتاحيه فرار كند. اما بدون شــك اين خوش شانسى ممكن 
اســت در بازى برابر جدى ترين مدعى گروه نخســت تكرار نشود. 
آنها حاال با يك امتياز بايد به مصاف تيم شــگفتى ساز گروه نخست 
بروند تا در حضــور هواداران خود از جايگاه فوتبالى  شــان در قاره 

آسيا دفاع كنند.
هند با شكســت پر گل تيم فوتبال تايلند در بازى نخســت حاال به 
دنبال يك نتيجه متفاوت ديگر برابر ميزبان است. هندى ها به خوبى 
مى دانند نگاه خيلى از تيم هاى حاضر در مسابقات به ساق پاى آنها 
دوخته شده است چون با عبور از سد تيم امارات آنها مى توانند ضمن 
تثبيت جايگاه خود در صدر جدول نخستين صعود كننده به مرحله 
حذفى مسابقات باشند از اين رو آنها در اين بازى هم به دنبال تكرار 
نتيجه ديدار اول هستند تا در كنار اردن به عنوان پديده جام هفدهم 

معرفى شوند. 

ورزش: تيم تازه وارد فيليپين در بازى سخت و طاقت فرساى اول خود مقابل 
كره جنوبى به خوبى ظاهر شــد اما با يك بدشانسى فرصت كسب امتياز در 
اين بازى را از دست داد تا ســه امتياز كامل اين ديدار به حساب كره جنوبى 
واريز شــود. آنها در ديدار دوم براى چنين دومين تيم سه امتياز گروه سوم 
مى خواهند به شكلى ظاهر شــوند تا در پايان اين بازى امتياز اين تيم هم از 

صفر به سه تبديل شود تا معادله صعود به روز آخر كشيده شود.
بازيكنان فيليپين بــا ارائه بازى مطلوب مقابل كره جنوبــى اين دلهره را به 
جان كادر فنى چين و مارچلو ليپى انداخته اســت كه اگر لحظه اى غفلت 
كنند ممكن است در برابر اين تيم با چالشى بزرگ مواجه شوند از اين رو آنها 
حق هيچ گونه اشــتباهى مقابل اين تيم را ندارند تا بتوانند با كسب دومين 
سه امتياز خود در اين گروه مسير خود را براى صعود به مرحله بعدى هموار 
كنند تا ديدار سوم خود در اين گروه به ديدار تعيين كننده براى صدرنشينى 
تبديل شود. اين ديدار روز جمعه ساعت 17 به وقت تهران در ابوظبى برگزار 

خواهد شد.

ورزش : ناكامى در بازى نخســت و شكســت مقابل تيم درجه سه آسيا 
ضربه مهلكى به پيكره استراليا وارد كرد. انتقادهاى سنگين رسانه هاى 
اســتراليايى و منطقه از عملكرد ضعيف اين تيم باعث شد فشار سنگين 
روانى به اردوى اين تيم وارد شود. حاال آنها براى جبران ناكامى در بازى 
نخست به مصاف فلسطين خواهند آمد. به همان ميزان كه استراليايى ها 
مى توانند در اين بازى شانس پيروزى داشــته باشند، فلسطينى ها هم 
مى توانند با توقف دوباره ايــن تيم مدافع عنوان قهرمانــى را از چرخه 

مسابقات خارج كنند.
مالقات دوم آنهــا تكليف جدول رده بنــدى اين تيم در پايــان روز دوم 
مســابقات اين گروه را روشــن خواهد كرد. به اعتقاد كارشناسان تكليف 
استراليا و فلسطين روز جمعه روشن خواهد شد كه آيا شانس بقا در ادامه 
مسابقات را خواهند داشت يا اينكه ديدار سوم آنها در دور مقدماتى به يك 
ديدار كامال تشريفاتى تبديل خواهد شد. اين بازى روز جمعه ساعت 14:30 
به وقت تهران برگزار خواهد شد تا پرونده گروه دوم در دور دوم بسته شود.

ورزش: پيــروزى كمرنگ جدى ترين مدعى گروه ســوم مســابقات مقابل 
فيليپين انتقادهاى تندى را عليه كادر فنى كره جنوبى به وجود آورد تا حدى 
كه كارشناســان پيش بينى كردند با اين وضعيت كره جنوبــى  نمى تواند به 
عنوان يك مدعى به دنبال ثبت يك موفقيت بزرگ باشد، به همين دليل آنها 
مى خواهند در دومين بازى خود مقابــل ضعيف ترين تيم حاضر در اين گروه 
نتيجه اى را به دســت آورند كه جبران پيروزى كمرنگ آنهــا مقابل فيليپين 
باشد. قرقيزستان كه با تيمى سالخورده پا به مسابقات آسيايى گذاشته است 
نمى خواهد با ناكامى محض اين مسابقات را تمام كند از اين رو آنها  مى خواهند 
نمايشــى منطقى را مقابل يكى از بهترين تيم هاى حاضر در مسابقات داشته 
باشــند، تا به اين ترتيب ثابت كنند براى تفريح به مســابقات نيامده اند. اگر 
قرقيزها بتوانند در بازى مقابل كره جنوبى عملكرد خوبى داشته باشند و اين 
تيم را متوقف كنند قطعا به يكى از تيم هاى شگفتى ساز در دوره دوم مسابقات 
تبديل خواهند شد كه مى توانند نقش ويژه اى در سرنوشت اين تيم در صعود 

به مرحله بعدى داشته باشند.

سينا حســينى: با برگزارى 12 بازى از 36 بازى مرحله 
مقدماتى جام ملت هاى آســيا حاال چهره تيم هاى حاضر 
در اين رقابت ها براى عالقه مندان به فوتبال آسيا به خوبى 
نمايان شده است، با وجود ايرادهاى فراوانى كه هميشه به 
فوتبال ملى قاره كهن وارد بوده اســت در اين تورنمنت اين 
حقيقت فاش شــد كه تيم هاى درجه دو و سه آسيا نسبت 
به سال هاى اخير رشد چشــمگيرى داشته اند و فاصله هاى 
گذشته اينك به پائين ترين حد ممكن رسيده و هيچ تيمى 

حاشيه امنيت ندارد.
اما با اين وجود چند تيم پتانســيل الزم براى درخشــش 
هميشــگى در اين رقابت هاى قاره اى را دارند و مى توانند 
براى همه تيم ها دردسر ساز ظاهر شوند.يكى از اين تيم ها 
تيم ملى فوتبال كشورمان است كه با درخشش در مسابقه 
نخست خود در مرحله گروهى نشــان داد از ساير تيم هاى 
حاضر در اين مرحله يك سر و گردن باالتر است و بى دليل 

نيســت كه اين تيم در رده بندى جهانــى مدت طوالنى به 
عنوان تيم اول قاره آســيا در صدر تيمهاى آسيايى ايستاده 

است.
تيم ملى ايران به اذعان بســيارى از كارشناســان داخلى و 
بين المللى اين توانايى را دارد كه پس از گذشت چهل سال 
يك بار ديگر به عنوان يكــى از تيم هاى قدرتمند قاره كهن 
با عبور از حريفان خود به ديــدار پايانى راه پيدا كند تا جام 
قهرمانى را از آن خود كند.حضور بازيكنان مستعد و توانمند 
در تركيب تيم ملى ايران ايــن امكان را در اختيار كادر فنى 
تيم ملى قرار داده تا بتواند به طلســم ناكامى هاى ايران در 

اين مسابقات پايان دهد .

حواشى خود ساخته
اما در اين ميان يك مســئله نگران كننده كه مى تواند تيم 
ملى را از رســيدن به ايــن مهم دور كند موضوع حواشــى 

تايلند با جام خداحافظى مى كند؟

مالقات سورى ها با پديده جام

جزيره نشين ها در انديشه عبور از ديوار چيندوئل ميزبان با مدعى تازه وارد كره اى ها به دنبال قدرت نمايىمدافع قهرمانى دوباره باز خواهد گشت؟

پنج شنبه ساعت 14:30

پنج شنبه ساعت 17:00

جمعه ساعت 17:00پنج شنبه ساعت 19:30 جمعه ساعت 19:30جمعه ساعت 14:30
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اولين حضور مجيدى در تمرين استقالل بعد از 2000 روز

فرهاد، لباس رزم پوشيد

يويا اوساكو  56، 61
ريتسو دوان 71

اوديل احمدوف  34
الدور شومرادوف 86

محسن القصانى 72

ارسالن آمانوف  27
احمد عطايف  79

خودســاخته موجود در فوتبال ايران است. درگيرى لفظى 
كارلوس كى روش و برانكو به عنــوان مهمترين چالش اين 
روزهاى فوتبال ايران دلهــره بزرگى را به جان عالقه مندان 
به تيم ملــى انداخته اســت، البته در كنار ايــن تنش ها و 
درگيرى هاى عجيــب و غريــب رفتار برخــى بازيكنان و 
اطرافيان تيم ملى و باشــگاه پرســپوليس نيز مزيد بر علت 

شده تا اين درگيرى و دعوا به اوج برسد.

درگيرى هاى فضاى مجازى
در كنار تنش در ميان سلبريتى هاى محبوب فوتبال ايران، 
درگيرى لفظى و ناشايســت هواداران در فضاى مجازى و 
شــبكه هاى اجتماعى نيز به بدترين شكل خود رسيده كه 
البته در اين ميان اظهارنظرهاى احساســى و غير مسئوالنه 
برخى افراد نيز در برافروخته شــدن آتش اختالفات نقش 
تأثيرگذارى داشته است، به عنوان مثال، واكنش هاى گاه و 

بيگاه مدير كل روابط عمومى وزارت ورزش و جوانان است 
كه به صورت كامال مبتديانه در اين دعوا ورود مى كند و بعضا 
با جانبدارى هاى رنگى آتش اختالفات را شعله ور مى كنند 

تا بحران جدى تر از هر زمان احساس شود.

آتش بياران معركه
در كنار اين اتفاقات نقش رسانه ها نيز كامال مشهود است. 
رسانه هاى نوشتارى و اينترنتى با جناح بندى و قرار گرفتن 
در جبهه يكى از طرفين دعوا نقش پر رنگى در جهت دهى 
به افكار عمومى ايجــاد مى كنند كه اين مســئله مى تواند 
چالش را به باالترين ســطح ممكن برساند. پرسش سؤاالت 
بى اساس و غير منطقى در كنفرانس سرمربى تيم ملى پس 
از بازى با يمن و پيش از آن طرح سؤاالت هدفدار از سرمربى 
تيم فوتبال پرسپوليس درباره حريف تيم ملى ايران در دور 
مقدماتى همه و همه باعث شد اين آتش زبانه بكشد و بلوايى 

در فوتبال ملى ايران رخ دهد.
در كنار تأثيرگذارى رسانه هاى نوشــتارى و اينترنتى بايد 
به عملكرد بحث برانگيز رســانه ملى هم اشــاره كنيم، در 
دوره كنونى دو برنامه به صورت مســتمر هــر روز اتفاقات 
جام هفدهم را پوشــش مى دهند كه متأسفانه اين فضاى 
دو قطبى و تنش آميز به رســانه ملى هم رســيده است و 
عوامل برنامه ساز رســانه ملى كه دوره هاى قبل به عنوان 
يار دوازدهم در كنار تيم ملى بودند حاال به واســطه سليقه 
برنامه سازان و مجريان تلويزيونى كامال جهت دار عمل مى 
كنند و با طــرح مباحث غير اصولى به ايــن فضاى پر تنش 
دامن مى زنند تا افكارعمومى و طرفدار دو جبهه به بهانه اين 

اظهارات دعوا را با شدت بيشترى دنبال كنند.
در اين جا بايد به واكنش غيــر اصولى مهدى طارمى پس 
از گلزنى مقابل يمن و نشــان دادن عدد 6 به دوربين هاى 
تلويزيونى كه خشم هواداران استقاللى را برانگيخت اشاره 
كرد. به نظر مى آيد در اين برهه فدراسيون فوتبال و وزارت 
ورزش و جوانان بايســتى در اين برهــه تاريخى به ماجرا 
ورود كنند و با اعالم آتش بس فورى به همه اركان درگير 
اين قائله ، فضا را به ســمت آرامش پيش ببرند تا تيم ملى 
ايران به آرزوى ديرينه اش دست پيدا كند و چهارمين جام 
قهرمانى در دوره اى كه لياقت و اســتحقاقش را داريم به 

