
پسر تخم مرغی

همزمان با حمله تروریستی به مســلمانان نیوزیلند، »فریزر انینگ« 
سناتور استرالیایی که صحبت های نژادپرستانه اش هر از چند گاهی 
در فضای مجازی ســروصدا به پا می کند، با حمایت از تروریســت 
استرالیایی االصل گفته بود: »اســام هم ردیف ادیان دیگر نیست و 

مسلمان ها خودشان مجرم اند«!
صحبت های این ســناتور اســترالیایی بازتاب زیادی در رسانه های 
جهان داشــت و خیلی ها نسبت به او و مواضع غیرانسانی اش موضع 
گرفتنــد. در این بین اما نوجوان ۱۷ ســاله ای برای پاســخ به آقای 
ســناتور، زمانی که فریــزر انینگ در حال مصاحبه با چند شــبکه 
تلویزیونی اســترالیا بود، با تخم مرغ به سر او کوبید! آقای سناتورهم 
بارها ثابت کرده بی شــخصیت تر از این حرف هاســت که در مقابل 
اینچنین حرکاتی ســکوت کند، بیکار ننشســت و درحالی که تمام 
دوربین های تلویزیونی ماجرا را ضبط می کردند، پســربچه فلک زده 

را زیر مشت و لگد گرفت.
فیلم این ماجــرا در روزهای اخیر به یکی از پربازدید ترین فیلم های 
شــبکه های مجازی تبدیل شده و کاربران فضای مجازی با تعریف و 
تمجید از اقدام پســر نوجوان به او لقب »پســر تخم مرغی داده اند«. 
پســر تخم مرغی آن قدر در فضای مجازی معروف شــد که صفحه 
اینســتاگرامش در عرض یک روز نزدیک به 600 هزار دنبال کننده 

پیدا کرد!
رسانه های استرالیایی اعام کرده اند پلیس این نوجوان را آزاد کرده 
اســت. اما وکیل او خواســتار محاکمه ســناتور به علت کتک زدن 

نوجوانی زیر سن قانونی شده است!
همزمــان با این اتفاق، هزاران نفر از سراســر جهان برای هزینه های 
دفاع از پســر تخم مرغی کمک های مالی ارســال کرده اند که طبق 

اخبار رسانه ها از 40 هزار دالر فراتر رفته است. 
طبق گفته کاربــران فضای مجازی این کمک هــا با دو هدف برای 
پسر تخم مرغی ارسال می شوند. نخســت، تأمین هزینه های وکیل 
برای شــکایت از آقای ســناتور و دوم، خرید تخم مرغ های بیشــتر 
 برای تنبیه سایر سناتورهای نژادپرست که تعدادشان هم در استرالیا 

کم نیست!
این پســربچه این روزها به قهرمان مــردم در فضای مجازی تبدیل 
شده و کاربران فضای مجازی در صفحه اینستاگرام این پسربچه از او 
برای پرتاب تخم مرغ به سمت سناتور نژادپرست تشکر کرده و از او 
می خواهند سایر سناتورهای استرالیایی را هم مورد عنایت قرار دهد!

جنجال پســر تخم مرغــی در اینســتاگرام آن قدر بــاال گرفته که 
حتی نخســت وزیر اســترالیا هم بــه ماجرا ورود پیدا کرده اســت. 
آقای نخســت وزیر پســر تخم مرغی را به آرامش دعوت کرده و به 
 مجلس این کشــور پیشنهاد کرده سناتور ضد مسلمان هرچه زودتر 

جریمه شود!

اغراق ممنوع
صفحه اینســتاگرامی دفاع مقدس با انتشار 
بخشی از بیانات رهبر معظم انقاب، نوشت: 
»کســانی که در مناطق راهیان نور برای این 
مسافران روایتگر حوادث هســتند، امانت را 
در ایــن روایتگری به طور کامل رعایت کنند. 
هیچ لزومی ندارد ما اغراق بکنیم، آنچه اتفاق 
افتاده به قدر کافی شرافتمندانه و پُرانگیزه و 

جذاب هســت و لزومی ندارد ما همین طــور یک چیزی به آن اضافه کنیم. گاهی 
شــنیده می شود که نقش امداد های غیبی را به شکل عامیانه ای افزایش می دهند؛ 
خب امداد های غیبی قطعاً وجود داشت، منتها امداد غیبی به شکل های عامیانه ای 
که گاهی اوقات تصور می کنند نبود. ما در بیان این مطالب باید به اغراق و مبالغه و 

مانند این ها نیفتیم«.

طلبه های پاکبان
در روزهای منتهی به شــروع ســال جدید، 
۲0 نفــر از پاکبانــان شــیروانی بــه همراه 
خانواده هایشان برای زیارت به مشهد مقدس 
اعزام شــده و در این مدت طاب و روحانیان 
به جــای پاکبانان در قالــب اردوی جهادی 
شروع به خدمت رسانی کرده اند. در این برنامه 
جهادی طاب شیروانی به خانه تکانی منازل 

خانواده های شــهدا می پردازند. به گفته حجت االسام امید سعادتی، مدیر مدرسه 
علمیه آیت اهلل حکیم)ره( شــیروان، قرار است طاب این مدرسه علمیه در معیت 
سایر روحانیان، با حضور در مرکز نگهداری از سالمندان، سال جدید خود را در کنار 

سالمندان تحویل کنند.

پسته کرایه  ای!
چنــد روز پیــش تصویــری از ویترین یک 
آجیل فروشی در فضای مجازی منتشر شد که 
ســروصدای زیادی در این فضا به راه انداخت. 
مغازه دار کاغذی پشــت شیشــه مغازه اش 
چسبانده بود با این مضمون: »پسته کرایه ای 
موجود است. جهت عکس سفره هفت سین. 
ســاعتی 5000 تومان!« حاال کاربران فضای 

مجازی با انتشار هشتگ #پسته_کرایه ای به این تصویر واکنش نشان می دهند. یکی 
از کاربران به کنایه نوشته است:»خدا را شکر رئیسی رئیس جمهور نشد وگرنه سال نو 
به خاطر مصرف آجیل، تخمه و بخصوص پسته چربی خونمون می رفت باال و دچار 
سکته می شدیم!« کاربر دیگری هم نوشت: »قدیما فقط خونه کرایه می کردیم اما اآلن 

اوضاع جوری شده که پسته و آجیل رو هم باید کرایه کنیم!«

جواب شتر را چی بدهیم؟
ضرغامی با انتشــار تصویر چند شــتر در 
اینستاگرامش نوشت: »قیمت این آقا شتره 
پس از گرانی اخیر گوشت به چند برابر رسید 
و چون محاسبات دیه بر اساس قیمت شتر 
تعیین می شود، تمام معادالت شرکت های 
بیمه به هم ریخت! مســئوالن قضایی هم 
فعال شدند و گفتند، اشکالی ندارد. از نظر 

ما قیمت دیه همون قبلیه! ما که چیزی نمی گیم ولی خدا وکیلی جواب این شتر 
رو چــی بدیم. قیمتش تو بازار آزاد بیش از ۱0 میلیونه ولی باهاش ۲ میلیون و 

۷00 حساب می کنیم«.

عکس گرام مجازآباد نگاهی به پرکاربردترین هشتگ های مجازی در سال 97
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ایستگاه

در گفت وگو با نویسنده کتاب »عماد و کاروان غول ها« مطرح شد

آشنایی زدایی از کلیشه های 
ادبیات دینی کودکان

درباره پروژه ضد ایرانی 
»نیتروزئوس« چه می دانید؟

خالی بندی های واقعی!

15
سیما و سینما

گفت و گو با کارگردان »با ما شین« و »دورت بگردم ایران«

ایران را با خانواده
 ارزان بگردیم

گفت وگو با عبدالکریم تاراس، مترجم نهج البالغه به زبان روسی

استقبال مسیحیان روسیه از نهج البالغه 
بیشتر از مسلمانان بود!

در نگاه نخست و بخصوص اگر کتاب را مطالعه نکرده باشید، شاید اسم »عماد 
و کاروان غول ها« برای کتاب داســتانی که درباره زندگی امام جواد)ع( است، 
کمی نامأنوس و عجیب به نظر برسد؛ اما وقتی با داستان همراه می شوید به 
خوبی متوجه دقت و ظرافت نویســنده در انتخاب و روایت داستان خواهید 
شد. »عماد و کاروان غول ها« بتازگی و همزمان با سالروز والدت امام جواد)ع( 
توسط انتشارات آستان قدس رضوی و به قلم خانم سیده نرگس میرفیضی 
منتشــر شده است. با خانم میرفیضی درباره این کتاب و بایسته های ادبیات 
کودک و نوجوان به صحبت نشستیم که در ادامه می خوانید: از طرف انتشارات 
آســتان قدس رضوی به من پیشنهاد شده بود برای میاد امام جواد)ع( یک 
داســتان کودک بنویسم.  من هم از همان زمان تحقیق و مطالعه ام را شروع 
کردم و روایت های مختلفی را که درباره دوران بزرگســالی و کودکی ایشان 
بود، بررســی کردم. از بین تمام 
روایت هایــی که بــه دوران 
کودکی ایشان مربوط می شد 
همیــن روایــت را که کتاب 
حول محور آن نوشته شده، 
انتخاب کــردم.  انتخاب این 
موضوع بــرای نگارش کتاب 
چند علت داشت؛ اول اینکه 
ما امام جواد)ع( را بیشــتر از 
جنبه بخشنده بودن به مردم 
معرفی می کنیم و شــناختی 
که عمــوم ما درباره ایشــان 
داریم به صفت جواد محدود 
اســت. من دوست داشتم در 

این کار وجه دیگری...

به بهانه پیشنهاد پست مدیریتی
 به عادل  و جدایی اش از نود

خلعسالح
منتقد

موفرفری

12

10
مردم

روایت آدم های خاصی که نام و آثارشان ما را یاد نوروز می  اندازد

بهار،بهار،چهاسم
آشنایی...

بهــار برای خیلــی از ما یــادآور 
گذشته اســت؛ یادآور کودکی ها، 
عید دیدنی ها، میهمانی ها و خیلی 

چیزهای دیگر که حاال قــدری تفاوت کرده اند یا 
دســت  کم آن مزه اصیل و گذشته خودشان 

را برایمان ندارند. این گذشــته جذاب اما، 
قطعاً با خیلی چیزها پیوند خورده، با خیلی 

هنرها، با شعر و موســیقی و نمایش و خیلی 
چیزهای دیگر. یا شاید هم با خیلی آدم ها که 
بهار ما را یادشــان می  انــدازد. با مهدی اخوان 
ثالــث که می  گفت: »عید آمد و ما خانه خود را 

نتکاندیم«. حتی با همین جوان  ترهایی مثل محسن 
چاووشــی که با خواندن »آمد بهــار جان ها...« یکی از 

سروده های موالنا را دوباره زنده کرد...

کیان راد: تــا همین چند صباح پیش هشــتگ ها فقط 
مربع های درهم و برهمی روی دکمه های تلفن همراهمان 
بودند که هیچ وقت کاربردشــان برایمان مشخص نبود. آن 
زمان کمتر کسی فکر می کرد همین مربع های کج و کوله 
روزی آن قدر قدرت بگیرند که در چشــم برهم زدنی فان 
مسئول را از مسئولیتش خلع کنند، وزرا را تا سرحد استیضاح 
پیش ببرند یا دولت آمریکا را برای آزادی یک زندانی سیاسی 

تحت فشار قرار دهند!
هشتگ ها اگرچه مجازی هستند اما توسط آدم های واقعی 
ســاخته می شــوند. یعنی این قابلیت را دارند که در مدت 
کوتاهی پا را از دنیای مجازی فراتر گذاشــته و برای دنیای 
حقیقــی و آدم هایش تعیین تکلیف کنند! پس به ما حق 
بدهید که آخرین مطلب ساِل 9۷ را به داغ ترین هشتگ های 

فضای مجازی در این سال اختصاص دهیم.

# خاشقچی
خاشقچی از معدود هشتگ های سال 9۷ بود که در بیشتر 
زبان های دنیا ترند توییتر شد. اگرچه کاربران در سرتاسر دنیا 
تاش می کردند با استفاده از این هشتگ به دولت عربستان 
فشار بیاورند، اما هشتگ خاشقچی در ایران حکایت دیگری 
داشت. کاربران ایرانی با انتشار این هشتگ از رسانه هایی که 
برای قتل خاشقچی موج جهانی ایجاد کرده بودند اما در قبال 
قتل عام کودکان یمنی توسط عربستان، آمریکا و اسرائیل 
ســاکت مانده بودند، انتقاد می کردند. مثاً کاربری نوشته 
بود: »این وحشــتناکه که یک روزنامه نگار وارد کنسولگری 
عربستان بشه و با اره تکه تکه بشه، اما وحشتناک تر اینه که 
هزاران کودک یمنی روزانه جان بدهند و رســانه های غربی 

سکوت کنند«.

#اقتدار_سپاه
هشتگ #اقتدار_ســپاه همزمان با برگزاری رزمایش آبی و 
خاکی پیامبراعظم ۱۲ نیروی زمینی سپاه در توییتر فارسی 
ترند شد. یکی از دالیل ترند شدن این هشتگ حضور یکی از 
فرماندهان سپاه در یک عروسی محلی در قشم و عذرخواهی 
از مردم جزیره به خاطر مزاحمت های احتمالی این رزمایش 
برای مردم محلی بود. یکی از کاربران نوشته بود: »نمی دونم از 
این همه اقتدار و امنیت باید لذت ببریم یا از حضور فرمانده 

سپاه در عروسی محلی برای عذرخواهی از مردم؟«

#پاسخ_فرمانده
ماجرای جنجال محســن رضایی بر سر عملیات کربای 4 
را هنوز یادمان نرفته است! هشتگ ها در این ماجرا بایی بر 
سر محسن رضایی آوردند که فرمانده مجبور شد با حضور 

در یک برنامه تلویزیونی همراه با حاج قاسم سلیمانی به این 
حواشی مجازی پایان دهد. بافاصله پس از آن، کاربرانی که 
از محســن رضایی انتقاد کرده بودند با داغ کردن هشتگ 
#پاسخ_فرمانده از محسن رضایی بابت توضیحاتش تشکر 
کردند. البته پس از آن هم هشــتگ #پاسخ_پرزیدنت در 
فضای مجازی ترند شد و کاربران از رئیس جمهور خواستند 
مثل محسن رضایی با حضور در یک برنامه تلویزیونی بابت 

گرانی و سایر مسائل به مردم پاسخگو باشد.

#نماینده_سراوان
محمد باسط درازهی یکی از جنجالی ترین نمایندگان مجلس 
در ســال 9۷ بود که ماجرای توهینش به کارمند گمرک تا 
مدت ها ســوژه فضای مجازی بود. هرچند هشــتگ های 
مختلفی برای فشار به آقای نماینده در توییتر ساخته شد، 
اما داغ ترین هشتگ #نماینده_سراوان بود که در نتیجه اش 
جلسه ای برای رسیدگی به تخلف نماینده سراوان در مجلس 
تشکیل شد که البته نتیجه اش زمین تا آسمان با چیزی که 
مردم انتظارش را می کشــیدند تفاوت داشت! در این ماجرا 
مجلس به یک تذکر کتبی به آقای نماینده بسنده کرد اما 
هشتگ ها، آینده سیاسی باسط درازهی را طوری تحت تأثیر 
قــرار دادند که احتماالً آقای نماینده دیگر هیچ وقت نتواند 

برای حضور در مجلس از مردم رأی بگیرد.

#FreeMarziehHashemi
این هشتگ هم یکی دیگر از هشتگ های فرا مرزی بود که 
در توییتر جهانی ترند شــد و دولت آمریــکا را برای آزادی 
مرضیه هاشمی، خبرنگار مسلمان پرس تی وی تحت فشار 
قرار داد. نتیجه این بود که دولت آمریکا تحت فشــار افکار 
عمومی اعام کرد نتوانسته علیه مرضیه هاشمی اعام جرم 
کند و در نتیجه خانم خبرنگار را آزاد کرد. کاربری در این باره 
نوشته بود: »مرضیه هاشمی به تنهایی نماد همه ستم های 
آمریکاســت. در آمریکا همیشــه پدر و اجداد پدری اش به 
اتهام سیاهپوســت بودن و مادر و اجداد مادری اش به اتهام 
سرخپوســت بودن و اکنون خودش به اتهام مسلمان بودن 

مجرم بوده اند!«

#همه_می_آییم
#همه_می_آییم هشــتگی بــود که چنــد روز پیش از 
راهپیمایی ۲۲ بهمن در توییتر فارسی ترند شد. کاربران در 
قالب این هشــتگ از هموطنان برای حضور در راهپیمایی 
۲۲ بهمن دعوت می کردند. یکی از کاربران نوشته بود: »همه 
می آییــم چون این همه تازه نفس در راه اســت و این تازه 
اول بســم اهلل است. انقاب ما همچنان ادامه دارد تا نسل ها 

و دهه هــا«. نتیجه این کمپین حضور میلیونــی مردم در 
راهپیمایی ۲۲ بهمن بود. پس از حضور گسترده هموطنان 
در این راهپیمایی، هشتگ #راهپیمایی_۲۲بهمن در توییتر 
ترند شد و کاربران از نتایج این حضور گسترده و بازتاب آن 

در رسانه های جهان می نوشتند.

#گام_دوم_انقالب
هشتگ #گام_دوم_انقاب که در نتیجه بیانیه رسمی رهبر 
انقاب به مناسبت چهلمین سالگرد انقاب در فضای مجازی 
ساخته شد بود، در مدت کوتاهی به یکی از هشتگ های داغ 
توییتر فارسی تبدیل شد. کاربران با انتشار بریده هایی از بیانیه 
گام دوم انقاب عاوه بر دعوت از جوانان برای خواندن این 
بیانیه، از وظیفه شان در قبال انقاب می نوشتند. کاربری در 
قالب این هشتگ نوشته بود: »گام اول انقاب، صبر سخت 
برای عملی شدن آرمان ها بود که با حرکت های تجزیه طلبان، 
کودتا، ترورها، هشت سال جنگ و بی رحمانه ترین تحریم ها 
و توطئه ها روبه رو شد؛ اما با صابت ایستاد. اکنون نوبت گام 

دوم انقاب رسیده و حرکت به سمت قله های پیش رو«.

#ایستگاه_پایانی_دروغ
مستند ایســتگاه پایانی دروغ را شاید بتوان جنجالی ترین 
برنامه صداوسیما در سال 9۷ نامید که بازتاب جهانی داشت. 
ریختن پته روح اهلل زم و ســایر اپوزیسیون های خارج نشین 
روی آب چنــان ســروصدایی در شــبکه های مجــازی و 
رسانه های آن طرف آبی به پا کرد که در عرض چند ساعت 
هشتگ #ایستگاه_پایانی_دروغ ترند توییتر فارسی شد. یکی 
از سوژه های این هشتگ، رضا پهلوی یا به قول کاربران فضای 
مجــازی »ربع پهلوی« بود که به گفته روح اهلل زم آن قدر در 
توهم حکومت بر ایران غرق شــده که شب ها در خانه سان 

دیدن از ارتش را تمرین می کند! 

#ذوالفقار_سیدعلی
همین چند روز پیش بود که هشتگ #ذوالفقار_سیدعلی 
به مناسبت اهدای مدال ذوالفقار به سردار قاسم سلیمانی در 
توییتر ترند شد. هرچند این مدال پیش از انقاب به ۱3 نفر 
اهدا شــده بود، اما اهدای آن از سوی رهبری به حاج قاسم 
برای نخســتین بار در تاریخ 40 ساله انقاب اتفاق می افتاد 
که اصلی ترین دلیل داغ شدن هشتگ #ذوالفقار_سیدعلی 
در توییتر هم همین عامل بود. اگرچه انتخاب هشتگ های 
داغ برگزیده ســال 9۷ کار دشــواری بود، اما قطعاً هشتگ 
#ذوالفقار_ســیدعلی به عنوان یکی از آخرین هشتگ های 
ترند شده در سال 9۷ و نماد امنیت کشورمان بهترین گزینه 

برای به پایان رساندن آخرین مطلب سال 9۷ است!



 مردم/ مســعود نبی دوســت  بهار برای خیلی از ما 
یادآور گذشته است؛ یادآور کودکی ها، عید دیدنی ها، 
میهمانی هــا و خیلی چیزهای دیگــر که حاال قدری 
تفاوت کرده اند یا دســت  کم آن مزه اصیل و گذشته 
خودشان را برایمان ندارند. این گذشته جذاب اما، قطعًا 
با خیلی چیزها پیوند خورده، با خیلی هنرها، با شعر و 
موسیقی و نمایش و خیلی چیزهای دیگر. یا شاید هم 
با خیلی آدم ها که بهار ما را یادشان می  اندازد. با مهدی 
اخوان ثالث که می  گفت: »عیــد آمد و ما خانه خود را 
نتکاندیم«. حتی با همین جوان  ترهایی مثل محســن 

چاووشی که با خواندن »آمد بهار جان ها...« یکی 
از سروده های موالنا را دوباره زنده کرد. با »بوی 

عیدی، بوی توِپ« فرهاد، با »تا بهار دلنشیِن...« 
غالمحســین بنان، با »بهار آمد و شمشــادها جوان 
شده انِد« بیژن خاوری و خیلی صداهای ماندگار دیگر. 
برای همین هم شاید شروع سال نو بهانه خوبی باشد 
 برای اینکه دوباره یادی کنیم از این آدم ها؛ آدم هایی که 
بعضی هایشان دیگر در بین ما نیستند و بعضی را هم 
آن  قدر که کارشان مشهور است، نمی  شناسیم. روایت 

آخرین صفحه سال ما، روایت این آدم هاست.
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مردم

پیشنهاد  سفر

اگرازنزدیکترینکویرهابهمشهدچیزینمیدانید،
اینمطلبرابخوانید

کویرنوردی نوروزی
حسین رسول  زاده: نوروز، روزهای خوب کویرگردی هم هست. کویر ها، 
در ماه های معتدل ســال، آب و هوایی مناســب دارند. روزهای کویر در 
فصل پاییز، روزهای گرمی اســت اما شــب های آن، شب های پر ستاره 
سردی است. کویرها، زیســت بوم هایی غنی هستند که نقشی مهم در 
چرخه حیات دارند. این پهنه هــای پرت  افتاده در عین حال یک جاذبه 
مهم گردشگری هم به حساب می  آیند. خراسان هم یک جغرافیای نیمه 
خشک است که در بخش های شرقی و جنوبی به کویر می  رسد. از مشهد 
با چند ســاعت رانندگی می توانید به کویر برسید و شبی را زیر آسمان 

پرستاره آن سر کنید.

یونسی؛ کویری با انارهای رسیده  
اهالی شهر »یونسی« معتقدند پهنه های بیابانی اطراف شهرشان، همان 
جایی است که یونس پیامبر از دهان ماهی بیرون افتاده است. مقبره ای 
هم در نزدیکی شهر وجود دارد که به اعتقاد اهالی، مدفن همین پیامبر 
است. این اعتقاد البته چندان هم بیراه نیست. به اعتقاد زمین شناسان، 
کویر مرکزی ایران و مناطق حاشیه ای آن، در گذشته های دور، دریایی 

کم عمقی بوده که »تتیس« نام داشته است. 
یونسی، شهری است کوچک در 45 کیلومتری بجستان و 60 کیلومتری 
گناباد؛ هم از جاده مشــهد به گناباد و هم از جاده مشهد به بجستان، 
می  توانید به یونســی و کویر آن برسید. از مشهد تا کویر یونسی 280 
کیلومتر راه است.کویر یونسی آن قدرها با شهر فاصله ندارد. امتداد آن 
هم از شــرق به »ریگ َعمرانی« در شهرســتان گناباد می  رسد که پهنه 

کویری دیگری در منطقه است. 

مزینان؛ کویری برای هبوط
مزینان روستایی است در غربی ترین نقطه خراسان رضوی؛ جایی که این 
استان به استان سمنان می پیوندد. این روستا زادگاه دکتر علی شریعتی 
هم هست و چندین و چند بنای تاریخی دارد. مزینان با وجود گذشت 
ســال ها هنوز هم آن قدرها وســعتی ندارد. کویر مزینان، چسبیده به 
روســتای مزینان است. این کویر گسترده، همان کویری است که بارها 
در نوشته دکتر شــریعتی بویژه کتاب »هبوط در کویر« از آن یاد شده 
است. این پهنه کویری، از حاشیه روستاهای »غنی  آباد« و »کالته  مزینان« 
شروع می  شود و تا روستای »رضاآباد« و کویرش در استان سمنان ادامه 
می  یابد. در واقع »کویرمزینان« و» کویر رضاآباد«، یک گســتره کویری 
اســت که بین این دو منطقه قرار گرفته اســت. این کویر در خراسان 
رضوی به عنوان »کویر مزینان« و در اســتان ســمنان، به عنوان »کویر 

رضاآباد« شناخته می  شود. 

همت  آباد، کویر چسبیده به تنگل
»کویرهمت  آباد« بیشــتر از آنکه کویری باشد با تپه  های ماسه ای، پهنه 
بی  آب و علفی اســت که تا چشــم کار می کند، پوشیده از بوته های قد 
خمیده »تاغ« و »قیچ« اســت. تاغ هــا، درخت ها و درختچه های کویری 
هســتند و از معدود گونه های گیاهی به حساب می آیند که می  توانند 
در جغرافیای خشک کویر، زیست کنند. کویر همت آباد البته ریگزار و 
تپه ماسه ای هم کم ندارد. برای رسیدن به کویر همت آباد باید به شهر 
»قاین« ســفر کنید. از قاین تا حاجی آباد 80 کیلومتر و از آنجا تا کمپ 
کویری در حاشــیه روستای همت آباد، 50 کیلومتر راه است. از مشهد 
تا کویر همت آباد 450 کیلومتر فاصله اســت.جالب آنکه به فاصله 30 
کیلومتری از روستا و کویر همت آباد، »تنگل تجنود« قرار دارد که دره ای 

سرسبز و پر آب است و باغ های سبز و خرم دارد. 

بشرویه؛ نمکزار، کویر، ریگزار
»کویر بشــرویه« یکی از دیدنی  ترین کویرهای خراسان جنوبی است. با 
سفر به این ریگزار، هم با یک زیست  بوم غنی کویری آشنا می  شوید و 
هم می توانید در اطراف آن، بخشــی از میراث تاریخی ایران زمین را از 
نزدیک ببینید. شهر بشرویه، کاشان خراسان است و بافت تاریخی آن، 
نمونه ای زنده از شــیوه کهن شهرسازی در حاشیه کویر است. بشرویه 
چندین و چند خانه تاریخی هم دارد که بازدید از آن ها می  تواند برنامه 
کویرنوردیتان را کامل کند.شهر بشرویه در مسیر مشهد به طبس قرار 
دارد. بشرویه همچنین 290 کیلومتر با »بیرجند«، مرکز استان خراسان 
جنوبی فاصله دارد و در شــمال غرب آن قرار گرفته است. از مشهد تا 
کویر بشــرویه، 460 کیلومتر فاصله اســت. این کویر وسیع از شرق به 
نمکزار بشرویه می  رسد. نمکزار بشرویه کیلومترها زمین هموار است که 
با الیه  سفید نمک پوشانده شده است. نمک  گیری از شغل های قدیمی 

در کویر بشرویه است.

