
نبض هايى كه براى ايران مى زند

در روزهايى كه فضاى دوقطبى فوتبال كشــورمان، جامعه را هم تا 
حدودى به ســمت چند قطبى شدن برده است، شايد فينگيليش 
خوانى اين دختربچه يادمــان بياورد كه ما تا چه اندازه احتياج به 
اتحاد داريم. شايد اين دختربچه ايرانى االصل كه با لهجه انگليسى 
سرود ملى ايران را همنوا با ساير هموطنانش فرياد مى زند، تلنگرى 
شود براى تك تكمان تا بار ديگر يادمان بيايد با اين همه گوناگونى 

نژادى، ما نيازى به تفرقه آفرينى خودساخته نداريم.
تصوير اين دختربچه كه با وجود تســلط نداشتن به زبان فارسى، 
همه تالشش را براى خواندن سرود ملى به كار گرفته است، بازتاب 

زيادى در فضاى مجازى و رسانه ها داشته است.
«على عالى» - روزنامه نگار ورزشــى- كه اين عكس را در استاديوم 
«بن زايد» امارات شــكار كرده، درباره اين عكس نوشته است:« يك 
بخــش ناديدِه مهم از فوتبال اينجاســت. كاش دربــاره اين اتحاِد 
ناگسستنى بيشــتر بنويســيم. تأثيرهاى مهِم تيم ملى اينجاست، 
نبض هايى كه براى ايران مى زند. عشــق به وطن. عشــق به ايران. 
دخترى كه فارســى بلد نبود، ســرود ايران را حفظ نبود، اما براى 
تشويق ايران آمده بود. ســرود ايران را فينگيليشى نوشت تا بلند 
بلند بخواند. تشويق با همه وجود. زيباترين لحظاتى كه ثبت شد».

مجيد رفيعى، معاون فرهنگى اجتماعى قم و مدير سابق همشهرى 
جوان در زمينه اين تصوير در اينستاگرامش نوشته است:« دخترى 
ايرانى كه فارســى بلد نيست اما سرود ملى كشورش را فينگيليش 
نوشــته و فرياد مى زند. تا جا نماند... از فريادهاى عاشــقى... وقتى 
در جام جهانى ســرود ملى ايران در بازى اســپانيا نواخته شــد، 
همانجا ديدم ايرانى هايى كه ســرود ملى مان را ايســتاده، دست 
بر ســينه و با صداى بلند فرياد مى زدند. كســانى كه شايد سال ها 
بــود ايران را نديده بودند و اصًال اگر با آن ها همكالم مى شــدى با 
برخى گزاره هاى آن مشكل داشــتند. نشان به آن نشان كه حتى 
مى گفتند اين كاغذهاى فرى يمن چيســت در دست شما؟! اما با 
عشق فرياد مى زدند نام ايران را... نام شهيدان خدايى وطن را... نام 
امام را... آقاى كى روش... آهاى بازيكنان تيم ملى، حتى تو مهدى 
طارمى... از شما ممنونيم. كه خوشحال مان مى كنيد. كه نام ايران 

را سرفراز مى كنيد».
كاربران فضاى مجازى هم بيكار ننشســته اند و با بازنشر گسترده 
ايــن تصوير در فضاى مجازى، به آن واكنش هاى مختلفى نشــان 
داده اند. كاربرى درباره تصوير اين دختربچه نوشــته اســت:« تنها 
چيــزى كه در كره زمين فقط به ما تعلق داره وطنمون ايرانه. تنها 
دارايى مشــترك يك ملت؛ زنده باد وطنمون ايران». كاربر ديگرى 
هم در اين باره نوشته است:« بدون شك اين دختربچه خيلى عاشق 
ايرانه كه چنين كارى كرده. اى كاش عشــق به ايران رو همه نه در 

زبان كه در عمل نشون بدن».
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كتاب كيلويى چند؟!
مســئول  سرشــار،  محمــد 
شــبكه پويــا با انتشــار يك 
از نحوه  اينســتاگرامى  پست 
قيمت گذارى روى آثار هنرى 
در  است. سرشار  كرده  انتقاد 
است:  نوشته  اينســتاگرامش 
«پيامك زده: «هر كيلو كتاب 

را 2100 تومان خريدارم.» يك فرماليســت تمام عيار اســت؛ به 
مضمون و محتوا و مظروف كارى ندارد. به قالب و شــكل و ظرف 
نــگاه مى كند و قيمت مى گذارد. اين پوچى فرماليســم، فقط در 
خريد ضايعات و پســماند آثار هنرى نيست. زشت تر آن است كه 
در مرحلــه قيمت گذارى و فروش آثار هنــرى نيز همين پوچى 
حكمفرماســت. مالك قيمت گذارى يك كتــاب، بليت يك فيلم 
ســينمايى يا آلبوم موسيقى به همين پوچى خريد كيلويى است! 
براســاس تعداد صفحه، كيفيت تصوير و امكانات سالن سينما يا 
هزينــه تكثير و توزيع يــك دى وى دى. ارزش محتوا، مضمون و 
مظروف آثار هنرى گمشده اين روش قيمت گذارى آفرينش هاى 

هنرى است».

اهداى گل به بانوان تبريزى
پس از اينكــه كاربران فضاى 
مجــازى با هشــتگ غيرتلى 
تبريز، حســاب مردم تبريز را 
از حرمت شــكنان پارك ائل 
گلى جدا كردند، روز گذشته 
هم مــردان تبريزى در همان 
پاركى كــه دو خانــم مورد 
تعرض قــرار گرفته بودند، به 

خانم هــا گل هديــه دادند. اين اقدام مردان تبريزى با اســتقبال 
كاربران فضاى مجازى رو به رو شد و كاربران با انتشار تصاوير اين 
اقدام پســنديده مردان تبريزى بار ديگر تأكيد كردند بايد حساب 

متعرضان پارك ائل گلى را از ساير مردان تبريزى جدا كرد. 

واكنش تند «نبوى» 
به غلط اماليى «بهاره رهنما»

روز گذشته بهاره رهنما براى 
چندميــن بار متنى را با غلط 
فضــاى مجازى  در  اماليــى 
منتشــر كرد كه بــا واكنش 
مجازى  فضــاى  كاربران  تند 
روبــه رو شــد. اكبــر نبوى، 
نويســند و مستندساز مطرح 
كشــورمان هم كه انــگار از 

غلط هاى اماليى پى در پى خانم بازيگر به ســتوه آمده، با انتشار 
توييتى در صفحه شخصى اش به غلط اماليى فاحش بهاره رهنما 
واكنش نشان داد و نوشت:«برخى از بى سوادى بهاره رهنما تعجب 
كرده انــد. مگر به جز اين توقــع داريد؟ ســلبريتى ها، همه جا 
سطحى اند و در ايران، سطحى تر و بى مايه تر. سينما، هنر جلوت 
اســت، نه خلوت. بازيگران را زود به شهرت مى رساند. پس، ميلى 

براى دانستن ندارند. نتيجه: بى سوادترين اند».

14
ادب و هنر

12
ورزش

گزارش قدس از مجموعه 
زندگينامه داستانى «ريحانه» به دبيرى ناصر نادرى

ده كتاب براى ده زن برتر تاريخ

كى روش بزرگ تر از ليپى است

سردار آزمون: 
قبالً دروازه بان بودم!

15
سيما و سينما

حاشيه هاى جشنواره فيلم فجر
 زودتر از خودش كليد خورد

سيمرغ هاى وارداتى!

16
ايستگاه

آمريكايى ها با دكتر «عافيه صديقى»
 دانشمند پاكستانى چه كردند؟

زندانى شماره 650

موسى نجفى در نشست «ناسيوناليسم ايرانى؛ نگاهى به روايت هاى كالسيك متقدم و متأخر»:

مذهب شيعه به ايرانيان هويت جديدى داد

عكس نوشت مجازآباد

كمالى- خيلى از فرنگ نشينان ضد انقالب و رسانه هايشان، 
در آستانه 40 سالگى انقالب لجن پراكنى و شايعه سازى را از 
ماه ها پيش آغاز كرده اند و هرطور كه شده مى خواهند به مردم 
القا كنند كه دوران پهلوى ها مملكت گل و بلبل بوده و هيچ 
مشكلى نداشتيم، اما پس از انقالب اسالمى در سال1357، 
ايران ويرانه شــده است. جديدترين دستاويز اين شبكه ها و 
رســانه هاى معاند، هتل كازينوى بابلسر است. از ديروز همه 
رســانه هاى ضد ايرانى آن ورآب، چــه در بخش هاى خبرى 
تلويزيونى شان و چه در اينستاگرام و توييتر، عكس هاى پيش 
از انقالب اين هتل را كنار يك مخروبه گذاشته اند و با هشتگ 
چهل سالگى انقالب، ادعا مى كنند كه اين هتل مجلل بعد 
از انقالب بدون اينكه مثل قبل به مردم اجازه استفاده از آن 
داده شود، با خاك يكسان شده است. غافل از اينكه آن هتل 
و كازينو، امروز به يكى از مجهزترين بيمارستان هاى شمال 

كشور تبديل شده است.

خاصه خرجى هاى آقاى شاه براى رفقا  
«هتل كازينوى بابلسر جهت تفريح و سرگرمى خانواده ها 
و قشر متوسط ساخته شد كه با وقوع انقالب در سال 57، 
تعطيل و از قرار معلوم درحال حاضر عمارت و استخر آن 
فارغ از خاطرات و گذشــته هايش تبديل به يك مخروبه 
شده.» اين متنى است كه رسانه هاى فارسى زبان آن ور آبى 
دارند به نوبت در رسانه هايشــان منتشر مى كنند و مثًال 
مى خواهند بــا آن، چهره انقالب را تخريب كنند. متنى 
كه همه داده هايش سراســر دروغ است. هتل كازينوى 
بابلسر سال 1329در كنار درياى خزر و بكرترين منطقه 
ســاحلى ساخته شــد. برخالف آنچه رسانه هاى فرنگى 
مى گويند، اين هتل، به هيچ عنوان براى خوشــگذرانى 
قشر متوسط ساخته نشده بود و پيش از انقالب فقط در 
دسترس عده اى خاص و نورچشمى بود كه براى تفريح 
و خوشگذرانى به آن ســفر مى كردند. اين مكان شامل 
ساختمان كازينو و هتل بنياد پهلوى بوده و همان طور كه 
از اسمش پيداست، تا پيش از انقالب حالت كاباره داشته 

و مركز فساد در شمال كشور بوده است.

بيمارستانى مشرف به دريا  
ســال 1357 اين هتل يا بهتر است بگوييم كازينو و قمارخانه 
تعطيل مى شود و چند سال بعد با دستور مستقيم شهيد رجايى، 
اين مركز رفاهى و تفريحى به مركز درمانى و آموزشى تبديل 
شد. مكانى كه به ادعاى رسانه هاى معاند مخروبه شده و محل 
جوالن سگ هاى ولگرد است، اكنون به يكى از پيشرفته ترين 
مراكز شــيمى درمانى و راديوتراپى شمال كشور تبديل شده و 
ساالنه 1300 بيمار ســرطانى در آن درمان مى شوند. آن طور 
كه خبرگزارى مهر در گزارش خود نوشته است، مركز پزشكى 
و پرتودرمانى شــهيد رجايى بابلســر در حال حاضر يكى از 
مجهزترين بيمارستان هاى آنكولوژى در شمال كشور متشكل 
از بخش هاى پرســتارى، شــيمى درمانى، فيزيك راديوتراپى، 
راديولوژى، داروخانه و اورژانس است و فعاليت هاى اصلى اين 
مركز، شيمى درمانى و پرتودرمانى بوده و ساير بخش ها حمايتى 
هستند. اين را هم بد نيست بدانيد كه خدمات پرتودرمانى و 
شيمى درمانى در اين بيمارستان كه تا ديروز مركز فساد يك 
عده خاص از دور و برى هاى شاه مخلوع بود، كامالً رايگان انجام 
مى شود؛ آن هم در بيمارســتانى كه مشرف به درياست. اين 
كازينوى بيمارستان شده، بهانه خوبى است كه نگاهى بيندازيم 
به وضعيت پزشكى ايران در زمان پهلوى و ببينيم محمدرضا 
شــاهى كه پول هاى مملكت را صرف ساخت هتل و كازينو و 
كاباره براى خوشــگذرانى  دور و برى هايش مى كرد، وضعيت 

سالمت مردمش چقدر برايش اهميت داشت. 

دكترهاى وارداتى پيش از انقال ب  
يكى از شاخص هاى مهم براى سنجش ميزان توسعه يافتگى 
و رفاه مردم، بررسى وضعيت بهداشت، درمان و سالمت مردم 
است؛ براساس آمارهاى رســمى، بخش بزرگى از شهر ها و 
روستاهاى كشور در آستانه  انقالب اسالمى محروم از پزشك 
و امكانات بهداشتى بودند و در اين ميان زنان و كودكان سهم 
بيشترى از اين محروميت داشتند. كشور ايران در سال 56 
با 33 ميليون جمعيت، نيازمند ورود پزشك خارجى از ساير 
كشــورها بوده اســت. پيش از پيروزى انقالب حدود هفت 
دانشكده پزشكى در دانشگاه ها ايجاد شده بود و تعداد ظرفيت 

پذيرش دانشجوى پزشــكى پيش از پيروزى انقالب حدود 
600 نفر بيشتر نبود. از همه جالب  تر اينكه سال 57، تعداد 
كل پزشكان داراى كارت نظام پزشكى حدود 17 هزار نفر بود، 
در حالى كه طى ســال هاى گذشته، حدود140هزار پزشك 
در دانشگاه هاى علوم پزشكى سراسر كشور تربيت شده اند. 

به قول معروف، تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل.

40 سال سازندگى  
درســت پس از اين لجن پراكنى رسانه هاى معاند، خيلى از 
مردم هشتگ چهل سال سازندگى را در توييتر ترند كردند 
و ايــراِن پس از انقالب را با دوران شــاه مقايســه كردند تا 
آن ور آبى ها و خيلى از مردم، معنا و مفهوم ويرانه كردن ايران 
را خيلى بهتر درك كنند. يكى از كاربران توييتر جمله جالبى 
در اين باره نوشته بود كه بازخوانى اش خالى از لطف نيست: 
«يه چالشم داريم به اسم 40 سالگي انقالب كه 40 سال پيش 
ايران رو با اآلن مقايسه مي كنه؛ خيلي جالبه، تو اين 40 سال 
اخير خدماتي انجام شده كه تو 400 سال قبل از انقالب هم 
نبوده». آنچه در ادامه مى خوانيد توييت هاى ساير اهالى توييتر 

است با هشتگ چهل سال سازندگى:
« نيروهاى نظامى ايران پس از پيروزى انقالب اسالمى حافظ 
استقالل و تماميت ارضى كشــور بوده اند تا جايى كه امروز 
قدرت موشــكى ايران، آمريكا را به هــراس انداخته و نگران 
ســاخته است». « تعداد اختراع هايى كه داشتيم در سال 57 
هيچى و در سال 96، 104هزار اختراع. از هيچ به چى رسيديم. 
ماشاءاهللا به خودمون. اين دستاورد انقالبمون هستش». « هم 
اكنون ما شاهد اين هستيم كه ايران در بسيارى از فناورى ها 
نه تنها خودكفا شده بلكه به كشور صادركننده خدمات فنى 
مهندســى در حوزه هاى صنعت نفت، كشاورزى، بهداشت، 
سدسازى، تراكتورسازى، هسته اى، خودروسازى، سلول هاى 
بنيادين و... تبديل شــده اســت». «پيش از انقالب بيشــتر 
پزشكامون از كشورهاى ديگه بودن! و حاال دانشمنداى ايرانى 
براســاس رتبه بندى فايمگو در سال 2017 به مقام نخست 
توليدات علمى در رشته پزشكى داخلى در سطح كشورهاى 

آسياى غربى رسيده؛ اين يعنى چهل سال سازندگى».

وقتى رسانه هاى لندن نشين براى تخريب چهره ايراِن اسالمى به فتوشاپ و دروغ متوسل مى شود

انقالب، اين كازينو را بيمارستان كرد

ايران در حالــى در ديدار 
مقابل عمان در مرحله 
يك هشــتم نهايى 
جام ملت هاى آسيا 
2019 به برترى 2 
بر صفر رسيد كه 
سردار آزمون و 
مهدى طارمى 
چند موقعيت 
گلزنى داشتند 
و مى توانستند 
اختــالف را بيشــتر 
كنند، اما اين اتفــاق رخ نداد. 
با اين حال ســردار آزمون، اتفاق مهم 
ديگرى را در بازى رقم زد كه حسابى 
سر و صدا كرد. تشخيص جهت پنالتى 
تيم عمان كه آن را به بيرانوند منتقل 
كرد كه اين صحنه حسابى سر و صدا 
كرده است.  سردار آزمون عنوان كرد: 
من به بيرانوند گفتم كدام سمت برود، 
اما تصميم گيرنده عليرضاســت و 
خودش تصميم گرفت كدام سمت 
برود. وى در ادامه گفت: من خودم 
قبال دروازه بان بودم! ديديد كه گاهى 
قبل از شروع تمرين هم دروازه بانى 

مى كنم... 

گفت وگو با «فاطمه ارمغان» كه حاال ميراث دار يادگار درويش خان است
ميراثى عجيب كه گردشگران زيادى را به سيرجان مى كشاند

باغبان باغ سنگى
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مردم

پيشنهاد سفر

جاذبه هاى طبيعى ايران
به انتخاب وب سايت نشنال   ژئوگرافيك
سفر به چهار گوشه ايران

طبيعت موهبى خدادادى است كه در چهار گوشه ايران چهارفصل، چهره هاى 
متفاوتى از خود را به نمايش گذاشته است. قلم موى آفرينش، كشور عزيزمان 
را به حضور جاذبه هاى طبيعى بســيارى آراسته تا ساكنانش از لحظه لحظه 
بــودن در ميان زيبايى هاى آن لذت ببرنــد و از ميان آن ها مقصدى را براى 
يافتن آرامش برگزينند. اين طبيعت جادويى توجه بسيارى را از سراسر جهان 
به خود جلب كرده و گردشــگران از كشورهاى مختلف، در كنار لذت بردن 
از تاريخ كهن اين سرزمين، غرق در جلوه هاى سحرانگيز كويرها، جنگل ها، 
درياچه ها، كوهستان ها و بسيارى جاذبه هاى طبيعى ديگر ايران نيز مى شوند. 
اين بار طبيعت ســرزمينمان مورد توجه وب سايت نشنال جئوگرافيك قرار 
گرفته و فهرســتى از جاذبه هاى طبيعى ايران با عنوان «زيباترين و بكرترين 

مناطق ايران» در آن منتشر شده است. با هم اين جاذبه ها را مرور مى كنيم.

1- باداب سورت: در گوشه اى از استان مازندران در شمال ايران، چشم اندازى 
تماشايى از چشمه اى وجود دارد كه شكل پلكانى آن زبانزد خاص و عام شده 
است. گويى كه انباشت آهك ها بر روى يكديگر باعث شده تا تراس هايى در 
طبيعت شكل بگيرند و آب از روى آن ها جريان پيدا كند. اين تشكيالت آهكى 
طى هزاران سال توسط جريان آب از دو چشمه آب معدنى به وجود آمده و 
به يكى از ديدنى ترين نقاط اين منطقه تبديل شده است. البته از اين دست 
چشــمه ها در نقاط ديگرى همچون تركيه نيز ديده مى شود، اما وجه تمايز 
باداب سورت رنگ متفاوت آن است كه از غلظت باالى رسوبات اكسيد آهن 
ناشى مى شود. وجود اين ماده نه تنها باعث ايجاد چهره اى متفاوت براى اين 
چشمه شده، بلكه به دليل شورى باال و  محتواى مواد معدنى، خواص درمانى 

نيز به آن بخشيده است.

2- كوه دماوند: در شــمال شرقى تهران و به دور از شلوغى هاى پايتخت، 
كوهى به نام دماوند قد بر افراشــته و قامتش با ارتفاع پنج هزار و 671 متر 
به ابرها مى رسد. اين كوه عنوان بلندترين قله خاورميانه را به خود اختصاص 
داده و يك آتشفشــان 1.8 ميليون ساله در رشته كوه البرز به شمار مى رود. 
اين كوه از ارزش زيادى براى ايرانيان برخوردار اســت و در همه جا بويژه در 
ادبيات و افسانه هاى اين كشور ردپايى از آن مشاهده مى شود و حضورش در 
عرفان و شعر پارسى كامال مشهود است. كوه دماوند در سال 2008 به منظور 
ثبت در فهرست ميراث جهانى يونسكو معرفى شده و پرونده اش همچنان در 

حال بررسى است.

