
پدِر کالهبرداری
مدتی پیش مکالمه تلفنی ترامپ با همتای 
اوکراینی اش موجب شــد طرح استیضاح 
رئیس جمهور آمریکا به جریان بیفتد. در این 
مکالمه جنجالی ترامپ به زلنسکی پیشنهاد 
کرده بود فسادهای اقتصادی پسر جوبایدن 
)رقیب سیاسی ترامپ( را رو کند و در عوض 
کمک نظامی از دولت آمریکا بگیرد! جیم 
کری، کمدین مطرح هالیوود هم در واکنش به این ماجرا با انتشار کاریکاتوری از 
این دو شخصیت سیاسی که براساس رمان ماریو پوزو »پدرخوانده« ساخته شده، 
در صفحه توییترش نوشت:»پدر کالهبرداری)ترامپ( پیشنهادی به زلنسکی ارائه 

کرده که نمی توان آن را رد کرد«.

حسرت بارانم
زهرا چخماقی، مجری صداوسیما با انتشار 
تصاویر حضورش در مراســم اربعین سال 
گذشــته، در صفحه اینستاگرامش نوشت: 
»من االن تهرانم ولی تا اطالع ثانوی حسرت 
بارانم و نگاه مي کنم به عکسای پارسالم که 
امسال نشد همراه بشــم با همسفرانم در 
مسیر اربعین، از بصره و ذی قار و دیواني هتا 
مثنی و ســماوه و ِحله، حسرت بارانم که یک بار دیگه نشد لبریز بشم از شوق 
شناخت هم کیشــانم ولی مي دانم امسال هم این مسیر شــلوغ تر از سال قبل 
مي رسه به کربال. حاال بذار بعضیا نخوان که بشه. مهم اینه که مي شه.مطمئنم«.

بزرگ ترین دغدغه مردم عراق
علی رجبی، مدیرعامل باشگاه خبرنگاران 
دانشــجویی در واکنش بــه تظاهرات در 
عراق در صفحه اینســتاگرامش نوشــت: 
»مثل ســال های قبل پیاده روی به سمت 
کربال طبق زمان بندی مردمی، آغازشده و 
شلوغی مسیر بیش از سال های قبل است. 
چه در این ســفر و چه در سفرهای قبلی 
متوجه شدم که بزرگ ترین دغدغه مردم عراق، فساد است و بعضی از مردم عراق، 
وضعیت خود را با ایران مقایسه می کنند و از همدیگر می پرسند با وجود صادرات 
حدود ۴ میلیون بشکه ای نفت، چرا وضع کشور ما درست نمی شود؟ اما تقریباً با 
هر عراقی که درباره تظاهرات صحبت می کنیم همزمانی آن با اربعین را دسیسه 

خارجی )آمریکا، عربستان و...( می دانند«.

فهم زبون دهه هشتادی ها!
سیدبشیر حسینی در اینستاگرامش نوشت: 
»دهه هشتاد ی ها دانشگاهی شدن. نسلی 
که مقیاِس مقایسه اش رؤیاهای بین المللیه 
نه واقعیت های ملی. نسلی که چون زبونشو 
بلد نیســتیم گودزیال صــداش می کنیم. 
نوجوونایی که اولویتشون با بزرگ تراشون 
خیلــی فــرق داره و حتی اونجــا هم که 
مسئله شون با ما یکی بشه، راه حل هاشون متفاوته. ارتشی که اگه باورش کنی، 
یاورت می شه ولی اگه به بازی نگیریش، بد لجبازی می کنه. این نسل بیشتر از 
اینکه بگه چرا یا چطوری می گه ُخب که چی یا بعدش چی؟ اما این نسل همون 
نسل آخرالزمان و ظهوره به شرطی  که ظهور و حضورش رو به رسمیت بشناسیم«.

که  نبود  انتظار  از  دور  خیلی  تربت زاده   مجید   
عالم  و  روحانی  آینده  در  محمدرضا  شیخ  فرزند 
سرشناسی از کار دربیاید، سری میان سرها دربیاورد، 
زائران حرم  و  مردم مشهد شود  معنوی  پناه  و  امید 
هر صبح، ظهر  به خصوص جوان هایش،  رضا)ع(  امام 
یا غروب خودشان را برسانند به مسجد »مالحیدر« تا 
نماز باصفایی را که امام جماعتش » آیت اهلل حسنعلی 
مروارید« بود از دست ندهند. به خصوص اینکه همه 
مشهدی ها و غیرمشهدی ها می دانستند او نوه حاج شیخ 
حسنعلی تهرانی از عالمان بزرگ است و از 9 سالگی که 
پدر روحانی و صاحب فضلش را از دست داده، زیرنظر 
آدم صاحب کرامتی مثل »شیخ حسنعلی نخودکی« 
بزرگ شده و راه و چاه رسیدن به مراتب باالی علمی و 

اخالقی را به خوبی شناخته است.

خواجهشهابالدین
در اینکه »خواجه شهاب الدین عبداهلل مروارید کرمانی« 
از مردان صاحب هنر و رجال سرشناس دوره تیموری 
از اجداد اوست و نام خانوادگی »مروارید« هم به همین 
دلیل روی او مانده ، شــکی نیست. اما این را که برخی 
از منابع نوشته اند خواجه شهاب الدین تا پیش از رفتن 
به مأموریت بحرین، فقط با نام »خواجه شهاب الدین 
عبداهلل کرمانی« شناخته می شده و پس از بازگشت از 
بحرین چون تعدادی مروارید را با خود به ایران آورده به 
»مروارید« معروف شده را فقط در یکی دو منبع و مرجع 
خواندم و البته درســت بودنش هم چیزی به فضیلت 
»آیت اهلل میرزا حســنعلی مروارید« اضافه نمی کند و 
غلط بودنش هم چیزی از این فضیلت نمی کاهد. درباره 
دوران کودکی اش نوشــته اند: »او در خانواده ای که سه 
پســر نه ساله، هفت ساله و نوزاد داشت، تکیه گاه مادر 
در ســختی های خانواده بود. صبوری بر رنج یتیمی و 
مشــکالت زندگی، عظمت روح این کودك را نشــان 
می دهد. بی دلیل نیســت که عالم عارف، حاج شــیخ 
حســنعلی نخودکی از همان کودکی او را با احترام و 
تکریم، میرزا حسنعلی خطاب می کرد؛ انگار در پیشانی 
بلند، چشمان نافذ و چهره مصمم او، آینده ای سرشار از 

علم، استقامت، تقوا و خدمت را خوانده بود«.