دست بيايد.
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جواد رستم زاده: سرانجام ديروز فرهاد مجيدى پس 
از انتصابش به سمت دستيارى شــفر كتش را كند تا با 
شــروع تمرينات اســتقالل عمال وارد چرخه مربيگرى 
شود. چرخه اى پر فراز و نشيب كه خيلى ها را به عرش 
رســانده و خيلى ها را به فرش. فرهــاد البته بر خالف 
خيلى از همتايان خود با صبر و حوصله گرفتن مدارك 
معتبر وارد دنياى مربيگرى مى شود اما تا ليگ حركتش 
را آغاز نكند نمى شــود پيش بينى درستى از سرنوشت 
هفت محبوب در عالم مربيگرى داشــت. تمرين ديروز 
اســتقالل پس از پايان اعتصاب بازيكنــان اين تيم از 
ساعت 11 در زمين شــماره دو ورزشگاه آزادى و پشت 
درهاى بسته برگزار شــد و مجيدى كه با مرسدس بنز 
وارد مجموعه تمرينى استقالل شده بود پس از حضور در 
رختكن، مورد استقبال حاجيلو، شفر، رحمتى، حيدرى 
و ديگر اعضاى رختكن قرار گرفت. در اين تمرين البته 
اميرحســين فتحى، مديرعامل باشگاه استقالل هم در 
زمين شماره دو ورزشــگاه آزادى حاضر شد تا عالوه بر 
دلگرمى دادن به بازيكنان راجع به مشكالت مالى چند 
وقت اخير اين باشــگاه صحبت كند. اميرحسين فتحى 
گفت: مشكالت شــما را مى دانم و درك مى كنم. بعد از 
بازى پديده بدنبال رفع مشــكالت بوديم و روز گذشته 
بحث مالى ما حل شد و از امروز حواله ها صادر مى شود. 
ما همچنان پيگير كارها هســتيم تا شما تنها به تمرين 
فكر كنيد و روحيه بااليى داشــته باشيد. به همه خسته 
نباشيد مى گويم و از صبورى شما تشكر مى كنم. از آقاى 
رحمتى كه در اين مدت كنار من بود تشكر مى كنم كه 
همه جا كنار من بود و تالش كرد تا مشكالت حل شود.

او افزود: نظر شفر اضافه شــدن دو نفر به كادرفنى بود. 
مارتين فوركل به زودى به جمع ما اضافه مى شــود. او 
تجربه خوب و مــدرك باالى مربيگــرى از يوفا دارد و 
مى تواند كمك تيم باشد و در زمينه تيم هاى پايه نيز به 

ما كمك مى كند. فرهاد مجيدى نيز سرمايه، اسطوره و 
ذخيره باشگاه است و با پيشنهاد شفر به تيم ما اضافه شد 
تا بتوانيم از توانايى فنى او استفاده كنيم. كمپ بزودى 
آماده مى شود و جمعه يا شنبه به اردو مى رويم. در حال 
مذاكره هستيم تا بازيكنان مورد نظر كادرفنى به كمپ 
ما اضافه شوند. گفتنى است بازيكنان استقالل پيش از 

اين به خاطر عــدم دريافت پرداختى 
از باشــگاه دســت بــه اعتصاب 
زده بودند و در تمرين و تســت 
پزشكى اســتقالل حضور پيدا 
نكردند. پس از پايان وعده هاى 
فتحى و با اضافه شدن مجيدى 
به تمريــن بازيكنان بــا انگيزه 

مضاعــف كار خــود 
را شــروع كردنــد. 
كــه  مجيــدى 
خسرو حيدرى و 
مهدى رحمتى 
را به عنوان دو 
و  هم تيمــى 
دوست خود 
را در بيــن 
يكنــان  ز با
ل  ســتقال ا

مى ديد، آماده 
شد و به همراه آن ها 

تمرين كــرد تا نشــان 
دهــد كارش را پرقدرت 
شــروع مى كند. شايد 
هيچكس به اندازه فرهاد 
حاال از طرح لباس هاى 

استقالل خوشحال نباشــد. مربيان استقالل در تمرين 
از لباس هايى با طرح لباس هــاى چريكى و با رنگ آبى 
استفاده مى كنند و مجيدى نيز در اولين تمرين لباس 
رزم بر تن كرد تا پس از 2000 روز دورى از اســتقالل 

شروع جالبى داشته باشد.

على عبداحد: هفته نهم و پايانــى از دور رفت ليگ برتر 
باشگاههاى كشور در حالى امروز بعدازظهر با انجام 4 ديدار 
پيگيرى مى شود كه پتروشــيمى بندر امام با 8 پيروزى و 
بدون شكست و كسب 16 امتياز در صدر جدول قرار گرفت 
و با اقتدار قهرمان نيم فصل شد (پتروشيمى بندر امام در 
هفته نهم استراحت دارد). تيم شيميدر تهران ديگر مدعى 
قهرمانى كه با 6 پيروزى و يك باخت و 13 امتياز در مكان 
دوم جدول قرار دارد امروز ميهمان آويژه صنعت پارســا 

مشهد است.
مشهدى ها كه در دو هفته متوالى مقابل حريفان، بازى هاى 
خود را برده اند، با روحيه اى مضاعــف و ميل به پيروزى و 
شكست شيميدرى كه اصطالحاً يك پادگان بازيكن ملى 
و صاحب نام در اختيار دارد وارد ميدان مى شوند. البته تيم 
هاى بسكتبال خراسان رضوى همواره در مقابل تيم هاى 
بزرگ، مبارزه هايى كوبنده و نفس گير تا ثانيه هاى پايانى 
داشته اند. بنابراين پيش بينى مى شود امروز در مشهد نيز، 
شيميدر تهران روز ســختى با آويژه صنعت مشهد داشته 
باشد و همچنين عالقه مندان به بســكتبال شاهد يكى از 
جذاب تريــن ديدارهاى هفته پايانــى دور رفت ليگ برتر 

باشگاههاى كشور باشند.
در آبادان، تيــم پااليش نفــت ميزبان تيــم قدرتمند 
شهردارى گرگان اســت. آبادانى ها و گرگانى ها هر كدام 
با 12 و 11 امتياز در رديف هاى ســوم و چهارم جدول 
همسايه هســتند. تيم پگاه تهران در خانه خود پذيراى 
ذوب آهن اصفهان است. ذوب آهنى ها با 10 و پگاهى ها 
با 8 امتياز، پنجم و هشــتم جدول قــرار دارند. تيم نهم 
جدولى پدافند رعد دزفول ميهمان نيروى زمينى تهران 
است. تيم تهرانى نيروى زمينى با 10 امتياز رتبه ششم 

جدول را دارد.

برنامه ديدارهاى هفته نهم ليگ برتر بسكتبال
پگاه ايران - ذوب آهن اصفهان 

پااليش نفت آبادان - شهردارى گرگان 
نيروى زمينى تهران - رعد پدافند دزفول 

آويژه صنعت پارسا مشهد - شيميدر تهران در سالن مرحوم 
على حميدى مشهد

پتروشيمى بندر امام= استراحت
همه ديدارها راس ساعت 16 انجام مى شود

محمدرضا خزاعى: امروز، پنجشــنبه 20 ديماه، با بازى 
نفت وگاز و سپاهان در ســالن «پدخندق نفت گچساران» 
هفته يازدهم ليگ برترهندبال آغاز مى شــود. شاگردان 
مهدى آزادمنجيــرى، قهرمان فصل قبــل، دراين دوره 
حال و روز خوشــى ندارند و تا اينجاى كار، از 9 بازى، يك 
برد، يك مســاوى و 7 باخت در پرونده دارند. كم توجهى 
مســئوالن و كم كردن اعتبارات فصل جارى، باعث شده 
است تا تعدادى از ســتاره هاى فصل قبل، ازاين تيم جدا 
شــوند و ديگربازيكنان هم انگيزه اى ندارند. امروزهم به 
نظرنمى رسد آنها در مقابل تيم خوب فوالد مباركه سپاهان، 

حرفى براى گفتن داشته باشند. 
 ســه بازى ديگر اين هفته، فردا در اصفهان، اسالم آباد و 

سبزوار برگزار خواهد شد.

بازى انتقامى در اصفهان
ذوب آهن كه درنيم فصــل اول و در كرمان تنها بااختالف 
يك گل، بازى را به مس واگذار كرده بــود، در اصفهان به 

انتقام مى انديشد. 
درسالن انقالب اسالمى اســالم آبادغرب، تيم صدرنشين 

زاگرس، ميزبان تيم انتهاى جدولى هيئت هندبال نجف آباد 
اســت. هرچند بازى رفت دو تيم در نجف آبــاد، با يكى از 
بردهاى ناپلئونى زاگرس و تنها با اختالف يك گل تمام شده 
است، اما، حاال وضع فرق كرده است. شاگردان كاكولوند، 
براى حفظ صدرنشينى و بدست آوردن تفاضل گل بهتر، 
براى روزهاى آينده، كه شايد كار رقابت قهرمانى با سپاهان 

به تفاضل گل بكشد، نياز به برد با گلهاى زده بيشتر دارد. 

نبرد سبزوار
سربداران ســبزوار كه با وجود گذشــت 10هفته از ليگ 
ســى و يكم، نتوانسته به فرم مطلوب برســد، بايد از يك 
جايى كار حركت رو به باال را آغاز كند. اين نقطه شــروع 
مى تواند همين فردا و از بازى برابر نيروى زمينى كازرون 
باشد. چرا كه نه؟ ســبزوارى ها از سد بسيارى از تيم هاى 
بزرگ در سالن ســربداران گذشــته اند. و حاال بايد يك 
بار ديگر با حمايت انبوه هواداران خــود، كازرونى ها را از 
پيش رو بردارند. تا باروحيــه اى بهتر به هفته هاى آينده 
بينديشند و به دنبال جايگاه باالتر و مناسب ترى درجدول 

رده بندى باشند.
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ورزش : تيم ملى ژاپن در نخستين ديدار خود برابر تركمنستان در جام ملت هاى آسيا 
به سختى از سد حريف عبور كرد تا استارت خيره كننده اى در جام هفدهم نداشته باشد. 
سامورايى ها كه تصور نمى كردند چنين آغازى درجام ملتها داشته باشند مغرورانه به ميدان 
آمدند و برابر تركمنستان نمايشى معمولى به اجرا در آوردند، اما در آن سو تركمنستان با 
جديت و انگيزه فراوان از همان ابتداى بازى به صورت جدى مقابل ژاپنى ها صف آرايى 
كردند كه حاصل اين اتفاق برترى يك نيمه اى اين تيم براى پر افتخارترين تيم قاره آسيا 
بود. تيم ملى ژاپن اما در نيمه دوم با نمايش منطقى سه گل متوالى زد و در نهايت به پيروزى 
3 بر 2 دست پيدا كرد .سامورايى ها در دقيقه 27 با شوت تماشايى ارسالن آمانوف دروازه 
خود را باز شده ديدند و در نيمه اول شكست خوردند، اما با دو گل يويا اوساكو در دقايق 56 
و 61 پيش افتادند و سومين گل را در دقيقه 71 توسط ريتسو دوان به ثمر رساندند، اما در 
دقيقه 79 با پنالتى احمد عطايف يك گل ديگر دريافت كردند ولى در نهايت به برترى 3 بر 2 
دست پيدا كردند و صاحب سه امتياز شدند.قضاوت اين ديدار بر عهده عليرضا فغانى با كمك 
رضا سخندان و محمدرضا منصورى بود. «هيروكى ساكاى» و «شويچى گوندا» هر دو از ژاپن 

و «يلياسوف» از تركمنستان بازيكنانى بودند كه از داور كارت زرد گرفتند.