3- دشت لوت: در جنوب شرقى ايران، ماسه هاى متحرك دشت لوت در 
فاصله نيمه دوم خرداد تا نيمه دوم مهر با وزش بادهاى گرمسيرى و  توفان هاى 
شن يك اثر زنده از هنر را خلق مى كند و شاهكارهايى را به نمايش مى گذارد. 
مشابه اين پديده در سيارات ديگر مانند مريخ نيز مشاهده شده است و اين 
شباهت حكايت از اهميت دشت لوت براى جهانيان دارد. به گفته ناسا، در سال 
2016، دشت لوت به عنوان اولين و تنها پايگاه طبيعى ميراث جهانى يونسكو 
در ايران است كه يك نمونه استثنايى از فرآيندهاى زمين شناسى به شمار 
مى رود. اين منطقه به عنوان يكى از داغترين مكان هاى روى زمين نيز شناخته 
مى شــود و در سال 2005، به ركورد درجه حرارت 70.7 درجه سانتى گراد، 

رسيده و توانسته ركورد قبلى بيابان عزيزيه در ليبى را بشكند.

4- درياچه اروميه: درياچه اروميه در شمال غربى ايران قرار گرفته و زمانى 
به عنوان بزرگترين درياچه در خاورميانه شناخته مى شد. متاسفانه در طول 45 
سال گذشته، عواملى همچون كاهش بارش باران، كشاورزى و اقدامات مخرب 
زيست محيطى، دست در دست هم داده اند تا حيات را در اين درياچه نابود 
كننــد و آن را در خطر نابودى قرار دهند. در حال حاضر كمتر از 10 درصد 
از حجم اصلى درياچه حفظ شده كه اعتراضات بسيارى را برانگيخته است. 
سواحل شور نمك در اروميه همچنان در حال افزايش است و تبخير بيش از 
حد آب باعث به وجود آمدن شرايط مساعد براى رشد و نمو يك نوع خاص از 

جلبك شده كه رنگ درياچه را به قرمز روشن تغيير مى دهند.

5- تركمن صحرا: در منطقه اى از استان گلستان به نام تركمن صحرا يك 
تابلوى بى انتها از تپه هاى سرسبز وجود دارد كه تركمن هاى ايران در آن ساكن 
هستند. اين منطقه جاذبه هاى قابل توجهى را در خود جاى داده است كه از 
ميان آن ها مى توان به قبرستان مرموز خالد نبى با نشانه هايى عجيب و غريب 
و گنبد قابوس، برج قرمز قرن نوزدهم و ميراث جهانى يونسكو اشاره كرد. گنبد 
قابوس نمونه اى برجســته از طراحى اسالمى بر مبناى فرمول هاى هندسى 
محسوب مى شود و الگويى براى بناهاى آرامگاهى در سراسر ايران، آناتولى و 

آسياى مركزى بوده است.

6- جزيره قشم: خليج فارس جزيره اى را در جنوب ايران در آغوش خود 
دارد كه مجموعه اى كم نظير از سواحل، روستاهاى بندرى، قلعه هاى قرون 
وسطايى و زيارتگاه هاى باستانى را شامل مى شود. قشم بزرگترين جزيره در 
خليج فارس اســت و اهميت آن به دوران پيش از اسالم و زمانى بازمى گردد 
كه مركز تجارت و ناوبرى استراتژيك بود و در نتيجه، هدف حمالت مكرر از 
سوى مهاجمان قدرت طلب قرار گرفت. امروزه ساكنان جزيره عمدتا ماهى گير، 
معدن چيان نمك و كشــاورزان خرما و خربزه هستند. اين جزيره به عنوان 
نخستين ژئوپارك ايران در فهرست ميراث جهانى يونسكو قرار دارد و وجود 
غارهاى نمكى، جنگل هاى حرا، صخره هاى مرجانى، زيستگاه هاى الك پشت 

دريايى و... آن را به يكى از بهترين مقاصد گردشگرى تبديل كرده است.

7- آبشار مارگون: شــيراز محل تولد و آرامگاه ابدى محبوبترين شاعران 
ايران، حافظ و سعدى است، اما كافى است كمى از شهر دور شويد تا به يكى از 
زيباترين جاذبه هاى طبيعى ايران به نام آبشار مارگون برسيد. اين آبشار درست 
مانند نامش به صورت مارپيچ از ارتفاعى حدود 60 متر جريان دارد. اين منطقه 
داراى گياهان و حيات وحش منحصر به فردى نيز هست و جاندارانى همچون 
عقاب، خرس، كفتار و گراز در آن زندگى مى كنند. دانشمندان هشدار داده اند 
كه گردشــگرى نامنظم موجب فرسايش اين اكوسيستم ها شده و حفاظت 

بيشتر امرى ضرورى براى اين منطقه به نظر مى رسد.

  مردم/مسعود نبى دوست  «فاطمه ارمغان» 
عروس زنده ياد درويش خان اســت، و البته 
ميراثدار او؛ ميراثــدار باغى عجيب كه از 
او به يــادگار مانده؛ باغــى از درخت هاى 
خشك شــده و ســنگ هاى ريز و درشت 
بيابان هاى ســيرجان. او حاال 40سال است 
كه در برِّ بيابان، كنار باغ ســنگى زندگى 
مى كند تا حواسش به ميراث خانوادگى شان 
باشد؛ ميراثى كه عشق گردشگران ايرانى و 
«نمى توانم  خارجى است. خودش مى گويد: 
را  اينجا زحمت هاى درويش خان  من  بروم. 
ديده ام؛ شب هايى كه چراغ بادى مى آويخت 
به درخت ها و تا صبح سنگ ها را روى درخت 
مى نشــاند. من هم حاال بايد به ياد او بمانم. 

بايد بمانم تا ميراث او بماند.» 

 باغ سنگى چطور شكل گرفته است؟
سال 42 اصالحات ارضى در اين منطقه اجرا شد. 
درويش خان هم امالك زيادى در همين منطقه 
داشــت كه از او گرفتنــد و دادند به زارعان خرد. 
درويش خان هم وقتــى مى رفت گندمى، جويى 
يا ميــوه اى بياورد، نمى گذاشــتند محصوالتش 
را بــردارد. مى گفتنــد: «مال خودمان اســت.» 
درويش خان عصبانى و ناراحت مى شد. مى دانيد 
كه درويش خان كر و الل هم بود. به ايما و اشاره 
مى گفت: چرا مى گويند اين ملك مال من است؟ 
اين ملك عمرى مال خودم بوده، زندگى ام بوده... 

حال مى گويند مال تو نيست... 

 پس درويش خان ملك دار عمده بوده است. 
بله. درويش خان توى گلياوند، چارگنبد و خالصه 
همه ايــن اطراف ملــك داشــت. در اصالحات 
ارضى همه اين ها را تقســيم  كردنــد و دادند به 
زارعيــن. خانم درويش خان مى گفت در آن زمان 
درويش خان خيلى عصبانى بود كه حاال چه كار 
كند؟ خانمش تعريف مى كرد دو سه ماه كه از اين 
قضيه گذشــت، يك روز صبح كه از خواب بيدار 
شــديم، ديدم درويش خان مثل هر روز ناراحت 
نيست. آن روز ساكت بود. مى گفت درويش خان 
اشاره كرده كه ديشب زير درخت بزرگ باغ خواب 
ديده كه چند تا زن لباس مشكى جايى نشسته اند، 
در حالى كه نقاب روى صورتشان است و بچه هاى 
كوچكــى در بغل دارند. مى گفــت درويش خان 
تعريف كرده كه همه آن ها نور شده و رفته اند توى 
آسمان. بعد هم سيدى از وسط آن ها آمده و گفته 
است: «ناراحت نباش. سنگ هاى سوراخ دار را بياور 
و باغى از سنگ درســت كن.» اين خواب شروع 
قضيه باغ ســنگى بود. شايد هم حكمت خدا بود 
كه به نشانه اعتراض به ناحقى، حاال كه باغ ميوه 
را گرفته اند، باغى از سنگ ساخته شود. همان روز 
اول صبِح سحر، درويش خان هزار تا گوسفندش 
را برمى دارد و مى برد بيابان. توى مســير مى بيند 
سنگى از آســمان پايين مى آيد؛ يك سنگ داغ. 
صبر مى كند كه سنگ سرد  شود. بعد هم سنگ را 
نوازش مى كند، مى بوسد. خيلى هم گريه مى كند. 

بعد مى بيند كه سنگ سوراخ دارد. با خودش فكر 
مى كند كه اين سنگ تعبير خوابش است. خالصه 
با هزار زحمت سنگ را قِل مى دهد و مى آورد خانه. 
بعد هم درختى مى نشاند و همان طور كه در خواب 

ديده، سنگ را از درخت آويزان مى كند.

 و درخت ها از قبل وجود داشته اند؟
نه. درويش خان درخت هاى خشــك شــده را از 
بيابان ها يا باغ ها جمع مى كرده و مى آورده اينجا. 
البته اصال درخت سبز نمى آورده. همه درخت هاى 
خشــك را مى آورده اينجا و توى خاك مى كرده. 
خالصه همين كار ادامه پيدا مى كند و درويش خان 
عالقه مند مى شود كه برود و سنگ هاى سوراخ دار را 
پيدا كند. تا اينكه اقوام شروع مى كنند به گفتن اينكه 
درويش خان از بعد اينكه زمين هايش را گرفته اند، 
ديوانه شــده و دارد باغى از سنگ درست مى كند. 
خيلى هم ســركوفت مى زنند بــه خاطر اين كار. 

 شــما آن موقع هم عروس درويش خان 
بوديد؟

نه. من چند ســال بعد عروس درويش خان شدم، 
ولــى همان موقع تــوى فاميل ايــن حرف ها را 
مى شــنيدم. وقتى هم كه عــروس درويش خان 
شــدم، مى آمدم پيشــش و مى گفتــم: «مردم 
مســخره مان مى كنند. چرا اين كار را مى كنى؟» 
ولى درويش خان قرآنش را از جيبش درمى آورد، 
مى گرفت رو به آســمان و اشاره مى كرد كه خدا 
گفتــه اين كار را بكنم. هر روز هم كارش اين بود 
كه برود براى چراندن گوســفندها و سنگ هاى 

سوراخ دار را بياورد.

 و اين ســنگ ها را از جاى خاصى پيدا 
مى كردند؟

سنگ سوراخ دار به نظِر هر كسى نمى آيد. خود ما اگر 
دنيا را بگرديم، يك سنگ سوراخ دار هم نمى بينيم. 
ولى درويش خان محل سنگ هاى سوراخ دار را خواب 
مى ديد. بعد هم مى رفت و پيدا مى كردشــان. حتى 
وقتى هم كه اين اواخر ناتوان شده بود، بچه هاى ما را 
همراه خودش مى برد كه بروند و سنگ ها را بياورند. 
بچه ها مى گفتند: «وقتى مى رويم بيابان، درويش خان 
مى گويد از كدام طــرف برويم. يك وقت مى بينيم 
روى سنگى ايســتاده كه نصفش زير خاك است. 
ســنگ را كه درمى آوريم، مى بينيم چند تا سوراخ 
دارد.» خالصه اين طور مى شود كه باغ شكل مى گيرد. 
بعد هم روزنامه سيرجان مى نويسد كه مرد كر و اللى 
مشغول ســاختن باغى از سنگ است. همان موقع 
پرويز كيمياوى مى آيد اينجا و فيلمى از اين ماجرا 
مى سازد. بعد هم فيلم را مى برد آلمان و آنجا خرس 
نقره اى جشــنواره برلين را جايــزه مى گيرد. از آن 
موقع به بعد هم كم كم درويش خان و باغش معروف 
مى شــوند و كلى آدم مى آيند بــراى ديدن اينجا.

از فيلم  پس مشهور شدن درويش خان   
پرويز كيمياوى شروع مى شود.

بله. خدا عمرش بدهد. اگر او نبود، ســيرجانى ها 

اصال توجهى نمى كردند به اين كار. پرويز كيمياوى  
بود كه اســم باغ سنگى را بلند كرد. البته ايشان 
دو تا فيلم از درويش خان ســاخت؛ يكى ســال 
54 و يكى ســال 82. سال 82 هم كه آمد، خانم 
درويش خان فوت كرده بود و بيشتر از خانواده ما 

فيلم گرفتند كه چند بار از بى بى سى پخش شد.

 آن موقع كه درويش خان كارش را شروع 
با ايشان  كرده بود، محلى ها چه برخوردى 

داشتند؟
راســتش را بخواهيد، محلى ها كماكان هم شايد 
ارزش كار درويش خان را نمى دانند، ولى مى بينند 
كــه به خاطر اين باغ برق آمده. بعد هم به خاطر 
همين باغ كلى آدم اينجا مى آيد. حاال توى ذهن 
مردم رفته كه كار خدا بوده تا اســم درويش خان 
تــا قيامت برجا بماند. حتى آن موقع ما خودمان 
هم خيلــى همراه نبوديم. مثــال در همان فيلم 
اول كه پرويز كيمياوى ساخته، يكى از پسرهاى 
درويش خان مى آيد پيش مادرش كه «بچه ها من 
را توى مدرســه مســخره مى كنند...» خب البته 
زن درويش خان همان موقع هم همراه ايشــان 
بــود. االن هــم همه مى گويند خــوش به حال 
درويش خان كه اسمش باقى مانده و حاال حداقل 
روزى 100 تــا فاتحه برايش خوانده مى شــود. 
زحمتى هم كه كشيده، بيهوده نشده و اسمش را 
به سرتاسر دنيا برده. همين االن روزهاى تعطيل 
كلى آدم مى آيند اينجا و همه براى درويش خان 
فاتحه مى خوانند. خودم هميشه مى گويم: «خوش 
به سعادتت درويش خان. دست ما را هم بگيرى 

ان شااهللا...»

 ولى خود درويش خان هيچ وقت نگفته بود 
كه هدفش از اين كار چه بوده است؟

خود درويش خان نه، ولى ما فكر مى كنيم بيشتر به 
خاطر اعتراض بوده است. چون خانم درويش خان 
مى گفت ايشــان همان سال اصالحات ارضى اين 
كار را شروع كرده. درويش خان فكر مى كرد باغى 
برپا كند كه ديگر به درد غصب كردن نمى خورد. 
حتى پرويــز كيمياوى هم مى گفت كه نفهميده 

مقصود درويش خان چيست.

 ولى همسر درويش خان با ايشان همراه بود؟
بله. ايشان حتى مى گفتند كه « آن موقع ها بعضى 
وقت ها خودم همراه گوسفندها مى رفتم صحرا تا 

درويش خان بتواند به باغ سنگى برسد.»

 و از زمانى كه خودتان شاهد بوديد، يك 
روز زندگى درويش خان چطور مى گذشت؟

روز بيشتر همراه گوسفندانش بود. شب ها هم تا 
صبح چراغ بادى را بــه درخت ها آويزان مى كرد 
و مشــغول درخت ها و ســنگ ها مى شــد. اصال 
ســرگرمى اش همين باغ بود. حتــى زمانى كه 
خيلى ناراحت بود، مى آمد پيش سنگ ها و انگار 
با آن ها حرف مى زد. وقتى هم كه خوشحال بود، با 

همين ها خوشحالى اش را تقسيم مى كرد. 

 يعنى هميشــه روزش را بــا همين باغ 
مى گذراند.

بله. از صحرا كه برمى گشــت، هزار هم كه خسته 
بود، حتما بايد به باغش سر مى زد.

 بعدها كم كــم راه پاى توريســت ها به 
باغ سنگى باز شد. آن ها چه واكنشى نسبت 

به اين باغ متفاوت داشتند؟
اينجا خيلى زياد توريست مى آيد. همه شان خيلى 
خوششــان مى آيد. بعضى ها را هم مى بريم خانه. 
يادم هســت يك گروه بيســت نفره از ناشنواها 
از ايتاليا آمده بودنــد. اين ها آمده بودند توى باغ 
گشــته بودند و بعد آمدند در خانه. وقتى هم كه 
فهميدند من عروس درويش خان هستم، اين قدر 
ذوق زده شــده بودند كه حد نداشــت. از آنجايى 
هم كه مى دانستند درويش خان هم كروالل بوده، 
اينجا برايشــان خيلى لذتبخش بود. اصال دلشان 
نمى خواست بروند. از آلمان مى آيند، از لهستان، 
از انگلستان، از فرانسه. فقط از آمريكا كسى نيامده! 
البته بعضى ها هم از اينجا مى ترســند. مثال چند 
ســال پيش توريســتى آمده بود كه از ترس از 

ماشينش پياده نمى شد!

 پــس آوازه اينجــا را خارجى هــا هم 
شنيده اند.

بله. نه تنها خارجى ها كه خيلى از چهره هاى مشهور 
هم اينجا مى آيند. ما همين جا يادداشتى از استاد 
مصطفى رحماندوست داريم كه نوشته است: «خدا 
بيامرزد درويش خان را كه از سنگ ها باغ ساخت تا 
به من بفهماند كه از سنگينى و سكوت و خاموشى 
هم مى توان حرف ساخت. حرفى كه پس از مرگ 

هم به گوش برسد.»

 اين محوطه االن ثبت ملى شــده است. 
ثبت ملى اينجا كى انجام شد؟

يك ســال بعد از فوت درويش خان اينجا را ثبت 
كردند. سال 86 درويش خان فوت كرد. سال 87 

هم اينجا ثبت ملى شد. 

 و همين مسئله هم شما را اينجا ماندگار 
كرده است؟

بله. من اينجا را چون ميراث درويش خان اســت، 
دوست دارم. االن 40سال است كه اينجا زندگى 
مى كنيم. البته چند سال پيش آب خيلى كم شده 
بود و ما هم نمى توانستيم اينجا بمانيم. يادم هست 
همان موقــع چندين بار رفتم ميراث و گفتم كه 
«باغبان اينجا به رحمت خدا رفته و ديگر كســى 
نيســت كه به درخت ها برســد. فكــرى برايش 
برداريد...» آن ها هم گفتنــد: «ما حقوقى در نظر 
مى گيريم. شما خودتان هواى باغ را داشته باشيد.» 
حقوق نگهدارى اين باغ از 250هزار تومان شروع 
شد و االن بيشتر از يك ميليون شده است. حاال 
البته اگر حقوقى هم نمى دادند، ما اين كار را انجام 
مى داديم. چون باالخره يادگار درويش خان است و 

نگهدارى اش وظيفه ماست.

 و نگهدارى اينجا چه كارهايى دارد؟
بعضى از درخت ها ممكن اســت بپوسند يا موريانه 
آن ها را بخورد. براى همين بايد درخت هاى خشك 
شده ديگرى را از توى باغ ها پيدا كرد و گذاشت. البته 
سنگ ســوراخ كه ديگر پيدا نمى شود. براى همين 

همان سنگ هاى قبل را جايگزين مى كنيم. 

 پس سنگ ها دقيقا همان سنگ هايى است 
كه درويش خان پيدا كرده؟

بله. يادم هســت يك بار توريستى آمده بود كه دو 
سه هفته همين جا ماند. ايشان پرسيد: «درويش خان 
اين ســنگ ها را از كجا آورده؟» بعد هم رفت و همه 
بيابان را گشت، ولى حتى يك سنگ سوراخ دار هم 

نتوانست پيدا كند. 

 و بعضى سنگ ها قطعات بسيار بزرگى است 
كه يك فــرد به تنهايى نمى تواند آن را حمل 

كند.
بله. شما اينجا حتى سنگ هايى را مى بينيد كه شايد 
100كيلو باشــد، ولى درويش خان آن ها را از بيابان 
آورده و بــه درخت آويزان كرده. اصال انگار به حكم 
خدا اين سنگ ها براى او ســبك مى آمده اند. يادم 
هست زمانى كه درويش خان درخت را مى نشاند و 
سنگ ها را به آن آويزان مى كرد، نگاهش مى كردم 
كه ببينم چه كار مى كند. كارش كه تمام مى شــد، 
انــگار رقصى پاى درخت ها مى كــرد. انگار چوب و 
ســنگ ها را تك به تك زيارت مى كرد. انگار دنيا را 
به او داده اند. براى همين فكر مى كنم او همان موقع 
مى دانست كه اين درخت ها يادش را براى هميشه 

زنده نگه مى دارد.

 و اين باغ از همان اول تا امروز به لحاظ اندازه 
و پراكندگى درخت ها تغييرى نكرده است؟

نقشه باغ تغييرى نكرده. البته شايد يكى دو تا درخت 
جا به جا شده باشد. فقط كله گرگ و پوست گوسفند 
و پوســت گرگ بود كه بعدا آن ها را برداشتيم. آن 
موقع وقتى گرگى، گوسفند درويش خان را مى خورد، 
پوست گوسفند را از همين درخت ها آويزان مى كرد 
تا به ديگران نشان بدهد. بعضى موقع ها هم گرگ ها 
را مى كشت و كله شان را آويزان مى كرد. حتى پلنگى 
را كشته بود كه كله اش روى درخت ها بود، ولى بعد 

كه ايشان رفت، آن ها را جمع كردند.