حلوان، کویِر نخلستان و باتالق
»کویر حلوان«، بخشی از حاشیه کویر لوت است که هم ریگزارهای بلند 
و هــم باتالق های نمکی دارد. کویر حلوان، دریاچه نمک هم دارد که از 
آن نمک برداشت می  شود. این ریگزار وسیع، از جنوب به محور ارتباطی 
شهرســتان »خور« به طبس، از شرق به کوه های »عاشقان«، از غرب به 
دریاچه نمک خور و کویر مرکزی ایران، از شمال به کویر مرکزی ایران و 

ارتفاعات »پیر حاجات« و روستای حلوان طبس می  رسد. 
روســتای حلوان و کویرش در جاده طبس به اصفهــان قرار دارند. در 
کیلومتــر 45 این جاده کمی پایین تر از »رباط گور« به دو راهی حلوان 
می  رسید. از دو راهی تا روستا 35 کیلومتر راه است. کویر حلوان، 650 
کیلومتر با مشهد فاصله دارد.روستای حلوان، موزه ای از معماری کویری 
را هم در خود جای داده اســت؛ یک قلعه تاریخی که نمونه ای کامل از 
چگونگی زندگی پیشــینیان ما را در دل کویر نشان می دهد. روستای 

حلوان، اقامتگاه بومگردی هم دارد. 

روایت آدم های خاصی که نام و آثارشان ما را یاد نوروز می  اندازد

بهار، بهارچه اسم آشنایی...
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غزلسرای نام  آور
محمدعلیبهمنیکیست؟

محمدعلی بهمنی، غزلســرای 77 ساله متولد اندیمشک یکی از 
چهره های مشهوری است که بهار را با او به یاد می  آوریم. او یکی از 
مطرح ترین چهره های غزل معاصر بوده و در سال 78 نیز با دریافت 
تندیسی به عنوان برترین غزلسرای ایرانی معرفی شده است. اگر 
چه او خود را اصالتاً تهرانی معرفی کرده اســت، اما به جهت تولد 
در شهر اندیمشک، بسیاری او را اهل آن منطقه می  دانند. خود او 
می گوید: »دو ماه به زمان تولّدم باقی  مانده بود، که برادرم در دزفول 
بیمار می  شــود. خانواده هم از این فرصت استفاده می  کنند تا به 
عیادتش بروند. این است که در قطار به  دنیا آمدم و در شناسنامه ام 
درج شــد »متولّد اندیمشــک«. چون دایی من در ثبت احوال آن 
منطقه بود، شناســنامه ام را همان زمان می  گیرد. البته زیاد آنجا 

نبودم، همان زمان ۱0 روز یا یک  ماه را در آنجا سپری کردیم، در اصل تهرانی هستیم. پدرم برای ده ونک و مادرم برای 
اوین است. دوران کودکی را هم در تهران، شهرری و کرج پراکنده بودیم. بعداً اما از سال 53 ساکن بندرعباس شدم«.

از بهمنی تا امروز ۱4 مجموعه شعر منتشر شده است. او نخستین شعر خود را در 9 سالگی چاپ کرد. بعدها هم در حدود 
30 سالگی نخستین مجموعه شعر خود با نام »باغ الل« را منتشر کرد که مجموعه ای از اشعار آزاد او بود، ولی بعد از آن، 

بیشتر به غزل روی آورد و امروز هم به غزل ها و ترانه های متعددش شناخته می  شود. 

چرابهاربااوپیوندخوردهاست؟
محمدعلی بهمنی ترانه های متعدد و معروفی دارد که بســیاری از خواننده های گذشــته و امــروز آن ها را خوانده اند؛ 
خواننده هایی همچون حبیب، همایون شجریان، ناصر عبداللهی، تورج شعبان  خوانی و.... در این میان اما شاید یکی از به 
 یاد ماندنی  ترین ترانه های محمدعلی بهمنی ترانه »بهار بهار« باشد که با اسم دو نفر گره خورده است؛ ناصر عبداللهی و تورج 
شعبان خوانی. این ترانه مشهور که هنوز هم یکی از شاخص ترین آثار مرتبط با بهار است، در ابتدا با آهنگسازی و خوانندگی 
تورج شعبان  خوانی منتشر شده بود، اما زنده  یاد ناصر عبداللهی هم پس از سال ها دوباره آن را با همان آهنگ بازخوانی 
کرد و جالب اینکه این آهنگ با صدای هر دو خواننده هنوز در ذهن ها باقی مانده است. ترانه بهمنی این  طور آغاز می شود: 
»بهار بهار، صدا همون صدا بود / صدای شاخه ها و ریشه ها بود / بهار بهار، چه اسم آشنایی/ صدات میاد، اّما خودت کجایی؟/ 
وا بکنیم پنجره ها رو یا نه؟/ تازه کنیم خاطره ها رو یا نه؟/ بهار اومد لباس نو تنم کرد/ تازه تر از فصل شــکفتنم کرد...«.

صدای ماندگار خراسان
ابراهیمشریفزادهکیست؟

مرحوم محمد ابراهیم شــریف  زاده یکی از مشهورترین خنیاگران 
موسیقی مقامی شرق خراسان است. از او ترانه های محلی فراوانی 
به یادگار مانده که حاصل سال ها همکاری او و زنده  یاد غالمحسین 
سمندری است. در این میان اما شاید آلبوم »خون  پاش و نغمه  ریز« 
به  یاد ماندنی  ترین کاری باشــد که از این دو چهره نامدار موسیقی 
خراسان به یادگار مانده؛ آلبومی که برای دوستداران این موسیقی 
یــادآور آهنگ هایی همچون »نوایی«، »بهاره دختر عمو« و »ســرو 

خرامان« است. 
محمدرضا درویشی، کارشناس موسیقی مدعی است که در زمستان 
ســال ۱394، اعضای شورای عالی ارزشــیابی هنرمندان در نظر 
داشــته اند که نشان درجه یک هنری را به مرحوم شریف  زاده اعطا 

کنند، اما پس از آگاهی از اینکه شغل وی مرده  شویی است، نشان را پس می  گیرند و اهدای آن به پس از فوت مرحوم 
شریف  زاده موکول می  شود. 

چرابهاربااوپیوندخوردهاست؟
فروردین سال 57 بود که آلبوم »خون پاش و نغمه  ریز« از حاصل کار ابراهیم شریف  زاده و غالمحسین سمندری منتشر 
شد. نام این آلبوم از شعری وام گرفته بود که زنده  یاد مهدی اخوان ثالث برای این دو دردانه موسیقی خراسان سروده بود. 
ماجرای این نام هم به روزی برمی  گشت که انگشتان استاد غالمحسین سمندری در اثر مداومت برخورد با سیم های دوتار 

زخمی شده و در حین اجرا، دچار خونریزی شده بود. 
رسیدن این ماجرا به زنده  یاد اخوان ثالث مقدمه سرودن شعری شد که مطلع آن این بود: »قربان زخمه های تو، خون 

پاش و نغمه ریز / سبز پری است اینکه  زنی یا شترخجو؟...«.
آلبوم »خون پاش و نغمه  ریز« در آن ســال ها در میان اهالی موســیقی حسابی گل کرد و کار به جایی رسید که قطعه 
»بهاره دخترعمو« که شعری عاشقانه اما غم انگیز با مضمون بهار بود، به عنوان یکی از قطعه های موسیقی این ناحیه، بارها 
و بارها توسط افراد مختلف بازخوانی شد. در آخر نیز اما مرحوم شریف  زاده در واپسین سال های حیات خود، با همراهی 
جمعی از نوازندگان موسیقی ملی، این قطعه را با تنظیم جدیدی اجرا کرد تا یکی از بهاریه های موسیقی خراسان برای 

همیشه ماندگار بماند.

آخرین سیاه  باز
سعدیافشارکیست؟

زنده  یاد سعداهلل رحمت خواه را همه به نام »سعدی افشار« 
می  شناختند؛ بازیگر کمدی ایرانی که بیشترین شهرتش 
را به خاطر بازی در نمایش های موســوم به سیاه  بازی یا 
تخته حوضی کســب کرده بود. سعدی افشــار، بازمانده 
بازیگران نسل سیاه  باز در نمایش های روحوضی در ایران 
بود و نخستین بار در سال ۱330 به روی صحنه رفته بود. 
او که برای نخستین بار در۱7 سالگی و در سال ۱330 بر 
روی صحنه تئاتر رفته بود، تا سال های واپسین عمر خود 
در دهه 80 کارش را ادامه داده و بیش از هر چیز با عنوان 
»سیاه« شــناخته می  شد. دست  آخر هم درست زمانی که 
تئاتری از او با عنوان »فیس پوک« روی صحنه بود، در روز 
30 فروردین ۱392 بعد از تحمل یک دوره طوالنی بیماری 
به علت عفونت ریوی و پوکی استخوان در تهران درگذشت.

چرابهاربااوپیوندخوردهاست؟
همان طور که گفته شــد، سعدی افشــار یکی از آخرین 
بازماندگان هنر ســیاه  بازی بود؛ گونه ای نمایشی که این 
ســال ها با حضور جوان  ترها در ایــام مانده به عید رونقی 
دوباره گرفته، اما گفته می  شــود کــه ارتباطی چندانی با 
گذشته و پیشینه تاریخی خود ندارد. سعدی افشار اما به 
عنوان یکی از آخرین چهره هایی که یادآور حاجی فیروز 
بود، هنوز برای بسیاری از ایرانیان یادآور چهره باستانی یک 
نوید دهنده نوروز است. نوید دهنده ای با لحنی عامیانه و 
شعری که معلوم نیست از چه زمانی به یادگار مانده: »ابراب 
خودم سامبولی بلیکم / ابراب خودم سرتا باال کن / ابراب 

خودم بز بز قندی / ابراب خودم چرا نمی خندی...«.

صدای تاریخ موسیقی
غالمحسینبنانکیست؟

زنده  یاد غالمحســین بنان برای نســل های اخیر صدای 
خاطره انگیزی است که از البه الی خش و خش گرامافون 
فیلم های تاریخی درمی  آید؛ خواننده موسیقی کالسیک 
ایرانــی و بنیان  گذار انجمن موســیقی ایران که به عنوان 
نخستین خواننده ایرانی آشنا با خط بین المللی موسیقی 
)نُت( شناخته می  شود. از سال ۱32۱ صدای غالمحسین 
بنان، همراه با همکاری عده ای از هنرمندان دیگر از رادیو 
تهران به گوش مردم ایران رســید. او از بدو شروع برنامه 
»گل های رنگارنگ« با این برنامه مشــهور همکاری داشت 
و توانست در طول فعالیت هنری خود، حدود 350 آهنگ 
اجرا کند. از این میان اما، شــاید مشهورترین آهنگ او در 

میان عموم مردم تصنیف »الهه ناز« باشد. 

چرابهاربااوپیوندخوردهاست؟
یکی از مشهورترین و به  یاد ماندنی ترین قطعه های زنده  
یاد بنان قطعه ای اســت که آن را بــا مطلع آن یعنی »تا 
بهار دلنشــین...« به یاد می  آوریم. »بهار دلنشین« یکی از 
تصنیف هــای بهاری و کالســیک ایرانــی و از ترانه های 
مشهور و ماندگار فارسی با شعری از بیژن ترقی است که 
نخستین بار در اوایل دهه ۱330 شمسی با آهنگسازی روح 
 اهلل خالقی و صدای غالمحسین بنان اجرا شد و از معدود 
ترانه های خاطره  انگیزی اســت که تاکنون جاذبه خود را 
در میان مردم حفظ کرده اســت. این تصنیف در دستگاه 
همایون، با مایه آواز یا بیات اصفهان توسط ارکستر گل ها 
نواخته و اجرا شــده و برای نخستین بار از برنامه رادیویی 

»گل های رنگارنگ« پخش شده است. 

آوای نوستالژی
فرهادمهرادکیست؟

زنــده  یاد فرهــاد ِمهراد شــاید در این ســال های پس از 
درگذشتش به یکی از نوستالژیک ترین خواننده های مطرح 
تبدیل شده باشد؛ خواننده، آهنگساز و نوازنده پاپ – راک 
ایرانی که سبک خواندن و تُن صدای او این ظرفیت را دارد 
که ساده ترین ترانه ها را به اثری حماسی تبدیل کند. عالوه 
بر این اما، آنچه او را از دیگر خوانندگان هم نسلش متمایز 
می کنــد، خواندن ترانه های اجتماعی اســت که در آثار او 
فراوان دیده می  شــود. تا جایی کــه او را به عنوان یکی از 
نخستین خواننده های سیاسی ایران می شناسند که در دهه 
50ترانه هایی با مضامین سیاسی – انتقادی می  خوانده است. 

چرابهاربااوپیوندخوردهاست؟
فرهاد مهراد ترانه های فراوانی در کارنامه سال های فعالیتش 
دارد. از این میان اما برخی آثار او به جهت تکرار در رادیو 
و تلویزیون برای مردم به یادماندنی  تر شده اند؛ قطعه هایی 
مانند »واال پیام  دار«، »گنجشــکک اشــی  مشــی«، »بوی 

عیدی« و »یه شب مهتاب...«. 
ترانه »کودکانه« یــا »بوی عیدی...« که بــا مصرع »با اینا 
زمســتونو ســر می کنم« به یاد می آید، اثری است که از 
میانه کارهای متعدد فرهاد یادآور بهار است. این موسیقی 
خاطره  انگیز که بر ترانه زیبای »شــهیار قنبری« اجرا شده 
بود، در ســال ۱355 منتشر شــد تا یکی از خاص ترین 
بهاریه هــا لقب بگیرد. البته بعدهــا قطعه های دیگری با 
همین نام و با ترانه ها و آهنگ های متفاوتی توسط بنیامین 
بهادری، عماد طالب  زاده و بابک جهانبخش اجرا شــد که 

هیچ  کدام توفیق قطعه فرهاد را نداشتند.

خواننده بهار
عباسبهادریکیست؟

عباس بهادری یکی از شاخص ترین چهره های موسیقی دهه 
70 اســت که آن  سال ها توانست فرصتی برای عرض  اندام 
موســیقی پاپ ایجاد کند و در واقع در ردیف آغازگران این 
حوزه باشد. هر چند درباره او اطالعات زیادی موجود نیست، 
اما از البه الی برخی گفت وگوهای اخیر او با برخی رسانه ها 
ایــن  طور برمی  آید که بهادری فعالیــت هنری خود را به 
عنوان خواننــده قبل از انقالب آغاز کرده و پس از پیروزی 
انقالب اســالمی هم با واحد تبلیغات سپاه کرج همکاری 
نموده اســت. پس از آن نیز همکاری او با مرکز موسیقی و 
سرود سازمان صدا وسیما از سال ۱368 آغاز شده و منجر به 

خلق چند قطعه موسیقی در آن سال ها شده است.

چرابهاربااوپیوندخوردهاست؟
عباس بهادری در سال هایی که مشغول به کار بود، شاید 
بیشتر از هر چیزی درباره »بهار« خواند. یکی از نخستین 
قطعه های موسیقی او در آن  سال ها »بهار است، بهار است« 
بود که بر شعری از زنده  یاد مشفق  کاشانی اجرا شد. پس 
از آن ها هم نوبت به ترانه های »قاصد سبز بهار«، »چلچله ها 
کــه قاصد بهارنــد«، »گلباران«، »فصل عاشــقی«، »رقص 
گل ها« و »عطر عید« رســید که همگی به نوعی با بهار و 
عید مرتبط بودند. در این میان اما ترانه ای که شاید همه 
ایرانی ها در خاطر دارند، قطعه  »گل می  روید به باغ« بود که 
هنوز هم گاهی اوقات از تلویزیون پخش می  شود. این قطعه 
توسط عباس بهادری بر سروده ای از مرحوم استاد محمود 
شــاهرخی برای نوروز 72 اجرا شده بود، اما آن چنان گل 

کرد که تا سال ها، تنها بهاریه رسانه ملی بود.



سه شنبه  28 اسفند 1397
11 12رجب1440 19مارس 2019  سال سی و دوم  شماره 8931 

گفت و گو

با عبدالکریم تاراس، مترجم نهج البالغه به زبان روسی گفت وگو 
 استقبال مسیحیان روسیه از نهج البالغه 

بیشتر از مسلمانان بود!
 معارف/ هادی ذالکی   دکتر »عبدالکریم تاراس« اهل روسیه است؛ دکترای 
فلســفه دارد و در 14سالگی مسلمان شده. او به زبان های انگلیسی، عربی و 
فارسی مسلط است و زبان های عبری، چکی و فرانسوی را نیز می داند. تاراس 
اولین و تنها مترجم نهج البالغه به زبان روســی است و تفسیر نهج البالغه به 
زبان روسی را نیز اخیراً به اتمام رسانده است. ترجمه آثار شهید سیدمحمدباقر 
صدر به زبان روســی از دیگر کارهای این اندیشــمند جوان اســت. گفتنی 
اســت؛ پیشــتر در همین صفحه، گفت وگوی ما با تاراس، به عنوان یکی از 
 فعاالن حوزه بانکداری اسالمی در روسیه منتشر شده بود. در آستانه والدت 
علی بن ابی طالب)ع(، بخشــی از صحبت های او در گفت وگو با قدس درباره 

ترجمه نهج البالغه از نظرتان می گذرد: 
»آشــنایی من با نهج البالغه به واسطه ســفر کاری ام در حوزه بانکداری به 
امارات متحده عربی اتفاق افتاد؛ آنجا با نهج البالغه شرح »شیخ محمد عبدو« 
آشنا شدم و تصمیم گرفتم روزی حتماً این کتاب را به زبان روسی ترجمه 
کنم. چندین سال بعد رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی در مسکو به من 
اعالم کرد که در صورت ترجمه نهج البالغه به زبان روســی توســط من، 
آمادگی چاپ و انتشار آن را دارد. در شهر مسکو کار را شروع کردم و کار را 
در منزل مادرم در کشور چک ادامه دادم و در حدود بیش از یک سال این 

کار را به اتمام رساندم.
تالش کردم تأثیر نهج البالغه بر مخاطب، در این ترجمه نیز حفظ شــود و 
سعی کرده ام هر جا که متن عربی نهج البالغه دارای وزن و قافیه است، همین 
لحن موزون در ترجمه روسی نیز حفظ شود. در این ترجمه، از زبان روسی 
کالسیک بهره گرفتم که موجب شــادی و تحت تأثیر قرارگرفتن برادران 
شیعه روسی شد. البته برخی ایرادگرفتند که چون زبان ترجمه روسی قدیم 
است، برخی شیعیان روسی که به زبان های دیگر تحصیل کرده اند، مفاهیم 
را به طور صحیح دریافت نمی کنند، اما همزمان از ســوی اکثریت مسیحی 
کشور مورد استقبال باالیی قرار گرفت، زیرا زبان روسی کالسیک به فرهنگ 
اکثریت مسیحی روسی بسیار نزدیک است و تمام واژه های روسی کالسیک، 
واژه های مسیحی هستند. استقبال از ترجمه نهج البالغه در میان اکثریت 
مسیحیان روسیه بسیار بیشتر از شیعیان و اهل تسنن بود. این کتاب اکنون 
به چاپ چهارم رسیده که در مجموع عددی بالغ بر ۳۰هزار تا 4۰هزار نسخه 
می باشــد و در همه کتابخانه های شرق شناسی کشور روسیه یک نسخه از 
این کتاب موجود است؛ اما مردم عادی بیشتر ترجیح می دهند این کتاب را 
اینترنتی دانلود کنند که این تعداد نیز به حدود 1۰۰هزار بار می رسد؛ گر چه 
اینکار غیرقانونی است، اما مطالعه هر چه فراگیرتر این اثر از سوی هموطنانم، 

سبب مسرت خاطر من است«.

 از مراحل تحقق تمدن اسالمی، شکل گیری 
دولت اسالمی برشمرده شده است؛ ویژگی های 
براساس متون دینی و  این دولت  دولتمردان 

تجربه آرمانی حکومت علوی چیست؟
بهترین منبع برای بیان ویژگی ها، عهدنامه مالک اشتر 
نخعی اســت. امیرالمؤمنین علــی)ع( در نامه 5۳ 
نهج البالغه، شــرایط کارگزاران و مسئوالن دولت را 
برای مالک مطرح کرده  و در نگاهی کلی تر طبق آیات 
و روایات، منصب و حکومت در دست دولتمردان به 
عنوان یک امانت معرفی شــده است. وقتی کار در 
حکومت دینی و اســالمی، امانت باشد آنکه به کار 
می پردازد نیز باید امین باشد؛ اگر امین نباشد حق کار 
کردن ندارد و اگر افراد غیرامین به کار مشغول شوند، 
خیانت می کنند. در نامه  پنجم نهج البالغه، علی)ع( 
به یکی از کارگزارانش که از زمان عثمان در منطقه 
آذربایجان بود به نام اشعث بن قیس به صراحت بیان 
می کند که »شــغل تو، منبع درآمد تو نیست، بلکه 
امانتی اســت که باید تو امانتدار آن باشی«. امانتدار 
بودن یعنی اول اینکه دستورات اسالم را پیاده کند؛ 
بعد هم دستوراتی که حاکم و رهبر می دهد را اجرا و 
عملی کند. در کنار آن با تقوا و خودنگهدار و از درون، 
انسان سالمی باشد. دولتمردان باید از سابقه خوبی 
برخوردار باشند و به تجربه کاری آن ها نیز دقت شود.

 در همین حکومت علوی که برای شیعیان 
جنبه نمادین دارد و ما شاهد هستیم که امام در 
انتخاب کارگزاران، مالک های جاهلی از جمله 
برجستگی قبیله ای و مالی و... را کنار می گذارد 
و بدون تعارف با معاویه وارد جنگ می شــود؛ 
نمونه هایی مانند اشعث را داریم که شما هم به 
آن اشاره کردید؛ این چطور قابل تحلیل است؟

برای توضیح این موضوع باید اشــاره شود که رفتار 
امیرالمؤمنین)ع( با کارگــزاران قبل از خود، یعنی 
آن هایی که در زمان عثمان مســئول بودند، به سه 
صورت بود؛ اول اینکه برخی از آن ها ابقا شدند؛ مانند 
حذیفه در مدائن که حضرت برای او نامه انتصاب هم 
نوشتند. نوع دیگر مانند ابقای ابوموسی اشعری بود؛ 
به این صورت که حضرت فردی را به عنوان کارگزار 
به کوفه فرستاد، اما مردم کوفه او را برگرداندند و یاران 
حضرت مانند مالک اشتر و سایرین پیشنهاد کردند 
که فعالً ابوموسی اشعری حاکم باشد؛ ایشان هم به 
سخن آنان توجه و طبق آن پیشنهاد ابوموسی اشعری 
را ابقــا کرد.گروهی دیگر هم، حضرت بر کارشــان 
نظارت داشت تا در موقعیت مناسب جایگزین شوند. 
در مورد اشــعث بن قیس و جریر بن عبداهلل بجلي 
به این صــورت بود که حضرت بعد از جنگ جمل، 
نامه و فرســتاده ای برای این دو ارسال کرده و موارد 
را محترمانه توضیح دادند و از آن ها خواســتند تا از 
مردم منطقه ای که حکومــت دارند، بیعت بگیرند. 
درباره معاویه هم حضرت علی)ع( از همین روش ها 

استفاده کردند؛ ایشان ابتدا نامه ای به معاویه نوشتند؛ 
این نامه در نهج البالغه وجود دارد، اما در تحلیل عزم 
معاویه به نامه حضرت توجهی نمی شــود. حضرت 
نامه ای نوشتند که معاویه از مردم منطقه بیعت بگیرد 
و به مدینه بیاید، اما او در پاسخ، نامه ای خالی با پیک 
فرســتاد که خواهان گرفتن انتقام عثمان هستیم. 
حضرت علی)ع( کارگزاری را نیز به شــام فرستاد؛ و 
وقتی جواب نگرفــت، جریر بن عبداهلل را از همدان 
خواست و او را به عنوان سفیر برای مذاکره با معاویه 
فرســتاد و وقتی مذاکره به نتیجه نرســید، معاویه 
رسماً به نماینده امیرالمؤمنین)ع( اعالم جنگ کرد 
و حضرت ناچار به جنگ شد؛ البته امیرالمؤمنین)ع( 
از اول نیز مایل به ابقای معاویه نبود، اما ممکن بود 
در جای دیگری از او استفاده شود؛ مهم این بود که 
معاویه بن ابی سفیان به هیچ یک از درخواست ها و 

سخنان امیرالمؤمنین)ع( پاسخ نداد.

درباره همین اشعث، می دانیم که امام قصد 
داشت او را از ریاست قبیله کنده و ربیعه عزل 
کند اما با وســاطت برخی از این کار منصرف 
شد؛ چرا امام توصیه اطرافیانش را درباره مدارا 

با معاویه نپذیرفت؟

در تحلیل این مسئله تاریخی باید به این نکته توجه 
شــود که معموالً وقتی جنگی رخ می داد، مسئول 
قبیله فرماندهی افراد قبیله را در جنگ برعهده داشت. 
با توجه به ســابقه ای که علی)ع( از اشعث داشتند و 
برخوردها و گزارش هایی نیز به ایشــان رسیده بود، 
 به این نتیجه رسیدند که ریاست این دو قبیله را به 
حجر بن عدی واگذار کنند، اما حجر طبق مالحظاتی 
که داشــت، نپذیرفت و حضرت نیز سمتی دیگر در 

جنگ صفین به او واگذار کرد. ابقای او به پیشــنهاد 
یاران حضرت و حجر بن عدی بود. حضرت برای تغییر 
سازماندهی قبایل برنامه داشت و می خواست افرادی 
دارای مالک های ارزشی به ریاست قبایل بگمارد، اما 

تشکیالت قبایلی، این دیدگاه را نمی پذیرفت.

 نمونه های متفاوتی از رفتار امام با کجروی 
کارگزارانش گزارش شــده؛ از نامه ایشان به 
عثمان بن حنیف تا دســتور برخورد شدید 
با مســئول بازار اهواز؛ اساســاً آیا امام در 
 نحوه برخــورد با تخلفــات، اولویت بندی یا 

خط قرمزهایی داشته اند؟
با توجه به نمونه هایی که اشــاره کردید، هر فردی 
تخلفی انجام مــی داده، مورد مؤاخذه قرار می گرفته 
اســت؛ این مؤاخذه گاهی در حد تذکر بوده و تنها 
به آن بسنده می شده؛ مانند نامه به عثمان بن حنیف 
که در میهمانی مردی از اهل بصره رفته بود؛ یا مورد 
شدیدتر درباره مسئول بازار اهواز. عثمان  بن حنیف به 
دلیل رفتن به میهمانی اشراف مورد تنبیه قرار گرفت، 
زیرا به باور حضرت، اشــراف وقتی میهمانی دارند، 
انتظاراتی نیز دارند که باید برآورده شــود. همچنان 
که در نامه مالک اشــتر نیز آمده است، حضرت هر 

جا فردی را به مسئولیتی می گمارد، افرادی را برای 
گزارش کار و تخلف آن ها مأمور می کرد. خط قرمز 
حضرت هم حفاظت از بیت المال بود و کســی حق 
نداشت از بیت المال مسلمین به نفع خودش، اقوامش 
یا طرفداران خودش سوء اســتفاده کند و اگر فردی، 
مالی از بیت المال بدون مالک شرعی به دیگران انفاق 
کرده بود، بازخواست می  شــد. نمونه های این افراد 
منذر بن جارود، فرماندار اصطخر فارس بود که خبر 
داده شد بخشــی از بیت المال را به اقوام خود داده 
است. مصقله بن هبیره نیز از افرادی بود که این کار 
را انجام داده بود؛ حضرت هر دو را خواست و مصقله 
را به خاطر تخلف دیگری که داشت و اسیرانی را آزاد 
کرده بود و با وجود تعهد به پرداخت دیه آن ها، وجهی 
نپرداخته بود، بازخواست کرد. یا یزید بن قیس حّجیه 
تیمی، کارگزار ری  که متهم بود بخشی از بیت المال 
را تصاحب کرده و فرار کرده و به معاویه ملحق شده 
است. حضرت علی)ع( سختگیری های زیادی نسبت 
به سوءاستفاده کننده از بیت المال داشت و افراد به 
محض اینکه متوجه می شدند حضرت از سوءاستفاده 
آن ها مطلع شده است، فرار کرده و به شام پناهنده 
می شدند؛ از جمله نعمان بن عجالن زرقی کارگزار 
 عمــان و بحرین یا ابن هرمه، محتکر بــازار اهواز و 
علی بن اصمع که دستش به اتهام دزدی و به خاطر 
اینکه به جای نظارت، اموال مردم را تصرف کرده بود، 
قطع شــد و اموالی که از مردم به ناحق کسب کرده 

بود، به صاحبانشان برگردانده شد.

