
مدال هاى بيت اهللا عباسپور و جواد محجوب 
به موزه آستان قدس رضوى اهدا شد

ورزش: طى مراســمى مدال هاى دو قهرمان و پهلوان نامى كشورمان 
مرحوم بيت اهللا عباسپور، قهرمان پرورش اندام جهان و جواد محجوب، 
قهرمان ســابق جودوى آسيا به موزه آســتان قدس رضوى اهدا شد. 
مديركل روابط عمومى آســتان قدس رضوى در اين مراســم كه عصر 
پنجشــنبه با حضور جمعى از ورزشــكاران، ورزش دوستان، مسئوالن 
فدراســيون هاى ورزشــى و خانواده هاى اين قهرمان هاى مدال آور در 
سالن همايش ها و نمايشگاه هاى آستان قدس رضوى برگزار شد، ابراز 
كرد: بزرگان زيادى مدال هايشان را به اين آستان مقدس اهدا كرده اند 
و از جملــه مرحوم تختى كه مدال افتخاراتش در موزه آســتان قدس 

رضوى به نمايش گذاشته شده است.
مهــدى رضوى كيا با بيان اينكه عشــق و ارادت به امام رضا(ع) تمامى 
ندارد، گفت: اينكه كســى تمام ثمره ورزشى و حاصل تالش چندين و 
چند ســاله خود را خالصانه به امام رضا(ع) تقديم مى كند نشانه اى جز 

عشق و ارادت به ائمه اطهار(ع) ندارد.
ناصر پور على فرد، رئيس فدراســيون بدنســازى و پرورش اندام كشور 
نيز در ادامه اين مراســم با بيان اينكه امروز آرزوى مرحوم عباســپور 
محقق شــد، گفت: يكى از آرزوهاى مرحوم عباسپور، اهداى مدال ها و 

كاپ هايش به آستان قدس رضوى بود.
وى افــزود: بنــده طى 33 ســال فعاليت در عرصه ورزشــى، جوانى 
خوش اخالق تر از مرحوم بيت اهللا عباســپور نديدم. او تمام عمرش را با 
توســل به ائمه اطهار(ع) زندگى مى كرد. دست تقدير اين گونه بود كه 

امروز با افتخار و با نيكى از او ياد مى شود.
مديرعامــل مؤسســه تربيت بدنى آســتان قدس رضــوى نيز در اين 
مراسم با ابراز خرســندى از اينكه كشورمان مهد قهرمانان و پهلوانان 
اســت، گفت: اينكه جوانان جامعه ما در كشــور ايران رشد مى كنند، 
به مقام هــاى قهرمانى نائل مى شــوند و حاصل تالش هايشــان را به 
اين مجموعــه مقدس اهدا مى كننــد، جاى افتخــار دارد. على اكبر 
هاشــمى جواهرى بيان كرد: اين جوانان با توسل به ائمه اطهار(ع) به 
پيروزى هايى دست مى يابند و مدال هاى قهرمانى خود را تقديم آستان 

قدس مى كنند، اين تصميم بسيار بزرگى است.
گفتنى است؛ 12 مدال جهانى و آســيايى مرحوم بيت اهللا عباسپور 
و 3 مدال آســيايى جــواد محجوب به موزه آســتان قدس رضوى 

اهدا شد.

به بهانه  بازپخش فصل پنجم سريال «پايتخت»و تجليل از آن 
در اختتاميه نهمين جشنواره «فيلم عمار»

حماسه  ايرانى قهرمانان معمولى

1. تلويزيون ما ســريال زياد توليد كرده، اما ســريال موفق كم. اين 
وســط تنها ســريالى كه توانســته خودش را به فصل پنجم برساند، 
پايتخت بوده. اين البد به خاطر حرفه اى گرى تهيه كننده و كارگردان 
و طراح قصه و... هم هســت. اما چه شاخص حرفه اى گرى اين تيم را 

بقيه فيلم ها جدا مى كند؟ از 
وانفســاى  در  تلويزيــون،  مجلــل  و  فانتــزى  قــاب  وســط   .2
داستان ســرايى هاى بيگانــه از زندگــى مردم، پايتخــت اين مزيت 
بــزرگ را دارد كه از زندگى عادى مردم ايران و قهرمان هاى ســاده 
و معمولــى اش حرف مى زنــد. البته خيلى از ســريال ها مى خواهند 
بــه زندگى مردم نزديك شــوند و به خيال خودشــان طبقه فقير يا 
آســيب پذير را موضــوع كار خود قرار دهند، امــا درنهايت، حكايت 
آنــان را بيشــتر از منظــرى تحقيرآميز و نه همدالنه، يا به شــكلى 
تصنعى و غيرواقعى روايت مى كننــد. پايتخت اما حتى وقتى برخى 
عناصــر منفى فرهنگ عمومــى مانند مصرف زدگــى، غيبت، تفاخر 
به شاســى بلند و ال سى دى و پوشــاك گران قيمت و... را هم دست 
مى اندازد، به مردم توهيــن نمى كند. نيز برخالف آثارى كه بيگانگى 
بــا فرهنگ ايرانى را خيلى زود لو مى دهند، پايتخت از نشــان دادن 
رفتارهــا و روحيات مذهبى مردم ايران ترســى نــدارد و البته براى 
به تصوير كشــيدن نماز و دعا و توســل و زيــارت و گنبد و بارگاه 
امامزاده ها، به ورطه شعار و كليشــه هم نمى افتد. پايتخت، فرهنگ 
ريشــه دار مذهبى در مردم ايران را انكار نمى كند و همين، در واقعى 

كردن داستانش بسيار مؤثر مى افتد.
3. پايتخت ســريالى اســت در مدح خانواده ايرانــى؛ خانواده اى كه 
با همه اختالفات و شــاخ و شــانه كشــيدن هاى ظاهرى و مقطعى، 
هميشــه گرم و همجوش و همراه هم اند؛ خانواده اى كه زن در آن به 
عنوان همســر و مادرى مهربان، روح زندگى را در خانواده مى دمد و 
مرد را فدايى خودش مى كند. «هما» سختى مى كشد و رنج مى بيند، 
اما درنهايت مقهور شــرايط نمى شــود؛ از هويــت زنانه و نقش خود 

دفاع مى كند، اما شــعار فمينيستى و زن ساالرانه نمى دهد و....
4. روايت زندگى و مصائب و لطايفش در فرهنگ ايرانى هميشــه با 
طنازى همراه بوده اســت، اما شــادى آفرينى پايتخت فقط به خاطر 
طنز ظاهرى اش نيســت. داســتان ها معموالً با حسادت ها و تعصبات 
كودكانه «نقى» و اختالفاتش با «ارســطو» يا ديگرانى شــبيه خودش 
شــكل مى گيرد، اما با عــزم جزم و يكدلى او با دوســتان و اعضاى 
خانواده اش پايان مى يابد و غرور و ســرزندگى و اميد را در مخاطبان 
زنده مى كند. از همين جهت، «شــادى بخش» بودن پايتخت بســيار 

عميق تر و شيرين تر از طنزهاى معمول است.
5. پايتخت رونمايى از ظرفيت هاى بومى داســتان پردازى در عرصه 
هنر ملى نيز هست. درباره مازندران، مردمش، ُكشتى اش و جنگل ها 
و پلنگــش حرف مى زند، بى آنكه جنبه  صرفاً توريســتى بيابد. لهجه 
مازنــى خانواده و در تكميلش لهجه مشــهدى «اوس موســى» را نه 
به عنوان دستمايه سخره و خنده، بلكه به عنوان بسترى شيرين براى 
شــخصيت پردازى طنازانه و هنرمندانه بــه كار مى گيرد. براى اولين 
بــار روى يك نماد هويتى مهم ايــران يعنى ورزش كهن و پر رمز و 
راز «كشــتى» دســت مى گذارد، همان گونه كه تاريخ سينماى كشوِر 
بى تاريخ آمريكا پر اســت از فيلم هاى ســينمايى جــذاب با موضوع 

بسكتبال و بوكس و....
6. در نتيجــه  همه  اين ها، پايتخت تنها ســريال اســتراتژيك ما در 
اين ســال ها بوده اســت. پايتخت با همه افت و خيزش، دست روى 
«مســئله »هاى ملى مى گذارد و البته اين كار را در دل داستان سازى 
روان و ســاده و صميمى خود انجام مى دهد. يك بار نشــان مى دهد 
چگونــه قهرمان معمولى ايرانى، ضربه فنى  مى شــود و چگونه نرمش 
قهرمانانــه را نه براى نرمش كه براى خاك كــردن حريف چينى و 
روس و آمريكايــى بــه كار مى گيرد. يك بار داســتان كوه خوارى و 
جنگل خوارى را پيش مى كشــد و يك بار حكايت خونخوارى داعش 
را. بــه دفاع از مدافعان حرم مى پردازد بى آنكه از مســير داســتانى 
خودش خارج شــود. نشــان مى دهد «پايتخت» حقيقى ايران، حرم 
امام رضا(ع) اســت و سفر زيارتى مشــهد، بيت الغزل همه آرزوهاى 
شيرين زندگى ايرانيان. مصائب تهران نشينى و لذات بازگشت به بوم 
را روايت مى كند بى آنكه شــعار زيادى بدهد. حماسه  غيرت و غرور 
ملى را چه در داســتان كشــتى و چه در روبه رويى با كشتار داعش 
به رخ مى كشــد و تحريــك مى كند بى آنكه به ورطه ناسيوناليســم 
كور بيفتد و... خالصه، با همه نقاط ضعفى كه مى توان ســختگيرانه 
براى اين سريال برشــمرد، همين براى منحصر به فرد بودنش كافى 
اســت كه بگوييم «پايتخت» آيينه مســائل ايران اســالمى است بر 
پايه  ارزش هاى خودش، در دل يك يك مردم نگارى شــيرين ايرانى. 
بــه اميد موفقيت تيم ســازنده اش در اســتمرار ايده هــاى بومى و 

راهبردى اش.

 يادداشت

خبر

چند روز  محمدكاظم كاظمــى: 
پيش يكى از گزارشــگران تلويزيون 
در افغانستان در خالل پخش گزارش 
بازى فوتبال ايران و يمن تعريضى به 
صدا و ســيماى ايران داشت و آقاى 
على انصاريان گزارشگر صدا و سيما 
هم در جواب او مطلبى گفت كه نقل فضاى مجازى شــد. 
اين قضيه بــه نظرم قابل تأمل و قابل پرهيز مى آيد. مجرى 
تلويزيون افغانســتان به محدوديت صدا و سيماى ايران در 
پخش قســمت هايى از بازى هاى فوتبال كنايه زده است كه 
خيلى جالب نيســت و به ايشان مى شود توصيه كرد كه هر 
كشــورى مقررات و قوانين خود را دارد و بايد به آن مقررات 
احترام گذاشت. جناب انصاريان با لحنى به اين كنايه پاسخ 
داده است كه شايسته نيست و از كسى كه با همزبانان خويش 
ســخن مى گويد مى شود انتظار داشت كه روادارى بيشترى 
به خرج دهد. البته آقاى انصاريان با شجاعتى تحسين برانگيز 
به خاطر اين لحن خويش از كســانى كــه از آن رنجيده اند، 
عذرخواهى كرده است و اين قابل قدردانى است، هرچند مانع 

اثرات منفى آن سخن ايشان نمى شود. 
من در اين يادداشــت مى كوشــم به نكاتى اشاره كنم كه 
مى تواند مد نظر همه عزيزانى باشــد كــه وارد گفت وگو با 

همزبانان خويش مى شوند.
آقاى انصاريان در نقل سخن گزارشگر افغانستان، با لحنى 
كه قدرى ريشخند به همراه دارد، كلمه «يَك» را با فتحه ادا 
مى كند. همين جا اين نكته را عرض كنم كه به باور بسيارى 
از پژوهشگران زبان و ادب فارسى، لهجه فارسى افغانستان از 
لهجه ايران قدمت بيشترى دارد و اصالت خود را نيز بيشتر 
حفظ كرده است. در افغانستان بسيارى كلمات به طورى 
ادا مى شــوند كه قرن ها پيش و در اوج رشــد و شكوفايى 
زبان و ادب فارسى در ايران ادا مى شده اند. كلمه «يك» در 
ايران ديروز نيز با فتحه ادا مى شده است و كسى كه آن را 

با شكلى تحقيرآميز بيان مى كند، شعر حافظ شيرازى را 
چطور خواهدخواند، كه در آن كلمه يك با فتحه ادا شده و 
با كلماتى مثل «نمك» و «محك» و «شك» هم قافيه شده 
اســت. به واقع اگر كسى با درآوردن اداى مردم افغانستان 
قصد تحقير لهجه شــان را داشته باشد، لهجه نياكان خود 
را تحقير كرده است، چون لهجه امروز افغانستان، بسيار به 

لهجه قديم ايران نزديك است.
همچنيــن آقاى انصاريــان در انتهــاى كالم با لحنى كه 
خوشايند نيست، مردم افغانستان را مديون ايران مى شمارد؛ 
ولى حقيقت اين است كه همه ما انسان هاى روى زمين و 
بخصوص اهالى اين سرزمين ها مديون همديگريم. همين 
زبان فارســى درى كنونى، از نواحى بلخ و بخارا و خراسان 
به ســمت مناطق غربى آمده است. رســميت يافتن اين 
زبان مديون حكومت هاى ســامانى و صفارى است كه در 
ماوراءالنهر و سيســتان حكومت مى كرده اند. در زمانى كه 
متون ادبى بسيارى در حوزه بلخ و بخارا و نيشابور تأليف شد، 
در همه نواحى شــيراز و اصفهان ما يك شاعر و نويسنده و 
يك كتاب قابل توجه به زبان فارسى نداريم و باز در زمانى كه 
سعدى شيرازى در شيراز گلستان و بوستان مى نويسد، همه 
قلمرو زبان فارسى را مديون خويش مى سازد. خط ما از خط 
عربى گرفته شــده و زبان ما نيز بهره بسيارى از زبان عربى 
دارد و باز بســيارى از كشورهاى عربى مديون دانشمندان 

ايرانِى عرب زبان هستند.
از اين گذشــته، اين مناطق ِدين هاى تاريخى هم به گردن 
هم دارند. وقتى مغوالن به همه جهان اســالم هجوم آوردند 
اين نواحى بلخ و بخارا و باميان و هرات بودند كه ضربه اصلى 
اين موج را گرفتند و در واقع انرژى تهاجمى و قساوت آميز و 
مخرب مغوالن در حوزه ماوراءالنهر و افغانســتان و خراسان 
ايران مستهلك شــد. مردم بلخ و باميان و هرات و نيشابور 
قتل عام شدند، ولى آن قدر مغوالن را معطل كردند تا نسل 
خونريز مغوالن به پايان عمر خويش رسيد و نسل ديگرى بر 

سر كار آمد كه آن قســاوت را نداشت و مردم نواحى غربى 
ايران به همين سبب كمابيش در امان ماندند. پس هر انسانى 
كه در شيراز و اصفهان در امان ماند، مديون انسانى است كه 
در بلخ و هرات و باميان و نيشابور در مقابل مغوالن مقاومت 
كرد و تا پاى جان ايستاد. هر شهرى كه در نواحى غربى سالم 
ماند، مديون شهرى است كه در نواحى شرقى مقاومت كرد 

و ويران شد.
از آن پس نيز اين دين هاى دوسويه همواره وجود داشته است. 
آخوند خراسانى از هرات نظام حوزوى ايران را مديون خويش 
مى سازد و مطهرى و شريعتى ايران بر تفكر اسالمى و انقالبى 
در افغانستان اثر مى گذارند. در جنگ تحميلى هزاران شهيد 
و جانباز افغانستانى جانفشانى مى كنند و در افغانستان ده ها 
بسيجى ايرانى در كنار برادران مجاهد خويش هستند. ايران به 
مهاجران افغانستان پناه مى دهد و مهاجران در سازندگى اين 
كشور مى كوشند. آنان با كمترين بهره مندى از مزد و معيشت 
و با همه تنگناهاى فرســاينده مهاجرت، با سخت كوشى و 
امانتدارى تمام در اين كشور خدمت مى كنند. در حوزه هاى 
فرهنگى نيز دانش نسخه شناسى ايران مديون نجيب مايل 
هروى اســت؛ بسيارى از دانشجويان ارشد و دكترى مديون 
محمدســرور مواليى اند و بسيارى از كودكان و جوانان ايران 
مديون دكتر احمدشاه فرهت متخصص بى نظير نوزادان اند. 
در مقابل در كتابخانه هاى افغانستان آثار دكتر شفيعى و دكتر 
زرين كوب تدريس مى شود. مردم سيستان و خراسان ايران 
آبى را مى نوشند كه از كوه هاى سربه فلك كشيده افغانستان 
ســرازير شده اســت و مردم افغانســتان بر جاده هايى گذر 

مى كنند كه بدست ايرانيان ساخته شده است.
پس بهتر است كه مردمى كه تاريخ و جغرافيا و زبان و فرهنگ 
و اقتصادشــان با هم درآميخته است، از كنايه زدن و تحقير 
همديگر دســت بردارند و بدانند كه جامعه بشرى آن گاه به 
سعادت مى رسد كه هر انسانى، با انسانى ديگر با حفظ كرامت 

انسانى برخورد كند و سخن بگويد.

تأملى بر ماجراى حاشيه ساز گزارشگران ايرانى و افغانستانى 

ما همه مديونيم
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11
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ورزش
امروز تيم ملى با تمام توان مقابل ويتنام قرار مى گيرد

صعود جانانه مى خواهيم

16
ايستگاه

نگاهى به فراز و فرودهاى زندگى «جك لندن»

قهرمان زندگِى خودش

درس هايى از سبك زندگى حضرت زينب  در گفت وگو با حجت االسالم محمدجواد نظافت

الگوى صبر زيبا

نهمين جشنواره مردمى فيلم عمار با معرفى برگزيدگان به كار خود پايان داد

فانوس هاى عمار  در دستان 
سانسور شده ها و ممنوع الجشنواره ها!

15

14
ادب و هنر

گزارش نقد و بررسى رمان «شهربانو» 
كه پيش از رونمايى به چاپ چهارم رسيده است

خونى تازه 
در رگ هاى ادبيات بومى  

پنجشــنبه، 20 دى ماه، فروشگاه انتشارات 
به نشــر، شــعبه ســجاد مشــهد ميزبان 
عالقه مندان به كتاب و ميهمانان جلســه 
رونمايــى از رمــان «شــهربانو» بــود. از 
همان لحظات آغازيــن تمام صندلى هاى 
كتاب فروشــى پــر شــده بــود و همين 
نشــان دهنده ميــزان عالقه اى بــود كه 
مخاطبان به كتاب شهربانو داشتند. رمان 
«شــهربانو» نوشــته نويســنده مشهدى، 
خانــم مريم قربــان زاده، شــايد از معدود 
رمان هايى باشد كه پيش از رونمايى خود 
به چاپ چهارم رسيده است. شهربانو توسط 

انتشارات ستاره ها منتشر شده است...