 قضيه فوت درويش خان چطور پيش آمد؟
10روز قبل ازاينكه فوت كند، اشاره كرد كه معده ام 
درد مى كند. يادم هســت برديمشان دكتر. گفتند: 
«چيزى نيســت.» روز قبل از فوتشان هم ديدم كه 
همين جا كه االن قبرشــان هست، دراز كشيده اند. 
گفتم: «درويش خان چرا اينجا خوابيدى؟» اشاره كرد 
كه سر و جانم درد مى كند. صبح هم به رحمت خدا 
رفــت. جالب اينكه هيچ موقع در خانه ما نمى ماند، 
ولى آن شب آمد خانه ما ماند. اول صبح هم گشتى 
زد و بعد كه برگشت خانه به رحمت خدا رفت. اصال 
كسى باورش نمى شــد كه ايشان فوت كرده. چون 

همان روز رفته بود باغ.
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جزئيات برنامه سلسله جلسات
 «ايرانى ها چه رؤيايى در سر دارند؟» اعالم شد

انديشه: جزئيات برنامه آشنايى با انديشه و برنامه پژوهشى انديشمندان 
انقالب اسالمى، در قالب سلسله نشست هاى «ايرانى ها چه رؤيايى در سر 
دارند؟»، از سوى پژوهشكده فرهنگ و هنر اسالمى اعالم شد. براساس اين 
برنامه كه خبر برگزارى آن پيش تر در همين صفحه منتشر شده بود؛ روز 
گذشته، انديشه و برنامه پژوهشى دكتر فرامرز رفيع پور توسط دكتر سينا 
كلهر ارائه شد و دكتر محمد پوركيانى به ارائه انديشه و برنامه پژوهشى 
دكتر حميد پارسانيا پرداخت. در اين چارچوب قرار است امروز  از ساعت 
9 تا10:30، سيدحسين شهرستانى انديشه و برنامه پژوهشى دكتر حسين 
كچوئيان را ارائه كند و انديشه و برنامه پژوهشى دكتر رضا داورى اردكانى 
از ســاعت 10:45 تا 12:15 توسط دكتر سيدمهدى ناظمى مطرح شود. 
جلسه فردا، چهارشنبه نيز به ارائه انديشه و برنامه پژوهشى دكتر مرتضى 
فرهادى و دكتر ابراهيم فياض توســط ميثم مهديار و اسماعيل فراهانى 
اختصاص خواهد داشــت و در روز پنجشنبه 4 بهمن ماه، حجت االسالم 
فرحانى، حجت االســالم مؤذنى و دكتر مهدى سپهرى به ترتيب انديشه 
امام خمينى(ره)، شهيد سيدمحمدباقر صدر(ره) و عالمه طباطبايى(ره) 
را ارائه خواهند كرد. گفتنى است؛ اين جلسات در دانشگاه امام صادق(ع) 
برگزار مى شــود و عالقه مندان مى توانند براى ثبت نام با شــماره تلفن 

09374609515 تماس حاصل نمايند.

روش شناسى كالم سياسى
 با تأكيد بر كالم رهبر انقالب

انديشه: كرسى علمى ترويجى «روش شناسى كالم سياسى با تأكيد بر 
كالم سياسى آيت اهللا خامنه اى» با ارائه محسن مهاجرنيا برگزار مى شود. 
اين نشست توسط پژوهشــكده نظام هاى اسالمى، پژوهشگاه فرهنگ و 
انديشــه اسالمى و با همكارى دانشگاه آزاد اســالمى، امروز سه شنبه 2 
بهمن ماه از ســاعت 13 تا 15 در پژوهشــگاه فرهنگ و انديشه اسالمى 

به نشانى «قم، بلوار 15 خرداد، كوى شهيد ميثمى» برگزار خواهد شد.

«مقتل سيدالشهدا» نقد مى شود
مهر: كتاب «مقتل سيدالشهدا(ع)» نوشته محمدهادى يوسفى غروى نقد 
و بررسى مى شود. در اين نشست كه امروز سه شنبه 2 بهمن ماه از ساعت 
10 صبح، در بنياد دعبل به نشانى «بلوار كشاورز، خيابان فلسطين، خيابان 
حجت دوســت، پالك 47» برگزار مى شــود؛ محمدرضا سنگرى، محمد 

اسفنديارى و سعيد طاوسى مسرور سخنرانى خواهند كرد.

دكتر موسى نجفى: 
 هويت يابى

و ملت سازى نوين شيعه 
بحث من در مورد هويت يابى 
و ملت ســازى نوين شــيعه در كنار ساير عناصر 
هويتى ايرانى اســت. دعواى هويت را مى توانيم 
در ســه نظريه خالصه كنيم؛ يكــى نظريه ايران 
باستان اســت كه امروز در ايرانشهرى نمود دارد؛ 
دوم بازگشت به خويشتن و تلفيق اسالم و ايران 
است؛ نظريه سوم هم اين است كه همه اين ها را 
مى خواهد در يك تفسير مدرن بپذيرد؛ من خود را 

در نظريه دوم قرار دادم.
معتقدم هويت ايرانى سه مرحله داشته است؛ يك 
مرحله 500 ساله كه از صفويه شروع شده و هويت 
شيعى ما بوده است؛ هويت دوم، هويت 900 ساله 
ماســت كه از صدر اسالم تا صفويه است و عنصر 
زبان فارســى در آن نقش دارد؛ ما جزو خالفتى 
بوديم كه همه مسلمان بودند و آنچه ما را متمايز 
مى كند، مذهب ما نيست بلكه زبان ما بوده است؛ 
سومين هويت ما، هويت ايران باستانى در دنياى 

قديم و تخت جمشيد و هخامنشيان و... است.
در نظريه من، همه اين سه هويت ديده مى شود اما 
نسبت آن ها طولى است. آنچه در قرن دهم اتفاق 
افتاده، اين بوده كه مذهب شــيعه به اين عناصر 
فرهنگى شخصيت سياسى داده است و ما هويت 
جديدى پيدا كرديم. ما در تاريخ شخصيت هايى 
داريم كه جاى اين هويت هاى ســه گانه را عوض 
كردند؛ يكى نادرشــاه افشــار است كه رسميت 
مذهب شــيعه را از بين برد و نفرت عجيبى عليه 
خود به وجود آورد؛ نفر دوم هم رضاشــاه پهلوى 
بود كه هويت ايران باستان را با يك قرائت مدرن 
مطرح كرد. هر يك از اين ســه گروه، طيف هاى 
متنوعى را شامل مى شوند. در اين ديدگاه از عناصر 
مختلف مذهب و زبان و جغرافيا و تاريخ گذشته،
و به نظر مى رسد شخصيت و روحيه خاصى براى 

ايرانيان مى توان تصور نمود.

چرخش تاريخى ايرانيان به سمت اسالم واليى
از اين منظر، عناصر گفته شــده، هر يك امروز با 
ذات ايرانى عجين اســت و او مى تواند با هر يك 
و يا با مجموع آن ها در مقابل يك «غير»، از تمايز 
و يا هويت مســتقل خودش دفاع كند؛ اما نكته 
اينجاست كه آيا مشــاركت و تأثير اين عناصر و 
عوامل،يكســان و بدون تغيير تاريخى و فرهنگى 
است؟ و يا اينكه اين اركان هر يك اولويت بندى و 
سطح خاصى را پوشش داده و به اصطالح در يك 
«نظام طولى» مى توان آن ها را «نسبت سنجى» كرد.
به نظر مى رســد هويت ملى ايرانى از قرن دهم تا 

به امروز وارد مرحله خاصى شده است كه ويژگى 
آن جذب عناصر جديدى در كنار ســاير عوامل 
پيشــين اســت. هر چند ايران در زمانى از نظر 
مذهبــى، خودش را ذيل خالفت تعريف مى كرد؛ 
اما با رسميت يافتن مذهب شيعه در ايران توسط 
صفويان، ايرانيان به شــخصيت و هويت جديدى 
دست پيدا كردند كه در عين همبستگى با ساير 
مسلمانان، از ذيل و دايره خالفت بيرون آمده و در 
يك چرخش تاريخى سرنوشت ساز، اسالم واليى 
و امامت را براى فرهنگ و آمال و شخصيت خود 
در كنار ساير عناصر پذيرفتند.ايرانيان از پنج قرن 
پيش مذهب تشــيع را به عنــوان مركز و كانون 
فرهنگ و ارزش هاى حياتى خود پذيرفته و با تكلم 
فارسى در اين محدوده خاص به سطحى از درك 
و هويت و تظاهر اجتماعى و سياسى رسيده اند و 
اين نوعى ملت سازى جديد است كه در نوع خود 

به اين صورت شبيه و نظيرى در تاريخ ندارد. 
مــردم ايران ملتــى تمدن ســاز بوده اند و ضمن 
تجربه هاى بســيار، نظام حكومتى پيشــرفته اى 
داشــته اند. وقتى با اســالم مواجه شــدند گوهر 

گمشــده خود را بازيافتند و بدون پذيرش ظلم و 
ستم حامالن اين انديشــه، حقيقت آن را حفظ 

كردند و بين اسالم و عربيت تفكيك قائل شدند.

دكتر قاسم پورحسن:
 در ايران، ناسيوناليسم

 به معنى صحيح آن نداريم
ما چرا از ناسيوناليســم حرف 
مى زنيم و معضل ما چيست؟ كاپالن در كتاب «در 
انتقام جغرافيا» بخشى را به اين اختصاص مى دهد 
كه ايران چه جغرافيا و چه قومى دارد؛ جغرافياى 
ايــران هم عمودى و هم افقى با مرزهاى طبيعى 
است و اقوام ايران اقوامى هستند كه در باب ايران، 
داراى انســجام درونى اند؛ تركيه كه كمتر از 10 
درصد ُكــرد دارد، نمى تواند آن ها را تحمل كند.
ما در ايران مسئله ناسيوناليسم به معنى صحيح 
آن نداريم؛ پرسش هايى از ناسيوناليسم به معناى 
برترى جويى داريم؛ بعيد به نظر مى رســد كه ما 
با يك معناى متعين ناسيوناليســم و ايرانشهرى 
مواجه باشيم. ما مى توانيم غير از معانى پنج گانه 

قابل بحث، دو معناى كالن ســلبى و ايجابى را 
در نظر بگيريم. ترس ما از ناسيوناليسم به خاطر 
اين بود كه ما عمدتاً با معناى سلبى ناسيوناليسم 
مواجه بوديم. الجابرى مى گويد ما در اين 1400 
ســال زير فشار فرهنگ و تفكر ايرانى له شده ايم 
و اگر شما به دنبال ساخت تمدن اسالمى عربى 
هســتيد، راهى جز بيرون رفتن از سلطه فكرى 
ايران نيست. ناسيوناليســم در معناى سلبى در 
جهان اســالم در حال بازگشت است و ما مجبور 
هســتيم در برابر اين بازگشــت از ايران سخن 

بگوييم.
فهم نادرســت معناى ناسيوناليسم سبب شد تا 
مناقشــات غيردقيق مفهومــى در ايران طى 30 
سال اخير شكل گيرد؛ همين ناخرسندى را بايد 

در مفهوم ايرانشهرى داشت.
 تاكنون در ايران در دفاع و مخالفت از ناسيوناليسم 
بر معناى نادرست آن، كه برترى جويى يا اعتقاد به 
گرايش فكرى قائل به برترى نژاد، ملت و حاكميت 
است، تأكيد شــده و ناسيوناليسم را برابر با تفكر 

برترى جويى پنداشتند.

  ايرانشهرى به مثابه قدرت برتر، 
غيرانسانى است

متأســفانه تاكنــون از رويكردهــاى چهارگانه 
جامعه شناســانه، اخالقى، فرهنگى و فلســفى 
ناسيوناليسم غفلت ورزيديم و بر معناى عارضى 
و نادرســت آن پافشــارى كرديــم. در رويكرد 
جامعه شناسانه بايد هويت ايرانى (هويت به معناى 
خاص) با مؤلفه بنيادينى چون بافتار جامعه ايران 
را مورد مطالعه قرار داده و اين ساخت اجتماعى را 
در مسئله ناسيوناليسم مورد التفات قرار مى داديم. 
در رهيافت اخالقى، مسئله ارزش هاى انسانى، در 
فرهنگى مسئله  گستره و تأثيرات فرهنگى انديشه 
ايرانى و سرانجام در رهيافت فلسفى به خرد ايرانى 
(منظور سنخ خرد اســت نه گونه اى برتر) توجه 
مى كرديم. اين سنخ از مطالعات در ايران به ندرت 
صورت گرفته و روى به برترى جويى قومى، نژادى 
يا زبانى و انديشــه اى آورده و از «ديگرى» به طور 

كلى غفلت ورزيديم.
راه نخست، اصالح فهم و خوانش از ناسيوناليسم 
اســت. در باب ايرانشهرى نيز دچار همين اشتباه 
مهلك شديم. ايرانشهرى را با نژاد ايرانى، جغرافياى 
نيرومند و ساختار قدرت (از حيث تاريخى) پيوند 
زديــم. چنانچه با ايرانشــهرى قصد بازســاخت 
تاريخ، نژاد و قدرت شكوهمند را داشته باشيم به 
ورطه برترى جويى خواهيم افتاد؛ همان گونه كه 
ناسيوناليسم مى تواند ما را به بيراهه برده و دست 

به نفى ديگران و ديگرى بزنيم.
معناى بنيادين و اصيل ايرانشــهرى، خرد ايرانى 
يا حكمت مشــرقى ايرانى اســت، نه ساختار و 
نهاد دولــت امپراتورى گونه يا قدرت برتر. نبايد با 
ايرانشهرى درصدد نفى و حذف انسان ها، جوامع، 
زبان و كسان ديگر باشيم؛ بلكه بايد از بنياد اصيل 
خــرد، دفاع به عمل آوريم. ايرانشــهرى به مثابه 
ســلطنت يا قدرت برتر، دفاع ناپذير و غيرانسانى 
اســت. تغييرات اساسى در دنياى كنونى نيازمند 
خردمندى است. انسان خردمند در جست وجوى 
كاستن درد و رنج همه انسانهاست. اگر مرادمان از 
ايرانشــهرى، التفات به سعدى كه در پى «انسان» 
اســت و اين مفهوم بنيادين را از انديشه ابن سينا 
اخذ كرده اســت، نباشد، همان بهتر كه دست از 

ايرانشهرى بشوييم.
درك ايــن دقايــق نيازمند رويكرد فلســفى و 
خردمدارانه است. بدون خوانش دقيق فلسفى از 
ناسيوناليسم و ايرانشهرى نمى توان به فهم بنيادين 
آن ها دست يافت. ناسيوناليسم در معناى صحيح، 
چيزى جز ارزش هاى انســانى و دفاع از انديشه و 
فرهنگ انسانى نيست. از اين منظر مى توان آن را 
به ايرانشهرى كه همان خرد ايرانى است، پيوند داد.

انديشه

موسى نجفى در نشست «ناسيوناليسم ايرانى؛ نگاهى به روايت هاى كالسيك متقدم و متأخر»:

مذهب شيعه به ايرانيان هويت جديدى داد

 انديشه    نشست «ناسيوناليســم ايرانى؛ نگاهى به روايت هاى 
كالسيك متقدم و متأخر» يكشنبه گذشته 30دى ماه از ساعت 8 
تا 20 در پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى برگزار شد. 
در ادامه گزيده اى از نظرات دكتر موسى نجفى، پژوهشگر تاريخ 
و علوم سياســى و عضو هيئت علمى پژوهشگاه علوم انسانى و 

مطالعات فرهنگى و دكتر قاسم پورحسن، پژوهشگر فلسفه و كالم 
و دانشيار دانشگاه عالمه طباطبايى كه در اين نشست ارائه شده 
است را به نقل از خبرگزارى مهر مى خوانيم.از ديگر انديشمندان  
حاضر در اين نشست مى توان  به حجت االسالم  دكتر داود مهدوى 

زادگان ،دكتر سيدجوادميرى و دكتر ناصر فكوهى اشاره كرد.
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نظرسنجى AFC بين بيرانوند و دروازه بان 
عربستان

ورزش: صفحه توييتر كنفدراسيون فوتبال آسيا از كاربرانش خواست كه بين 
بيرانوند و دروازه بان عربستان، يكى را به عنوان بهترين دروازه بان انتخاب كنند. 

ايران در مسير يك ركورد شكنى ديگر 
ورزش: تيم ملى كشورمان در مرحله گروهى توانست يكى از ركوردهاى 
خود را در اين مسابقات بهبود بخشد و به حدنصاب 9 برد پياپى در مرحله 
گروهى جام ملت ها دست يابد كه البته اين ركورد با تساوى در بازى آخر 
دور گروهى برابر عراق متوقف شد. تيم ملى اما اين فرصت را دارد كه  يكى 
ديگر از ركوردهايى كه به نام فوتبال ايران در معتبرترين تورنمنت قاره ثبت 
است برسد يا حتى آن را بشكند كه آن ركورد بيشترين تعداد بازى پياپى 
بدون گل خورده است.تيم ملى در جام ملت هاى آسيا 1976 با چهاربازى 
بدون گل خورده قهرمان مسابقات شد و اين روند را تا نخستين بازى جام 
ملت هاى 1980 مقابل سوريه ادامه داد تا با پنج بازى پياپى بدون گل خورده 
ركورددار تاريخ اين مسابقات شود.پس از آن اين ركورد تا اين دوره دست 
نخورده باقى ماند. در اين دوره چهار تيم كره جنوبى، ايران، قطر و اردن در 
سه بازى دور گروهى دروازه خود را بسته نگه داشته اند. اردن در بازى مرحله 
يك هشتم نهايى برابر ويتنام، روند بســته نگه داشتن دروازه اش متوقف 
و از گردونه رقابت ها خارج شــد.دروازه تيم ملى در ابتداى ديدار با عمان 
تا آستانه فروپاشــى رفت ولى مهار پنالتى فوق العاده عليرضا بيرانوند اين 
ركورد را براى ايران پابرجا نگه داشت تا چهارمين كلين شيت متوالى ايران 
ثبت شود.تيم ملى در صورت اينكه در بازى با چين در مرحله يك چهارم 
نهايى نيز دروازه اش را بسته نگه دارد با ركورد تاريخ اين مسابقات خواهد 
رسيد و در صورت صعود به مراحل باالتر اين ركورد را ارتقا خواهد بخشد.

تيم ملى كالً در دو دوره اخير در هشت بازى، هفت كلين شيت داشته است و 
با حفظ اين روند مى تواند به ركوردشكنى بسيار خوش بين باشد.البته در كنار 

ايران، كره جنوبى و قطر نيز شانس رسيدن به اين ركورد را دارند.

مسعود شجاعى: 
با آرامش مرحله به مرحله پيش مى رويم 

ورزش: مسعود شجاعى، كاپيتان ايران سرانجام در ديدار برابر عمان توانست 
در دقايق پايانى به ميدان برود. او بعد از بازى، گفت : پنالتى كه بيرانوند در دقايق 
ابتدايى گرفت انگيزه بااليى براى پيروزى به ما داد. پيروز شديم چرا كه بازيكنان 
از خودگذشتگى و تالش زيادى نشــان دادند.او ادامه  داد: طبيعى است كه به 
عنوان يكى از شانس هاى اصلى قهرمانى، فشار زيادى روى ما باشد اما ما به چنين 
فشارهايى عادت كرده ايم و اجازه نداديم كه روى ما تاثير منفى بگذارد. ما با آرامش 
مرحله به مرحله پيش مى رويم. از هواداران كه حامى نخست ما هستند تشكر 
مى كنم. حمايت مخلصانه آن ها ما را در ميدان به جنگجويانى خستگى ناپذير 

تبديل كرده است.

بيرانوند سريع ترين پنالتى تاريخ جام ملت ها را 
گرفت

ورزش: ايران در حالى در ديدار مقابل عمان به پيروزى دســت پيدا كرد كه 
در همان دقايق نخست بيرانوند يك پنالتى را مهار كرد.در دقيقه سه، عمان 
يك پنالتى به دست آورد كه با واكنش بسيار خوب بيرانوند توپ به گل تبديل 
نشد.روزنامه استاد الدوحه نوشت كه دروازه بان ايران سريع ترين پنالتى تاريخ 
جام ملت هاى آسيا را مهار كرد و البته اين پنالتى دومين پنالتى سريع تاريخ 

رقابت هاى همه قاره ها، جام ملت هاى اروپا، جام ملت هاى آفريقا و غيره بود.

شجاعى به ركورد مهدوى كيا و نكونام رسيد
ورزش: در دقيقه 88 ديدار تيم هاى ايران و عمان در مرحله يك هشتم نهايى جام 
ملت هاى آسيا، مسعود شجاعى به عنوان سومين بازيكن تعويضى ايران به ميدان 
رفت و جاى سردار آزمون را گرفت كه اين نخستين بازى كاپيتان تيم ملى ايران 

در اين دوره از بازى ها بود.
شجاعى تنها فوتباليست ايرانى است كه سابقه سه بار حضور در جام جهانى را 
در كارنامه اش دارد و حاال در كنار جواد نكونام و مهدى مهدوى كيا، يكى از سه 
بازيكن تاريخ فوتبال ايران است كه حضور در چهار دوره جام ملت هاى آسيا را 
هم تجربه كرده است.مسعود با 3 بار حضور در جام هاى جهانى و چهار بار حضور 
در جام هاى ملت هاى آسيا، به ركوردى بزرگ در فوتبال ايران دست يافت كه 

بعيد به نظر مى رسد بازيكنى به راحتى در آينده نزديك ركورد  او را تهديد كند. 