هیچکدورتی...
شاگردی شیخ کاظم دامغانی و شیخ هاشم قزوینی به 
کنار، کودك مشهدی به 11 سالگی که رسید ، همراه و 
همدم دانشمندی چون »میرزا مهدی اصفهانی« شد که 
تازه به مشهد آمده بود و یکی دو سال بعد اجازه گرفت 
تا در جلســات درس او حاضر شــود. این ماجرا اما به 
مذاق خیلی از شاگردان میرزای اصفهانی خوش نیامد و 
گالیه داشتند که چرا یک کودك و نوجوان در جلسات 
درس های دشوار حاضر می شود. البته رابطه او با میرزای 
اصفهانی تنها به استاد و شاگردی خالصه نمی شد بلکه 

به حد مرید و مرادی رسیده بود. 
آیت اهلل مروارید بعدها و پس از فوت میرزای اصفهانی 
بــه تهران و قم رفت و در درس های آیت اهلل بروجردی 
نیز حاضر شــد اما گویا آب و هوای قم با او نســاخت 
و بیماری سبب شــد دوباره به مشهد برگردد. اگرچه 
مدارج و مراحل عالی تحصیل را نزد اســتادان مختلف 
با موفقیت گذراند اما به دست آوردن مکاسب اخالقی 
و انســانی را مرهون سال ها همنشینی و همنفسی با 
استادش میرزای اصفهانی و همچنین ۲۴ سال حضور 

در محضر مرحوم نخودکی است. رفاقت با اسوه اخالق 
و زهد »میرزا جواد آقا تهرانی« هم البته تأثیر کمی در 
تبدیل شــدن او به عالمی که به قول خیلی از علمای 
مشهد، مجسمه پارسایی، ادب و فروتنی بود، نداشت. 
یک خاطــره از زبان » آیــت اهلل مروارید« را بخوانید 
تا ببینید درس اخــالق چگونه میان رفیقان گرمابه و 
گلستان آن دوره جریان داشته است : » یک  بار مرحوم 
آمیرزا جواد آقا گفتند من در تمام مدت دوســتی مان 
هیچ کدورتی از شــما ندارم، جز یک گالیه ... وقتی به 
یکی از ییالقات اطراف شهر رفته بودیم،آنجا چهارپایی 
کرایه کرده بودیم و نوبتی سوار آن می شدیم. شما سوار 
شدید و بعد از مسافتی پیاده شدید و از من خواستید 
سوار شوم و من به خاطر مانعی که داشتم قبول نکردم. 
شــما هم اصرار می کردید و من از اصرار شما گله مند 
بودم... ُدملی در رانم داشتم و نمی خواستم اظهار کنم. 
چون اظهار من به منزله شکوه از خداوند متعال بود... اما 

شما اصرار می کردید...«. 

بنویسمروارید
اگر از جمله آن هایی هستید که کمتر با سرگذشت 
شــخصیت هایی از این دست آشــنایند، برای اینکه 
بقیه مطلب مثل زندگی نامه و شرح احواالت رسمی 
نشود، بگذارید داستان وار و به روش خاطره گویی کار 
را ادامــه بدهیم. در یکــی از دیدارها با مقام معظم 
رهبری، آیت اهلل مروارید دعــای کوتاهی را خواند ، 
حجت االسالم راشــد یزدی که در جمع حاضر بود 
دعا را یادداشت کرد و در فرصتی مناسب از آیت اهلل 
مروارید خواســت منبع و مأخذش را هم بگوید تا به 
یادداشــتش اضافه کند. در ایــن موقع رهبر انقالب 
گفتند: » ایشــان خودشــان سند هســتند... شما 

بنویسید سند: آقای مروارید«!
سیدعباس موسوی مطلق ، نویسنده کتاب » کرامات 
معنوی« می نویسد: » یک بار یکی از دوستان همدرس، 
هشت نفرمان را دعوت کرد و چون ما وضع اقتصادی 
یکدیگر را می دانســتیم، شــرط کردیم اگر آبگوشت 
ساده ای بدون مخلفات می دهی، می پذیریم. فردای آن 
روز برای ناهار به خانه اش رفتیم؛ ولی برخالف شــرط 
خود از ما پذیرایی بهتری کرد و برای ناهار پلوخورشت 
و میوه تهیه کرده بود. برای ما تعریف کرد حدود ساعت 
9 امروز رفتم حرم مطهر؛ عرض کردم یا علی بن موسی 
الرضا)ع( این درســت است که بعد از سالیانی عده ای 
از رفقــای خود را دعوت کرده و نتوانم از آنان پذیرایی 
کنم... شــما این را می پسندید؟ در صحن کهنه دیدم 
آیت اهلل مروارید ایستاده اند؛ گویا منتظر کسی هستند 
... رفتم جلو و سالم کردم ...ایشان با خنده گفتند این 
وقت روز، وقت تشرف شــماها نبوده، آیا خبری است 
که مشّرف شده ای؟ عرض کردم ما همیشه محتاج این 
دریم. ایشان تبسمی کردند و دستشان به جیب رفت و 
یک تعداد اسکناس بدون اینکه بشمرند، به من دادند... 

من آمدم بازار و وسایل پذیرایی را تهیه کردم«. 

تحتتعقیب
شــروع مبارزاتش با پهلوی ها شاید برگردد به ماجرا و 
خاطره ای که آن را این گونه تعریف کرده اســت : » در 
زمان رضاشاه، عمامه بر سرگذاشتن برای طالب علوم 
دینی ممنوع شد و همه کالهی شدند، جز عده ای که 
جواز اســتفاده از عمامه و لباس را می گرفتند، ... وقتی 

همه کالهی شــدند، ما هم پالتو پوشیدیم و یک کاله 
شاپو به دســت گرفتیم و رفتیم خدمت میرزا مهدی 
اصفهانی ...ایشــان وقتی ما را مشــاهده کردند، برای 
دلداری ما با یک تشر گفتند، مگر مسلمانی به عمامه 
است... اشکال ندارد ... مرحوم میرزا با اینکه می توانست 
جوازعمامــه بگیرد، ولی این کار را نکرد و تقریباً چهار 
ســال از منزل بیرون نیامد و شــب ها در منزل درس 
می گفت«. یعنی همین رخدادها مقدمه ای می شود تا 
میرزا که در آن دوره جوانی ۲0 و چند ســاله است از 
خط مبارزه با رژیم نیز دور نیفتد. مبارزه آشکار و علنی 
اما با سخنرانی ها و منبرهای سال 1۳۳۷ شروع می شود. 
این سخنرانی ها در سال 1۳۴۲ ، بعد از قیام 1۵ خرداد 
موجب دستگیری او می شود . در بیشتر منبرها بخشی 
از ســخنان » مرواریــد« به افشــاگری در مورد رژیم 
پهلوی اختصاص دارد. بنابراین ساواك همیشه او را زیر 
نظر دارد. در یکی از این اســناد که مربوط به مهرماه 
1۳۴۲ اســت و از اداره سوم ســاواك قم برای ساواك 
تهران فرستاده شده در مورد فعالیت های او آمده است: 
»شــیخ مروارید که از نزدیــکان آیت اهلل خمینی بوده 
در منابر مردم را علیه مقامات عالیه کشــور تحریک و 
برای خمینی دعا می نماید«. این گزارش تأکید می کند 
آیت اهلل مروارید توسط اداره شهربانی نیز تحت تعقیب 

است. 