ورزش: ازبكستان ديروز در نبردى نفس گير موفق شد با نتيجه دو بر يك عمان 
را شكست دهد و همراه با تيم ژاپن در گروه ششــم سه امتيازى شوند. عمانى 
ها هم به مانند اردن ، هند و حتى تركمنستان بازى هاى جام ملت ها را مقابل 
ازبكستان تحت تاثير بازى خوب قرار دادند. مطمئناً هكتور كوپر و شاگردانش 
فكر نمى كردند كه مقابل عمان به چنين ســد محكمى بخورند و به دردســر 
بيفتند. اين ديدار با احتياط دو تيم  آغاز شد و در ادامه ازبكستان با ميدان دارى 
هافبك هاى خود بازى را اداره كرد  و در دقيقه34 توسط احمدوف از روى يك 
ضربه ايستگاهى ازبكستان به گل رسيد تا  اين ديدار در نيمه اول با نتيجه يك بر 
صفر به سود شاگردان كوپر خاتمه يابد.اگرچه گل اول را ازبك ها به ثمر رساندند 
اما اين عمانى ها بودند كه در ابتداى نيمه مربيان خطرناك تر ظاهر شده و خيلى 
زود هم به گل تساوى دست پيدا كردند.با اين حال تجربه باالى ازبك ها به داد 
آنها رســيد تا بازيكن تعويضى كوپر در دقيقه 85 گل برترى را به ثمر برسانند.

كريمس مدافع ازبكستان در اين بازى دقيقه 91 از زمين بازى اخراج شد تا يك 
فرصت مهم گلزنى را از عمان بگيرد. 

سامورايى از دام تركمن ها گريختند

پيروزى سخت ازبك ها

ليگ برتر بسكتبال كشور

روز سخت شيميدر تهران در مشهد
هفته يازدهم ليگ برترهندبال

نبرد انتقامى در نصف جهان

همراه با جام ملت هاى آسيا

كوليبالى، اوريه، پارتى، كيتا، محرز، صالح، مانه، اوباميانگ است.  فصل متوالى بيش از 20 گل در هر فصل براى اسپرزها به ثمر رسانده است.

خبر

    هفته بيست و پنجم ليگ برتر فوتسال
تقابل حساس فرش آرا  با مس 

در سونگون
ورزش: هفته ماقبل پايانى ليگ برتر فوتســال عصر 
فردا از ساعت 16 به طور همزمان برگزار مى شود كه در 
حساس ترين بازى اين هفته تيم هاى دوم و سوم جدول 

به مصاف هم مى روند.
اين بــازى شــايد بــراى مس كــه بــا 54 امتياز 
جايگاهش تثبيت شــده و فاصلــه 7 امتيازى اش 
با گيتى پســند به گونه اى اســت كه قابل جبران 
نيســت، حساســيتى نداشــته باشــد، امــا براى 
فرش آراى مشــهد كه جايگاهش از ســوى حفارى 
و ســوهان محمد ســيما تهديد مى شــود، بسيار 
مهم اســت. فرش آرا اگر بتواند در اين بازى پيروز 
شــود آن گاه با توجه به بازى هفتــه آخرش مقابل 
ارژن در مشــهد مى توان گفــت گام بلندى براى 
تثبيت جايگاهش برداشته است، چرا كه هفته آخر 
حفارى يك جدال ســخت در اصفهان با تيم مدعى 
گيتى پســند دارد. ديدار اين هفتــه حفارى با تيم 
سقوط كرده شهردارى ســاوه است و براى كسب 3 
امتياز بازى كار سختى ندارد. شايد تساوى فرش آرا 
در سونگون هم نتيجه خوبى براى شاگردان حسن 
زاده باشــد تا آنوقت اميدوار به شكست حفارى در 
هفته آخر و پيروزى خانگى خودشــان و در نتيجه 

كسب جايگاه سوم پيش از پلى آف باشند. 

جمعه 21 دى 1397
پارسيان شهر قدس -آذرخش بندرعباس  

مقاومت البرز - سوهان محمد سيما قم  
مس سونگون - فرش آرا  

حفارى اهواز - شهردارى ساوه  
- سن ايچ ساوه ارژن شيراز  
- گيتى پسند  اهورا بهبهان 

شهروند سارى - مقاومت قرچك

با قضاوت فغانى، سخندان و منصورى

حاشيه هاى خودساخته تيم ملى 
باعث نگرانى همه ايرانى ها شده است

دشمن در خانه

ت
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ادب و هنر

يادداشت

يادداشت

بسيار برجسته، بسيار بى مدعا
سيدعبداهللا حسينى

در ســال 59 يا 60 بود كــه يك مقاله براى 
ترجمه به من دادند. اين مقاله سرگذشــت 
ما را عوض كرد. در اين مقاله ســردبير تايمز 
نوشــته بود، يك روز در دفتر كارم نشســته 
بودم كه يك خبرنــگار با وضع كامًال ژوليده 
آمــد و گفت: من مى خواهم كار كنم؛ اما من 
متناســب با وضع ژوليدگى او گفتم: براى شما كارى نداريم؛ اما 50 

سال بعد ديدم او رهبر انقالب شوروى شد.
ايــن مقاله خيلــى در من تأثير گذاشــت، كه اگر اســتعدادى در 
كشــور داشــتيم نبايد آن را از دســت دهيم. از يك طــرف درباره 
خودم ديدم چقدر اســتادان در پيدا كردن اســتعدادم اثر داشته اند. 
همچنيــن وقتى جلســات شــعر حوزه هنــرى را در مشــهد راه 
انداختيــم، به فكر اين بودم كه اســتعدادهاى جوان را شناســايى 
كنم. در آن زمان در جلســات حــوزه هنرى پنج يا 6 نفر بيشــتر 
نبودنــد. ما در آن دوران به فكر اســتعداديابى افتاديم؛ بنابراين يك 
فراخوان و مســابقه در سطح دبيرستان هاى اســتان برگزار كرديم. 
از مجموع 120 شــعرى كه به دســت ما رســيد حدود 10 شعر را 

پذيرفتيم.
كاظمى يكى از همان 10 نفر بود. البته شعرش آنچنان كه بايد قوى 
نبود، اما از همان چند بيت كامًال مشــخص بود كه چقدر اســتعداد 
دارد. آن قدر آن شــعر به دل من نشست و آن قدر استعداد در همان 
ابيات كشــف كردم كه وقتى براى اولين بار كاظمى نوجوان را ديدم 
فكر كردم چندين ســال است او را مى شناسم؛ بنابراين او را تشويق 

كردم تا به جلسات شعر مشهد بيايد.
جلسات شعر مشهد جلسات خاصى بود؛ چون هر سال خدمت مقام 
معظم رهبرى مى رســيديم. همچنين ما هر هفته جلسات گوناگونى 

داشتيم كه شعرها را بررسى و ارزيابى مى كرديم.
در آن اوايل كاظمى بســيار تحــت تأثير بيدل بود. ما بســيار با او 
صحبــت كرديم كه قبول كند بايد زبان خــودش را پيدا كند. به او 
گفتيم بايد از شــاعران ديگر نيز تقليد كنى، تا زبان خودت را بيابى. 
از اين رو هفته اى يك كتاب شعر مى دادم تا تقليد كند؛ برخى اشعار 

او تقليد از شاعرانى مانند على معلم بود.
كاظمى شاعرى بى ادعاست. با اينكه شاعرى بسيار برجسته است، اما 
بى مدعاترين شــاعر نيز هست. همچنين او شاعرى حق شناس است. 
كاظمى در حق همه كســانى كه در شــاعر شدنش نقش داشته اند، 
لطف بســيار دارد. اينك فقط افغانستان به او نمى بالد، بلكه ايران و 

تمام كشورهاى فارسى زبان به او افتخار مى كنند.
من يك بار به او گفتم ادبيات افغانســتان را راه بينداز. بنابراين او در 
كنار جلسات شعر مشهد، جلسات شعر افغانستان را نيز راه انداخت. 
شاعران افغانســتانى پس از انقالب اسالمى، مستقيم و غيرمستقيم 

محصول اين جلسات هستند.

مردى كه انسان را رعايت كرد
آرش شفاعى

اوايــل دهــه 70 بــود و من يــك دانش آموز 
دبيرستانى بودم كه تازه كشف كرده بودم چقدر 
به شــعر عالقه مندم. چيزهايــى كه مى گفتم، 
براساس همان شعرهايى بود كه در گوشه و كنار 
به دستم مى رسيد، شعرهاى كالسيك شاعران 
متقدم، شعرهايى پر از شمع و گل و مى و ساقى. 
چيزهايى كه ربطى به زندگى ما نداشت؛ اما چاره اى جز تقليد نداشتم، 

چرا كه مى پنداشتم شعر يعنى همين!
در آن روزگار شعرى خواندم كه نگاهم را به شعر عوض كرد: «زمستان» 
اخوان، با تصويرهايى زنده و حس و حالى كه در هيچ شــعرى تا آن روز 
نديده بودم؛ شعرى كه فرياد مى زد در روزگار ما و براى روزگار ما سروده 
شده. نگاهم و راهم عوض شده بود اما سرگردانى بيشتر شده بود. چطور 
مى شــد از آن ذهن و زبان كالســيك رها شد و به زبانى رسيد كه زبان 
امروز ماســت. به هر درى مى زدم تا از اين سرگردانى و حيرت رها شوم، 
اما چيزى نمى يافتم. در همين احوال بود كه كتابى به دســتم رسيد به 
نام «روزنه» نوشــته محمدكاظم كاظمى ، كه البته آن روزها شعرهايى از 
او خوانده بودم اما نمى شــناختمش. «روزنه» همان چيزى بود كه من و 
بسيارى از همنســالنم به دنبالش بوديم، راهنمايى براى وارد شدن به 
فضاى شعر امروز و كالسى كه به ما آموخت براى شاعرى بايد چه كرد. 
اين حرف را امروز كه سالگرد تولد نويسنده «روزنه» است نمى گويم؛ پيشتر 
در برابر اين پرسش قرار گرفته ام كه تأثيرگذارترين كتاب زندگى ام چه 
بوده است و هربار بى درنگ گفته ام: «روزنه». به اين اعتبار من و خيلى از 
شاعرانى كه در دهه 70 به عرصه شعر وارد شدند و تجربه هاى خود را به 

جامعه ادبى ايران عرضه كردند، وامدار كاظمى هستيم. 
بعدها او را از نزديك ديدم؛ ساده و بى آاليش اما سختكوش و تيزهوش. 
همه اين ها به كنار، او را انســانى صــادق و روادار يافتم كه در مباحث 
گوناگون ادبى و فرهنگى اگرچه خود نظر و ديدگاهى برآمده از مطالعات 
و پژوهش هايــش را دارد، اما ديدگاه هاى ديگران را مى شــنود و محترم 
مى دارد. كيميايى كه در دوران هيجان زده ديدگاه هاى تند يكطرفه شايد 
خريدار نداشته باشد، اما اصيل است و درست. كاظمى  در همه اين سال ها 
بى ادعا و بدون وابستگى به بودجه هاى اين و آن سازمان و نهاد، يك تنه 
كار خود را كرده اســت. معلمى اش، تحقيقش، شعرش و كادرسازى اش 
براى ادبيات فارسى بدون ادعا، آرام و آگاهانه پيش رفته است. شايد اگر 
كســى يك دهم كارى را كه او براى بيدل كرده است، انجام داده بود، از 
در و ديوار پژوهشكده ها و مؤسسات منتفع از بودجه عمومى باال مى رفت 
و به كمتر از 10 شغل راضى نبود، اما او در خلوت خود و در گوشه اتاق 
خانه اش به اندازه بسيارى از مدعيان كار كرده است، نوشته است و تربيت 

كرده است.
من به عنوان كسى كه خود را شاگرد كاظمى  مى داند، در وجود او نه تنها 
شاعرى خوش سخن و پژوهشگرى منصف، كه انسانى بزرگ را ديده ام كه 
«انسان را رعايت مى كند» و اين فضيلت در دورانى كه تيغ طعن و توهين 
براى به كرسى نشاندن حرف خود از همه سو بلند است، كيميايى است 
كه در وجود اين مرد و مردانى چون او يافت مى شود. تولدش به او و به ما 

دوستداران شعر و ادب فارسى خجسته بادا.