اميد ابراهيمى و بيرانوند 
تغيير ناپذيرترين مردان كى روش 

ورزش: كارلوس كى روش در چهار بازى گذشــته تيم ملى مجموعاً از 
21 بازيكن استفاده كرد و اين آمار نشــان مى دهد به جز پيام نيازمند و 
امير عابدزاده، ساير ملى پوشان در اين مسابقات به ميدان رفته اند.تنها 
بازيكنانى كه در هر چهار بازى گذشــته در تركيب ابتدايى قرار گرفتند 
و تا پايــان بازى هم در زمين حضور داشــتند، عليرضــا بيرانوند و اميد 
ابراهيمى هستند.بيرانوند و ابراهيمى با 360 دقيقه حضور در ميدان در 
بين بازيكنان ايرانى صاحب ركورد بيشترين دقايق حضور در جام ملت 
ها مى باشند. پس از اين دو، سردار آزمون با 358 دقيقه در جايگاه سوم 
قرار دارد. مسعود شجاعى كاپيتان تيم ملى هم با تنها 2 دقيقه بازى برابر 

عمان داراى كمترين ميزان حضور در زمين است.

گزارش تمرين تيم ملى فوتبال
 طراحى شكست چينى 

ورزش: تمرين تيم ملى فوتبال كشورمان يك روز پس از ديدار مقابل عمان 
و صعود به مرحله يك چهارم نهايى جام ملت هاى آسيا، عصر ديروز در زمين 
شماره 2 باشگاه كريكت ابوظبى برگزارشد.در اين تمرين بازيكنانى كه مقابل 
عمان از ابتدا در تركيب بودند، با انجام ريكاورى در هتل، در تمرين تاكتيكى 

غايب بودند.
بازيكنان 15 دقيقه ابتدايى تمرين كار با توپ را انجام دادند تا با حضور كارلوس 
كى روش دستور آغاز تمرين داده شــود. پس از حضور كى روش در تمرين، 
بازيكنان ابتدا با دويدن دور زمين تمرينات خود را آغاز كردند. دروازه بان هاى 
تيم ملى به صورت جداگانه از ابتدا با الكســاندر لوپز مشغول تمرين بودند و 
آمادگى بااليى داشــتند. در اين تمرين بازيكنان پس از گرم كردن در يك 
گروه به بازى آقا وســط با حضور دو بازيكن توپ گيرنده پرداختند و حدود 
10 دقيقه از تمرين به اين بخش اختصاص داشت.كارلوس كى روش هنگام 
انجام بخش ابتدايى تمرين، با جديت مشغول طراحى تمرينات تاكتيكى بود 
كه يكى از اعضاى تداركات با چيدن كنز و نيزه هاى تمرين، او را كمك مى كرد.

بخش بعدى تمرين تيم ملى استارت هاى كوتاه و بلند بود و بازيكنان تمرين 
استقامتى انجام دادند. در بخش بعدى هم پاسكارى هاى تركيبى در دستور كار 
قرار داشت كه كارلوس كى روش اين بخش تمرين را به دقت زير نظر داشت. 
تلويزيون CCTV چين ديروز در تمرين تيم ملى حضور داشت و مشغول تهيه 

گزارش از تمرين ايران بود.

سلطانى فر: اجازه ندهيم براى تيم ملى حاشيه 
پيش بيايد

ورزش: وزير ورزش و جوانان درمــورد پيروزى تيم ملى فوتبال ايران 
مقابل عمان د ر مرحله يك هشتم جام ملت هاى آسيا گفت: ايران د ر 
بازى يك هشتم واقعاً د ر حد نام موقعيت و شخصيتى كه قائل بوديم 
ظاهر شد. مسعود سلطانى فر ا فزود: اين تيم شخصيت قهرمانى د ارد. 
باورمان اين است با حمايت مردم، تداركاتى كه صورت گرفته و كا در 
مر بى گرى خوب، همه دست به دست هم د ا ده تا يك وضعيت استثنايى 

بر ا ى تيم ملى رقم بخورد و به آرزوى 42 ساله اش برسد.
وى خاطرنشــان كرد: نبايد بگذاريم حاشيه به وجود بيايد. تمام هم و 
غم حضور د ر مسابقات بعدى بايد با شد و اين حضور بايد بدون جنجال 

فراهم شو د.

قرارداد غالمى با ذوب آهن فسخ شد
ورزش: بازيكن تيــم فوتبال ذوب آهن به صــورت توافقى از اين تيم 

جدا شد.
به نقل از باشگاه ذوب آهن، با توجه به درخواست كادر فنى تيم فوتبال 
ذوب آهن و با مذاكره مســتقيم با عارف غالمى، بازيكن تيم فوتبال 
ذوب آهن، قرارداد اين بازيكن با توافق دو جانبه فســخ شــد.  عارف 
غالمى از اين پس مى تواند براى پيوســتن به ســاير تيم ها مذاكرات 

خود را انجام دهد.

غلبه ياران قلى زاده بر ياران كاوه رضايى
ورزش: ياران قلى زاده در تيم شارلروا موفق شدند در ديدار مقابل بروژ 
كه كاوه رضايى را در تركيب خود دارد به پيروزى برسند. از هفته بيست 
و دوم رقابت هاى ليگ فوتبال بلژيك، بروژ ميزبان شارلروا بود و با يك 
گل شكست خورد.تك گل اين بازى را آنجال در دقيقه 17 به ثمر رساند.
در اين ديدار قلى زاده و كاوه رضايى در تركيب تيم هاى شارلروا و بروژ 

به ميدان نرفتند و بازى نكردند.

مسلمان در آستانه ترك ذوب آهن 
ورزش: محسن مسلمان هافبك تيم ذوب آهن اصفهان در تمرينات 
چند روز اخير تيمش حضور نداشته و همين موضوع در كنار اتفاقات 
ديگر سبب شــده تا هافبك 27 ســاله نزديك به در خروجى باشگاه 
اصفهانى باشد. البته فعًال مشخص نيست كه او راهى كدام تيم خواهد 
شد اما به نظر مى رسد تا همين چند روز آينده از جمع سبزها جدا شود 
و يك بار ديگر ذوب آهن را ترك كند. مسلمان در دوران فوتبالش براى 
ذوب آهن، ملوان، پرسپوليس و فوالد توپ زده و بايد ديد آيا يك باشگاه 

جديد را در فوتبال ايران تجربه خواهد كرد يا خير؟

نخستين پيروزى جاللى با نساجى 
ورزش: ديروز و در نخستين حضور مجيد جاللى براى تيم جديدش، 
دو تيم نساجى مازندران و ماشين سازى تبريز به مصاف هم رفتند كه 
در پايان اين شاگردان مجيد جاللى بودند كه با دو گل موفق به كسب 
پيروزى در بازى شدند.دو گل نساجى در اين مسابقه را كه در ورزشگاه 
كارگران برگزار شد، رحمان جعفرى و جهانگير عسگرى ثبت كردند 
كه عسگرى براى آزمايش توانايى هايش در اين مسابقه توسط جاللى 

به بازى گرفته شد.
گفتنى است؛ اين دومين شكست متوالى شاگردان مهاجرى به شمار 
مى رود كه چند روز پيش هم به شهردارى تبريز بازى تداركاتى خود 

را واگذار كرده بودند.

آپشن جديد پديده براى تقابل با پرسپوليس 
ورزش: سرمربى پديده شهر خودرو در اولين بازى تداركاتى تيمش در 
آنتاليا تركيب مورد نظرش براى ادامه ليگ را شبيه سازى كرد. يحيى 
در بازى اين تداركاتى تيمش با تكيه بر نيمكــت پرانگيزه و جوانش 
اقدام به استفاده از محمد قاسمى نژاد در پست خلعتبرى كرد و سعيد 
صادقى كه در پست وينگر راست كارنامه قابل قبولى در تركيب ابتداى 
فصل پديده داشت را دوباره به جمع نفرات اصلى تيمش در اين پست 

بازگرداند. 
به طور قطــع در صورت عدم غيبــت مهدى خانى و ســينا زامهران 
بازيكنان ملى پوش اميد پديده در اردوى تركيه، انتخاب هاى ديگرى 
هم براى يحيى روى ميز بود بخصوص اينكه مهدى خانى از ســرعت 
فوق العاده بااليى برخوردار اســت و يحيى اعتقادش به چند پســته 
بودن او را در بازى با استقالل تهران نشان داد. تركيب ميالد فراهانى، 
محمدحســين مرادمند، عبداهللا حســينى، مرتضى منصورى، رضا 
ناصحى، مسعود ريگى، اكبر صادقى، سعيد صادقى، محمد قاسمى نژاد، 
امين قاسمى نژاد و يونس شاكرى، به نظر پديده شهر خودرو آپشنال 
شده يحيى برابر پرسپوليس اســت بخصوص اينكه او در اين تركيب 
فراهانى را به جاى بهزادى درون دروازه تست كرده و عبداهللا حسينى 
را در پســت على نعمتى محروم از بازى با پرســپوليس به كار گرفته 

است.

استقاللى ها با دو پرواز به تهران بازگشتند 
ورزش: بازيكنان و كادرفنى استقالل ديروز شهر آنتاليا را ترك كردند 
و با دو پرواز به تهران رســيدند. بازيكنان اســتقالل ابتدا به استانبول 
رفتند و از آنجا با پرواز مستقيم وارد ايران شدند. شاگردان شفر در اين 
اردو دو ديدار دوســتانه برگزار كردند و با وجود مشكالت آب و هوايى 
توانستند برنامه تمرينى خود را پياده كنند و در بازگشت به تهران بعد از 

استراحتى كوتاه، دوباره تمرينات خود را از سر خواهند گرفت.

ستاره هاى سابق سرخابى 
به دنبال حذف سايپا از آسيا! 

ورزش: دو بازيكن سابق استقالل و پرســپوليس با شكايت از باشگاه 
ســايپاى تهران به دنبال حذف اين تيم از رقابت هاى ليگ قهرمانان 

آسيا هستند.
ناصر محزون، وكيل غالمرضا رضايى و آندو تيموريان، دو بازيكن سابق 
سايپا در اين باره گفت: «چون باشگاه سايپا حق و حقوق موكلينم را 
از سال 95 پرداخت نكرده بود ناچاراً موضوع را به كنفدراسيون آسيا 
گزارش داديم و متعاقب آن با مذاكراتى كه با مسئوالن سايپا داشتيم، 
قرار بر اين شد كه حق و حقوق آندو و رضايى به صورت اقساط به وسيله 
چك پرداخت شود و بر اساس يكى از بندهاى اين توافقنامه شرط شد 
در صورتى كه هريك از چك هاى موضوع توافقنامه برگشت بخورد، 
موكلينم اختيار پيگيرى گــزارش قبلى و عدم پرداخت حق و حقوق 
آنان را به كنفدارسيون آســيا خواهند داشت.» وى افزود: متأسفانه با 
وجود حسن نيتى كه موكلينم با مسئوالن سايپا داشتند آنان به تعهد 
خود عمل نكردند و ناچاراً اين موضوع را از طريق اى اف سى پيگيرى 

خواهيم كرد و عواقب آن با باشگاه سايپا خواهد بود.

اخبار جام ملت هاى آسيا
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مورچه اى به نام «صالح»
گونه جديدى از مورچه كشف شــده به نام محمد صالح، ستاره ليورپول نامگذارى 
شد.در منطقه ظفار كشور عمان، گونه اى جديد از مورچه كشف شده كه به نام ستاره 
بزرگ فوتبال مصر، «مرانوپلوس موصالحى» نامگذارى شده و كشف يك جانورشناس 
مصرى به نام مصطفى شرف است. شرف درباره اين ماجرا گفت: من به جستجو در 
گونه هاى تازه مورچه و ديگر خزندگان در جزيرة العرب و خاورميانه عالقه دارم. اخيراً 
در منطقه ظفار عمان يك گونه جديد مورچه كشــف كردم و اين گونه جديد را به 

افتخار  فوتباليست مصرى ليورپول به نام او نامگذارى كردم.

عمر خربين رسماً از الهالل جدا شد
ورزش:حريف تيم فوتبال استقالل در ليگ قهرمانان آسيا، مهاجم سرشناس خود 
را به صورت قرضى راهى ليگ مصر كرد. به نقل از اسپورت 24، سرانجام باشگاه الهالل 
با جدايى عمر خربين مهاجم نام آشناى سورى خود موافقت كرد. الهالل عربستان 
از فروش قرضى عمر خربين به باشــگاه پراميدز مصر خبر داد و اعالم كرد كه اين 
انتقال تا پايان فصل و به خواســت خود خربين انجام شده است.باشگاه مصرى هم 
خبر اين انتقال را تأييد كرد.تيم فوتبال الهالل در ليگ قهرمانان آســيا با استقالل 

هم گروه است.

بواتنگ ناگهان در بارسلونا
ورزش: كوين پرينس بواتنگ بازيكن ساسولو قرار است كه به صورت قرضى تا پايان 
فصل به بارسا ملحق شــود و اگر كاتاالن ها از روند او راضى بودند با پرداخت هشت 
ميليون يورو قراردادش را به حالت دائمى در بياورند. اين بازيكن كه ســابقه حضور 
در تيم الس پالماس در الليگا را دارد به اسپانيا سفر كرده تا قراردادش را به صورت 
رسمى امضا كند. بواتنگ قرار است كه به عنوان ذخيره لوئيز سوارز به بارسا ملحق 
شود. كاتاالن ها به دنبال جانشين مونير الحدادى مى گشتن كه در نهايت بواتنگ 

را انتخاب كردند.  

موراتا يك گام به اتلتيكو نزديكتر شد
ورزش:پيوستن موراتا به اتلتيكومادريد، حاال در آستانه انجام است و خانواده اش با حضور 
در مادريد، اين موضوع را تاييد كردند. آليس كامپيو، همسر موراتا با دو فرزندشان، از لندن 
راهى مادريد شدند و انتظار مى رود تا هفته آينده اين انتقال اعالم نهايى شود و موراتا مقابل 
ختافه اولين بازى اش را انجام دهد. اتلتيكو هنوز پيشنهاد مورد نظر چلسى را ارائه نكرده ولى 
وكالى دو باشگاه، همه چيز الزم براى انتقال را فراهم نموده اند تا هر چه سريعتر اين انتقال 
نهايى شود. مشكل دو تيم بر سر نوع اين انتقال است. دو طرف نتوانسته اند به توافق برسند 

كه موراتا قرضى تا پايان فصل راهى اتلتيكو شود يا به صورت دائمى. 

ايران در حالى در ديدار مقابل عمان در مرحله يك هشتم نهايى جام ملت هاى آسيا 2019 به برترى 2 بر صفر رسيد كه سردار آزمون 
و مهدى طارمى چند موقعيت گلزنى داشتند و مى توانستند اختالف را بيشتر كنند، اما اين اتفاق رخ نداد. با اين حال سردار 

آزمون، اتفاق مهم ديگرى را در بازى رقم زد كه حسابى سر و صدا كرد. تشخيص جهت پنالتى 
تيم عمان كه آن را به بيرانوند منتقل كرد كه اين صحنه حسابى سر و صدا كرده است. 

به بيرانوند گفتى پنالتى عمان را كدام طرف برود و درست هم گفتى . در 
اين باره توضيح مى دهى؟

من به بيرانوند گفتم كدام سمت برود، اما تصميم گيرنده عليرضاست و خودش 
تصميم گرفت كدام سمت برود.

پس انگار استعداد دروازه بانى هم دارى!
من خودم قبال دروازه بان بودم! ديديد كه گاهى قبل از شــروع تمرين هم 

دروازه بانى مى كنم.

چطور متوجه شدى كه پنالتى را كدام سمت مى زند. فيلم پنالتى هاى 
كاپيتان عمان را ديده بودى و از او شناخت داشتى؟

نه، نديده بودم. فقط حدس زدم كه آن طرف مى زند. همان حدسم را به عليرضا گفتم.

پنجشنبه بازى سختى با چين داريم كه ليپى را روى نيمكت دارد. فكر 
مى كنى درآن بازى چه اتفاقى رخ بدهد؟

بازى صددرصد سختى است و چين هم مربى بزرگى روى نيمكتش دارد. ليپى واقعا يكى از 
بزرگان فوتبال دنياست و صد درصد ديسيپلينى كه دارد را به تيم چين منتقل كرده، درست 

مثل كارلوس كى روش، اما مربى ما از او بزرگ تر است.

تو و طارمى به نوعى دوقلوهاى تيم ملى هستيد كه موقعيت هاى زيادى را مقابل 
عمان از دست داديد.

مهم برد تيم ملى است. ممكن است يك روز هم دروازه خالى را خراب كنيد. خودم يك بار بازى داشتيم 
كه دروازه خالى را بيرون زدم.  در بدترين شرايط هم بود و به برد نياز داشتيم، اما اين هم خوبى يا بدى 

فوتبال است. با اين حال ان شاءاهللا بتوانيم در بازى بعدى جبران كنيم.

سه گل زده اى و برخى مى گويند براى آقاى گل شدن هنوز هم فرصت دارى.
اكنون اگر بخواهم آقاى گل هم شوم، نمى شود. بازيكن قطر 7 گل زده است! (با خنده) اما من اصال از روز اول 

گفتم اجازه بدهيد تيم قهرمان شود، براى من از هزار عنوان آقاى گلى بهتر است.

چقدر شانس براى قهرمانى داريم؟
بهترين تيم هاى آسيا باال آمده اند و ما ديگر بازى آسانى نداريم كه بگويم بازى ما آسان است.

ورزش: عليرضا جهانبخش، بازيكن تيم ملى فوتبال كشورمان 
اعتقاد دارد كــه مهار پنالتى عمانى ها توســط بيرانوند مهم تر و 
تأثيرگذارتر از مهار پنالتى رونالدو در جام جهانى 2018 بوده است. 

بيرانوند ما را در بازى نگه داشت
لژيونر تيم ملى فوتبال كشورمان در خصوص مهار پنالتى بازيكن 
عمان توســط بيرانوند گفت:  واقعا عليرضا بيرانوند ما را در بازى 
نگه داشت و خوشبختانه با سيو فوق العاده اش باعث شد به بازى 
برگرديم.  خودم به شخصه مى گويم اين سيو و مهار پنالتى بيرانوند 
از سيو در بازى با پرتغال و مهار پنالتى رونالدو مهم تر بود. در اين 
شــرايط اگر بازى براى ما سخت مى شــد و گره مى خورد، يك 
مقدار كارمان دشوار بود. خوشبختانه بعد از اين هم كه گل اول را 
زديم، به لحاظ روحى و روانى و اعتماد به نفسى به بازى برگشتيم. 
موقعيت هايى هم كه داشتيم براى گلزنى خيلى زياد بود، اما فكر 
مى كنم دو بر صفر هم نتيجه خوبى بود كه توانستيم با اين نتيجه 

به مرحله بعدى برويم.

بازى ساده در جام وجود ندارد
عليرضا جهانبخش در خصوص غافلگيرى مقابل عمان هم گفت: 
هم من، هم كادر فنى و هم بقيه بچه هاى تيم قبال هم گفته بوديم 
كه در اين تورنمنت تيم ســاده اى وجود ندارد. تايلند در آستانه 
پيروزى مقابل چين بود و شنيدم تايلندى ها خيلى خوب بازى 

كردند. ويتنام كه در گروه ما بــود، مقابل اردنى كه در مرحله 
گروهى خوب كار كرد، برنده شد. همان طور كه گفتم بازى 
ساده وجود ندارد و فكر مى كنم بازى بعدى از اين هم سخت تر 
است. چين حريف سرسختى است و در جام ملت ها هميشه 
تيم ملى را اذيت كرده اســت. گاهى در مراحل حساس 
ما را حذف كرده، اما مقابــل آن ها براى پيروزى حاضر 

مى شويم.

اعتماد به نفسم بعد از گل بيشتر شد
وى در مورد گلزنى اش در اين بازى اظهار داشــت: 
آخرين لحظات كه آن توپ به مدافع عمان رســيد، 

سماجت بيشترى كردم تا بتوانم توپ را دنبال كنم. خدا را شكر به 
توپ رسيدم و گل زدم. با اين حال خودم هميشه اعتقاد دارم كار 
تيمى به خصوص اكنون در تيم ملى ما مهم تر از كار فردى است. 
يا من يا بچه هاى ديگر هر كدام گل بزنيم، مهم برد تيم ملى است.
اعتماد به نفسم بعد از گل بيشتر شد و چون مدت طوالنى دور بودم، 
بايد به آن شرايط و ريتم بازى برگردم. بخصوص در تيم ملى و آن 

شرايطى كه داشتم، كمى به زمان نياز بود.