 حکومت علوی همواره به عنوان یک تجربه 
آرمانی برای شــیعیان مطرح بوده است و امروز 
جمهوری اسالمی داعیه دار حکومت شیعی است. 
آیا اساســاً در عمل این امکان برای جمهوری 
اسالمی فراهم است که بدون تعارف، با کارگزاران 
متخلف در هر ســطح و حوزه ای برخورد و در 

مسیر تحقق دولت اسالمی حرکت کند؟
هر چند که حکومــت امیرالمؤمنین)ع(، حکومتی 
آرمانی است، اما باید دقت کنیم حرکت و سمت و 
سوی ما نیز به همین طرف باشد. حضرت علی)ع( 
در ســخنانی که در کافی دارند، اشاره کرده اند که 
حدود ۳۰ مورد را می خواســتم اصــالح کنم، اما 
نتوانستم و فرصت نشد؛ بنابراین مهم این است که 
در مسیر صحیح و اصالح حرکت کنیم. این کار در 
کشور ما انجام می شود؛ اگر به تبلیغات برخی افراد 
توجه نکرده و واقعیات جامعه را ببینیم، مشــاهده 
می کنیم موارد بسیاری داشته ایم که مسئوالن رده 
باالی کشور به خاطر تخلفی که انجام داده بودند، 
محاکمه شده اند. از شهرداری گرفته تا دولت و حتی 
افراد وابسته به شخصیت های تراز کشور که تخلف 
اداری یا سوءاستفاده مالی داشته و مورد بازخواست 
قرار گرفتند؛ پس شرایط مهیاست و باید به سمت 

اجرای حکومت علوی محکم تر گام برداریم.

معارف

حجت االسالم دکتر ذاکری در گفت وگو با قدس، به نحوه برخورد علی بن ابی طالب j با کارگزاران متخلف حکومت پرداخت

بیت  المال، خط قرمز امیرالمؤمنین j بود
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 معــارف /  مریم احمدی شــیروان     حکومــت علوی با تمام 
فــراز و فرودهای جامعه عصر امام علی)ع(، توانســت تجربه ای 
آرمانی را در برابر شــیعیان برای برپایی حکومت عدل قرار دهد؛ 
حکومتی که عمری کمتر از پنج ســال داشــت، اما کنش های 
امیرالمؤمنین)ع( به عنوان حاکمی معصوم، معیاری شــد تا رفتار 
هــر حکومتی که به نــام اهل بیت)ع( و تشــیع در طول تاریخ 

تشکیل شده است، با این سنجه ســنجیده شود. میالد مسعود 
امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( بهانه ای شد تا با حجت االسالم 
دکتر علی اکبر ذاکری، مؤلف دوره چهارجلدی کتاب »ســیمای 
کارگزاران علی بن ابی طالــب امیرالمؤمنین)ع(« به گفت وگویی با 
همین موضوع بپردازیم. وی عضو هیئت علمی و مدیر گروه سیره 

اهل بیت)ع( پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي است.

امیرالمؤمنیــن)ع( هر جا فردی را 
به مسئولیتی می گمارد، افرادی را 
برای نظارت بر آن ها مأمور می کرد؛ 
کســی حق نداشــت از بیت المال 
مسلمین به نفع خودش، اقوامش 
یا طرفداران خودش سوء استفاده 
کند و اگر فردی، مالی از بیت المال 
بــدون مالک شــرعی بــه دیگران 
انفاق کرده بود، بازخواست می  شد

برش

آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)
ــه  ــزى عليه : رقيه دارابيان و پرونده كالس ــعبه مرك ــه 9600589 له : بانك ملت ش ــب پرونده اجرايى كالس ــه موج ب
ــه 9600630 له:  ــعبه مركزى و عليه: رقيه دارابيان و محمد اخترى باغان و پرونده كالس 9600590 له: بانك ملت ش
بانك ملت شعبه مركزى شيروان و عليه: رقيه دارابيان و محمد اخترى باغان  ششدانگ پالك 349 فرعى مجزى شده 
از  257 فرعى از 11 اصلى مزرعه خانلق واقع در بخش 5 ناحيه 3 يك قطعه مسكونى كه سند آن در صفحه 106 دفتر 
ــند صادر و تسليم شده است و برابر اسناد رهنى  ــماره 22783  به نام رقيه دارابيان ثبت و س امالك جلد 133 ذيل ش
ــماره 60809-1392/09/16 و سند رهنى شماره 40803 مورخه 1392/09/14 و برابر سند رهنى شماره 64085  ش
مورخ 1394/09/23 دفترخانه اسناد رسمى شماره 30  شيروان در رهن بانك ملت شعبه مركزى قرار دارد. به آدرس 
ملك شيروان خيابان دانشگاه خيابان وحدت كه طبق نظر كارشناس رسمى دادگسترى ششدانگ پالك فوق الذكر به 
مبلغ 2/591/000/000 ريال (معادل دويست و پنجاه و نه ميليون و يك صد هزار تومان) ارزيابى شده  و پالك فوق به 
ــماالً به طول 10/5 متر درب و ديواريست به خيابان 20 مترى  ــاحت 262/50 متر مربع و محدود به حدود اربعه ش مس
ــرقاً به طول 25 متر ديواريست اشتراكى با پالك 350 فرعى جنوباً به طول 10/50  ــده از پالك مورد ثبت ش مجزى ش
ــت اشتراكى به ديوار 352 فرعى غرباً به طول 25 متر ديواريست اشتراكى به پالك 348 فرعى ساختمان  متر ديواريس
ــكلت  ــكونى مذكور دو طبقه با زير بنا 276 مترمربع طبقه همكف 138 مترمربع و طبقه اول 138 مترمربع با اس مس
ــنبه مورخ 98/1/24 در اداره ثبت اسناد و امالك  ــاعت 9 الى 12 روز ش ــقف طاق ضربى و پالك فوق از س آجرى و س
ــيروان خيابان امام رضا (ع) جنب بيمارستان امام خمينى(ره) از طريق مزايده به فروش مى رسد.  ــيروان واقع در ش ش
مزايده از مبلغ 2/591/000/000 ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذكر است 
ــد و نيز بدهى هاى مالياتى  پرداخت بدهى هاى مربوط به پالك فوق الذكر در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باش
و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده 
ــترد خواهد  ــت و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مس اس
شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد مزايده روز ادارى بعد 

از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.آ-9718880
صمد ابراهيم زاده

رئيس ثبت اسناد امالك شيروان

آگهى مزايده اتومبيل
ــتگاه خودرو  ــه 9700458 له: زهرا نبوى و عليه: ابوالفضل طيب نيا يك دس به موجب پرونده اجرائى كالس
ــناس رسمى به مبلغ 210/000/000  ــماره انتظامى 84 ايران 855 ص 68 كه طبق نظر كارش پرايد به ش
ريال (معادل بيست و يك ميليون تومان) ارزيابى شده است،لذا مزايده  از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه 
ــد. مزايده از  ــيروان از طريق مزايده به فروش مى رس ــناد و امالك ش مورخ 1398/02/04 در اداره ثبت اس
ــنهادى نقداً  ــروع و به باالترين قيمت پيش ــت و يك ميليون تومان) ش مبلغ 210/000/000 (معادل بيس
فروخته مى شد و كليه هزينه هاى قانونى به عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول 
خواهد شد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى اعالم گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان 

ساعت و مكان برگزار خواهد شد.آ-9718858
صمد ابراهيم زاده

رئيس ثبت و اسناد شيروان

شماره پرونده: 139704006093001252/1
شماره بايگانى پرونده: 9708541

شماره ابالغيه: 139705106093004902
تاريخ صدور: 1397/11/25

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه پرونده 9708541
بدين وسيله به بدهكاران

* احمدرضا بختيارى رزق آباد نام پدر: مجيد شماره ملى: 0945968833 شماره شناسنامه: 24643
* هانيه بختيارى رزق آبادى نام پدر: مجيد شماره ملى: 0942078047 شماره شناسنامه: 1872

* معصومه پيروى نام پدر: جواد شماره ملى: 0938607111 شماره شناسنامه: 801 به
* حوريه بختيارى رزق آبادى نام پدر: مجيد شماره ملى: 0945822197 شماره شناسنامه: 9033 همگى 
ــخص مذكور ابالغ مى گردد  وراث مرحوم مجيد بختيارى رزق آباد فرزند محمدباقر و ديگر ورثه احتمالى ش
بانك اقتصاد نوين جهت وصول طلب خود به مبلغ 1/878/401/100: ريال (يك ميليارد و هشتصد و هفتاد 

و هشت ميليون و چهارصد و يك هزار و صد ريال) شامل:
- اصل طلب: 983/594/226 ريال

- سود: 285/369/863 ريال
- خسارت تأخير تأديه: 609/437/011 ريال،

ــبه خسارت: 1397/10/06 و ديگر خسارات  ــارت تأخير روزانه: با نرخ 42 درصد، تاريخ مبناى محاس - خس
ــند: 1394/01/20، بانك  ــماره 1810/110/3333040/19:، تاريخ س ــه مندرج در قرارداد بانكى ش متعلق
ــه 9708541 در اين اداره  ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس مربوطه: اقتصاد نوين عليه ش
ــت، لذا بنا به تقاضاى بستانكار  ــت آدرس شما شناسايى نشده اس ــده و طبق گزارش مأمور پس ــكيل ش تش
طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت 

بدهى خود اقدام نكنيد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9717402 م.الف 839
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

آگهى فقدان سندمالكيت 
نظربه اينكه ورثه خانم شوكت گذرى فرزندحسن باستناد دوبرگ استشهاديه گواهى شده منظم به تقاضاى 
ــندمالكيت  ــت س ــندمالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده ومدعى اس كتبى جهت دريافت س
ــدانگ عرصه اعيان زمين پالك56 فرعى از5اصلى واقع در  ــهم شش ــاع از 72س ــهم مش ــبت به يك س نس
بخش3شهرستان سبزوار كه متعلق به نامبرده مى باشدبعلت جابجايى مفقودشده است بابررسى دفترامالك 
ــدانگ ذيل ثبت7301 صفحه314 دفتر62 بنام  ــد سند نسبت به يك سهم مشاع از72سهم شش معلوم ش
ــت.دفترامالك بيش ازاين حكايتى  ــند صادر گرديده اس ــماره چاپى 83976 ثبت و س ــوكت گذرى بش ش
ــبت به  ــه قانون ثبت مراتب يكنوبت آگهى ومتذكر مى گردد هركس نس ــتناد ماده120آئينام ندارد.لذا باس
ــندمالكيت نزدخود باشدبايستى ظرف10روز ازتاريخ  ملك موردآگهى معامله اى انجام داده يامدعى وجود س
انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خودرا به پيوست اصل سندمالكيت ياسندمعامله رسمى به اين اداره تسليم 
ــت درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سندمالكيت  نمايد.بديهى اس
ــندمالكيت  المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهدشد.(م الف  ــندمعامله رسمى نسبت به صدور س ياس

97/100/1952) آ-9718863 تاريخ انتشار:97/12/28
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

اصالحيه
ــام رابيه ميراني كه در تاريخ 97/12/27-971834 در صفحه قدس زندگي  ــرو درج اگهي حصروراثت بن پي
ــرباز چاپ شده كه  ــتان س ــوراي حل اختالف شهرس ــالن خادمي قاضي ش ــتباها امير ارس درج گرديده اش

شهرستان دلگان صحيح است آ-9718867

رونوشت  اگهي  حصروراثت
ــرح  ــنامه 285 به ش ــماره شناس ــماره ملي 3590884517 و ش خانم زينب ميرزاده  فرزند خداداد به ش
ــت گواهي حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه  ــت كالسه 146/1/97 از اين شورا درخواس دادخواس
ــماره  ملي 3590820470  در تاريخ 97/12/4 در اقامتگاه دائمي  ــادروان مراد اربابي فرزند رستم به ش ش
ــت ورثه حين الفوت وي  عبارتند از :1-متقاضي با مشخصات فوق همسر متوفي  اش بزمان فوت نموده اس
ــماره ملي 3590836156   ــماره ملي 3590147490   3- لقمان  ميرزاده به ش ــلم ميرزاده  به ش 2-مس
4-موسي اربابي فرزند مراد به شماره شناسنامه 505 و شماره ملي3591773301    5- مرضيه اربابي به 
شماره ملي 3591769975   6-رضوانه اربابي به شماره ملي 3591591548    7- مريم اربابي به شماره 
ــماره  ــماعيل اربابي به ش ــماره ملي 3580544500    9- اس ملي3591769967    8- محمد اربابي به ش
ملي 3580544403   10- ابراهيم  اربابي  به شماره ملي 3580201905     11- محسن اربابي به شماره 

ملي 3591346152     12- سعيد اربابي به شماره ملي 3590839236 كه 
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت اگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد 
ــر نخستين اگهي ظرف يكماه به دادگاه تقديم  ــداز تاريخ نش و يا وصيت نامه اي از طرف متوفي  نزد او باش

دارد واال گواهي صادر خواهد شد.آ-9718869
رئيس شوراي حل اختالف بزمان

 اكبر گلشن 

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــنامه شماره 1617 به شرح دادخواست به  نظر به اينكه آقاى خواجه عبدالغنى خواجه كريمى داراى شناس
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  ــورا درخواس ــه 1/970521 از اين ش كالس
خواجه عبدالعزيز خواجه كريمى به شناسنامه 978 در تاريخ 1343/05/01 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 

زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
ــد 1332/12/29 صادره تايباد  ــنامه 1617 تاريخ تول ــه عبدالغنى خواجه كريمى ريزه ئى شناس 1- خواج

فرزند متوفى
2- كبرى خواجه كريمى ريزه ئى شناسنامه 1616 تاريخ تولد 1329/4/03 صادره تايباد فرزند متوفى

3- حميرا خواجه كريمى شناسنامه 37 تاريخ تولد 1323/09/14 صادره تايباد فرزند متوفى
4- رحمت خواجه كريمى شناسنامه 1474 تاريخ تولد 1315/3/7 صادره تايباد فرزند متوفى

5- عبدالباقى خواجه كريمى شناسنامه 23 تاريخ تولد 1321/5/18 صادره تايباد فرزند متوفى
ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. آ-9718877
تاريخ انتشار : 1397/12/28 

قنبر مرزانى
قاضى شورا شعبه 1 شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

آگهى ابالغ اخطار ماده 87 كالسه 9500055
بدينوسيله به محسن به شماره شناسنامه و ملى 0770183778 متولد 1375/9/3 و محمد به شماره ملى 
ــماره شناسنامه 4001 متولد 1367/3/26 هر دو به شهرت محمودى كاهو و فرزندان  0779896483 و ش
ــه رمضان زاده عليه وراث  ــه 9500055 له خانم خديج ــوم على ابالغ مى گردد كه در خصوص كالس مرح
ــدانگ پالك 2396 فرعى از يك اصلى بخش 7 قوچان متعلق به مرحوم على  مرحوم على محمودى ،شش
محمودى در قبال طلب بستانكار مذكور و هزينه هاى اجرايى بازداشت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه 
ــود ضمناً هر گونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت بمورد بازداشت ممنوع  ــما اخطار ميش اجراى مراتب بش

است و ترتيب اثر داده نمى شود.آ-9718875
مدير اجرا واحد اجراى اسناد رسمى درگز-ناصر حسن زاده

آگهى فقدان سند مالكيت
 با عنايت به اينكه آقاى اسداله ربيعى فرزند ماشاءاله با ارائه دو برگ استشهاد محلى مصدق مبنى بر مفقود 
شدن سند مالكيت ششدانگ يك باب عمارت بمساحت 320/5 متر مربع باقيمانده پالك 3 فرعى از 1374 
اصلى واقع در بخش يك تويسركان ذيل ثبت 5735 صفحه 338 دفتر 27 به شماره چاپى 675946 نامش 
صادر و تسليم گرديده كه بعلت جابجايى مفقود گرديده و تقاضاى صدور سند المثى پالك مذكور را نموده 
ــبت به پالك مورد  ــراى ماده 120 آئين نامه قانون ثبت آگهى تاچنانچه هركس نس ــد  لذا مراتب در اج ان
آگهى معامله اى كرده كه فوقا" به آن اشاره اى نشده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد ظرف 
مدت 10 روز پس از انتشار آگهى به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا 
سند معامله تسليم نمايد و چنانچه ظرف مهلت فوق سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنى سند مالكيت 

را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسليم خواهد كرد.( م الف 461)آ-9718862
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان تويسركان - سيروس قلى زاده

دادنامه
پرونده كالسه 9709988163700699 حوزه شماره 127 (ويژه حصر وراثت) شوراى حل اختالف مجتمع 

امام حسن مجتبى (ع) شهر همدان تصميم نهايى شماره 9709978163700989 
ــه قرض الحسنه پرستارى سخاوت با نمايندگى آقاى اسماعيل خدا بخشى به نشانى استان  خواهان: موسس

همدان شهرستان همدان - خ مهديه روبروى بيمارستان مباشر خيابان حق گويان نبش كوچه امينى 
خواندگان: 1. خانم رويا مراد خانى صحنه فرزند كيانوش همگى به نشانى استان همدان شهرستان همدان 
ــكن مهر 4 بلوك 26 و 27 واحد 5پ 1111، 2. آقاى رامين  ــهرك مدنى آپارتمانهاى اميد اكباتان مس - ش
ــن به نشانى استان همدان شهرستان همدان -  ــين قديم پور فرزند محس زمانى فرزند مهدى 3. آقاى افش

ميدان رسالت باالى نايب احمد روبروى حمام گلستان پ506
ــتان همدان - ايستگاه اصيل كوچه  ــتان همدان - شهرس ــانى اس 4. آقاى طاهره مرادى فرزند صفدر به نش

مدرسه حكمت بن بست اول پ 17 
خواسته ها: 1. مطالبه خسارات دادرسى 2. مطالبه خسارت تاخير تاديه 3. مطالبه وجه چك 

ــته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين  ــتى به خواس ــكار: خواهان دادخواس گردش

ــعبه و ثبت و اجراى تشريفات قانونى قاضى شورا پس از مشورت با اعضا شعبه و اعالم ختم رسيدگى به  ش
شرح آتى با استعانت از خداوند منان مبادرت به صدور رأى مى نمايد.

رأى قاضى شورا
ــخاوت به طرفيت خواندگان 1- رويا مراد خانى صحنه فرزند كيانوش  ــت مؤسسه س در خصوص دادخواس
2- رامين زمانى فرزند مهدى 3- افشين قديم پور فرزند محسن 4- طاهره مرادى فرزند صفدر به خواسته 
مطالبه مبلغ 162/000/000 ريال وجه چك شماره 172636 عهده بانك صادرات به همراه هزينه دادرسى 
ــتند دعوى خواهان تصوير مصدق چك و  ــارت تأخير تأديه و پرداخت حق الوكاله ، نظر به اينكه مس و خس
گواهينامه عدم پرداخت و دليل مديريت و آگهى تغيير نام موسسه مى باشد و خواندگان رديف اول و دوم 
ــيدگى كه از طريق انتشار آگهى در روزنامه سراسرى قدس  و چهارم عليرغم ابالغ قانونى اخطاريه وقت رس
مورخ 1397/2/16 صورت گرفته در جلسه دادرسى مورخ 97/3/28 حضور نيافته و اليحه اى نيز از ايشان 
واصل نگرديده است و خوانده رديف سوم آقاى افشين قديم پور در جلسه رسيدگى حاضر گرديده و ضمن 
قبول خواسته خواهان اظهار عدم توانايى در پرداخت بدهى خود را نموده و خواندگان در رد ادعاى خواهان 
ــتغال ذمه خوانندگان را دارد  دفاعى به عمل نياورده اند و با بقاء اصل چك در يد خواهان كه ظهور در اش
دعوى مطروحه موجه تشخيص و مستندا به مواد 310، 313 و 249 از قانون تجارت و مواد 198 و502 و 
522 از قانون آئين دادرسى مدنى حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 162/000/000 
ــى و پرداخت خسارت  ــته و پرداخت مبلغ 4/345/000  ريال به عنوان هزينه دادرس ريال بابت اصل خواس
تأخير تأديه از تاريخ سر رسيد چك مورخ 96/3/21 تا وصول محكوم به بر اساس شاخص نرخ تورم اعالمى 
ــبت  از ناحيه بانك مركزى و پرداخت حق الوكاله در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد . راى صادره نس
ــوب و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در  ــوم حضورى محس به خوانده رديف س
محاكم عمومى همدان خواهد بود و نسبت به خوانندگان رديف اول و دوم و چهارم غيابى محسوب و ظرف 
ــت روز قابل تجديد نظر  ــپس ظرف مدت بيس ــت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين حوزه س مدت بيس

خواهى در محاكم عمومى همدان خواهد بود. ( م الف 4212)آ-9718881
قاضى شعبه 127 شوراى حل اختالفي همدان - اسداله لطفى مصلح

آگهى اعالن افراز و معاينه محل 
نظر به اينكه آقاى جالل معصومى شميم برابر درخواست وارده 90/4390 مورخ 1397/11/7و سند شماره 
ــهمى خويش به مقدار ششصد و  ــتان بهار تقاضاى افراز س 117072 مورخ 1397/11/16 دفتر 21 شهرس
ــصت و هفت (667) متر مربع از پالك 139 اصلى از بخش چهار همدان را از اين اداره نموده اند،لذا در  ش
ــاعى و افراد حقيقى و  ــمى الزم االجراء از كليه مالكين مش اجراى ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسنادرس
ــه اعتراضى به تصرفات نامبردگان دارند  ــود چنانچ ــى كه خود را از آن ذيحق مى دانند دعوت مى ش حقوق
ــود در محل حضور يافته مراتب  ــاعت 8 صبح كه عمليات افراز انجام مى ش در مورخ 1398/1/21 راس س
ــاعى مانع از عمليات افراز نخواهد شد .( م الف 831) ــت عدم حضور مالكين مش را اعالم نمايند. بديهى اس

آ-9718878
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار – هادى يونسى عطوف 

آگهى مزايده اتومبيل
آگهى مزايده اموال منقول 

ــلى باستناد سند نكاحيه شماره 13484- 1387/3/30 تنظيمى دفتر ازدواج 109 مشهد  خانم عاطفه توس
ــت  ــكه تمام بهار آزادى عليه اقاى احمد اكبرى نموده اس ــه صدور اجرائيه بميزان 114 عدد س ــادرت ب مب
ــط  ــكيل و اجرائيه در تاريخ 1396/10/16 به مديون ابالغ و توس ــه 9700007 تش كه پرونده تحت كالس
متصدى مربوطه گواهى شده است متعاقبا يك دستگاه اتومبيل پرايد بشماره انتظامى 19ص899ايران 74 
بازداشت و ارزيابى گرديده است. نظر كارشناسى بشرح: خودرو با مشخصات مدل 1382، دوگانه سوز، يك 
ــى ها خوردگى، رنگ خودرو سفيد، شماره شاسى s 1412282906771 و شماره موتور  گلگير رنگ شاس
ــمى به مبلغ 140/000/000 ريال    ــناس رس 00442153 متعلق به آقاى احمد اكبرى كه طبق نظر كارش
( يكصدوچهل ميليون ريال) ارزيابى شده و به طرفين ابالغ گرديده و قطعى گرديده است. مزايده يكدستگاه 
ــنبه مورخ 98/1/26 در شعبه اجراى اسناد رسمى  ــاعت 9 الى 12 روز دوش ــخصات فوق از س خودرو با مش
ــب فرماندارى) از قيمت  ــان ( خيابان كمربندى خليج فارس جن ــناد و امالك فريم ــع در اداره ثبت اس واق
140/000/000 ريال( يكصد و چهل ميليون ريال) شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا فروخته مى 
ــر و حق مزايده نقدا وصول خواهد  ــت و نيم عش ــود و كليه هزينه هاى قانونى به عهده برنده مزايده اس ش
ــدضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى اعالم گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت  ش

و مكان مقرر برگزار خواهد شد.آ-9718857
محمدرضا رجائى مقدم-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فريمان

شماره پرونده: 139704006093001329/1
شماره بايگانى پرونده: 9708908

شماره ابالغيه: 139705106093005363
تاريخ صدور: 1397/12/19

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9708908
ــيله به آقاى فرزين نوذرى نام پدر: فريدون تاريخ تولد: 1344/04/07 شماره ملى: 0937700061  بدينوس
ــتانكار پرونده بانك دى با استناد به قرارداد بانكى شماره: 1-  ــماره شناسنامه: 228 ابالغ ميگردد كه بس ش
ــخ: 1392/11/02، اقدام به صدور اجرائيه به مبلغ 361/729/937 ريال  11644283- 432- 5001، تاري
ــامل اصل طلب: 153/444/226 ريال، سود 26/586/912 ريال، خسارت تأخير تأديه: 176/698/799  (ش
ــارت:  ــبه خس ــارت روزانه: 167/700 ريال و حق الوكاله: 5/000/000 ريال تاريخ مبناى محاس ريال- خس
ــما در اين اداره اجرا تشكيل گرديده  ــه 9708908 عليه ش 1397/10/10) نموده و پرونده اجرائى به كالس
ــما ابالغ اجرائيه ميسر نگرديده  ــت بدليل عدم شناسائى آدرس ش ــت و چون برابر اعالم مأمور ابالغ پس اس
ــمى الزم االجراء مراتب طى اين آگهى به شما  ــتناد ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اسناد رس ــت لذا باس اس
ــما ادامه خواهد يافت و به جز آگهى مزايده  ــار آگهى به ش ابالغ و عمليات اجرائى ظرف ده روز پس از انتش

آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. آ- 9718852
اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوى

آگهي موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
امالك واقع در بخش 7 يزد – طزرجان و توابع

ــمتى ازپالك ثبتى برابربه  ــدانگ خانه بطورمفروزقس ــي- آقاى  ولى اله محمد ى شش ــى2665- اصل 4فرع
مساحت 285مترمربع برابر راي شماره 139760321006003162 مورخ 1397/11/04 واقع در طزرجان 

خريدارى عادى  مع الواسطه  از اكبر وهاب زاده  كافى آباد  مالك رسمى 
ــبت به  ــخاص نس ــوددرصورتيكه اش ــت به فاصله 15روز آگهي مي ش ــالع عموم دردونوب ــه منظوراط لذاب
ــند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دوماه  ــندمالكيت متقاضي اعتراضي داشته باش صدورس
اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 

خودرابه مرجع قضائي تقديم نمايند.
ــند مالكيت  ــق مقررات س ــراض طب ــدم وصول اعت ــدت مذكور و ع ــورت انقضاي م ــت درص ــي اس بديه

صادرخواهدشد.9718153
تاريخ انتشارنوبت اول : دوشنبه 1397/12/13

تاريخ انتشارنوبت دوم : سه شنبه 1397/12/28
سيد اقا دهقان حسينى /  كفيل ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت

اداره كل ثبت اسناد و امالك سيستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك زابل

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
ــورخ 97/12/5 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف  ــماره    139760322002004084 م برابر راى ش
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات 
ــماره شناسنامه  1 صادره از زابل  ــى مقدم فرزند ابراهيم بش مالكانه بال معرض متقاضى آقاى محمود فارس
به صورت 9 سهم مشاع از 16 سهم از ششدانگ اعيان يكدربند مغازه  به مساحت 12/80 متر مربع پالك 
23 فرعى از 430- اصلى  واقع در بخش يك حوزه ثبت زابل پاساژ كيوان  خريدارى از مالك رسمى رضا، 
سهيال و صغرى و ژاله و طاهره  شهرت همگى دهمرده فرزندان نورمحمد و محمد دهمرده فرزند جهانگير و 
حميد فارسى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
هاى كثيراالنتشار  آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و  ــته باشند مى توانند از تاريخ انتش داش
پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
نمايند . بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد . م الف: 1927  آ-9718142
تاريخ انتشار نوبت اول:دوشنبه 1397/12/13

تاريخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه1397/12/28
مهدى پهلوانروى

 رئيس ثبت اسناد امالك زابل

اداره كل ثبت اسناد و امالك سيستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك زابل

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
ــوع قانون تعيين تكليف  ــت اول موض ــماره    139760322002004109 - 97/12/06 هيئ ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات 
ــماره شناسنامه  1 صادره از زابل  ــى مقدم فرزند ابراهيم بش مالكانه بال معرض متقاضى آقاى محمود فارس
به صورت 9 سهم مشاع از 16 سهم از ششدانگ اعيان يكدربند مغازه  به مساحت 13/30 متر مربع پالك 
22 فرعى از 430- اصلى  واقع در بخش يك حوزه ثبت زابل پاساژ كيوان  خريدارى از مالك رسمى حميد 
ــهرت  ــهيال   و طاهره  ش ــى و تعدادى از وراث نورمحمد دهمرده  بنام هاى  رضا و ژاله و صغرى وس فارس
ــت به فاصله 15 روز در  ــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوب ــت. ل ــى دهمرده محرز گرديده اس همگ
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى  ــار  آگهى مى ش روزنامه هاى كثيراالنتش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره  ــته باش اعتراضى داش
تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى 
ــند  ــاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقض ــم نمايند . بديهى اس تقدي

مالكيت صادر خواهد شد . م الف: 1926  آ-9718143
تاريخ انتشار نوبت اول:دوشنبه 1397/12/13       تاريخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه1397/12/28

مهدى پهلوانروى
 رئيس ثبت اسناد امالك زابل

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تربت جام

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى

ــاختمانهاى فاقد  ــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و س ــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نام ــى موضوع م آگه
ــماره 139760306007001448     -97/11/30 هيات اول / دوم كالسه92,493 موضوع  ــمى برابر راى ش ــند رس س
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام 

تصرفات مالكانه بالمعارض  متقاضى آقاى كريم فتوت جامى  فرزند محمد على    بشماره شناسنامه 776
صادره از تربت جام در يك ساختمان ساختمان  به مساحت400 متر مربع پالك 6 فرعى از 1424 - اصلى    واقع در 
ــهد حوزه ثبت ملك تربت جام خريدارى از مالك رسمى آقاى نصر اهللا احمدى بنكدار   ــان رضوى بخش 13 مش خراس
ــود و در صورتى كه  ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش محرز گرديده اس
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  ــخاص نس اش
2 دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.9718022
تاريخ انتشار نوبت دوم:97/12/12  تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/28

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام



۱۲
سه شنبه  28 اسفند 1397

 12 رجب 1440 19 مارس 2019  سال سی و دوم  شماره 8931 

ورزشـــی
۱۳

           سه شنبه  28 اسفند 1397
 12 رجب 1440 19 مارس 2019  سال سی و دوم  شماره 8931 

آغاز تمرینات استقالل از سوم فروردین ماه
ورزش: با تصمیم کادرفنی تیم فوتبال استقالل، آبی پوشان از روز سوم 
فروردین ماه تمرینات خود را دوباره از سر خواهند گرفت تا برای مسابقات 
پیش رو آماده شوند.آبی پوشــان روز یکشنبه یک جلسه تمرینی برگزار 
کردند و با تصمیــم کادرفنی در مدت تعطیلی مســابقات، به تمرینات 
اختصاصی که از سوی بدنساز تیم برای آن ها در نظر گرفته شده، خواهند 

پرداخت.