گفت و گوى قدس با محمدكاظم كاظمى،شاعر مهاجر افغانستانى به بهانه سالروز تولدش

مهندس كلمات
 در مصاحبه هاى قبلى مكرر گفته ايد علت 
عالقه تان به شعر، پدرتان بوده است. اگر در 
چنين خانواده اى متولد نمى شديد باز هم به 

شعر عالقه مند مى شديد؟ 
عالقه من به شــعر ذاتى بــود و از اولين زمان هايى 
كه به ياد دارم حس مى كردم به شــعر عالقه دارم، 
چنانكــه در بين اعضاى خانواده و بين چهار خواهر 
و برادر، فقط من شــاعر شــدم. در خانه هم زمينه 
رشــد من فراهم بود، چون پدرم به شعر عالقه مند 
بود و شــناخت خوبى از شعر، نقد شعر و آرايه هاى 
ادبى داشــت. ايشان خيلى خوب شــعر را ارزيابى، 
نقد و تصحيح مى كرد. او اولين مصحح شــعرهاى 
من بود. محيط خانه ما سرشار از فعاليت هاى ادبى 
مثل مشاعره بود. در خانه ما كتاب هايى مانند ديوان 
حافظ و در كل متاع ادبى خريدار داشــت. اگر اين 
بستر براى رشد من وجود نداشت به احتمال قوى 
مشغوليت اصلى من چيز ديگرى مى شد و با تفنن 

به شعر مى پرداختم. 

 با اين پيشينه خانوادگى چه طور شد كه در 
رشته مهندسى ادامه تحصيل داديد؟ 

دو چيز در اين انتخاب مؤثر بود. در آن زمان من فقط 
عالقه مند به سرايش شعر بودم و طبيعتاً در چنين 
حالتى نمى توانســتم تصور كنم به عنوان شاعر در 
اين جامعه زندگى كنم و شاعرى هم نمى تواند براى 
كسى شغل باشد؛ بنابراين از بين مشاغل گوناگون 
بايد آن چيزى را كه دوست داشتم به عنوان رشته 
تحصيلى انتخاب مى كردم و چون در كنار ذوق ادبى، 
ذوق رياضى و مهندســى هم در من وجود داشت، 
رشــته مهندســى را انتخاب كردم. از طرفى برادر 
بزرگ تر من مهندس ساختمان بود و ماكت هايى كه 
مى ســاخت براى من جذاب بود، براى همين رشته 
مهندســى عمران را انتخاب كردم. ما چهار خواهر 
و برادر هســتيم كه دو برادر مهندس هستند و دو 

خواهرم در رشته پزشكى تحصيل كرده اند. 

 از افتادن در مسير ادبيات و شعر پشيمان 
نيستيد؟ 

نه! اصالً چنين حسى ندارم. افرادى كه فعاليت ادبى 
مى كنند، احساس هويت مى كنند، چون مشغول به 
كارى هســتند كه خيلى ها از انجام آن ناتوانند. اگر 
در رشــته تحصيلى ام فعاليت مى كــردم در نهايت 
فقط يك مهندس ســاختمان مى شدم و در طول 
اين ســال ها كارنامه ام اين بود كــه تعدادى واحد 
ساختمانى طراحى كنم يا در گرايش هاى مختلف 
مهندسى تعدادى خانه يا سوله بسازم. خب در اين 
شهر ميليون ها خانه وجود دارد، هزاران كيلومتر راه، 
ســد و پل بدون من ساخته شده و ساخته خواهد 
شد، اما هيچ كس نمى تواند نظير آثار ادبى من، اثرى 

خلق كند، 

 تا آنجا كــه به ياد دارم به كارهاى فنى هم 
عالقه مند بوديد، درست است؟ 

بله عالقه مند بوده و هســتم. اين عالقه مندى را هم 

از پدرم به ارث بــرده ام. البته پدرم برخالف من بود؛ 
تفننى به ادبيات مى پرداخت و كار اصلى اش فنى بود. 
كارگاه توليد مصنوعات فلزى داشت و در بسيارى از 
پروژه هاى آبرســانى هرات فعاليت كرده بود. به همه 
امور فنى مختلف اعم از تعمير ماشــين، برق كشى 
ســاختمان، لوله كشى و نجارى آشــنايى داشت و 
خودكفــا بود. مــن از بچگى در كنار پــدرم بودم و 
همه اين هــا را مى ديدم و ياد مى گرفتم و اكنون هم 
كارهاى فنى انجام مى دهم. جعبه ابزار تكميلى دارم 
و امــور مربوط به خانه را خودم انجام مى دهم. عالقه 
من به ابزار در حد عالقه ام به كتاب اســت. در كل در 
زندگى ام دو فروشــگاه من را متوقف مى كرده است، 
يكى فروشگاه كتاب و ديگرى فروشگاه ابزار فروشى. 
البته در ســال هاى اخير كمتر مقابل كتاب فروشى 
توقف مى كنم چون فرصت كتاب خواندن ندارم، اما 
همچنان به فروشگاه هاى ابزار فروشى عالقه مند هستم. 

 آخرين ابزارى كه خريديد چه بوده است؟ 
انبردستى ظريف و كوچك، البته نمونه آن را داشتم 
كه گم شــده بود. در جعبه ابــزار من چندين نوع 

انبردست مى بينيد. 

 چه ابزارى را دوست داريد بخريد؟ 
دستگاه فرز(با خنده)؛ چون خيلى از كارهاى خانه 
را مى شــود با دستگاه فرز انجام داد و البته دستگاه 

خطرناكى است. 

 در گفت وگوهــاى مختلف گفته ايد كه به 
ايران  به  افغانستان  داخلى  خاطر جنگ هاى 

آمديد؛ همراه خانواده مهاجرت كرديد؟ 
من همراه با پدر و مادرم به ايران آمدم. يك خواهرم 
در انگلستان است، يك برادرم در آمريكا و يك برادر 

ديگرم در افغانستان زندگى مى كند. 

 شما به فكر رفتن به كشورهاى ديگر نبوديد؟ 
من بــه خاطر زندگى ادبى و فرهنگى كه داشــتم 
عالقه مند بودم در محيط هاى فارســى زبان و زبان 
فارسى، مثل ايران زندگى كنم. ذوقيات و عالقه مندى 
من در اين محيط مى توانســت ارضا شــود، نه در 
كشورهاى ديگر. فعاليت هايى كه من انجام مى دهم 
و موقعيــت ادبى كه من در ايران دارم، نمى توانم در 
كشــورهاى ديگر انجام دهم و داشــته باشم. دليل 
مهاجرتم بــه ايران، هميــن زبان 
مشــترك و دغدغه هاى فرهنگى 
مشــترك بود و بــه خاطر اين 
دغدغه ها جاى ديگر نمى توانستم 
زندگى كنم. البته من اين مسئله 
را به ديگــران توصيه نمى كنم. 
قوانين مهاجرت در ايران بسيار 
ســخت اســت و آن قدر براى 
مهاجران فرسودگى هاى روحى 
و آسيب هاى اجتماعى به همراه 

دارد كه به افــراد و هموطنانم توصيه مى كنم اگر 
مى توانند به جايى مهاجرت كنند كه در آنجا آينده 

بهترى دارند، از رفتن اجتناب نكنند. 

 بازگشت به افغانستان چطور؛ دوست داريد 
به كشور خودتان برگرديد؟ 

اگر شــرايط تجرد داشــتم، بى ترديد به افغانستان 
برمى گشــتم و در كشــور خودم زندگى مى كردم، 
چون آنجا وطن ماست و هر كسى در كشور خودش 
آســايش و آرامش خاطرى دارد كه در هيچ جا آن 

آرامش را نمى تواند به دســت آورد. همسر و فرزند 
راه بازگشت خيلى از مهاجران را به افغانستان بسته 
است، به هر حال فرزندان من در ايران متولد شده اند 
و ظالمانه است آن ها را به كشورى كه با آن بيگانه اند، 
ببرم. مهاجران در آنجا فقــط و فقط دغدغه كار و 
درس دارند، اما در ايران اين دغدغه ها چندين برابر 
اســت. هر سال بخش عمده اى از وقت و انرژى من 
صرف امور مربوط به تمديد اقامت، گواهينامه، رفع 
انســداد كارت هاى بانكى، رفع انســداد خط تلفن 
همراه، رفع مشكالت نام نويسى بچه ها در مدارس و... 
مى شود. مهاجران براى كوچك ترين مسئله معيشتى 
و ادارى محدوديــت دارند، مثالً بيمه و گواهينامه 
هر ســال بايد تمديد شــود، آن هم با اســتعالم و 

دوندگى هاى متفاوت.

 اولين بار چه زمانى احساس كرديد شاعريد؟ 
با چاپ كتاب يا حضور در جلسات شعرى؟ 

خيلى پيشــتر از اين ها؛ از دورانى كه با خانواده ام 
مشاعره مى كردم و وقتى كلمات موزون را به عنوان 
شعر كنار هم مى گذاشتم، احساس مى كردم شاعرم. 
ولى اولين اثرى كه به عنوان شعر نوشتم در سال 61 
و در 15 ســالگى در افغانستان بود. از آن زمان بود 
كه دفتر شعرى براى خودم درست كردم. دفتر شعر 
من در سال61 در كابل درست شد كه دو سال پس 

از آن هم به ايران آمدم و دفتر شعرم را هم آوردم. 

 اولين مجموعه شعر شما «پياده آمده بودم » 
بود. اين شعر خيلى بازتاب هاى زيادى داشت؛ 

از اين بازتاب ها بگوييد. 
بله، مهاجرت در انتخاب و ادامه مســير شعرى 
من تأثير زيادى داشــت و شــايد مهاجرت 
موجب شد من تصميم بگيرم شاعر باشم و 
نه مهندس. اگر ايرانى بودم اين قدر در شعر 
و كار ادبى جدى نبودم، چون حس مى كردم 
اين جامعه به حضور من به عنوان شاعر نياز 
ندارد؛ در ايران شاعران زيادى هستند كه شعر 

مى سرايند. 
امــا مــن وقتى كــه در 
جامعه ايــران وارد 
ى  ليت هــا فعا
شدم،  شعرى 
صــه  عر

شــاعران مهاجر خالى بود و گفتنى هاى زيادى از 
مهاجرت بايد گفته مى شد. دردها و حرف هاى زياد 
نگفتــه اى بود كه بيان آن را به زبان شــعر وظيفه 
و رســالت اجتماعى خودم مى دانســتم. بسيارى 
از مهاجران طبع شــعر نداشــتند و نمى توانستند 
دغدغه هايشــان را به زبان شعر بيان كنند، اما من 
به عنوان يك شــاعر اين توانايى را داشــتم.  براى 
همين اولين مجموعه شعرم سرشار بود از رنج ها و 
دغدغه هاى مهاجران ســرزمينم. شايد دليل اينكه 
موضوع بيشتر شــعرهاى من مضامين اجتماعى و 
سياسى است و كمتر به مسائل عاشقانه مى پردازم 
همين احساس مســئوليتم در برابر دغدغه ها بوده 
است. به هر حال شعر عاشقانه را شاعران ايرانى هم 
مى توانند بگويند. غير از اين ها احساس مى كردم به 
وسيله شعر مى توانم نگاه جامعه ايرانى را به جامعه 
افغانســتان تلطيف كنم، چون مردم افغانستان هم 
بسيار به شعر و ادبيات عالقه مند هستند و جامعه 

ايران بايد اين را مى دانست. 

 با توجه به صحبت هاى خودتان، شما در دهه 
60 مشغوليت ذهنى داشتيد، چرا در سال هاى 

اخير شعر عاشقانه نگفته ايد؟ 
در سال هاى اخير كمتر به شعر سرودن مشغول بودم 
و طبيعتاً در زمانى كه كمتر توانستم شعر بنويسم، 
سهم شعر عاشقانه هم كمتر مى شود و ديگر اينكه 
با گذشت زمان نوع دغدغه هاى من هم تغيير كرده 
است. در زمانى كه دغدغه مهاجرت داشتم در آثارم 
اين مسائل را مطرح مى كردم و در زمانى كه متوجه 
تهديدهايى در حوزه زبان و ادبيات فارســى شدم، 
شــروع به نوشــتن اثر درباره زبان و ادبيات فارسى 
كردم و كتاب «روزنه» را منتشر كردم و يا دغدغه ام 
درباره پراكندگى جغرافيايى زبان و ادبيات فارسى را 
در مجموعه «شمشير و جغرافيا» مطرح كردم. به هر 
حال اين مسائل در كنار مسائل ديگر افغانستان، مثل 
تبعيض نژادى، برايم اهميت بيشترى داشته تا شعر 

عاشقانه با محور شخصى. 