 جهانبخش: سيو بيرانوند مقابل عمان مهم تر از مهار پنالتى رونالدو بود

 چين هميشه ما را اذيت كرده است 
«كالوم هودسون اودوى» پديده مورد نظر بايرن

ريبرى يا روبن جديد؟

عليرضا بيرانوند بعد از پيروزى 2 بر صفر مقابل عمــان و صعود به مرحله يك چهارم نهايى جام 
ملت هاى آسيا اظهار داشت: خوشحالم كه در اين 4 مسابقه گلى نخورده ايم و اين سهم ما  و  كل 
تيم، كادرفنى و مديريت تيم است. بهترين بازيكن ما تيم است. تيم يكدست و يكدلى داريم.

وى در مورد اينكه به لژيونر شدن فكر مى كند يا نه گفت: فقط و فقط بعد از 43 سال به دنبال 
قهرمانى تيم ملى ايران در آسيا هستم و بعد از آن به همه چيز فكر مى كنم.

بيرانوند در مورد اينكه با مهار پنالتى تيم ايران به بازى برگشــت گفت: پنالتى بد 
موقعى بود ثانيه 53 بود و اولين توپى بود كه به دست من در اين بازى مى خورد. من 
دروازه بانم و بايد حريف را آناليز كنم و بدانم كه كرنرها و كاشته هاى حريف به كجا 
زده مى شود و جاگيرى خودم و تصويرسازى را انجام بدهم. مربى دروازه بانى به من 
كمك مى كند و  چون بيشتر در مرحله تك حذفى هستيم بيشتر پنالتى زنان را 

نگاه مى كنم و واقعاً آناليز كرده بودم.
وى در مورد اينكه سردار آزمون جهت پنالتى را به او گفت: سردار به تصميمى كه 
گرفته بودم كمك كرد خودم تصميم گرفته بودم به سمت راست خودم بروم. ديده 
بودم كه كاپيتان آنها پنالتى را به سمت راست مى زند و آخرين پنالتى را هم به آن 
سمت زده بود.سردار هم به همان جا اشاره كرد و گفتم حتماً سردار ديده بوده كه 

مى گويد به همان سمت راست بروم. 
بيرانوند در مورد مهار دو توپ ديگر گفت: بله يك صحنه ديگر هم يك شوت 
خيلى بد زد مهاجم عمان كه شوت خطرناكى بود و خدا را شكر كه توانستم به 

تيمم كمك كنم و اميدوارم بتوانيم بعد از 43 سال قهرمان شويم.
وى در مورد اينكه آيا حواشى مثل صحبت هايى كه بيان مى شود كى روش 
بايد برود به گوش اعضاى تيم در اردو مى رسد، گفت: خير اين مسائل را 
دنبال نمى كنــم. تمركز ما فقط روى بازى اســت و از هيچ چيزى خبر 
نداريم كه چه مى شود. در تيم ملى فضاى خوبى است. كامنت مردم را 
كه مى بينيم مثبت و تعريف و تمجيد از كادرفنى است و خدا را شكر 
تا اكنون هم عملكردمان خوب بوده اســت. گلر تيم ملى در مورد 
اينكه يان راش برخى دروازه بانان را به چالش پرتاب دســت او 
دعوت كرده است، اظهار داشت: اين مسئله بسيار جالب بود. 
در ســايت هاى معتبرى ديدم به اين مسئله توجه كردند. 
البته مى دانستم دروازه بانان اين دعوت را نمى پذيرند اما  
برايم اين مسئله باعث افتخار است. خدا اين نعمت را به 
من داده و توانستم  از آن بهترين استفاده را داشته باشم. 

خيلى دوست دارم از اين طريق يك پاس گل بدهم. 

اميرمحمد سلطانپور: با وجود اينكه ملى پوش تيم جوانان 
انگليس از تجربه آنچنان بااليى در سطح يك فوتبال برخوردار 
نيست اما بايرن مونيخ اصرار دارد كه اين بازيكن بااستعداد را از 

چلسى خريدارى كند.
زمانى كه در ابتداى ماه دسامبر غول هاى آلمانى اولين پيشنهاد 
خود را براى خريد كالوم هودسون اودوى به چلسى ارائه كردند، 
اين وينگر نوجوان هنوز يك بازى نيز براى شيرهاى لندن در 
ليگ برتر انگليس به انجام نرسانده بود. باواريايى ها در دوره گذار 
و پوست اندازى هستند و در حالى كه بسيارى از ستاره هاى 
كهنه كار آن ها در آستانه پايان دوران فوتبال خود هستند، با 
انتخاب سرمربى جوانى مثل نيكو كوواچ، مى خواهند نسل 
جديدى از جوانان را در آليانز آرنا پرورش دهند. به نظر مى رسد 
قرمزپوشان بعد از خداحافظى فيليپ الم، با جاشوآ كيميچ 
جانشين مناسبى براى او پيدا كرده اند. در ميانه ميدان نيز رفتن 
ژابى آلونسو با حضور ستاره اى جوان به نام گورتسكا نمى تواند 
مشكل ساز باشد. اما با اين وجود بايرن همچنان به دنبال پيدا 
كردن جانشينانى براى فرانك ريبرى و ارين روبن مى گردند؛ 
ستارگانى كه بعد از بردن هرچيزى كه مى توان يك بازيكن در 
آلمان ببرد، در اين تابستان قطعا از مونيخ خواهند رفت. هر سال 
اين انتظار از بايرن مى رود كه نه تنها در بوندس ليگا حتما قهرمان 
شوند، بلكه بتوانند خود را به مراحل پايانى ليگ قهرمانان اروپا نيز 
راه يابند؛ به همين جهت آن ها بايد در هر پست در زمين چند 

گزينه خوب داشته باشند.
كينگزلى كومان، سرج گنبرى و آلفونسو ديويس فصل آينده 

براى قرارگيرى در تركيب ثابت بايرن در جناحين با يكديگر 
مبارزه خواهند كرد اما خروج همزمــان دو بازيكن كليدى 
مثل ريبرى و روبن، باعث شــده كه مسئوالن بايرن به شدت 
به دنبال خريد كالوم هودسون اودوى باشند. كومان و گنبرى 
زياد مصدوم مى شــوند و خريد حداقل يك بال كنارى ديگر 
براى موفقيت بايرن الزم است. استعدادياب هاى بايرن با ديدن 
بازى هاى هودسون اودوى در تيم ملى زير 17ساله هاى انگليس 
در قهرمانى آن ها در مسابقات قهرمانى جهان در سال 2017 و 
نايب قهرمانى در مسابقات قهرمانى اروپا به اين نتيجه رسيدند كه 
او مى تواند آينده باشگاه بايرن باشد. با ديدن ديگر ستاره جوان 
انگليس در بوندس ليگا يعنى سانچو و درخشش او در دورتموند، 
بايرن اميدوار است كه هودسون اودوى نيز مى تواند همين تاثير 
را در بوندس ليگا داشته باشد و به همين دليل قصد دارد او را 
به سومين خريد گرانقميت تاريخ خود تبديل كند. طرفداران 
بايرن در سال هاى گذشته عادت كرده اند تا وينگرهاى خود را از 
جناحين ببينند كه به داخل زده و با پاى مخالف به سمت دروازه 
شوت بزنند. هر دو بازى هودسون اودوى در ليگ اروپا در لباس 
چلسى در جناح چپ رقم خورده و تنها گلش نيز در لباس آبى 
نيز بازتاب دهنده شكل گل هايى است كه روبن به ثمر مى رساند.  
در اين صورت او پشت سر لواندوفسكى براى اين پست با مولر 
و خامس مبارزه خواهد كرد اما كار او براى حضور در جناحين 
راحت تر خواهد بود. بايد ديد كوواچ و مسئوالن بايرن مونيخ 
مى توانند در نهايت چلسى را براى فروش هودسون اودوى راضى 

كرده و گام بزرگ خود براى تغيير نسل در مونيخ را بردارند؟ 

حميد رضا خداشناس: پنجشنبه هفته گذشته بازى هاى 
گروهى ليگ  برتر فوتســال پس از 26 هفته به پايان رسيد و 
تكليف هشت تيم اول گروه 14 تيمى مسابقات براى حضور 
در پلى آف مشخص شد.تيم هاى گيتى پسند اصفهان، مس 
سونگون، فرش آراى مشــهد، حفارى اهواز، سن ايچ ساوه، 
سوهان محمد سيماى قم، شهروند ســارى و مقاومت البرز 
هشت تيمى هستند كه از پنجشنبه اين هفته براى حضور در 
نيمه نهايى بايد با هم رقابت كنند. بازى ها در اين مرحله دو از 
سه خواهد بود؛ به طورى كه چهار تيم اول جدول در دوبازى 
ميزبان حريف خود خواهند بود و يك بازى را خارج از خانه و 
در زمين حريف برگزار خواهنــد كرد. تيم هاى صعود كننده 
از اين مرحله بايد در مرحله نيمــه نهايى كه به صورت رفت 
و برگشت است، شــركت كنند و در نهايت دو تيم برتر راهى 
فينال خواهند شد . شايان ذكر است بازى فينال نيز به صورت 
رفت و برگشت برگزار خواهد شــد.  در ادامه نگاهى داريم به 

بازى هاى اين مرحله.

گيتى پسند - مقاومت البرز
بدون شك گيتى پســند اصفهان كه با 12 امتياز نسبت به 
رقيبش مس سونگون عنوان صدرنشينى ليگ را بدست آورد 
مدعى اصلى قهرمانى در ليگ امسال است. اين تيم كه تقريباً 
نيمى از بازيكنــان تيم ملى را در اختيــار دارد حاال با اتكا به 
قدرت بازيكن برزيلى تازه اضافه شــده به تركيبش از همين 
حاال به فكر باال بردن جام قهرمانى است. شاگردان رضا لك با 
توجه به صدرنشينى در ليگ در قرعه خود به مقاومت البرز تيم 
هشتم جدول خوردند كه به نظر مى رسد از همين حاال بايد 

گيتى پسند را در نيمه نهايى ديد.

مس سونگون - شهروند سارى
مدافع عنوان قهرمانى ليگ برتر كه فصل گذشته با حميد بى غم 
خوب نتيجه مى گرفت، در اين فصل آنچنان سر حال نبود و در 

حد قهرمان هرگز ظاهر نشد، اما به هر حال آن ها توانستند با 
قرار گرفتن در جايگاه دوم با قرعه آسانى رو به رو شوند. هر چند 
شهروند سارى كه در رده هفتم جدول مسابقات قرار گرفته در 
دو بازى رفت و برگشت ليگ، بازى اول را با اختالف اندك باخت 
و در بازى برگشت توانســت مس را متوقف كند اما با توجه به 
تجربه مس اين تيم را نيز مانند گيتى پسند بايد در جمع چهار 
تيم پايانى اين رقابت ها دانست مگر اينكه اتفاقات نادر فوتسال 

رقم بخورد و تيم ساروى شگفتى ساز شود.

فرش آراى مشهد - سوهان محمد سيما قم
وقتى فرش آرا پيش از شروع فصل هنوز حضورش در ليگ 
مشخص نبود و مسئوالن اين تيم مردد در تيمدارى بودند 

و از طرفى در آن اوضاع بازيكنان قديمى و سرشناس اين 
تيم ناگهان تصميم به ترك تيــم گرفتند، هيچ كس فكر 
نمى كرد كه شاگردان حسن زاده كه تمرينات پيش فصل 
را خيلى ديرتر از ســاير تيم هاى ليگ برتر شروع كردند، 
بهترين نتايــج ادوار ليــگ برترشــان را در فصل جارى 
بگيرند. شايد بها دادن به بازيكنان و مربيان جوان و بومى 
عامل موفقيت ايــن تيم در اين فصل باشــد. هر چند كه 
شاگردان حسن زاده در برهه اى از ليگ دچار افت شدند 
ولى بازگشت ســريع آن ها به ليگ سبب شــد تا با نتايج 
درخشــان در هفته هاى پايانى در نهايت در جايگاه سوم 

ليگ قرار گيرند.
در ميان چهار تيم باالى جدول بدون شك بدترين قرعه به نام 

فرش آرا خورده است، هر چند آن ها بايد با تيم ششم جدول 
رقابت كنند ولى تا دو هفته مانده به پايان ليگ سوهان محمد 
ســيماى قم نزديك ترين تعقيب كننده فرش آرا بود و عدم 
نتيجه گيرى در دو هفته آخر سبب شد اين تيم در رده ششم 
قرار بگيرد. اين تيم قمى كه از بازيكنــان و مربى بومى بهره 
مى برد در رقابت هاى گروهى ليگ در دو بازى رفت و برگشت 
موفق به شكست فرش آرا شــده و به نظر مى رسد شاگردان 
حسن زاده براى صعود به نيمه نهايى رقابت سختى را با سوهان 
محمد سيما خواهند داشت.اما آنچه در نهايت شانس فرش را 
براى صعود بيشتر مى كند دو بازى خانگى  در مقابل طرفداران 

پر شورش است. 

حفارى اهواز- سن ايچ ساوه
رقابت تيم هاى چهارم و پنجم جدول نيز از جمله بازى هاى 
نزديك اين مرحله است كه هر دو تيم كار سختى براى صعود 
خواهند داشت و شايد در اين بين بخت حفارى بخاطر ميزبانى 
دو بازى از سه بازى مرحله پلى آف، براى صعود بيشتر از سن 

ايچ باشد.

 تقويم كامل مرحله پلى آف
بازى اول مرحله يك چهارم نهايى: جمعه 5 بهمن 97

بازى دوم مرحله يك چهارم نهايى: پنجشنبه 11 بهمن 97
بازى سوم مرحله يك چهارم نهايى: جمعه 19 بهمن 97

بازى رفت نيمه نهايى: جمعه 26 بهمن 97
بازى برگشت نيمه نهايى: جمعه 3 اسفند 97

بازى رفت فينال: جمعه 10 اسفند 97
بازى برگشت فينال: جمعه 17 اسفند 97

گفتنى است برنده گيتى پسند - مقاومت در مرحله نيمه نهايى 
به مصاف برنده حفارى و سن ايچ خواهد رفت و از سوى ديگر 
برنده مس سونگون - شهروند سارى براى راه يابى به فينال 

با برنده فرش آرا و سوهان محمد سيما ديدار خواهند كرد.

نگاهى به بازى هاى پلى آف ليگ برتر فوتسال

كام مشهدى ها با سوهان قم شيرين مى شود؟

همراه با جام ملت هاى آسيا

هم گروه است.

0عربستان

سينا حسينى : ســامورايى ها با غلبه بــر تيم فوتبال 
عربســتان در مرحله حذفى رقابت هاى جام ملت هاى 
آســيا به عنوان چهارمين تيم صعــود كننده به جمع 
هشــت تيم برتر جام راه يافتند تــا عقاب هاى صحرا با 
وجود روياهاى فــراوان براى كســب موفقيت در جام 

ملت هاى آسيا با  جام هفدهم خداحافظى كنند.
ژاپنى ها با زدن يك گل و مديريت عالى بازى، عربستان 
را حــذف كردند و بــه مرحله يك چهــارم نهايى جام 
ملت هــا راه يافتند.حــاال ژاپن براى حضــور در نيمه 
نهايى بايد به مصاف پديــده اين دوره از رقابت ها برود 
و در مصاف با تيم ويتنام تالش كند تا مجوز حضور در 

مرحله نيمه نهايى را به دست آورد.
عربســتان بازى را بهتر شــروع كــرد و در 15 دقيقه 
ابتدايى بازى كامال بر بازى مســلط بود و بازى بهترى 
ارائه داد تا اينكه روى يك كرنر تاكهيرو تومياســو در 
دقيقه 20 توانســت با ضربه ســر دروازه عربستان را 

باز كند. 
عربســتان در ادامــه با حركــت موالــد روى دروازه 
سامورايى ها خطرساز شــد ولى نتوانست دروازه اين 

تيم را باز كنــد. در نهايت نيمه نخســت اين ديدار با 
ســوت ايرماتوف با برتــرى يك بر صفــر ژاپنى ها به 

پايان رسيد.
با شــروع نيمه دوم عربســتانى ها توپ و ميدان را در 
اختيــار گرفتند و ژاپن نيــز به دنبــال ضدحمله بود. 
در دقيقــه 50 مينامينو در محوطه جريمه عربســتان 
صاحب توپ شــد ولى داور خطاى هند اين بازيكن را 

اعالم كرد و اجازه زدن ضربه را نداد. 
در دقيقه 60 يوشينورى موتو فرصت طاليى گلزنى را 
براى ژاپن از دســت داد و نتوانست دروازه عربستان را 
باز كند. يك دقيقه بعد سالم الدوســارى با يك ضربه 
خطرناك ســعى در باز كردن دروازه ژاپن داشــت كه 

موفق نبود.
در دقيقه 64 هتان با شوت از راه دور خود مى توانست 
بازى را به تساوى بكشــاند ولى موفق نبود و ضربه او با 
بدشانسى راهى به دروازه نداشت تا اين ديدار با برترى 

يك بر صفر ژاپن خاتمه يابد.
تيم ژاپن با اين پيــروزى در مرحله بعــدى به مصاف 

ويتنام مى روند.

پرهاى عقاب صحرا ريخت

ژاپن 1
مالكيت توپ

٪76,3٪23,7

شوت
155

شوت در چارچوب
12

پاس
659197

پاس صحيح
٪85,6٪60,4

نبرد موفق
٪57,1٪55

0استراليا

ورزش: اســتراليا با شكست ازبكســتان در ضربات 
پنالتى راهى مرحله يك چهــارم نهايى جام ملت هاى 

آسيا شد.
در ادامــه مرحله يك هشــتم نهايى جــام ملت هاى 
آسيا، استراليا و ازبكستان از ساعت 17:30 ديروز در 
ورزشــگاه خلفان بن زايد ابوظبى به ميدان رفتند كه 
اين ديدار در وقت هاى معمول برنده نداشــت و بازى 

راهى وقت هاى اضافه شد.
در نيمه نخست اين ديدار ازبكستان بازى بهترى را ارائه 
كرد و توانســت موقعيت هاى گلزنــى خطرناك ترى را 
خلق كند اما اين اتفاق براى زدن گل نخست كافى نبود.

در نيمــه دوم و با تعويض هــاى آرنولد، اســتراليا به 
بازى برگشــت و كامًال تيم برتر زمين بــود و بارها تا 
يك قدمى گلزنى پيش رفتند ولى هر بار تيزهوشــى 
مدافعان ازبك و بــى دقتى مهاجمان اســتراليا مانع 
از گل شدن اين فرصت ها شــد. تا اين بازى در وقت 
قانونى با تســاوى بدون گل به پايان برســد و دو تيم 

راهى وقت هاى اضافى شوند.
با شــروع وقت هاى اضافــه به نظر مى رســيد دو تيم 
تــالش بيشــترى را براى گلزنــى انجــام دهند ولى 
نسبت به وقت هاى معمول، بازى محتاطانه تر و كسل 
كننده اى را به نمايش گذاشتند به طورى كه خستگى 
در ســاق پاى بازيكنان هر دو تيم مشــهود بود. 30 
دقيقه وقت اضافه نيز حاصلى جز تســاوى بدون گل 
براى دو تيم نداشت تا شاگردان آرنولد و كوپر اميدوار 

به ضربات پنالتى باشند.
 اما در ضيافت پنالتى ها شــانس با كانگورو ها يار بود 
و آن ها موفق شــدند در نهايت با برتــرى چهار بر دو 
راهى مرحله يــك چهارم نهايى جام ملت هاى آســيا 
شــوند. عزيزبك توختاخوجيف و مــارات بيكمايف از 
ازبكســتان ضربات خود را از دست دادند تا شاگردان 
هكتور كوپر آرژانتينى دومين حذف شده بزرگ جام 
ملت هاى آســيا 2019 امارات لقــب بگيرند. پيش از 

اين عربستان نيز با جام خداحافظى كرده بود.

صعود كانگوروها در ضيافت پنالتى

ازبكستان 0 42
مالكيت توپ

٪60,7٪39,3

شوت
177

شوت در چارچوب
92

پاس
909579

پاس صحيح
٪88,6٪78,2

نبرد موفق
٪70,6٪50

اميرمحمد ســلطانپور:  در آخريــن روز از مرحله يك 
شانزدهم نهايى جام هفدهم در اولين بازى امروز كره جنوبى 
به مصاف بحرين خواهد رفت. كــره اى ها در دور گروهى 
بى نقص كار كردند و با كســب ســه پيروزى و بدون گل 
خورده به عنوان سرگروه راهى اين مرحله شدند. با وجود 
پيروزى در تمامى ديدارها، برد مشابه 1-0 مقابل فيليپين 
و قرقيزستان نتايجى نبود كه از آن ها انتظار مى رفت. براى 
بازى سوم اضافه شدن ستاره اى به نام سون هيونگ مين 
مهاجم تاثيرگذار تاتنهام به اين تيم به كل شرايط كره اى ها 
را بهبود بخشــيد تا با يك پيروزى 2-0 مقابل چين نشانه 
هاى قدرت خود را بروز دهند. از طرف ديگر بحرين به عنوان 
بهترين تيم سوم مســابقات به اين مرحله راه يافت. آن ها 
حتى با وجود كسب چهار امتياز نتوانسته بودند در بين دو 
تيم برتر گروه A قرار بگيرند اما با اين تعداد امتياز براحتى 

سهميه تيم ســوم برتر را كســب كردند. بحرين در بازى 
افتتاحيه مسابقات مقابل ميزبان 1-1 مساوى كرد. در بازى 
دوم مقابل تايلند شكست خورد اما با پيروزى در لحظات 
پايانى مقابل هند موفق شد جواز حضور در اين مرحله را به 
دست بياورد. اين بازى به قضاوت داور ژاپنى برگزار مى شود 
و برنده آن بايد در مرحله يك چهارم نهايى به مصاف برنده 

ديدار قطر و عراق برود.