 محمدجواد ميرى

هر
: م

س
عك

در رگ هاى ادبيات بومى  
 دى ماه، فروشگاه انتشارات 
به نشــر، شــعبه ســجاد مشــهد ميزبان 
عالقه مندان به كتاب و ميهمانان جلســه 
رونمايــى از رمــان «شــهربانو» بــود. از 
همان لحظات آغازيــن تمام صندلى هاى 
كتاب فروشــى پــر شــده بــود و همين 
نشــان دهنده ميــزان عالقه اى بــود كه 
مخاطبان به كتاب شهربانو داشتند. رمان 
«شــهربانو» نوشــته نويســنده مشهدى، 
خانــم مريم قربــان زاده، شــايد از معدود 
رمان هايى باشد كه پيش از رونمايى خود 
به چاپ چهارم رسيده است. شهربانو توسط 
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مردم

حاشیه

سگ های زنده یاب، امیدی در تاریکی

ایرنا: ســگ های زنده یاب هالل احمر که توانایی آن ها در نجات 
جان انسان ها از پیشرفته ترین دستگاه های زنده یاب باالتر است، 
می توانند در 95 درصد عملیات جســت وجو و نجات موفق عمل 
کنند، در صورتی که امکان موفقیت با پیشرفته ترین دستگاه های 

زنده یاب در حوادث فقط 35 درصد است.
پســرک در گرمای داغ تابستان خفته اســت، کمی آن طرف تر 
خواهر کوچکش از این پهلو به آن پهلو می غلتد، مادر نیمه خواب 
و نیمه بیدار پلک می زند، چشــمش بر ســاعت می لغزد و آنگاه 
نگاهی به ســقف کهنه خانه می کند، پدر کشاورزش خسته تر از 

آن است که حتی تکانی بخورد، مادر چشم ها را می بندد.
چهار دیوار خانه، خســته از تحمل سقفی کهنه، سال ها است که 
ایســتاده اند و هر روز به زنان و مردانی نگاه کرده اند که به امید 
آرزوهای کوچک اما زیبا زندگی را سپری می کردند و صبح را به 

شب رسانده و شب را تا صبح آرام خفته اند.
دیوارهای خانه به خاطــر می آورند که دیروز مادر نگران بود که 
چرا پسرک درسش را نمی خواند، با او حرف نزده بود و پسرک که 
تاب بی اعتنایی مادر را نداشت، خودش را به پای مادر انداخته و 

از او چشمان مهربانش را طلب کرده بود.
مادر دوباره چشم باز کرد، چرا با پسرک دعوا کرده بود؟ دیوارهای 
خانه نگاهش کردند، از جایش بلند شــد، نگاهی به چهره پسرک 
کرد، پســرک آرام خفته بود، دیوارهای خانه این ها را می دیدند، 

مادر بزرگ را به خاطر می آوردند و مادر مادر بزرگ را.
زن خیره به دیوار نگاه کرد و بعد... چشــم هایش را بست، دیوار 
خیره ماند، دیوار پیر بود، پیر شــده بود، پیر و خسته. حاال دیگر 
مادر چشــمانش را برای یک خواب عصرانه تابستانی بسته بود و 
فقط صــدای خانه را که در تنفس منظم و آرام پدر و فرزندانش 
خالصه می شد، می شنید. مادر به خودش قول داد که فردا برای 

پسرک لقمه بگیرد و با او مهربان باشد.
... و بعــد، دیوار پیر بود که تنــش لرزید، فرش کهنه خانه تکان 
آرامــی را حس کرد، ســگ های کوچه های روســتا صدا کردند، 
گوش های سگ ها صدای زمین را خوب می شنیدند، صدای تنوره 
دیو را، دیوار که تکان خورد باورش نمی شــد، همیشــه محکم و 
استوار ایستاده بود، اما حاال چیزی آشفته اش می کرد، دیو تنوره 
کشــید، زمین بی قرار شــد، دیوار گویی که قطعه چوبی کوچک 

است، دستی بزرگ و بی رحم تکانش داد.
دســتی ناشــناس که دیوارهای خانه او را نمی شناخت تکانش 
دادند، صد سال بود که عمر کرده بود و چنین چیزی را به خاطر 
نمی آورد و بعد تنوره دیو تندتر شــد، زمین چون گهواره نوزادی 

تاب برداشت، تکان خورد.
مــادر که نیمه خواب عصر تابســتان بود ناگاه چشــم باز کرد و 
خیره به دیوارها ماند که تکان می خوردند، دیوارها شــرمگینانه 
چشــم از زن برگرداندند، زن خواســت مرد را صدا کند خواست 
بگوید زلزله... اما آب دهانش خشــکیده بود، کلمات را فراموش 
کرده بود، خواســت دخترک را بغل کند اما پسرک چه می شود؟ 

با مردش چه کند؟
همه این چیزها به سرعت اتفاق افتاد، زن حتی نتوانست فریادش 
را بــه کلمــه درآورد... و یک باره دیو آمد، دیوارها شــرمگین از 

دستان پدربزرگی که ساخته بودش، لرزیدند.
زن دیوار را دید که داشــت به چشم هایش هجوم می آورد، مرد 
لحظــه ای از خواب پرید، آخرین لحظه دیوار چشــم های زن را 
پر کرد و زن یکباره هزار هزار ســتاره را دید که روشــن شدند و 
گرمایی شــدید را در تمام تنش حس کرد و داشت فکر می کرد 

که کاش پسرک گرسنه نبود.
صدای ســگ ها، روستا را آرام نمی گذاشتند، بوی خاک و صدای 
شیون و تصویر چشــمان بهت زده مردمانی که دیوارها و سقف 
خانه شــان جوان تر بود و از آوار خانه ها گریخته بودند، شهر را پر 
کــرده بود، زنده ها نام مردگان شــان را فریاد می کردند و ضجه 
بــود و مویه بــود و هق هق آدم ها که البــه الی گرد و خاک گم 
می شــد و ناگهان اتفاقی عجیب و غیرمنتظره رقم خورد گروهی 
از امدادگران و نجاتگران هالل احمر با سگ های تجسس و نجات 
برای نجات جان افراد زنده و زیرآوار مانده وارد روســتا شــدند، 

روستایی که با آوار زلزله با خاک یکسان شده بود.
»در ســوانحی که منجر به تخریب مناطق مســکونی می شــود 
احتمال گرفتار شــدن افراد در میان آوارها وجود دارد این افراد 
قبل از اینکه در اثر جراحات وارده و فشار آوار و کمبود اکسیژن 
جان خود را از دســت بدهند، باید نجات داده شــوند و در این 
میــان واکنش ســریع و اقدام به موقع و به هنگام امری بســیار 
حیاتی و ضروری است و ابتدا باید محل دقیق مصدوم به وسیله 
سگ های آموزش دیده مشخص شود و سپس عملیات رهاسازی 

انجام گیرد.«
»ســگ های جســت وجو و نجات حس بویایی بسیار قوی دارند 
کــه قادرند بوها را به خوبی درک کنند، به خاطر بســپارند و در 
مواقع لــزوم به خاطر بیاورند. امروزه در سراســر دنیا از توانایی 
سگ ها برای پیدا کردن مصدومان پس از سوانح استفاده می شود 
و سگ ها توانایی های بالقوه ای دارند که با آموزش و تمرین شکوفا 
می شــود و می توان در راستای نجات جان انسان ها از آن ها بهره 

گرفت.«
این حیوانات باهوش از دســته سگ های معمولی نیستند و باید 
آزمایش ها و امتحان های مختلف و ســختی را پشت سر بگذارند 
تا بتوان به عنوان ســگ جســت وجو و نجات در حوادث از آن ها 

استفاده کرد.

 مردم/ عباسعلی سپاهی یونسی  اسماعیل 
ظریفی متولد 1367 اســت و مربی »آنَســت« 
)آموزش و نگهداری سگ های تجسس( کارشناسی 
ارشد مدیریت در سوانح طبیعی از دانشگاه تهران 
دارد و در جمعیت هالل احمر بیرجند مشغول به 
خدمت است. روزگاری به پیشنهاد او هالل احمر 
خراســان جنوبی از تهران درخواســت 2 سگ 
تجسس یا زنده یاب را داد تا در حوادثی که پیش 
می آید از آن ها اســتفاده بشود و حاال او به دنبال 
این اســت که از همین سگ هایی که ما به آن ها 
ســگ بی صاحب و ول می گوییم و در هر شهر و 
روستا هم تعداد زیادی وجود دارد، سگ تجسس 
تربیت کند. طرح او این است که بتواند سگ های 
تجســس را در کشور زیاد کند که به تعداد باالی 
آن ها هم نیاز است. با او که کوهنورد و غواص هم 
هست، درباره کارش و پرورش سگ های تجسس 

حرف زدیم.

 چطور شــد که وارد جمعیت هالل احمر 
شدید؟

دوم دبستان بودم که عمویم سکته کرد. آنجا دیدم 
که پدرم دارد برای عمویم عملیات ماساژ را انجام 
می دهد. همه داشتند گریه می کردند و البته من 
از عملیات ماساژی که پدرم انجام می داد چیزی 
نمی دانستم. آن ماجرا که تمام شد دیدم عمویم 
دوباره مثل بقیه آدم ها راه می رود و به قول معروف 
به زندگی معمولی برگشــته است. بعد از چندی 
دوبــاره همین اتفاق برای عمویم افتاد و چون در 
همســایگی ما بودند پدرم خود را رساند و دوباره 
همیــن کارها را انجام داد. مــن هم این ماجرا را 
دوباره دیدم. البتــه مرتبه دوم دیدم اورژانس هم 
آمد و متأســفانه عمویم فوت کرد. بعد از دیدن 
این دو اتفاق یک روز از پدرم پرسیدم که چه کار 
کردی که عمو دفعه اول زنده شد ولی دفعه دوم 
زنده نشــد و فوت کرد؟ جواب پدرم این بود که 
پیش خانم بهداشت مدرسه بروم و در کالس های 
هالل احمر شــرکت کنم. تــا کالس پنجم هم 
چون کنجکاو و عالقه مند شــده بودم به توصیه 
پدرم گــوش دادم. آن زمان با گذراندن یک دوره 
8 ســاعته تا کالس پنجم مامور بهداشت شدم و 
یک کیف کمک های اولیه تحویل گرفتم که باند 
و گاز و چســب و این جور چیزها داشت تا اگر در 
مدرسه اتفاقی افتاد بتوانم زخمی را چسب بزنم و 

چیزهایی از این قبیل.
در سال های راهنمایی و اول دبیرستان من بیشتر 
جذب فعالیت در بسیج شدم. یادم هست آن زمان 
در کالس اول دبیرستان بودم که یکی از مربیان 
هالل احمر یــک کالس کمک های اولیه برای ما 
برگزار کرد. من هم یکی از شــرکت کنندگان در 
دوره بودم. خوشبختانه باالترین نمره کالس و دوره 
را گرفتــم و گواهینامه کمک های اولیه را تحویل 
گرفتم. زلزله بم که اتفاق افتــاد آقای عارف زاده 
همان مربی که در دوره 35 ســاعته او شــرکت 
کرده بودم، به من زنگ زد و ماجرای زلزله را گفت. 
خواست در صورت امکان کمک کنم من هم قبول 
کردم و به بم اعزام شــدیم. کاری که در چند روز 
در اردوگاه شهید فهمیده انجام می دادیم تخلیه 
ماشین هایی بود که کمک می آوردند و یا در بحث 

اسکان مردم کمک می کردیم.

پدر شــما که بلد بودند در موقع سکته 
ماساژ قلبی را انجام بدهند دوره دیده بودند؟

بله. ایشان جزو نیروهای داوطلب شیر و خورشید 
سابق بودند. من که دوره ها را گذراندم خواهرم را 

تشویق کردم که او هم دوره ها را یاد بگیرد.

و وقتی شما به بم رفتید اولین مواجهه شما 
با حادثه ای درآن سطح بود حتماً جنازه دیدید 
و صحنه هایی دردناک که قبالً ندیده بودید؟

بله در اردوگاه شهید فهمیده اولین صحنه ای که 
من به عنوان یک نوجوان دبیرســتانی دیدم این 
بود که نصف اردوگاه پر از جنازه بود و نصف دیگر 
کمک هایی که به وســیله مردم برای زلزله زدگان 
ارسال شده بود. پس لرزه ها که می آمد هم شاهد 
افتادن آجر و این جور چیزها بودیم. حال و هوای 
ترسناکی بود که برای من و دوستانی مثل بنده که 
هنوز نوجوان دبیرستانی بودیم ماجرا را سخت تر 

می کرد. 

و بعد استخدام هالل احمر شدید؟
بله از ســال 82 کارم را به طــور جدی با بخش 
جوانان جمعیت شــروع کردم. طوری شــده بود 
کــه هفت روز هفته حتی جمعه را به هالل احمر 
می رفتم. کارهای مختلفی هم انجام می دادیم که 
هفته ما را پر می کرد. آن زمان دوره 108 ساعت 
تکمیلی بــود که آن دوره را هم شــرکت کردم. 
گذراندن این دوره و دوره های دیگر موجب شــد 
کم کم وارد پایگاه های جاده ای بشــوم. در حوادث 

جاده ای مثل تصادفــات و برف و کوالک و در راه 
ماندگی کمک می کردیم. باز هم در دوره ها شرکت 
می کردم. برنامه درجه بندی امدادگران که اجرا شد، 
من باالترین درجه هالل احمر یعنی ایثار را گرفتم. 
عالقه زیادم به جمعیت سبب شد به پیشنهاد یکی 
از دوستانم رشته دانشگاهی ام مرتبط با هالل احمر 
بشود و شدم دانشجوی زاهدان. همزمان در پایگاه 
جاده ای شــیفت بودم و درس هم می خواندم. با 
این کار هــم در بحث مالی روی پای خودم بودم 
و هم به مــردم با دوره هایی که دیده بودم کمک 
می کردم. کاردانی را امداد و سوانح خواندم و وقتی 
که تمام شــد، دیدم در استان خودمان هم مرکز 
علمی کاربردی هالل احمر تأسیس شده است و 
کارشناسی رشــته امداد و سوانح هم وجود دارد. 
خالصه در بیرجند کارشناســی را خواندم و برای 
ارشد هم باید به تهران می رفتم که رفتم و ارشد 
گرفتم و حاال هم به قول معروف پشت کنکوری 

برای دکتری هستم. 

خب چه شد که ســراغ بحث سگ های 
تجسس رفتید؟

زمانی که در زاهدان کاردانی می خواندم، با هالل 
احمر آنجا هم مرتبط بودم و سگ های تجسسشان 
را دیــدم و با بخش »آنســت« در مانورهایی که 
برگزار می شــد آشــنا شدم. این آشــنایی باعث 
عالقه مندی مــن به این موضوع شــد. خب در 
بیرجند و استان ما این مجموعه نبود برای همین 
آن زمــان موضوع را با مدیر و معاون امداد مطرح 
کردم کــه همان مربی من در پایگاه بســیج در 
دوره دبیرستان بود. ایشان هم خوشبختانه با این 
پیشنهاد موافقت کردند. من از مربی های زاهدان 
بخشی از کار را یاد گرفتم و خالصه اطالعاتم را در 
این باره باال بردم و درخواســت داده شد. تهران با 
درخواست ما موافقت کردند. خواسته بودند دو نفر 
برای آموزش معرفی بشوند که یک نفر بنده بودم. 
سال 92 به کرج رفتیم و آنجا دوره کار با سگ های 
زنده یاب و آموزش و تجسس را یاد گرفتیم و بعد 
از پایان دوره دو قالده سگ 2 و 7 ماهه به بیرجند 
تحویل شد. از آن زمان ما در آموزش های دوره ای 
شــرکت می کنیم. هم در کرج و هــم در دیگر 
نقاط کشــورمان که برنامه برگزار می شود و یا در 

برنامه هایی مشترک با دوستان آلمانی. 

تا به حال در حادثه ای هم از این سگ هایی 
که تحویل گرفتید استفاده شده است؟

بله سال 95 بود که اولین سانحه آوار در بیرجند 
اتفاق افتاد. هر چند قبل از آن برنامه های دیگری 
بــود اما این اولین حادثه آوار بود که بر اثر انفجار 
در یک منزل مسکونی اتفاق افتاد. یک ساختمان 
دو طبقه بر اثر نشــت گاز فــرو ریخته بود و پدر 
و کــودک خانواده هم در زمــان انفجار در خانه 
بودند. روز حادثه من بر اثر سرما خوردگی شدید 
در مرخصــی بودم اما از هــالل احمر ماجرا را به 
من خبر دادند. من هم همراه همکارم ســگ ها را 
برداشــتیم و به محل حادثه رفتیم. بعد از مدتی 

جست و جو یکی از ســگ ها پارس کرد و بعد از 
آن ســگ دوم درست در همان محل پارس کرد. 
مطمئن شــدیم که محل را درست پیدا کرده اند. 
خالصه بچه های تیم واکنش ســریع آوار برداری 
کردنــد و پدر در حالی که بچه  14 ماهه اش را در 
بغل گرفته بود پیدا شد. پدر جان باخته بود اما بچه 
زنده بود هر چند بچه هم بر اثر شدت صدمات بعدا 
فوت کرد. این اولین تجربه ما با سگ هایی بود که 

آموزش داده ایم. 

در حوادثی که ما با آوار روبه رو هستیم هم 
می شود از دستگاه زنده یاب استفاده کرد و 

هم از سگ های تجسس؛ کدام بهتر است؟
 در حــوادث آوار که جای مصدومان مشــخص 
نیست بهترین و مطمئن ترین راه پیدا کردن افراد، 
استفاده از همین سگ های زنده یاب است. جایی 
که ســگ نیست دســتگاه های زنده یاب کارایی 
دارد ولی جایی که ســگ هست، از سگ استفاده 
می شود چون دقت و سرعت سگ های زنده یاب 
خیلی باالست. عالوه بر این راه اندازی دستگاه های 
زنده یاب زمان بر است ولی یک سگ کافی است 
که مربی مربوطه دستور الزم را برای پیدا کردن 

فرد مانده در زیر آوار بدهد. 

غیر از سگ های تجسس ما سگ های رد 
یاب را هم داریم آن ها چه کاری انجام می دهند؟

وقتی فــردی مثــالً در یک کوه گم می شــود، 
سگ های رد یاب می توانند او را پیدا کنند. این ها 
سگ هایی هستند که وقتی فردی گم می شود از 
یکی از اشیای مربوط به او مثل لباس بو می گیرند 
و دنبال فرد می روند و این بخش هم قرار است در 

بیرجند کلید بخورد.

گویا قرار است در بیرجند یک اتفاق خیلی 
خوب را با استفاده از سگ های بی صاحب و 

ولگرد رقم بزنید.
بله در بیرجند با همکاری شهرداری و سازمان های 
مردم نهاد، محلی برای نگهداری این نوع سگ ها 
با عنوان پناهگاه مهر راه اندازی شــده است که از 
این ســگ ها و سگ های آســیب دیده نگهداری 
می کنیم. خب از این نوع سگ ها در دیگر کشورها 
در بحث نگهبانــی و کمک به نابینایان به عنوان 

راهنما استفاده می شود. در تهران طرحی داده شد 
با عنوان آموزش سگ های تجسس با استفاده از 
این نوع ســگ ها که طرح اجرا نشد. من چون به 
این بحث عالقه داشتم، از سازمان خواستم که این 
طرح را به بنــده واگذار کنند تا مجری این طرح 
در کشور باشم و بتوانم طرح را از استان خراسان 
جنوبی و با استفاده از همین سگ هایی که از سطح 
شهر جمع آوری کرده ایم شروع کنیم. فکر کردم 
فراخوانی بزنیــم و از آدم هایی که به این موضوع 
عالقه مند هســتند دعوت کنیم تا مواردی مثل 
تجسس را به آن ها آموزش بدهیم تا در مواقع نیاز 
و بحران به جای اینکه مثالً 2 قالده سگ در استان 
داشته باشیم 10 و یا حتی 20 قالده سگ داشته 
باشــیم. در معیار جهانی به ازای هر 20 خانواده 
یک قالده سگ زنده یاب باید وجود داشته باشد 
ولی در ایــران به دلیل هزینه و یا به دالیل دیگر 
این تعداد خیلی کم است برای همین من تصمیم 

گرفتم این طرح را با این سگ ها شروع کنم. 

پس برای آموزش به سگ خاصی نیاز نیست؟
نه ما هر ســگی را می توانیم آموزش بدهیم و هر 
ســگی بر اساس ضریب هوشی و سن و سالی که 
دارد، قابلیت آموزش دارد ولی این طور نیست که 
قابل آموزش نباشد. ممکن است سگ نژاد خاصی 
نباشد و به قول مردم سگ ول و بی مصرف و بی نژاد 
باشــد ولی ضریب هوشی اش برای آموزش خیلی 
باال باشد و آموزش های تخصصی را هم یاد بگیرد. 

از چه سن و ســالی آموزش سگ های 
زنده یاب شروع می شود؟

از زمانی که کوچک اند باید آموزش شــروع بشود. 
درباره انسان هم همین طور است که در کودکی 
بهتــر می تواند بیاموزد تا در بزرگســالی هر چند 
استثناهایی هم وجود دارد که مثال در 70 سالگی 
تصمیم می گیرند که در کنکور شــرکت کنند. ما 
آموزش سگ ها را از دو ماهگی شروع می کنیم. اول 
با سگ از طریق غذا دادن و کارهایی از این قبیل 
ارتباط عاطفی برقرار می کنیم تا سگ به ما اعتماد 
کند و هر جا رفتیم دنبال ما بیاید که این برقراری 
ارتباط عاطفی ممکن است 6 ماهی طول بکشد. 
در کنار این ما به فرمان پذیری سگ می پردازیم. 
موقعی که سگ به ما اعتماد کرد و ارتباط عاطفی 
برقرار شد، آموزش های فرمان پذیری مثل بشین 
و بخواب را شــروع می کنیم که ســگ یاد بگیرد 
از ما حرف شــنوی داشته باشــد. در کنار این، ما 
آموزش های میــدان و موانع را داریم مثل عبور از 
تونل، عبور از روی ســکو، عبــور از روی االکلنگ 
و... این موارد هم برای این اســت که وقتی سگ 
می خواهد در یک حادثــه روی آوار برود و کارش 
را شروع کند، اگر به مانعی مثل سکو رسید توقف 
نکند و بتواند از آن عبور کند. بعد از این 3 مرحله 

مراحل تخصصی تر را با سگ شروع می کنیم. 

وقتی در یک حادثه از ســگ تجسس 
زنده یاب استفاده می شــود سگ از مربی 

خودش فقط دستور می گیرد؟
بله چون بین سگ و مربی در طی سال ها ارتباط 
عاطفی برقرار شده است و مثال غذا یا تشویقی را 
از مربی خودش دریافت کرده است، بیشتر از مربی 

خودش حرف شنوی دارد.

وقتی یک نفر زیر آوار مانده اســت چه 
فرایندی باید بین مربی و سگ اتفاق بیفتد 

تا سگ فرد مانده در زیر آوار را پیدا کند؟
کافی است که مربی به سگ بگوید جست وجو کن 
و یــا هر کلمــه ای که بین ســگ و او به معنای 
جست وجوست مثل سرچ کردن، یا پیداش کن و 
یا چیزهایی از این قبیل که در تمرینات هم همان 
کلمه استفاده شــده است. دادن آن فرمان شروع 

تجسس است و سگ کارش را شروع می کند.

چه عواملی ممکن است باعث بشود که یک 
سگ تجســس نتواند کارش را به درستی 

انجام بدهد؟
عوامل بســیار زیادی وجود دارد. اگر ما با ســگ 
خوب تمرین کرده باشــیم بایــد تمام چیزهایی 
که ممکن اســت در محل حادثه با آن ها روبه رو 
شــده باشد را تجربه کرده باشد. مثال صدای آژیر 
اورژانس برایش آشنا باشد یا ماشین آتش نشانی را 
دیده باشــد که قرمز و بزرگ است. در کل باید با 
هــر چیز دیگری مثل یک حیوان دیگر یا آتش و 
دود و هر چیز دیگری که ممکن است سر راهش 
قرار بگیرد آشنا شــده باشد. یکی از کارهایی که 
در فرایند آموزش انجام می شود، اجتماعی شدن 
سگ تجسس است تا در موقع کار کردن برای او 
مشکلی پیش نیاید و بتواند به درستی تجسس را 
انجام بدهد برای همین ما سگ ها را هر چند وقت 
داخل شهر می بریم تا با هر چیزی که ممکن است 

برای او جدید باشد آشنا بشوند.

و اگر خواســته باشید خاطره ای از کار با 
سگ های تجسس بگویید؟

یک بار من داشتم النه سگ تجسسم یعنی جکی 
را تمیــز می کردم. آنجا متوجه شــدم که جکی 
نیست و خیلی ترســیدم. محوطه را نگاه کردم و 
پیدایش نکردم. دیدم در باز است و متوجه شدم 
که بیرون رفته است. خیلی ترسیدم با خودم فکر 
کردم ممکن است ماشینی به او بزند و کشته بشود. 
خوشــبختانه در خیابان پیدایش کردم. با سوت 
بهمن سوت زدم و سریع کنارم آمد. چون ناراحت 
بودم ســرش داد زدم و گفتم مگر نمی فهمی که 
بیرون رفتی؟ فکر نکردی ممکن است با ماشینی 
تصادف کنی؟ بعد از گفتن این حرف ها و داد زدنم، 
ســرش را پایین انداخت و به النه اش برگشت. از 
ماجرای پیش آمده ناراحت بودم. آن شب خواب 
جکی را دیدم. دیدم با صدای کلفتی با من صحبت 
می کند درست مثل یک انسان و می گوید: من که 
متوجه نشدم. چرا تو آن قدر سرم داد کشیدی و 
دعوایم کردی. من که نمی دانســتم بیرون رفتنم 

خطر دارد.