 اولين همكارى شــما با رسانه ها با روزنامه 
قدس شروع شد. از اين تجربه بگوييد. 

يادم هست در سال 67 مسابقه ادبى در استان برگزار 
شــد كه شعر من اول شــد. آن زمان آقاى عبداهللا 
حسينى دبير اين مسابقه بودند و رسم بر اين بود كه 
اسم برگزيده ها پيش از اعالم رسمى، در روزنامه ها 
اعالم مى شد. من به آقاى حسينى گفتم در كنار اسم 
من حتماً درج شود مهاجر افغانستان و در غير اين 
صورت اسم من چاپ نشود و حتى از گرفتن جايزه 
و رتبه ام هم انصراف مى دهم. آن زمان اين مســائل 
تازگى داشــت و كمتر به مهاجران و مسائل آن ها 
در رسانه ها پرداخته مى شد. من عالقه داشتم اسم 
مردم افغانستان را به وسيله شعرم مطرح كنم و براى 
مردمم كسب آبرو و هويت كنم، چون معموالً جاى 
اخبار مربوط به مهاجران افغانستان در صفحه حوادث 
بود.  آقاى حســينى با روزنامه تماس گرفت و اين 
مسئله را مطرح كرد اما صفحه رفته بود و امكانات 

امروزى را نداشت تا بتوانند اصالح كنند. 
آقاى حسينى از من خواست انصراف ندهم و به جاى 
آن صفحه ادب و هنر روزنامه با من به عنوان برگزيده 
اول گفت و گو كند. آقاى ياورى اين گفت وگو را انجام 

داد و اتفاقاً بريده آن روزنامه را هنوز هم دارم. 

 پس اولين گفت وگوى مطبوعاتى شــما با 
روزنامه قدس بوده است؟ 

نــه تنها اولين گفت وگو كه اولين بار شــعر من در 
روزنامه قدس منتشــر شــد كه يك چهارپاره بود. 
اينك كه زمســتان 97 است اين سابقه به 30 سال 
مى رسد. پس از اين دو تجربه، ارتباط من با روزنامه 
زياد شد تا آنجا كه در سال 72 مسئول صفحه ادب 
روزنامه شدم و به مدت سه سال اين روند همكارى 
مستمر ادامه داشت. آن زمان من با عباس ساعى در 
صفحه ادب فعاليت مى كردم. پس از چند ســال به 
دليل محدوديت هاى استخدامى براى مهاجران ناچار 
شدم كار در روزنامه را كنار بگذارم؛ چون در آن زمان 
به كارگيرى اتباع بيگانه براى روزنامه ها و رســانه ها 
ممنوع بود و اين مسئله حتى جرم محسوب مى شد. 

محمدكاظم  تالش هاى شخص  نظرتان  به   
كاظمى در تلطيف نگاه مردم ايران به مهاجران 

افغانستان مؤثر بوده است؟
بلــه. البته فعاليت هاى ادبــى و هنرى مهاجران در 
تلطيف اين جريان مؤثر بــود. مدتى پيش يكى از 
شاعران جنوب كشور را ديدم كه با من احوالپرسى 
كرد و گفت: «نگاه من به جامعه مهاجر با شعرهاى 
تو عوض شد. پيش از خواندن شعرهاى تو نگاه من 
به مهاجران افغانستانى نگاهى تيره، تاريك و منفى 
بود و آنچه اين نگاه را در من عوض كرد، آثار شعرى 
تو بود». به هر حال مهاجرانى كه فعاليت هاى ادبى 
مى كردنــد به تلطيف نگاه مردم ايران كمك كردند 
و حتى خيلى از افــراد تأثيرگذار را هم به فرهنگ 
افغانســتان عالقه مند كردند. مصداق اين مســئله 
محمدحسين جعفريان يا شاعرانى مانند على محمد 

مؤدب، على داوودى، سپاهى اليين و... است. 

 علت عالقه شما به بيدل از كجا نشئت مى گيرد؟ 
آشــنايى با بيدل در افغانستان طبيعى است. چون 
شاعرى افغانى و يكى از شاعران بزرگ زبان فارسى 
است و براى مردم افغانستان در كنار حافظ، سعدى، 

موالنا، نظامى و فردوسى قرار مى گيرد. 
در نگاه مردم افغانستان بيدل بعد از فردوسى، حافظ، 

ســعدى و موالنا قرار مى گيرد. اگر دو شــاعر ديگر 
هم اضافه كنيم ســنايى و نظامى خواهند بود و اگر 
يكى ديگربه آن ها اضافه كنيم جامى است؛ بنابراين 
عالقه به بيدل را از زمانى كه در افغانستان بودم در 
دل داشتم.  من احساس مسئوليت مى كردم تا اين 
شاعر را بيشتر مطرح كنم و آن را به ايرانى ها معرفى 
كنم و مروج شعر بيدل باشــم، چون اين شاعر در 
ايران ناشناخته است.  البته حوزه فعاليت هاى ادبى 
و نوشــتارى من سه حوزه است؛ يكى حوزه مسائل 
زبان فارســى، يكى آموزش و نقد شعر و حوزه سوم 
آثارم هم در مورد بيدل است كه چهار كتاب «مرقع 
صد رنــگ»، «گزيده غزليات بيدل»، «كليد در باز» و 
«گزيده ديوان بيدل» در همين مورد منتشر شده اند. 
كتاب بعدى ام هم درباره رباعى هاى بيدل است كه 
فعالً همين اثر من را به خودش مشغول كرده است. 
اين كتاب حدود 600 رباعى بيدل را دربر مى گيرد. 

 آثار شما چه خألهايى را در مورد بيدل، براى 
بيدل شناسان از بين برد؟

بيدل شاعرى دشوارنويس است و فهم شعر او سخت 
اســت اما تا به حال غير از كتــاب «كليد درباز» كه 
من نوشــته ام هيچ كتابى درباره اين دشــوارى ها و 
پيچيدگى ها نوشته نشده است. درباره زندگى، آثار، 
افكار و انديشــه هايش آثارى نوشته شده اما درباره 
دشوارى هاى شعر او اثرى نوشته نشده بود و از آنجا 
كه مهم ترين ويژگى شعر بيدل، دشوارى آن است، 
در تحقيقات بيدل شناسى كامالً يك حلقه مفقود 
بوده است و اثر من توانست اين خأل را پر كند. كسى 
كه اين اثر را بخواند تقريباً براى فهم و خواندن شعر 
بيدل مشكلى نخواهد داشــت، چون همه وجوه و 

جوانب دشوارى شعر بيدل بيان شده است. 

 وقتى مسير شاعرى شما را مرور مى كنيم، 
دبيرى علمى يازدهمين دوره جشنواره شعر 
فجر، يكى از نقاط عطف اين مســير است. از 
احساستان در خصوص اين اقدام بنياد ادبيات 

داستانى بگوييد. 
خوشبختانه در سال هاى اخير هر چه به سمت جلو 
پيش مى رويم، عنايت و توجه جامعه ادبى و رسانه اى 
ايران به افغانستان بيشتر مى شود. متأسفانه خيلى 
از گره ها و دشــوارى هايى كه بــراى مردم مهاجر 
وجود دارد، ناشــى از ذهنيت غلط بعضى از اقشار 
جامعه و بخصوص بعضــى از حلقه هاى مديريتى 
درباره افغانستان است؛ همان مسائل ادارى و قانونى 
مهاجران كه گفتم ناشــى از همين ذهنيت اشتباه 
است. در اين شرايط هر قدمى كه برداشته شود به 
بهبــود اين ذهنيت منفى كمك مى كند كه بخش 
جنبى افغانســتان در جشنواره فجر و يا دبيرى آن 
دوره كه بر عهــده من بود، نقطه مثبتى بود، چون 
تا به آن سال هيچ كدام از مهاجران در اين سطح از 

جشنواره ادبى و هنرى ايران حضور نداشته اند. 
نظير اين اتفاق كمتر رخ داده است. اين انتصاب هم 
براى من و هم براى مهاجران و هموطنانم خوشايند 
بود. البته اكنون هم يكى از اعضاى كميته هاى علمى 
اين جشــنواره هستم. عضويت من در فرهنگستان 
زبان و ادب فارسى هم از آن اتفاق هاى خوشايند بود 
كــه البته اين عضويت، خاص بنده نبود و مهاجران 
ديگر هم تا به حال عضويت فرهنگستان را داشته اند. 

  اگر بخواهيد جريان امروز شــعر ايران را 
بررسى كنيد به چه مسائلى اشاره مى كنيد؟ 

من از ســال هايى كه وارد جريان هــاى ادبى ايران 
شدم با شعر ارتباط داشتم و هميشه در رسانه ها هم 
مطلب نوشته ام و دو كتاب «رصد صبح» و «ده شاعر 
انقالب» نشان از همين دغدغه مندى من دارد.  درباره 
شــعر ايران اگر بخواهيم قضاوت و ارزيابى كنيم، به 
نظرم اين شــعر در سال هاى گذشته هميشه رو به 
رشــد بوده، بخصوص در سال هايى كه ارتباطات و 
برنامه هاى آموزشى شعرى فراگيرتر شده است. پس 
از انقالب دامنه آموزش و ارتباط شاعران نقاط دور و 
پراكنده كشور بيشتر شد، يعنى فراگيرى شعر بيشتر 
شد. بسيارى از شاعران نقاط دور افتاده خراسان، در 
آن سال ها توانستند مطرح و ديده شوند و رشد كنند. 
از اين جهت فراگير شدن شعر در اين سال ها رو به 
رشد بوده است. يعنى در دورافتاده ترين نقاط كشور 
هم شاعرانى هستند كه شعر خوب مى سرايند. اما 
دو نكته مهم در اين شــعرها وجود دارد، اول اينكه 
انگيزه ها و دغدغه هايى كه شــاعران را به تحرك و 
جوشــش وا مى دارد، كمتر شــده و شعرها حس و 
حال شــعرهاى گذشــته را ندارد، مسئله دوم اين 
اســت كه به دليل فراگير شدن شعر و شاعران زياد، 
آثار يكدستى خلق مى شود كه مخاطب براى رجوع 
و انتخاب شــعر خوب دچار سرگردانى مى شود. در 
گذشته تعداد شاعران محدود بود، آثار همين شاعران 
محدود هم خوانده مى شد اما اكنون اگر بخواهيم به 
مجموعه شعرهاى خوب روزگار دست پيدا كنيم بايد 

صدها كتاب خوب را بخوانيم. 

 دليل اين مسئله چيست؟ 
دانش شــعر در بين جوان ها عام شده است و تقريباً 
همه ابزارهاى رســيدن به شاعرى را دارند، بنابراين 
تعداد شاعران هم زياد شده و بيشترشان هم شبيه 
به هم شعر مى گويند. درست مثل اينكه بگوييم شعر 
به توليد انبوه رسيده است. در اين شرايط تشخيص و 
تمايز شعر خوب سخت مى شود. اكنون نمى توان چند 
شــاعر خوب را براحتى نام برد، در حالى كه در 30 
سال پيش براحتى مى شد از پنج شاعر مطرح نام برد. 