تا اينجاى كار مى توان دو تيم قطر و عراق را قوى ترين 
تيم هاى عربى براى رســيدن به قهرمانى مســابقات 
دانســت. اين دو در دور گروهــى توانايى هاى بااليى 
از خود نشــان داده و مردم كشورشان را اميدوار كرده 
اند . قطــر بهترين عملكرد را در ميــان همه تيم ها در 
دور گروهى مسابقات از خود به نمايش گذاشت. آن ها 
هر ســه ديدار خود را با پيروزى پشــت سر گذاشته و 
ده گل بــه دروازه حريفان زدند و ايــن در حالى بود 
كه هيچ گلــى را دريافت نكردند. قطــر 2-0 لبنان را 
در اولين بازى برد، با شــش گل كره شمالى را در هم 
كوبيد اما بزرگترين كار را زمانــى كردند كه در بازى 
پايانى گروه 2-0 عربســتان را از پيش رو برداشتند تا 
به عنوان ســرگروه به اين مرحلــه راه يابند. عراق هم 
كه در گروه ايران قرار داشــت عملكرد قابل قبولى را 

از خود به نمايش گذاشــته و به جز متوقف كردن تيم 
ملى، موفق شــدند 3-2 ويتنام و 3-0 يمن را شكست 
دهند تا تنها به خاطر تفاضل گل كمتر نسبت به ايران 
در رده دوم گروه قرار بگيرند. قضاوت اين ديدار را داور 
ســنگاپورى قضاوت خواهد كرد و برنده اين مسابقه با 

برنده كره جنوبى و بحرين مقابله مى كند.

تقابل بهترين هاى عربكره مدعى در مقابل بهترين تيم سوم
قطر- عراق، سه شنبه 19:30- ورزشگاه آل نهيان؛ ابوظبى كره جنوبى- بحرين، سه شنبه 16:30- ورزشگاه آل راشد؛ دوبى 

بيرانوند: مى خواهم  با دست پاس گل بدهمسردار آزمون: قبالً دروازه بان بودم!
سردار به تصميم من كمك كردكى روش بزرگ تر از ليپى است

 بر صفر رسيد كه سردار آزمون 

آزمون، اتفاق مهم ديگرى را در بازى رقم زد كه حسابى سر و صدا كرد. تشخيص جهت پنالتى 

به بيرانوند گفتى پنالتى عمان را كدام طرف برود و درست هم گفتى . در 
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ادب و هنر

خبر

گزارش قدس از مجموعه زندگينامه داستانى «ريحانه» كه به دبيرى ناصر نادرى در دست توليد است

ده كتاب براى ده زن برتر تاريخ
 ادب و هنر/تهمينه بهزادى منش انتشارات 
مدرسه اقدام به انتشــار مجموعه كتاب هايى 
باعنوان «ريحانه» كرده اســت. اين نشــر در 
قالب اين كتاب ها تالش مى كند از فراز ابرهاى 
گــذران زمــان، نگاهى نو بــه زندگى 10 زن 

ديندار تاريخ داشته باشد. 
هر اثــر، زندگينامه داســتانى يكــى از زنان 
تأثيرگذار است كه گرچه داستان زندگى شان 
در گذر زمان به بوته فراموشــى سپرده شده، 
اما هر كدامشان در تحوالت دين اسالم نقشى 

اساسى داشته اند. 
انتشــار اين مجموعه داستان ها در حالى است 
كه تاكنون كتاب هاى مربوط به زنان برتر دينى 
مختص بــه رخدادى در زندگى اين افراد بوده 
است و تاكنون داســتان مجزايى دراين حوزه 

نوشته نشده است.
تــا كنون ســه كتاب بــا عنوان هــاى «بهاى 
عاشــقى»، «دختر مــاه» و «همــراه با بانوى 
كبريا» از اين مجموعه منتشــر شــده اســت 
كــه اولــى بــه زندگينامه داســتانى حضرت 
خديجــه(س)، دومى به زندگينامه داســتانى 
حضــرت معصومــه(س) و كتــاب ســوم به 

زندگينامه داستانى فضه پرداخته است.  

«ريحانه» مجموعه اى كه 
به 10 زن برتر تاريخ مى پردازد

ناصر نادرى نويســنده كودك و نوجوان، دبير 
ايــن مجموعه 10 جلدى اســت. به گفته اين 
نويســنده مجموعــه «ريحانه» قرار اســت از 
زندگى 10 زن مؤثر در تحوالت اسالم، روايتى 

داستانى براى گروه سنى نوجوان ارائه دهد. 
حضرت فاطمه زهرا(س)، حضرت خديجه(س)، 
حضــرت معصومه(س)، حضــرت زينب(س)، 
حضرت مريــم(س)، فاطمه بنت اســد(س)، 
 ام البنين(س)، نرجــس خاتون(س)، حليمه و 
فضه زنانى هســتند كه قرار اســت زندگينامه 

آن ها در بستر داستان و رمان بيان شود. 
به گفته نادرى هدف از نوشتن اين زندگينامه ها 
آشــنايى نوجــوان امــروز با شــخصيت هاى 

تأثيرگذار است. 
او در اين خصوص توضيح مى دهد: متأســفانه 
نوجوانــان امروز بســيارى از شــخصيت هاى 
تاريخى و اسالمى مانند حضرت ام البنين(س)، 
حضرت معصومه(س)، حضرت خديجه (س) و 
يا حليمه، دايه حضرت محمد(ص) را فقط در 

حد اسم مى شناسند. 
ما تالش كرديم در قالب روايت هاى داســتانى 
زندگــى اين افراد را به نــگارش درآوريم و به 
منظور الگوســازى، آن ها را بــه نوجوان امروز 

معرفى كنيم. 
وى در خصوص نويســندگان ايــن مجموعه 
داســتانى مى گويد: محمدكاظم مزينانى، سارا 
عرفانى، مهرى ماهوتى، حسن احمدى، جعفر 
بابامرندى،  ابراهيمى، مريم كوچكى، مــژگان 
صالحيــان، هاجر زمانى و افســانه موســوى 
گرمارودى 10 نويســنده اى هستند كه به اين 
طرح پيوسته اند و قرار است اين زندگينامه هاى 
داســتانى را براى گروه سنى نوجوان در حجم 

قابل قبولى به نگارش درآورند.  
نويســنده «باغ آســمان» تأكيد مى كند: اين 
زندگينامه هــاى داســتانى تصويــر كاملى از 
زندگى زنان نامدار را براى نوجوان امروز روايت 

مى كند. 
همه اين كتاب ها به گونه اى نوشــته مى شوند 
كه هــم به لحاظ داســتانى و هــم به لحاظ 
زبان، فرم و محتــوا جذابيت هاى الزم را براى 

نوجوانان داشته باشند. 

بى توجهى تاريخ به زن
نادرى در پاسخ به اين پرسش كه چرا فقط اين 
آثار به زندگى زنان اختصاص دارد، گفت: اين 
آثار اگرچه بر اســاس زندگى 10 زن برجسته 
نوشــته شــده اند، اما بــراى همــه مخاطبان 
خواندنى خواهد بود و در اين مورد جنســيت 

تعيين كننده نيســت. اما علت توجه ما به اين 
زنان به خاطر كم توجهى و عدم اقبالى اســت 
كه به اشتباه در تاريخ درباره جنس زن وجود 

داشته است. 
خوانــدن اين آثار مى توانــد در ايجاد هويت و 
شكل دهى به شــخصيت دختران امروز مؤثر 
باشــد و اميد داريم دختــران امروز با خواندن 

اين آثار به درك بهترى از جنس زن برسند. 
نويســنده «آواز گنجشــك ها» با بيان اينكه 
درباره شخصيت هاى مذهبى،  داستان  نوشتن 
كار چندان ســاده اى نيست، مى گويد: در اين 
موارد نويســنده هم بايد به مستندات تاريخى 
وفادار باشــد و هم عناصر داســتانى را رعايت 
كند تا بتواند داستانى جذاب و خالقه بنويسد 
و از آنجا كه نوشــتن براى گروه سنى نوجوان 
ســختى هاى خودش را دارد، با جلساتى كه با 
نويسندگان داشــته ايم قرار شد اين داستان ها 
هم خألهاى داســتانى را پــر كند، هم جذاب 
و خواندنى باشــد و هم به مستندات تاريخى 

وفادار بماند. 

براى 10 زن برتر تاريخ 
10 كتاب هم وجود ندارد!

وى در خصوص منابع اندك در زمينه زندگى 
اين زنان الگوســاز، عنوان مى كنــد: در حال 
حاضر درباره اين 10 زن حتى به اندازه تعداد 
انگشــتان يك دســت هم كتاب، اثر تحقيقى 
و يــا تأليفى وجــود ندارد و تعــداد منابع كم 
است. نويســندگان براى منبع شناسى بايد به 
مشاورى كه نشــر به آن ها معرفى كرده است، 

مراجعه كنند. 
نادرى در خصــوص حدومرز تخيــل در آثار 

داســتانى ايــن نويســندگان، گفــت: به جز 
نوشتن داســتان زندگى حضرت زهرا(س) كه 
معصوم هســتند، براى نوشتن داستان زندگى 
ســاير بانوان دســت نويســنده براى تخيل و 
پردازش هاى زبانى باز است، اما از آنجا كه اين 
آثار رمان نيســت و زندگينامه داستانى است، 
نويســندگان بايد بر دو عنصر سنديت تاريخ و 
رعايت عناصر زندگينامه نويسى توجه كنند و 
آن را جــدى بگيرند. به هر حال مســئله مهم 

صحت اطالعات تاريخى است.  
نــادرى در ادامــه در خصوص نحــوه توزيع 
ايــن كتاب ها توضيــح مى دهــد: از آنجا كه 
اين آثــار تحقيقى هســتند و زحمات زيادى 
بــراى نگارش آن ها كشــيده شــده اســت، 
نشــر مدرســه پس از انتشــار مجلدهاى اين 
مجموعه، بــا مدارس و نهادهايى كه مى توانند 
آثــار را به دســت مخاطب برســانند رايزنى 

خواهد كرد. 

«دختر ماه»، «بهاى عاشقى» 
و «همراه با بانوى كبريا» 

گفتنى است تا كنون سه جلد از اين مجموعه 
كتاب منتشر شده اســت كه بر همين اساس  
همزمان با والدت حضرت فاطمه معصومه(س) 
كتاب «دختر ماه» كــه به زندگى و زمانه اين 
بانوى بزرگوار مى پردازد، روانه بازار كتاب شد. 
اين كتاب روايتى داســتانى از زندگى حضرت 
معصومه(س) اســت كــه در 18 فصل چاپ و 

راهى باز نشر شده است.
در اين كتاب، زندگينامه حضرت معصومه(س) 
از بــدو تولد تــا مهاجرت و شــهادت روايت 
مى شــود و نويسنده كوشــيده تا هم داستانى 
روان و خوشخوان بنويسد و هم نوجوان ها را با 
زندگى خواهر بزرگوار امام رضا(ع) آشــنا كند. 
كتاب «بهاى عاشــقى» هم از سرى كتاب هاى 
ريحانه اســت كه به قلم مهرى ماهوتى نوشته 
شــده و زندگينامه داســتانى حضرت خديجه 

(س) است.
مهرى ماهوتى، نويســنده اثر سعى كرده است 
در فصل هــاى مختلف اين كتاب بر آيات قرآن 
و روايت معتبر تكيه كند و تا حد توان فضايل 
آن حضــرت از جمله ايمان و اعتقاد راســخ، 
نجابت و پاكدامنــى، حق جويى و حق پذيرى، 
ايثار و فداكارى، حسن رفتار با همسر، راستى 
و درســتى، مقاومــت و صبــورى و... را بازگو 

كند.
همچنين كتاب «همراه با بانوى كبريا» هم كه 
توسط افســانه موسوى گرمارودى نوشته شده 

است بتازگى به بازار كتاب آمده است.

برش

 در حال حاضر درباره اين 10 زن 
حتى به اندازه تعداد انگشــتان 
يك دست هم كتاب، اثر تحقيقى 
و يا تأليفــى وجود ندارد و تعداد 
منابع كم است. نويسندگان براى 
منبع شناسى بايد به مشاورى كه 
نشر به آن ها معرفى كرده است، 

مراجعه كنند

قطعه جديد محسن توسلى به مناسبت 40 سالگى انقالب

مهر: خواننده موسيقى انقالب در تشريح تازه ترين فعاليت هاى خود با اشاره به 
توليد يك قطعه به مناسبت 40 سالگى انقالب اسالمى، از كم توجهى مديران 

جشنواره فجر به خوانندگان انقالبى گاليه كرد.
محسن توسلى ضمن اشــاره به تازه ترين فعاليت هاى خود بيان كرد: بتازگى 
كار ساخت يك اثر جديد به مناســبت 40 سالگى انقالب اسالمى را به پايان 
رسانده ايم. در اين قطعه قاسم صرافان شاعر و اميد رهبران به عنوان آهنگساز و 
تنظيم كننده حضور دارند. اين اثر تا 10 روز ديگر براى انتشار آماده مى شود و 
تصور مى كنم با توجه به محتوايى كه براى اين كار در نظر گرفته شده، مى تواند 
با استقبال مخاطبان نيز روبه رو شود. پى رنگ كلى اين اثر مشتمل بر يك قطعه 
حماسى و غرورآفرين است و ما همچنين از يك قطعه موسيقايى نوستالژيك 

ديگر استفاده كرديم كه بتواند به جذاب تر شدن فضاى اثر كمك كند.
وى درباره نحوه حضور خوانندگان آثار انقالبى در رويدادهايى مناســبتى چون 
جشنواره موســيقى فجر اظهار كرد: متأسفانه سال هاى زيادى است كه ستاد 
برگزارى جشنواره موسيقى فجر توجه چندانى به خوانندگان ارزشى ندارد، گويى 

جشنواره موسيقى فجر جاى ما نيست.
توسلى افزود: بهتر اين بود دوستان با اضافه كردن بخشى ويژه با موضوع موسيقى 
انقالب، از خوانندگان فعال اين حوزه، كه فكر مى كنم بيش از چندين اثر را براى 
مناسبت هاى مختلف از جمله دهه فجر توليد كرده اند، براى حضور در جشنواره 
دعوت مى كردند. موضوعى كه تا به امروز اتفاق نيفتاده و من هم اميد چندانى به 
بهبود اوضاع ندارم. اين خواننده در بخش ديگرى از صحبت هاى خود گفت: هم 
اكنون تعداد اندكى از خوانندگان آثار انقالبى هستند كه به سهم خود تالش هاى 
زيادى هم براى توليد آثار با كيفيت در حوزه تخصصى شــان انجام داده اند، اما 
من نمى دانم چرا ماجرا به گونه اى است كه دوستان در رويدادى چون جشنواره 
موسيقى فجر كه جاى حضور اين خوانندگان است، كم لطفى كرده و دعوتى از 

هنرمندان فعال اين عرصه انجام نمى دهند.
وى در پايان تأكيد كرد: قطعاً چنين بى مهرى هايى موجب مى شود كه هنرمندان 

فعال اين عرصه انگيزه كمترى براى توليد كارهاى انقالبى داشته باشند. 

ده كتاب براى ده زن برتر تاريخ
انتشارات 
مدرسه اقدام به انتشــار مجموعه كتاب هايى 
باعنوان «ريحانه» كرده اســت. اين نشــر در 
قالب اين كتاب ها تالش مى كند از فراز ابرهاى 
 زن 

هر اثــر، زندگينامه داســتانى يكــى از زنان 
تأثيرگذار است كه گرچه داستان زندگى شان 
در گذر زمان به بوته فراموشــى سپرده شده، 
اما هر كدامشان در تحوالت دين اسالم نقشى 

انتشــار اين مجموعه داستان ها در حالى است 
كه تاكنون كتاب هاى مربوط به زنان برتر دينى 
مختص بــه رخدادى در زندگى اين افراد بوده 
است و تاكنون داســتان مجزايى دراين حوزه 

تــا كنون ســه كتاب بــا عنوان هــاى «بهاى 
عاشــقى»، «دختر مــاه» و «همــراه با بانوى 
كبريا» از اين مجموعه منتشــر شــده اســت 
كــه اولــى بــه زندگينامه داســتانى حضرت 
خديجــه(س)، دومى به زندگينامه داســتانى 
حضــرت معصومــه(س) و كتــاب ســوم به 

ناصر نادرى نويســنده كودك و نوجوان، دبير 

معرفى كنيم. 
وى در خصوص نويســندگان ايــن مجموعه 
داســتانى مى گويد: محمدكاظم مزينانى، سارا 

ده كتاب براى ده زن برتر تاريخ

اين آثار به درك بهترى از جنس زن برسند. 
نويســنده «آواز گنجشــك ها» با بيان اينكه 
درباره شخصيت هاى مذهبى،  داستان  نوشتن 

داســتانى ايــن نويســندگان، گفــت: به جز 
نوشتن داســتان زندگى حضرت زهرا(س) كه 
معصوم هســتند، براى نوشتن داستان زندگى 
ســاير بانوان دســت نويســنده براى تخيل و 
پردازش هاى زبانى باز است، اما از آنجا كه اين 
آثار رمان نيســت و زندگينامه داستانى است، 
نويســندگان بايد بر دو عنصر سنديت تاريخ و 
رعايت عناصر زندگينامه نويسى توجه كنند و 
آن را جــدى بگيرند. به هر حال مســئله مهم 

صحت اطالعات تاريخى است.  
نــادرى در ادامــه در خصوص نحــوه توزيع 
ايــن كتاب ها توضيــح مى دهــد: از آنجا كه 
اين آثــار تحقيقى هســتند و زحمات زيادى 
بــراى نگارش آن ها كشــيده شــده اســت، 
نشــر مدرســه پس از انتشــار مجلدهاى اين 
مجموعه، بــا مدارس و نهادهايى كه مى توانند 
آثــار را به دســت مخاطب برســانند رايزنى 

خواهد كرد. 

«دختر ماه»، «بهاى عاشقى» 
و «همراه با بانوى كبريا» 

گفتنى است تا كنون سه جلد از اين مجموعه 
كتاب منتشر شده اســت كه بر همين اساس  
همزمان با والدت حضرت فاطمه معصومه(س) 
كتاب «دختر ماه» كــه به زندگى و زمانه اين 
بانوى بزرگوار مى پردازد، روانه بازار كتاب شد. 
اين كتاب روايتى داســتانى از زندگى حضرت 

ده كتاب براى ده زن برتر تاريخ
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خبر

 عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: 
مسئوالن جشنواره فجر اشتباه خود را درباره 

تهیه کننده فیلم ضدایرانی اصالح کنند
فارس: عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس ضمن انتقــاد از حضور 
کارگردان و تهیه کننده فیلم ضد 
ایرانــی »یک خانــواده محترم« 
در جشــنواره فیلــم فجر گفت: 
مسئوالن اشــتباه خود را قبل از 
آغاز جشــنواره اصالح کنند و اجازه ندهند جشنواره فیلم فجر امسال با 

تلخی شروع شود.
حجت االســالم والمســلمین نصراهلل پژمانفر،  عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس شورای اســالمی درباره حضور تهیه کننده فیلم ضدایرانی »یک 
خانواده محترم« در میان داوران ســی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به 
خبرنگار سینمایی خبرگزاری فارس گفت: در اموری که به داوری منتهی 
می شــود، یکی از مسائلی که باید به آن توجه شود، این است که داوران 
باید افرادی باشند که غیر از توانمندی در داوری، اشکاالت و ایراداتی در 
آن حوزه به آن ها وارد نباشــد. متأسفانه اگر داوری در دست افرادی افتد 
که خودشان خطاها و مشکالتی در آن عرصه داشته اند، آن داوری ها هیچ 

موقع نمی تواند یک داوری صحیح و قابل اعتماد باشد.
وی بــدون ذکر نــام »محمد آفریــده«  ادامه داد: در بخــش »نگاه نو« 
جشنواره فیلم فجر، یکی از اعضای گروه پنج نفره داوران، متأسفانه سابقه 
تهیه کنندگی فیلمی را دارد که این فیلم ضد ارزش های ایرانی اســالمی 
اســت و با توهین های فراوانی به ارزش های ایرانی و خانواده معظم شهدا 
همراه بوده اســت. اگرچه چند سالی از ساخت این فیلم می گذرد، منتها 

رفتاری دال بر پشیمانی از سوی تهیه کننده این فیلم دیده نشده است.
وی بدون ذکر نام فیلم »یلدا« به کارگردانی مســعود بخشی اظهار کرد: 
متأسفانه اتفاق بد دیگر این است که کارگردان همان فیلم ضد ایرانی، یک 
فیلم دیگری را کارگردانی کرده و به عنوان یک فیلم اولی در جشنواره فجر 
فرستاده و پذیرفته شده است، در حالی که این کار کامالً غلط و غیرقانونی 
و نشان دهنده ضعف مدیریت در جشنواره فجر است، جشنواره ای که در 
چهل ســالگی انقالب باید رویکرد محتوایی داشته باشد و ارزش های ۴۰ 
ساله انقالب را بخواهد نشان دهد، امروز جشنواره به این سمت رفته است 
که پرچم این جریان را به دست افرادی داده که کارنامه ای سیاه و غیرقابل 

قبولی دارند.
بر اســاس این گزارش، داوران بخش نگاه نو در سی و هفتمین جشنواره 
فیلم فجر روز گذشته کار خود را آغاز کرده اند و تهیه کننده فیلم ضدایرانی 

نیز در این میان حضور دارد.