آنچهمیخوانید

سگ های رد یاب سگ هایی 
هستند که وقتی فردی گم 
می شــود از یکی از اشــیای 
مربــوط بــه او مثــل لباس 
بــو می گیرند و دنبــال فرد 
می رونــد و ایــن بخش هم 
قرار است در بیرجند کلید 

بخورد
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 گفت وگو با اسماعیل ظریفی که می خواهد
 تعداد سگ های تجسس را زیاد کند

هر سگی قابل آموزش است
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چهارمين شماره دوفصلنامه 
«مطالعات فقه معاصر» منتشر شد

اجتهاد: شــماره چهارم دوفصلنامه تخصصى «مطالعات فقه معاصر» 
با هدف نشــان دادن ظرفيت گســترده دانش فقه و علوم مرتبط در 
عرصه هاى گوناگون از سوى مؤسسه مفتاح كرامت عرضه شد. در اين 
شــماره از دوفصلنامه، 7 مقاله از استادان، صاحب نظران و پژوهشگران 
حوزه فقه و اصول، همراه با چكيده مقاالت به زبان عربى و انگليســى 
به چاپ رســيده است كه عبارتند از: «قاعده نفى سبيل، مفاد و ادله»، 
«اسالم و كفر در فقه»، «تطور فقه فتوايى» و «مفهوم شناسى استخفاف 
و اضاعه نماز و تهاون نســبت به آن»، «خروج بر دولت اسالمى؛ موجب 
كفر يا فســق؟»، «بررسى سير تاريخى شكل گيرى فروع جديد در فقه 

متقدم شيعه» و «قاعده نفى ظلم».

انتشار كتاب «حقوق اساسى 2»
مهر: كتاب «حقوق اساســى 2» از ســرى كتاب هاى ســه گانه حقوق 
اساسى، توسط گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه روانه بازار نشر 
شد. اين اثر بخشى از زيربنايى ترين مباحث حقوق اساسى را در قالب 
متنى آموزشــى پژوهشــى مورد كنكاش قرار داده و بويژه در مباحث 
مربوط به رهبرى، با رويكرد توأمان فقهى حقوقى، پاسخگوى بسيارى 
از ابهامات در اين زمينه اســت. نويسندگان اين كتاب، حجت االسالم 
حســين جوان آراسته، دانشيار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
و محسن ملك افضلى، استاديار دانشكده الهيات و علوم اسالم دانشگاه 

قم هستند.

بيستمين همايش كتاب سال حوزه 
چهارم بهمن برگزار مى شود

حوزه: مراســم معرفى و تقدير از برگزيدگان بيستمين همايش كتاب 
سال حوزه، پنج شنبه 4 بهمن 97 در سالن همايش هاى مدرسه علميه 
دارالشفاء قم برگزار مى شود. بنا بر اعالم دبيرخانه اين همايش، همزمان 
در اين مراســم، برگزيدگان دومين جشــنواره مقاالت علمى حوزه و 
برترين آثار علمى مرتبط با موضوع «انقالب اسالمى ايران» انتخاب شده 
و از صاحبان آن ها تقدير مى شود. گفتنى است؛ آثار رسيده به دبيرخانه 
همايش كتاب سال حوزه، در گروه هاى نوزده گانه تفسير و علوم قرآن، 
حديث، درايه و رجال، فلســفه، كالم، اخالق و عرفان، تاريخ، ســيره و 
تراجم، فقه و اصول، كتب مرجع، ادبيات و هنر، علوم اجتماعي، اقتصاد، 
مديريت، حقوق، علوم سياسي، علوم تربيتي، روان شناسي، تصحيح و 

تحقيق، تكنولوژى آموزشى و انقالب اسالمى ارزيابى مى شوند.

 معارف/ مســعود غالمى  زينــب كبرى(س)، 
ســومين فرزند اميرالمؤمنين على بن ابى طالب(ع) 
و حضرت فاطمه زهرا(س)، 1435 ســال پيش در 
چنين روزى، پنجم جمادى االول سال پنجم هجرى 
در مدينه متولد شــد. به همين بهانه، در گفت وگو 
با حجت االســالم محمدجواد نظافت يزدى، مدير 
مــدارس علميه حضرت مهدى(عج) شــخصيت و 
ســبك زندگى حضرت زينب(س) را در مقام الگو 

مورد بازخوانى قرار داديم كه از نظرتان مى گذرد.

 به اهل بيت(ع) ارادت داريم اما 
زندگى مان راه ديگرى مى رود

مشكل اصلى جامعه ما عدم اثرپذيرى از ائمه(ع) 
در زندگى اســت؛ مشــكل ما اين است كه يك 
اسالم مراســمى درســت كرده ايم؛ همه در ايام 
عزادارى عرض ارادت مى كنند ولى زندگى شــان 
راه ديگــرى را مى رود؛ هر كــس به فردى ارادت 
دارد آن شخص بايد در زندگى اش اثرگذار باشد. 
اصالً چرا گفته اند كه ائمه(ع) را دوســت داشته 
باشــيد؟ آيا ائمه(ع) نيازمند محبت ما هستند؟ 
نه، آن ها نيازى به محبــت ما ندارند، بلكه وقتى 
ما آن ها را عميقاً دوست داشته باشيم، تحت تأثير 
قرار مى گيريم كه اين به نفع خود ماســت. قرآن 
مى گويــد كه پيامبر(ص) فرمــود: «من يك مزد 
بيشتر نمى خواهم؛ آن هم اين است كه خاندان من 
را دوســت داشته باشيد» و در آيه بعد مى فرمايد: 
«مزدى كه من خواســتم به نفع خودتان است». 
مانند پدرى كه بــه فرزندش مى گويد با اين فرد 
دوست باش؛ من همين را از تو مى خواهم؛ چرا؟ 

چون فرزندش هدايت مى شود.
اكنون دخترها و پسرها، تيپ و نوع حرف زدنشان 
را از چه كسانى الگو مى گيرند؟ از شخصيت هاى 
مورد عالقه شــان؛ مانند خواننده ها، هنرپيشه ها 
و ورزشــكارها و همه چيزشــان را از آن ها تقليد 
مى كنند؛ پــس محبوب واقعى آن هــا اين افراد 
هســتند. اگر شــما از آن جوان بپرسيد كه امام 
حسين(ع) را دوست دارد؟ مى گويد: «بله، دوست 
دارم»؛ اما دوســتى اش در حدى نيست كه تحت 

تأثير سبك زندگى امام(ع) قرار بگيرد.

 شخصيت عجيب حضرت زينب(س)
 در عبادت

در عبادت، حضرت زينب(س) شخصيت عجيبى 
هستند؛ آدم ها اگر در رفاه و امنيت باشند، سختى 
نداشته باشند و خسته نباشند، شايد عبادت كنند 
اما به محض اين كه دغدغه معاش و ناامنى پيش 
بيايد، عبادت را فرامــوش مى كنند؛ اما در مورد 
حضرت گفته شــده كه تهجد و شــب زنده دارى 
در تمام عمرشان، حتى در شب يازدهم محرم و 
بعد از آن همه مصيبت و بال ترك نشد؛ حضرت 
سجاد(ع) مى فرمايند كه من ديدم عمه ام آن شب 

هم بر ســجاده نماز نشسته اســت. پيداست كه 
ائمه(ع) از عبادت انرژى مى گيرند ولى ما عبادت، 
انرژيمان را مى گيرد. شما فرض كنيد كه خانمى در 
پيشگاه خدا درد دل كند و اشك بريزد و لذت اين 
عبادت را بچشد؛ خود به خود اين خانم مقاومتش 
زياد مى شــود. ما اكنون مقاومت هايمان كم شده 
و در اثر كم شــدن اين مقاومت، شاهد باال رفتن 
آمار طالق، دعوا بر ســر پول، چشم و هم چشمى 
و زياده خواهى هســتيم. قرآن كاربرد نماز شب را 
در سوره مزمل اين طور بيان مى كند: «اى پيامبر! 
نماز شــب بخوان» و در ادامه براى آن چند دليل 
مى آورد؛ يكى ايــن كه وقتى روز مى خواهى وارد 
اجتماع بشــوى و آدم هاى مختلــف هر كدام به 
نحوى تو را ســاحر، شاعر و ديوانه بخوانند و تو را 
آزار و اذيــت كنند، تو با عبادت مى توانى اين ها را 

تحمل كنى.
توفيقات عبادى ما در سبك زندگى و برخوردهاى 
روز ما اثرگذار اســت. اميرالمؤمنين(ع) در خطبه 
متقين مى فرمايند: متقينى كه شب ها نماز شب 
و قرآن مى خوانند، روز كه مى شــود، اين ها حلما، 
ابرار و اتقيا هستند. حلما از ريشه حلم است كه به 
صبر در مقام ارتباطات مى گويند. زمانى كه انسان 
مال حرام و شبهه ناك بخورد، ديگر حال عبادت 
ندارد؛ گناهان روز در عبادت شبانه اثر دارد و اين 
گناهان زنجيرى مى شود در دست و پاى انسان و 

نمى گذارد كه عبادت كند.
هرچه معنويت كمتر شود، بيمارى هاى روانى مثل 
افسردگى و خودكشى در جامعه افزايش مى يابد. 
امروزه افــراد عقده ديده شــدن دارند؛ بى دليل 
عمل هاى زيبايى مى كنند؛ جشــن طالق برگزار 

مى كنند و به هر قيمتى كه شده مى خواهند ديده 
شــوند؛ اما حضرت زينب(س) محتاج اين ديده 
شدن نيست؛ او مى گويد: خدا كه مرا ببيند كفايت 
مى كند؛ اين آدم ها فانى اند. قرآن مى گويد: تكيه 
كن بر زنده اى كه نمى ميرد؛ انســان گاهى تكيه 
مى كند به سرمايه هاى مادى اش مانند ساختمان 
و ماشين و گاهى تكيه مى كند به همسر، فرزند و... 

كه اين ها تكيه گاه مؤمن واقعى نيست.

 استوارى در اوج بال
شما اگر مى خواهيد عمق مقام حضرت زينب(س) 
را ببينيد، همين يك جمله كفايت مى كند؛ يزيد 

گفت كــه ديدى خــدا چه 
باليى بر ســرتان آورد؛ حضرت 
فرمود: «همه اش زيبايى بود.» مقام بااليى اســت 
كه كسى كشته شــدن فرزندانش را زيبا ببيند؛ 
اگر كســى هنر دارد، در متن بال لذت ببرد؛ اين 
مقام استوارى است؛ وگرنه در رفاه و سالمت همه 
از زندگى لــذت مى برند. در نامه 27 نهج البالغه، 
اميرالمؤمنين(ع) مى فرمايد: هر چه كه انسان  هاى 
دنياطلــب دارند، متقين هــم دارند و چيزى كم 
ندارند؛ اگر غذا مى خورند، ازدواج مى كنند، مسكن 
دارند و... هيــچ فرقى ندارد؛ متقين هم همين ها 
را دارنــد ولى بافضيلتش را؛ يعنى خوردنشــان 
و ازدواجشــان حالل اســت و يك جنبه معنوى 
در درونشان هســت كه موجب مى شود از مرگ 
نترسند. آدم هاى خوش گذران و عياش تا ياد مرگ 
مى افتند، فاتحه لذت هايشان خوانده مى شود اما 
آدمــى كه مى داند دنياى ديگرى در پيش دارد و 

براى آن جا كار مى كند، نگران نيست.
اين مقام حضرت زينب(س)، مولود پدر و مادرى 
مثل اميرالمؤمنين(ع) و حضرت زهرا(س) است. 
حضرت زهرا(س) براى فرزندانشان وقت فراوانى 
مى گذاشــتند؛ االن خانم ها شخصيتشــان را در 
پول درآوردن مى بينند و براى انسان ارزش قائل 
نيستند؛ طبعاً چنين بچه هايى هم نخواهند داشت. 
وقتى شــما بچه را بد تربيت كرديد و ارزش براى 
شما پول بود، فرزند شــما هم در آينده از مرگ 
شما خوشحال مى شود؛ چون مى داند كه به ارث 
و پول مى رســد؛ ديگر نبايد پــدر و مادر انتظار 
داشته باشند زمانى كه پير شدند از آنان نگهدارى 
شود؛ بلكه آن ها را به خانه سالمندان مى فرستند. 

حضرت زهرا(س) از اين كه درون اجتماع نيستند، 
ننگى ندارند؛ براى اين كه همســر و مادر خوبى 
باشــند، ارزش قائلند و افتخار مى كنند. بايد اين 
مشــكل جامعه را حل كرد كه همه مى خواهند 
پول درآورند؛ اين تهاجم فرهنگى اســت؛ تهاجم 
فرهنگى فقط مشكل حجاب و رقص و آواز نيست.

 عالمه اى كه شاگردى نكرد
زمانى كه حضرت زينب(س) در شــرايط سخت 
اســارت، خطبــه غرايى را با فصاحــت و بالغت 
ايراد كردند، حضرت سجاد(ع) فرمود: عمه جان! 
بحمداهللا شــما يك عالِمه هستيد كه شاگردى 
نكرده ايد؛ يعنى علم لدنــى داريد. اين علم لدنى 
چطور حاصل مى شــود؟ از طريق عملكرد خوب؛ 
چون معصوم كــه نبوده اند. قــرآن مى گويد كه 
عملكرد خوب سبب مى شود خداوند به دل انسان 
نور علم بتاباند. در مورد حضرت موسى(ع) خداى 
متعال مى گويد: موســى شاگردى نكرده؛ ما به او 
علم داده ايم. در ادامه خداوند مى گويد: اينچنين 
همه محسنين را پاداش مى دهيم؛ يعنى هر كس 
اهل احسان و نيكى باشد، پاداشش را مى گيرد و 
بزرگ ترين پاداش معرفت و علم است. ممكن است 
بگوييم كه ما هم علم داريم ولى آيا علم ما به درد 
اكنون و شب اول قبرمان مى خورد؟ فرض كنيد 
در يك رشته مثل شيمى متخصص هستيم ولى 
بلد نيســتيم با همسرمان چطور رفتار كنيم؛ بلد 
نيستيم غصه ها را تحمل كنيم و درس زندگى را 
ياد نگرفته ايم. مهم ترين علم، علمى است كه چشم 
دل ما را باز كند؛ تصوير روشــنى از زندگى به ما 
بدهد؛ به درد شــب اول قبرمــان بخورد و اين از 

طريق تقوا حاصل مى شود. 
حضرت زينــب(س) از همه تعلقاتــش؛ از پول، 
فرزند و راحتى اش گذشــت و به همين دليل نام 
ايشان ماندگار شد. حضرت در سختى ها قهرمان 
صبر شــد؛ وقتى يك زن با اين كه لطافت دارد، 
در اوج ســختى هاى اســارت صبر مى كند، يك 
الگوى زيباست؛ كشور و خانواده ما زمانى ساخته 
مى شود كه اهل صبر باشيم. ما مبتال شده ايم به 
بى صبرى؛ چقدر تصادفات جاده اى داريم؟ چقدر 
به خاطر موضوعات كوچك دعوا به راه مى اندازيم 
و در اين بين كســى كشته مى شود. اين ها نشانه 

بى صبرى است. 
حضرت زينب(س) الگــوى زيبايى براى زندگى 
ما هســتند؛ ايشــان در اوج قرار دارند و ما زينب 
نمى شــويم ولى مى توانيم زينبى در حد و قواره 
خودمان بشــويم؛ اســالم همين را خواســته؛ 
بنابراين به ما نگفته اســت كه وزنه هاى معنوى 
كــه آن ها برمى دارند، برداريــد؛ ولى گفته كه در 
آن مســير حركت كنيد؛ خدا هم از شــما قبول 
مى كند. متأســفانه ما به اندازه خودمان زينب وار 

نيستيم.

معارف

درس هايى از سبك زندگى حضرت زينب  در گفت وگو با حجت االسالم محمدجواد نظافت

الگوى صبر زيبا
زينــب كبرى(س)،  مســعود غالمى
ســومين فرزند اميرالمؤمنين على بن ابى طالب(ع) 
1435و حضرت فاطمه زهرا(س)، 1435و حضرت فاطمه زهرا(س)، 1435 ســال پيش در 
چنين روزى، پنجم جمادى االول سال پنجم هجرى 
در مدينه متولد شــد. به همين بهانه، در گفت وگو 
با حجت االســالم محمدجواد نظافت يزدى، مدير 
مــدارس علميه حضرت مهدى(عج) شــخصيت و 
ســبك زندگى حضرت زينب(س) را در مقام الگو 

مورد بازخوانى قرار داديم كه از نظرتان مى گذرد.

 به اهل بيت(ع) ارادت داريم اما 
زندگى مان راه ديگرى مى رود

مشكل اصلى جامعه ما عدم اثرپذيرى از ائمه(ع) 
در زندگى اســت؛ مشــكل ما اين است كه يك 
اسالم مراســمى درســت كرده ايم؛ همه در ايام 
عزادارى عرض ارادت مى كنند ولى زندگى شــان 
راه ديگــرى را مى رود؛ هر كــس به فردى ارادت 
دارد آن شخص بايد در زندگى اش اثرگذار باشد. 
اصالً چرا گفته اند كه ائمه(ع) را دوســت داشته 
باشــيد؟ آيا ائمه(ع) نيازمند محبت ما هستند؟ 
نه، آن ها نيازى به محبــت ما ندارند، بلكه وقتى 
ما آن ها را عميقاً دوست داشته باشيم، تحت تأثير 
قرار مى گيريم كه اين به نفع خود ماســت. قرآن 
مى گويــد كه پيامبر(ص) فرمــود: «من يك مزد 
بيشتر نمى خواهم؛ آن هم اين است كه خاندان من 
را دوســت داشته باشيد» و در آيه بعد مى فرمايد: 

هم بر ســجاده نماز نشسته اســت. پيداست كه 
ائمه(ع) از عبادت انرژى مى گيرند ولى ما عبادت، 
انرژيمان را مى گيرد. شما فرض كنيد كه خانمى در 
پيشگاه خدا درد دل كند و اشك بريزد و لذت اين 
عبادت را بچشد؛ خود به خود اين خانم مقاومتش 

گفت كــه ديدى خــدا چه 
باليى بر ســرتان آورد؛ حضرت 
فرمود: «همه اش زيبايى بود.» مقام بااليى اســت 
كه كسى كشته شــدن فرزندانش را زيبا ببيند؛ 
اگر كســى هنر دارد، در متن بال لذت ببرد؛ اين 

حضرت زهرا(س) از اين كه درون اجتماع نيستند، 
ننگى ندارند؛ براى اين كه همســر و مادر خوبى 
باشــند، ارزش قائلند و افتخار مى كنند. بايد اين 
مشــكل جامعه را حل كرد كه همه مى خواهند 
پول درآورند؛ اين تهاجم فرهنگى اســت؛ تهاجم 
فرهنگى فقط مشكل حجاب و رقص و آواز نيست.

 عالمه اى كه شاگردى نكرد
زمانى كه حضرت زينب(س) در شــرايط سخت 
اســارت، خطبــه غرايى را با فصاحــت و بالغت 
ايراد كردند، حضرت سجاد(ع) فرمود: عمه جان! 
بحمداهللا شــما يك عالِمه هستيد كه شاگردى 
نكرده ايد؛ يعنى علم لدنــى داريد. اين علم لدنى 
چطور حاصل مى شــود؟ از طريق عملكرد خوب؛ 
چون معصوم كــه نبوده اند. قــرآن مى گويد كه 
عملكرد خوب سبب مى شود خداوند به دل انسان 
نور علم بتاباند. در مورد حضرت موسى(ع) خداى 
متعال مى گويد: موســى شاگردى نكرده؛ ما به او 
علم داده ايم. در ادامه خداوند مى گويد: اينچنين 
همه محسنين را پاداش مى دهيم؛ يعنى هر كس 
اهل احسان و نيكى باشد، پاداشش را مى گيرد و 
بزرگ ترين پاداش معرفت و علم است. ممكن است 
بگوييم كه ما هم علم داريم ولى آيا علم ما به درد 
اكنون و شب اول قبرمان مى خورد؟ فرض كنيد 
در يك رشته مثل شيمى متخصص هستيم ولى 
بلد نيســتيم با همسرمان چطور رفتار كنيم؛ بلد 

برش

در مورد حضرت زينب(س) گفته 
شده كه تهجد و شــب زنده دارى 
در تمام عمرشــان، حتى در شــب 
يازدهــم محرم و بعــد از آن همه 
مصيبت و بال ترك نشــد؛ حضرت 
سجاد(ع) مى فرمايند كه من ديدم 
عمه ام آن شب هم بر سجاده نماز 

نشسته است



چين دومين تيم صعود كننده 
به مرحله يك هشتم نهايى

ورزش: تيم فوتبال چين در بازى اول خود در شرايطى كه با نتيجه يك بر صفر از 
قرقيزستان گمنام عقب افتاده بود موفق شد اين تيم را با نتيجه 2 بر يك شكست 
بدهد تا اولين پيروزى خود را جشن بگيرد. اما چينى ها ديروز موفق شدند فيليپين 
را با نتيجه 3 بر صفر شكست بدهند تا به عنوان دومين تيم صعود كننده به مرحله 

يك هشتم نهايى جام ملت هاى آسيا نام خود را مطرح كنند.
پيش از اين اردن به عنوان شگفتى ساز جام ملت ها موفق شده بود با 2 پيروزى برابر 

استراليا و سوريه به دور بعد صعود كند.