آناتاقسادهومحقر
منبرهایش پس از دســتگیری و آزادی بار دیگر آغاز 
می شــود. پس از آزادی او امام )ره( سخنرانی کرده و به 
رابطه رژیم پهلوی با صهیونیســت ها اعتراض می کند. 
مأمور ســاواك در گزارشی که مربوط به فروردین ۴۳ 
است به مقامات عالی رتبه گزارش می دهد که: »طبق 
اطالع واصله از قم ساعت ۲0:۳۵ دقیقه روز ۲۲ فروردین 
۴۳ مجلس جشنی به مناسبت بازگشت آقای خمینی 
به قم در مسجد رضویه برگزار و حدود ۷00 نفر شرکت 
نموده اند و آقای مروارید ضمن سخنرانی، اظهار داشته 
با اشغال چند کرسی توسط بانوان، آزادی تأمین نشده... 
خداوند در قرآن دوســتی با یهود را منع کرده«. نام و 
امضای آیت اهلل مرواریــد در بیانیه ای که طالب حوزه 
قــم صادر و از امام)ره( و مخالفتش با کاپیتوالســیون  
دفاع می کنند نیز دیده می شــود. همه این ها چند بار 
دستگیری دیگر و تبعید به ایالم و ایرانشهر و ... را نیز به 
دنبال دارد. آخرین دوره محکومیت او در سال 1۳۵۴ 

به پایان می رسد. 
نزدیک به ۴0 سال تدریس در حوزه مشهد ، راه اندازی 
مدارس علمیه که هنوز پابرجا و مشغول به فعالیت اند، 
حضور در فعالیت های اجتماعی، همراهی و همنشینی با 
مردم عادی کوچه و بازار و ... از او شخصیتی ساخت که 
با وجود گذشت 1۵ سال از رحلتش، مشهدی ها هنوز 
او را خوب به یاد دارند. ســایت های خبری مختلف در 
یکی از سالگردهای درگذشتش نوشتند: »نشانه زهد، 
پارسایی و ورع و مجسمه تواضع، خدمت و سعه صدر 
بود. او در تمام عمر، کســی را به خویش دعوت نکرد و 
با آنکه برخی از شاگردان او سال هاست که مجتهدند، 
اعالم مرجعیت نکرد و رساله و حاشیه ننوشت ...حتی از 
نگاه دوربین های عکاسی و فیلم برداری نیز می گریخت 
...همه دیدارهای مردمی و آمد و رفت شــخصیت های 
علمی و مسئوالن بلندپایه با او در اتاق های ساده منزلی 

محقر و قدیمی صورت می گرفت... « .

بی بی سی، آمار برده داری مدرن و باقی قضایا!

قدس زندگی: در تعریف اصطالح »بردگان مدرن« آمده است:»بردگان مدرن 
افرادی هستند که به دلیل اعمال تهدید، خشونت و نیرنگ نمی توانند از انجام 
برخی کارها سر باز بزنند و یا دست از کار بکشند«. این را از این بابت گفتیم 
که بدانید شبکه بی بی سی فارسی  دو روز پیش  به بهانه انتشار نتایج پژوهش 
بنیاد واك فری )یک سازمان غیرانتفاعی استرالیایی( گزارشی را در خصوص 

برده داری مدرن پخش کرده است.
بی بی ســی در این گزارش ادعا کرد در ایران حدود یک میلیون و ۳00 هزار 
برده مدرن وجود دارد! پرهام قبادی، تهیه کننده این گزارش جنجالی در ادامه 
گزارشــش ادعا می کند در شهر های مرزی ایران کودکان را ۵ یا 10 میلیون 
تومان می فروشند تا به کشور های عربی یا پاکستان ببرند و از آن ها  بیگاری 
بکشند. پرهام قبادی چند ساعت پس از پخش این گزارش از شبکه بی بی سی، 
دروغ هایش را در صفحه توییترش بازنشر کرد و در توضیح آن نوشت: »بیش از 
۴0 میلیون برده مدرن در جهان هست و ایران و افغانستان جزو 10 کشوری 

هستند که بیشترین برده را نسبت به جمعیتشان دارند«.
بالفاصله بعد از انتشار این توییت، کاربران فضای مجازی در اعتراض به نامعتبر 
بودن این گزارش و تفاوت شدید میان آمارهای رسمی مؤسسات تحقیقاتی با 
آمارهای اعالم شده توسط بی بی سی، هشتگ #برده و #بی-بی-سی را در توییتر 
داغ کردند. یکی از کاربران نوشته بود:» اون زمان که برده داری تو دنیا رایج بود و 
اروپایی ها با دروغ و فریب و حتی آدم ربایی، مردم آفریقا رو به بردگی می بردن، 
اون زمــان که لیورپول بزرگ ترین بندر تجارت بردگان در دنیا بود، برده داری 
تو ایران اصالً وجود نداشــت. چطور روتون می شه آنقدر راحت دروغ بگید؟«.

کار حتی به جایی رســید که عطااهلل مهاجرانی، یکی از کارشناســان شبکه 
بی بی ســی هم نسبت به اطالعات ســاختگی این گزارش واکنش نشان داد. 
مهاجرانی در صفحه توییترش نوشــت:» گزارشــگران بی بی سی فارسی که 
نمی دانند کدام کشور و شهروندانش مسئول برده داری، به عنوان بزرگ ترین و 
دردناك ترین جنایت تاریخ بوده اند، کتاب »ریشه های آلکس هیلی« را ببینند. 
ضمناً جزیره goree در ســه کیلومتری ســاحل داکار در سیرالنون ، نقطه 
عزیمت میلیون ها برده از آنجاســت. امروزه خانه بردگان تبدیل به موزه شده 
است. آرشیو ملی بریتانیا گنجینه بسیار غنی از اسناد ماجرای بردگی و تجارت 

و مدیریت آن را داراست، بی بی سی فارسی سری به آن بزند«.
در کنار این حواشی بد نیســت بدانید دیروز»باشگاه خبرنگاران« تحقیقات 
مؤسســات جهانی درباره آمار برده داری مدرن را منتشــر کرده که می گوید 
حداقــل ۴0 میلیون برده مدرن در جهان وجود دارد و ۷0 درصدشــان زنان 
و دختران هســتند. ۲۵ درصد کل برده های مدرن را هم کودکان تشــکیل 
می دهند. بازهم طبق آماری که مراجع رســمی و سازمان های حقوق بشری 
اعالم کرده اند، رشد برده داری مدرن در کشورهای اروپایی به  خصوص انگلیس 
سرعت بیشتری نسبت به سایر نقاط دنیا دارد چون این کشورها روند صنعتی 
شــدن را به طور کامل طی کرده اند. گروه مبارزه با قاچاق و برده داری مدرن 
در انگلیس هم در آخرین گزارشــش در این زمینه اعالم کرده  برده داری در 

انگلیس، طی سال گذشته میالدی تقریبا دو برابر شده است!