با وجود فراگير شدن شعر چرا ديگر شاعرانى 
مانند فروغ، شاملو و اخوان خلق نمى شوند؟ 

ببينيد، شعر خوب حاصل چند مسئله است؛ خود 
شاعر بايد توانايى هايى در حوزه احساس داشته باشد، 

دغدغه مند باشد و اهل انديشه و تفكر. 
البته شرايط اجتماعى و سياســى بايد به گونه اى 
باشــد كه به شاعران براى پيشــرفت و حرف زدن، 
انــرژى تزريق كند. ســعدى درس خوانده نظاميه 
بغداد بود. در شــعر انقالب هم شعر على معلم و يا 
قيصر امين پور و حسن حسينى به افكار شريعتى و 
مطهرى مى رسد، اما شعر جوان امروز به لحاظ تفكر 

چه پشتوانه اى دارد؟ 

برش

 من وقتى وارد فعاليت هاى شعرى 
شــدم، عرصــه شــاعران مهاجر 
خالــى بــود و گفتنى هــاى زيادى 
از مهاجــرت بايــد گفته مى شــد. 
دردهــا و حرف هاى زياد نگفته اى 
بــود كه بيان آن را به زبان شــعر 
وظيفه و رســالت اجتماعى خودم 

مى دانستم

مشــترك و دغدغه هاى فرهنگى 
مشــترك بود و بــه خاطر اين 
دغدغه ها جاى ديگر نمى توانستم 
زندگى كنم. البته من اين مسئله 
را به ديگــران توصيه نمى كنم. 
قوانين مهاجرت در ايران بسيار 
ســخت اســت و آن قدر براى 
مهاجران فرسودگى هاى روحى 
و آسيب هاى اجتماعى به همراه 

مشاعره مى كردم و وقتى كلمات موزون را به عنوان 
شعر كنار هم مى گذاشتم، احساس مى كردم شاعرم. 
ولى اولين اثرى كه به عنوان شعر نوشتم در سال 61

15و در 15و در 15 ســالگى در افغانستان بود. از آن زمان بود 
كه دفتر شعرى براى خودم درست كردم. دفتر شعر 
من در سال61 در كابل درست شد كه دو سال پس 

از آن هم به ايران آمدم و دفتر شعرم را هم آوردم. 

 اولين مجموعه شعر شما «پياده آمده بودم » 
بود. اين شعر خيلى بازتاب هاى زيادى داشت؛ 

از اين بازتاب ها بگوييد. 
بله، مهاجرت در انتخاب و ادامه مســير شعرى 
من تأثير زيادى داشــت و شــايد مهاجرت 
موجب شد من تصميم بگيرم شاعر باشم و 
نه مهندس. اگر ايرانى بودم اين قدر در شعر 
و كار ادبى جدى نبودم، چون حس مى كردم 
اين جامعه به حضور من به عنوان شاعر نياز 
ندارد؛ در ايران شاعران زيادى هستند كه شعر 

مى سرايند. 
امــا مــن وقتى كــه در 
جامعه ايــران وارد 
ى  ليت هــا فعا
شدم،  شعرى 
صــه  عر

اعالم مى شد. من به آقاى حسينى گفتم در كنار اسم 
من حتماً درج شود مهاجر افغانستان و در غير اين 
صورت اسم من چاپ نشود و حتى از گرفتن جايزه 
و رتبه ام هم انصراف مى دهم. آن زمان اين مســائل 
تازگى داشــت و كمتر به مهاجران و مسائل آن ها 
در رسانه ها پرداخته مى شد. من عالقه داشتم اسم 
مردم افغانستان را به وسيله شعرم مطرح كنم و براى 
مردمم كسب آبرو و هويت كنم، چون معموالً جاى 
اخبار مربوط به مهاجران افغانستان در صفحه حوادث 
بود.  آقاى حســينى با روزنامه تماس گرفت و اين 
مسئله را مطرح كرد اما صفحه رفته بود و امكانات 

امروزى را نداشت تا بتوانند اصالح كنند. 
آقاى حسينى از من خواست انصراف ندهم و به جاى 
آن صفحه ادب و هنر روزنامه با من به عنوان برگزيده 
اول گفت و گو كند. آقاى ياورى اين گفت وگو را انجام 

داد و اتفاقاً بريده آن روزنامه را هنوز هم دارم. 

 پس اولين گفت وگوى مطبوعاتى شــما با 
روزنامه قدس بوده است؟ 

نــه تنها اولين گفت وگو كه اولين بار شــعر من در 
روزنامه قدس منتشــر شــد كه يك چهارپاره بود. 

اينك كه زمســتان 
مى رسد. پس از اين دو تجربه، ارتباط من با روزنامه 

زياد شد تا آنجا كه در سال 
روزنامه شدم و به مدت سه سال اين روند همكارى 
مستمر ادامه داشت. آن زمان من با عباس ساعى در 
صفحه ادب فعاليت مى كردم. پس از چند ســال به 
دليل محدوديت هاى استخدامى براى مهاجران ناچار 
شدم كار در روزنامه را كنار بگذارم؛ چون در آن زمان 
به كارگيرى اتباع بيگانه براى روزنامه ها و رســانه ها 
ممنوع بود و اين مسئله حتى جرم محسوب مى شد. 

محمدكاظم  تالش هاى شخص  نظرتان  به   
كاظمى در تلطيف نگاه مردم ايران به مهاجران 

افغانستان مؤثر بوده است؟
بلــه. البته فعاليت هاى ادبــى و هنرى مهاجران در 
تلطيف اين جريان مؤثر بــود. مدتى پيش يكى از 
شاعران جنوب كشور را ديدم كه با من احوالپرسى 
كرد و گفت: «نگاه من به جامعه مهاجر با شعرهاى 
تو عوض شد. پيش از خواندن شعرهاى تو نگاه من 
به مهاجران افغانستانى نگاهى تيره، تاريك و منفى 
بود و آنچه اين نگاه را در من عوض كرد، آثار شعرى 
تو بود». به هر حال مهاجرانى كه فعاليت هاى ادبى 
مى كردنــد به تلطيف نگاه مردم ايران كمك كردند 
و حتى خيلى از افــراد تأثيرگذار را هم به فرهنگ 
افغانســتان عالقه مند كردند. مصداق اين مســئله 
محمدحسين جعفريان يا شاعرانى مانند على محمد 

مؤدب، على داوودى، سپاهى اليين و... است. 

 علت عالقه شما به بيدل از كجا نشئت مى گيرد؟ 
آشــنايى با بيدل در افغانستان طبيعى است. چون 
شاعرى افغانى و يكى از شاعران بزرگ زبان فارسى 
است و براى مردم افغانستان در كنار حافظ، سعدى، 

موالنا، نظامى و فردوسى قرار مى گيرد. 
در نگاه مردم افغانستان بيدل بعد از فردوسى، حافظ، 

 ادب و هنر/ سپاهى يونســى- زمانيان  شاعر و منتقد كم نداريم اما 
شاعران حقيقى و ناقدان منصف و باسواد كم اند و محمد كاظم كاظمى 
يكى از آن هاست. وقتى قرار است چند كلمه اى درباره كاظمى بنويسم، 
مى روم به ديروزها، به مســابقات شعر دانش آموزى در اردوگاه باغرود 
نيشابور در دهه 70 و نسلى كه من هم يكى از آن ها بودم. آنجا بود كه 
ايشان را در كنار مصطفى محدثى خراسانى ديدم. آن قدر شعرخوانى 
كاظمى و طرز حرف زدنش به دلم نشست كه خيلى وقت ها در تنهايى ام 

سعى مى كردم شعرهايش را با لهجه خودش بخوانم. 
همان سال ها بود كه با «روزنه»اش كه ابتدا جزوه اى بود كه به همت كانون 
شعرا و نويسندگان اداره كل آموزش و پرورش خراسان آن روزگار چاپ 

مى شد، آشنا شدم و بعد هم با گروهى از شاعران مهاجر و شعرشان كه 
اتفاقاً خيلى هم شعرهايشان را دوست داشتم؛ شاعرانى مانند ابوطالب 
مظفرى، قنبرعلِى تابش، عبدالقهار عاصى، واصف باخترى، سيدرضا 

محمدى و....
حاال در بيجانى آفتاب زمســتانى روز شنبه 15 دى ماه، در خانه دلباز 
و دلپسند اســتاد نشسته ايم و سه ساعتى مى شــود كه از هر درى 
ســخن مى رود. از علقه و عالقه هاى شــعرى و تحقيقاتى استاد، تا 
دلبستگى هايش به كارهاى فنى و باقى ماجرا. بهانه اين نشستن و گفتن 
و شنيدن، تولد استاد است؛ تولدى كه بركتى براى دو كشور افغانستان 

و ايران بوده است و ان شاءاهللا به عدد 120 برسد.
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ويژه جشنواره مردمى فيلم عمار

 با معرفى برگزيدگان
آخرين فانوس هاى نهمين دوره 

جشنواره عمار روشن مى شود
ســيما و ســينما: اختتاميه 
نهمين دوره جشــنواره مردمى 
فيلم عمار عصر امروز ساعت 18 
در محل سينما فلسطين برگزار 

مى شود.
دبيرخانه  اعــالم  اســاس  بــر 
جشــنواره مردمى فيلم عمــار در آييــن اختتاميه اين جشــنواره، 
برگزيدگان بخش هاى داســتانى و مســتند در موضوعات جنگ نرم 
و جبهــه فرهنگى، بيدارى اســالمى و اربعين، ملــت قهرمان، جنگ 
اقتصادى، مدافعان حرم، نقد درون گفتمانى و تاريخ سياسى، معرفى 
و قدردانى مى شوند. بنابر اعالم دبيرخانه جشنواره، پاسداشت سيروس 
مقدم كارگردان سريال پايتخت نيز از ديگر برنامه هاى اختتاميه است.
دبيرخانه نهمين دوره جشــنواره مردمى فيلم عمار، اســامى هيئت 
داوران بخش هاى «داستانى» و «مستند» را به اين شرح اعالم كرد: 

بخش داســتانى: ابوالقاسم طالبى، هوشــنگ توكلى، محمد كاسبى، 
ابراهيم فياض و مجيد زين العابدين داوران 

بخش مستند تاريخ سياســى: مهدى نصيرى، محمد حسين باقرى، 
مجيد بذرافكن، جواد رمضان نژاد و مهدى كلهر 

بخش نقد درون گفتمانى: حسن عباسى، محمد صادق كوشكى، على 
محمد مودب، منصور نظرى، ياسر جاللى و داوران 

بخش ملت قهرمان: سينا واحد، رحيم مخدومى، محمد سرشار، فرزاد 
جهان بين و مهدى حسين زاده

بخش مدافعان حرم: جواد اردكانى، جهانگير خسروشــاهى و محسن 
يزدى 

بخش جنگ نرم و جبهه فرهنگى: مســعود رضايى، ســليم غفورى و 
على نادرى

بخش بيدارى اسالمى: بيژن نوباوه، حميدرضا غريب رضا، امير تفرشى، 
محسن برمهانى

بخش جنگ اقتصادى: عادل پيغامى، مسعود براتى، امير سياح
براســاس برنامه پخش فيلم هاى عمار در دهميــن روز از اكران هاى 
مركزى نهمين جشنواره عمار در سينما فلسطين كه از ديروز به پايان 
رسيد، «عابدان كهنز»، «متولد آذر»، «شير ايرانى»، «خالف سنگين» 
و «مردى با ســالح كلمات» از جمله فيلم هاى اين دوره از جشنواره 

بودند كه به نمايش درآمدند.

 سيما و سينما/ مريم اسدى  نهمين جشنواره 
مردمى فيلم عمار روزهاى پايانى خود را پشــت سر 
مى گــذارد و در اين دوره نيز بــا نمايش فيلم هاى 
مردمــى، برگزارى كارگاه هاى مختلف و جلســات 
نقد و بررســى برگزار شد. به همين بهانه با محسن 
اسالم زاده از مستندسازانى كه سال ها تجربه حضور 
در اين جشنواره را دارد و رسول منفرد دبير اجرايى 
اين جشــنواره به گفت و گو پرداختيــم كه در ادامه 

مى خوانيد.