وينگادا آناليزور كى روش 
ورزش: آخرين تمرين تيم ملى فوتبال ايران پيش از ديدار برابر ويتنام صبح ديروز در 
زمين اصلى ورزشگاه آل نهيان برگزار شد. نلو وينگادا، سرمربى پيشين پرسپوليس 
و تيم ملى اميد ايران ديروز به محل تمرين تيم ملى آمد و نظارگر كار شاگردان 
كى روش بود. در اين زمينه فدراسيون فوتبال ايران اعالم كرد نلو وينگادا به منظور 
بررسى ساير تيم هاى ملى شركت كننده در جام ملت هاى آسيا و تهيه گزارش و 
آناليز ديگر رقيبان براى تيم ملى فعاليتش را آغاز كرده است. او در نخستين روز 
حضورش، ديدار تيم هاى ملى اردن و ســوريه را در محل ورزشگاه مشاهده كرد.
حضور وينگادا در كنار تيم ملى به صورت رايگان بوده و با توجه به سابقه قهرمانى 
وى در جام ملت هاى آسيا مى تواند كمك شايانى براى شناسايى ساير تيم ها براى 

تيم ملى باشد.

داور سنگاپورى قاضى ديدار ايران و ويتنام
ورزش: ديدار ايران و ويتنام در دور دوم مرحله گروهى جام ملت هاى آسيا 2019 
را يك داور سنگاپورى سوت مى زند. محمد تقى الجعفرى از سنگاپور با انتخاب 
كنفدراسيون فوتبال آسيا به عنوان داور ديدار ايران و ويتنام در دور دوم مرحله 

گروهى جام ملت هاى آسيا انتخاب شد.

شجاعى: ويتنام در مقابل عراق فراتر از انتظار بود
ورزش: كاپيتان تيم ملى در كنفرانس مطبوعاتى قبل از بازى تيم ملى فوتبال 
ايران و ويتنام در سالن كنفرانس ورزشگاه آل نهيان ابوظبى گفت: بعد از بردى كه 
مقابل يمن بدست آورديم، تيم شرايط روحى خيلى خوبى دارد و از شرايط فيزيكى 
و روحى خيلى خوبى برخوردار هستيم. وى افزود: بازى به بازى پيش مى رويم و 
تمام تمركز خود را به بازى بعديمان برابر ويتنام سپرده ايم. بايد بگويم ديدار ويتنام 
مقابل عراق چيزى نبود كه ما از آن ها انتظار داشتيم و در واقع تيم ملى ويتنام خيلى 

فراتر از حد انتظارها بازى كرد.

بازيكن ويتنام: ايران شكست ناپذير نيست! 
ورزش: مين وونگ، بازيكن تيم ملى فوتبال ويتنام در آستانه دومين بازى تيمش 
در جام ملت هاى آسيا 2019 به ستايش نوع بازى ملى پوشان كشورمان پرداخت. 

مينگ وونگ درباره تيم ملى فوتبال ايران اظهار داشت: ايران تيم بسيار قدرتمندى 
است و فوتبال مدرن را بازى مى كند. البته اين بدان معنا نيست كه شكست ناپذير 
است. پارك هانگ سئو در نشست فنى بهترين تاكتيك بازى برابر ايران را براى 
بازيكنان ويتنام تشريح كرد. ما در اين بازى مى خواهيم بهترين عملكرد مان را به 

نمايش بگذاريم.

سرمربى سوريه اخراج شد
ورزش: پس از شكست دو بر صفر سوريه مقابل اردن در بازى دوم گروه B  جام 
ملت هاى آسيا، برند اشتانگه، سرمربى آلمانى ســوريه از سمت خود اخراج شد. 

فدراسيون فوتبال سوريه، هدايت موقت اين تيم را به ايمن الحكيم سپرد.
 سوريه در نخستين ديدار خود در جام ملت هاى آسيا برابر فلسطين به تساوى 

بدون گل دست يافته بود.

بوركيلمانس خبر داد 
اردن با تيم دوم در ديدار با فلسطين 

ورزش: سرمربى تيم ملى اردن اعتقاد دارد اجراى نقشه هايشان باعث برد اين تيم 
شده است و قصد دارد در ديدار بعدى از تيم دومش استفاده كند.

ويتال بوركليمانس اظهار داشت: « حاال كه صعودمان به مرحله بعدى قطعى 
شده است قصد داريم در بازى آينده از تيم دوم خود استفاده كنيم و از اين 
بابت بسيار خوشحالم، وقتى شما چنين تيمى را در اختيار داشته باشيد 

كارتان به مراتب راحت تر است.»

سرمربى ويتنام: به فكر برد هستيم
ورزش: سرمربى تيم ملى فوتبال ويتنام در آستانه ديدار با ايران در جام ملت هاى 
آسيا بر ويژگى هاى بازيكنان كشورمان و فيزيكى و تكنيكى بودن آنها تاكيد كرد. 
«پارك هونگ سئو» در نشست خبرى پيش از بازى تيم ملى فوتبال ويتنام با ايران 
گفت: تيم ملى فوتبال ايران بازيكنان فيزيكى و تكنيكى خيلى خوبى دارد. اين تيم 
ســرمربى فوق العاده اى دارد كه نزديك به 10 سال از حضورش در فوتبال ايران 
مى گذرد. مى دانيم با تيمى خيلى خوب بازى مى كنيم.وى افزود: خيلى خوب مى 
دانيم بازى سنگين و سختى پيش روى ما خواهد بود و بايد با تمام توان به مصاف 
اين تيم برويم ولى با اين حال ما هم به دنبال پيروزى برابر تيم خوب ايران هستيم تا 

بتوانيم به صعود اميدوار باشيم.

هيجان ويتنامى ها براى ديدار با ايران
مهر: يك خبرنگار ورزشى ويتنام معتقد است بازى با ايران براى اهالى فوتبالى 
كشــورش هيجان زيادى دارد. «ميــون كاگونگ» درخصوص بــازى تيم ملى 
فوتبال ايران و ويتنام در مرحله گروهى رقابت هاى جام ملت هاى 2019 آسيا كه 
در كشور امارات برگزار مى شود، گفت: قطعا ايران يكى از شانس هاى قهرمانى در اين 
تورنمنت محسوب مى شود. از همان موقع كه قرعه كشى انجام شد و متوجه شديم 
قرار است تيم ملى ويتنام به مصاف ايران برود خوشحال بوديم. چون مى دانستيم يك 

بازى متفاوت را برگزار مى كنيم. هيجان زيادى براى اين بازى داريم.

سايپا به خاطر كارگران
 بيخيال بازيكن و اردوى خارجى شد

تصميم خوبى كه على دايى گرفت
ورزش: تيم فوتبال ســايپا فعال تصميم ندارد بــراى تقويت تيم خود 
بازيكــن خارجى جذب كند. مســئوالن ســايپا اين روزهــا به دنبال 
جذب بازيكــن جديد هســتند، اما فعال بــا هيچ بازيكنى بــه توافق 
نرســيده اند. همچنين چند بازيكن تســتى و چنــد بازيكن اميد اين 
تيم همراه با تيم بزرگســاالن تمرين مى كنند تا در صورت صالحديد 
كادر فنــى به تيم اضافه شــوند. البته تيم ســايپا بــه خاطر وضعيت 
معيشــتى كارگرانــش فعال قصد نــدارد بازيكــن خارجــى بگيرد.
پيش از اين نيز على دايى ســرمربى اين تيم بعــد از بازديد از كارخانه 
سايپا و شــنيدن درد دل هاى كارگران اين مجموعه اعالم كرده بود به 
خاطر وضعيت معيشــتى اين كارگران، تيمش به اردوى خارجى اعزام 

نمى شود.

وزير ورزش امروز در مشهد
ورزش : وزير ورزش و جوانان شــامگاه ديشب راهى مشهد شد تا امروز 
چند پروژه ورزشــى را در استان خراســان رضوى افتتاح كند. مسعود 
سلطانى فر امروز صبح به تربت حيدريه خواهد رفت تا ورزشگاه اين شهر 
را به صورت رسمى افتتاح كند. همچنين بعدازظهر امروز وى در ورزشگاه 
ثامن سالن اختصاصى ژيمناســتيك را افتتاح خواهد كرد. نكته جالب 
توجه اينجاست كه وزير و همراهانش در جريان بازديدها و افتتاح هاى 
امروز از ساعت 12 تا بعد از اتمام بازى تيم ملى برابر ويتنام هيچ برنامه اى 
نخواهند داشــت تا آقاى وزير در محل اقامتش بــازى تيم ملى فوتبال 

كشورمان در رقابت هاى جام ملت هاى آسيا را تماشا كند.

هفته بيست و پنجم ليگ برتر فوتسال
فرش آرا مقتدرانه به پلى آف رفت

ورزش :هفته بيست و پنجم ليگ برتر فوتسال با شكست سنگين تيم 
مس برابر فرش آرا و برد پرگل تيم گيتى پسند مقابل حريفانشان برگزار 
شد. تيم صدرنشــين گيتى پسند توانســت تيم اهورا را با نتيجه پرگل 
مغلوب كند. تيم مس ســونگون هم پذيراى فرش آرا بــود اما با نتيجه 

عجيب و سنگين 5 بر يك تن به شكست داد.
نتايج به اين شرح است:

 پارسيان شهر قدس 7 - آذرخش بندرعباس 5
مقاومت البرز 2 - سوهان محمد قم 2
مس سونگون يك - فرش آرا مشهد 5
حفارى اهواز 3 - شهردارى ساوه يك

ارژن شيراز يك - سن ايچ ساوه 2
اهورا بهبهان 2 - گيتى پسند 6

شهروند سارى 4 - مقاومت قرچك 4
به اين ترتيب تيم هاى گيتى پسند، مس ســونگون، حفارى، فرش آرا، 
سوهان محمد قم، سن ايچ ساوه ،شهروند سارى و مقاومت البرز سهميه 

حضور در مرحله پلى آف را كسب كردند. 
هفته پايانى ليگ برتر فوتسال روز پنجشنبه آينده برگزار مى شود و سپس 

هشت تيم نام برده كار خود را در مرحله پلى آف آغاز مى كنند.

انصارى فرد،  رئيس كميته فنى و توسعه 
فوتسال و فوتبال ساحلى شد 

ورزش: طى حكمى از ســوى مهدى تاج، رئيس فدراســيون فوتبال، 
محمدحسن انصارى فرد به عنوان مشاور و رئيس كميته فنى و توسعه 
فوتسال و فوتبال ساحلى منصوب شد. پيش از اين عباس ترابيان به عنوان 
رئيس كميته فنى و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلى فعاليت داشت كه 
مهدى تاج، رئيس فدراسيون فوتبال در نامه اى جداگانه از زحمات وى 

تقدير و تشكر كرد.

برگزارى آخرين تمرين تيم فوتبال اميد 
در تهران

ورزش: اعضاى تيم فوتبال اميد ديروز آخرين تمرين خود در تهران را 
پشت سر گذاشتند.طبق برنامه كادر فنى تمرين امروز تعطيل خواهد بود 
و اعضاى تيم صبح فردا تهران را به منظور حضور در تورنمنت چهارجانبه 

دوحه ترك مى كنند.
اين مسابقات با حضور چهار تيم المپيك ايران، تركمنستان، كويت و قطر 

از 25 دى تا اول بهمن برگزار مى شود.

گاس هيدينك گزينه سرمربيگرى تراكتورسازى 
ورزش: محمد تقوى صبح ديروز از سرمربيگرى تراكتورسازى استعفا 
داده و گفته مى شود سرمربى آينده تراكتورسازى قطعا خارجى خواهد 
بود. بر همين اساس شــايعاتى در تبريز مبنى بر احتمال حضور گاس 

هيدينك در رأس كادر فنى حكايت دارد. 
تراكتورسازى در گذشته نيز با انتخاب جان توشاك به عنوان سرمربى 
اين تيم نشان داد كه كار چندان دشوارى براى امضاى قرارداد با مربى 

نامدار خارجى ندارد. 

مانوئل نوير در تمرين پرسپوليس
ورزش: تيم پرسپوليس براى آماده سازى خود در نيم فصل دوم ليگ برتر 

به قطر سفر كرده تا خود را براى نيم فصل دوم اين مسابقات آماده كند.
مانوئل نوير دروازه بان تيم بايرن مونيخ و تيم ملى آلمان كه تيمش در قطر 
اردو زده، در تمرين امروز پرسپوليس حضور يافت و دقايقى با برانكو، ايگور 

و دروازه بان هاى پرسپوليس گفت وگو كرد.

دو بازيكن جديد به استقالل اضافه شدند
ورزش: باشگاه استقالل در ادامه سياست جوانگرايى و سرمايه گذارى 
روى بازيكنان جوان و آينده ساز خود، دو بازيكن مطرح و با استعداد تيم 
هاى پايه را به تيم بزرگســاالن اضافه كرد. بر اساس اعالم امير حسين 
فتحى سرپرست باشگاه استقالل، معراج پورتقى و زكريا مرادى، كه در 
ليگ اميدها نيز عملكرد موفقى داشتند بنا به درخواست وينفردشفر از 
اين پس به تيم بزرگساالن منتقل مى شوند.زكريا مرادى در مسابقات اين 
فصل ليگ اميدها 17 گل و معراج پورتقى نيز  19 گل به ثمر رسانده اند.

آسمان خراش 193 سانتى در تمرين پرسپوليس
ورزش: مهاجم 193ســانتى مترى و كروات مدنظر برانكو ايوانكوويچ،  
نخستين تمرين خود را با تيم پرسپوليس انجام داد. تمرين تيم فوتبال 
پرســپوليس در كمپ اردويى اســپاير قطر، صبح ديروز برگزار شــد و 
بازيكنان در اين تمرين بيشــتر به تمرينات بدنى پرداختند.همچنين 
ماريو بوديمير مهاجم كروات مدنظر برانكو ايوانكوويچ، پس از اينكه صبح 
ديروز به اردوى سرخ پوشان در قطر پيوست،  نخستين تمرين خود را با 

تيم پرسپوليس انجام داد.

اخبار جام ملت هاى آسيا
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مانع تراشى يووه در راه انتقال ايگواين به چلسى
ورزش: تابســتان و پس از انتقال رونالدو به يوونتوس بود كه ايگواين با قراردادى 
قرضى، يوونتوس را به مقصد ميالن ترك كرد. شروع او خوب بود ولى رفته رفته دچار 
افت شد و اكنون شرايط به گونه اى شده است كه به نظر، جدايى بهترين راه حل است.

ميالن با انتقال قرضى ايگواين تا پايان فصل به چلسى مشكلى ندارد ولى يوونتوس 
خواهان گنجانده شدن بند خريد دائمى 36 ميليون يورويى است و همين باعث شده 
تا فعال روند مذاكرات مختل شود. اكنون بايد ديد كه سه طرف ماجرا در نهايت چگونه 

قادر به حل كردن مشكل انتقال ايگواين به لندن خواهند شد.

خبر بد براى بايرن: مصدوميت ريبرى در دوحه
ورزش: باشگاه بايرن مونيخ اعالم كرد:  فرانك ريبرى، وينگر فرانسوى اين تيم در كمپ 
تمرينى مونيخى ها در شــهر دوحه، پايتخت قطر، در جريان يك بازى دست گرمى دچار 
آسيب ديدگى شده و به نظر مى رسد براى مدتى به اجبار بازى هاى بايرن را از روى نيمكت 
دنبال خواهد كرد. باشگاه بايرن هنوز زمان رهايى ريبرى از اين مصدوميت را مشخص نكرده 
ولى در بيانيه باشگاه آمده كه ريبرى تا اطالع ثانوى نمى تواند براى بايرن بازى كند. بايرن مونيخ 
در مورد ديگر مصدومان هم اعالم كرده: روبن كه دوران نقاهت بعد از مصدوميت را پشت 

سر مى گذارد و كورنتين توليسو هم دوران توانبخشى و فيزيوتراپى را پشت سر مى گذارد.

پيشنهاد نجومى رئال براى جذب ستاره التزيو 
ورزش: كالوديو لوتيتو، مدير التزيو پيشتر اعالم كرده بود كه آنها در طول تابستان، 
يك پيشنهاد 160 ميليونى را براى ساويچ  رد كرده بودند ولى نامى از باشگاه خريدار 
به ميان نياورده بود. رئال در طول تابســتان خريد بزرگى انجــام نداد و مهم ترين 
بازيكنى كه جذب اين تيم شد، وينيسيوس جونيور 18 ساله بود. حال دى مارتزيو 
اعالم كرده كه در حقيقت، باشگاه بزرگى كه در تابستان به دنبال ساويچ بوده، رئال 
است. در حقيقت اين بزرگترين پيشنهادى بوده كه التزيو براى ساويچ دريافت كرده 

ولى به نظر مى رسد آنها به اين رقم هم راضى نيستند. 

پرونده اتهام رونالدو دوباره باز شد
ورزش: پرونده اتهام تعرض رونالدو، فوق ســتاره پرتغالــى يوونتوس به يك خانم 
آمريكايى در سال 2009  وارد فاز جديدى شد. مقامات منطقه الس وگاس در آمريكا 
اخيراً طى حكمى، خواهان گرفته شدن تست DNA از رونالدو شده اند تا مشخص 
شود آيا اين نمونه با نمونه اى كه روى لباس خانم كاترين مايورگا در سال 2009 بوده 
است و پليس به آن دست پيدا كرده، مطابقت دارد يا نه. پليس الس وگاس اين حكم 
را به دادگاهى در تورين ايتاليا ارسال كرده است تا مقدمات گرفتن تست DNA از 

رونالدو را فراهم و نتيجه را براى آنها ارسال كنند.

جواد رستم زاده: امروز همه چشم ها به ساق ملى پوشان است 
كه با يك برد پر گل ديگر عالوه بر صعود، پر انرژى و آسوده خيال 
به مصاف عــراق بروند.تيم ملى پس از كســب پيروزى قاطع 
و پرگل در بازى نخســت مقابل يمن، يكى از مدعيان جدى 
قهرمانى نشــان داد و در دومين ديدار خود با ويتنام مالقات 
خواهد كرد.از ديدار با ويتنامى ها خاطره بدى نداريم و در واقع 
ويت كنگ ها هيچ گاه موى دماغ يوزهــاى ايرانى نبوده اند و 

امروز هم بعيد است بتوانند مانع صعود تيم ملى شوند.

ويتنامى هاى شگفت انگيز
 با اين حال بازى خوب ويتنامى ها مقابل تيم ملى عراق كه البته با 
شكست سه بر دو تحسين برانگيزشان همراه بود گوشى را دست 
كى روش و مردانش داده كه نبايد غفلت كنند و ساده انگارانه به 
مصاف حريف بروند.  يادمان نرود كه شكست مقابل عراق پايانى 
بود بر روند 18 بازى بدون شكست ويتنام در رقابت هاى مختلف. 
هرچند كه اكثر رقيبان ويتنام از كشورهاى ضعيف منطقه جنوب 
شرق آسيا بودند  ولى اين عملكرد باعث شد تا اين تيم در پايان 

سال 2018 در رتبه 100 جهان و هفدهمين آسيا قرار گيرد.

بى رحم مثل شاگردان كى روش
در چنين شرايطى مردان كى روش براى صعود بدون دردسر و 
البته آماده شدن براى بازى حيثيتى با عراق به طور حتم همانند 
بازى با يمن از همان ابتدا بى رحم وارد ميدان خواهند شد. براى 

تيم ملى پيروزى در اين ديدار دور از دسترس نيست اما پيروزى 
با گل هاى باال مى تواند هراس را بر دل حريفان آينده بيندازد. 
اتفاقا كى روش به شــدت روى بازى پر قدرت با تمام حريفان 
تاكيد دارد تا جايى كه حرف هاى او به ريزترين بافت هاى مغز 

فرهاد مجيدى: 

زورشان فقط به استقالل و پرسپوليس مى رسد 

على عبداحد: هفته نهم و پايانــى دور رفت بازيهاى ليگ 
برتر بسكتبال كشور در حالى پيگيرى شد كه 2 ميزبان پيروز 
و 2 ميزبان شكست خوردند و بدين ترتيب پرونده نيم فصل 
ليگ برتر بسكتبال با مشخص شدن جايگاه 9 تيم حاضر در 
جدول مسابقات بسته شد. يادآور مى شويم تيم پتروشيمى 
بندر امام در هفته نهم اســتراحت داشت و قبًال با كسب 16 

امتياز و بدون باخت قهرمان نيم فصل شده بود.
 اولين ميزبان فاتح هفته پايانى، نيروى زمينى تهران بود كه 
مقابل رعد پدافند دزفول با نتيجه 77 بر 73 به برترى رسيد. 
دومين ميزبان پيروز، تيم ســوم جدول پااليش نفت آبادان 
بود كه پذيراى شهردارى گرگان بود، اين ديدار مهيج 89 بر 

79 بسود آبادانى ها پايان يافت.
پگاه تهران در پيكار با ذوب آهن اصفهان 63 بر 77 باخت تا 
عنوان ميزبان مغلوب را بدست آورد. دومين ميزبان مغلوب 
هفته پايانى تيم آويژه صنعت پارسا مشهد بود كه پذيراى تيم 
مدعى و نايب قهرمان نيم فصل، شيميدر بود. عالقه مندان به 
بسكتبال كه پيش بينى يك بازى مهيج و جذابى را در مشهد 
داشتند، با شروع ســوت داور و آغاز كوارتر اول، خيلى زود 

دريافتند كه پيش بينى شان محقق نخواهد شد.
زيرا در همان دقايق آغازين بازى، چند سوت سخت گيرانه 
داوران كه با ضعف تشــخيص داورى همراه بــود و متقابًال 

اعتراض غيرمنطقى و غيرحرفــه اى يكى دو نفر از بازيكنان 
آويژه صنعت مشهد، روند يك بازى آرام و زيبا را بهم ريخت و 
تا پايان هم، اگر چه ظاهراً مسابقه در جريان بود، اما هيچگاه 

انتظارات تماشاگران  را براى يك بازى زيبا برآورده نكرد. 
يكى از پيشكسوتان حاضر در ســالن به خبرنگار ما گفت: 
مشكل داورى در بســكتبال بحثى كهنه اســت كه بايد 
دگرگون شــود.اما مســئله مهم در بازى نحــوه برخورد 
بازيكنان داخل زمين است كه بخود اجازه مى دهند با هر 
سوت داور معترض شــوند و كادر فنى تيم را هم تحريك 
به اعتراض نمايند و با حركاتى غيرمنطقى و غيرحرفه اى 
آرامش تيم و شــرايط بازى را بهم بريزند و شما اين موارد 
را در تيم آويژه صنعت مشــهد ديديد. وظيفه بازيكن در 
مســابقه فقط بازى كردن اســت و اينكه در نهايت نقاط 

ضعف فنى خود را برطرف كند.