شفر: اهمیت تیم امید 
کمتر از تیم بزرگساالن نیست

ورزش: وینفرد شفرســرمربی آلمانی باشــگاه اســتقالل، خاطرنشان 
کرد:حمایت از تیم امید وظیفه همه باشگاه هاســت و بسیار ناراحتم که 
صیادمنش و آذری به دلیل مصدومیت در این مقطع نمی توانند تیم المپیک 
را همراهی کنند. کرانچار مربی بزرگ و توانمندی است که امیدوارم در این 
تیم موفق باشد و سربلندی این تیم اتفاقات خوبی را در این رده برای فوتبال 
ایران رغم بزند. به نوبه خودم باید بگویم که هر کمکی از من ساخته باشد با 
تمام توان انجام می دهم و امیدوارم تیم امید ایران ابتدا از این مرحله صعود 
کند و در بازی های تهران حمایت هواداران فوتبال را در ورزشگاه آزادی به 
همراه داشته باشد، هوادارانی که همیشه از تیم های ملی حمایت کرده اند و 

این بار هم نباید تیم امید را تنها بگذارند.

جریمه استقالل 
به خاطر فحاشی به پرسپولیس 

ورزش: کمیته انضباطی رأی خود را در خصوص تخلفات تماشاگران تیم 
استقالل تهران مقابل ذوب آهن اصفهان صادر کرد. دیدار استقالل تهران و 
ذوب آهن اصفهان در هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال برگزار شد 
که از سوی تماشاگران تیم استقالل تهران تخلفاتی مبنی بر فحاشی نسبت 
به تیم پرسپولیس و دروازه بان تیم ذوب آهن اصفهان که بعد از سوت پایان 
نیز ادامه داشت، رخ داد.تیم استقالل تهران به پرداخت 100 میلیون ریال 

جریمه نقدی محکوم شد.

اعضای هیئت مدیره پرسپولیس معرفی شدند
عرب مدیرعامل ماند

ورزش: مجمع عمومی باشگاه پرسپولیس اعضای هیئت مدیره این باشگاه 
را معرفی کردند. به نقل از روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان، بر اساس 
تصمیم مجمع عمومی باشگاه فرهنگی، ورزشی پرسپولیس؛ ایرج عرب، 
جعفر کاشانی، علی رغبتی، سید مهرداد هاشمی و مهدی محمد نبی به 
عنوان اعضای هیئت مدیره این باشگاه انتخاب و معرفی شدند. پس از رأی 

گیری در هیئت مدیره ایرج عرب مدیرعامل شد.

نمره خوب آزمون و محمدی 
در هفته بیستم لیگ روسیه

ورزش: یکشنبه شب از هفته بیستم رقابت های لیگ روسیه زنیت به مصاف 
اسپارتاک رفت و این بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید. در این بازی 
سردار آزمون از ابتدا در ترکیب زنیت حضور داشت و 74 دقیقه بازی کرد. 
مهاجم تیم ملی ایران در این بازی در دقیقه 55 کارت زرد گرفت.در دیگر 
بازی از این هفته از لیگ روسیه احمد گروژنی به همراه میالد محمدی به 
مصاف یوفا رفت و با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید.سایت چمپیونات 
روسیه در ارزیابی فنی خود از این بازی به سردار آزمون و میالد محمدی 

نمره خوب 6/5 را داد.

گل محمدی: امیدها نباید 
در خانه احساس تنهایی کنند

ورزش: سرمربی تیم پدیده و کاپیتان اسبق تیم ملی اظهار امیدواری کرد که با 
حضور هواداران فوتبال در ورزشگاه آزادی بازیکنان تیم امید در خانه خودشان 
به خوبی از امتیاز میزبانی استفاده کنند. گل محمدی با اشاره به بازی های تیم 
امید در این مرحله اظهار داشت: صعود به المپیک رؤیای بزرگ فوتبال ایران 
است و امیدوارم در این مسیر از این تیم امید به شکل کامل حمایت شود. با 
توجه به برگزاری بازی ها در تهران امیدوارم هواداران فوتبال هم از این بازی ها 
استقبال خوبی داشته باشند و تیم المپیک در خانه خودش احساس تنهایی 

نکند تا بتواند از امتیاز میزبانی به خوبی استفاده کند.

سایت هلندی: ایران هنوز سرمربی ندارد؛ 
»پول« تمام شده است

ورزش: یک سایت معتبر هلندی به آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال ایران 
اشاره کرد. به نقل از AD، فدراسیون فوتبال ایران هنوز بودجه الزم برای 
جذب یک سرمربی را ندارد و علیرضا جهانبخش و هم تیمی هایش هنوز بدون 
سرمربی هستند. به دلیل بحران مالی در کشور نفت خیز ایران، وزارت ورزش 
این کشور قادر به تأمین بودجه الزم برای جذب سرمربی تیم ملی این کشور 
نیست. تیم ملی فوتبال ایران از ماه ژانویه تاکنون بدون سرمربی بوده است. 

ادامه اعتصاب در نساجی 
ورزش: بازیکنان تیم فوتبال نساجی مازندران در ادامه اعتراض  خود نسبت 

به مشکالت این تیم، دیروز هم حاضر به تمرین نشدند.
شاگردان مجید جاللی که روز یکشــنبه نیز در تمرین تیمشان شرکت 
نکرده بودند، از دیروز به مدت چهار روز به مرخصی و تعطیالت نوروز رفتند 
و قرار است در صورت حل مشکالت،  از روز جمعه تمرینات خود را دوباره 

پیگیری کنند.

ماهینی و ربیع خواه در تمرینات گروهی
ورزش: سرخپوشان دیروز در هوای سرد زمستانی، تمرین خود  را در زمین 
چمن مصنوعی ورزشگاه درفشــی فر برگزار کردند. ایگور پانادیچ، مارکو 
استیلینوویچ، بوژیدار رادوشوویچ و ماریو بودیمیر با هماهنگی کادر فنی و 
طبق اعالم قبلی، برای گذران مرخصی، راهی کشورشان شدند و از غایبان 
تمرین بودند. نکته جالب اینکه حسین ماهینی و محسن ربیع خواه در تمام 

مراحل تمرین سرخپوشان را همراهی کردند.

سرمربی »شهر خودرو« سورپرایز شد
ورزش: به نقل از  سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی پدیده شهرخودرو، 
آخرین تمرین شاگردان گل محمدی صبح دیروز در زمین تمرینی منزل آباد 
مشهد در شرایطی برگزار شد که بازیکنان پدیده شهرخودرو، تولد سرمربی 
خود را جشن گرفتند و او را سورپرایز کردند.تمرینات پدیده شهرخودرو 
بعد از این تمرین به مدت پنج روز تعطیل شــد و شاگردان گل محمدی 
رهسپار تعطیالت نوروزی شدند.پدیده شهرخودرو در نخستین بازی خود 
در ســال ۹۸، باید در چارچوب هفته بیست و سوم لیگ برتر، روز جمعه، 
نهم فروردین ماه از ساعت 17 در ورزشــگاه امام رضا)ع( به مصاف پارس 

جنوبی جم برود.

ورزش: برانکو و تیمش سال ۹7 را در شرایطی به پایان رساندند 
که صدرنشین لیگ هجدهم هستند و یکی از مدعیان قهرمانی در 
این دوره به شمار می روند. مرد محبوب سکوهای سرخ که تیمش 
را برای دربی روز 10 فروردین آماده می کند، با حضور در مهر به 

سواالت مطرح شده پاسخ داد.

  سال موفق؟
برانکو ایوانکوویچ درباره سال دشواری که پرسپولیس با توجه 
به کمبود بازیکن پشت سر گذاشت گفت: سال بسیار موفقی را 
پشت سر گذاشتیم. برای ما مربیان همیشه کار سخت است. واقعاً 
من به جمع بازیکنانم اعتقاد داشتم. از همه چیز مهم تر اینکه ما 
تیم بودیم. چون تیم است که همه کار از آن بر می آید. این موضوع 

خودش یک پدیده است.

  تلخ ترین روز ؟
وی در پاسخ به این ســوال که آیا با برخی هواداران پرسپولیس 
که نایب قهرمانی این تیم در آسیا را تلخ ترین روز سال می دانند 
موافقید اذعان داشت: من موافق این دیدگاه نیستم. البته حیف شد 
که باختیم ولی واقعاً همه باید افتخار کنیم بابت دستاوردهایی که 
کسب کردیم. باید به روش بازی خودمان ببالیم. من نگاه مثبت به 
آن داریم. بازی فینال نمایش بزرگ فوتبالی بود. شاید بزرگترین 

بازی در ۳0 -40 سال اخیر بود.

  قله فوتبالی دنیا 
برانکو تصریح کرد: نه در رده ملی و نه در رده باشگاهی هیچ وقت 
فوتبال ایران چنین عظمتی ندیده بود. یک تیم ایرانی در فینال 
بود که نمایش بسیار زیبایی داشت. این بازی معرفی بسیار زیبایی 

از فوتبال بود. چون قله دنیای فوتبال، امروز در ایران بود.

  داستان طارمی 
سرمربی پرسپولیس راجع به دالیل رضایت به مهدی طارمی 
برای جدایی از پرسپولیس در بدترین برهه زمانی گفت: هیچ کس 
او را بیرون نکرد. من دیدم او نوشته است می خواهم بروم. تجربه 
و پیام من این بود که اجازه دهم راهش را برود. باشگاه در فاصله 
سه ماه مانده به اتمام قراردادش تصمیم گرفت او را بفروشد. اگر 
آن موقع نمی فروخت ســه ماه بعد می رفت و خیری هم از پول 

فروش او نمی دیدیم. 

  منشا و مسلمان
سرمربی سرخپوشان پایتخت در خصوص کنار گذاشتن مسلمان 
افزود: درباره مسلمان و بشار رسن هم همین طور بود. من باید 

انتخاب می کردم. بازیکنی مثل مسلمان که ۳0-۲۹ سال دارد 
باید بازی کند. شانس بازی کردن او در تیم های دیگر می توانست 
بیشتر باشد. درباره منشأ هم همین طور. منشأ برای پیکان در طول 
یک فصل، 16 گل زد. اما وقتی به پرسپولیس آمد در طول 4۲ 
بازی تنها پنج گل زد. فکر می کردیم بیشتر گل بزند اما موفق نبود. 

پرسپولیس باید مستمر دنبال بهتر و بهتر بودن باشد. 

  ارتباط با مجیدی
برانکو درباره انتخاب بازیکن تصریح کرد: این اتفاق درباره انتخابم 
در زمان حضور در تیم ملی، راجع به فرهاد مجیدی و آرش برهانی 
هم بر می گردد. آن زمان فهمیدم آرش برهانی به درد من می خورد. 
خودم شخصاً به فرهاد مجیدی که شخصیت خیلی خوب و بزرگی 
دارد گفتم ترجیح من آرش برهانی است. حاال اینکه اشتباه کردم 
یا نه مربوط به بحث زمانی در همان دوره است. مجیدی اسطوره 
فوتبال ایران است و بازیکن خیلی خوبی بود. او لیاقت این را داشت 
که من مستقیم با او صحبت کنم تا از طریق رسانه ها نفهمد. بسیار 

هم محترمانه پذیرفت.

  اختالف با کی روش
او درباره رابطه تیره و تار با کی روش گفت: می دانی به چه چیزی 
افتخار می کنم؟! اینکه چطور به این نتایج خوب رسیدیم. اینکه 

تیم بودیم. فقط یک بیرانوند را به عنوان ملی پوش داشتیم. بعداً 
نورالهی هم اضافه شد. ما یک بازیکن ملی پوش داشتیم اما 
استقالل شش ملی پوش داشت. توانستیم خیلی زودتر از موعد 
در لیگ برتر قهرمان شویم. سپس به فینال آسیا برسیم. در ادامه 
سوپرجام را بگیریم. شش بازیکن ملی پوش خودمان نظیر 
وحید امیری، فرشاد احمدزاده، رامین رضائیان، مهدی طارمی، 
صادق محرمی را هم نداشتیم. مدام درباره درگیری من با کی 
روش می پرسند. یک سوال دارم. شما به من یادآوری کنید چه 
زمانی من یا بازیکنانم شخصاً مخالف تیم ملی بوده ایم و صحبتی 
در این باره کردیم؟ تا جایی که من می دانم کی روش همواره 
علیه من پست می گذاشت و مصاحبه می کرد. تاکنون جوابی از 
من دیده اید؟ خودم همیشه از تیم ملی حمایت کرده ام. حتی 
به برنامه تیم ملی که با آن ها موافق هم نبودم احترام گذاشتم 

و ساکت ماندم. 

  جشن چهارمی در جام ملت ها !
برانکو درباره عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت های ۲01۹ 
آسیا اذعان داشت: واقعیت این است در جام ملت های آسیا تیم 
ملی ایران موقعیت و شانس فوق العاده ای داشت تا به فینال برسد. 
چون راحت ترین مسیر را پیش روی خود می دید. نه خبری از کره 
جنوبی و عربستان بود؛ نه استرالیا. ایران حریفان ضعیفی داشت. 

ایران در نیمه نهایی به حریفان جدی نظیر ژاپن رسید. همه انتظار 
داشتیم در این مسیر به فینال برسد اما نرفت.

برانکو درباره اینکــه صحبت هایی را به کنایــه درباره حضور 
پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا با تنها یک ملی پوش به 
کی روش زده بود اظهار داشت: من واقعیت را گفتم که تنها با یک 
ملی پوش به فینال رفتیم. آیا خیلی تراژدی و غم انگیز است که از 
تیم ملی انتظار نتیجه گیری داشته باشیم. چهارمی در جام ملت ها 

افتخار آمیز است و جشن گرفتن دارد؟

   جام جهانی بی حاصل
سرمربی پرسپولیس درباره عملکرد کارلوس کی روش با تیم ملی 
در جام جهانی ۲01۸ روسیه نیز یادآور شد: در جام جهانی هم پس 
از پیروزی مقابل مراکش اسپانیا را داشتیم که 6 روز قبل از شروع 
جام، تیمش با رفتن مربی به هم ریخته بود. پرتغال را هم داشتیم 
که تنها کریس رونالدو حضور داشت. به نظرم هیچ کار خاص و 

اثری ندیدیم که در دوره ای که گفتم رخ بدهد.

  آشتی ملی
برانکو درباره اینکه کارلوس کی روش مدعی شده بود قصد داشته 
مشکالتش با شما را حل کند و پیشنهاد آشتی از طریق علی پروین 
هم داده بوده است اما شما نپذیرفتید تصریح کرد: نه! واقعیت ندارد. 
من اصالً با او مشکلی نداشتم او با من مشکل داشت. اصالً نمی دانم 
کی روش با من چه مشکلی داشــت. قبل از شروع جام جهانی 
قراردادم را با پرسپولیس دوساله تمدید کردم و همه چیز مشخص 
بود. قهرمان سوپر جام، لیگ و نایب قهرمان آسیا شدیم. من قبل 
از شروع بازی ها گفتم که اهداف و بلندپروازی هایمان چه چیزی 

است. زمانی این ها را گفتم که غرق در مشکالت بودیم.

  هت تریک قهرمانی 
وی درباره انتظار هواداران برای هت تریک قهرمانی پرسپولیس در 
لیگ برتر فوتبال ایران یادآور شد: خیلی سخت خواهد بود. چندماه 

پیش هم همین حرف را زدم.

  استقالل و ۱۵ بازیکن 
سرمربی پرسپولیس درباره تغییرات استقالل تهران نیز صحبت 
کرد و گفت: استقالل هم 15 بازیکن جدید گرفته است. لیگ 
امسال خیلی جالب خواهد بود. این اتفاقات قشنگ ترین چیزهایی 
است که در فوتبال ایران رخ می دهد. پدیده هم تیم خوبی است که 
خیلی خوب بازی کرده است. من فکر می کنم لیگ تا آخرین ثانیه 

خیلی جذاب پیش می رود.

در جام جهانی و جام ملت ها هیچ دستاوردی نداشتیم

برانکو: با پرسپولیس فوتبال ایران را به قله بردیم

منهای فوتبال

زنگ خطر برای بارسا؛ سوارز مصدوم شد
ورزش: در شب درخشان بارســا در زمین بتیس، تنها خبر بد، مصدومیت لوئیس 
سوارز بود. او سپس جای خود را به کوتینیو داد. سوارز با درد زمین را ترک کرد و قرار 
است پس از تست های نهایی، شــدت مصدومیتش مشخص شود. ارنستو والورده، 
سرمربی بارسا در پایان بازی گفت که مچ پای سوارز پیچ خورده است. در شرایطی 
که بارسا عثمان دمبله را نیز یک ماه در اختیار نخواهد داشت، مصدومیت طوالنی 
مدت سوارز، بدترین خبر ممکن خواهد بود. سوارز احتماال بازی های ملی پیش رو 

را نیز از دست خواهد داد. 

میهمان ویژه مراسم ازدواج اوزیل کیست؟
ورزش:چند ماه قبل و پیش از آغاز جام جهانی، مالقاتی بین رجب طیب اردوغان با 
مسوت اوزیل و ایلکای گوندوغان، دو ستاره آلمانی حاضر در لیگ برتر در لندن انجام 
شد و دامنه حواشــی این اتفاق به حدی بود که در نهایت باعث خداحافظی مسوت 
اوزیل از تیم ملی آلمان شد. حاال نشریه مترو مدعی شد مراسم ازدواج مسوت اوزیل 
با آمین گولش بزودی برگزار خواهد شــد و هافبک آلمانی از رجب طیب اردوغان 
برای شرکت در این مراسم دعوت کرده تا به نوعی نشان دهد همچنان روی مواضع 

سال قبل خود پافشاری کرده و از مالقات با رجب طیب اردوغان پشیمان نیست.

اینتر، پیروز دربی بزرگ میالن
ورزش: در حساس ترین دیدار هفته بیست و هشتم رقابت های سری A دو تیم اینتر 

و میالن به مصاف هم رفتند.
این دیدار که به دربی بزرگ شهر میالن مشــهور است و در سن سیرو برگزار شد با 

نتیجه سه بر دو به سود اینتر به پایان رسید.
اینتر با پیروزی که در این دیدار به دست آورد جای میالن را در رده سوم گرفت. در 
دیگر دیدار برگزار شده ناپولی توانست با نتیجه 4 بر دو اودینزه را از پیش رو بردارد تا 

فاصله را با یوونتوس صدرنشین به 15 امتیاز کاهش دهد.

مسی :در زمین هیچ تیمی تشویق نشده بودم
ورزش: لیونل مسی در شبی به یادماندنی سه گل از 4 گل بارسا را وارد دروازه بتیس 
کرد تا به فاصله 10 هفته تا پایان اللیگا تیمش را در مسیر قهرمانی قرار دهد. لیونل 
مســی که پس از زدن گل سوم از سوی هواداران بتیس بشــدت مورد تشویق قرار 
گرفت، در پایان بازی گفت:» از بتیسی ها بسیار ممنونم. تا االن در زمین هیچ تیمی 
تشویق نشده بودم. اینجا همیشه با من خوب رفتار می کنند؛ با وجود اینکه رقیب 
هستیم.« مسی در مورد پیروزی بارســا گفت:» این یک پیروزی مهم بود. این به ما 

اجازه می دهد تا با 10 امتیاز اختالف نسبت به اتلتیکو صدرنشین باشیم.«

ضد حمله

جواد رستم زاده: شاید همان بغض پشت تریبون و یا 
شــاید همان نگاه های معنا دار عادل به مدیر شبکه سه 
در مراسم انتخاب بهترین های جام جم باید ذهن ما را به 
همین شب وداع سوق می داد؛ وداع بعد از بیست سال 
شب نشینی با یکی از مجریانی که با همان موهای فرفری 
اش ســوهان اعصاب متخلفان فوتبالی بود. به هر حال 
آدمیزاد است دیگر و زود دل می بندد. بعد از بیست سال 
زل زدن به آن چشم های درشت و لبخند های پر معنا و 
بعد از بیست سال شنیدن کلماتی که تند ادا می شدند و 
اتفاقا بدون فن بیانی کنجکاوترمان می کردند دل کندن 
سخت است. به خصوص اینکه ته ذهنمان مدام به این فکر 
کنیم که یک خبرنگار، گزارشگر و مجری منتقد را چطور 
می شود با یک پست مدیریتی از رده خارج کرد. احتماال 
تنها ما خبرنگارها و روزنامه نگارها خوب می توانیم دست 
مســئوالنی را که برای عادل در حال تراشــیدن پست 

فرمایشی هستند بخوانیم. 
مرگ یک منتقــد و روزنامه نگار دقیقا همین جاســت. 
نشستن پشت میز مسئولیت. حاال هی دوستان شفیقش 
در صدا و ســیما بگویند می خواهیم از پتانســیل عادل 
برای باال بردن کیفیت برنامه های ورزشی استفاده کنیم. 
گوش ما بدهکار این حرف ها نیست. برای مایی که هنوز 
با تمام انتقادات مان به اجرای خدا بیامرز شفیع دربرنامه 
»ورزش و مردم« نتوانسته ایم با پیمان یوسفی کنار بیاییم 
 چطور می خواهند یک عادل بتراشــند پشت میز نود؟ 
تیر خالص را اما دیروز شلیک کردند. درست آنجایی که 
مدیر گروه ورزش شبکه ۳ گفت: برنامه نود در سال ۹۸ با 
ترکیب و ساختار جدیدی روی آنتن شبکه ۳ خواهد رفت.

فضلعلی ادامه داد: »فردوسی پور فرزند رسانه ملی است 
و با تخصصی که دارد می تواند در سمت های جدی تر و با 
دست بازتر به تکثیر برنامه های تخصصی ورزشی بپردازد، 
به طوری که ما بتوانیم برنامه های پرمخاطب ورزشــی 

بیشتری داشته باشیم.« سوال مهم اتفاقا همین جا شکل 
می گیرد؟ نود با چه ترکیب و ساختاری می خواهد راه 
پر فراز و نشیبش را ادامه دهد؟ کدام مجری می خواهد 
جای فردوسی پور را بگیرد در حالی که فوتبال بی دایه 
ما همه را وامدار خودش کرده اســت؟ این روزها بحث 
جایگزینی میثاقی اســت. مجری ای که زیر سایه عادل 
رشد و نمو کرد و اجراها و موضع گیری هایش با انتقادات 
فراوانی روبه رو بوده اســت. او بر خالف اســتاد خودش 
راحت با دیگران کنار می آید و از خودنمایی و روی بورس 
بودن ابایی ندارد. هرچقدر عــادل در قامت یک منتقد 
ســعی در دوری از صحنه های مختلف و ارتباطات غیر 
متعارف داشت میثاقی می کوشد در قامت یک سلبریتی 
برای خودش جایی در میان ستاره های صدا و سیما دست 

و پا کند و راه صد ساله را یک شبه طی کند.
دقیقا داستان اعتماد به نود و عادلش همینجا از هم جدا 
می شود. ما در این سال ها به نودی اعتماد کردیم که از 
البی ها فراری بود و به گواه همه ،هیچ مربی و بازیکنی 
نتوانست از نیش کالمش و تیزی انتقادش جان سالم به 
در ببرد. در این مدت تقریبا هیچ انگ مالی به او نچسبید 
و او دشــمن ابدی تمام جریان های پشت و روی پرده 

باقی ماند. 
 حاال هم تنها نکته امیدوارکننــده برای ما جمله دیروز 
رئیس سازمان صداوسیما است که گفت: فردوسی پور 
کار خود را در شبکه ســه ادامه می دهد.علی عسکری 
در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره حاشیه های ایجاد 
شده برای عادل فردوسی پور با اینکه نامی از برنامه نود 
نبرد اما اظهار کرد: فردوسی پور در شبکه سه می ماند و 
کار می کند.این یعنی با اینکه مخالفان و دشمنان عادل 
در اجرای برنامه خود موفق بودند اما تصمیم گیرندگان 
اصلی تمام پل های پشت سر را خراب نکردند و می توان 

هنوز منتظر فروغی دوباره بود.