 مجازآباد
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ورزش
امروز در جام جهانی والیبال

آمریکا در تور پدیده های ایران

 با این وضعیت 
امیدها به المپیک می رسند؟

افشاگری به جای تمرین

 مسعود شجاعی طباطبایی، مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری در گفت وگو با قدس:

مدیران فرهنگی ارتباط با مساجد را معنادارتر کنند

گفت وگوی خصوصی وجود ندارد 
کسی را که نام آمد اندر میان/به نیکوترین نام و نعتش بخوان/چو همواره گویی 

که مردم خرند/مبر ظن که نامت چو مردم برند ... .
یکی از موضوعات مهمی که ســعدی بســیار به آن پرداخته، موضوع غیبت 
اســت. غیبت و ســایر گناهان زبانی در جای جای آثار ســعدی یاد شده اند. 
این بریده از بوستان شیخ شــیرین سخن هم با زیباترین کلمات به موضوع 
غیبت پرداخته است. اگر توصیه های این بزرگان را بیشتر می خواندیم حتماً 
وضع ما در ارتباطات اجتماعی و در همکاری بســیار بهتر از این بود. سعدی 
نخســت می فرماید اگر نام کسی به میان آمد سعی کن با بهترین تعبیرهایی 
که می توانی از او یاد کنی. طبیعتاً ممکن اســت کسی را نپسندیم و از مرام و 
مسلک و جزئیات زندگی او خوشمان نیاید ولی این ها موجب نمی شود تا نام 
او را می برند بالفاصله به او حمله کنیم. می توانیم به جای عیب جویی یا افشای 
اسرار، با بهترین چیزهایی که درباره او می شود گفت، اظهارنظر کنیم. بیت دوم 
از آن شاهکارهاست. زمانی در سفری میهمان دوستی بودم و مدام از حماقت 
مسئوالن فرهنگی شهرش می گفت و چپ و راست خر و احمق و بی شعور را 
نثار این و آن می کرد! گفتم جدا از بحث اخالقی ماجرا از نظر عقلی هم کسی 
که این طور درباره دیگران حرف بزند امکان های ارتباطی خود را می ســوزاند. 
طبیعی است اگر مدام فکر کنید که دیگران احمق یا بی شعورهستند نمی توانید 
با آن ها الفت پیدا کنید و زیبایی ها و توان های وجودی شان را ببینید. درون شما 
نیز با این حرف ها مکدر می شود و حرف هایتان برای مردم دلچسب نخواهد بود. 
کسی که به دیگران سوءظن دارد و نکات منفی آن ها را مدام برجسته می کند 
نباید گمان کند که دیگران ممکن است حامی و مؤید او باشند و چنین آدمی 
با زبان خود، خود را تنها کرده است. سعدی در بیت بعد می گوید در کوی چنان 
از من و از ســیرت من حرف بزن که بتوانی عین همان حرف ها را رودرروی 
من هم بزنی. این بیت یکی از مهم ترین شگردهای اصالح زبان است. با خود 
عهد کنید در هر فضایی که درباره دیگری می خواهید اظهار نظر کنید طوری 
حرف بزنید که بتوانید همان حرف ها را رودرروی خود او هم بگویید. این روزها 
چیزی به نام گفت وگوی خصوصی وجود ندارد و بســیار محتمل است که در 
یک جمع دو نفره حرفی بزنید و 10 دقیقه بعد حرف شما در اینستاگرام و یا 
تلگرام و سایر نرم افزارهای سخن چینی علنی بازنشر شود. شگرد مهم این است 
به خودتان یاد بدهید که خصوصی نداریم و هر چیزی که بگویید در علنی ترین 
صورت ممکن گفته اید. پس الزم است طوری حرف بزنید که بتوانید از عهده 

آن حرف بربیایید.

استقالل در آستانه توافق نهایی با مهاجم انگلیسی

 »گری هوپر«
 اسلحه جدید استرا

پــس از ناکامــی مهاجمان اســتقالل در گل 
زدن، نــام »گری هوپر« مهاجم سرشــناس و 
۳1 ساله انگلیســی برای پیوستن به این تیم 
مطرح شــد تا مذاکرات با این بازیکن آغاز شود. 
آندره آاســتراماچونی خیلی تأکید داشت باید 
حتماً یک مهاجم کالســیک برایش بخرند 
تا مشــکل گلزنی آبی پوشــان حل شــود. 
این پیگیری ها ســبب شد سرانجام باشگاه 
استقالل پای کار بیاید تا مهاجمی تند و تیز 
بخرد. در همین رابطه از چند روز قبل بحث 
حضور یــک مهاجم بریتانیایی به نام »گری 
هوپر« در اســتقالل مطرح شــد و بحث از 
مرحله شایعات فراتر رفت و به اتفاقات نهایی 
نزدیک شــد. امیرحسین فتحی تهران را به 
مقصد استانبول ترك کرد و یکی از عواملی 
که باشگاه اســتقالل پیرامون رأی کمیته 
انضباطی آن طــور که باید و قاطعانه وارد 
میدان نشد هم همین مسافرت بود. البته 
کامالً بدیهی است سوژه نخست مذاکرات، 
مسائل مالی باشد، ولی یک مسئله دیگر 

هم بود که مدیرعامل ...

روایت مجازی

 روزنوشته های علی محمد مؤدب

کلیدها
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شرط مهاجری برای بازگشت به نساجی
ورزش: ســرمربی تیم فوتبال نســاجی مازندران تأکید کرد: باید مشــکالت 
مالی موجود در این تیم برطرف شــود تــا به تمرینات بازگــردد. مهاجری که 
نتایج نسبتاً خوبی با نســاجی در این فصل کسب کرده به مسئوالن این باشگاه 
تأکید کرده باید با رفع مشــکالت مالی، ابتدا کارت بازی بازیکنان این تیم که 
به دلیل بدهی های باشگاه از ســوی سازمان لیگ صادر نشــده، صادر شود و 
سپس فکری هم برای مشکالت ســخت افزار و پرداختی بازیکنان شود تا او به 

تمرینات بازگردد.