نتايج هفته پايانى (نهم) ليگ برتر بسكتبال 97/10/20
-77 ذوب آهن اصفهان پگاه ايران 63 

پااليش نفت آبادان 89-79 شهردارى گرگان
نيروى زمينى تهران 77 -73 رعد پدافند دزفول

آويژه صنعت مشهد 57- 79 شيميدر تهران
پتروشيمى بندر امام= استراحت

پرونده نيم فصل ليگ برتر بسكتبال رسماً بسته شد

پارسا اسير ضعف در تشخيص بعضى از داوران؟

سونگ كراسين  58

موسى التعمرى 26
طارق خطاب  43

خلفان مبارك  41
على مبخوت 88

بازيكنان هم نفوذ كرده است. او اين روزها آن قدر جدى و اثرگذار 
صحبت مى كند كــه بازيكنان تيم ملى مثل يك ماشــين به 
حرفش گوش مى دهند. هيچكدام از ملى پوشان حاضر نيستند 
حتى درباره ديدار با عراق حرف بزنند. آن ها خارج از بازى پيش 

رو، درباره صعود، بازى سوم، فينال و... صحبت نمى كنند. تنها 
تأكيدشان اين است كه كار ساده نيست و بايد خيلى تالش كرد 
تا به موفقيت رســيد. حاال فقط يك پيام از تيم ملى به بيرون 
مخابره مى شود و آن اين است كه ملى پوشان با نهايت قدرت 
به ويتنام حمله خواهند كرد. با توجه به عملكردى كه اين تيم 
مقابل عراق داشت، حساسيت كى روش و بازيكنان بيشتر شده 
و به همين خاطر حتى قوى تر از گذشــته براى ديدار پيشرو 

آماده خواهند شد. 

 بازگشت اسلحه تيم ملى
مرد پرتغالى بعيد است براى اين بازى تغيير خيلى محسوسى 
در تركيب بازى اول بدهد. به هر حال سرمربيان بزرگ دنيا به 
تركيب تيم برنده دست نمى زنند. تنها تغيير احتمالى و البته 
خوشحال كننده بازگشــت جهانبخش به تركيب خواهد بود. 
جهانبخش گران ترين بازيكن تيم ملى اســت و اين بازگشت 

مى تواند از نظر روحى ويتنامى ها را تحت تأثير قرار دهد.
سايت هاى ويتنامى با تيتر بازگشت اسلحه تيم ملى ايران به 
استقبال اين بازيكن رفته اند. جهانبخش كه در اردوى برايتون 
دچار آسيب شــد با اعالم كى روش توانايى بازى را پيدا كرده 
اســت. با اين حال بعيد است كه ســرمربى تيم ملى روى اين 
بازيكن براى جدال مقابل ويتنام از همان ابتداى بازى حساب باز 
كند و شايد او يك اسلحه خطرناك براى ديدار با عراق يا مرحله 

بعدى باشد.

گروه
A

گروه
B

گروه
A

حســين نخعى: نبرد عراق و يمن تعيين كننده يكــى ديگر از تيم هاى 
صعود كننده از گروه چهارم اســت. عراقى ها كه مقابل ويتنام به دردســر 
افتادند قطعا مقابل يمن از همان ابتدا با توپ پر وارد ميدان مى شوند. تيم 
عراق از نظر مهره و ستاره خيلى سرتر از تيم يمن است و تمام مولفه هاى 
برترى مقابل رقيب خود را دارد. يمن كه مقابل ايران نااميد كننده شــروع 
كرد براى مانــدن و احتماال صعود به عنوان بهترين تيم ســوم بايد قبل از 
فكر كردن به بازى با ويتنام به فكر گرفتن امتياز از عراق باشــد. اين بازى 
ساعت 17 و بعد از بازى ايران و ويتنام انجام مى شود و اين خوبى را براى 
عراقى دارد كه مى توانند بر اســاس نتيجه بازى قبلى برنامه ريزى خوبى 
براى چگونگى غلبه بر يمن را داشته باشند. پيروزى اقتصادى و نگه داشتن 
انرژى براى دوئل حســاس با ايران يا پيروزى پر گل و باال بردن تفاضل ؟ 
پيروزى ايران و عراق در بازى هاى امروز بازى آخر را براى صدرنشــينى 
تبديل به جنگى حيثيتى و انتقامى خواهد كرد. صدرنشين اين گروه طبق 
برنامه با يكى از بهترين تيم هاى ســوم بازى مى كند كه قطعا دردسرش 

كمتر از بازى با تيم هاى دوم گروه هاست.

داستان صعود و سقوط  شنبه ساعت 17:00
ورزشگاه زائد شهر ابوظبى

گروه
D

عراق

یمن

ورزش: عربســتان پس از شكست كره شــمالى در ديدار نخست خود حاال به 
دومين پيروزى اش فكر مى كند تا بتواند بدون دردسر به عنوان تيم صدرنشين 
گروه پنجم راهى مرحله بعد رقابت هاى جام ملت هاى آسيا شود. عربستانى ها با 
لبنانى رو به رو خواهند شد كه در ديدار نخست خود مقابل قطر شكست خورده 
اما با وجود شكســت برابر قطر توانمندى فوق العاده اى از خود نشان دادند و در 
نيمه نخست بازى اين تيم پر ســتاره را به شدت تحت فشار قرار دادند از اين رو 
آنها با وجود اين كه هم اكنون بدون امتياز هســتند مى توانند براى دســتيابى 
به امتياز اين بازى براى سعودى ها دردسر درســت كنند و اين تيم مدعى را به 

چالش بكشانند.
اين ديدار در ورزشــگاه آل مكتوم شــهر دبى برگزار خواهد شــد؛ سعودى ها 
اميدوارند در اين ديدار نيــز از حمايت هواداران خود بهره مند شــوند تا ديدار 
برابر لبنان را به راحتى پشت سر بگذارند، به اعتقاد كارشناسان فوتبال منطقه 
اين ديدار فارغ از هيجانات فوتبالى با مســائل سياسى هم پيوند خورده است و 
مى تواند به عنوان يكى از بازى هاى سياســى دنياى فوتبال در قاره آسيا مورد 

توجه بسيارى از رسانه ها قرار گيرد.

صعود راحت سعودى ها؟  شنبه ساعت 17:00
ورزشگاه آل مكتوم دبى

گروه
E

عربستان

لبنان

ورزش: فرهاد مجيدى در گفت و گو با سايت رسمى باشگاه 
اســتقالل صحبت هاى مفصلى انجام داد كه شرح آن را در 

زير مى خوانيد:

 بعد از پنج سال دورى از استقالل تمرين با اين تيم به 
عنوان مربى چگونه بود ؟

من هيچ گاه از اســتقالل دور نبودم . اما در اولين جلسه ياد 
بزرگان و مربيان سابقم در استقالل افتادم . بارها گفته بودم كه 
دوست دارم به استقالل كمك كنم. سعى كردم كالس هاى 
خوبى بروم و نكات آموزشى خوبى ياد بگيرم. نزديك به پنج 
ماه به صورت عملى در تمرينات تيم جوانان اســپانيول هم 
حاضر شدم. امروز مدرك A آســيا را دارم. از لندن ( زيرنظر 
اتحاديه فوتبال انگليس ) هم مــدرك مربى گرى گرفته ام. 

منتظر بودم تا باشگاه از من دعوت به همكارى كند. 

يكبار پيشنهاد سرمربى گرى استقالل را نپذيرفتيد 
ولى امروز به عنوان مربى به تيم اضافه شديد.

 بله در يك دوره اى به من پيشــنهاد شد و من به دليل اينكه 
احساس كردم شايد به عنوان سرمربى نتوانم به استقالل كمك 
كنم، به استقالل نيامدم. اگر امروز به استقالل آمدم، براى اين 

آمده ام كه به تيم كمك كنم و اين توان را در خود مى بينم.
  

نظرتان راجع به شفر چيست؟
من 15 سال پيش با شفر قهرمان ليگ امارات شدم. شفر را 
به خوبى مى شناسم. او مربى بسيار خوبى است كه با سابقه 

بسيار خوبى به تهران آمده است. 

 از باشگاه بگوييد. در اين چند روز ، باشگاه را چطور 
ارزيابى كرديد؟

 بايد بگويم كه اوالً متاسفم كه هنوز بعد از گذشت چند سال 

همچنان شاهدم كه استقالل امكانات مناسبى براى تمرين 
كردن ندارد. متاسفانه مديريت باشگاه به تنهايى نمى تواند 
مشــكالت را حل كند. نمايندگان مجلس چرا بايد قانونى 
مصوب كنند كه تيم هاى متعلق به مردم، نتوانند از بودجه 
دولتى اســتفاده كنند؟ مســئوالن به جاى اينكه از منابع 
عمومى ، بودجه و اموال مردم و بيت المال بدرستى مراقبت 
كنند تا شاهد اختالس هاى چند صدميلياردى و چندهزار 
ميلياردى نباشــيم متاسفانه فقط زورشــان به استقالل و 

پرسپوليس مى رسد .

 به عنوان سوال آخر، جام ملت هاى آسيا و نتايج تيم 
ملى ايران را چگونه ارزيابى مى كنيد ؟

 تيم ملى ما با حضور يك مربى بــزرگ و باهوش به نام كى 
روش و بازيكنان خوب شــاغل در اروپا ، كار ســختى براى 
قهرمانى نــدارد . من اميــدوارم كه در بــازى هاى حذفى 
بدشانسى و ناداورى به ما صدمه نزند . ما امسال بعد از چند 

دهه مى توانيم قهرمان آسيا شويم و دل ملت را شاد كنيم

قرارداد مجيدى چه زمانى امضا مى شود؟
فرهاد مجيدى در حالى از روز چهارشنبه در تمرين استقالل 
شــركت مى كند كه هنوز قراردادى با اين باشگاه به امضا 
نرسانده است و بدون قرارداد رسمى كارش را با اين باشگاه 

آغاز كرده است.
مجيدى براى انجام كارهاى شخصى خود فعال به تركيه سفر 
نكرده است و اين احتمال وجود دارد در اردوى زمستانى اين 

تيم قرارداد خود را امضا كند.
البته چون حدود يك ماه تا شروع بازى هاى نيم فصل دوم 
باقى مانده اســت مديران باشگاه اســتقالل فرصت كافى 
براى امضاى قرارداد مجيدى دارند و مشــكلى در اين باره 

وجود ندارد.
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ورزش: در نخستين مسابقه دور دوم گروه A جام ملت هاى آسيا، تيم هاى ملى 
بحرين و تايلند به مصاف يكديگر رفتند كه در نهايت تايلند با شكست بحرين به 

نخستين پيروزى خود در اين گروه دست پيدا كرد.
در 15 دقيقه ابتدايى مســابقه بازى كم افت و خيز دنبال شد و دو تيم به دنبال 
محك زدن يكديگر بودند، اما پس از آن تايلند تنها يك موقعيت نه چندان جدى 
داشت و در سمت مقابل، شاگردان ميروسالو سكوب عملكرد بهترى ارائه كردند 
و 6 شوت به سمت دروازه داشتند كه درخشش سيواراك تدسونگنوئن، دروازه بان 
تايلند اجازه نداد آنها به گل برسند. ملى پوشــان بحرين كه در ديدار افتتاحيه 
جام ملت ها موفق شدند امارات ميزبان را متوقف كنند، در نيمه اول مسابقه هم 
عملكرد بهترى از تايلند ارائه كردند ولى در نيمه دوم نتوانستند نمايش خوب 

خود را ادامه دهند و تا دقيقه 50 روى دو حمله دروازه خود را در خطر ديدند.
تيم ملى تايلند كه در نخستين مســابقه جام ملت هاى آسيا با نتيجه 4 بر يك 
برابر هند شكست خورده بود، در دقيقه 58 مســابقه توانست براى اولين بار در 
اين رقابت ها از حريف خود پيش بيفتد و با پاس در عرض دو ترايستان و شوت 

تماشايى چاناتيپ سونگ كراسين به گل برسند.

ورزش: تيم ملى اردن كه نخستين بازى خود در جام ملت هاى آسيا را با نمايشى 
خيره كننده و برترى مقابل استراليا پشت سر گذاشته بود، در دومين بازى خود 
مقابل ســوريه قرار گرفت كه با برترى مقابل اين تيم به عنوان نخستين صعود 
كننده به مرحله حذفى شناخته شد. شاگردان ويتال بوركلمانز همانند ديدار برابر 
استراليا، هم كامال سوار بر بازى بودند و با وجود اينكه حمالتى روى دروازه خودى 
ديدند، اما توانستند با نمايشى بهتر و بازى منطقى خود در دقيقه 26 بعد از پاس 
در عرض سالم العجالين و شوت زمينى يوسف الرواشده كه در محوطه 6 قدم به 
پاى موسى التعمرى برخورد داشت، به گل اول رسيدند. اردنى ها كه در ديدار برابر 
استراليا روى ارسال موسى التعمرى به گل برترى رسيده بودند، دراين بازى هم در 
دقيقه 43 روى سانتر پاى چپ دقيق او و ضربه سر طارق خطاب، مدافع پيشتاخته 
خود گل دوم را برابر سوريه به ثمر رساندند و با پيروزى به رختكن رفتند. تيم ملى 
سوريه كه بازى را از دست رفته مى ديد، همانند مسابقه اخيرش برابر فلسطين 
نتوانست با وجود بهره مندى از عمر خربين و عمر السومه به گل برسد و حمالت اش 
بى ثمر بود تا در نهايت اردن به پيروزى 2 بر صفر دست يابد؛ سورى ها با اين باخت 

يك امتيازى ماندند و شرايط دشوارى براى صعود از مرحله گروهى پيدا كردند.

ورزش: تيم ملى امارات كه در ديدار افتتاحيه جام ملت هاى آسيا غافلگير شد 
و در ديدار مقابل بحرين به زحمت به تساوى يك بر يك رسيد، در دومين بازى 
خود در اين رقابت ها به مصاف هند رفت و در حالى كه باز هم كار سختى مقابل 
حريف خود داشت، اما در نهايت موفق شد به پيروزى 2 بر صفر دست پيدا كند و 
از بحران خارج شود. خلفان مبارك در دقيقه 41 گل اول امارات را به ثمر رساند و 
در دقيقه 88 هم على مبخوت، ستاره اين تيم موفق شد دومين گل تيمش را بزند 
تا به برد ارزشمندى مقابل تيم هند برسند و تا حدود زيادى صعودش به مرحله 
يك هشتم نهايى جام ملت هاى 2019 را قطعى كند. تيم ملى هند در حالى اين 
مســابقه را برابر ميزبان جام ملت ها واگذار كرد كه همانند ديدار اخيرش برابر 
تايلند كه به شكل ناباورانه اى به برترى 4 بر يك رسيده بود، تالش زيادى مقابل 
امارات داشت و اگر درخشش خالد عيسى نبود و توپ هاى اين تيم با بدشانسى 
به تيرك هاى افقى و عمودى برخورد نمى كرد، مى توانست حداقل يك امتياز از 
شاگردان زاكرونى بگيرد. در پايان دور دوم بازى هاى گروه A جام ملت هاى آسيا، 
تيم ملى امارات با 4 امتياز صدرنشين شد و تيم هاى هند و تايلند با 3 امتياز در 

رده هاى بعدى قرار گرفتند و بحرين با يك امتياز در رتبه چهارم ايستاد.

شوك تايلندى ها جواب داد

اردن نخستين شگفتى ساز جام هفدهم 

ميزبان در يك قدمى صعود
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ورزش : تيم ملى اســتراليا مدافع عنوان قهرمانى پس از شكست دور از انتظار 
برابر صدر نشين گروه دوم مسابقات در شــرايطى به مصاف فلسطين رفت كه 
كادر فنى اين تيم مى دانست اگر ناكامى بازى اول تكرار شود بايد با جام هفدهم 
خداحافظى كنند به همين دليل آنها با تركيبــى هجومى به ميدان آمدند و در 

پايان فلسطين را با سه گل شكست دادند.
تيم ملى استراليا كه يكى از مدعيانى اصلى قهرمانى آسيا محسوب مى شود، در 
نخستين بازى جام ملت ها شگفت زده شد و در حالى كه به دنبال برد مقتدرانه 
بود، با يك گل برابر اردن شكســت خورد ولى آنها ديروز كه در دومين بازى به 
مصاف فلسطين رفتند، توانستند با نمايشى يك طرفه و بهتر از حريف خود به 

پيروزى 3 بر صفر برسند تا جام ملت ها را اميدوارانه تر دنبال كنند.
كانگوروها با برترى در بازى ديروز 3 امتيازى شدند تا باالتر از تيم هاى سوريه و 
فلسطين در جايگاه دوم جدول گروه B قرار بگيرند، اما در اين گروه اردن شرايط 
بسيار خوبى دارد و مى تواند با كسب حتى يك تســاوى در مسابقه آخر مقابل 
فلسطين، به عنوان صدرنشين راهى مرحله يك هشتم نهايى جام ملت هاى آسيا 

شود و كانگوروهاى مدعى را در رده دوم قرار دهد.

مدافع عنوان قهرمانى به جام برگشت

همراه با جام ملت هاى آسيا

ورزش: كارلوس كى روش، سرمربى تيم ملى ايران ظهر ديروز 
درنشست خبرى پيش از بازى تميش برابر ويتنام در دور دوم 
مرحله گروهــى رقابت هاى جام ملت هاى آســيا گفت : بازى 
دوم مان را پيش رو داريم برابر ويتنام تيمى كه از كادر مربى گرى 
خوبى برخوردار است. براى آماده سازى اش تالش زيادى صورت 
گرفته است. البته ايران هم كامال آماده است. تك تك بازيكنان 
آمادگى حضور در بازى را دارند و در حال جنگيدن براى حضور 
در يكى از جايگاه هاى بازى هستند و اميدواريم تيم برتر ميدان 

باشيم و فوتبال برترى را به نسبت به ويتنام ارائه دهيم.
او در پاسخ به اين سوال مبنى بر اينكه تيم ملى بازى اولش را پرگل 

شروع كرد، آيا براى بازى با ويتنام هم همين برنامه را در دستور 
كار داريد؟ ادامه داد: تفاوتى كه بين ورزش فوتبال و صحنه تئاتر 
وجود دارد اين است كه در فوتبال بايد رقابت كرد. در فوتبال شما 
يك حريفى را پيش رو داريد و آن آرزوهايى را كه شما داريد، تيم 
حريف هم دارد و تالش مى كنند تا به برد برسند. خانواده، دوستان 
و هوادارانى دارند كه از آن ها حمايت مى شود. همان طور كه در 
بازى هاى اول ديدم مسابقات بسيار دشوارى را پيش رو داريم. تمام 
تيم ها به هم نزديك هستند. ما هم تالش مى كنيم در اين بازى 
تيم برتر ميدان باشيم. كى روش در پاسخ به اين سوال كه در اين 
بازى به تفاضل گل فكر مى كند؟ گفت: فكر نمى كنيم. چون ما تيم 

سر مى گذارد و كورنتين توليسو هم دوران توانبخشى و فيزيوتراپى را پشت سر مى گذارد. ولى به نظر مى رسد آنها به اين رقم هم راضى نيستند. 

مغرورى نيستيم. تيم ما از افراد فروتن شكل گرفته است. هميشه به 
عنوان رهبر تيم سعى كردم يك سرى از مسائل اصولى را در اختيار 
بازيكنانم قرار دهم. تالش ما اين بوده كه مسائل پايه اى بخصوص 
از بعد شــخصيتى را به بازيكنانم خوب بياموزم. بايد هميشه به 
حريف احترام گذاشــت.  او درباره حضور نلو وينگادا در كنار تيم 
ملى ايران گفت: در طول مربى گرى دوستان و متحدانى در سراسر 
دنيا داشتم كه هميشه به من كمك كردند. اين دوستان در هشت 
سال گذشته بدون هيچ چشمداشتى به من كمك كردند. اين بار  
نلووينگادا به ما كمك خواهد كرد. از طريق وى ما بازى هاى دوستانه 
و اردوهاى مختلف، همين طور اســتاديوم و هتل هايى براى تيم 
ملى هماهنگ كنند. تيم ملى كه از ابعاد مالى با مشكالتى روبه رو 
است و اين دوستان توقعاتشان وفادارى و كمك به تيم بوده است 
مثل آقاى دكتر كريك و نلو وينگادا.  كى روش در پاسخ به سؤالى 
درباره پيشنهاد كلمبيا براى قبول سرمربى گرى تيم ملى اين كشور 

گفت: اكنون زمان مناسبى براى 
مطرح كردن اين گونه صحبت ها 

نيســت. چون من وظيفه اى 
دارم و بايد تا بى نهايت تمركز 
و انگيزه مان را در بازى مقابل 
عراق و ويتنام نشان دهيم. 
تنهــا مطلبى كــه از آن 
مطمئن هستيم مسئوالن 

فوتبال ايران با  نظارت 
وزارت ورزش از مــاه 
جــوالى بــه بعد 
نخواستند ماندن 

طوالنى تر  من 
شود.

صعود جانانه مى خواهيم
امروز تيم ملى با تمام توان مقابل ويتنام قرار مى گيرد

ويتنامويتنامويتنامايران
شنبه ساعت 14:30
ورزشگاه آل نهيان

سينا حسينى : با اتمام هفته نخست بازى هاى جام ملت هاى 
آسيا و انجام دوازده بازى نكات جالبى از نظر آمارى در تاريخچه 
مسابقات جام ملت هاى آسيا به ثبت رسيده است كه با نگاهى 
به اين آمار مــى توان به اين نتيجه دســت يافت كه تيم هاى 
آســيايى در دوره جديد جام ملت هاى آســيا كه با قوانين و 
مقرراتى جديدى در حال برگزارى است پيشرفت قابل توجهى 
داشته اند و ديگر خبرى از فوتبال تدافعى نيست بلكه تيم هاى 
درجه دوم و سوم قاره كهن با توسعه و پشيرفت خود در حال 

كم كردن فاصله فنى خود با تيم هاى مدعى اين قاره هستند.