ورزش: رکابزن ملی پوش ایران گفت: با این شــرایط که به 
مسابقه ای نمی رویم و با دو، سه اردو بخواهیم برویم و نتیجه 

بگیریم از نظر عقالنی و منطقی درست نیست.
مهدی سهرابی درباره وضعیت تیم ملی دوچرخه سواری در 
آستانه مسابقات دوچرخه سواری جاده قهرمانی آسیا بیان کرد: 
شرایط بدتر از این نمی شود چون همان طور که می دانید نه 
در تور و مسابقه ای شرکت می کنیم و نه تیم باشگاهی هست 
و فقط اردوی داخلی برگزار می شود. باید از کادر فنی تشکر 
کنم که با این مشکالت ســرانجام اردوها را برگزار می کند و 
باید از برخی مسئوالن نوشــهر هم تشکر کنیم که اسکان و 
تغذیه اردوی تیم ملی را برعهده گرفتند. ما تمرینات خوبی را 
در اردوی نوشهر پشت سر گذاشتیم اما اینکه با دو ، سه اردو 
بخواهیم برویم و نتیجه بگیریم از نظر عقالنی و منطقی درست 
نیست. با این حال همه ملی پوشان تالش کردند با این حداقل 

امکانات به اوج آمادگی برسند.
او ادامه داد: همانطور که می دانید روزهای خوبی برای ورزش 
ایران در پیش نیست و در همین دوچرخه سواری، فدراسیون 
برای اعزام به مسابقات قهرمانی آســیا و حتی برگزاری اردو 

مشکل بودجه دارد.

   انتظار مدال نداشته باشید
سهرابی در پاسخ به این پرسش که با این شرایط از حاال نباید 
از رکابزنان جاده در قهرمانی آسیا انتظار مدال آوری داشت، 
تصریح کرد: به هر حال قبالً هم ملی پوشان در بدترین شرایط 
و با تمریناتی که داشتند گاهی اوقات توانستند نتایج خوبی 
بگیرند . اما خب االن هیچ برنامه مسابقه ای یا باشگاهی نیست. 
از طرفی در فصل زمستان بودیم و برای اینکه برویم در یک 
شهر با آب و هوای خوب تمرین کنیم مثل کیش یا عسلویه 
فدراسیون مشکل هزینه داشت. با شرایط فعلی که حتی برای 
برگزاری اردو مشکل هست چه انتظاری می توان از ملی پوشان 
داشت. خود ملی پوشان امکانات را می آورند و دوچرخه ها از 

خودشان است و در اردوها هم خیلی هزینه کرده اند. روزهای 
خوبی در پیش نیســت و نمی  دانم آخر و عاقبت دوچرخه 
ســواری چه چیزی می شــود. ملی پوش دوچرخه سواری 
ایران در پاسخ به این پرسش که در نبود باشگاه ها بهتر نبود 
فدراسیون تیم ملی را حداقل به یک یا دو مسابقه بین المللی 
اعزام می کرد، تاکید کرد: فکر می کنم اقدام کردند اما موفق 
نشدند دعوتنامه بگیرند. البته فدراسیون برای برگزاری یک 
اردو مشکل دارد چه برسد به اینکه بخواهد اعزام برون مرزی 
انجام دهد. فکر می کنم برای اعزام تیم به قهرمانی آسیا هم 
مشکالت زیادی هست اول باید دید بودجه ای برای اعزام تیم 

وجود دارد یا نه بعد به فکر نتیجه افتاد.

  دوچرخه سواری به سمت نابودی می رود
سهرابی در مورد اینکه روزهای سختی را دارد تجربه می کند، 
گفت: روزهای سختی اســت. هزینه برای خود بچه ها هم 
سنگین شده االن هزینه لباس، الستیک و دیگر تشکیالت بر 
گردن خود بچه ها افتاده است. ما اگر به شرایط ۲0 سال قبل 
برگردیم حداقل امکانات را خود فدراسیون می داد اما متاسفانه 
االن با این وضعیت اقتصادی و دالری فدراسیون قدرت خرید 
هیچ کدام از تجهیزات را ندارد تا در اختیار ملی پوشان بگذارد. 
واقعاً روزهای سختی برای دوچرخه سواری و ملی پوشان است 
و خود به خود به سمت نابودی می رود. وزارت ورزش و کمیته 
ملی المپیک با این شرایط نباید انتظار نتیجه ای داشته باشند.

او در مورد اینکه خود وزارت ورزش علناً اعالم کرد فدراسیون ها 
نباید به بودجه دولتی اتکا کنند و باید خودشان فکری برای 
آوردن پول داشته باشند و با این شرایط خود فدراسیون ها باید 
برای آوردن اسپانسرها دست به کار شوند، تصریح کرد: با این 
شرایط زمانی هم که وزارت ورزش انتخابات برگزار می کند 
ابتدا اعالم کند که پول نمی دهد و افرادی بیایند که می توانند 
پول وارد این رشته کنند و ببیند چه کسانی می توانند اسپانسر 

بیاورند و چقدر نفوذ دارند و آن ها را اولویت قرار بدهند. 

به بهانه پیشنهاد پست مدیریتی به عادل و جدایی اش از نود

خلع سالح منتقد  مو فرفری
رکابزن ملی پوش با وخیم دانستن اوضاع مالی فدراسیون عنوان کرد

دوچرخه سواری در سراشیبی نابودی

ورزش در سیما

دوستانه
آلمان - صربستان
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فوتبال مقدماتی المپیک
ایران - ترکمنستان

جمعه 2 فروردین - ساعت: ۱8:4۵ زنده از شبکه ورزش

پرونده جام سی و دوم بسته شد
تیم والیبال شهرداری ورامین قهرمان شد

ورزش: سی و دومین دوره رقابت های لیگ برتر والیبال با قهرمانی 
تیم شهرداری ورامین به پایان رســید. در روز پایانی فینال دو تیم 
سایپا و شــهرداری ورامین رو در روی هم قرار گرفتند که شاگردان 
رحمان محمدی راد در تیم ورامین موفق شدند با نتیجه ۳ بر صفر 
پیروز بازی سوم شوند و در مجموع با کســب دو پیروزی در فینال 

مسابقات لیگ برتر قهرمان شوند.
این دومین قهرمانی تیم شهرداری ورامین بود. آنها پیش از این در 

سال ۹۲ برای نخستین بار جام قهرمانی را باالی سر برده بودند.

پس از خادم، دبیر و حیدری
خدایی هم برای انتخابات کشتی ثبت نام کرد

ورزش: پس از ثبت نام امیررضا خادم، قهرمان، سرمربی تیم ملی و 
رئیس پیشین فدراسیون کشتی در نخستین روز ثبت نام از نامزدهای 
احراز ریاست فدراسیون کشتی، در چند روز بعد شاهد حضور افراد 
شاخص در دبیرخانه فدراســیون نبودیم تا اینکه ابتدا علیرضا دبیر 
قهرمان المپیک ۲000 سیدنی و دارنده چهار مدال جهانی و سپس 
علیرضا حیدری دارنده 6 مدال جهانــی و المپیک ثبت نام کردند.

پس از این افراد، دیروز مجید خدایی دارنده مدال برنز کشتی جهان 
در سال ۲00۲ و سخنگوی شــورای فنی فدراسیون رسول خادم با 
حضور در فدراسیون کشتی برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرد.
این در حالی است که امروز مهلت 10 روزه ثبت نام از نامزدها به پایان 

خواهد رسید.

تعطیلی کوتاه مدت تیم ملی وزنه برداری
ورزش: اردوی تیم ملی وزنه برداری امروزتعطیل می شود.تیم ملی 
وزنه برداری خود را برای حضور در مســابقات قهرمانی آسیا ۲01۹ 
آماده می کند. با توجه به در پیش بودن آغاز ســال ۹۸، اردوی وزنه 
برداران امروز به پایان می رســد و ادامه اردوی تیــم ملی از چهارم 

فروردین دوباره از سر گرفته می شود.

ترکیب تیم ملی تکواندو مشخص شد
سونامی به منچستر نرسید

ورزش: قرار بود دیــروز با برگزاری دیدارهای انتخابی در ســه 
وزن ترکیب نهایی تیم ملی برای حضور در رقابت های قهرمانی 
جهان مشخص شــود، که به دلیل انصراف سعید رجبی، در وزن 
هفتم مبارزه ای برگزار نشــد و کادر فنی هنــوز تصمیمی برای 
اعزام نماینده این وزن به مسابقات قهرمانی جهان نگرفته است.
در وزن دوم فرزان عاشــورزاده که به نشــان طالی جام ریاســت 
فدراسیون جهانی دست پیدا کرده بود دوبار به محمدحسن پلنگ 
افکن باخت تا رقابت های قهرمانی جهان را از دســت داده و پلنگ 
افکن جوان راهی منچستر شــود. در وزن ششم نیز عرفان ناظمی 

دوبار نتیجه را به مهران برخوداری واگذار کرد و از اردو کنار رفت.
بر همین اســاس تیم ملی تکوانــدو با این ترکیب به بیســت و 

چهارمین دوره رقابت های قهرمانی جهان اعزام می شود:
وزن 54- کیلوگــرم: آرمین هــادی پــور، وزن 5۸- کیلوگرم: 
محمدحســن پلنگ افکن، وزن 6۳- کیلوگرم: سروش احمدی، 
وزن 6۸- کیلوگرم: میرهاشــم حســینی، وزن 74- کیلوگرم: 
امیرمحمد بخشی، وزن ۸0- کیلوگرم: مهران برخورداری،وزن 

۸7+ کیلوگرم: سجاد مردانی. 

کمانداران ایران در راه مسابقات کاپ آسیایی 
ورزش: نخستین مرحله از کاپ آســیایی تیراندازی با کمان در 
ســال ۲01۹ از 5 تا 11 فروردین ماه در بانکــوک تایلند برگزار 
می شود .کمانداران ایران در رشته کامپوند در این مسابقات حضور 
خواهند داشت.اســماعیل عبادی، نیما محبوبــی، محمد صالح 
پالیزبان، راحله فارسی، گیسا بایبوردی و ویدا حلیمیان نمایندگان 
کشورمان در این رقابت ها هستند. مجید احمدی نیز هدایت این 

تیم را بر عهده دارد.

کوالکوویچ، غایب بزرگ اختتامیه لیگ
ورزش: ایگور کوالکوویچ که از ابتدای بازی های پلی آف لیگ برتر 
والیبال در تهران حضور داشت و از نزدیک حتی برخی از بازی های 
برگزارشده در شهرســتان ها را هم دید، بعد از دومین بازی فینال 
تهران را ترک کرد.سرمربی تیم ملی والیبال که با توجه به نامشخص 
بودن وضعیت تاریخ فینال لیگ برتر از قبل بلیت خود را برای رفتن به 
صربستان تهیه کرده بود، مجبور به ترک تهران پیش از پایان رسمی 
لیگ شد و بازی سوم فینال میان سایپا و شهرداری ورامین در سالن 

1۲ هزار نفری در غیاب او برگزار شد.

رضایی: از عملکرد کشتی گیران در 
جام جهانی راضی ام

ورزش: با وجود شکســت ســنگین در دیدار فینال مقابل روسیه، 
ســرمربی تیم اعزامی از عملکرد آزادکاران رضایــت دارد.علیرضا 
رضایی با بیان این مطلب افزود: کشتی گیران ما به ویژه نفرات جوان 
در مرحله مقدماتی و در دیدار برابر کشورهای مغولستان، گرجستان 
و آمریکا مبارزات خوبی را به نمایش گذاشتند. مسابقه فینال مقابل 
روسیه، کشتی های سنگینی برای کشتی گیران ما بود و با توجه به 
ترکیب ما و روس ها نتیجه قابل پیش بینی بود.سرمربی تیم کشتی 
آزاد امید عنوان کرد: سالن پر از تماشاچی بود و ما مشکالت دیگری 
هم در حین برگزاری مســابقات داشتیم از ســوی دیگر یکسری از 
نفرات جوان ما تجربه چنین میدانی را نداشــتند و جو سالن برای 

آن ها مشکل ساز شد.

گزارش کوتاه

ماجرای عجیب مجید حسینی، 
استقالل و ترابزون

لژیونر ایرانی سه ماه بدون حقوق 
در ترکیه

ورزش: مجید حسینی مدافع جوان تیم ملی ایران و استقالل 
پس از جام جهانی ۲01۸ روسیه به عنوان ستاره جوان فوتبال 
ایران به ترابزون اسپور ترکیه پیوست اما اکنون بعد از گذشته 
چند ماه از حضور این بازیکن در باشــگاه ترکیه ای مشکلی 
عجیب برای او پیش آمده است. دیروز روزنامه گازتا دامگا در 
کشور ترکیه در خبری نوشــت» مجید حسینی مدافع ایرانی 
تیم ترابزون اسپور به دلیل عدم پرداخت اقساط مبلغ انتقالش 
به باشگاه استقالل با تهدید محرومیت از سوی فیفا مواجه بوده 
است اما ترابزون اسپور این پول را که قرار بود به طور اقساط به 
باشگاه ایرانی بپردازد را داد اما حاال مشکل دیگری وجود دارد.«

در ادامه گزارش این روزنامه آمده است:» باشگاه  ایرانی)استقالل( 
بعد از اینکه چند ماه اقســاطی که باید مجید حسینی به این 
باشــگاه بابت انتقالش پرداخت می کــرده را نمی دهد قصد 
شکایت به فیفا را دارد و این موضوع را با باشگاه ترابزون در میان 
می گذارد. ترابزون اقساط مربوط به مجید حسینی را به باشگاه 
استقالل پرداخت می کند. اما با وجود حل شدن مشکل شکایت 
استقالل به فیفا و دریافت اقساط، مجید حسینی با یک مشکل 
مواجه شده است. او که براساس قرارداد با باشگاه ترابزون باید 
ساالنه 550هزار یورو در سال دستمزد بگیرد االن سه ماه است 
که هیچ دستمزدی از باشگاه نگرفته است.« این گزارش روزنامه 
ترکیه ای به نوعی می تواند بیانگر این موضوع باشد که باشگاه 
ترابزون اقساط مربوط به انتقال مجید حسینی را از دستمزد این 
بازیکن به استقالل داده و همین موضوع باعث شده است که 
حسینی سه ماه را در ترکیه بدون دریافت دستمزد سپری کند.

ورزش: با برگزاری دو دیدار در روز یکشنبه رقابت های لیگ 
در سال ۹7 به پایان رسید.سال ۹7 با انجام پنج هفته پایانی 
لیگ هفدهم آغاز شــد و این رقابت ها در هجدهمین دوره 

برگزاری تا هفته بیست و دوم دنبال شد.
استقالل تهران هر چند که در ســال ۹7 موفق به قهرمانی 
در لیگ نشد و سال را با صدرنشینی به پایان نرساند، ولی با 
کسب 1۳ امتیاز در لیگ هفدهم و 4۳ امتیاز در لیگ هجدهم  
با مجموع 56 امتیاز بهترین تیم سال ۹7 از نظر امتیازگیری 
است.این تیم بهترین خط دفاع و حمله در سال ۹7 را از آن 
خود ساخت و بیشــترین تعداد برد و کمترین تعداد باخت 
)مشترک با پرسپولیس( به نام خود ثبت کرد.پس از استقالل، 
رقیب دیرینه این تیم پرسپولیس قرار دارد.پرسپولیس در 
ســال ۹7 برای دومین فصل پیاپی قهرمان شد و سال را با 
صدرنشینی وبیشترین میانگین امتیاز به پایان رساند، ولی از 
نظر مجموع امتیاز ضعیف تر از استقالل کار کرد  و با 5۲ امتیاز 

در رده دوم جای گرفت.
تراکتورسازی و پدیده نیز که در این فصل روزهای خوبی را 
پشت سر گذاشتند در رتبه های سوم و چهارم هستند.سپاهان 
اصفهان که این فصل به روزهای اوج خود بازگشته است و با 
یک بازی کمتر صدر جدول این فصل را از دست داده است در 
رده پنجم جای دارد.سپاهان در هفته های آخر فصل گذشته 
روزهای کابوس واری را پشت سرگذاشت و در پنج بازی فقط 
دو امتیاز کسب کرد تا با وجود نمایش خوب در این فصل رتبه 

مناسبی در جدول سال ۹7 کسب نکند.
ضعیف ترین تیم هــای ســال ۹7 دو تیم نفــت تهران و 
سیاه جامگان مشهد بودند که در پنج بازی آخر لیگ هفدهم 

امتیازی کسب نکردند و به دســته پایین تر سقوط کردند.
نفت مسجد سلیمان که در این فصل به لیگ برتر صعود کرده 
در رده شانزدهم جای دارد و باالتر از آن سپیدرود قرار دارد که 

بدترین تیم لیگ هجدهم محسوب می شود.

  آغاز سال 98 برای سرخابی ها با دربی نوروزی
بدون شک دربی ۸۹ سرخابی ها در نوروز ۹۸ حساس ترین 
تقابل این دو تیم در ســالیان اخیر خواهد بود. استقالل که 
نیم فصل اول را خوب شــروع نکرده بود و حتی تا رده های 
پایینی جدول نیز نزول کرده بود به یکباره از هفته سیزدهم 
لیگ متحول شد و امتیازها را یکی پس از دیگری جمع کرد تا 

در پایان سال در یک قدمی سرخپوشان و با دو امتیاز اختالف 
در رده دوم قرار گیرد. پرسپولیس نیز اگر چه در این فصل 
کمی فراز و نشیب داشــت اما باز هم همچون سال گذشته 
سال را با صدرنشینی به پایان رساند. حال با توجه به اینکه دو 
تیم در نخستین بازی شان درلیگ برتر در سال ۹۸ باید به 
مصاف هم بروند و همچنین با توجه به اختالف دو امتیازی بین 
سرخابی ها، دربی هشتاد و نهم از حساسیت باالیی برخوردار 
شده است. موضوع وقتی حساس تر می شود که بدانیم تساوی 
هم به درد هیچ یک نمی خورد و با توجه به حضور سپاهان، 
تراکتور و پدیده در کورس قهرمانی نتیجه مســاوی دربی 

می تواند به سود تعقیب کنند گان سرخابی ها باشد. 

در روزهایی که »صالح« در اوج نیست

پرواز لک لک ها با بال های »مانه«
امین غالم نژاد: در 1۸ ماه گذشــته گل های محمد صالح 
لیورپول را از عرش به فرش رساند اما ستاره مصری لیورپولی ها 
این روزها دچار افت شده و هفت بازی پیاپی بدون گل را پشت 
سر گذاشته. درخشش فوق العاده محمد صالح در بازی های 
فصل قبل لیورپول، نوید یک فوق ستاره بزرگ در دنیای فوتبال 
را می داد و بسیاری وی را جانشین کریستیانو رونالدو و لیونل 
مسی می دانستند، اما مهاجم مصری لیورپول در فصل جاری 
هرگز قادر به تکرار آن عملکرد درخشــان نبوده است. اگرچه 
صالح همچنان با یک گل فاصله نسبت به سرخیو آگوئروی 1۸ 
گله در رده دوم جدول بهترین گلزنان لیگ برتر قرار دارد، اما 
امروز نیز در دیدار مقابل فوالم موفق به گلزنی نشد و حاال وی 
در 5 بازی اخیر لیگ برتری مرسی سایدی ها نتوانسته دروازه 
رقبا را باز کند و در ۸ مسابقه آخر، موفق به زدن تنها یک گل و 
ارسال یک پاس گل شده است. اما با وجود افت محمد صالح، 
سادیو مانه در هفته های اخیر عملکرد فوق العاده ای، چه در 
لیگ برتر و چه در لیگ قهرمانان داشته و حاال او نیز با 17 گل 
در کنار محمد صالح، یکی از نامزدهای کسب عنوان بهترین 

گلزن لیگ برتر در فصل جاری است.

  آمار فوق العاده »مانه«
مانه در پنج بازی اخیرش هفــت گل زده و در 11 بازی اخیر 
11 گل. او آمار خودش در این فصل را به ۲0 گل در رقابت های 
مختلف رسانده، یعنی بهترین عملکردش در طول تمام دوران 
فوتبالش. مانه در ســال ۲01۹ در بازی های لیگ ۹ گل زده، 
آماری که تنها تعداد گل های ســرخیو آگوئرو در همین بازه 

زمانی با آن برابری می کند. نکته کلیدی دیگر اینجاست که اگر 
پنالتی ها را حذف کنیم، مانه با 17 گل در صدر جدول بهترین 
گلزنان این فصل از لیگ برتر قرار می گیرد، باالتر از آگوئرو و 
رحیم استرلینگ و پیر امریک اوبامیانگ و صالح و هری کین.

  حمایت کلوپ
کلوپ فرم این روزهای مهاجمش را چنین توصیف می کند: 
»در گلزنی همیشه درجه ای از بخت و اقبال هم دخیل است. 

برای همین اگر چنین فرصت هایــی برایتان پیش می آید 
باید ازآن ها اســتفاده کنید، چون همیشگی نیست. سادیو 
همیشه کیفیت باالیی داشته و حاال در بهترین فرم فوتبالش 

به سر می برد«.
شــاید به قول کلوپ درصدی از شــانس هم روی آمار مانه 
تاثیرگذار بوده. او این فصل به خوبی خودش را در موقعیت های 
گلزنی قرار داده، اما بر اســاس آمار اوپتــا، با توجه به کیفیت 
فرصت هایی که به دست آورده، بیش از آنچه انتظار می رفته 

از آن ها بهره برده. مانه در این فصــل از لیگ برتر صاحب 1۸ 
فرصت بزرگ برای گلزنی شده، عددی که پایین تر از گلزنان 
برتر این لیگ اســت. او از این فرصت ها 11 گل ســاخته، در 
حالیکه برای نمونه گابریل ژزوس از همین تعداد فرصت گلزنی 

فقط چهار گل به ثبت رسانده.

  مانه بالغ
نوع بازی مانه در این روزها نشــان از بازیکنی به بلوغ رسیده 
دارد. گلی که این مهاجم ۲7 ســاله در آلیانتس آرنا به بایرن 
مونیخ زد، که همراه با یک چرخش کرویفــی مقابل مانوئل 
نویر بود، اعتماد به نفس باالیش را به رخ همه کشید. در ضمن 
مربی مانه بهش ایمان دارد و هواداران تیمش عاشقش هستند: 
»بخشی از فوتبال سادیو که باید به همه خودش را ثابت می کرد 
به پایان رســیده. ما همه می دانیم او بازیکنی درجه یک در 
سطح جهان است، حقیقتی که حاال خودش هم کم کم دارد 

بهش می رسد«.

  در انتظار صالح
تصور حتی از این بهتر شدن مانه برای هواداران لیورپول بسیار 
هیجان انگیز اســت، تیمی که این روزها به شدت به این فرم 
فوق العاده مهاجم خودش وابسته شده. اکثر هواداران لیورپول 
بر این باورنــد که اگر صالح به رونــد گلزنی هایش بازنگردد، 
فتح لیگ ناممکن خواهد بود. اما همین که تا امروز در کورس 
قهرمانی باقی مانده اند را قطعا باید مدیون مانه باشند، خریدی 

که می تواند جایگاهی تاریخی در این باشگاه بزرگ پیدا کند.

فرهاد مجیدی در آســتانه پایان ســال در صفحه 
اینســتاگرامش یادی از ناصرحجازی کرده اســت. 
او که خود را شــاگرد مکتب حجازی می داند نوشته 
است:این روزها که مربی ام، بیش از همه مواقع، به ناصر 
حجازی فکر می کنم، به رفتار و منش اش به عنوان یک 
ســرمربی، یک بزرگتر و یک انسان. سعی می کنم به 
خاطر بیاورم که با بازیکن، حریف، طرفدار و مردم عادی 
چگونه رفتار می کرد. جان کالم زندگی اش این بود، از 

اصول زندگی تان کوتاه نیایید و سر خم نکنید و...

مهاجم الغرافه قطــر که ظاهرا این روزها 
در تهران به سر می برد استوری از باران 
این روزهای تهران با نمایی از برج میالد 
گذاشته و خدا را بابت نعمت هایش شکر 
کرده اســت. طارمی چند روز پیش هم 
در پســتی اینســتاگرامی به هواداران 
پرسپولیس کنایه زده بود و از آرزوهایی 
که رسیدن به آنها پشیمانی به بار آورده 

نوشته بود.

مهدی طارمیفرهاد مجیدی

رامین رضاییان در استوری که بازی تیمش مقابل 
تیم امید ابراهیمی در قطر را نشان می دهد صحنه 
فرصت طالیــی را که از دســت داده به نمایش 
گذاشــته و برای ابراهیمی کری خوانده که برای 
شــادی گلش برنامه خاصی داشته است. او البته 
بابت از دست دادن این فرصت مناسب افسوس هم 
خورده است. االهلی و الشحانیه قطر در دیداری 
که ملی پوشان ایرانی خود را در ترکیب داشتند، 

به تساوی رضایت دادند.

صفحه رسمی باشگاه منچستریونایتد در اینستاگرام چندین 
عکس از سرمربی این تیم و ستاره هایی چون پوگبا و لوکاکو 
در میان هواداران نوجوان این تیم به نمایش گذاشته است. 
سولشائر که این روزها به مرد اول شهر منچستر تبدیل شده 
در حال امضا دادن به کودکان اســت و زیر آن نوشته شده 
است که همه هواداران از شما در بازی های آتی باز هم پیروزی 
می خواهند. منچستریونایتد دردو بازی اخیر خود نتوانست 
روند خوب خود را با سرمربی جوانش ادامه دهد و هواداران 

این تیم امیدوارند تیم به ریل پیروزی بازگردد.

منچستریونایتدرامین رضاییان

بررسی جدول لیگ در سال 97 

امتیاز برای استقالل، صدر از آن  پرسپولیس
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ادب و هنر

خبر

از سال آينده به ميزبانى حوزه هنرى
درس گفتارهاى شعر فاضل نظرى برپا مى شود

مهر:عباس محمــدى، مدير مركز 
آفرينش هــاى ادبى حــوزه هنرى، 
درباره فعاليت هاى اين دفتر در سال 
97 گفت: در مركز آفرينش هاى ادبى 
حوزه هنــرى در دو بخش ادبيات 
داستانى و شعر، فعاليت روشن تر و 
هدفمندتــرى وجود دارد و در كنار اين ها دفتر پژوهش هم فعاليت مى كند 

و فعاليت آن البته محدودتر از دو دفتر ديگر است.
اين شاعر در ادامه با بيان اينكه در سال 98 درس گفتارهاى شعر فاضل نظرى 
در حوزه هنرى برگزار مى شود، گفت: البته پيش از اين نيز آثار استعدادهاى 
حاضر در اين نشست ها كه با مديريت فاضل نظرى برگزار شده است، توسط 
انتشارات ســوره مهر به چاپ مى رسيد. هشت مجموعه از افرادى را كه در 
كالس فاضل نظرى شركت كرده اند در ســوره مهر چاپ كرديم و اين آثار 
به تجديد چاپ رسيده اند. انتشار مجموعه شعر تازه فاضل نظرى در روزهاى 
پايانى سال 97، نقطه عطفى در اين سال بود و تا به حال اين اثر 10 بار تجديد 

چاپ شده است. در سال 98 چند كتاب پرفروش را چاپ خواهيم كرد.
وى اظهار داشت: نگاهمان به فروش آثار ادبى جدى است و اميدوارم بتوانيم 
بخشى از ساليق مخاطبان را هم در توليداتمان مد نظر قرار دهيم و آثارمان 

بتوانند با اقبال خوبى مواجه شوند.
محمدى با تأكيد بر اينكه برنامه «ساعت شعر» در سال 98 به شيوه گذشته 
در حوزه هنــرى ادامه خواهد داشــت، افزود: كارگاه هاى آموزشــى مركز 
آفرينش هاى ادبى حوزه هنرى متفاوت تر از سبك و سياق قديم برگزار خواهد 
شــد و البته برنامه هاى ماهانه «يك ماه، يك كتاب» و «آيينه بندان» نيز با 
تغييراتى در ساختار و محل برگزارى از سال 98 برپا مى شوند و اين برنامه ها 
بناســت در سال 98 در فروشگاه سوره مهر واقع در ميدان انقالب برپا شود. 
برپايى اين برنامه در محيط كتابخانه اى و فروشگاه كتاب مى تواند مؤثرتر باشد.
وى تصريح كرد: تالش داريم مهرواره شــعر و داستان جوان سوره را هم در 
سال آينده برگزار كنيم. راه اندازى الكترونيك مجله شيراز به سردبيرى آقاى 
موسى بيدج و راه اندازى نشريه ادبى ويژه مركز آفرينش هاى ادبى حوزه هنرى 

از ديگر برنامه هاى پيش رو است.