کرانچار جدی ترین گزینه هدایت گل گهر
ورزش: پس از اینکه علی دایی با مسئوالن باشــگاه گل گهر سیرجان  به 
توافق نهایی نرسید، مسئوالن باشــگاه گزینه های دیگری را برای هدایت 
تیم خود مد نظر گرفتند که مهم تریــن و جدی ترین آن ها زالتکو کرانچار 
است. سرمربی اسبق تیم ملی امید ایران که در حال حاضر بدون تیم است، 
محتمل ترین گزینه هدایت گل گهر ســیرجان اســت و طبق پیگیری ها 
شنیده می شــود این مربی در حال طی کردن پروســه های توافق با این 

باشگاه است.

دیاباته به سایپا می رسد
ورزش: شیخ دیاباته در بازی با نفت مسجدسلیمان در هفته سوم لیگ برتر دنده اش 

شکست و در این مدت نتوانسته در تمرین استقالل شرکت کند.
با این حال دیاباته برای پشت سر گذاشــتن تعطیالت هم اکنون به کشورش سفر 
کرده است و قرار است از روز یکشــنبه تمرین خود را با استقالل شروع کند. با این 
شرایط دیاباته می تواند در بازی برابر سایپا در هفته هفتم لیگ برتر برای استقالل 
بازی کند مگر اســتراماچونی تصمیم بگیرد به دالیل فنی این بازیکن را در ترکیب 

تیمش قرار ندهد.

سرمربی پرسپولیس به دنبال گزینه ای بهتر از جونیور
ورزش: سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس از مهاجم برزیلی تیمش قطع امید کرده و به 
دنبال مهاجمی است که کیفیت باالتری داشته باشد. کالدرون در حال حاضر به فکر 
یک جانشین مناسب برای جونیور است و قصد دارد بازیکنی با کیفیت بیاورد. در این 
زمینه قرار نیست باشگاه پرسپولیس همه اختیارات را به سرمربی آرژانتینی دهد چرا 
که او یک بار در مورد انتخاب جونیور نمره مردودی گرفته است. از این رو محمد حسن 
انصاری فرد که مدیر کاماًل فوتبالی است قرار شــده در جذب مهاجم خارجی برای 

تیمش نقش مهمی ایفا کند.

سینا حسینی: »فرهاد می خواست فرزاد را بیاورد«. »نمی دانستم 
استیلی مدیر فنی است! وچرا استیلی برنامه آنالیز می گذارد«. 
»اصالً مگر کمیته فنی سواد این را دارد که برنامه های مرا بفهمد؟« 
در حالی که رقیبان ایران در راه المپیک این روزها در حال برگزاری 
سخت ترین اردوها هستند و بازی های تدارکاتی سنگین برگزار 
می کنند کادر فنی تیم ایران درگیر افشــاگری است. بازخوانی 
آنچه در ماه های اخیر بر اثر زیادخواهی افراد بدون کارنامه و ناکام 
بر سر تیم المپیک آمده است نشان می دهد ایراد عمده و بزرگ 
نبود مدیریت فهیم در حوزه فوتبال است. مرور اظهارات زالتکو 
کرانچار، حمید استیلی، فرهاد مجیدی، اکبر محمدی، مرتضی 
محصص و سایر دست اندرکاران این پروژه این واقعیت را به اثبات 
می رساند که درایت کافی در این مسیر هرگز وجود نداشته وگرنه 
از همان ابتدا  مدیر باالدستی اجازه وقوع چنین اتفاقاتی را نمی داد.

فرار مسئوالن دانه درشت
عمق فاجعه آنجاست که عالی ترین مقامات ورزشی کشور نیز در 
این میان با زیرکی خاصی خود را از سیستم تصمیم گیری خارج 
می کنند چون می دانند فردا به عنوان مقصر از سوی افکارعمومی 
مورد خطاب قرار می گیرند. همین عامل سبب می شود جنگ و 
جدل میان مدعیان خرده پا اوج بگیرد و البته همان ها به ضرورت 
ایجاد آرامش برای کسب موفقیت تیم اشــاره می کنند جدااز 
اینکه خود یکی از بازوهای اصلی به وجود آمدن این فضا هستند. 
تاریک ترین بخش ماجرا سکوت مرموز رئیس فدراسیون فوتبال و 

رئیس کمیته ملی المپیک در این بحران است! 

دعوای خرده پاها
دعوای کالمی استیلی، مجیدی و اکبر محمدی ثمره بی کفایتی 
مدیریت در حوزه ورزش ایران اســت، اگر مدیر فدراسیون به 
عنوان باالترین مرجع تصمیم گیری در این سازمان با ورود به 
موقع از انتخاب خود برای مربیگری تیم المپیک دفاع می کرد آیا 
تکروی های حمید استیلی در کادر فنی این تیم شکل می گرفت 
که فرهاد مجیدی قید ادامه همکاری با این تیم را بزند؟ اگر ساز و 
کار اصولی بر انتخاب افراد از سوی رئیس فدراسیون وجود داشت 
آیا اکبر محمدی قادر بود امروز بر کرسی کمیته فنی و توسعه 
فوتبال ایران تکیه بزند؟ و از همه مهم تر اگر رئیس فدراسیون 
فوتبال از مدیریت استراتژیک برخوردار بود آیا حاضر می شد 
هدایت تیم المپیک را به فردی چون فرهاد مجیدی بســپارد 
که هیچ سابقه روشنی در حوزه مربیگری ندارد؟  مقصر امروز 
تراژدی تیم المپیک کسی نیست جز رئیس فدراسیون فوتبال 
که این روزها ترجیح می دهد در سایه باقی بماند تا کسی به وی 
خرده نگیرد، متهم ردیف دوم نیز سید رضا صالحی امیری رئیس 
کمیته ملی المپیک است که با وجود مسئولیت خطیرش در 
حوزه بازی های المپیک در قبال این اتفاقات سکوت اختیار کرده 
و توپ را به زمین فدراسیون فوتبال انداخته تا کمترین آسیب از 

این مسئله به جایگاه وی وارد شود.
شاید بهترین و واقعی ترین تفسیر از اتفاقات روزها و ماه های اخیر 
درباره تیم المپیک این باشد که این تیم با این سیستم مدیریتی و 
فنی نه تنها چهار سال دیگر بلکه 400 سال دیگر هم نتواند سهمیه 

ورود به بازی های المپیک را بدست آورد.

ورزش: چهاردهمیــن دوره رقابت هــای جام جهانی 
والیبال از روز سه شــنبه ۹ مهرماه بــا حضور تیم های 
برزیل، آمریکا، ژاپن، لهستان، مصر، آرژانتین، روسیه، 
ایران، استرالیا، ایتالیا، کانادا و تونس به میزبانی ناگانو 

ژاپن آغاز شده است.
تیم ملی والیبال ایران در مرحله نخســت رقابت ها از 
پنج بازی خود  با دو پیروزی، سه شکست و ۶ امتیاز در 

جایگاه هشتم جدول رده بندی قرار گرفت.