تنها دو تساوى
از 12 بازى كــه در جام هفدهم برگزار شــد تنها دو بازى با 
تساوى به پايان رسيد اتفاقى كه در دوره قبل آمار بيشترى از 

آن وجود داشت اما در اين دوره ده بازى برنده داشت و تنها 
دو بازى با نتيجه تساوى به پايان رسيد،اين بازيها هم مربوط 
به تيم هاى عربى بود تا جايى كه بازى امارات برابر بحرين با 
تساوى يك بر يك و سوريه با فلسطين با تساوى بدون گل به 

پايان رسيد. 10 بازى ديگر برنده داشت.

بازى هاى پر گل
در جريان برگزارى دوازده بازى اين تورنمنت تنها دو ديدار با 
يك گل به پايان رسيد ولى در ساير ديدارهاى بيشتر از يك 
گل بين تيم ها رد و بدل شد كه اين اتفاق نشان مى دهد ميل 
به گلزنى نزد تيم ها افزايش يافته است. استراليا برابر اردن و 
كره جنوبى برابر فيليپين تنها ديدارهاى اين دور بود كه با يك 

گل به پايان رسيدند.

آتش بازى ايران
تيم ملى فوتبال ايران پرگل ترين پيروزى را به دســت  آورد 
تا جايى كه توانست يمن را با 5 گل از پيش رو بردارد.بعد از 
بازى ايران و يمن عربستان در رده بعدى قرار دارد كه با چهار 
گل توانست كره شمالى را شكست دهد اما بيشتر كارشناسان 
معتقدند كه در اين مرحله تيم ملى ايــران مى تواند از نظر 

گلزنى ركورد قابل توجهى را به ثبت برساند.
هفته نخست پرگلى بود تا جايى كه در 12 بازى 36 گل به 
ثمر رسيد. ميانگين 3 گل در هر ديدار. اين آمار اثبات مى كند 
كه آسيايى ها با تفكرات هجومى در جام هفدهم ظاهر شدند 

اتفاقى كه تا پيش از اين سابقه نداشت.
4 ديدار در هفته نخست  جام ملت هاى آسيا 5 گل داشت. 
ديدار هند برابر تايلند، ايران برابر يمن، عراق برابر ويتنام و 

ژاپن برابر تركمنستان با پنج گل همراه بود.

ناكامى عرب ها
از 11 تيم عربى كه در اين رقابت ها حضور دارند تنها 4 تيم توانستند 
به پيروزى برسند،عربستان، اردن، عراق و قطر با قرار گرفتن در 

جمع تيم هاى پيروز و برتر نشان دادند نسبت به ساير تيم هاى 
همزبان خود از انگيزه بيشترى براى موفقيت برخوردارند.

استراليا ناكام بزرگ
همچنين 7 تيم استراليا، سوريه، فلسطين، يمن، فيليپين، 
كره شمالى و لبنان از زدن گل در هفته نخست بازماندند.تا 
به عنوان ضعيف ترين تيم هاى هفته نخست در حوزه گلزنى 
لقب گيرند، البته در اين ميان استراليا ناكام بزرگ بود چون 
هيچ كسى توقع نداشت آنها به عنوان مدافع عنوان قهرمانى 

چنين نتيجه اى را به دست آورند.

كلين شيت ها و كارت ها
7 تيم ايران، اردن، سوريه، كره جنوبى، عربستان، فلسطين و 
قطر توانستند كلين شيت كنند، در اين ميان تيم هاى ايران، 
عربستان و كره جنوبى بيشترين شــانس را براى تكرار اين 

اتفاق دارند كه در هفته دوم نيز همين روند را تكرار كنند.
در هفته نخست در مجموع 12 بازى داوران 3 بار از كارت قرمز خود 
استفاده كردند و 3 بار نقطه پنالتى را نشان دادند كه  هر سه گل شد.

ورزش: سرمربى پديده شهرخودرو درباره شرايط آمادگى 
تيمش اظهار كرد: تمرينات تيم از دو هفته پيش آغاز شده 
است وبا توجه به تعطيالت طوالنى مدت ليگ برنامه هاى 
مختلفى را براى آماده ســازى تيم در نيم فصل دوم داريم.
وى ادامه داد: در حال حاضرهفته دوم بدنسازى تيم را پشت 
سر گذاشته ايم و چند روز قبل نيز با دعوت از تيم سپاهان 
يك بازى دوســتانه را مقابل آن ها برگزار كرديم. هرچند 
در اين بازى شكســت خورديم، اما واقعيت اين اســت كه 
بازيكنانم بازى خوبى به نمايش گذاشــتند و به اهدافى كه 

داشتيم رسيديم. 
گل محمدى در رابطه با اردوهاى آتى پديده در تعطيالت 
نيم فصل تصريح كرد: ابتداى اين هفته به تهران مى رويم 
و عالوه بر برگــزارى اردو، ديدارى دوســتانه نيز برگزار 
خواهيم كرد و در نهايت چهارشــنبه، تهــران را به مقصد 
تركيه ترك خواهيم كرد و اردويى 9 روزه در اين كشــور 

برگزار مى كنيم. 
سرمربى پديده شــهر خودرو درخصوص عملكرد تيمش در 
فصل نقل و انتقاالت تأكيد كرد: چنــد بازيكن را تاكنون از 
دست داده ايم و تنها يارى كه جذب كرده ايم، ميالد فراهانى 
در خط دروازه بوده است. منتظريم كه با سنجش شرايط، به 
بهترين شكل ممكن بازيكنان مورد نياز خود را جذب كنيم. 
روى نقل و انتقــاالت تيمم حساســم و مى خواهم بازيكنى 
جذب كنم كه در كوران مســابقات، گره از كار ما باز كند و 

باكيفيت باشد. 
گل محمــدى در رابطــه با تغييــر مالكيت باشــگاه پديده 
شــهرخودرو تاكيد كرد: بحث انتقال گرچه طول كشيد اما 
ختم به خير شــد و با ورود حميداوى، نقطه عطفى در تاريخ 
باشگاه پديده رقم خورد و بايد از وى واقعا تشكر كنيم، زيرا 

اگر ورود نمى كرد نمى دانم چه سرنوشــتى براى پديده رقم 
مى خورد. نمونه اش همين 6 امتيازى بود كه اگر حميداوى 

نبود، امروز از پديده كسر مى شد.

خلعتبرى: برخالف ميل  باطنى ام از پديده جدا شدم
محمدرضا خلعتبرى كه در نيم فصــل اول ليگ برتر در تيم 
پديده مشــهد حضور داشــت با قراردادى يك سال و نيمه 
به تيم پيشــين خود يعنى ذوب آهن پيوست. خلعتبرى در 
خصوص جدايى از پديده شــهر خــودرو در نيم فصل ليگ 
هجدهم گفت: در ليگ هجدهم با پديده شهر خودرو خيلى 

خوب اســتارت زديم و تا پايان نيم فصل جزو باالنشــينان 
ليگ بوديم، شرايط به واســطه درايت يحيى گل محمدى و 
آرامشــى كه به تيم تزريق مى كرد عالى بود اما متأسفانه بر 
خالف ميل باطنى ام و به خاطر مشــكالت شخصى مجبور 
شــدم اين تيم خوب و هواداران دوست داشتنى اش را ترك 
كنم. وى افزود: خوشحالم كه مشكالت پديده شهر خودرو با 
حضور حميداوى حل شده و مطمئنم اين تيم تا پايان ليگ 
هجدهم جزو مدعيان باقى مى ماند و موفقيت هاى نيم فصل 
نخست، اســتمرار خواهديافت. اگر مشكالت شخصى نبود، 
قطعا در پديده شهر خودرو مى ماندم. دليل جداييم نه فنى 

بود و نه مالى. وى در خصوص موافقت يحيى گل محمدى با 
تصميمش براى جدايى از پديده شــهرخودرو گفت: وقتى 
مشكلم را با گل محمدى درميان گذاشتم، ايشان به بهترين 
شكل شرايطم را درك كرد. بايد از وى تشكر كنم. مطمئنم 
پديده شــهرخودرو با درايت گل محمدى همچنان در ليگ 

برتر مى درخشد.

گل محمدى به دنبال جانشين خلعتبرى؛ قاضى يا منشا؟
شنيده مى شود سرمربى پديده براى پر كردن خأل خط حمله 
تيمش محمد قاضى را به مديران باشــگاهش پيشنهاد داده 
است. قاضى كه پيش از اين عملكرد خيلى خوبى در پديده 
داشــته و نزد هواداران بازيكن محبوبى به شمار مى رود، در 
نيم فصل اول در تيم پيكان چندان عملكرد قابل قبولى ارائه 
نداد و حاال بعيد نيست فركى با رفتن او از جمع خودروسازان 

موافقت كند.
گل محمدى پيــش از قاضى، خواســتار گادوين منشــا از 
پرسپوليس بود كه به دليل رقم باالى قرارداد وى اين قضيه 
منتفى شد، اما مشهدى ها پيگير بازيكن ديگرى از پرسپوليس 
هســتند؛ آن ها مدافع راست اين تيم شــاهين عباسيان را 
مى خواهند تا جايگزين منصوريان كنند. آن ها پيش از اين با 
كنار گذاشتن محمد ناصرى دروازه بان خود، ميالد فراهانى 
را جايگزين وى كرده بودند و در اين خط، كمبودى ندارند، 
اما در خط حمله عالوه بر منشا و قاضى، جابر انصارى را نيز 
گل محمدى زير نظر دارد تا به جمع مشهدى ها اضافه كند. به 
جمع گزينه هاى مورد نظر يحيى نام وينگر باكيفيت ذوب آهن 
يعنى سيدمحمدرضا حسينى را هم اضافه كنيد؛ بازيكنى كه 
سپاهان هم به دنبال او بود، اما اصفهانى ها حاضر به ترانسفر 

او به تيم همشهرى نشدند.

اردوى پديده در تهران و تركيه 

گل محمدى: روى نقل و انتقاالت تيمم حساسم 

االن زمان صحبت كردن درباره كلمبيا نيست

كى روش: نخواستند ماندن من طوالنى تر شود

نگاهى آمارى به دور اول بازى هاى جام مّلت ها

سرعت رشد فوتبال در آسيا

خبر

براى دومين سال متوالى؛
بازوبند پهلوانى كشور به جابر صادق زاده رسيد

ورزش: جابر صادق زاده ديروز با كسب عنوان قهرمانى در رقابت هاى 
كشتى پهلوانى ايران، صاحب بازوبند پهلوانى كشور شد.

جابر صادق زاده در ديدار فينال به عالوه 100 كيلوگرم كشتى پهلوانى 
قهرمانى كشور كه در كرج برگزار شد با پيروزى 6 بر 2 و ضربه فنى از 
سد امير محمدى گذشــت و براى دومين سال پياپى صاحب بازوبند 

پهلوانى كشور شد.
بازوبند پهلوانى كشور در سال 97 توسط خانواده شهيدان يساولى بر 

بازوى جابر صادق زاده بسته مى شود.
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در رونمایی از کتاب »طومار جامع نقالی شاهنامه« مطرح شد
تقویت هویت جمعی، کارکرد اساسی حماسه است

ادب و هنر: عضو هیئت علمی 
گروه ادبیات دانشــگاه فردوسی 
مشــهد گفــت: حماســه باید 
روایاتــی را خلق کند که هویت 
واقعی خود را در قالب ســرودها 
و نقالی ها ماندگار کند، بنابراین 
تقویــت هویت جمعی به عنوان 

کارکرد اساسی حماسه شناخته شده است.
بــه گزارش قدس و به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقاب اســامی 
خراسان رضوی، فرزاد قائمی در نشست حماسه های شفاهی و طومارهای 
نقالی که به همت دبیرخانه هنر حماســی حوزه هنری خراســان رضوی 
برگزار شد، اظهار داشت: »ادبیات عامیانه« در مقابل ادبیات کاسیک پدیده 
نوظهوری است، این سبک در دنیا از قرون گذشته رواج یافته اما در کشور ما 

از دو تا سه دهه گذشته پررنگ شده است.
عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد ادامه 
داد: بتازگی برای »ادبیات عامیانه« رشــته تخصصی و مجات متنوعی در 
نظرگرفته شده و حوزه نشر و شهروندان استقبال بسیاری از آن ها می کنند، 
ادبیات عامیانه به دلیل سادگی زبان محدودیت سوادی نداشته و تنها نیاز به 
مهارت خواندن و نوشتن دارد، ادبیات عامیانه سبکی با اصالت، بکر، جذاب 
و پربار است. وی با اشاره به دشواری نثر ادبیات عامیانه گفت: یکی از دالیل 
آن، فقدان معیار و ماک برای ســنجیدن کیفیت کار اســت، نثر گفتار و 
نوشــتار چارچوب اخاقی متفاوتی دارند و بسیاری از مسائل سبب دشوار 
بودن تصحیح و آرایش متون آن می شود، از دیگر دالیل دشواری آن، منحصر 

به فرد بودن نسخه ها در هر دست نویس است.
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: حماسه ذاتاً شفاهی است و 
باید روایاتی را خلق کند که هویت واقعی خود را در قالب سرودها، روایات و 
نقالی ها ماندگار کند، بنابراین تقویت هویت جمعی به عنوان کارکرد اساسی 
حماسه شناخته شده و با رشد تمدن بشریت حماسه نیز پابه پای آن شکوفا 

می شود.
وی با اشاره به اینکه با پیشرفت فناوری حماسه شکل مکتوب به خود گرفت، 
اما حماسه اولیه شفاهی بود، گفت: از نظر یکی از متفکران، حماسه ها به دو 
نوع جادویی و یا مردم محور تقســیم می شوند که این تقسیم بندی به نوع 
گفتاری و نوشتاری ارتقا می یابد، حماسه های خواندنی در چهار نقطه عطف 

تعریف شده است که نخستین آن حماسه های بشری است.
در ادامه این برنامه، کتاب »طومار جامع نقالی شــاهنامه« که با زباني ساده 
و شــیرین توسط محمد شریف نایگلی و با تصحیح و تحقیق فرزاد قائمی 

نگارش شده و انتشارات به نشر آن را منتشر کرده است، رونمایی شد.

گزارش نقد و بررسی رمان »شهربانو« که پیش از رونمایی به چاپ چهارم رسیده است

خونی تازه در رگ های ادبیات بومی  
 ادعای فراموشی ادبیات بومی

 توسط شهربانو نقض شده است 
سعید تشکری

ما در طول این چهار دهه 
احتیاج داشتیم از چنین 
رمان هایی پشتیبانی شود. 
که  رمان شهربانو  همین 
اتفاق بزرگــی را رقم زده 
و  نــگاه  حاصل  اســت، 
حمایتی بوده اســت که عزیزان مسئول حاضر در 
جلسه داشته اند. من شهربانو را دو بار خواندم؛ یک بار 
به عنوان ارزیاب کتاب که بشدت شیفته آن شدم و 
بار دوم برای مراسم امروز. با اینکه من اصاً آدم جشن 
کتاب و این ها نیستم، اما در این محفل خوب شرکت 
کردم. نویسندگان ما سعی می کنند دو کار را درباره 
آثارشان به صورت جدی انجام بدهند و ادعا کنند؛ 
یکی اینکه بگویند این داستان است که می خوانید و 
دوم اینکه تأکید دارند که این واقعی است. ولی وقتی 
با کتاب شان مواجه می شویم می بینیم داستان ها یا 
غیرواقعی اند، یا اگر خیلی واقعی اند، داستان نیستند. 
در حــوزه ادبیات این دو مطلب ما را بشــدت آزار 
می دهد. اما در این داستان ما توافق داریم که هر دوی 
این ادعاها صادق است. نخست، »شهربانو« داستانی 
است که محصول همین نویسنده است، یعنی یک 
نویسنده جدید ظهور پیدا کرده و یک رمان شهری 
نوشــته که در آن ادبیات شهری مشهد به واسطه 
کوچه های آن، شکل حرف زدن و زندگی در آن ورود 
ملی پیدا کرده اســت. پس این حرف که می گویند 
ادبیات بومی محکوم به فراموشی است توسط همین 
رمان »شهربانو« نقض شده است. اگر این رمان را آقای 
هوشنگ مرادی کرمانی می نوشت تمامی روشنفکران 
نسبت به آن تعظیم می کردند. یک فردی بدون ورود 
به گعده نویسندگان، نویسنده شده است. انتشارات 
ستاره ها هم یک کشف ادبی کرده و آن را به ما عرضه 
کرده اســت. من به عنوان کسی که چندین کتاب 
نوشته ام در برابر این کتاب تعظیم می کنم و عرض 
می کنم اگر ادبیات بخواهد در آینده یک مادر داشته 

باشد، آن مادر قطعاً همین »شهربانو« است.

 نویسنده به این خوش سلیقگی ندیده بودم
علیرضا مهرداد

نویســنده به این خوش 
بودم.  ندیده  ســلیقگی 
وقتی »شهربانو« را خواندم 
خیلی کیف کردم. منتظر 
چنین واقعه ای در ادبیات 
دفــاع مقدس بــودم تا 
کســی مســئولیت آن را به عهده بگیرد و درباره 
مادران شــهدا یک کار در خور و در شــأن آن ها 
بنویســد. این اتفاق در »شــهربانو« افتــاده بود. 
درخشش نویسنده در شهربانو اتفاق افتاده است. در 

طول سال کتاب های زیادی به دست من می رسد؛ 
ضمناً بنده در داوری آثار خیلی سختگیر هستم و 
هر کتابی من را ســیراب نمی کنــد، با همه این 
سختگیری ها کتاب شــهربانو توانست قاپ من را 
بدزدد و من را خلع ساح بکند. این کتاب خاطره 
نیســت؛ یک رمان اســت. ما با یک رمان نسبتاً 
حرفه ای روبه رو هستیم. البته نویسنده در ابتدای 
کتاب سعی داشته به مخاطب خودش تفهیم کند 
که شما با یک اثر مستند روبه رو هستید و بسیار 

خوب از عهده این تکنیک برآمده است... .

 این رمان یک نمایش بی نظیر می شود 
محمد جهان پا 
در این چند ماه اخیر که 
هر از گاهی کتاب هایی به 
دســت من می رســد و 
مطالعــه می کنم، بعضی 
زده  شــگفت  وقت هــا 
می شوم و همراه با کتاب 
اشک می ریزم. این اتفاق در ذهنم رقم می خورد که 

چرا نمی شــود این اتفاقات خوب را در صحنه تئاتر 
اجرا کنیم تا تعداد زیادی از مخاطبان به واسطه زنده 
بودن هنر تئاتر از این داســتان ها لذت ببرند. وقتی 
»شــهربانو« را خواندم، احســاس کردم این رمان 
می تواند یک اثر بی نظیر روی صحنه تئاتر شود. به 
خانم قربان زاده می گویم که ما در حوزه نمایش های 
مقاومت، درباره متون نمایشی خوب که با تماشاگر 
ارتباط برقرار کند، خیلی فقیر هســتیم. اگر امکان 
دارد مقداری وقت بگذارید و این اثر زیبا را تبدیل به 
نمایشــنامه ای جذاب کنید. من قــول می دهم با 
دوستان خوبی که داریم آن را روی صحنه ببریم و 
یک نمایش بسیار زیبا اجرا کنیم. همان طور که آقای 
تشــکری گفتند، وقتی »شــهربانو« را می خواندم 
احســاس نمی کردم که دارم یک رمان می خوانم. 
احســاس می کردم دوباره برگشته ام به کوچه های 
تپل  المحله. خانه هایی که پر از بچه های کوچک بود 
و بازی می کردند. یاد پسر خاله شهید خودم افتادم 
و خاله خودم. مادرهایی که آرام آرام پیر شــدند و 

نزدیک شدند به وصال فرزند شهید شان.
مسئله  دیگر تصویرسازی های خوب شهربانو است. 
این اتفاق را من فقط یک بــار دیگر در کتاب »دا« 

تجربه کرده بودم و وقتــی عکس ها را در آخر »دا« 
دیدم اشک هایم جاری شد. دوستان نشر ستاره ها 
گفتند چند نفر از خانم های محترم تئاتر را معرفی 
کنید تا کتاب »شــهربانو« را برایشان بفرستیم. من 
گفتم بچه هــای تئاتر اهل خواندن کتاب های دفاع 
مقدسی نیســتند! به هرحال کتاب ها را فرستادند. 
خیلی خوشــحالم که همان دوســتان کتاب ها را 
خواندنــد و تأثیر گرفتند و حاال به واســطه کتاب 
»شهربانو« هنرمندان تئاتر و نویسندگان حوزه دفاع 

مقدس احساس نزدیکی بیشتری به هم دارند.