چاپ چهل و هشتم خاطرات سفير روانه بازار شد
مهر:كتاب «خاطرات سفير» نوشته 
نيلوفر شادمهرى، بتازگى براى چهل 
و هشتمين بار تجديد چاپ و روانه 

بازار نشر كشور شد.
كتاب «خاطرات ســفير» به روايت 
خانم نيلوفر شــادمهرى با نگارشى 
صميمى و ساده، خواننده را به خوابگاهى در پاريس مى برد و او را با رويدادها، 

تجربه ها و خاطراتش شريك مى كند.
«خاطرات سفير» خاطرات دختر مسلمانى است كه در كشور فرانسه، هرچند 
براى ادامه  تحصيل در مقطع دكترى حضور دارد، اما سفيرى شده است براى 
دفاع از حقيقت اسالم. مواجهه  او با آدم هاى مختلف و اتفاقات متفاوت، اين 
خاطرات را جذاب تر مى كند؛ از قبول نشدنش در بهترين دانشگاه فرانسه تنها 
به دليل حجابش و دســت ندادن با سرشناس ترين استادان مرد تا برگزارى 
دعاى عهد در اتاق خوابگاه و خواندن دعاى كميل براى «يك سليم النفس».

شادمهرى در اين كتاب، حدود 30 خاطره را به رشته  تحرير درآورده و توضيح 
داده  كه اين مجموعه در واقع بخش اندكى از تمام خاطرات ايشان است و ابراز 

اميدوارى كرده بتواند فصل هاى بعدى اين كتاب را نيز بنويسد.
بارزتريــن موضوع اين كتاب حجاب اســت و اينكه نيلوفر شــادمهرى 
چگونه بايد با مردان روبه رو شــود و اين موضوع به تناوب تا آخر كتاب 
همراه با تجربيات مختلف نويســنده، خواننده را با خود همراه مى كند؛ 
آنچنان كه موضوع كنارى حجاب يعنى دست دادن با مردان تذكر داده 
مى شود و صد البته به نوع پوشش دانشجويان فرانسوى يا غيرفرانسوى 
و نيز مردم فرانســه نقد وارد مى كند كه بيراه هم نمى رود و پذيرفتنى 
است.گفتنى است رهبر انقالب چندى پيش در جريان يكى از ديدارها گفتند: 

«كتاب خاطرات سفير را توصيه كنيد كه خانم هايتان بخوانند».
الزم به ذكر است چاپ چهل و هشتم كتاب خاطرات سفير در 224 صفحه با 

شمارگان 2500 نسخه چاپ و منتشر شد.

در سال جديد صورت مى گيرد
انتشار يادداشت هاى چاپ نشده زرين كوب

ايبنا: روزبه زرين كوب در ســالروز 
تولد عبدالحسين زرين كوب از چاپ 
كتابى شامل مقاالت و يادداشت هاى 
اين استاد بزرگ ادب و تاريخ كه تا به  
حال در جايى چاپ نشده، در سال 

آينده خبر داد.
دقيقاً 96 سال پيش در چنين روزى در شهرستان بروجرد شخصى به دنيا 
آمد كه همه او را با نام عبدالحسين زرين كوب مى شناسند. نامى كه نويسنده، 
اديب، مترجم، مورخ، فيلسوف و شايد بيش از اين القاب را در سايه خود دارد 
و شايد كمتر لحظه اى از عمر هفتاد و چند ساله خود را به بيهودگى گذرانده 
باشد؛ شاهد آن هم تعداد فراوان مقاالت، تأليفات و پژوهش هايى است كه از او 
به جامانده است. نامى بزرگ و درخور ستايش كه ايبنا به بهانه سالروز تولدش 
و به خاطر گراميداشت نام او، به سراغ روزبه  زرين كوب، برادرزاده ايشان رفته 

و با وى درباره آثار استاد زرين كوب گفت وگويى داشته است.
 روزبه زرين كوب در گفت وگو با ايبنا درباره وضعيت تجديد چاپ كتاب هاى 
عبدالحسين زرين كوب گفت: كتاب هاى ايشان دست ناشران است و درباره 
تجديد چاپ كتاب هايشان عمالٌ اين ناشرها هستند كه تصميم مى گيرند. يك 
بخش از كتاب هاى مرحوم استاد در دست انتشارات اميركبير و بخش ديگر 
آن هم در دست انتشارات سخن است؛ البته امكان دارد كه چند كتاب ديگر 
هم در دست ناشــران ديگر باشد، ولى بيشتر آثار استاد دست اين دو ناشر 
است، بنابراين اختيار و آمار تجديد چاپ آثار استاد در دست خودشان است.

 وى در ادامه از چاپ كتابى شــامل يادداشــت ها و دستنوشته هاى استاد 
زرين كوب در آينده نزديك خبر داد و افزود: اميدوارم بتوانم در ســال آينده 
مجموعه اى از يادداشــت ها و مقاله هاى پراكنده مرحوم اســتاد را كه جزو 
كتابخانه ايشــان بوده و بنده آن ها را جمع آورى كرده ام، چاپ كنم. بيشتر 
اين مطالب، مقاالت، يادداشت هاى بلند و بعضى اشعار زرين كوب است كه يا 
جايى چاپ نشده يا در جاهايى چاپ شده كه امروزه ديگر در دسترس نيست. 
مثالً بعضى از اشعار و نوشته ها مطالبى است كه در بيرون از ايران چاپ شده 
و احتماالً ديگر كســى آن ها را در اختيار ندارد، يا نوشته هاى خيلى قديمى 
است كه مربوط به روزگار جوانى استاد است، كه چاپ شده ولى معموالً در 
اختيار كسى نيست و اثرى از آن ها باقى نمانده است؛ بنابراين آن ها هم تقريباً 
حكم چاپ نشده دارند اميدوارم كه مجموع اين ها را در كتابى به چاپ برسانم.

در گفت وگو با نويسنده كتاب «عماد و كاروان غول ها» مطرح شد

آشنايى زدايى از كليشه هاى ادبيات دينى كودكان
 ادب و هنر/ جواد شيخ االسالمى  در نگاه 
نخست و بخصوص اگر كتاب را مطالعه نكرده 
باشــيد، شايد اســم «عماد و كاروان غول ها» 
براى كتاب داســتانى كه دربــاره زندگى امام 
جواد(ع) اســت، كمى نامأنــوس و عجيب به 
نظر برسد؛ اما وقتى با داستان همراه مى شويد 
به خوبى متوجه دقت و ظرافت نويســنده در 

انتخاب و روايت داستان خواهيد شد. 
«عمــاد و كاروان غول ها» بتازگى و همزمان با 
ســالروز والدت امام جواد(ع) توسط انتشارات 
آســتان قدس رضــوى و به قلم خانم ســيده 
نرگس ميرفيضى منتشر شــده است. با خانم 
ميرفيضــى دربــاره اين كتاب و بايســته هاى 
ادبيات كودك و نوجوان به صحبت نشســتيم 

كه در ادامه مى خوانيد:

كاروان  و  عماد  كتاب  ميرفيضى!  خانم   
غول ها چگونه شكل گرفت؟

از طرف انتشــارات آستان قدس رضوى به من 
پيشــنهاد شــده بود براى ميالد امام جواد(ع) 

يك داستان كودك بنويسم. 
من هم از همان زمــان تحقيق و مطالعه ام را 
شروع كردم و روايت هاى مختلفى را كه درباره 
دوران بزرگسالى و كودكى ايشان بود، بررسى 
كــردم. از بين تمــام روايت هايى كه به دوران 
كودكى ايشــان مربوط مى شد همين روايت را 
كه كتاب حول محور آن نوشته شده، انتخاب 

كردم. 
انتخاب اين موضوع بــراى نگارش كتاب چند 
علت داشــت؛ اول اينكه ما امــام جواد(ع) را 
بيشتر از جنبه بخشنده بودن به مردم معرفى 
مى كنيم و شناختى كه عموم ما درباره ايشان 
داريم به صفت جواد محدود است. من دوست 
داشــتم در اين كار وجه ديگرى از شخصيت 
امام را پررنگ و به كودكان معرفى كنم، آن هم 
جنبه اى كه تا به حــال خيلى به آن پرداخته 

نشده است. 
وقتــى اين روايــت را خواندم، بــه اين نتيجه 
رســيدم كه اين فراز از زندگى ايشــان نقطه 
خوبى براى تمركز و نوشــتن داســتان است. 
روايت و ماجرايى كه به شجاعت امام جواد(ع) 
مى پرداخــت و نشــان مــى داد حضرت حتى 
در دوران كودكــى هم شــجاعتى مثال زدنى 
داشــته اند. من با اتــكا به دوگانــه  «ترس و 
شــجاعت» در دنياى كودكان اين داستان را 
نوشــتم و تالش كردم عالوه بــر حفظ وجهه  
دينــى و الگوســازى از معصــوم، ترس هاى 
نابجــاى ذهن كــودكان را به چالش بكشــم. 
راوى اين داستان عماد است؛ پسربچه  ترسو و 
خيال پردازى كه طى چند اتفاق با بزرگ ترين 

ترس هاى زندگى اش رو به رو مى شود.
نكته  مثبت ديگرى كــه در متن اصلى روايت 
تاريخــى وجود دارد مواجهه  مــا با علم لدنى 
امام در دوران كودكى ايشــان اســت. در اين 
روايت مى بينيم با وجــود اينكه امام جواد(ع) 
يك كودك هســتند، اطالعات دقيقى از وقايع 
و اتفاقاتــى دارند كه براى افراد عادى دســت 

نيافتنى  است. 
مثًال در يك بخش از داســتان، امام جواد(ع) 
با غول بــزرگ يعنى همــان مأمون، صحبت 
مى كنــد و مأمون از ايشــان مى پرســد كه از 
آســمان ها چه خبرى دارى؟ مأمــون در آن 
صحنه تازه از شكار برگشــته و امام جواد(ع) 
هم كه خردســال اند همچنان در همان كوچه 
مشغول بازى با بچه ها هســتند؛ پس طبيعتاً 
جــاى ديگــرى نرفته اند و با كســى صحبت 
نكرده انــد تــا از كاروان مأمون خبر داشــته 

باشند. 
ايشان همان لحظه با اطمينان خاطر به مأمون 
مى فهمانند كــه من مى دانم كجــا رفته اى و 
چكار كرد ه اى؛ حتى مى دانم شاهينى كه روى 
دســت تو نشســته، براى تو ماهى شكار كرده 
است. مأمون كه اين اطالعات دقيق را از زبان 
امام مى شنود، متعجب مى شود و مى فهمد اين 

كودك يك كودك عادى نيست. 
آنجاست كه از ســر كنجكاوى مى پرسد شما 
فرزند چه كســى هســتى؟ و امام خودشان را 
معرفى مى كنند و مى گويند، من فرزند على بن 
موســى الرضا(ع) هستم. اين ها نكات برجسته  
روايت بود كــه قابليت نگارش يك داســتان 
كــودك و نوجوان را داشــت و من هم تالش 

كردم از اين ظرفيت استفاده كنم. 

 به غير از ايــن روايت از امام جواد(ع) 
آيا ســوژه ها و روايات ديگرى هم بود كه 
براى نوشتن داســتان كودك و نوجوان 

قابل استفاده باشد؟
ســوژه هاى مربوط به زندگى امام جواد(ع) كه 
بتوان از آن ها براى نوشــتن داستان استفاده 

كرد، بسيار زياد بود. 
ولى بيشــتر روايت هاى موجــود طورى بودند 
كه اگر آن هــا را براى مخاطــب كودك بيان 
نياز  مــورد  لطافت  نمى توانســتند  مى كرديم 
داستان كودك را تأمين كنند. به همين دليل 
احســاس كردم اگر روايتى را از دوران كودكى 
امــام انتخاب كنيم بهتر و مؤثرتر باشــد؛ زيرا 
كودكان مى توانند از نظر سنى با اين شخصيت 

همذات پندارى كنند. 
يك نكته ديگر كه خوب است به آن اشاره كنم، 
معضلى است كه ما در آثار دينى با آن مواجهيم. 
مــا معموالً وقتى وارد ادبيــات دينى كودكان 
مى شــويم و اثرى خلق مى كنيــم، ناخودآگاه 
در تلــه  اى مى افتيم كه همــان تقدس گرايى 
افراطى درباره شــخصيت معصومين(ع) است. 
افراط در اين تقدس گرايى گاهى سبب مى شود 
انســان معاصر از الگوبردارى از معصوم نااميد 

شود. 
يعنــى آن قدر وجهه فرازمينى معصوم پررنگ 
مى شــود كه يك جدايى و انفصال بين امام و 

مردم شكل مى گيرد. 
البته حق هم همين اســت كــه معصومين ما 
شخصيت هاى بســيار بزرگ و آسمانى دارند، 
امــا در كنار همه اين مســائل، آن ها هم يك 
وجه انسانى دارند و نبايد به اين وجه بى توجه 
باشيم. گاهى آن قدر وجه آسمانى و فرازمينى 
معصومين پررنگ مى شــود كه وجه انسانى و 
زمينى آن هــا را ناديده مى گيريم؛ تا جايى كه 
مردم ممكن اســت با خودشان بگويند «آن ها 

مثــل ما انســان هاى عادى نيســتند و ما هم 
نمى توانيم مثل آن ها رفتار كنيم». 

نكته اى كه من در اين داستان در نظر داشتم، 
اين بود كه وقتى كودك داســتان را مى خواند 
احساس نكند از شخصيت امام جواد(ع) كسى 

نمى تواند الگوبردارى كند.
حتى در بخشــى كه درباره علم لدنى ايشــان 
بحــث مى كنيم، من تالش كــردم اين قضيه 
را بــه گونه اى بيــان كنم كه كــودك با آن 
مفاهيم احســاس غريبگى نكند و معصومين 
و كراماتشــان در نظرش خيلــى حيرت انگيز 
و فرازمينــى نباشــد. اين نكتــه را حتى در 
تصويرگرى هم رعايت كرده ايم. يعنى تصويرگر 
كتاب ســعى كرده  تصويرى كه از شــخصيت 
كودكى امام ارائه مى دهد، در ظاهر متفاوت از 
كودكان ديگر نباشد، زيرا نمى خواستيم وقتى 
مخاطب كودك داســتان را مى خواند، بگويد 
«خب پس امــام از كودكى با ما متفاوت بوده 
و فرق داشته است. پس ما چطور مى توانيم از 

ايشان الگو بگيريم؟»

 ادبيــات كودك و نوجــوان ما خيلى 
روى منابع دينى متمركز شــده و حالت 
كليشه اى پيدا كرده. در ادبيات كودك و 
نوجوان نگاه دينى مهم تر است يا موضوع 
دينى؟ چقدر دوست داشتيد به اين فضا 

نزديك شويد؟
نگاه دينى خيلى ارزشــمند است. سؤال شما 
مرا ياد آثار درخشان خانم كلر ژوبرت انداخت 
كه معموالً با نگاه دينى نوشته مى شوند. اتفاقاً 
اين مطلب يكى ازدغدغه هاى من هم هســت. 
ما در ادبيات دينــى دو وجه داريم؛ يكى وجه 
روايى تاريخى اســت؛ يعنى مــا بتوانيم با زبان 
كودكانه، كودك را با يكســرى از مفاهيم دين 
به طور مستقيم آشــتى دهيم؛ مثل اطالعات 
مســتند و تاريخى و يا معرفى شخصيت هاى 
دينــى؛ به ايــن نحو كه خود شــخصيت ها را 
معرفى كنيم تا بچه ها از طريق آشنايى با آن ها 
مفاهيــم و معارفى را كه مدنظر داريم دريافت 

كنند. 
وجه ديگر اين اســت كه ما از شــخصيت ها و 
اطالعــات تاريخى عبور كنيــم و در عوض از 
مفاهيم و معارف اسالم به صورت ضمنى بهره 
ببريم. يعنى ما يكسرى مفاهيم در دين اسالم 
داريم كه الزم اســت اين مفاهيم را به صورت 
مدرن در داســتان معاصر به كار ببريم؛ طورى 
كه كــودك با اين معارف انــس بگيرد، بدون 
اينكه احساس كند دارد يك متن دينى تعليمى 

يا كهن مى خواند. 
اين دو گونــه مختلف داســتان پردازى دينى 
اســت و من فكــر مى كنم هر دو مــورد براى 

مخاطب كودك الزم است. 
هم بايد مفاهيم دينى را به آن ها منتقل كنيم 
و هم شخصيت هاى دينى و مذهبى را به آن ها 

معرفى كنيم. 

متأســفانه يكســرى از آثــارى كــه در بازار 
عرضه مى شــوند نگاه كليشه اى به معصومين 
داشــته اند، به طورى كه كــودك ناخودآگاه 
كتاب را در همان صفحات اول به خاطر فضاى 

خشك و غيرجذابش پس مى زند. 
به نظــر من بهتريــن كار براى عبــور از اين 
مشكل، آشــنايى زدايى است. داستان هايى كه 
سوژه مدرن دارند و تاريخى نيستند، دستشان 
در اين مقوله بازتر اســت؛ چون خيلى راحت 
مى توانند آن مفاهيم دينى را با يك داســتان 
مــدرن گــره بزنند، امــا در داســتانى كه به 
شخصيت معصوم به طور مستقيم مى پردازد و 
سعى مى كند يك روايت مستند را ارائه بدهد، 
آشــنايى زدايى يك مقدار دشوارتر است؛ البته 

همچنان شدنى است. 
مــن در همين داســتان تالش كــردم فضا و 
شــخصيت  پردازى ها را كمى خيال انگيز جلوه 
دهم. مثًال اسم گذارى هاى عجيب و غريبى كه 
خود عماد روى كاراكترها انجام مى دهد، براى 
كــودك جذابيت ايجاد مى كند تا با داســتان 
همراه شود. نگارش داستان غيرتاريخى با نگاه 
دينى از دغدغه هاى من هم هست و قصد دارم 

اگر مجالى شد، روى اين مباحث كار كنم.

 بســيارى از كتاب هاى ترجمه كودك 
كامًال  و  نيســتند  داســتان  نوجوان،  و 
تعليمى اند؛ چرا ما به ســمت كتاب هاى 
صرفًا تعليمى و غيرداستانى براى كودكان 

نمى رويم؟
ما كتاب هايى از اين دســت زياد داريم. اخيراً 
كتاب هاى خوبى نوشــته شــده اند كه با زبان 
ســاده حتى فلســفه را براى كودكان ســاده 

كرده اند. 
در ســاليان اخيــر هم اين بحــث در محافل 
نويســندگان ادبيات كودك خيلــى داغ بوده 
اســت؛ يعنى تعدادى از نويســندگان درگير 
اين مطلب اند كه چطور از فلســفه در ادبيات 
كودك بگويند؛ حاال يا به صورت داســتانى و 
يا به صورت مستقيم، منتها با زبان كودكانه و 
مناسب. من فكر مى كنم الزم است كه ما براى 
مخاطب كودك و نوجوان گونه هاى مختلف نثر 
را توليد كنيم تا او بتواند آن طور كه ســليقه 

اوست از آن ها استفاده كند.
البته يــك نكته ديگر هم وجــود دارد؛ ما در 
عصــرى زندگى مى كنيم كه همــه اطالعات، 
غيرمســتقيم به افراد مختلف انشــا مى شود؛ 
چه انيميشن باشــد، چه فيلم سينمايى و چه 
بازى هاى كامپيوترى. افكارى كه ســازندگان 
ايــن آثار دارند معموالً در پوســته كار ديدنى 
نيست؛ براى همين كودك بدون اينكه بفهمد 
يكســرى از مفاهيم را دريافت مى كند. شايد 
بد نباشــد كه ما در حوزه كــودك و نوجوان 
كتاب هايــى از جنــس تعليمى و آموزشــى 
داشــته باشــيم، اما تمركز زياد روى اين نوع 
كتاب ها نوعى عقبگرد محسوب مى شود. امروز 
جنگ نــرم در عرصه  ادبــى و فرهنگى بيداد 
مى كند. صاحبان انديشه معموالً همه مفاهيم 
مورد نظرشــان را غيرمســتقيم بــه مخاطب 
مى رســانند. ذائقه مخاطب هــم در اين مدت 
تغييــر كرده اســت و ديگر اگــر مطلبى را به 
صورت مستقيم به او ديكته كنيد، نمى پذيرد. 
براى همين شــايد كتاب هايى از جنس تعليم 
و آمــوزش در نوع خودش ضرورى باشــد، اما 
از يك جايى به بعد ديگر جواب نمى دهد و ما 
ناچاريم بيشتر روى كارهايى از جنس ادبيات، 

شعر و داستان، تأكيد و تمركز داشته باشيم.
البته باز هم بگويم كه شخصاً مخالف اين گونه 
كتاب ها نيستم و به نظرم در كنار آثار داستانى 
همچنان الزم و ضرورى اند. خود من هم كتابى 
با انتشــارات آســتان قدس كار كرده ام به نام 
«براى قلب ســپيد تو» كه چاپ دوم آن براى 

عيد امسال آماده شده است. 
ايــن كتاب يــك برداشــت آزاد از ســخنان 
اميرالمؤمنين(ع) در نهج البالغه اســت. در اين 
كتاب آن دســته از خطبه هــا و حكمت هاى 
نهج البالغــه را كــه در دايــره فهــم نوجوان 
مى گنجد، به زبان ســاده بازنويســى كرده ام؛ 
حدود 40-30 يادداشت كوتاه كه نثر داستانى 
ندارنــد، اما بــا لحن و بيان نوجوانانه نوشــته 
شــده اند؛ نثرى كه خدا را شكر نوجوان با آن 
ارتباط برقرار كرده و ســبب شده كتاب تا به 

حال از استقبال خوبى برخوردار شود.

برش

 آثارى كه در بازار عرضه مى شوند 
نــگاه كليشــه اى بــه معصومين 
داشــته اند، به طــورى كه كودك 
همــان  در  را  كتــاب  ناخــودآگاه 
صفحات اول به خاطر فضاى خشك 
و غيرجذابش پس مى زند. به نظر 
من بهتريــن كار براى عبور از اين 

مشكل، آشنايى زدايى است

چند سطرى به ارتجال درباره مجموعه داستان «گودال اسماعيلى»

در جهانى كه كسى گناهكار نيست!
 ادب و هنر/ مجيد اســطيرى پابلو پيكاســو مى گويد: «هر 
كودكى يك هنرمند اســت. مسئله اين است كه چطور در حين 

بزرگ شدن هنرمند باقى بماند».
راستش براى اين يادداشت مقدمه پر طمطراقى ترتيب داده بودم درباره اينكه 
چطور ســطر ســطر و صفحه صفحه هنر معاصر پر از فسق و فجور و محاكات 
انســان گناهكار است و از اين حرف ها. اما همه را پاك كردم مگر همين نقل 

قول زيبا از پابلو پيكاسو كه شايد معروف ترين هنرمند مدرن جهان باشد!
بايد اعتراف كنم كه حرف خاصى براى گفتن ندارم و به جايش ســؤال بزرگى 
دارم «چــرا باز نمــودن «معصوميت» در هنر اين اندازه ســخت و دور از باور 

شده است؟»
حتى در شاهكارهاى هنرمندان خداباور بزرگى چون ويكتور هوگو و تولستوى 

نيز معصوميت هميشه در كنار گناه نشسته است. 
اگر ژان وال ژانى هست حتماً بايد ژاورى هم باشد. اگر لوينى هست حتماً بايد 

آناكارنينايى هم باشد.
همين طور كه به اين پرســش فكر مى كنيد در گوش شما زمزمه مى كنم كه 
مجموعه داســتان الغر و بى ادعاى دوست عزيزم «على شاه على» يك استثنا 
است. مجموعه اى كه نويسنده اش هيچ وقت فرصت نكرد آن را در دست بگيرد 

و در مراسم هفتمين روز درگذشتش رونمايى شد!
بله؛ اين چهار داســتان نازنين قاعده ذكر شده را شكسته اند و هيچ گناهكارى 

در آن ها پيدا نمى شود!
مثل آب زالل هســتند و پر از شخصيت هاى معصوم. دخترى كه نياز دارد پدر 
شــهيدش بر او تجلى كند ولو به كوتاهى لمحه اى! دختر ايلياتى نازك دلى كه 
به همراه خانواده ش به شــهر كوچيده تا نامزدش را ببيند و مراســم عروسى 
برگزار شود. ســه سرنشين يك كوپه كه به خوزستان آمده اند هر يك به بوى 
يك خاطره شــيرين... و در نهايت دختربچه اى كه با پدرش به مشهد آمده تا 

در حرم امام رضا(ع) يك مأموريت كوچك را انجام دهد!
من كه هرچه گشــتم هيچ شــخصيت خطاكارى در اين كتــاب نيافتم. همه 
معصومنــد و فقط تفاوت هايى در ديدگاه با هم دارنــد. همه در حال امتحان 
شــدن هستند و قرار نيست كسى در امتحان زندگى شكست بخورد تا جايگاه 

برندگان مشخص شود.
به نظرم على شــاه على موفق شــد جهان كوچك و جمع و جورى بسازد كه 
در آن مى توان معصوميت را معرفى كرد، بدون اينكه اول مجبور باشــيم گناه 
را تعريف كنيم. او موفق شــد در جهان كوچكى كه ساخت بزرگساالنى را به 

تصوير كشد كه هنر معصوميت را از ياد نبرده اند. رحمت خدا بر او باد.

ديدگاه



 تفــاوت »دورت بگردم ایران« و »با ما شــین« در 
چیست؟ توضیح می دهید؟

می شــود گفت »دورت بگردم ایران« در ادامه مجموعه »با ما 
شین« است. منتها یک تفاوتی دارد و آن هم اینکه محوریت 
این مجموعه بچه ها هســتند. مثل »با ما شــین« مسافرت 
خانوادگی در ایران اســت ولــی زاویه دید، لحن و تمرکزمان 
روی بچه ها و متناســب با نیازهای بچه هاســت. اشتراکات 
»دورت بگردم ایران« و »با ما شــین« این بود که هردو سفر 
ارزان را تبلیغ و ترویج می کنند. منتها برای اینکه مستند کمی 
از مســتند »با ما شین« متمایز شــود و به لحاظ شکلی هم 
جذاب تر بشود، همین کاروان ها را به ماشین ها اضافه کردیم تا 
بتوانیم در آن ها بخوابیم. البته این تصمیم برای تصویربرداری 
هم شرایط بهتری را فراهم کرد. بچه ها و خانواده ها هم راحت تر 

بودند و می توانستند آنجا استراحت کنند.
ایده اجرای »دورت بگردم ایران« با پیشــنهاد شبکه کودک 
در ذهنمان شکل گرفت. شبکه کودک »با ما شین« را دیده 
بود و گفتند دوست داریم چنین کاری را برای ما هم بسازید. 
در جواب دوستان گفتم »با ما شین« یک هویتی مشخص و 
مختص به خودش دارد. اگر قرار باشــد کاری شبیه آن برای 
شبکه کودک ساخته شود باید با محوریت کودک انجام شود. 
بعد از جلسات و همفکری ها قرار شد همان فضای »با ما شین« 
را برای بچه ها و با اسم دیگری بسازیم که شد »دورت بگردم 
ایران«. طبیعتاً وقتی در چنین کاری بچه ها مورد توجه باشند، 
همه چیز تحت تأثیر این نکته قرار می گیرد. اینجاست که باید 
تصمیم بگیریم چه جاهایــی برویم که به درد بچه ها بخورد. 
همچنین مدام و به صورت پیوســته این دغدغه وجود دارد 
که بدانیم از این بخش از سفر چه می خواهیم و چه برداشت 
می کنیم و به بچه ها چه چیزی می دهیم که متناسب با آن ها 
باشد. در این کار همه تمرکز روی کودک است. البته کودکان 
بین 6 تا 12 سال را مدنظر داریم و دوست داریم در هر قسمت 
که پخش می شود چند فرزند در همین سنین حضور داشته 
باشند. نخســتین چیزی که در »دورت بگردم ایران« خیلی 
مهم است، خود خانواده ها هستند. انتخاب غلط کار را خراب 
می کند و انتخاب درست کار را خیلی پیش می برد. با انتخاب 
خانواده مناسب خیال فیلمساز راحت می شود و می تواند روی 
جوانب فنی و هنری کار تمرکز کند. به علت اینکه محدودیت 
زمانی داشتیم، چند بار خانواده ها عوض شد تا به خانواده های 

فعلی رسیدیم. ضمن اینکه چون برنامه اول بود بر کسانی که 
می شناختیم تکیه کردیم. به همین دلیل خانواده هایی که در 
نخســتین سفر »دورت بگردم ایران« در کنار ما بودند خیلی 
برای کار مناســب بودند. مثالً یک خانواده جوان داشتیم که 

چهار تا بچه داشتند و همین مستند را جذاب کرده است.