فيلم بچه انقالبى ها را بايكوت مى كنند
محسن اسالم زاده در ابتداى 
ســخنان خود با اشاره به 
ضرورت برپايى جشــنواره 
عمار اظهار كــرد: در دهه 
اخير اتفاق هايى رخ داد كه 
باعث شــد دوربين بيشتر 

در دست بچه هاى انقالبى، حزب اللهى و كسانى كه 
براساس گفتمان انقالبى فيلم مى سازند، قرار بگيرد 
و آن ها هم به فيلمســازى روى آوردند. اما متأسفانه 
اكثر اين فيلم ها حتى در جشــنواره هاى داخلى هم 
بايكوت مى شــد و فضا به سمتى رفت كه بايد يك 
جشــنواره اى به وجود مى آمد تا ايــن آثار در آن به 
نمايش در مى آمد، از طرفى ديگر تعداد اين آثار بسيار 
زياد بود و طبعاً جشنواره اى را مى طلبيد كه به صورت 

متمركز اين آثار در آن به نمايش درآيد.
وى در ادامه افزود: من از دوره اول برپايى اين جشنواره 
حضور داشتم و روند صعودى و پيشرفتى كه در آن 
شــكل گرفته را ديده ام. به گونه اى كه در دوره اول 
ما شــاهد حضور 20 اثر و در دوره دوم چند صد اثر 
بوديم و اين رقم در دوره ســوم از هزار اثر هم عبور 
كرد. اين مســئله نشان دهنده توليدات زياد در اين 
زمينه است و بنابراين نيازمند اين است كه اين آثار 
در جشنواره اى با يكديگر به رقابت بپردازند. ضمن اين 
كه بسيارى از اين آثار در جايى غير از جشنواره عمار 
هم به نمايش در نمى آيند؛ به طور مثال مستندهايى 
كه امسال ساخته شد و در سينما حقيقت هم رد شد 
و بســيارى از آثارى كه با موضوعات انقالبى ساخته 
مى شود تحت عنوان پروپاگاندا از جشنواره ها حذف 

مى شود.
اين مستندساز تأكيد كرد: اما مى بينيم كه جشنواره 
عمار تأثير خودش را بر ديگر جشنواره هاى سينمايى 
كشور هم گذاشــته است. به طور مثال اين ايده كه 
جشــنواره ها صرفاً نبايد در تهران باشــند و بايد به 
شهرستان ها هم راه پيدا كنند و اتفاقاً سينما حقيقت 
هم اين ايده را امســال عملى كرد از جشنواره عمار 
بيرون آمده اســت. اين اتفاق باعث مى شود كه آثار 
سينمايى در روستاها، دانشگاه و شهرهاى مختلف به 
نمايش گذاشته شــود و از آن مهم تر رابطه نزديك 
كارگردان و مخاطبان باعث مى شــود عالقه مندان 

جديدى جذب فيلمسازى شوند.

عمار حرف هاى زيادى براى گفتن دارد
وى در پاســخ به اين پرسش كه فضاى فيلمسازى 
براى كســانى كه از جشــنواره عمار بيرون مى آيند 
چقدر مطلوب است، گفت: متأسفانه هميشه نسبت 
به اين نگاه فيلمســازى يك گاردى وجود داشــته 
و انگ ســينماى سفارشــى هم به آن زده شده، در 
حالى كه در مقابــل هم فيلم هايى وجود دارد كه با 
نگاه ســياه نمايى ساخته مى شــود و اين عبارت در 
موردش درســت است كه ســينماى سفارتخانه اى 
هستند و با نگاه مورد عالقه غربى ها ساخته مى شود. 
بسيارى از فيلم هايى كه بچه هاى انقالبى مى سازند به 
جشنواره هاى مختلف ارسال مى شد اما با اين عنوان 
كه اين فيلم ها پروپاگانداست به آن ها بها داده نمى شد 
و آن را بايكــوت مى كردند، البته در حال حاضر نگاه 
جشــنواره هايى مانند سينما حقيقت نسبت به اين 
آثار منعطف تر شده و شــايد به اين دليل است كه 
مى خواهد بگويد در ويترين ما همه نوع فيلمى وجود 

دارد. 
اســالم زاده تأكيد كرد: اما در مورد فيلمسازانى كه 
از عمار بيرون مى آيند و رشــد مى كنند بايد بگويم 
در حال حاضر تعداد كسانى كه مشغول كارند چند 
صدنفر هستند و جاى خودشان را در سينماى كشور 
پيدا كردند. ســال گذشته مسئوالن سينماحقيقت 
اذعان كردند كه بخش انقالب اســالمى به مراتب از 
بخش اجتماعى پررنگ تر و جدى تر بود و اتفاقاً جوايز 
هم بيشتر به فيلم هايى اختصاص پيدا كرد كه با نگاه و 

گفتمان انقالب اسالمى بود. عمار صرفاً يك جشنواره 
نيست، بلكه يك گفتمان است و كسانى كه در عرصه 
انقالب اسالمى آثار خود را توليد مى كنند هم كيفيت 
آثارشــان باال رفته و هم به لحاظ فرم و محتوا بهتر 
شده است و كم كم شاهد اين هستيم كه بچه ها وارد 
عرصه فيلم بلند هم مى شوند و فكر مى كنم سال هاى 

آينده حرف هاى بسيارى براى گفتن دارند.

سينماى غيرپاسخگو به مسائل جامعه
در ادامــه رســول منفرد، 
جشــنواره  اجرايى  دبيــر 
مردمى فيلم عمــار تأكيد 
كرد: جشنواره عمار امسال 
نهمين دوره خود را پشــت 
ســر مى گذارد و نخستين 

دوره آن سال 89 برگزار شــد. در آن سال تعدادى 
از فيلمســازان جوان و فعاالن فرهنگى كارهايى را 
در قالب مستند و نماهنگ ساخته بودند كه امكان 
نمايش آن هــا از تلويزيون فراهم نشــد و نهادها و 
ارگان هاى فرهنگى حمايت نكردند. آن زمان تعدادى 
از اعضاى مطالعات جبهــه فرهنگى به اين نتيجه 
رسيدند كه براى نمايش اين فيلم ها از مردم كمك 
بگيريم. سال اول عمدتاً براساس ارتباطات خود بچه ها 
در استان ها و شهرســتان ها مانند خراسان رضوى، 
آذربايجان شرقى، كاشان، جيرفت پاى كار آمدند و 

اين آثار آنجا نمايش داده شدند.
منفرد با اشــاره بــه اين كــه در دوره هايى كه اين 
جشنواره پشت سر گذاشته با اهداف گسترده ترى به 

كار خود ادامه مى دهد، گفت: هميشــه يك خاليى 
در جامعه وجود داشته كه مردم نسبت به آن سؤال 
دارند را، مدنظر قرار داديم. به طور مثال در كشور، 25 
درصد جمعيت در روستا ساكن بودند و بخش زيادى 
از جغرافياى ايران و سهم بزرگى از اقتصاد ما توسط 
همين روستاييان در گردش است. اما سؤال اينجاست 
كه متناسب با اين اتفاق براى انگيزه دادن به اين ها 
چقدر در سينماى ايران اثر توليد شده است؟ چند 
اثر براى معرفى قهرمانان آن ها، معرفى دستاوردها و 
توليداتشان توليد كرديم، متأسفانه اين اتفاق نيفتاده 
اســت. يا مــورد ديگرى كه بايد به آن اشــاره كنم 
موضوع علم و فناورى است. چند روز گذشته نشست 
جشــنواره را در پژوهشگاه رويان برگزار كرديم و به 
همين بهانه يك پژوهشى انجام شد با اين محوريت 
كه ساالنه در هاليوود چند فيلم سينمايى با موضوع 
دستاوردهاى پزشــكى دانشمندان آمريكايى توليد 
مى شــود. عدد بسيار قابل توجه بود و به طور نمونه 

آن ها در يك بخش فقط 300 اثر توليد كردند.
وى تأكيد كرد: حال ســؤال اينجاست كه در ايران 
چند اثر براى معرفى دستاوردهاى علمى و پزشكى 
توليد شده اســت و آيا فقر اين آثار بخشى از علت 
خودباختگى نيست كه تعدادى از خودمان دچارش 
هستيم و اعتماد به نفس كافى براى حمايت از نسل 
جوان نخبه را نداريم و احساس مى كنيم اين مسير 

بن بست است و به نتيجه نمى رسد.
منفرد خاطرنشــان كرد: ما در شرايط جنگ شديد 
اقتصادى و تحريم هســتيم. چند اثر با اين موضوع 
توليد شده اســت؟ اين خألها نشان مى دهد كه ما 

در سينماى ايران نمى توانيم به موضوعات مورد نظر 
مردم جواب بدهيم. به همين دليل اســت كه اين 

موضوعات رواج پيدا كرده و بيشتر شده است.
وى گفت: اين خأل ها وجــود دارد و به همين دليل 
در دوره هاى بعد موضوعاتى مانند تاريخ معاصر ايران، 
جنگ نرم، اقتصاد مقاومتى، بيدارى اسالمى، مدافعان 
حرم، ملت قهرمان و... به موضوعات جشنواره اضافه 

شده است.
منفرد در ادامه به حضور جوانان در اين جشــنواره 
اشــاره كرد و گفت: جشنواره هايى كه شناخته شده 
هستند بيشتر تمركزشان را روى آثار بلند قرار دادند 
و جشنواره عمار خودش را در سطح ديگرى تعريف 
كرده است و تمركزش را روى مستند قرار داده و در 
وهله دوم تالش خود را براى حمايت از نسل جديد 
مستند داســتانى انجام مى دهد. ما هر سال 200 تا 
300 فيلم اولى در جشــنواره داريم و به نظرم اين 
اتفاق ضرورى است و هركسى كه مى تواند كمكى به 
سينماى ايران كند و در اين تنوع بخشى در توليدات 

نقش داشته باشد بايد بيايد.

معرفى قهرمانان مردمى به سينما
دبير اجرايى جشنواره با ارزيابى از اين دوره جشنواره 
متذكر شــد: تفاوت هايى كه ايــن دوره با دوره هاى 
گذشــته در نظر گرفته شــده بود را اعالم كرده و 
گفته بوديم كه در ساختار برگزارى جشنواره بخشى 
به عنوان فراخوان هاى مردمى ايجاد شــود كه مردم 
بتوانند در سطحى بهتر سفارش هاى خود را عنوان 
كنند و قهرمانان خودشان را به سينماگران معرفى 
كنند. وى در ادامه افزود: در اين فراخوان مردم اعالم 
مى كنند كه عالقه مندند چه موضوعاتى ساخته شود 
و اگر اثرى هم برنده شود چه جايزه اى براى آن ها در 
نظر گرفته شود. در فراخوان هاى مردمى حدود 140 
ميليون تومان جايزه از طرف مردم در نظر گرفته شده 
و در فراخوان هم اعالم شده است. اين دستاورد خوبى 
است و اميدواريم كه در دوره بعدى به جايى برسيم 
كه فيلمساز همه جايزه اش را از دست مردم بگيرد. 
اين مسئله ارتباط بين مخاطب و فيلمساز را تشديد 
خواهد كرد. فيلمساز را بيشتر به متن جامعه مى برد و 

با مسئله و دغدغه هاى مردم آشنا مى كند.
وى در پايان اظهار كرد: از دستاوردهاى ديگر مى توان 
به آثار داستانى اشــاره كرد كه امسال با حجم آثار 
داســتانى براى گروه سنى نوجوان روبه رو بوديم كه 
نزديك به چهل اثر در اين بخش حضور داشــتند. 
نوجوانان گروه سنى هستند كه تقريبا در سينماى 
ايران جايى نداشتند. به نظرم اين اتفاق خوبى است و 
در بخش كانديداى نهايى هم حضور پررنگى دارند و 
از ديگر اتفاقات قابل ذكر هم مى توان به فيلم هايى با 
موضوع كاالى داخلى اشاره كنم و امسال فيلمسازان 
مردمى هم ســراغ اين موضوع رفتنــد و اين جاى 

خوشحالى دارد.

سيما و سينما

نهمين دوره جشنواره مردمى فيلم عمار به ايستگاه پايانى رسيد

سينماى قهرمانان مردمى
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سياست هاى آقاى تاجر
هفته نامه اقتصــادى «بلومبرگ 
تازه ترين  بيزينــس ويــك» در 
شماره خود در گزارشى به شروع 
تدريجى افت اقتصادى آمريكا در 
زمان رياســت جمهورى ترامپ 
پرداخته است. اين نشريه در حالى 
كه بر روى جلد خود عكســى از 
ترامپ را انتخاب كرده و كراوات او 
را در حال گير كردن در زير پايش 
نشان مى دهد، در گزارش خود كه 
با تيتر «ركود ترامپ» نوشته شده، 
تأكيد مى كند بعــد از يك دوره 
اوج گيرى اقتصادى در آمريكا به 

خاطر سياست هاى وضع شده توسط دولت ترامپ، اكنون شاهد آثار منفى 
آن  سياست ها و سقوط شرايط اقتصادى اين كشور هستيم.