 توفیق کتاب را مدیون ارتباط 
با مادران شهدا هستم

مریم قربان زاده
»شهربانو« از اینجا شروع 
شــد کــه مــن بــرای 
روستایی  به  مصاحبه ای 
در اطراف قائن رفتم. به 
دوستانم  از  یکی  واسطه 
مطلع شدم پیکر شهیدی 
بتازگی پیدا شــده و همه وسایلی که از این شهید 

مانده است، حتی شیشه عطری که از شهید مانده 
بود، هنوز بوی عطر را با خود دارد و یا لکه خون این 
شــهید پس از 30 سال هنوز روی لباس ها هست. 
خیلی مشتاق شــدم بروم و این شهید و مادر این 
شهید را ببینم. وقتی با مادر شهید صحبت کردم به 
این نتیجه رســیدم اینجا چیزهایی هســت که 
نمی شود از خیر آن ها گذشت. احساس کردم نیاز 
است این حرف ها برای مخاطب امروز مطرح شود. 
اینجا بود که نگارش »شــهربانو« شروع شد. فصل 
اولش را نوشتم. اولین نفری که آن را مطالعه کرد 
همسرم بود. ایشان گفتند از این جهت که جزئیات 
داستان کم است، نمی شود آن را ادامه داد. اما خود 
من احســاس می کردم باید این مطالب به نگارش 
دربیاید و کار متوقف نشــود. به نوعی احســاس 
سنگینی می کردم؛ هرشب وقتی پسرم و دخترم را 
می خواباندم، شروع می کردم به نوشتن. وقتی کار 
نهایی شد، یک سالی آن را رها کردم و حتی تایپ 
هم نکردم اما از فکر به آن رهایی نداشتم. باالخره 
بعد از تایپ اثر شماره آقای مهرداد را پیدا کردم و 
تماس گرفتم. گفتم رمانی دارم و می خواهم شما آن 
را بخوانید و نظرتان را بگویید. یک فصل را فرستادم 
و به 40 دقیقه نرســید که ایشان تماس گرفتند. 
گفتند این را خودتان نوشتید؟ این خیلی خوب و 
حرفه ای اســت. خیلــی من را شــرمنده تعاریف 
خودشان کردند. یکی از ایرادهایی که شورای نشر 
در تهران به کتاب گرفتــه بودند، این بود که چرا 
کلمات مشــهدی در آن استفاده شده است؛ که ما 
دفاع کردیم و گفتیم این ایراد نیست، بلکه سبک 
رمان اســت. یک نکته جالب دربــاره واقعی بودن 
فضای کتاب اینکه حتی شورای نشر تهران اصرار 
داشــتند که عکس و نامه های شهید، آخر کتاب 
استفاده شود! این شــاید اشکال ما بود که نگفته 
بودیم این کتاب رمان است. برای همین بنده تأکید 
داشــتم این کلمه رمان فراموش نشود تا مخاطب 
دچار مشکل نشود. بارها دوستانی از تهران و جاهای 
دیگر تماس می گرفتند که خیلی کتاب خوبی است 
و ما می خواهیم همراه با گروهی سر مزار این شهید 
و خدمت مادرشــان برویم که ما توضیح می دادیم 
این شــهید وجود خارجی ندارد و شما نمی توانید 
پیدایش کنید. همه این ها در قالب یک رمان نوشته 
شده است. دوستان انتشارات تعریف می کردند مادر 
و دختری که به ظاهر اصاً در فضای شهدا نبودند، 
در یکی از نمایشــگاه های کتاب به غرفه آمده اند و 
اعتراض داشــتند که ما از شما به خاطر چاپ این 
کتاب نمی گذریم!  چون من و دخترم از دیشب که 
کتاب را خواندیم مدام در حال گریه هســتیم. من 
همه توفیق کتاب را در ارتباط با مادران شــهدا و 
استفاده از جزئیات می دانم. دو سال درگیر نوشتن 
»شهربانو« بودم و اصرار داشتم که تمام جزئیات به 
صورت صادقانه بیان شــود، آن هم بدون لفاظی و 

پیچیدگی خاصی.

 ادب و هنر/ جواد شیخ االســامی  پنجشنبه، ۲۰ دی ماه، فروشگاه 
انتشارات به نشر، شعبه سجاد مشهد میزبان عاقه مندان به کتاب و 
میهمانان جلسه رونمایی از رمان »شهربانو« بود. از همان لحظات آغازین 
تمام صندلی های کتاب فروشی پر شده بود و همین نشان دهنده میزان 
عاقه ای بود که مخاطبان به کتاب شهربانو داشتند. رمان »شهربانو« 
نوشته نویســنده مشــهدی، خانم مریم قربان زاده، شاید از معدود 
رمان هایی باشد که پیش از رونمایی خود به چاپ چهارم رسیده است. 
شهربانو توسط انتشارات ستاره ها منتشر شده است. در این نشست 

که با حضور قربان زاده، نویسنده رمان، علیرضا مهرداد، نویسنده دفاع 
مقدس، محمدعلی چمیگو، مسئول دفتر آفرینش های هنری آستان 
قدس، محمد حسین زاده، معاون فرهنگی سپاه امام رضا)ع(، سعیدی، 
مدیرعامل انتشارات آستان قدس رضوی )به نشر( و دیگر عاقه مندان 
کتاب برگزار شد، خانم حسینی، همسر فرمانده لشکر فاطمیون شهید 
ابوحامد و همسر شهید رفیعی از شــهدای دفاع مقدس از این رمان 
رونمایی کردند و سخنرانان مدعو درباره کتاب به صحبت پرداختند. 

مختصری از آنچه در این نشست گذشت را در ادامه می خوانید:
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ویژه جشنواره مردمی فیلم عمار

در اختتامیه اعالم شد
برگزیدگان نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار

سیما و سینما: دبیرخانه جشنواره 
برگزیدگان  فیلــم عمــار  مردمی 
بخش های مسابقه مستند و داستانی 
نهمین دوره این جشــنواره را اعالم 

کرد.
بخش »تاریخ سیاســی و فتنه 
۸۸«/ فانوس: »شــورش علیه سازندگی« به کارگردانی مصطفی شوقی/ لوح 
افتخار: »آینه های شکسته« به کارگردانی عبدالعلی مکرمی اصل و اثر »راه طی 

شده« به کارگردانی علی مالقلی پور
بخش »جبهه فرهنگی«/ فانوس: برگزیده نداشت / لوح افتخار: اثر »عطر سیب« 

به کارگردانی داوود جلیلی و اثر »متولد آذر« به کارگردانی سید رضا حسینی
بخش »جنگ نرم«/ فانوس: »روزی روزگاری ترامپ« به کارگردانی علیرضا 
بوالی/ لوح افتخار و جایزه مردمی تورقوزآباد: »تهران دمشق« به کارگردانی سید 

محمدعلی صدری نیا
بخش »بیداری اسالمی و جهانی«/ فانوس:اثر »فرزند امام« به کارگردانی 

سیدمحتشم علی نقوی/ لوح افتخار:اثر »عماد« به کارگردانی ایمان گودرزی
بخش »نقد درون گفتمانی«/ فانوس: اثر »دریابست« به کارگردانی محمود 
شــهبازی/ لوح افتخــار: اثر »خوره« به کارگردانــی محمدرضا امامقلی و اثر 

»فروشنده ۲« به کارگردانی علیرضا بوالی
بخش »مدافعان حرم«/ فانوس: اثر »نجات« به کارگردانی امیر حســین 
نوروزی/ لوح افتخار:اثر »عابدان کهنز« به کارگردانی مجید رستگار و اثر »کرار« 

به کارگردانی محسن عقیلی
بخش »جنگ اقتصادی«/ فانوس: اثر »به نام پدر« به کارگردانی محمد تقی 
رحمتی/ لوح افتخار: اثر »خاویار قم« به کارگردانی محمد جواد رحیمی واثر 

»جوجه های انگلیسی« به کارگردانی محمد هادی اینانلو
بخش »ملت قهرمان«/ فانوس:اثر »بانو« به کارگردانی محمد حبیبی منصور/ 

لوح افتخار: اثر »جلیل و خلیل« به کارگردانی روح اهلل اکبری
بخش »فیلم کوتاه«/ فانوس: اثر »آخرشه« به کارگردانی رضا کشاورز و اثر 
»نفرس« به کارگردانی ســامان غنائمی/ لوح افتخار: اثر »هر سال اربعین« به 
کارگردانی میالد محمدی و اثر »اسپری« به کارگردانی محسن مجید پور و اثر 

»داستان آینده« به کارگردانی میثم ملکی پور
بخش »فیلم نیمه بلند«/ فانوس: بهترین کارگردانی به اثر »ســوزن« به 
کارگردانی یوســف جعفری و جایزه ویژه بهترین فیلم به اثر »مســتوره« به 
کارگردانی الهام هادی نژاد/ لوح افتخار: اثر »تقاص« به کارگردانی محسن امانی

بخش »فیلم بلند«/ فانوس: برگزیده نداشت/ لوح افتخار: اثر »جایزه ویژه« به 
کارگردانی سید علی سیدی

 سیما و سینما   آخریــن فانوس های نهمین دوره 
جشنواره مردمی فیلم عمار هم روشن شدند تا مسیر 
یک سال آینده سینمای مردمی ایران را واضح تر کنند.

مراســم اختتامیه این دوره از جشنواره، پنجشنبه 
گذشــته با معرفی برگزیدگان بخش های مســتند 
و داســتانی و همچنین پاسداشــت سیروس مقدم 
کارگردان سریال پایتخت در سینما فلسطین برگزار 
شد. مراسم اختتامیه نهمین جشنواره مردمی فیلم 
عمار کــه به صورت زنده از شــبکه نمایش پخش 
می شــد، در بخش هایی به دلیل انتقــاد از برجام و 
دولت، سانسور شد. جایی که محسن مقصودی از نا 
کارآمدی برجام و بی توجهی مسئوالن به مشکالت 
معیشتی مردم سخن می گفت، ناگهان برنامه قطع 
شد و مجری از پخش زنده این برنامه در شبکه افق 
خبر داد! نکته عجیب اینکه پس از بازگشت دوباره به 
مراسم و ادامه صحبت های انتقادی مقصودی، دوباره 
سخنان وی سانسور شد. نکته قابل توجه در اختتامیه 
این دوره از جشــنواره، برگزیده شــدن دو اثری بود 
که پیش از این اجازه حضور در جشــنواره حقیقت 

را نیافته بودند.
علی مالقلی پــور، کارگردان مســتند »راه طی 
شده« بعد از دریافت جایزه اش گفت: من ممنوع  
الجشــنواره هستم همین که مســتندم پذیرفته 
شد، خوشحالم. کســانی که دنبال قدیس سازی 
بودنــد تــاب نیاوردنــد. بایــد نقدپذیــر بود و 
نقدپذیری را در جامعه رشــد داد. رسانه هایی که 
طرفــدار افرادی اند، جوانانی که فرزندان خمینی 
هســتند هر وقت که این فیلــم را بایکوت کنند 
فرزندان امام و انقالب هســتند و این خط ادامه 
پیــدا می کند. مســئوالن ایــن داد و فریادهای 

عدالتخواهی را بشنوند.

وضعیت مستند سازان خوب نیست  
مصطفی شوقی که به خاطر اثر »شورش علیه 
ســازندگی« برنده فانوس بخش تاریخ سیاسی 
شــد، بعد از دریافت جایزه اش گفت: زمانی که 
ساخت مستند را شروع کردیم شرایط خاصی 
در کشــور حاکم بود اما ســعی کردیم روایت 
منصفانه ای از وقایع داشــته باشیم. اسم فیلم 
ما شــورش علیه ســازندگی بود اما علیه فیلم 
ما شــورش شــد و اجازه ندادند این اثر حتی 
یک اکران خصوصی داشــته باشد. وی افزود: 
خوشــحالم که بچه های عمار جسارت کردند و 
فیلم را نمایش دادند. وضعیت ما مستندسازان 
زیاد خوب نیســت ولی بهتر از کارگران نیشکر 
هفت تپــه و هپکو اســت. بیاییــد دعا کنیم 
کســانی که گرفتار معیشت هستند بتوانند در 
این وضعیت ســخت که همه به نوعی دچارش 

هستیم، گذران زندگی کنند.

 حرف مستند  »تهران د مشق« 
د وست د اشتن ایران است

علی صدری نیا، کارگردان مســتند »تهران دمشق« 
کــه برگزیده بخش جنگ نرم شــد در ســخنانی 
گفت: مســتند تهران دمشق اولین جایی که اکران 
شد جشنواره مردمی فیلم عمار بود. اکران و عرضه 
عمومی این مســتند از دو هفته دیگر آغاز می شود. 
مستند حرف و سخن بزرگی را به همه مردم می زند 
و آن دوست داشتن ایران است. اگر هر فرد بتواند این 
مستند را به چند نفر دیگر معرفی کند اتفاق خوبی 

رخ می دهد و کمک بزرگی به ما می کند.
این مستندساز افزود: اگر یک ساعت در خیابان های 
حلب و تدمرکشور سوریه قدم بزنید معنای امنیت و 

ناامنی را به خوبی خواهید فهمید.
هیئــت داوران؛ فانوس این بخــش را به اثر »روزی 
روزگاری ترامــپ« به کارگردانــی »علیرضا بوالی« 
اهدا کرد که محســن مقصودی به نمایندگی از او 
به روی سن آمد. مقصودی گفت: مسئوالن امروز از 
دستاوردهای برجام صحبت کردند. نمی دانم دوربین 
مخفی اســت! شش سال پیش ایده ای مطرح شد و 
آن این بود که زمانی چرخ هسته ای بچرخد که چرخ 

اقتصاد هم بچرخد.
وی خاطرنشان کرد: آیا مسئوالن از وضعیت اقتصاد 
کشــور، کارگران و رکود بازار خبــر دارند که با این 
اعتماد به نفس از برجام حرف می زنند؟ چند ســال 
پیــش در یک معامله یک طرفــه با کدخدا معامله 
کردید اما بعد از این ماجراهای برجام، یک ســالی 
می شــود که به امید لبخند اروپایی ها این ماجرا را 

ادامه می دهید. وی افزود: شما باید توبه عملی کنید 
و به مردم برگردید زیرا مردم دست رد به سینه شما 
نمی زنند و هیچ بن بســتی وجود ندارد، به مردم و 
به این ۸۰ میلیون مردم ایران برگردید. اگر به مردم 

برگردید با کمک آن ها این اوضاع بهبود می یابد.
مقصودی گفــت: این فانــوس را از طرف بچه های 
برنامه »ثریا« به ابوالقاســم طالبــی کارگردان فیلم 
قالده های طال تقدیم می کنم که با روشنگری های 

خود پرچمدار مبارزه با نفوذ است.

 هد یه ماد ر شهید  به یک مستند ساز
دو اثــر برگزیده بخش نقــد درون گفتمانی، اثر 
»خــوره« به کارگردانی»محمدرضــا امامقلی« و 
اثر »فروشــنده ۲« به کارگردانی »علیرضا بوالی« 
بود. محســن حاج کرمی که از طرف بوالی روی 
سن آمد در سخنانی گفت: امروز سالگرد شهادت 
مصطفی احمدی روشن است، قطعاً شکل گیری و 
پیشرفت صنعت موشکی مدیون احمدی روشن ها، 
تهرانی مقدم ها، رضایی نژادها و شهریاری هاست. از 
آن طرف تعطیلی صنعت هسته ای و به انبار بردن 
سانتریفیوژها مدیون کسانی است که به کدخدا 

اعتماد کردند.
وی ادامه داد: زمانی می گفتند امروز عصر گفتمان 
است نه موشکی، روز دیگر می گفتند عصر برجام 
است نه موشکی، و این روزها هم می گویند عصر 

خالی بندی است نه موشکی.
فانوس این بخش به اثر »دریابســت« ســاخته 
محمود شهبازی اهدا شــد که این جایزه را مادر 

شهید قوچانی به او تقدیم کرد. مادر شهید قوچانی 
پیش از اهــدای جایزه ویژه خود بــه کارگردان 
مســتند دریابســت گفت: این دوربینی که من 
هدیه دادم این است حرف های ما را به مسئوالن 
برسانند، گفتند دسته کلید می دهند قفل ها را باز 
کنیم ولی قفل هایی را هم که باز بود بستند. از خدا 
می خواهیم که پشت ما باشد و ما مثل کوه پشت 

رهبرمان بایستیم.
شهبازی نیز بعد از دریافت جایزه خود گفت: شهید 
خلیل تختی نژاد یکی از کسانی بود که کمک کرد 
تا این مستند ساخته شود، من فانوس جشنواره را 

به خانواده این شهید تقدیم می کنم.
محمدرضا امامقلی بعد از برگزیده شدن و دریافت 

جایزه، لوح خود را به شهدای قزوین تقدیم کرد.
فانوس بخش بیداری اسالمی و جهانی هم به دلیل 
روایت تاریخی پربــار، روان و متقن به اثر »فرزند 
امام« به کارگردانی »سیدمحتشــم علی نقوی« 
اهدا شد. این فیلمساز پاکستانی گفت: این فیلم 
درباره شهید عارف الحســینی با توجه به تأکید 
امام خمینی)ره( که این موضوع را زنده نگه دارید 
ساخته شد. در ساخت این فیلم خداوند بسیار به ما 
کمک کرد چرا که ارگان ها و سازمان های فرهنگی 

این طرح را رد کرده بودند.
وی ادامه داد: این اولین فیلم از پاکســتان بعد از 
فیلم مهار نشــده است و نشــان می دهد که نیاز 
پرداخت به شــبه قاره هند خیلــی بیش از این 
هاست، از همه فیلمسازها می خواهم که بیشتر به 

این موضوع بپردازند.

 فریاد  ماد ر شهید  برای مشکالت مرد م
در ادامــه این مراســم، بعــد از پخــش کلیپی از 
فعالیت های کارآفرینی مادر شهید اسماعیل فرجوانی، 
نشان استقالل نهمین جشــنواره عمار به این مادر 
شهید اهدا شد. وی در سخنانی گفت: در این چند 
ســال خودم تدارکات برای مدافعیــن حرم جمع 
می کردم و برای جوان هایی که در ســوریه و لبنان 
مبارزه می کننــد. در این روزها هم در جبهه جنگ 

اقتصاد مقاومتی در اهواز مشغول هستم.
وی افزود: در همین فیلم می بینید که جلوی چشم 
من دســت جوانم را با اره برقی جدا کردند و من آخ 
نگفتم. سر پسرم را جدا کردند آخ نگفتم. ولی اینجا 
می خواهم از بیکاری و گرانی و مشکالت جوانان و... 
آخ بگویم. مســئوالن ما این کارها را کردیم که شما 
پشــت میزهایتان راحت بنشینید؟! از شما عاجزانه 

می خواهم کاری کنید ملت ما آخ نگویند.
محسن عقیلی، ســازنده اثر »کرار« پس از دریافت 
جایزه خود گفت: آقای قالیباف در جمع خصوصی 
گفتند: در زمان جنگ کسانی که در جبهه ها دوربین 
به دست می گرفتند را مسخره می کردند و می گفتند 
او ترسیده است. آقایانی که اجازه ندادید مستندسازان 

مستقل به سوریه بروند پشیمانی شما نزدیک است.

 د عوت از سیروس مقد م 
برای ساخت پایتخت 6

بخش ویژه اختتامیه این دوره، پاسداشت سیروس 
مقدم، کارگردان خوشــنام کشــورمان بود که نادر 
طالب زاده فانوس جشنواره و کاشی حرم امام رضا)ع( 
را به وی اهدا کرد.  رضا ســلمانی به عنوان نماینده 
رزمنــدگان مدافعان حرم، گفت: من با داعشــی ها 
روبه رو شــدم و با آن ها جنگیدم، به خوبی می دانم 
روبه رو شدن و جنگیدن با داعشی ها و جبهه النصره 
چه معنایی دارد. وی افزود: کسانی که سریال پایتخت 
۵ را دیده اند متوجه میزان اهمیت امنیت در کشور 
می شــوند. به دوستی می گفتم:  ای کاش مردم را به 
خیابان های حلب و تدمر می بردیم. در آن شــهرها 
زمانــی که فرزنــدی از خانه خود خارج می شــود 
خانواده ها مطمئن نیســتند که او ســالم به منزل 
بازمی گردد. باید آنجا را دید تا به خوبی فهمید امنیتی 

که ما در کشور داریم چه نعمت بزرگی است.
مجید زین العابدین، مدیر شــبکه یــک نیز درباره 
سیروس مقدم گفت: بسیار خوشحالم که عمار از مرد 
لطیف تلویزیون قدردانی کرد، از همین جا از او برای 
ساخت پایتخت ۶ دعوت می کنم چرا که او نیاز مردم 
را می شناسد. تیم خوبی هم همراه او است و ما هم 
مذاکرات خوبی را با همسر ایشان خانم غفوری برای 
ســاخت پایتخت ۶ انجام دادیم و ان شاء اهلل شاهد 
هدیه ای از درون ســریال پایتخت در عید نوروز ۹۸ 

خواهیم بود.

سیما و سینما

نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد

فانوس های عمار  در دستان سانسور شده ها و ممنوع الجشنواره ها!
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ايســتگاه/ مجيد تربــت زاده
اينكه داســتان هاى يك نويسنده، 
الهام گرفته از زندگى شخصى اش 
باشد، حرف تازه و يا عجيبى نيست. 
«جــك لندن» هم مانند خيلى از نويســندگان 
ديگر، گوشه هايى از زندگى و شخصيت خودش 
را البــه الى انبوه حــوادث و رويداد هاى مختلف 
داستان هايش روايت كرده است. با اين همه اگر 
نگاهى دقيق تر به شــخصيت و زندگى پر فراز و 
فرود «لندن» بيندازيد، محال اســت شــكوه و 
عظمتى را كه در برخى آثارش مى بينيد، بتوانيد 
در زندگى واقعى و رفتــار و افكارش پيدا كنيد. 
ســاده تر اينكه، هرگز آن لذتــى را كه در حين 
خواندن «ســپيد دندان، جرى در جزيره، آواى 
وحش و...» تجربه كرده ايد، در بررســى و نگاه به 
زندگــى عجيب و غريب او، تجربه نخواهيد كرد. 
آن هايى هم كه از «جك لندن» با تعابيرى چون 
«فيلســوف بى پناهان و پا برهنگان» ياد كرده و 
گاه با تعبير و تفسير هاى مختلف او را تا سرحد 
يك حكيم ستوده اند شايد بيشتر از اينكه دنيا و 
زندگى واقعى او را بشناسند، فقط شيفته جهان و 
انسانى شده اند كه «لندن» در داستان هايش آن ها 

را به تصوير كشيده است.