 »دورت بگردم ایران« چند قسمت است؟
قرار اســت ادامه  دار باشد. در سفر اول به 

بوشهر رفتیم و کمربندی خلیج فارس را 
رفتیم تا به قشم رسیدیم. یعنی تقریباً 

9،10 روز سفر داشتیم که تجربه 
خوبی بــود و ایام عید در 15 تا 

16 قسمت پخش خواهد شد. 
هر سفر ممکن است بین پنج 

تا 15 قسمت بشود. 

روی  بر  مجموعه  این   
آیا  بچه ها متمرکز است. 

به صورت عملی این سفر 
برای بچه ها شــادی  آور و 

جذاب بود؟ مثالً مسیر رفت و 
برگشت را طوری انتخاب کردید 

که با نیازهای بچه ها هماهنگ تر باشد؟
تالش بر همین بود که ســفر برای بچه ها شاد و با 

نشاط باشد. منتها نمی شود گفت مســیر را طوری انتخاب 
کردیم و رفتیم که مناســب بچه ها باشد. به هرحال جاده ها 
شرایط خودش را داشــت ولی برای انتخاب توقفگاه ها دقت 
کردیم و ســعی شد جاهایی انتخاب شــوند که برای بچه ها 
خوشایند باشــد. به هرحال بچه ها شرایط خودشان را دارند؛ 
مثالً ممکن اســت شما دوست داشته باشید در فالن شهر از 
چند تا موزه بازدید کنید ولی بچه ها موزه را دوســت ندارند. 
بیشتر باید روی تفریح و نشاط سفر کار کرد.یک نکته را باید 
درباره شــادی بچه ها در سفر بگویم. شادی بچه ها در کار ما 
بستگی به انتخاب درســت خانواده ها داشت.در تجربه ای که 

در »با ما شین« داشتیم، می دانستم به عنوان فیلمساز نباید 
سناریو سفت و سختی داشته باشــیم و بخواهیم آن را اجرا 
کنند. چون این گونه کار اصالً درنمی آید. روح مســتند این 
است که بتوانی این سوژه واقعی را به همان شکل که هست 
روایت کنی. درست است که کارگردان باید کار را هدایت کند 
ولی نباید طوری باشد که رئال بودن و مستند 
بودن را از کار بگیری. اگر بخواهی از خانواده ها 
و بچه ها بازی بگیری روح مستند گرفته 
می شود. ما نمی خواستیم همه چیز در 

مستند چیده شده باشد.
خانواده هایی که با ما بودند برای 
جلوی دوربین خیلی خوب 
بودند. اوالً کــه با دوربین 
بودند.  راحــت  خیلــی 
فضایی که من در پشت 
و جلوی صحنه  صحنه 
ایجــاد کــردم خیلی با 
نداشت. خود  تفاوت  هم 
خانواده ها هم پــر از ایده 
بودند و کمک می کردند تا 
یک ســفر خوب و شاد داشته 

باشیم.

 انتخاب مسیرها با برنامه و از روی تحقیق 
قبلی بود؟

بله. مســیر ما مشخص بود و می دانســتیم قرار است 9 روز 
مسافرت داشته باشــیم. طوری برنامه  ریزی کرده بودیم که 
می دانســتیم قرار است شــب ها کجا بخوابیم. اگرچه بعضی 
وقت ها برنامه ما کمی بهم می ریخت اما ســعی کردیم روی 

برنامه حرکت کنیم.
یــک کاری که ما در »دورت بگردم ایــران« انجام دادیم این 
بود که دو تا کاروان به ماشین ها بستیم. این اتفاق تازه ای بود.

 خیلی از مردم نمی  توانند کاروان تهیه کنند. مردد 
نبودید که مستند از امکانات واقعی مردم فاصله نگیرد؟

ایــن بحث بین ما بود. ولی در نهایت تصمیم گرفتیم این کار 
را انجام بدهیم. البته من هنوز منتظر بازخوردهای مخاطبان 
هستم. کاروان در ایران رواج ندارد. رواج نداشتنش هم به این 
دلیل نیست که گران است، بلکه به این دلیل است که مردم 
ما به صورت جدی به سفر فکر نمی کنند و با سفر به این معنا 
آشنا نیستند. کاروان در خارج چیزی برای پایین آوردن هزینه 
است و ابداً تشریفاتی نیست. حتی کاروان های خیلی مجهزتری 
دارند که حمام و آشپزخانه هم دارند. پیشنهاد برنامه ما برای 
خانواده ها این است که می شود این نوع سفر را امتحان کرد. 
الزم نیســت هر خانواده یک کاروان داشته باشد. اگر اقوام و 
آشنایان با هم سفر بروند کاروان بهترین گزینه است. از چادر 
خیلی بهتر است؛ در هوای بارانی، سرما و گرما حافظ بهتری 
است، خیلی ایمن تر است و هزینه های ماندن در هتل را خیلی 

پایین می آورد. ضمن اینکه جذاب هم هست.

 در کشور ما امکانات سفر برای بچه ها چقدر فراهم 
است؟

 متأسفانه خیلی نیســت. مثالً اطالعات سفر در این زمینه 
خیلی ضعیف اســت. برای تصویربرداری از بعضی مکان های 
سازمان گردشگری از تهران نامه گرفته بودیم که تصویربرداری 
کنیم که اتفاقات عجیب و جالبی افتاد. مثالً یکی از جاهایی 
کــه از تهران نامه بــه ما داده بودند تــا از آن بازدید کنیم و 
تصویــر بگیریم، کالً تغییــر کاربری داده بــود! و یکی دیگر 
داشت تعمیر می شــد. البته مردم هم مطالبه ندارند. اگر این 
طور می  بود اتفاقات دیگــری می افتاد. فضاهای دیدنی ایران 
غیرقابل شمارش اســت. اما روال و روند گردشگری در ایران 
خیلی بی  نظم و ناهمگون است. برنامه ریزی منظم، متمرکز 

و منطقی نداریم.

 ایده های زیادی می  توان در حین کار اجرا کرد. مثاًل 
بچه ها بروند با بچه های فالن روستا بازی محلی کنند.

دنبالش بودیم. مثالً دو شب در یک روستا ماندیم که از خود 
روســتایی ها هم خانه اجاره کردیم. غــذای محلی خوردیم 
و بچه هایشــان آمدند و با بچه های ما بازی کردند. در مسیر 
عروسی محلی دیدیم و رفتیم شرکت کردیم. سعی کردیم از 
پیشامدهای خوب استفاده کنیم که در مجموع همین ها کار 

را جذاب کرده است.

حاشیه

ایران شناسی برای کودکان در سفر
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 تأسیس تشکل مستقل 
سینمای کودک و نوجوان ایران

سیما و ســینما: مرکــز 
توســعه ســینمای کودک 
و نوجــوان ایران تأســیس 
مرکزی  اعضای شــورای  و 
آن انتخاب شــدند. مجمع 
با حضور  این مرکز  عمومی 
بیــش از 50 نفر از اعضای 
پیوســته در خانه سینما برگزار شد و با تصویب اساسنامه پیشنهادی 
هیئت مؤسس، مرکز توسعه ســینمای کودک و نوجوان ایران رسماً 

تأسیس شد و کار خود را آغاز کرد.
در نخستین جلسه شورای مرکزی این مرکز که با حضور همه  اعضای 
شورای مرکزی و بازرس مرکز تشکیل شد، پوران درخشنده به عنوان 
رئیس مرکز توســعه برگزیده شد و حســن آقا کریمی، نایب رئیس، 
داریوش بابائیان، خزانه دار و ســّید جواد هاشمی به عنوان سخنگوی 

مرکز توسعه معرفی شدند.
مرکز توسعه ســینمای کودک و نوجوان ایران که فیلمنامه نویسان، 
کارگردانان، تهیه کنندگان و پخش کنندگان حوزه سینمای کودک 
و نوجوان ایران اعضای پیوســته آن هســتند، تشکیالتی غیردولتی 
اســت که تالش مستمر و همه جانبه برای اعتالی سینمای کودک و 

نوجوان ایران را به عنوان هدف اصلی خود برگزیده است.
اعضای هیئت مؤســس مرکز توســعه، خانم ها بیتا منصوری، نادره 
ترکمانی و آقایان ایرج طهماســب، حسن آقا کریمی، وحید گلستان، 
علــی عبدالعلی زاده، رهبر قنبری، غالمرضــا آزادی و وحید نیکخواه 
آزاد بودند که اساسنامه پیشنهادی مرکز توسعه را تدوین و به مجمع 

عمومی مؤسسان ارائه کردند. 

 ۶ نامزد رویداد شاخص هنر انقالب 
معرفی شدند

سیما و سینما: دبیرهنری 
پنجمین جشن هنر انقالب 
اســالمی، 6 نامزد »رویداد 
شــاخص هنر انقــالب« را 

معرفی کرد.
بــه گزارش پایــگاه خبری 
الدین  حوزه هنــری، مجد 
معلمــی، دبیر هنری پنجمین جشــن هفته هنر انقالب اســالمی؛ 
نامزدهای مهم ترین رویداد هنر انقالب در ســال 9۷ را معرفی کرد. 
»مجید شاه حســینی« به دلیل تولید مجموعه تلویزیونی »دوران«، 
مقایســه 10 انقالب بزرگ تاریخــی و بررســی تفاوت های انقالب 
اسالمی با سایر انقالب ها به عنوان نامزد این بخش معرفی شده است.

همچنین »ایمان گودرزی« به منظور ســاخت مجموعه منافقین »به 
نام خلق« و شفاف سازی در تاریخ انقالب، »شهاب مرادی« به منظور 
تمرین آزاداندیشی و فعالیت رسانه ای در زمینه سبک زندگی اسالمی 
و »محســن مقصودی« به دلیل تهیه کنندگی مجموعه »ثریا« که به 
موضوعات متنوع اقتصاد مقاومتی، سیاسی و فرهنگی روز می پردازد، 
به عنوان دیگر گزینه های مهم ترین رویداد هنر انقالب در ســال 9۷ 

معرفی شده اند. 
»خانه طراحان انقالب اسالمی« به منظور طراحی و نصب آثار انقالبی 
به فراخور اتفاقــات روز در میدان ولی عصر)عج( و »علی حیاتی« به 
منظــور راه اندازی هیئت هنر، جریان ســازی و پرداخت نوآورانه در 
طراحی آثار تجســمی یک هیئت مذهبی، از دیگر گزینه های کسب 

عنوان مهم  ترین رویداد هفته هنر انقالب هستند.
جشــن هفته هنر انقالب که با شــعار»هنر متعهد به حقیقت« و به 
همت حوزه هنری برگزار می شود، به مناسبت سالروز شهادت شهید 
مرتضــی آوینی در تاریخ 20 فروردین  ماه 9۸ آغاز شــده و در طول 
یک هفته ضمن مرور مهم تریــن رویدادهای مرتبط با هنر انقالب و 
هنرمندان انقالبی و معرفی چهره سال هنر انقالب، با نمایش فیلم ها، 
اجرای تئاترها، برگزاری کنسرت و نمایشگاه های تجسمی و... تا تاریخ 

2۷ فروردین ادامه می یابد. 

شبکه سه در نوروز میزبان »ستاره ساز« 
سیما و ســینما: مسابقه 
ساز«  »ستاره  استعدادیابی 
در نوروز 9۸ هرشب حوالی 
پخش خواهد  ســاعت 21 

شد.
روابط عمومی  به گــزارش 
برنامه، مســابقه اســتعداد 
یابی »ستاره ســاز« که با محوریت شناسایی نوجوانان مستعد کشور 
در فوتبال تولید شــده، در ایام نوروز 9۸ هرشــب حوالی ساعت 21 

روی آنتن شبکه سه می رود.
آن طور که جواد فرحانی، تهیه کننده »ســتاره ســاز« اعالم کرده، 
قسمت های ابتدایی مسابقه به توضیح کلیات و روند برگزاری مسابقه 
شامل بخش های انتخابی و روند انتخاب شرکت  کنندگان اختصاص 
خواهد داشت. مسابقه استعداد یابی »ستاره ساز« به کارگردانی نیما 
بانک و اجرای محمد حسین میثاقی با حضور خداداد عزیزی، مجتبی 
جباری، ادموند بزیک و فیروز کریمی تازه ترین مســابقه شــبکه سه 

سیما است که پخش آن بعد از نوروز نیز ادامه خواهد یافت.

 جواد عزتی 
پولسازترین بازیگر سال 97

سیما و سینما: جواد عزتی 
پولساز ترین بازیگر سینمای 
ایران در سال 9۷ شد. این 
بازیگر امســال پنــج فیلم 
»هزارپــا«، »خرگیــوش«، 
و  »پارادایس«  »التــاری«، 
»تنگه ابوقریب« را در اکران 
داشت و با مجموع فروش 65 میلیارد و 520 میلیون تومان با فاصله 

پولسازترین بازیگر سینمای ایران شد.
فیلم های امسال جواد عزتی شامل سه کمدی، یک فیلم دفاع مقدس 
و یک درام اجتماعی بود. جواد عزتی سال گذشته هم در کنار حمید 

فرخ  نژاد جزو دو بازیگر پولساز سینمای ایران بود.

 ســیما و ســینما/ جواد شــیخ االسالمی  
ایام عید از راه رسیدند و پخش برنامه های عیدانه یکی 
یکی شروع می شوند. در این بین حسن حبیب زاده، 
نویسنده و کارگردان مســتند و فیلم های داستانی 
کوتاه، با دو مســتند جذاب و دنباله دار به تلویزیون 
آمده است. حبیب  زاده مستند »با ما شین« را با تم 
خانوادگی برای مخاطب بزرگسال و مستند »دورت 
بگردم ایران« را برای مخاطب کودک و نوجوان تولید 
و آماده پخش کرده اســت. این دو مستند که با نیت 
ترویج و تبلیغ سفرهای خانوادگی ارزان تولید شده اند 
در ایام عید از شــبکه های سراسری پخش خواهند 
شــد. با حبیب  زاده درباره این دو مستند خانوادگی 
و دغدغه ای که در ساخت این دو مجموعه داشته به 

گفت وگو نشستیم که در ادامه می خوانید.

 آقای حبیب  زاده! یادم هســت سال های 90 
خیلی درگیر داســتان بودید و در جلســات 
داستان شــرکت می کردید و می نوشتید. در 

دانشگاه ادبیات خوانده اید یا رسانه؟
من در دانشکده صدا وسیما لیسانس کارگردانی و در 
دانشگاه تربیت مدرس ادبیات نمایشی خوانده ام. به 
لحاظ فعالیت رسانه ای تقریباً 10سالی هست که در 
تلویزیون کار می کنم. در این مدت کارهای تلویزیونی 
و داستانی کوتاه مختلفی داشــته ام. در کنار این ها 
ورودی به عالم سینما هم داشته ام و در فیلم آلزایمر 

دستیار کارگردان، آقای احمدرضا معتمدی بوده ام.

 چه زمانی کارتان جدی تر شد؟
من ابتدا از کارهای کوتاه داســتانی شــروع کردم. 
مثل بچه هایی که وارد عرصه فیلمسازی می شوند و 
کارشان را با فیلم کوتاه شروع می کنند، من هم همین 
تجربه را انجام دادم. دو تا از فیلم های کوتاه را قبل از 
دانشکده، سال های ۷9 یا ۸0، وقتی در دوره یکساله 
فیلمســازی  انجمن ســینمای جوان شرکت کردم، 
ساختم. در دانشکده صدا وسیما هم کار کوتاه داشتم. 
ولی چون در دانشکده صداوسیما درس خوانده بودم و 
همچنین برای اینکه وارد بازار کار بشوم و بتوانم درآمد 
داشته باشم، وارد فعالیت های تلویزیون و مستند شدم. 
نخستین مجموعه تلویزیونی که خودم به عنوان تهیه 

کننده ساختم سال ۸9 بود.

 ایده »با ما شین« از کجا شکل گرفت؟
ایده با ما شین از دو محور خانواده و سفر شکل گرفت؛ 
برنامه های سفرمحور که در دنیا و ایران تولید شده اند 
که بعضی از آن ها مورد اقبال هم قرار گرفته اند، اصوالً 
سفرهایی مناسب و برای مردهای مجرد بوده اند. یعنی 
حالت ماجراجویانه داشته اند که جذاب هم هستند. اما 
مستندی که متناسب با شرایط خانواده ها باشد نداریم 

و جای خانواده در برنامه های مربوط به ســفر خالی 
اســت. درصورتی که سفر محل خوبی برای تفریح و 
کشف و رشد انســان است و مأمن خوبی برای رشد 
خانواده هاست. بر همین اساس این ایده به ذهنمان 
رسید تراول شــوی خانوادگی بسازیم. مستندی که 
سبک زندگی در آن بســیار جاری باشد. سفر در » 
با ما شــین« تجربه یک زندگی اســت. سفر، سیر و 
سلوکی دارد و در آن از سبک زندگی ناگزیر هستیم. 
وقتی بــه این ایده فکر کردیــم، دیدیم چقدر برای 
کار کردن ظرفیت دارد. در »با ما شــین« جنبه  های 
انســانی و تعامل بین افراد، سختی ها و چالش های 
سفر، شناختن ایران، آشنایی با اقوام مختلف، زبان ها 
و فرهنگ هــای مختلف در کشــور و همه و همه به 
جذاب شدن کار کمک کرده اند. در »با ما شین« نگاه 
توریستی نداشتیم. یعنی نمی  خواستیم مثل خیلی از 
مستندهای سفر از اماکن تاریخی و فرهنگی بازدید 
کنیم و عکسی بگیریم و درباره آن مکان ها توضیحی 

بدهیم و برگردیم.
 

مثل خیلی از مستندها که خیلی به وجوه انسانی سفر 
توجهی ندارند و بیشتر دنبال جاهای خاص هستند تا 

به مردم نشان بدهند.
خاص بودنش اشکالی ندارد. من گفتم مثالً ما وقتی با 
یک خانم روستایی مواجه می شویم که در یک جای 
نسبتاً دوری دارد تنها زندگی می کند، نباید بگوییم 
چرا دارد این طوری زندگی می کند و زندگی شهری و 
یا یکسری امکانات شهری را ندارد. ما باید زندگی آن 
روستایی را همین طور که راضی است، روایت بکنیم. 
نگاه توریستی مقایسه می کند. در صورتی که خیلی 
از افرادی که در روســتاهای دورافتاده کشور زندگی 
می کنند، با وجود مشکالت و کمبودهایی که وجود 
دارد، از زندگیشان راضی هستند و لذت می برند. من 
احساس کردم باید لذت و رضایتی که در آن زندگی 
هست را روایت کنیم. البته ما بعضی جاها که کمبود 
امکانات بوده  است را روایت کردیم، ولی هدفمان این 
نبود. برای ما نگاه و تعامالت انسانی مهم  تر بود. سعی 
کردیم مثل آن ها و با آن ها غذا بخوریم، در آن حدی 
که ممکن بود و حضور داشــتیم، مثل آن ها زندگی 
کنیم و در فرهنگ و آداب و رسومشــان مشــارکت 
داشته باشیم. این ها برای ما جذاب  تر بودند. کنارش 
هم شــاید یک جای دیدنی ببینیم. اما در سفر »با 
ما شــین« انسان ها موضوع جدی و مهم ما هستند. 
اینکه با چالش های مختلف سفر، مثل حضور بچه ها 
و تعامل با اقوام مختلف و سختی های سفر و مسائل 
دیگر، چطور باید رفتار بکنند نقطه تمرکز ماســت. 
»با ما شین« روایت خانواده هاست؛ روایت تعاملشان 
با خانواده های همسفر و با کسانی که در مسیرشان 
می  بینند. بحث ســفر دست قشــر خاصی افتاده و 

خانواده هایی که مذهبی  هســتند خیلی در سفرها 
نیســتند؛ هم حضور فیزیکی  و هم حضور رسانه ای 
 شان. گروه هایی که تورهای مسافرتی راه می  اندازند 
اکثراً جوان هایی هستند که بیشتر برای تفریح و وقت 
 گذرانی سفر می کنند. ولی مدلی که من مدنظر داشتم، 
یعنی سفر دو سه تا خانواده با هم، با همه مالحظاتی 
که باید داشته باشند، در رسانه کمتر دیده شده است. 
رسانه هم منظورم فقط تلویزیون نیست؛ بلکه فضای 
مجازی هم هست. احساس کردم باید برای پر رنگ 
شــدن حضور خانواده ها در سفر کاری انجام بدهیم 
و نتیجه اش شــد »با ما شین«. ضمن اینکه برای ما 
یک نکته، بخصوص در فضای سخت اقتصادی امروز، 
خیلی مهم بود و آن هم ارائه و پیشنهاد سفری ارزان 
برای خانواده هاســت. در این مستند سعی کردیم به 
مخاطب نشان بدهیم که می شود سفرهای خانوادگی 

خوب و جذاب ولی ارزان داشت.

 می توانیم بگوییم خانواده هایی که در »با ما 
شین« حضور دارند مذهبی هستند و شما این 

اولویت را داشته اید؟
نمی خواهم بگویم مذهبی و نمی خواهم نشان خاصی 
بگذارم. وقتی از خانواده اســم می بریم، مقیداتی که 
الزم است در خود مفهوم خانواده وجود دارد. خانواده 
یک قیــودی دارد که ما بــر روی همان ها متمرکز 
هســتیم. بنابراین نمی خواهم بگویم »با ما شــین« 
برای خانواده های مذهبی اســت. اما مثالً به عنوان 
کسی که نماز می خواند، طبیعتاً دغدغه پیدا کردن 
جای نماز برای ما وجود داشت و در کار هم آورده ایم. 
ولی نخواسته ایم شعار بدهیم بلکه روند طبیعی سفر 

ما این بود.

 برای شما مهم بود که خانواده ها بچه داشته 
باشند؟

بله. بچه  ندارها ناراحت نشوند، ولی به نظرم خانواده 
بدون بچه خانواده نیســت! برای ما داشتن بچه مهم 

بود و هست. البته ممکن است یکی از خانواده ها بچه 
نداشته باشد. مثل سفر اربعین که یک زن و شوهر به 
ما اضافه شدند و البته خیلی هم خوب شد؛ چون سفر 
اربعین سفر ســختی بود و آن ها به خانواده ها کمک 

کردند.

 مســیرها چطور انتخاب شدند که مناسب 
فضای خانوادگی مستند باشــند و ارزان هم 

باشند؟
جاذبه هایی که مناسب کار ما بودند را انتخاب کردیم. 
البته فصل مهم است. مثالً تابستان سمت آذربایجان و 
تبریز رفتیم. منتها ما سعی می کنیم بیشتر مسیرمان 
مســیر عادی که همه می روند نباشد. تبریز را پیچ و 
تاب دادیم تا جاهای جدید و تازه ای ببینیم. طبیعتاً 
به لحاظ زمانی کمی طول می کشــید ولی شهرها و 
مکان هایی می رفتیم که اسمشان را کمتر شنیده ایم. 
یک نکته دیگر ارزان تمام شــدن ســفر است. اصاًل 
بحــث ما در »با ما شــین« ســفر ارزان اســت. در 
برنامه  ریزی هایمان قصد داشتیم آدم های فرهنگی و 
علمی هر شهر را هم ببینیم. مثالً در سفر دوم عماد 
افروغ را در روســتای خودشان دیدیم. با آقای قربان 
ولیئی، شاعر و منتقد ادبی خوب کشورمان، صحبت 
کردیم که ایشان هم با خانواده بیایند و برویم روستای 
ایشان. »با ما شین« برای ایده  پردازی قابلیت زیادی 
دارد کــه امیدواریم در ادامه آن هــا را تجربه کنیم. 
مثالً یکی از ایده های ما این اســت که »با ما شین« 
را با حضور خانــواده ای خارجی ضبط کنیم. البته با 

مختصات و ویژگی هایی که مختص این کار است. 

 شــنیده ام یکی از سفرها سفر اربعین بوده 
است. چطور انجام گرفت ؟

مسیرهای ما متفاوت بود از مسیرهای معمول اربعین 
بود. چون خودم اربعین را رفته بودم از شرایطش خبر 
داشتم. می دانستم سفر سختی است اما برایم مبهم 
نبود. همچنین خانواده هایی آمدند که قبالً تجربه سفر 
اربعین را داشتند. وقتی دیدم همه تجربه دارند و راغب 
هستند، خیالم راحت بود که می شود با این خانواده ها 
این سفر را رفت. در سفر اربعین از مرز شلمچه رفتیم 
و دوست داشــتیم بصره را ببینیم و بتوانیم با مردم 
عراق ارتباط بگیریم و آشــنایی بیشتر و نزدیک تری 

پیدا کنیم.

 فکر می کنید »با ما شین« تا چند قسمت ادامه 
پیدا کند؟

این قابلیت را دارد که تا ســال های سال ادامه داشته 
باشد. به دوستان می گفتم ان شاء اهلل صدمین سفر و 
هزارمین سفِر »با ما شین« را جشن می گیریم. »با ما 
شین« ته ندارد. می شود به کار تنوع داد و از هر لحاظ 

جذابیتش را بیشتر کرد. بخصوص که در سفر کشف و 
شهود وجود دارد و آدم ها عوض می شوند و هر جایی 

که می روی با یک جنس روبه رو می شوی.

 نقطه قوت؟
از پخش تیزرها در فضای مجازی واکنش های خوبی 
گرفتم. ولی واکنش جدی  تر را باید بعد از پخش در 
تلویزیون ببینیم. ضمن اینکه من ســفرهای اول 
را به لحاظ تولیدی سبک گرفتم و خیلی هزینه، 
امکانات و افراد زیاد نداشــتیم. اگرچه من سعی ام 
بر این است که تیم فیلمبرداری زیاد بزرگ نباشد 
تا خانواده ها در سفر احساس فیلمبرداری نکنند. 
مســتند بودن به معنای واقعــی برای من خیلی 
مهم است. با هدایت نامحسوسی کار را جلو بردیم. 
دوست نداریم به بکر بودن و واقعی بودن اتفاقات 
لطمه بخورد. تاکنون هم جواب گرفتیم و خانواده ها 
احساس نمی کنند فیلمبرداری است. کار را طبیعی 

جلو بردیم تا خانواده ها معذب نشوند.

 در حین کار سختی خاصی  هم داشتید؟
سختی کار سختی های سفر است. یعنی همزمانی 
فیلمبرداری و سر و کار داشتن با روحیات مختلفی 
کــه خانواده ها دارند، به اضافــه چالش های خود 
ســفر، کار را کمی سخت می کند. اما توانسته ایم 
با همکاری خانواده ها ســفری خــوب، جذاب و 

نشاط  آوری داشته باشیم.

 درباره اسم »با ما شین« هم بگویید. چطور 
به این اسم جذاب و موجز رسیدید؟

اســم های زیادی داشــتیم ولی به این اسم خوب 
رسیدیم. هم اشاره داشت به اینکه سفرهای ما با 
ماشــین انجام خواهند گرفت و هم این معنا را به 
ذهن مخاطب متبادر می کند که همراه با ما شوید؛ 
»با ما شین«. ضمن اینکه به لحاظ زبانی صمیمیتی 
که متناسب با فضای خانوادگی مستند بود را در 
خود داشت. حتی برای ما مهم بود که اسم مستند 
در فضای مجازی برای هشتگ شدن مناسب باشد.