 30 مرغ سه میلیون تومانی!
ماجرای تندیس های جشنواره ها از خبری آغاز شد که 
عزت  اهلل علیزاده مدیر اجرایی جشنواره سی و هفتم 
فیلم فجر درباره ساخت و تولید آن ها گفت. وی در 
این خبر گفته بود: »متأسفانه امکان تولید سیمرغ های 
جشنواره با کیفیت مدنظر ما در داخل کشور وجود 
ندارد و به همین دلیل کار ســاخت سیمرغ ها را به 
یک کارگاه کریستال سازی در دبی سفارش داده ایم.« 
جالب است که علیزاده در ادامه همین گفت و گو به 
خرید 3۰ سیمرغ و مسئله پیچیده ترخیص گمرکی 
ســیمرغ ها اشــاره می کند. نکته جالب  تر هم سفر 
حضوری مدیر اجرایی جشنواره فیلم فجر به دبی که 
این مشکالت رفع شود. سیمرغ هایی که برای ساخت 
هر ســیمرغ حدود 9۰۰ درهم امارات معادل حدود 
ســه میلیون تومان پرداخت شده است.بعد از اعالم 
این خبر انتقادهایی علیه این ماجرا در رسانه ها منتشر 
شد. به گفته منتقدین در شرایطی که اقتصاد کشور 
دچار بحران شده است چرا مسئوالن جشنواره فیلم 
فجر تصمیم گرفته اند تا طراحی و تولید سیمرغ های 
جشنواره امسال را به اماراتی ها بسپارند و هزینه های 
آن را به خارج از کشور ببرند؟! همین مسئله موجی از 
انتقادها را در فضای مجازی به راه انداخت و سؤاالتی 
را در اذهان عمومی ایجاد کرد. به عنوان مثال، محمد 
رضا باقری، کارشناس رسانه در صفحه توییتر خود 
در این باره نوشــت: »شما فکر کن در عصری که ما 
ماهواره به فضا می فرســتیم، سیمرغ جشنواره فجر 
انقالب باید از امارات بیاید! در ایران کســی سیمرغ 
با کیفیت نمی سازد؟! این دهن کجی نمادی از نادیده 

گرفتن »ایران« در سینمای کشور است.«

 دم خروس یا قسم حضرت عباس
این هزینه ها در حالی برای ساخت نمادهای جشنواره 
فیلم فجر صرف می شــود که پیش از این مسئوالن 
جشنواره و حتی سازمان سینمایی هم اشاره کرده 
بودند، امسال با مشکالت عدیده مالی مواجه هستند 
و باید صرفه جویی کنیم. حتی دبیر جشنواره فیلم 

فجر در برنامه »شــهر فرنگ« شــبکه خبر درباره 
برآورد هزینه های جشنواره امسال گفت:» هزینه های 
جشنواره سی وششم نسبت به جشنواره سی و پنجم 
یک سوم کاهش پیدا کرد. سال گذشته برآورد هزینه 
داده نشــد و گفتیم با مدیریت، کاهش هزینه ها را 
داشته باشیم که خوشبختانه موفق بودیم. امسال هم 
همان کار را انجام می دهیم. با همین سرفصل ها مانند 
سال گذشته با مدیریت بهینه، صرفه جویی می کنیم 

تا شاهد هزینه معقول و منطقی باشیم.
اما ساخت سیمرغ ها در دبی و هزینه های گزاف تولید 
و ترخیص آن خــودش تناقض هایی ایجاد می کند 
و مصداق ضرب المثل دم خروس و قســم حضرت 

عباس را پیدا کرده است. 
جالب اینکه براساس گزارش خبرگزاری ها مسئوالن 
جشــنواره هم حاضر نشدند به این تناقض ها پاسخ 
دهند. چرا که ابراهیــم داروغه زاده در گفت و گویی 
با خبرنگار خبرگزاری تسنیم گفته است: »بروید با 
خــود آقای علیزاده صحبت کنید و من صحبتی در 
این زمینه ندارم«. این فرار از پاسخگویی خود ابهامات 

و سؤاالت بیشتری را برای اهالی رسانه ایجاد کرد. 

 گالیه صنایع دستی وطنی از سیمرغ های 
بلورین خارجی

در ادامه اعتراض ها به نحوه ســفارش تندیس های 
جشــنواره فیلم فجر، رئیس هیئــت مدیره مجمع 
هنرمندان صنایع دستی با انتقاد از سفارش و ساخت 
تندیس های سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر در 
امارات گفت: اگر غیرت ملی پررنگ تر بود، بهانه عدم 
کیفیت محصوالت صنایع دســتی وطنی را مطرح 

نمی کردند.
حســین بختیاری در ادامه عنوان کــرد: البته این 
رخدادها آنچنان نیز باعث تعجب نیست زیرا جامعه ما 
که مدیران نیز شامل آن هستند دچار نوعی بیماری 
فرهنگی در بیگانه پرستی و دگردوستی فرهنگ های 
دیگر کشورها هســتند و از توانایی وطنی نیز غافل 

هستند.

وی با ابراز تأســف از اینکه بــرای یکی از مهم ترین 
جشــنواره های انقالب باید تندیس های ســاخت 
غیرایران به ایرانیان موفق اهدا شود، گفت: معتقدم 
متولیان برنامه ساخت تندیس های جشنواره فجر در 
ُدبــی اصالً مفهوم فجر و انقالب را درک نکردند و از 

حساسیت های این حوزه آگاه نیستند.
رئیس هیئت مدیره مجمع هنرمندان صنایع دستی 
تصریح کرد: متأسفانه مسئوالن و مدیران بخش های 
مختلف کشور از جمله متولیان اجرایی جشنواره فیلم 
فجر، آشنایی الزم با توانمندی هنرمندان، افراد مبتکر 

و جوانان نخبه وطن خود را ندارند.
بختیاری در پاسخ به این مسئله که شاید این عدم 
آگاهی مدیران جشنواره فیلم فجر به دلیل ضعف و 
رصد نکردن مسئوالن صنایع دستی سازمان میراث 
فرهنگی باشد، گفت: متأسفانه بی مسئولیتی برخی 
مدیران اجتناب ناپذیر است. ولی این مسئله را نیز باید 
درنظر داشت که معلوم نیست متولیان جشنواره فیلم 
فجر اصالً با مسئوالن صنایع دستی کشور مشورت 
کردند یا خیر، زیرا یک رویه ای در کشور رایج است 
که مدیران می خواهند کارهای خود را بدون مشورت 

و براساس سلیقه خود به سرانجام برسانند.
وی دربــاره اظهارنظــر مدیــر اجرایی جشــنواره 
سی و هفتم فیلم فجر که عنوان کرده است:»امکان 
ساخت سیمرغ های جشــنواره با کیفیت در کشور 
وجود نداشت«، عنوان کرد: این اظهار نظر ترجیحاً 
غیرقابل قبول است و برای این مسئله بنده، مصداق 

عینی و عملی ذکر می کنم.
رئیــس هیئــت مدیــره مجمــع هنرمنــدان 
صنایع دســتی ادامــه داد: مثاًل چنــدی قبل از 
آســتان قدس رضوی به ما اعالم شــد که نوعی 
لوســتر در بارگاه امام رضا )ع( نصب اســت که 
شیشه های سبز رنگ آن ســاخت فرانسه است 
و درخواست ساخت این لوستر را داشتند که ما 
توانســتیم در مدت ۴5 روز الله های این لوستر 
شیشه ای را به مانند کیفیت سازنده های اروپایی 

بسازیم.«

 تندیس های صنایع دستی ایران در دنیا 
زبانزد است

همچنین در این رابطه حســین خواجه بیدختی، 
سرپرست دفتر توسعه و ترویج معاونت صنایع دستی 
و هنرهای ســنتی ســازمان میراث فرهنگی نیز به 
یکی از رســانه ها عنوان کرده است: »قطعاً با وجود 
هنرمندان صنایع دستی ایرانی، وضعیت کنونی کشور 
و تأکید بر تولید ملی، انجام چنین کاری اشتباه است 
زیرا ممکن است تکنولوژی خاصی که عنوان شده در 
ایران وجود نداشته باشد اما کشورمان در هنر آبگینه 
و پس از کشورهای جمهوری چک، ایتالیا و فرانسه 
در رده چهارم دنیا قرار دارد. در چنین شــرایطی آیا 
درست است که سفارش تندیس سیمرغ بلورین را 
به امارات بدهند و به جای حمایت از تولید ملی، ارز 
زیادی از کشــور خارج شود؟ درحالی که نشان ها و 
تندیس های صنایع دســتی ما در دنیا زبانزد است، 
برای نمونه نشــان مالکیت معنوی ایران در سازمان 
مالکیت معنوی در ژنو که یک ســنگاب قلمزنی اثر 
اســتاد باباخانی است، ســرآمد تمام نشان هاست. 
همچنین در مورد تندیس های دیگر هم باید گفت 
که برای مثال، فوالد در دست هنرمندان ایرانی مانند 
موم است و نشان های فوالدی اساتید صنایع دستی 

ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 سرانجام مسئوالن پاسخ دادند
از سویی دیگر محمدعلی قنبری، مسئول اتحادیه 
شیشــه و آیینه تهــران در گفت و گو با ســتاد 
خبری سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر، 
در واکنش به انتقاداتی که به ســاخت ســیمرغ 
جشنواره در خارج از کشور مطرح می شود، گفت: 
حرف های دبیر جشــنواره درســت است، برای 
ســاخت این سیمرغ ها دســتگاه های مخصوصی 
الزم اســت که باید وارد کرد، اما نکته این است 
که برای تولیدکننده مقرون به صرفه نیســت که 
برای ســاخت 1۰۰ یا حتی 2۰۰ نمونه از آن در 

طول یک سال این دستگاه ها را وارد کند.

وی با بیــان اینکه این محدودیــت تنها مربوط 
به ســیمرغ های جشنواره نیســت، گفت: موارد 
مشــابه دیگری هم هســت که مجبور هستیم از 
خارج از کشــور وارد کنیم چون نمی توان برای 
یک طرحی که محــدود به چند عدد تندیس یا 
کاالیی خاص اســت اقدام به خرید دستگاه های 
گران کرد. رئیس اتحادیه شیشه و آیینه تهران 
ادامه داد: ساخت ســیمرغ های جشنواره فجر 
یک کار خاص اســت و با دستگاه هایی که در 
صنف ما وجود دارد امکان ساخت آن ها وجود 
ندارد.قنبری به انتقادها هم اشاره ای کرد و اظهار 
داشــت: از بعد احساســی و غرور ملی می توانیم 
بگوییم بهتر است این سیمرغ ها در داخل کشور 
ســاخته و تولید شوند و این نگاه خوبی است اما 
در بســیاری از مراکز حساس کشــور قطعات و 
وســایلی داریم که از خارج از کشور می آید چون 
یا مقرون به صرفه نیســت یا توان ساخت داخلی 

آن وجود ندارد. 
با وجود این اظهارات در پایان روز گذشته سرانجام 
مسئوالن جشــنواره در واکنش به حواشی پیش 
آمده استراتژی خود را تغییر داده علیزاده معاون 
اجرایی جشــنواره ، درباره حواشــی وارد کردن 
ســیمرغ بلورین از امارات توضیح داد و گفت: اگر 
هنرمندان و فعاالن ما در زمینه بلور و کریستال و 
شیشه، بتوانند این سیمرغ جشنواره فیلم فجر را 

بسازند، ما استقبال می کنیم.
وی افــزود: از کســانی که می توانند ســیمرغ 
جشــنواره فیلم فجر را بســازند، در خواســت 
می کنیم یک نمونه کار بــرای ما بیاورند. پس 
از رســیدن به توافق نهایی، سفارش های سال 
آینده را به آن هــا خواهیم داد؛ ما حتی هزینه 
نمونه کار ها را هــم پرداخت می کنیم. علیزاده 
تصریح کرد: ما پیش از این با کارخانه هایی که 
در زمینه بلور، کریستال و شیشه فعالیت دارند، 
تماس گرفتیم؛ به آن ها پیشنهاد دادیم که با ما 

همکاری کنند، اما این اتفاق نیفتاد.

سیما و سینما

حاشیه های جشنواره فیلم فجر زودتر از خودش کلید خورد

سیمرغ های وارداتی!
 ســیما و سینما  هر چه به زمان شروع جشــنواره فجر نزدیک می شویم، حواشی و حرف و 
حدیث هایی پیرامون برگزاری مهم ترین رویداد سینمایی کشور بیشتر می شود. یکی از نقاطی 
که همیشه بر سر آن چالش و حرف و حدیث بوده موضوع سیمرغ هایی است که به برگزیدگان 
جشــنواره فیلم فجر اهدا می شود. تندیسی که امسال هنوز از راه نرسیده دچار چالش شده و 
هیاهوی رسانه ای را ایجاد کرد. عزت اهلل علیزاده پیش از این به روزنامه همشهری گفته بود که 
هزینه ساخت هر تندیس سیمرغ در امارات سه میلیون تومان است و 30 عدد از آن ها ساخته 
شــده است. با توجه به اینکه دبیر جشنواره سی و هفتمین فیلم فجر بارها اعالم کرده بود که 
مشکالت بودجه ای وجود دارد این خبر حواشی، مخالفان و موافقانی داشت که در ادامه می خوانیم: 



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
برخــى  اول،  پيــش،  روز  ســه  دو 
كاربــران فضاى مجــازى و بعد هم 
خبرگزارى هاى مختلف نوشتند كه: «خدا كند مرضيه 
هاشمى، عافيه صديقى نشود». البته هركس كه درباره 
«عافيــه صديقى» و اتهام همكارى با القاعده چيزى 
شنيده يا ديده باشد، در نگاه نخست، شباهتى ميان 
داســتان «صديقى» و ماجراى دستگيرى «مرضيه 
هاشمى» پيدا نمى كند. يعنى سخت است باور كنيم 
سرانجام كار مجرى و خبرنگار 60 ساله شبكه «پرس 
تى وى» ممكن است همان باشد كه بر سر خانم دكتر 
پاكســتانى، عافيه صديقى آمد. آمريكايى ها، خانم 
مجرى را، روز روشــن و بدون هيچ اتهامى، آشــكارا 
بازداشــت و خبرش را هم اعالم مى كنند. اما نمونه 
مشابه پاكستانى، مخفيانه ربوده مى شود و تا مدت ها 
كسى از او خبرى ندارد. بحث شباهت يا تفاوت ميان 
ماجــرا و اتهام هاى خانم ها «صديقى – هاشــمى» 
نيست، آن هايى كه در فضاى مجازى درباره سرنوشت 
اين دو نفر هشــدار دادند، اشاره شان به نحوه رفتار 

آمريكايى ها در چنين ماجراهايى است. 

 كدام را باور كنيم
در بررسى زندگى و ســوابق «عافيه صديقى» اگر 
فقط به خواندن و مرور اخبار و مطالب منتشر شده 
توسط خبرگزارى ها بسنده كنيد، ممكن است حتى 
دچار سرگيجه هم بشويد. دكتر «صديقى» از نگاه 
برخى شبكه ها و رســانه هاى خبرى شرق و غرب، 
زن تحصيلكرده اى اســت كه طبــق ادعاى برخى 
اسناد و شواهد (هرگز ارائه نشده) سرنخ فعاليت ها 
و اقدام هايش به ماجراى 11 ســپتامبر و كمك به 
تروريست هاى القاعده مى رســد و متهم به تالش 
براى كشــتن نظاميان آمريكايى هم هســت. اين 
دسته از رسانه ها اغلب از او با نام «بانوى القاعده» ياد 
مى كنند. از نگاه برخى رسانه هاى ديگر و همچنين 
بيشتر مردم پاكستان و بســيارى از فعاالن فضاى 
مجازى، «عافيه صديقى» قربانى مســائل سياسى 
پشــت پرده و نماد رفتارهاى تروريستى آمريكا با 
مردم جهان اســت و هيچ كدام از اتهام هاى نسبت 
داده شده نيز به او نمى چسبد. سوژه امروز ما، سال 
1972 در كراچي پاكستان متولد شده و گويا چند 
ســال از كودكى اش را به همراه خانواده در كشــور 
«زامبيا» گذرانده و ســپس به زادگاهش برگشته 
است. پدرش «محمد سالي صديقي» جراح مغز و 
اعصاب در انگلســتان و مادرش «عصمت» معلم و 
مددكار اجتماعي بازنشسته و شخصيتى برجسته در 

محافل سياسي- مذهبي پاكستان به شمار مى رود. 
برادرش هم تحصيلكرده رشته معمارى در آمريكا و 
شاغل در تگزاس است. خواهرش «فوزيه» كه مدت 
زيادى پيگير وضعيت اوست نيز، دانش آموخته مغز 
و اعصاب دانشــگاه هاروارد اســت. شوهرخواهرش 
«ناصر جمالي» نيز تا پيش از بازگشت به پاكستان 
در دانشــگاه ها و بيمارستان هاى آمريكا مشغول به 
كار بوده است. خالصه اينكه در خانواده صديقى به 
طور معمول نمى توانيد كســى را با كمتر از مدرك 
دكترى پيدا كنيد. چون خودش هم در معتبرترين 
دانشــگاه هاى آمريكا درس خوانده، براى طرح هاى 
تحقيقاتــى مختلف، جوايز معتبــرى را برده و در 
مؤسسه فناورى ماساچوست (ام آى تى) كه شهرت 
جهانى دارد، در رشته علوم اعصاب درس خوانده و 
در سال 2001 از دانشگاه «برانديس» دكترايش را 
گرفته اســت و با «امجد خان» متخصص بيهوشى 
ازدواج كرده اســت. تــا اينجاى ماجرا، شــهروند 
پاكستانى اياالت متحده، از نگاه پليس و دستگاه هاى 
امنيتى آمريكا شهروندى موجه و يك دانشمند تمام 
عيار اســت كه دســت كم با 5 يا 6 مؤسسه علمى 

همكارى مستمر دارد.

 برايم كار پيدا كنيد
همســرش- امجد خان- مى گويــد: «عافيه بعد از 
حمالت 11 سپتامبر، اصرار داشت از آمريكا برويم 
چون زندگى در اين كشــور را با توجه به جو پس 
از حمالت 11 ســپتامبر براى فرزندانش خطرناك 
مى دانســت... حتى راضى بود به عنوان پزشــك و 
براى كمك به مجاهدان افغانى به اين كشور برود...». 
اطالعات و اخبار ديگرى كه درباره او منتشر شده، 
مى گويند: «اف بى آى، يك بار، صديقي و شوهرش 
را به دليل خريد اينترتني 10هزار دالري تجهيزات 
ديد در شب، لباس نظامي و كتابچه هاي نظامي مورد 
بازجويي قرار داده بود و در اين بازجويي ها امجدخان 
ادعا كرد تجهيزات را براي شكار و سفرهاي تفريحي 
خريده اســت و ماجرا ظاهراً به خير گذشت... سال 
2002 صديقــي به همراه همســر و فرزندانش به 
پاكستان بازمى گردد... در ماه آگوست 2002 زندگي 
مشترك آن ها به دليل برخي اختالف نظرها به مرز 
جدايي رسيد، تولد فرزند سوم طالقشان را به تأخير 
انداخت، اما در نهايت آن ها تا پيش از رسيدن سال 
2003 از يكديگر جدا شدند. دكتر صديقي اگرچه 
در دانشــگاه «آقاخان» شهر كراچي مشغول به كار 
شــد، ولى مدتى بعد به يكى از اســتادان دانشگاه 
«برنديس» ايميل فرستاد و از او خواست به خاطر 

اينكه در پاكستان امكانات آكادميك مناسب و الزم 
براى تخصص او وجود ندارد، برايش كارى در آمريكا 
رديف كند... مدتى پس از اين ماجرا خبر رسيد كه 
«اف بى آى» حكم دستگيرى او را صادر كرده است. 
خانم دكتر از وحشت اين ماجرا دست فرزندانش را 
گرفت تا از كراچى به اسالم آباد، نزد عمويش برود... 
نه او و نه فرزندانش هرگز به اسالم آباد نرسيدند...»!