نبردهای هیروشیما
در مرحله دوم مســابقات که به میزبانی هیروشــیما 
برگزار می شــود ملی پوشــان والیبال ایــران امروز 
چهارشــنبه از ســاعت ۱۲:۳0 مقابل تیم ملی آمریکا 
صف آرایی خواهنــد کرد. آمریکا از پنــج بازی خود با 
کســب چهار پیروزی، یک شکست و ۱۳ امتیاز پس از 

برزیل در رده دوم جدول قرار دارد.
ایگور کوالکوویچ ســرمربی ایران پس از شکست تیم 
ملی در دومین بــازی مقابل مصر، در ســومین دیدار 
جام جهانی تیم ملی را با ترکیب جوان متحول کرد که 
نتیجه داد و دو پیروزی مقابل تیم های کانادا و استرالیا 
برای ایران بدست آمد. ملی پوشان جوان در بازی برابر 
تیم بدون شکست و صدرنشین برزیل نیز عملکرد قابل 
قبولی داشتند و درصورت بروز اشتباهات کمتر امکان 

غلبه بر برزیل هم وجود داشت.

حال باید در بازی با آمریکا دید آیا سرمربی تیم ملی 
باز هم به جوانان اعتماد و آن ها را روانه میدان خواهد 
کرد یا خیــر. تیم های بزرگ مانند برزیــل، آمریکا و 
لهستان با تمام توان خود در مسابقات حضور یافته اند 
که  شانس قهرمانی دارند. اما ما سابقه پیروزی مقابل 
تیم هــای بزرگ را داشــته ایم و اگــر مدیریت کنیم 
می توانیم پیروز میدان شــویم. در ایــن بازی بدون 
شــانس نیســتیم. با توجه به اینکــه بازیکنان جوان 
روحیه تازه به تیم تزریق کرده اند، آمریکا کار سختی 

خواهد داشت. 
تیم ملی در این مســابقات با ۱۳ بازیکن اعزام شــد 
که فرهاد قائمی در بازی مقابل کانادا دچار آســیب 
دیدگی شد و جام جهانی را از دســت داد. کاپیتان 
ســعید معروف نیز دچار اسپاسم عضالنی شده است 
تا کوالکوویــچ در ادامه با ۱۱ بازیکن مســابقات را 

ادامه دهد.

برنامه دیدارهای امروز
۱. تونس - کانادا . ساعت؛۵:۳0
۲.  ایتالیا - مصر. ساعت؛۷:00

۳.  آرژانتین - برزیل . ساعت؛۸:۳0
4 . لهستان - روسیه . ساعت؛۹:۳0
۵. آمریکا - ایران . ساعت؛۱۲:۳0
۶. ژاپن - استرالیا. ساعت؛۱۳:۵0

با این وضعیت امیدها به المپیک می رسند؟

افشاگری به جای تمرین
امروز در جام جهانی والیبال

آمریکا در تور پدیده های ایران
ضد  حمله

دادخواست برانکو در فیفا به جریان افتاد
ورزش: سرمربی سابق پرســپولیس با پرداخت حق دادرسی به فیفا، پیگیر 
شکایتش از این باشگاه شد. به گزارش ایسنا، برانکو ایوانکوویچ دو هفته قبل 
حدود ۵ هزار فرانک سوئیس بابت هزینه دادرسی و الصاق تمبر به فیفا پرداخت 
کرده است و از آن روز، دادرسی او علیه باشگاه پرسپولیس به جریان افتاده و اکنون 
هم در جریان است. با این شرایط حاال اگر قرار باشد میان باشگاه پرسپولیس و 
برانکو ایوانکوویچ توافقی حاصل شود قاعدتاً پرسپولیسی ها باید عالوه بر پرداخت 

مطالبات سرمربی  سابقشان هزینه دادرسی فیفا را نیز به او پرداخت کنند.

دایی: مجیدی نباید مربیگری امیدها را می پذیرفت
ورزش: علی دایی در گفت  و گو با ایسنا درباره حواشی تیم ملی امید گفت:  همه 
ما آرزو داریم تیم ملی امید خوب شکل بگیرد و به المپیک صعود کند. من برای 
آقای استیلی آرزوی موفقیت می کنم تا در تیم ملی امید که راه پرخطری در 
پیش دارد موفق باشد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا بهتر نبود فرهاد مجیدی 
به کارش در تیم ملی امید ادامه می داد؟ گفت: من در کم و کیف کارهای فرهاد 
مجیدی نیستم اما او اگر می ماند و تیم ملی به المپیک صعود نمی کرد، پرونده 
مربیگری اش بسته می شد. به نظر من تیم ملی امید نیاز به یک فرد با تجربه تر 
دارد که کارنامه و دوران مربیگری خوبی داشته باشد.  دایی تصریح کرد: فرهاد 
مجیدی دوست و رفیق من است و زمانی که نامش به عنوان گزینه سرمربیگری 

تیم ملی امید مطرح شد، دوست نداشتم این پیشنهاد را قبول کند. 

سفر تیم فوتبال امید به قطر قطعی شد
ورزش: تیم فوتبال امید پس از بازی دوستانه با شهرخودرو راهی قطر می شود. 
تیم فوتبال امید که از روز گذشــته تمرینات خود را آغاز کرده، روز جمعه در 
دیداری دوستانه با شهر خودرو لیگ برتری بازی می کند. این بازی طبق تصمیم 
کادر فنی دو طرف پشت درهای بسته است. پس از این بازی، جمعه شب کاروان 
تیم امید راهی قطر می شود. با موافقت شورای برون مرزی، شاگردان استیلی 

راهی قطر می شوند تا روز دوشنبه هفته آینده با استرالیا دیدار کنند.

برمال شدن شیطنت سعودی ها
ورزش: یک فلسطینی دســت ســعودی ها را در موافقت آن ها برای بازی با 
فلســطین در انتخابی جام جهانی ۲0۲۲ در خاک این کشور رو کرد. یکی از 
کاربران فلسطینی با انتشار متن بیانیه فدراسیون عربستان، اعالم کرد که اگر 
دوستی با مردم فلسطین از روی صداقت است پس چرا در متن این بیانیه لفظی 
از »فلسطین اشغالی« و »سرزمین قدس« نیست. عربستان در این بیانیه اعالم 
کرد که برای بازی با فلسطین در ورزشگاه الحسینی رام اهلل موافقت کرده است. 
اعتراض این فلسطینی به آن است که سعودی ها با ترفندی، اسمی از سرزمین 

قدس اشغالی نیاورند. 