تخته سفيد حزبى
ماهنامه اين ديــز تايمز (در اين 
زمانه) در گزارشــى به بررســى 
شــرايط متفاوت انتخابات پيش 
روى رياســت جمهورى آمريكا 
در ســال 2020 بــا نــگاه بــه 
انتخابات ميان دوره اى اين كشور 
مى پردازد. اين نشريه با طراحى 
روى جلد خود به شكل يك تخته 
ســفيد كه معمــوالً در رختكن 
استاديوم هاى فوتبال براى نشان 
دادن تاكتيــك و راهبــرد ها به 
قرار  اســتفاده  مــورد  بازيكنان 
مى گيرد، از نقش تعيين كننده 
پيروزى حزب مخالف ترامپ در 

انتخابات كنگره و احتمال موفقيت آن ها در شكست او در انتخابات رياست 
جمهورى مى گويد. اين نشــريه همچنين در مقاله اى نقش آمريكا را در 
كمك به اسرائيل و به قتل رساندن فلسطينيان در تظاهرات اخير نوار غزه 

بررسى مى كند.

سؤاالت بزرگ 2019
هفتــه نامه نيواستيتســمن در 
نخســتين شماره ســال جديد 
ميالدى خود، در پرونده اى تالش 
دارد به اصلى ترين سؤاالت پيش 
رو در سال جديد پاسخ دهد. اين 
نشريه با انتخاب طرح ساده اى بر 
روى جلد و انتخاب تيتر «سؤاالت 
بزرگ 2019» سؤال هايى مانند: 
آيا شاهد بحران اقتصادى ديگرى 
خواهيم بــود؟ آيا خروج بريتانيا 
از اتحاديه اروپا ســرانجام اتفاق 
مى افتــد؟ آينــده تلويزيون چه 

خواهد بود؟ آيا دونالد ترامپ وارد جنگ با يك كشور خواهد شد؟ آيا قاره اروپا 
چند تكه خواهد شد و...؟ را با دقت بررسى كرده و پاسخ آن ها را داده است.

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

كليدها

چه بخوانم؟ 
حتى همان وقت ها كه مدام در كتابخانه دانشگاه بودم باور داشتم ما براى 
كتاب خواندن به دنيا نيامده ايم. من اگر تمام عمرم را هم كتاب مى خواندم، 
نمى توانستم كتاب هاى همان كتابخانه را بخوانم،  اما به هر حال آدم هستيم 
و آدميزاد تشنه علم است و بايد كتاب هم بخوانيم. بعضى آدم ها هستند 
كه همه عالقه شخصى شان دانش است و وضعيت آن ها فرق مى كند،  اما 
بقيه آدم ها مثل آن ها متولى گسترش مرزهاى دانش نيستند، ما آمده ايم 
كه زندگى كنيم ولى زندگى كردن و خوب زندگى كردن با دانايى ما پيوند 

محكمى دارد. 
اگر بدانيم كه چه جور كتاب هايى بايد بخوانيم، مى توانيم بهتر زندگى كنيم. 
مشــورت گرفتن براى خواندن كتاب خيلى مهم است، حتى وقتى شما 
مى دانيد كه بايد مثال آثار سعدى شيرازى را بخوانيد باز خواندن اين چاپ 
با آن چاپ فرق مى كند . يك آدم معمولى بايد چه جور كتاب هايى بخواند؟ 
به نظر مى رســد بخشــى از كتاب ها كه مربوط به رشته كارى او هستند 
تكليفشان معلوم است و بايد خوانده شوند،  اما به جز اين ديگر چه؟  اگر من 
مكانيك هستم چه كتاب هايى به جز كتاب هاى فنى و مهارتى كار خودم 
بخوانم؟ در پاسخ به اين سؤال، هم سن آدم تعيين كننده است و هم دين 
اش. هر كســى بايد دين خودش را در حدى قابل قبول بشناسد، مثال ما 
مســلمان ها بايد درباره هر كدام از رجال دينمان يك تا چند كتاب خوب 
بخوانيم كه البته آن كتاب را بايد با مشورت و يا تحقيق انتخاب كنيم. كتاب 
امام على از عبدالفتاح عبدالمقصود با ترجمه آقاى طالقانى و محمد مهدى 
جعفرى از آن كتاب هاى خوبى است كه خواندنش واجب است. بنا به سن و 
جنس و زادگاه و شأن و موقعيتمان در خانواده مان هم بايد مطالعاتى مداوم 
داشته باشيم. اما به جز اين ها و خيلى چيزهاى واجب ديگر يكى از كارهاى 
خيلى خوب، خواندن كتاب هايى است كه خالصه يك دانش يا تاريخ يك 
پديده را به ما مى شناســاند. مثالً امروز من كتاب ساختارشناسى تاريخى 
تحليلى شعر كودك اثر محمد دهريزى از انتشارات مدرسه را مى خواندم. 
اين نوع كتاب ها البته براى ما كه كارمان ادبيات اســت مفيد اســت ولى 
براى مخاطب عادى هم اين كتاب ها فوق العاده مى تواند فايده داشته باشد، 
كتاب هايى كه به زبانى ســاده و غيرمتفاخرانه تاريخ يك پديده را توضيح 
مى دهند به درد همه ما مى خورند، حتى اگر من هيچ وقت با پديده نشر 
يا ورزش در ايران كار نداشــته باشم اگر بتوانم تاريخى كوتاه و تحليلى از 
نشــر يا فوتبال ايران را بخوانم براى زندگى عادى ام مى توانم خيلى از آن 
ايده بگيرم. تطورات يك پديده مى توانند بسيار براى ما آموزنده باشند. غير 
از آن برخى پديده ها و جريان ها مثل همين شعر يا سينما هستند كه اگر 
تاريخشان را به طور اجمالى بدانيم، مى توانيم بنا به سليقه و عالقه و هويت 

خودمان از آن استفاده كنيم.

 روزنوشته هاى على محمد مؤدب

 ايستگاه/ مجيد تربت زاده  اينكه رسانه ها، در آخرين روزهاى هر سال، بزرگ ترين، جالب ترين، تأسف بارترين 
و... خيلى ترين هاى ديگر سالى كه گذشــته را مرور كنند، چيز تازه اى نيست. دست كم روزنامه ها و مجالت 
مختلف جهان شايد از زمان پيدايش شان هر ساله، هر جور كه دستشان رسيده و توانسته اند، ترين هاى سال 
را مرور كرده اند. مجله «آتالنتيك» هم كه 160 سال از عمرش مى گذرد، چندى پيش و در آستانه آغاز سال نوى ميالدى، با 

عكس   هايى زيبا و هنرى به مرور رخدادهاى مهم سياسى، اجتماعى و فرهنگى جهان در سال2018 پرداخت. 

   يك/ عكس تلخ و شيرين
روايت حضور تروريست ها و جنگ و جنايت در سوريه، روايتى تلخ و بارها مرور شده است. گاهى اما مى شود در دل يك 
ماجراى تلخ و اندوهناك، نشــانه هاى شيرين و اميدوار كننده اى را هم يافت. يافتن اين شيرينى ها البته فقط از عهده 
عكس ها بر مى آيد. 15 مارس 2018، برخى ساكنان شهرك «حموريه» در غوطه شرقى، از چنگ تروريست ها مى گريزند... 
خواب كودك سورى در چمدان پدرش و رؤيايى كه مى بيند، به قدرى شيرين است كه مى تواند كمك كند براى چند 

لحظه، اندوه را به دست فراموشى بسپاريم. 

   چهار/ دوران پسا قهرمانى
اين فقط مردم ما نيســتند كه پيروزى هاى مهم تيم فوتبال كشورشــان آن ها را به خيابان ها مى كشاند و به جشن و پايكوبى 
وادار مى كند. حتى اگر رئيس جمهور فرانسه هم باشيد، پس از قهرمانى رويايى در جام جهانى فوتبال روسيه نمى توانيد جلوى 
خودتان را بگيريد و قيد تشــريفات، رســميت ها و دنگ و فنگ رياســت جمهورى را مى زنيد و كارتان مثل آقاى «مكرون» به 
حركات موزون هم مى كشد. البته آقاى رئيس جمهور كشور ايفل، يك درصد هم به ذهنش خطور نمى كرد كه چند ماه پس 
از اين قهرمانى و حركات موزون، معترضان جليقه زرد فرانســوى اشك دولتش را دربياورند و اين شادمانى و رقص پس از آن 

را زهرمارش كنند.

    سه / بهشت جهنمى
معموالً اســم «جزيره هاوايى» كه مى آيد وسط، آدم ياد مناظرى مى افتد كه كم از بهشت ندارد. اما چون از قديم 
گفته اند ســكه دو رو دارد، خوب اســت بدانيد كه ايالت «هاوايى» به جز مناظرى كه شما را ياد بهشت مى اندازد، 
كوه هاى آتشفشان فعالى هم دارد كه هر سال ممكن است يكى دو بار منظره جهنم را جلوى چشمانتان ظاهر كنند. 
از ميان پنج آتشفشان فعال اين كشور، آتشفشان «كيالويا» از همه مشهورتر و گويا يك كوه و آتشفشان بيش فعال 
است! كيالويا، ارديبهشت امسال و بعد از يك زلزله قدرتمند، هوس فوران كرد و هزاران نفر را فرارى داد. البته آقايى 
را كه در تصوير و در حال بازى گلف مى بينيد، ظاهراً از آن هايى است كه فرار نكرده و بى خيال دود و گدازه هاى 

پشت سرش، دارد مسير توپى را كه زده دنبال مى كند. 

   دو/ خبر تلخ و شيرين
پديده كودكان سرباز تنها مخصوص به كشور فقير سودان نيست، اما نام اين كشور هميشه در رتبه اول چند كشورى 
است كه از كودكان در جنگ هاى داخلى و خارجى استفاده مى كنند. بهمن ماه سال پيش وقتى هنوز يك ماه از آغاز 
سال 2018 مى گذشت، با دخالت نيروهاى مأمور سازمان ملل متحد در سودان جنوبى بيش از 300 كودك سرباز كه در 
جنگ هاى داخلى از آن ها استفاده مى شد، آزاد شدند. اين عكس اگرچه خبر خوب و شيرينى را روايت مى كرد اما عكسى 

بشدت تلخ و گزنده هم هست و در زمان انتشار، بسيارى از بينندگانش را در جهان تحت تأثير قرار داد. 

   شش / هيثم ابو صبا     
براى مــردم جهان كه انواع و اقســام 
مردم  عليــه  هولنــاك  جنايت هــاى 
فلســطين را ديده اند، شــايد شليك 
گاز اشك آور از ســوى سربازان رژيم 
اشغالگر قدس، يك جور شوخى و سر 
به سر گذاشتن به نظر برسد. در مورد 
«هيثم ابو صبا» اما ماجرا فرق مى كرد. 
اسرائيلى ها  امســال،  خردادماه همين 
با شليك مســتقيم گلوله گاز اشك آور 
به صورت جوان فلســطينى، صحنه اى 
عجيــب را خلق كردند. عكاســى كه 
در صحنــه حاضــر بود، گفته اســت: 
صحنه عجيبى بود... يكى از تظاهرات 
كنندگان به ســمت من مى دويد و از 
صورتــش دود بيــرون مى زد...قبل از 
اينكه به زمين بيفتد از او عكس گرفتم. 

   پنج/ كدامشان كله شق تر است؟
خيلى ها فكر مى كردند ايــن ديدار و اين 
عكــس، مى توانند يكــى از ماندگار ترين 
و بى ســابقه ترين ديدارهــا و عكس هاى 
قرن باشــند. «ترامپ» شايد بيشتر از همه 
خاطرجمع بــود كه دارد نــام خودش را 
در فهرســت ماندگارترين ها ثبت مى كند. 
خاطرجمع بود كه با كله شقى سياسى و 
تاجرپيشگى پيشه اش توانسته رهبر لجوج 
و يك دنده كره شمالى را پاى ميز مذاكره 
بنشاند و از او امتياز بگيرد. آن روزها خيلى از 
تحليلگران داخلى و خارجى با اشاره به كوتاه 
آمدن كره شــمالى، براى ايران هم نسخه 
كوتاه آمدن پيچيدند. غافل از اينكه فقط 
چند ماه طول مى كشد تا ترامپ زير همه 
قول هايش بزند و اوضاع روابط كره شمالى 
و آمريكا بشود مثل دوران پيش از ترامپ!
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