روزنامه نگارى كه ماجرا را لو داد
خانم دكتر و فرزندانش انگار آب شده و به زمين رفته 
بودند. پيگيرى بستگان او براى يافتنش تا پنج سال 
به جايى نمى رسد. پليس پاكستان درباره سرنوشت 
او چيزى بيشــتر از اقوام و خويشاوندان «صديقى» 
نمى داند. دستگاه هاى اطالعاتى پاكستان از خانواده 
«صديقى» مى خواهند كه فعالً فقط سكوت كنند. 
آمريكايى ها هم خــود را به بى خبرى زده و حرفى 
از دســتگيرى يا بازداشت او نمى زنند. سال 2008 
بود كه برخى رســانه هاى خبرى دربــاره «زندانى 
شــماره650» در زندان «بگرام» نوشــتند. فردى 
بــه نام «معظم بيك» كه مدت هــا در زندان بگرام 
افغانستان زندانى بوده در سال 2005 ميالدى پس از 
آزادى اش، كتابى درباره رفتار آمريكايى ها با زندانيان 
نوشــت و فراموش نكرد كه از زندانى شماره650 و 
فريادهاى زنانه و دردناكش كه تنها نشانى او بود، ياد 
كند. اين كتاب به دست «ايوان ريدلى» روزنامه نگار 
انگليســى افتاد تا كنجكاوى روزنامه نگارانه اش گل 
كنــد و بعد از مدت ها پيگيــرى اعالم كند زندانى 
شــماره 650 همان «عافيه صديقى» است. از اين 
مرحلــه به بعد فعاالن حقوق بشــر ماجرا را دنبال 
كرده و آن را جهانى كردند. تحقيقات نشان مى داد 
«عافيه» در زندان بگرام بارها مورد تجاوز قرار گرفته 
و با روش هاى مختلف شــكنجه شــده است. او در 
طول اين پنج سال دچار بيمارى هاى روانى شده و 
حافظه اش را هم از دست داده بود. مقام هاى امنيتى 
پاكستان سعى داشتند روى ماجرا سرپوش بگذارند. 
كار اما از سرپوش گذاشتن، گذشته بود و آمريكايى ها 
هم پس از رسانه اى شدن داستان «عافيه صديقى» 

مجبور به اعتراف شدند اما اتهام هايى را هم متوجه 
«صديقى» كردند.

 7 مرگ آفرين
اطالعاتى كه پس از اين توسط آمريكايى ها در فضاى 
رسانه اى جهان منتشر شد، ماجرا را كامالً متفاوت 
روايت كردند. آن قدر متفاوت كه «عافيه» را به عنوان 
«بانوى القاعده» به جهان معرفى كرد. مثالً «بى بى 
سى» يا «دويچه وله» به نقل از آمريكايى ها ماجرا 
را ايــن گونه تعريف كرده اند: «پليس فدرال آمريكا 
(FBI) عافيــه صديقى را از ســال 2004 در صدر 
فهرست كسانى قرار داده بود كه تحقيقات بين المللى 
گسترده اى براى دستگيرى شان در جريان بود. وزير 
دادگسترى وقت آمريكا هم او را به عنوان تنها زن در 
فهرست «هفت فرد مرگ آفرين» قرار داد... نهادهاى 
اطالعاتى آمريكا مى گويند: «خالد شــيخ محمد» 
مغز متفكر القاعده و طراح حمالت تروريستى 11 
ســپتامبر، در جريان بازجويى ها نام عافيه صديقى 
را به عنــوان يكى از اعضاى اصلى اين تشــكيالت 
تروريستى به زبان آورده است... رسانه هاى آمريكايى 
به عافيه صديقى لقب «نابغه مؤنث» داده و مى گويند 
او از راه جمع آورى كمك هاى مالى و قاچاق الماس، 
براى تشكيالت تروريستى القاعده منابع مالى فراهم 
مى كرده است». همه اين ها در حالى است كه طبق 
اسناد و مدارك دانشگاهى، «صديقى» تا سال 2002 
بشدت درگير گذراندن واحدهاى دشوار درسى خود 
در آمريكا بوده و معلوم نيست چطور موفق شده در 
اوج تالش براى گرفتن مدارك معتبر دانشگاهى هم 
درس بخواند و هم قاچاق الماس و اسلحه بكند و هم 

در افغانستان حضور داشته باشد؟

 86 سال زندان
ادعاى برخى رســانه ها و دســتگاه هاى اطالعاتى 
آمريكا اگرچه جورى تنظيم شده كه مثًال مو الى 
درزش نمى رود اما نكته جالب ماجرا اين است كه 
آن ها پس از پنج سال مخفى كردن «صديقى» و 
شكنجه او، حاضر مى شوند اعتراف كنند، شهروند 

سابق خودشان را دســتگير كرده و از ارتباط او با 
تروريســت ها حرف مى زنند. ماجرا وقتى جالب تر 
مى شود كه «صديقى» به آمريكا منتقل شده، در 
آنجا نه به جرم همكارى با تروريست ها بلكه فقط 
به دليل حمله به نظاميان آمريكايى به 86 ســال 
زندان محكوم مى شود. داســتان بر اساس ادعاى 
آمريكايى ها از اين قرار است كه وقتى مأموران براى 
بازجويى وارد اتاقى كه «عافيه» در آن بازداشــت 
بوده مى شــوند، او خودش را پشت پرده اى مخفى 
كرده و زمانى كه مأمور بازجو، ســالح ســنگينى 
را كه همراه داشــته روى ميز مى گذارد، «عافيه» 
اسلحه را برمى دارد و مأموران را به رگبار مى بندد... 
هيــچ كدام از گلوله ها به هدف نمى خورد اما يكى 
از مأموران متهــم را با گلوله مى زند و ماجرا تمام 
مى شود! شايد شــما باور نكنيد كه در سلول و يا 
اتاق بازجويى جايى براى مخفى شدن وجود داشته 
باشد و يا قبول نداشته باشيد كه بازجوها با مسلسل 
سنگين وارد اتاق بازجويى نمى شوند، قاضى دادگاه 
آمريكايى اما همه اين ها را باور كرده و «عافيه» را با 
همان زخم گلوله اى كه در سينه دارد به 86 سال 

زندان محكوم مى كند!

 دارند چاه پيدا مى كنند؟
در ادعاى دستگاه هاى اطالعاتى آمريكا، موارد ديگرى 
هم عليه «عافيه» ديده مى شود: «هنگام دستگيرى 
در افغانســتان مواد و فرمول هايى همراه او بوده كه 
براى ساخت بمب شيميايى استفاده مى شده... وجود 
اطالعات ذخيره شــده رايانه اى از نقشه هايى براى 
حمالت تروريستى كه در كيف دستى او بوده و...» 
كه البته هيچ سند و مدركى از اين موارد به جايى 
ارائه نشده و در دادگاه نيز به اين موارد اتهامى اشاره 
نشــده است! خالصه اينكه آخر مطلب، پيدا كردن 
پاسخ اين پرســش را به عهده شما مى گذاريم: آيا 
خــداى ناكــرده در مورد «مرضيه هاشــمى» نيز 
آمريكايى ها در حال سندسازى و اتهام تراشى هستند 
و قرار است براى منارى كه دزديده اند، چاه پيدا كنند 

يا اصالً شباهتى ميان اين دو ماجرا وجود ندارد؟ 
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ايستگاه

 شادى گاهى تَه نشين مى شود!
 ايســتگاه / رقيه توســلى   از مادربزرِگ تازه 
مى گويد. از زن غريبه اى كه چند ساعت پيش توى 
رســتوران، «مهرناز» و «گلپر» صدايش زده. ســر 
ميزشان نشســته و حال محمدآقا را پرسيده، گفته 
پرتقال هاى- پايين باغ - را سرانجام فروختند يا نه؟ 

و خبر پيدا شدن انگشترى سيدميرزا را گرفته از او.
و بعــد اَخم ريخته توى صورتش كــه او و ماهرخ و 
محبوبه و بقيه زن ها، همت درست و حسابى ندارند 

كه حسينيه روستا نيمه تمام است هنوز.
«آفرينــش» در هاله اى از تعجب نگاهم مى كند كه 
عمه جان نمى دانى چه جور واقعى مى گفت: شــكم 
بعدى كه بزايم حتماً پسر است! خواب ديده.  مى گفت 
چند روز ديگر جهيزدوزان دختِر نبات خاله يادم نرود. 
من هم دســِت دخترها را بگيرم و بروم آنجا.  باالى 
چهار بار تكرار كرد شــنيده قرص اعصاب مى خورم. 
و ادامه داد: نخور! دكترها كه نعوذباهللا، خدا نيستند. 
كيسه قرص و آمپولت را اگر از من مى پرسى بردار و 
بريز توى چاه مستراح، يك آفتابه آب هم بگير رويش. 

روى كالم بزرگ ترت هم هيچى نگو.
تــا اينجا آمدم ببينم دردت چيســت گلپرجان كه 
سالم ها را بى عليك گذاشتى آمدى قهوه خانه قنبرك 
زدى؟ گاوهاى زبان بسته را هم ندوشيدى انداختى 

گردِن طاهره بخت برگشته.
به يوسف گفتم اگر حاجى آمد قليانش را چاق كند تا 
َجلدى بيايم از زبان خودت بشنوم حالت چيست كه 
به زن برادرت پيغام داده اى كه فروشنده اى. بعِد 11 

سال خوِن دل  خورى، مى خواهى زمين شالى را زير 
قيمت بدهى برود. مگر من نيستم؟ مگر باباحاجى ِدق 
نمى كند اگر بفهمد تو اينقدر َسرخود و بى صالح و 
مشورت شده اى؟مبهوت و هيجان زده چشم دوخته ام 
به «آفرينش»... كه ساكت مى شود يكهو... مى گويم 
جاِن عمه لوس نشو، بقيه اش... اين ماجرا قسمت هر 
كسى نمى  شود، بگو كه ســراپا گوشم. كه آه كشان 
مى گويد: هيچى! اين قصه پايانش باز است. 10 دقيقه 
بعد خانومى هراسان از تَه سالن آمد و با عذرخواهى، 
او را از پشت ميزمان بلند كرد. مى گفت سفارش غذا 
داده بودند كه مادرشــان غيبــش زد. دخترش بود. 
مى گفت آلزايمر هيوالســت. حافظه مــادرم را پس 
نمى دهد. يكسالى مى شــود كه غريبه شده ايم. مثل 

مسافرى كه رفته به گذشته، جاخوش كرده همانجا.
چكش: در حيرتم از بــازى روزگار. از زنى كه هنوز 
مادر اســت. از مهرنازى كه يك نفر نيست ديگر. از 
«آفرينش» و تَه نشين شدن خنده هايش و از خودم 

كه آلزايمر مثل شيشه شربت، تكان تكانم داده! 

گزارش از شخص

زندانى شماره 650
آمريكايى ها با دكتر «عافيه صديقى» دانشمند پاكستانى چه كردند؟

خروج پرهزينه
هفته نامه اسِپكِتيتر (تماشاگر) در 
تازه ترين شــماره خود به تالش 
پارلمــان بريتانيا بــراى متوقف 
نخســت وزير  ِمى»  «ترزا  كردن 
اين كشور در راه خروج از اتحاديه 
اروپا پرداخته اســت. اين نشريه 
با انتخاب تيتر «باز پس گرفتن 
كنترل» و طراحى اعضاى پارلمان 
بر روى جلد به شكل انقالبيون، از 
تالش آن ها براى به دست گرفتن 
فراينــد خروج به شــكلى آرام و 
كــم هزينه تر مى گويــد. اين در 
حالى است كه پارلمان به خروج 

درخواســتى توســط ِمى، رأى منفى داده و اكنون اين خروج مى تواند به 
شكل هاى مختلف و شايد پرهزينه اى براى بريتانيا به انجام برسد.

ترامپ در ميان ديوار
طراحى  با  نيويوركــر  هفته نامه 
جالبى بر روى جلد، به تالش هاى 
دونالــد ترامپ براى به كرســى 
نشاندن خواسته خود، در كشيدن 
ديــوار بين مرز آمريكا و مكزيك 
مى پردازد. در طراحى روى جلد 
نيويوركــر «در ميان  اين هفته 
ديــوار افتاده» كه توســط جان 
كانيو كشيده شده است؛ ترامپ را 
در اتاق رياست جمهورى در كاخ 
سفيد نشان مى دهد كه روى ميز 
معروفش مشغول كشيدن ديوار 
به دور خود است. نيويوركر معتقد 

است صدماتى كه تعطيلى دولت به خاطر تالش ترامپ براى گرفتن بودجه 
در ســاخت ديوار به آمريكا مى زند شايد بيشتر از صدمات ديوار نكشيدن 

باشد. 

فوتباليست ديروز، مجرى امروز!
نشــريه اينِترپِريِنر (كارگشا) كه 
در حــوزه كارآفرينى و موفقيت 
در حــوزه شــغل و كســب و 
كار، هــر دو ماه يكبــار به چاپ 
مى رســد، در تازه ترين شــماره 
خــود در مصاحبه اى اختصاصى 
به سراغ يكى از بهترين مجريان 
تلويزيونى در آمريكا رفته است. 
مايكل اســتراهان كه در گذشته 
يكى از بازيكنان مشــهور رشته 
فوتبال آمريكايى بــوده، پس از 
خداحافظى از اين رشته در سال 
2007 به كار رســانه اى آمد و با 

شــكل خاص و متفاوت اجراهايش به يكى از موفق ترين ها در اين حوزه 
تبديل شده است. او در مصاحبه خود مى گويد: نخستين قدم براى موفقيت 

در رشته كارى خود، بايد نترس و بى باك بود.

طرح روز/ مال خودمه ! 
نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

روزمره نگارى  طرح/ ستيو برين 

كليدها

مى فروشم... پس هستم 
 زندگى ما براى خودمان، زندگى ماست، براى بعضى ها اما ظرفيتى براى 
كاســبى است. وقتى به صفحه تلفن همراهم نگاه مى كنم كه ده ها آگهى 
ناخواسته را هر روز در معرض ديدم مى گذارد خواه ناخواه عصبانى مى شوم. 
چرا حريم شــخصى ما براى هيچ كس مهم نيســت؟ مــن يك نرم افزار 
كتابخوانى روى گوشــى ام نصب مى كنم و همين نرم افزار روزانه چندين 
پيام تجارى براى من مى فرســتد. قانون مى تواند تا حدودى اين وضعيت 
را مديريــت كند ولى به هر حال بيش از هر چيزى آگاهى ما مى تواند به 

ما كمك كند. 
دنياى ديجيتال به ظاهر زندگى را آسان تر كرده است ولى اين چيزها هم 
هست و همه اين ها وقت گيرند. من به عنوان يك آدم براى خودم زندگى 
و اهدافى دارم ولى ديگران هم همين طورند. مشكل از آنجا شروع مى شود 
كه برخى خودشــان را مجاز مى دانند بدون اجازه من از من و زندگى ام به 

عنوان ابزارى براى بهتر زيستن خودشان استفاده كنند.
آگاهى در دنياى جديد بسيار بسيار مهم است. در گذشته به طور طبيعى ما 
حرمت همديگر را نگه مى داشتيم و براى هر چيزى اجازه مى گرفتيم ولى 
امروز با غلبه تجارت اوضاع همين است كه هست. حتى در محيط مقدس 
مدرسه ممكن است به دست بچه ها كاغذهايى بدهند كه در ظاهر مشاوره 
طبى، بهداشــتى و... باشــد ولى در باطن هدفش همان هدف آگهى هاى 

تلويزيونى است.
به نظر مى رســد در دوران ما گفتمان غالب، تجارت باشــد، بزرگ ترين 
ســاختمان ها متعلق به بانك ها هســتند كه آن ها هم كار خودشــان را 
نمى كنند، داللى و تجارت مى كنند. در ادبيات سياسى حتى مدام ادبيات 
تجارى اســتفاده مى شود. همه به برند شدن مى انديشند. حتى بخشى از 
روحانيان جوان هم سوداى برند شدن دارند و برند شدن در نخستين ظهور 
خودش معناى تجارى دارد. حتى فيلمســاز و نويسنده برند ما هم همه 
شخصيت خودش را در فروختن تعريف مى كند. انگار داريم به تعريفى از 

انسان مى رسيم كه مى گويد: مى فروشم... پس هستم! 
حكما و قدما گفته اند در اين بازار اگر سودى ست با درويش خرسند است 
و امروز داريم در تمام شــئون به فروش مى رسيم. بايد به خانه برگرديم و 
دوباره همه چيز را مرور كنيم آيا ما به دنيا آمده ايم تا بفروشيم و فروخته 
شويم؟ اول از همه بايد حواسمان باشد تا ناخواسته به فروش نرسيم، قهر 
و شادى كودكان ما هم ارزش تجارى دارد. بعد از اين نوبت به اين مى رسد 
كه مأموريت هاى خودمان را بشناسيم، تعريف ما از زندگى اگر دقيق نباشد 
بسادگى بازيچه اين و آن خواهيم شد. شناخت و شناخت و شناخت و پس 
از آن عمل و عمل و عمل است كه مى تواند دستگير ما باشد تا راه خودمان 

را گم نكنيم و وقت ما صرف تحقق رؤياهاى ديگران نشود.

 روزنوشته هاى على محمد مؤدب

درگيرى هاى ترامپ با خانم نانسى پلوسى، رئيس مجلس نمايندگان برمى گردد به يك سال پيش. همان موقع كه ترامپ 
اصرار به خروج از برجام داشــت، يكى از سرسخت ترين مخالفانش، نانسى پلوســى بود. مخالفتى كه تا همين امروز بر 
سر مسائل ريز و درشــت آمريكا ادامه داشته و كار به تعطيلى دولت، جلوگيرى از سفر خارجه خانم پلوسى و... كشيده 
اســت. لجبازى هاى كودكانه ترامپ و پلوسى حاال ســوژه برخى از كاريكاتوريست هاى مطرح دنيا شده و «استيو برين» 
كاريكاتوريست مشهور آمريكايى هم با انتشار اين كاريكاتور، به درگيرى هاى مضحك ميان كنگره و كاخ سفيد واكنش 

نشان داده است!

 1. به جز از علي كه آرد / .  .  . كه علم كند 
به عالم شهداي كربال را

2. مشكل- بي سواد – گله گله
3. فراخواندن كسي به مجلسي- بردگان 

جنگجوي روم باستان
مردان-  براي  آميز  احترام   كلمه   .4

آشيانه مرغان شكاري- زن گندمگون
5. بركت يافتن- رودخانه اي به طول 
1049 كيلومتر كه شاخه اي از اوهايو 
مي باشد- سوره 20 قرآن- رده و رديف

6. باور قلبي- مخفي- جستجوكردن
باز نشاني تنظيمات رايانه-  7. وسط- 

مظهر استقامت
8.پيروي كردن- نيروي ثقل- داروي تنفسي
 9. فانوس دريايي- رايزني كردن- خياط
10.كرم كدو- گياه رنگرزي- ميوه اي بهشتي
11. قورباغه درختي- توانايي خواندن و 
نوشتن- از گازهاي گلخانه اي- نت منفي
12. آن چه از گله زاييده شود- تكيه 

كننده- طرح قديمي دبيرستاني
13. ميانجيگري كردن- كنترل

14. روزانه- آزاد- طفل 
هزار   200 از  بيش  با  گستره اي   .15

كه  كشورمان  شرق  جنوب  در  هكتار 
همه ساله پذيراي پرندگان مهاجر كنار 

آبزي فراواني است

1. برابر فارسي «لووردراپه»- گاهي
 برابر اصل مي شود

 2. سنگي بر نگين انگشتري- خودروي 
جنگي- ماه ميالدي

 3. بي آبرو- برد مشهور- هم نشينان
تركي-  گويش  در  است  نيست   .4
ورزشي با توپ و راكت- ضد عفوني شده

 5. آوردن- تناوب زراعي- قروض و بدهي ها 
6. دندان ساز- پرحرفي

داخل  كسي-  سخن  كردن  تكرار   .7
شدن- ارزش و احترام

نقيض  روسي-  مجردي  8.خوراكي   
گران- از چهار عمل اصلي رياضيات

يعقوب(ع)-  حضرت  همسران  از   .9
پژواك صدا- برتري و رجحان

10. توطئه ها- دفتر ثبت حساب هاي موقتي
قاتل  متخلف-  راننده  كابوس   .11

جنگل- ماركي براي خودروي سنگين

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم
 با ما تماس بگيريد

zadehalireza@gmail.com جدول
محمدرضا على زاده ۷۴۵۵

 12. شيخ نشيني در خليج هميشه فارس- فصلى كه 
در آنيم - زادگاه حضرت ابراهيم(ع)

 13. سازمان جهاني حمل و نقل هوايي- آفريدن- از 
گويش هاي محلي كشورمان

 14. امر از رفتن- شكيبا- كشور يخ بسته
 15. جنگ و نزاع- نمازي كه به صورت فردي اقامه 

شود

  افقى

  عمودى
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