 به نظر خودتان تفاوت »بین با ما شین« و 
»ایران دورت بگردم« چه است؟

تفاوتشــان در لحن، نگاه، رویکرد و روایت است. 
خانواده هــا در »ایران دورت بگردم« هم به صورت 
پر رنگ حضور دارند، ولی سفر از نگاه بچه هاست 
و در واقــع برای بچه های بین 6 تا 13،12 ســال 
اســت. برای بهترشدن و کارشناســی شدن کار 
در کنار مشورت از شــبکه، از کسانی که هم کار 
کودک کرده اند و هم در سفر صاحب تجربه هستند 

مشورت گرفته ایم.

برش

مســتندی که متناسب با شرایط 
خانواده ها باشــد نداریم و جای 
خانــواده در برنامه هــای مربوط 
به ســفر خالی است. درصورتی 
کــه ســفر محــل خوبــی بــرای 
تفریح و کشــف و رشــد انسان 
اســت و مأمن خوبی برای رشــد 
خانواده هاست. بر همین اساس 
ایــن ایــده بــه ذهنمان رســید 

تراول شوی خانوادگی بسازیم

سیما و سینما

گفت و گو با حسن حبیب زاده کارگردان مجموعه مستندهای »با ما شین« و »دورت بگردم ایران«

ایران را با خانواده، ارزان بگردیم



زاده تربــت  مجيــد  ايســتگاه/   
نه تنها چهار ســال پيــش، بلكه حتى همين حاال 
هم، ماجرا، كمى تا قسمتى تخيلى به نظر مى رسد. 
نام «نيترو زئوس» از بازى هاى رايانه اى و انيميشن ها گرفته شده 
است و شــايد براى همين، چند سال پيش وقتى براى نخستين 
بــار، خبرگزارى ها از پــروژه ضد ايرانى «نيتــرو زئوس» گفتند، 
خيلى ها آن را حاصل تخيل علمى - سياســى رسانه ها دانستند. 
«نيترو زئوس» چه واقعى و چه تخيلى، هرچه بود، در غوغا و توفان 
خبرها و تحوالت پى در پى جهانى تقريباً داشت از ذهن مخاطبان 
پاك مى شــد. چند روز پيش اما يك تحليلگر مسائل غرب آسيا 
و كارشناس ارشــد در دانشگاه آكسفورد حرف هايى زد كه نشان 
مى دهد وقتى پاى آمريكا و غرب و در افتادن با ايران در ميان است 
حتى پروژه هاى تخيلى آن ها را هم نمى شود، فقط خيال پردازى و 

گنده گويى فرض كرد.

 مأموريت ساده
شــايد مقصر اصلى، رخدادهاى اخير «ونزوئال» باشد. قطعى هاى 
گســترده بــرق و حمالت ســايبرى عليه اين كشــور، برخى از 
تحليلگران را به ياد ماجراى 10 ســال پيــش انداخت و حرف از 
حمالت يا پروژه هاى جنگ ســايبرى عليه ايــران به ميان آمد. 
«شرمينه نروانى» تحليلگر مسائل غرب آسيا به موضوعى در ارتباط 
با يكى از آشنايانش كه مربوط به 9سال پيش مى شد، اشاره كرد: 
«او در ســال 2010 براى من تعريف كــرد كه دو نفر از كاركنان 
وزارت امور خارجه آمريكا، مبلغ 250 هزار دالر پيشنهاد دادند تا 
در جريان سفر به ايران «كارى ساده» را انجام دهد... او نمى دانست 
آن ها از كجا مى دانســتند كه او مى خواهد به ايران برود... او فردى 
سياســى نبود و به آمريكايى ها گفت كه تمايلى به انجام اين كار 
ندارد... اما افراد وزارت خارجه آمريكا براى بار دوم پيش وى رفتند... 
آن ها مى خواستند كه در برابر 250 هزار دالر، شبكه برق تهران را از 
كار بيندازد. آن ها به كسى نياز داشتند كه مهارت فنى داشته باشد، 
اما در عين حال مى گفتند كه كار ساده اى است. او بايد با لپ تاپ و 
يا ابزار ارتباطى مشابهى به نقطه اى خاص در تهران مى رفت و كدى 
را وارد مى كرد... حتى كد را به او دادند... اين كد، رمزى اســت كه 
براى شبكه برق و يا سيستم رايانه به كار برده مى شود... شركت ها 
كدهايى دارند كه براى برطرف  كردن اشكال و يا تنظيم دوباره يك 
ساختار از آن استفاده مى كنند...گاهى اوقات به هر دليل از جمله 
زمين لرزه سيســتم ها از كار مى افتند كه با كدى جديد آن را بار 
ديگر به كار مى اندازند... آمريكايى ها مى خواســتند كه يك نفر در 
آنجا حضور فيزيكى داشته باشد امكان دارد آن ها نتوانسته بودند 

سيستم هاى ايرانى را از راه دور هك كنند...».

 ايده اش از كجا آمد؟
«شــرمينه نروانى» روى حدس و گمان حرف نزده اســت و همه 
تحليل هايش مبتنى به اخبار و ماجراهاى چند ســال پيش ميان 

ايران و آمريكاســت. براساس اين اخبار و اطالعات كه «نيويورك 
تايمز» هم سه سال پيش بخشى از آن ها را افشا كرد، ايده حمله 
سايبرى عليه ايران در زمان دولت «بوش» شكل مى گيرد. اما عمر 
دولــت او كفاف نمى دهد تا اينكه ماجــرا در زمان دولت «اوباما» 
پيگيرى مى شــود. البته اطالعاتى كه «نيويورك تايمز» و ديگر 
رسانه ها منتشر كردند ادعا مى كردند ايده جنگ سايبرى از سال 
1949 به ســر رئيس جمهوران مختلف آمريكا افتاده است. آن ها 
كه از پيشرفت هسته اى «شــوروى» و دستيابى روس ها به بمب 
هسته اى نگران بودند، به دنبال راهى مى گشتند كه بشود بدون راه 
انداختن جنگى فيزيكى، جلوى ساختن بمب هاى هسته اى توسط 
ديگر كشــورها را بگيرند. حاال اينكه در فاصله سال هاى 1950 تا 
2000 ميالدى چقدر در اين زمينه تالش كرده اند را نمى دانيم، اما 
آنچه واضح است اينكه طبق ادعاى رسانه هاى غربى، در زمان دولت 
«اوباما»، آمريكايى ها نسبتاً موفق مى شوند كه نخستين عمليات 
سايبرى واقعى و نه تخيلى را عملياتى كنند. منظور همان ماجراى 
ويروس «اســتاكس نت» است كه البد درباره آن خيلى شنيده و 

خوانده ايد. 

 حمله به سانتريفيوژها
براى اينكه مسئله خيلى پيچيده نشود، خالصه و ساده مى گوييم 
كه «نيترو زئوس» هم چيزى در همان مايه هاى «استاكس نت» 
اســت كه البته ادعاها نشــان مى دهد، اين پروژه بسيار گسترده، 
قدرتمند و فراگير بوده و «استاكس نت» فقط يك چشمه كوچك 
از اين پروژه بوده كه امكان عملياتى شــدن پيدا كرده است. اين 
اطالعات را به نقل از ما نمى خوانيد، بلكه خالصه افشــاگرى هايى 
است كه مستند «روزهاى ِصفر»، ساخته «الكس گيبنى» در چند 
ســال پيش انجام داده است. نام اين مستند برگرفته از نقص هاى 
موجود در نرم افزارهاى رايانه اى اســت كــه هكرها و آژانس هاى 
جاسوســى مى توانند از آن به منظور حمله به شــبكه ها و خراب 
كردن زيرساخت ها استفاده كنند. در اين مستند «گيبنى» و تيم 
تحقيقاتى اش با مشاركت كنندگان در برنامه جاسوسى عليه ايران 
مصاحبه كردند و جزئيات تالش براى وارد كردن قطعاتى به شبكه 
رايانه اى ايران در اين مصاحبه ها شرح داده شد. اين مستند نشان 
مى دهد كه ويروس «استاكس نت» اولين حمله اى در جهان بوده 
است كه در آن يك بدافزار فضاى سايبرى را اشغال مى كند و منجر 
به خسارت فيزيكى مى شــود. اين را هم شايد خوانده باشيد كه 
«استاكس نت» سبب مى شد سانتريفيوژهاى ايرانى دچار مشكل 
شوند يعنى در حالى كه روى صفحه رايانه ها هيچ نشانه و هشدارى 
از اختالل در عملكرد آن ها مشــاهده نمى شــد، سانتريفيوژها يا 
سريع تر و يا كندتر از حد الزم مى چرخيدند، حتى منفجر مى شدند 

و چرخه غنى سازى دچار مشكل مى شد. 

 پالسكو هم سايبرى بود؟
البته اگر فرض كنيم آمريكايى ها هم واقعاً پروژه يا طرحى را براى 

جنگ گسترده ســايبرى در ايران به راه نمى انداختند، به جايش 
رســانه هاى فضاى مجازى و حقيقى استاد راه انداختن طرح هاى 
تخيلى در اين زمينه بودند. همان سال هايى كه نخستين بار خبر 
ويروس «استاكس نت» منتشر شد و معلوم شد ايرانى ها سرانجام 
آن را شناســايى و مهار كردند، هر روز خبرهايى منتشــر مى شد 
كه نيروگاه هســته اى بوشهر به فنا رفت... حمله هاى بعدى در راه 
است... كل تجهيزات و برنامه هاى هسته اى ايران ويروسى شده و 
در معرض حمله هاى بعدى هســتند و... حتى شما اگر خبرهاى 
يكى، دو سال گذشــته را جست و جو كنيد در زمان وقوع يكى، 
دو آتش سوزى مشكوك در پااليشگاه ها و تأسيسات پتروشيمى، 
باز هم برخى ها جسته و گريخته از امكان خرابكارى سايبرى حرف 
زدند و نوشتند. اين دسته از افراد ممكن است حتى درباره حادثه 
«پالسكو» هم، ذهنشان متوجه حمله سايبرى شده باشد و درباره 
آن قلمفرسايى هم كرده باشند. دست بر قضا نام و عنوان «نيترو 
زئوس» هم نخســتين بار همزمان با اين گمانه زنى ها و حرف و 
حديث هاى سايبرى و سياسى بر سر زبان ها افتاد. براساس ادعاى 
غربى ها، در اين پروژه اگر آمريكايى ها نمى توانســتند با مذاكره و 
روش هاى مسالمت آميز برنامه هسته اى ايران را متوقف كنند، با 
نفوذ سايبرى، آلوده كردن سيستم هاى رايانه اى، به قول خودشان 
جهنمى از مشــكالت در زمينه برق، صنايــع گاز و نفت و حتى 
سيستم پدافند هوايى را بر سر ايرانى ها آوار مى كردند. از اين ديدگاه 
«نيترو زئوس» پروژه اى بسيار وحشتناك تر و مخرب تر از هر طرح 

و پروژه ديگر بود.

 آيا بلوف مى زنند؟
مدتى بعد خبرگزارى ها و البته فيلم مستند «روزهاى صفر» مدعى 
شــدند پروژه جنگ سايبرى عليه ايران، پروژه اى بسيار پر هزينه 
و پيچيده اســت كه عالوه بر آمريكا، دستگاه اطالعاتى انگليس و 
همچنين اســرائيل هم درگير آن بوده اند. ظاهراً بخش اجرايى و 
نهايى كار هم به اسرائيلى ها واگذار شده تا بخش كوچكى از آن را 
به صورت محدود به اجرا بگذارند. در اين زمينه گويا ميان آمريكا 
و اســرائيل اختالف نظر وجود داشته و همين اختالف نظر سبب 
مى شود اســرائيلى ها، برنامه تخريبى را فراتر از آنچه بر سر آن با 
متحدانشان توافق كرده، پيش ببرند، رايانه هاى بسيارى خارج از 
محدوده طرح، آلوده شوند و پروژه لو برود و حتى خطر وقوع جنگ 

بخشى از جهان را تهديد كند. 
در مقابل همه اين افشــاگرى ها و حدس و گمان هايى كه درباره 
راســت يا دروغ بودن «نيترو زئوس» وجود دارد، هستند كسانى 
كه معتقدند غربى ها دارند با سوءاســتفاده از ماجراى «استاكس 
نت» ايران و ايرانى را مى ترسانند. آن ها مى گويند نه اينكه آمريكا 
و غرب همزمان با مذاكرات هســته اى و حتى پيش از آن به فكر 
جنگ سايبرى و از كار انداختن تأسيسات و زيرساخت هاى ايران 
نبوده اند و يا نيستند، اما واضح است حاال دارند طرح ها و اقداماتشان 
را بزرگنمايى مى كنند. اين گروه معتقدنــد ادعاى آمريكا درباره 
اينكه «نيترو زئوس» آماده عملياتى شــدن كامل و تخريب همه 
زيرساخت هاى هسته اى و غيرهسته اى ايران بود، اما توافق هسته اى 

سبب شد آن را كنار بگذارد، از جمله بلوف هاى آمريكايى است. 

 به فكر بومى سازى باشيم
االن ممكن اســت اين پرسش به ذهن شما هم رسيده باشد 
كــه اگر «نيترو زئوس» با هزينه هاى ميليــاردى واقعاً به آن 
حــد از كارايى كه آمريكايى ها مدعى اند رســيده بود، چرا به 
جــاى تالش براى مذاكره با ايران، تهديد، تحريم و هزار جور 
ترفند سياســى و غيرسياســى از همان ابتدا آن را به صورت 
كامل به كار نگرفته و توان هســته اى ايران را در نطفه خفه 
نكردند؟ البته اين پرســش و پرسش هايى از اين دست فقط 
ممكن اســت من و شما را نسبت به توان خرابكارى سايبرى 
آمريكايى ها مشــكوك و بى خيال كند. مسئوالن مختلف در 
اين حوزه اما نبايد اهل بى خيالى و دست كم گرفتن باشند. 
كمتر از دوســال پيش يكى از اعضاى پدافند غيرعامل كشور 
با هشدار نسبت به استفاده بى رويه از فضاى وب و بى توجهى 
به ســاختارهاى امنيتى در اين زمينه گفت: «آمريكا با هدف 
حمله به زيرساخت هاى دفاعى و مخابراتى كشور پروژه اى را 
كليد زده كه «نيترو زئوس» نام دارد و بر اســاس بررسى ها، 
اين پروژه بــه مراتب خطرناك تر از پروژه «اســتاكس نت» 
ارزيابى مى شود... استانداردهاى امنيتى جهان در حوزه فضاى 
ســايبرى چندان مطمئن نيســتند... نمى گويم به طور كل 
استفاده از تكنولوژى هاى روز را منع كنيم، بلكه با قدم به قدم 
پيش رفتن طبق الگوريتم هاى خارجى موافق نيستيم... بايد 

به فكر بومى سازى اين الگوريتم ها در كشور باشيم».
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ايستگاه

دست هايش
رقيه توسلى: طبقه بااليى شيرينى مى پزد، 
روبه رويى رخت هاى شسته اش را حواله مى دهد 
به بند و باالترى قربان صدقه نوزادش مى رود و 

بالكن مى شويد.
ســه ساعتى مى شــود كه چپيده ام توى اتاق 
خواب. نمى دانستم نظافت كمدها، زورِ تهمتن 

مى خواهد.
براى زنگ تفريح يك َسر مى روم تا هال. او هنوز 
مثل زِن عنكبوتى باالى نردبان آويزان اســت. 

انگار تذكراتم در موردش افاقه نمى كند.
دو اســتكان چاى مى ريزم كه بــه اين بهانه 

بياورمش پايين. مى آيد.
خداقوتى مى گويم؛ اما صورت مضطربش وادارم 
مى كند بپرسم اگر خسته شده اى، كار تعطيل؟ 
كه جواب مى دهد: نه! خوبم خانووم. مشــكلى 

نيست.
باور نمى كنم. دست مى گذارم روى شانه اش كه 
پس چرا حرف حســاب صورتت چيز ديگرى 

است؟
ســرش را مى خاراند و معّذب مى گويد: دست 
پسر بزرگه، توى ترقه بازى سوخت. شب عيدى 

گرفتارتر شدم.
-پسِر خودت؟

-بله.
-وااااى... ! پس چرا اينجايى عزيزم؟ چرا آمدى؟ 

- با مادربزرگشه. باباى خونه هم هستم آخه مِن 
بيچاره. پول بايد براى گنداى گنده اش دربيارم.

مى رويم. او به آشپزخانه، من سمت اتاق خواب. 
اما ديگر دلم به كار نيست. گوشى را برمى دارم 
و طورى كه مكالمه تلفنى ام را بشنود با بهاره 
حرف مى زنم. قرار مى شود از آشناى پزشكش 
بپرسد براى سوختگى تاول زده پوست ورآمده 

چه كمك هاى اوليه اى مى شود انجام داد.
جواب مى رســد. 10 دقيقه بعــد در راه خانه 
«ُمهّنا» ايم. عليرضا هشــت ساله در درد غلت 
مى زند. در بيمارســتان ســوانح، ســوختگى 
دســت هايش نوع دوم عميق تشخيص داده 

مى شود.
دوشنبه سوزى: پرستارى كه دست ها برايش 
اصالً بازى نيســتند خودش را مى رساند باالى 
ســر پســِر بى قرار. همان طور كه دستكش 
اســتريل برمى دارد مى گويــد: آماده باش آقا 

كوچولو. قرار است بتركانيم.
سه شنبه سوزى: فقــط شــيرجه زننده در 
موادمحترقه مى داند زندگى قبل از سوختن چه 

گل و بلبلى است!
چهارشنبه نوشت:... هنوز زمان هست كه بال 
بال زد براى سالمتى. فيلم را برگرداند. رفت از 
توى انبــار، ترقه ها و نارنجك ها را ريخت توى 
ســطل زباله. هنوز زمان هســت كه عليرضا، 
دوچرخه سوارى شود كه از سر كوچه با سبدى 

نان، ركاب بزند سمت خانه.

گزارش از رويداد

خالى بندى هاى واقعى!
درباره پروژه ضد ايرانى «نيتروزئوس» چه مى دانيد؟

رقابت با «هرى پاتر»

ايستگاه: «محمد رضا زائرى» فرصت كرده و در اينستاگرامش درباره كتاب 
«محمد جواد و شمشير ايليا» چيزى مثل نقد نوشته است: 

از زماني كه كتاب هاي هري پاتر خانم جي.كى. رولينگ به شــهرت رســيد 
هميشه با خود فكر مي كردم كه ما نيز بايد در اين زمينه كوشش هايي داشته 
باشيم، آن كتاب ها البته از خأل برنيامده بود و اين ژانر خاص در ادبيات غربي 
قرن ها سابقه داشت و بخصوص براي مخاطب كودك و نوجوان ده ها سال بود 

كه كتاب هايي از اين دست منتشر مي شد.
اقتضاي سن و سال نوجواني عالقه و ميل به تخيل و رؤياپردازي است -بويژه در 
فضاي جنيان و پريان - و خود ما نيز در دوره كودكي و نوجواني خواننده آثار 
تخيلي علمي يا رمان  هايي بوديم كه آينده را پيش بيني مي كرد يا از آدم هاي 
فضايي ســخن مي گفت يا... طبيعي است كه بومي شدن اين ژانر مؤلفه  هاي 
دقيق و در عين حال دشــواري دارد كه تنها با نظريه پردازي و بحث تئوريك 
حاصل نمي شــود - كه مثالً كسي بگويد بايد به جاي تمركز بر كاراكترهاي 
شيطاني ما بياييم و از فرشتگان بنويسيم- بلكه بايد نويسندگاني بيايند و خود 
را در معرض نقد تيز و تند قرار دهند و اين جاده سنگالخ را بپيمايند و نخستين 

قدم ها را بردارند و نخستين قلم ها را بگذارند.
اگر ايــن تجربه ها صورت گيرد آن وقت با نقد و بررســي آزمون ها و حك و 
اصالح خطاها به الگوهاي روشــن  تري خواهيم رســيد كه هــم فضا را براي 
نويســندگان بعدي باز مي كند و هم زمينه را براي توليد محصوالت ديگري 
مانند بازي هاي كامپيوتري و كتاب هاي پي نما (كميك استريپ) و فيلم هاي 
انيميشن و سينمايي و... فراهم مي سازد. ورود در اين فضاي جديد هم انصافاً 
جرئت و جسارت مي خواهد و نويسنده اي كه به جاي توليد اثر در زمينه  هاي 
شــناخته شــده اي كه امتحان خود را پس داده اند - و تكليفشان مشخص و 
موفقيتشان قابل پيش بيني است- مي آيد و در اين حوزه وارد مي شود واقعاً قابل 
تحسين خواهد بود.كتاب «محمد جواد و شمشير ايليا» الجرم محل نقدهايي 
جدي خواهد شــد، اما بشدت از اين حيث قابل تحسين است كه راهگشاي 

حركت هايي تازه مى تواند باشد.

طرح روز 

ديدگاه 

البد رونق اقتصادى باعث شده كه در شب و روزهاى عيد قصاب، آجيل فروشى 
و ... همه ماهى قرمز بفروشند!

تلنگر  طرح/ تسنيم 

كليدها

قتلگاه خالقيت

محافظه كارى قتلگاه خالقيت هم هســت. بهتريــن و خالق ترين آدم ها 
در هزارتوهاى ادارى و زير فشــار روزنامه ها و شبكه هاى اجتماعى و... ياد 
مى گيرند كه محافظه كار شــوند. براى حفظ خالقيت در حوزه هايى كه 
زير فشار محافظه كارى در حال له شدن هستند چه بايد كرد؟ در اقتدار 
مفهوم محافظه كارى، مديرانى كه بر كنار مى شوند تازه معلوم مى شود كه 
چقدر ايده هاى خوب داشته اند! چرا اين مديران نتوانسته اند اين ايده ها را 
در كارى كه متولى آن بوده اند پيگيرى كنند. گسل هاى مختلف اجتماعى 
و فرهنگى موجب نوعى از محافظه كارى مى شــوند كه در مثل معروف 
«آســته برو، آسته بيا كه گربه شــاخت نزنه» تبديل به تجربه و وجدان 
جمعى ما شده است. اگر وضعيت ذهنى جامعه به هر دليل مشوش باشد 
پيگيرى مأموريت هاى شخصى بهترين كار است. بهترين كار از نظر منفعت 
فردى، كســى كه سعى مى كند خودش را بسازد و براى خودش كار كند 
در وضعيت مشوش و فتنه گون براحتى رشد مى كند و با همه گروه هاى 
اجتماعى پيوند مى خورد و كاسبى مى كند. اما هر نوع اراده كار كردن براى 
جماعت و جامعه، وارد شدن به حوزه خطرناكى است كه نتيجه آن يا ترور 
شخصيت شدن است يا جوان مرگ شدن در اثر فشارهايى كه در اين فضا 
وجود دارد. يك راه ديگر بى خيال شــدن و رها كردن است كه دامنگير 
بسيارى از آدم ها مى شود. در چنين وضعيتى هر نوع حرف تازه و كار تازه 
بسيار پر هزينه است. اين فضا بايد شكسته شود. شكستن اين فضا نياز به 
مجاهدانى دارد كه خطر كنند و نياز به مديران و حمايت كننده هايى كه از 
اين گروه حمايت كنند. اگر جرئت نوآورى در گروه هاى مختلف جامعه اى 
بميرد، مرگ تمدن بسيار نزديك مى شود. خطر كردن، زنده كننده نشاط 
و امكان هاى تازه زندگى است. سياست گذاران كالن هميشه بايد مراقب و 
مرزبان خالقيت باشــند و شور خط شكنى را در دل هاى عده اى زنده نگه 
دارند. بخصوص برخى حوزه هاى مهم مثل علوم و ادبيات و هنر بايد پر از 
كنش و واكنش و زندگى و درگيرى باشد. هر وضعيتى جز اين از نزديك 
شدن به انسداد و بن بست خبر مى دهد. هميشه جوان ها مى توانند خطر 
كنند و اگر انجمن ها و كانون هاى جوان درســت حمايت شوند، مى توانند 
جريان خالقيت را زنده نگه دارند. در دانشگاه ها در كنار دانش آموزى بايد 
فعاليت هاى فرهنگى و هنرى رواج داشته باشد تا روح خالقيت در فضاى 
مدرسه زنده بماند.آموزش و پرورش هم از آن حوزه هايى است كه بايد در 
اين قصه به طور جدى نقش بازى كند. خالقيت، خالقيت و خالقيت بويژه 
در دنياى پر از فعل و انفعال امروز كه هر لحظه لونى و رنگى ديگر دارد از 

اساسى ترين نيازهاى هر جامعه اى است.

 روزنوشته هاى على محمد مؤدب

وبال-  وطنى-  دخترانه  نام   .1  
كننده-  وقف   .2 اجازه  داراى 
را  حيوانات  زبان  كه  پيامبرى 
حضرت  زادگاه   .3 مى دانست 
ابراهيم(ع)- پوسته زمين- سهل و 
4. تكرار يك حرف-  ساده- شرور 
ديوانى-  حساب هاى  ثبت  دفتر 
لسان  درد-  صوت   .5 كنجد  تفاله 
هم عقيده-   .6 مومن  تكيه كالم   –
سوگ  و  عزا  عرب-  خروس 
7. خالص وسره- هم وزن- طريقه 
نام  اى-  كارخانه  دربست   .8
ديدن-  تدارك  ايرانى-  پسرانه 
سپس تازى 9. تنگى- كيسه كشى 
يادآورى  نخ  بستن  حمام- 
واحدبوكس-   .10 برانگشت 
كردن  سرورى  ابزاركارباغبان- 
رسا-  كالم  گردآورنده-   .11
الكتريكى-  پيل   .12 توت  شهر 
صدمترمربع  فرنگى-  ميهمانى 
شيشه  سرسخت-  دشمن   .13
بيهوده  سخنان  آزمايشگاهى- 
به  كه  زمينى   .14 آهارى  يقه   -

خاك  شود-  كشت  اميدباران 
15. ازخواب افزارها- كشتگان راه 

تاكنون خدا- 

خوگرفتن  جادوگر-  ها-  گواه   .1
2. سخنان بيهوده- باقدروقيمت 3. 
ازچهارجهت   - خطر  بى  قرارگاه- 
مزاحم  راندن  جغرافيايى-  اصلى 
بيرون  انگليسى-  ششم  حرف   .4
كردن- واسطه گرى 5. پادگانى در 
تهران – داير و برقرار - ازيادبردن 
گرفتن-   - مقدس  خدمت   .6
انجمن-  7.گريختن-  عيب جو 
 - كافى   .8 جوى  ته  رسوب 
 .9 نپذيرفتن  نماهنگ-  ويرانگر- 
صوت  فناشدن-  استثنا-  ازادات 
حشره  خطركردن-   .10 افسوس 
زنانه  پوش  تن  نوعى  چسبنده- 
11. خالق ارژنگ- پسوند گرفتن و 
استخراج كردن – ماهى كنسروى 
زندگانى»+«ظرف  «اسباب   .12
انتها  درى-  پرده  قهرمانى»- 
زيباى  گل  ازمابهتران-   .13

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 ۷۵۰۰

كمپوزه-  مركب  از  تيره  يك ساله  پرپشت 
فيلگوش  گياه  مدينه-  جمع  و  شهرهاست 
فايل  تبادل  بيسيم  سيستم هاى  از   .14
ماهر   .15 گالبى  گوشى-  چند  يا  دو  بين 
هم  پالستيكى  كيسه  به  چيره دست-  و 
برايش  «برسازه»  فارسى  برابر  گويند- 

شد برگزيده 

  افقى

  عمودى


	9
	10
	11
	12-13
	14
	15
	16