 جان يا جك؟
محترمانه تريــن  و  خوشــبينانه ترين  در 
زندگينامه هايى كه برايش نوشته اند، نام اصلى اش 
«جان گريفيث چنى» است. با اين حساب مى شود 
پدر اصلى اش را «ويليام گريفيث چنى» به حساب 
آورد كه در اوج تب جســت وجوى طال به شهر 
«سان فرانسيسكو» آمد و در آنجا با «فلورا ولمن» 
آشنا و همكار شد. «چنى» كمى نجوم مى دانست، 
فالگيرى مى كرد، احضار روح مى دانست و در يك 
مجله هم كار مى كرد و روى هم رفته براى پول 
درآوردن آدم هنرمندى به نظر مى رسيد. «فلورا» 
كه پيش از اين با بيمارى دست به گريبان بود و 
زندگى را با آموزش پيانو به كودكان مى گذراند، 
شــيفته هنرهاى آقاى «گريفيث چنى» و كمى 
هم عاشــق خودش شد و با همكارى هم محلى 
را براى احضــار روح راه انداختند. در هيچ كدام 
از زندگينامه ها به ازدواج اين زوج همكار اشــاره 
نشــده است اما خيلى ها نوشــته اند وقتى خانم 
«فلورا» رابطه اش با «چنى» شــكراب و از او جدا 
شد، تقريباً باردار بود و با همان وضع مدتى بعد 
به عقد «جان لندن»، كهنه ســرباز جنگ هاى 
داخلى درآمد كه از همســر ســابقش دو دختر 

داشــت! «جان لندن» اگرچه پذيرفته 
بــود كه در آينده نــام خانوادگى اش 
را روى فرزندى بگذارد كه در شــكم 
همسرجديدش بود اما گويا پس از به 

دنيا آمدِن«جان» كوچولو يا همان «جك 
لندن»، او را به يك دايه سپردند؛ چون 
مادر ضعيف نه توان شير دادن و نه تر و 
خشك كردن نوزاد را داشت. به همين 

دليل «جك لندن» دست كم بايد يكى دو سالى 
به نام «جان گريفيث چنى» معروف بوده و سپس 

«جك لندن» شده باشد. 

 كودكى، فقر و...
ناپدرى البته مهربان بود و «جك» را مانند فرزند 
خودش مى ديد. خواهر ناتنى هم، براى پسر كوچك 
نقــش مادر را بازى مى كرد. بــا اين همه بيمارى 
شــديد «فلورا» و اوضاع نه چنــدان خوب مالى 
خانواده از همان ابتدا زندگى كودك را با ســختى 
و مرارت همراه كرد. مدتى بعد هم خانواده به شهر 
ديگرى رفتند، ناپدرى زمين كشــاورزى كوچكى 
خريد و پسر كوچك مجبور شد مثل كارگر روى 
زمين ناپدرى كه حاال واقعاً پدرش شــده بود، كار 
كند. دوران كودكــى او را دوره اى پر از جنجال و 
فقرنسبى نوشــته اند. دوره اى كه بيشتر روزهاى 
آن با جــار و جنجال هــا و دعواهايى همراه بود 

كه «جك» با همسن و سال هايش راه 
مى انداخت. اين فقط دوران كودكى او 

نيست كه با ناآرامى همراه است 
نوجوانى  در  بلكه «جــك» 
و جوانــى هــم دوران پــر 
از جنجــال و هياهويــى را 
فروشى،  روزنامه  مى گذراند. 

دوره  فروشندگى  جاروكشى، 
گرد يخ، كارگر ساده، شكارچي 

ُفك و... همه و همــه تجربه هايى 
ســخت و دشــوارى اســت كه «جك 

لندن» پشت ســر مى گذارد. در 
اين دوره البته دست به كارهاى 
خالفش هم خوب اســت و از 
ســرقت هاى ريز و درشــت تا 

دســت در جيب ديگران كردن 
را بــه اعتراف خودش مى توان 

در زندگى اش ديــد. از 15 
تبديل  تقريباً  هم  سالگى 

به يك الكلى حرفه اى و 
به قول خودش بزرگ 

مى شود! 

 زشت و زيبا
وقتــى به اين بخــش از زندگــى او، بيكارى ها 
و ولگردى هــا، تــرك تحصيــل، ســرقت ها، 
ميخوارگى هــاى تمــام نشــدنى و بى بنــد و 
بارى هايش فكر مى كنيد، محال است باور كنيد 
از چنين شــخصيتى ممكن اســت در آينده و 
يكباره نويسنده اى مشهور در بيايد. با اين وجود 
نويسنده شدنش هم چندان بى مقدمه نيست. او 
اگرچه دانش آموز درسخوانى نيست و از مدرسه 
گريزان اســت اما از همان كودكى بشدت اهل 
كتاب خواندن است. در دورانى هم كه مشغول 
ولگردى و يا كار كردن روى كشتى هاى صيادى 
و... اســت، در واقع تجربه هايى را پشــت ســر 
مى گذارد، ســفرهايى مى رود و جاها، ماجراها 
و آدم هايى را مى بيند كه دســت مايه نوشــتن 
داستان هايش در آينده مى شوند. «جك لندن» 
در بسيارى از مشغوليت هاى زشت 
و زيبــاى دوره نوجوانــى و 
جوانى، تــا ته خط مى رود 
امــا از دوره اى بــه بعد 
يكباره همه چيز را رها 
مى كند و آدم ديگرى 
 . د مى شــو

مثــل 

دورانى كه گاه تا 15 ســاعت مانند حيوانات كار 
مى كرد تا پولى به دست بياورد و غذايى بخورد، 
حاال روزى 19 ســاعت كتاب مى خواند تا دوره 
دبيرستان را تمام كند و بعد هم به دانشگاه برود. 
دانشگاه رفتنش البته به سال دوم هم نمى رسد و 
او از محيط و فضاى دانشجويى هم مى گريزد. به 
فكر نوشتن افتاده و مى داند هم توان سوژه يافتن 

را دارد و هم نوشتن را.

 ُمشتى حيوان
همان قدر كه صحنه هاى ناجور و ســخيف، فقر 
و بدبختــى، كار ســخت و... در جوانى اش وجود 
دارد، نشانه هاى روشنفكرى و فعاليت هاى سياسى 
و اجتماعــى را هم مى تــوان در زندگى اش ديد. 
«جك لندن» با پيشــينه اى كــه از زندگى اش 
گفتيم، شــيفته افكار و ايده هاى سوسياليستى 
مى شــود و به ســبك خودش به افشــاگرى و 
مبارزه با ســرمايه دارى بى رحم حاكم بر جامعه 
زمان خودش دست مى زند. باورش سخت است 
اما جوانى كه تا چندى پيش، داشــت زير چرخ 
وپَر فقر و فســاد حاكم، له مى شد حاال در فضاى 
فكرى جديد، دست به قلم شده و خطاب به مردم 
آمريكا مى گويد: «شما آمريكايي ها، ميهن پرستان، 
خوش بين ها... بيدار شويد! زمام دولت ورشكسته 
را به دســت خود بگيريــد و توده هاي مردم را با 
فرهنگ و دانش آشنا ســازيد...». از اين ديدگاه 
مى شــود «جــك لنــدن» را در دوره اى يــك 
ماركسيست و سوسياليســت دو آتشه ديد. اما 
چيزى شــبيه به عقيده اگر در زندگى او وجود 
داشته باشــد، بيشتر از اينكه از مطالعات جسته 
گريخته و شتابناكش سرچشــمه گرفته باشد، 
از تجربيات تلخ و احساســاتش نشأت مى گيرد. 
مدتــي مى شــود او را در صف حــزب كارگران 
سوسياليست در حال مبارزه ديد، در حال شركت 
در جلســات حزبى يا نوشتن مقاله هاى 
حزبى در نشــريات مختلف، اما 
زود حوصله اش سر مى رفت و 
رفقاى  اين  اعتراف مى كرد 
حزبى كه براى پابرهنگان 
مى دراننــد،  يقــه 
معنى  چقــدر  واقعاً 
دســت هاى پينــه 
بسته را مى فهمند؟ 
اغلــب  خــودش 
مــردم  ســنگ 
به  را  فرودست 
مى زد  ســينه 
وقتــى  امــا 
قلم  صاحــب 
شــد و آثارش 
پيدا  خريــدار 
حين  در  كرد، 
امتياز  فــروش 
يكى از آثارش از 
مردمى كه تا ديروز 
ميــان آن ها مى پلكيد با 
عنوان «ُمشتى حيوان 
كــه گاه و بيگاه 
اســت  ممكن 
بارقه شــعور در 
بزند»  سرشان جرقه 

ياد كرد! 

 زندگى شيرين نشد
زندگى مى توانســت برايش شــيرين بشــود. 
شيرين هم شــد. از روزى كه به قول خودش: 
«تصميــم گرفتــم، از فروش نيــروى بدنى ام 
دســت بكشــم و به جايش مغزم را بفروشم»! 
نويسندگى كم كم به شغل پردرآمدى تبديل 
شــد كه به فقر، ولگردى و بدبختى اش پايان 
داد. همســر دوم كه بر خالف همســر سابق 
او را خــوب درك مى كــرد و با بــد ُخلقى ها 
و اعتيــادش به الــكل مى ســاخت، فرزندانى 
كه دوستشــان داشــت، زميــن و امالكى كه 
خريــده بود و... همه اين ها مى توانســت گواه 
شيرين شــدن زندگى باشد. اما «جك لندن» 
انگار اين را نمى خواســت. مردى كه بخشــى 
از زندگى اش را براى غــذا و بقا جنگيده بود، 
نويسنده اى كه قهرمانانش مانند خودش براى 
زنده ماندن تا پاى مرگ مى رفتند، خالق قصه 
هايــى كه با وجود روحيــه جنگندگى و دفاع 
از فرودســتان جامعه، از برترى نژاد سفيد داد 
ســخن مى گفت و در آرزوى تبديل شدن به 
يك «اَبَر مرد» حاضر بــود همه قاره را زير پا 
بگذارد، خوشبختى را انگار نه مى شناخت و نه 
دوست داشت. فقط دوســت داشت به سبك 
شــخصيت هاى داستانى اش كه براى تنازع بقا 
مى جنگند، مثل شــعارهايى كه در آغاز دست 
به قلم شدنش مى داد تا جايى كه ممكن است 
خودش را بسوزاند و مصرف كند. مى خواست 
در جهانى كه نمى تواند قهرمانش باشد، دست 
كم قهرمان زندگى خوش باشــد. شايد براى 
هميــن نــه توصيه هاى پزشــكان و نه اصول 

بهداشتى زندگى را جدى نمى گرفت. 

 لحظاتم را مى سوزانم
40 ســالگى واقعاً بدتريــن و زودترين زمان 
براى مردن اســت. اما نه براى نويسنده اى كه 
يكباره مثل شــهاب در آســمان ادبيات ظاهر 
شده، نورش چشــم همه را زده و عمرش هم 
بايد مثل شــهاب كوتاه مى بود. «جك لندن» 
با آن ســبك خاص زندگى كه دوست داشت 
همــه چيــز را بســوزاند و فــداى چيزى كه 
نمى دانست چيســت، بكند، 40 سالگى انگار 
بهترين زمــان براى مرگش بود! خودش گفته 
بود:«من زندگي ام را براي افزايش طول عمر به 
هــدر نمي دهم، بلكه مي خواهم همه لحظاتي 
را كه برايم مانده را بســوزانم». تنها نويسنده 
برخواسته از طبقه كارگر و گران ترين نويسنده 
زمان خــودش با كلكســيونى از بيمارى هاى 
گوارشــى و كليوى ســال 1916 درگذشت تا 
برخى هــا تالش كنند مرگــش را دراماتيك و 

خودكشى جلوه بدهند. 
شايد بدترين كار در نقد و يا ارزش گذارى ادبى 
يك نويسنده يا شــاعر اين باشد كه از همان 
ابتدا چشمانمان را به روى وجوه ادبى و هنرى 
آثــار او ببنديم و فقط از زندگــى و يا عقايد 
شخصى اش حرف بزنيم. منتها يادمان باشد در 
گزارش از شخص نه قرار به نقد و نقادى است 
و نه نمره دادن به آثار و اخالق يك نويســنده. 
ما فقط، خيلى مختصر «جك لندن»، زندگى، 
آثار و احتماالً آنچه ديگران درباره اش گفته اند 
را روايت كرديم و نمره دادن به اين مطلب (نه 
آثار و شخصيت جك لندن) را هم مى گذاريم 

به عهده خوانندگان!
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ايستگاه

ايستگاه / جنگ كه تمام شــد، به جــز بازسازى مناطق 
جنگ زده، يكى از مهم ترين كارها تالش براى يافتن پيكر 
شهيدان بود. آمار و اخبار مى گويند در اين سال ها گروه هاى 
متخصــص و زبده اى كه براى تفحص انتخاب شــده اند با 
كارهاى كارشناســى و تالش هاى بسيار، بيش از 45 هزار 
شهيد را شناسايى كرده اند. تفحص البته كار آسانى هم نبود. 
خيلى از نيروهايى كه در عملياتى از اين دست حضور پيدا 
كرده اند، توفيق نصيبشان شده و خودشان هم در اين راه به 

ياران شهيدشان پيوسته اند. 
گفتنى است در عمليات جست و جوى پيكر شهيدان، كار 
وقتى دشوار مى شود كه نمى توان تشخيص داد پيكر پيدا 
شده متعلق به شهيدان ايرانى است يا سربازان عراقى؟ اين 
جور مواقع، وسايل موجود در اطراف شهدا و يا نشانى از آن ها 
در روند شناســايى بسيار كمك مى كند. مثالً كاله، چفيه، 

پيراهن ايرانى ها، شلوار، پوتين و ساير وسايل شخصى....
حاال «باشگاه خبرنگاران جوان» خبر و ويديويى را منتشر 

كرده كه نشــان مى دهد ظاهراً گروه تفحص پس از يافتن 
پيكر يكى از شهيدان، هيچ نشانه اى براى ايرانى بودنش پيدا 
نكرده انــد و گويا در نهايت با يافتن بريده اى از يك روزنامه 
در جيب لباس شهيد موفق به شناسايى او شده اند. در اين 
بريــده روزنامه، تيترى با اين كلمات به چشــم مى خورد: 
«پيرمرد تويسركانى دوران سلطنت هفت پادشاه را به ياد 

دارد». 

ايستگاه / يكى دو روزى از سالروز قتل «امير كبير» مى گذرد 
با اين همه خواندن خاطره يا مطلبى درباره شخصيت و جايگاه 
بزرگمــرد تاريخ ايران زمين خالى از لطف نيســت. «باشــگاه 
خبرنگاران جوان» روز گذشــته مطلبى را به همين مناســبت 

منتشر كرد: 
مرحوم آيت اهللا اراكى درباره شــخصيت واالى ميرزا تقى خان 
اميركبير فرمود:«شبى خواب اميركبير را ديدم، جايگاهى متفاوت 
و رفيع داشت. پرسيدم چون شهيدى و مظلوم كشته شدى اين 

مرتبت نصيبت گرديد؟ با لبخند گفت: خير.
سؤال كردم چون چندين فرقه ضاله را نابود كردى؟ گفت: نه.

با تعجب پرســيدم: پس راز اين مقام چيست؟ جواب داد: هديه 
مواليم حسين(ع) است!

گفتم: چطور؟
با اشــك گفت: آنگاه كه رگ دو دستم را در حمام فين كاشان 
زدند؛ چون خون از بدنم مى رفت تشنگى بر من غلبه كرد، سر 
چرخاندم تا بگويم قدرى آبم دهيد؛ ناگهان به خود گفتم ميرزا 

تقى خان! دو تا رگ بريدند اين همه تشنگى! پس چه كشيد پسر 
فاطمه؟ او كه از سر تا به پايش زخم شمشير و نيزه و تير بود! از 
عطش حسين حيا كردم، لب به آب خواستن باز نكردم و اشك 

در ديدگانم جمع شد.
آن لحظه كه صورتم را بر خاك گذاشتند امام حسين(ع) آمد و 
گفت: به ياد تشنگى ما ادب كردى و اشك ريختى؛ آب ننوشيدى 

اين هديه ما در برزخ... باشد تا در قيامت جبران كنيم».

گزارش از شخص

قهرمان زندگِى خودش
نگاهى به فراز و فرودهاى زندگى «جك لندن»

باالتر از ظفر

رقيه توسلى / چه عيبى دارد...؟ اتفاقاً جاى بسى خوشحالى است كه گاهى 
خود را جاى همســايه بگذارى و براى اتفاقات فرخنده اى كه در خانه شــان 

مى افتد ابراز شعف كنى.
مثل ما كه براى اســتان همجوار، كف زديم و اسپند دود كرديم... براى شادى 
هم حرفه اى هاى تهرانى كه ســرانجام قرار شد سروسامان بگيرند و بروند زير 

سقف يك انجمن... انجمن صنفى روزنامه نگاران پايتخت.
شــاهد گذر از رنج ها و چالش هاى عديده همســايه بوديــم و ديديم تابلوى 

رسميتشان در نهايت روى ديوار جا خوش كرد.
اصالً خدا را چه ديديد شــايد تولد اين دفتر مركزى، شــگون داشت و خوش 
قدمى اش ســهم استان هاى ديگر هم شد. قسمِت خبرنگاران چشم انتظارى 
كه سال هاست دست به دعا شده اند براى اجابت كمبودهاى رنگارنگ و روزگاِر 

تعريف نشده شان.
شايد خيابان شريعتى، باالتر از ظفر، پالك 48 مقدمه باقى تولدها باشد... مجال 
از راه رسيدن عزيزانى كه مرجعى بسازند رسمى تا داِد بيمه تكميلى، كمبود 
آموزش هاى حرفه اى، نداشتن درآمد مكفى و مشكالت قضايى اين قشر صبور 

را بشنود و آستينى باال بزند.
آدميانى از جنس اخبار بيايند كه بشــود دو كالم گــپ و گفت همكارانه را 
هضم كنند، استرس هاى اين حرفه را، نبود امنيت و ثبات شغلى و تهديدهاى 

گوناگونش را.
مختصر خيال آسوده اى بدهند به روزنامه نگار جماعت كه آدرسى هست آنجا 
و يك صندلى برايشان پيدا بشود. جايى كه نقطه جوششان از دسِت پاسخگو 
نبودن برخى مديران و جوابگويى نصفه و نيمه وزارت ارشاد به مطالبات فروكش 
كند. واقعاً حال خوبى دارد متولى داشتن... حامى كه دستش پُر از گشايش و 

احقاق حق باشد.
گريزى نيست انگار... از قصه خبرنگاران تهرانى بايد سرمشق گرفت و پى آبديده 
شدن و كشف رفت... تا خودآگاهى و توانمندى جان بگيرد و شاخ و برگ دهد... 

و به واسطه اش لشكر دونده قلم به دست، صاحب سرپناه شوند.
چه عيبى دارد... گاهى شيرينى خانه دارشدن همسايه را بايد در دهان گذاشت.

زير آسمان شهر

باور مى كنيد؟ آن روزها

كليدها

كتاب ها و آدم ها

هميشــه در تكرار هر آزمايشــى يك عنصر تــازه در آزمايش دخيل 
مى شــود كه نتيجه را تغيير مى دهد. در واقــع هيچ اتفاقى در دنياى 
انسانى دقيقاً تكرار نمى شود. براى همين است كه نمى شود به كتاب ها 
اكتفا كرد و براى همين اســت كه مدام بايــد تجربه هاى تازه را ثبت 
كرد. هر چيزى كه در كتاب ها نوشــته شده است، براى يك موقعيت 
ديگر نوشــته شــده اســت. بارها و بارها ديده ايم كه هر وقت كسى 
خواسته موفقيت خودش را عيناً تكرار كند شكست خورده است. نسل 
ما آلبوم شــاهكار «نيلوفرانه» را با صداى شگفت على رضا افتخارى و 
شــعرهاى قيصر امين پور به ياد دارنــد. نيلوفرانه 2 اما موفق نبود، هر 
شاعر بزرگى كه سعى كرده تكنيك هاى خودش را تقليد كند شكست 
خورده است. آن ها كه مى توانند كيفيت را در كارهايشان حفظ كنند 
هر لحظه به شــكلى كوشــيده اند كه آدم همان لحظه باشند. سيماى 
ما در آيينه گذشــته فقــط به درد خاطره بــازى مى خورد. خاطره ها 
بســيار الهام بخش و برانگيزاننده اند، اما فقط نقطه آغاز هستند. آن ها 
روش نيستند و ما نمى توانيم با اتكا به تجربه محض بشرى بدرخشيم. 
هميشه در اين لحظه چيزى هست كه ما را غافلگير مى كند. براى من 
كه نزديك به دو دهه اســت در حوزه تربيتى با جوان ها كار مى كنم، 
اين تجربه هيچ حاشــيه امنى ايجاد نكرده است. هر آدم جديد مانند 
يك جزيره ناشــناخته اســت. جزيره اى كه ممكن است موجب شود 
همه تجربيات شما بيهوده به نظر بيايد. البته اين حرف به معناى دور 
ريختن تجربه نيست، تجربه ها بسيار هم مهم اند اما آدم زنده مى تواند 
از تجربه ها اســتفاده كند و زنده كســى است كه در اين لحظه پلنگ 
وار مترصد شــكار معناهاســت. اكتفا به تجربه ها قتلگاه آدمى است. 
خاطره بازى براى روزهاى جمعه و شب هاى يلدا خوب است. هر دايى 
و عمه اى امروز غير از آن دايى و عمه خاطره هاست. البته كه دانستن 
تاريخچه و خاطره ها الزم و بلكه واجب اســت، اما ما هميشه به قدرى 
احساس نادانى نيازمنديم، هميشــه بايد حس كنيم كه نمى دانيم تا 
اين حِس ندانستن، به كنجكاوى ما حيات و زندگى ببخشد. تجربه ها 
به عالوه اين آميــزه كنجكاوى و نادانى كارآمــد خواهند بود. وگرنه 
آنكــه به خاطره هاى جاده اعتماد مى كند مقصدى جز دره هاى مهيب 

نخواهد داشت.
اينكه مولوى گفته اســت در عشــق زنده بايد همين اســت. كتاب ها 
مرده اند، اما جوهرى در جان ماست كه مى تواند آن ها را زنده كند و در 
لحظه اكنون معنايشــان كند. زنده پر از نياز دانستن است اما كتاب ها 
با تكبر و تبختر دامن از دنيا برچيده اند و كنج قفسه ها لميده اند، براى 
همين اســت كه هيچ وقت اديب ها ادبيات را توسعه نمى دهند، آن ها 
فقط آنچه بوده اســت را حفظ مى كنند اما وسعت بخشيدن به هستى 
پديده كار شــاعران واقعى اســت. در هر علم ديگرى هم همين است 

و بيشتر از همه زيستن آدم وار هم سلوكى از اين دست مى خواهد.
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