خبر

فوتبال دوستانه ملی
آلمان - آرژانتین

      چهارشنبه 17 مهر ساعت 22:15 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

علی حسینی المپیک 2۰2۰ را از دست داد
آی اسپورت: فدراسیون جهانی وزنه برداری با درخواست ایران مبنی بر 
حضور کیانوش رستمی و سعید علی حسینی در مسابقات گزینشی سوئیس 
موافقت نکرد. البته کیانوش رستمی می تواند در مسابقات پرو شرکت کند. به 
این ترتیب سعید علی حسینی حضور در المپیک ۲0۲0 را از دست داد چرا که 
او در دوره دوم مسابقات گزینشی المپیک در هیچ مسابقه ای شرکت نکرده 

و طبق قوانین فدراسیون جهانی شانس حضور در المپیک را از دست داد. 

لیگ برتر بسکتبال کشور قرعه کشی شد
علی عبداحد: با حضور نمایندگان ۱4 تیم باشگاهی که حضورشان در 
مسابقات لیگ برتر بسکتبال در فصل جاری قطعی شده است قرعه کشی 
فصل جدید انجام شد. این مسابقات از روز پنجشنبه ۹ آبان ماه استارت خواهد 
خورد. کمیته مسابقات فدراسیون به باشگاه کوچین آمل 4۸ ساعت مهلت 
داده تا در خصوص حضور بازیکنان تیم ملی جوانان که در اختیار سایر باشگاه ها 
هستند تعیین تکلیف نمایند. چنانچه تیم کوچین وارد لیگ برتر شود به عنوان 
تیم پانزدهم هفته نخست استراحت خواهد داشت. تیم باشگاه اسلم اسپورت 
به دلیل عدم انجام تعهدات از لیگ برتر فصل جدید کنار گذاشته شد. تیم رعد 
پدافند امسال به جای دزفول در یکی از شهرهای مشهد و یا شهرکرد به میدان 

خواهد رفت. برنامه هفته اول لیگ برتر بسکتبال کشور پنجشنبه ۹ آبان:
پاالیش نفت آبادان- اسکون تهران

شهرداری بندرعباس- شهرداری گرگان
شیمیدر تهران- شورا و شهرداری قزوین

نیروی زمینی تهران- پتروشیمی بندر امام
ذوب آهن اصفهان- مهرام تهران

آویژه صنعت پارسا مشهد- توفارقان آذرشهر
رعد پدافند دزفول- صنعت مس کرمان

امین غالم نژاد: پس از ناکامی مهاجمان اســتقالل در گل 
زدن، نام »گری هوپر« مهاجم سرشناس و ۳۱ ساله انگلیسی 
برای پیوستن به این تیم مطرح شد تا مذاکرات با این بازیکن 
آغاز شود. آندره آاستراماچونی خیلی تأکید داشت باید حتماً 
یک مهاجم کالسیک برایش بخرند تا مشکل گلزنی آبی پوشان 
حل شود. این پیگیری ها سبب شد سرانجام باشگاه استقالل 
پای کار بیاید تا مهاجمی تند و تیز بخرد. در همین رابطه از چند 
روز قبل بحث حضور یک مهاجم بریتانیایی به نام »گری هوپر« 
در استقالل مطرح شد و بحث از مرحله شایعات فراتر رفت و به 

اتفاقات نهایی نزدیک شد. 

نخست تست
امیرحسین فتحی تهران را به مقصد استانبول ترک کرد و یکی 
از عواملی که باشگاه استقالل پیرامون رأی کمیته انضباطی 
آن طور که باید و قاطعانه وارد میدان نشد هم همین مسافرت 
بود. البته کامالً بدیهی است سوژه نخست مذاکرات، مسائل مالی 
باشد، ولی یک مسئله دیگر هم بود که مدیرعامل استقالل روی 
آن تأکید داشت و البته حرفش هم کامالً منطقی بود. همه چیز 
به تأیید تست های پزشکی در تهران بستگی دارد. هوپر پس از 

توافقات نهایی با استقالل به تهران می آید و پس از تأیید 
در تست های پزشکی می تواند قرارداد خود را به صورت 

نهایی با آبی پوشان امضا کند.

آمار خوب
گری هوپر یک بازیکن فوتبال اهل بریتانیاست که 
در پست مهاجم بازی می  کند. آخرین تیم باشگاهی 
وی باشگاه فوتبال شفیلد ونزدی در چمپیونشیپ 
بود که وی برای این تیم ۲4 گل در ۷0 بازی لیگ 
به ثمر رســاند. تیم های قبلی او نوریچ سیتی و 
سلتیک بودند. گری هوپر همراه با سلتیک در 
لیگ اسکاتلند آمار قابل قبولی از خود به جای 
گذاشت. او سه فصل و طی سال های ۲0۱0 تا 
۲0۱۳ در این تیم پر طرفدار توپ زد و در ۹۵ 

بازی موفق به زدن ۶۳ گل شد. 

کابوس مصدومیت
آخرین فصل حضور او در این تیم انگلیسی، اصاًل جالب 
نبوده چرا که این بازیکن، ۱۵ ماه! به دلیل مصدومیت 
دور از میادین بود و وقتی در مــاه مارس به تمرینات 
تیمش برگشت، فقط در ۶ بازی برای تیمش به میدان 
رفت که در این ۶ بازی یک گل زد. نکته نگران کننده 
دیگر درباره هوپر، سابقه دار بودن او در زمینه مصدوم 
شدن است. این بازیکن در سال های ۲0۱0، ۲0۱۱، 
۲0۱۳ و ۲0۱۵ مصدوم شده و هر بار حداقل یک ماه 
دور از میادین بوده است 
که این ادعا را نشریات 
انگلیســی نیز تأیید 

کرده اند.

امیرمحمد سلطان پور: دومین وقفه در بازی های لیگ های 
مختلف سراســر جهان برای برگزاری بازی های ملی در این 
فصل آغاز شد، و مسلماً طرفداران فوتبال باشگاهی از این اتفاق 
ناراحت هستند. درست اســت که هیچ چیز جای بازی های 
باشگاه محبوب این هواداران را نمی گیرد اما اگر تماشای برخی از 
بازی های ملی نیز به خوبی انتخاب شوند می توانند جذابیت های 
خاص خود را داشته باشند. در زیر جذاب ترین تیم های ملی 
کنونی جهان را با یکدیگر مرور می کنیم تا در دو هفته آینده 

راحت تر برای تماشای فوتبال تصمیم گیری کنید:

1-هلند 
دلیل؛ جشنواره گل

به غیر از یک اســتثنا یعنی دیدار فینال لیگ ملت های اروپا، 
تمامی بازی هایی که هلند در سال ۲0۱۹ در آن حضور داشته 
حداقل چهار گل را شاهد بوده است. این می تواند دلیل محکمی 
باشد که دیدن بازی های هلند بسیار لذتبخش است. بیشتر این 
گل ها نیز توسط خود هلندی ها رقم می خورد جایی که ممفیس 
دیپای و جورجیو واینالدوم به سطح جدیدی از درخشش زمانی 

که پیراهن تیم کشورشان را به تن می کنند می رسند.
)هلند – ایرلند شمالی ؛ ۱۸ مهر – ساعت ۲۲:۱۵(

2- آلمان
دلیل؛ آن ها واقعاً عجیب هستند

آلمان ها حداقــل برای طرفداران بی طــرف فوتبال جذاب 
هستند. فاجعه ای که آن ها در جام جهانی ۲0۱۸ رقم زدند 
با توجه به سطح کیفیتی که تیم آن ها از آن بهره مند است 
واقعاًغیر منطقی بود. البته االن در بازی های مقدماتی یورو 
۲0۲0 شرایط آن ها بهتر شده اما هنوز هم گاهی در دیدارهای 
پر گلی گرفتار می شوند. وقتی بازی های آلمان را تماشا کنید 
چند تن از بهترین اســتعدادهای جوان فوتبال را در سرج 
گنبری، نیکالس ســوله، کای هاورتز و تیمو ورنر مشاهده 
خواهید کرد؛ جوانانی که به نظر نمی رسد توسط یوآخیم لو به 

بهترین شکل هدایت شوند.
)آلمان – آرژانتین؛ امشب – ساعت ۲۲:۱۵(

3- ایتالیا
دلیل؛ آن ها به اوج برگشته اند

برای نخستین بار از ســال ۲0۱4 ایتالیا شبیه به تیمی شده 
که همیشه توقع دارید ببینید؛ یعنی همان تیم مغرور و پر از 
استعدادهای سطح باال که به صورت خودکار می توانند مسابقات 
خود را با پیروزی پشت سر بگذارند. با داشتن وراتی، سنسی، بارال 
و جورجینیو آن ها یکی از بهترین هافبک های جهان را در اختیار 
دارند. در فاز هجومی نیز کیه زا و برناردسکی از جناحین همیشه 
تهدید هستند و به جمع آن ها لورنزو اینسینیه را نیز اضافه کنید. 
روز جمعه در کنار این ها بهتر است نیم نگاهی به لباس جدید و 

زیبای سبز رنگ آن ها نیز داشته باشید!
)ایتالیا – یونان؛ ۲0 مهر – ساعت ۲۲:۱۵(

4- مکزیک
دلیل؛ از هر راهی می توانید توقع گل داشته باشید

یکــی از رضایتبخش ترین چیزهایی کــه می تواند در خالل 
بازی های ملی مختلف تماشا کنید، دیدن گل هایی است که 
مکزیک به ثمر می رساند. البته گاهی چنین تاکتیکی می تواند 
ضربات خود را نیز بزند که نمونه آ» شکست اخیر 4-0 مقابل 
آرژانتین بود اما هر چه باشــد مکزیکی ها بازی های هجومی 
زیبایی به نمایش می گذارند. دیدار پیش روی آن ها مقابل تیم 
۱۶۷ جهان یعنی برمودا خواهد بود که تنها پرسش این است که 

چند گل خواهند زد.
)مکزیک – برمودا؛ ۲0 مهر – 4:۳0 بامداد(

5- انگلیس
دلیل؛ مثلت مرگبار جدید آن ها

سه شــیرها دالیل زیاد جذاب بودن تیم خود را بارها در سال 
۲0۱۹ نشان داده اند اما اگر قرار باشد به یک نکته اشاره بکنیم 
این است که به هیچ وجه نباید زیبایی همکاری جیدون سانچو 
و رحیم استرلینگ در زمین چمن را از دست بدهید. آن ها از دو 
جناح مدافعان حریف را نابود و فضا را برای گلزنی مهاجم نوک 

تراز اول خود یعنی هری کین مهیا می کنند.
)جمهوری چک – انگلیس؛ ۲0 مهر – ۲۲:۱۵(

استقالل در آستانه توافق نهایی با مهاجم انگلیسی

»گری هوپر« اسلحه جدید استرا
جذاب ترین تیم های ملی کنونی جهان

در انتظار تماشای جشنواره گل

جام جهانی والیبال
ایران - آمریکا
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آگهی تغییرات شرکت آکسون پترو شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 60607 و شناسه ملی 14006545165
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398/01/15 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : نشانی مرکز اصلی ش��رکت از محل قبلی به آدرس استان 
خراس��ان رضوی ، شهرس��تان مش��هد ، بخش مرکزی ، شهر مش��هد، رضاش��هر ، بلوار خاقانی]ش��هیدفکوری88_پیروزی10/1[ ، خیابان ذکریا 23 
]خاقانی 26[ ، پالک 110 ، طبقه همکف کدپس��تی 9177853636 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بشرح فوق اصالح گردید. آقای کامبیز 
ش��جاعی قندشتنی به شماره ملی 0941965181 به س��مت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا شجاعی قندشتنی به شماره ملی 0702258725 
به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا یگانه خاکس��ار به ش��ماره ملی 0939892081 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیر 

عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )622437(

ح
/9
80
89
45

آگهی مزایده عمومی واگذاری کشتارگاه صنعتی مشهد
س��ازمان همیاری ش��هرداریهای خراس��ان رضوی در نظر دارد، کشتارگاه صنعتی»موسسه 
صنعتی گوشت مشهد« واقع در جاده مشهد- فریمان، روستای تپه سالم را از طریق مزایده 

عمومی و مطابق اسناد مربوطه به واجدین شرایط واگذار نماید.
لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اس��ناد مزایده با همراه داش��تن معرف��ی نامه از مورخ 17تا22 
مهرماه همه روزه درس��اعات اداری از 7:30 الی 14:00 به دبیرخانه س��ازمان همیاری واقع در مش��هد، 
بلوار پیروزی، میدان ش��هید علی مهدوی، نبش دالوران7، مراجعه نمایند. ضمنًا مهلت تس��لیم پاکات 
به دبیرخانه حراس��ت س��ازمان تا مورخ 8 آبان ماه 98 در طبقه سوم همین ساختمان و زمان بازگشایی 

پاکات در ساعت 15:00 این روز می باشد.  /ع
98
08
94
7

اطالعیه
برگ��زاری  دوم  نوب��ت  عموم��ی   مجم��ع   
انتخاب��ات) هیئ��ت مدی��ره و بازرس��ان( 
انجمن هنرهای تجس��می اس��تان خراسان 

رضوی
زمان : پنجشنبه 18 مهرماه ساعت 16 

 مکان :مشهد پارک ملت مجتمع فرهنگی 
هنری امام رضا )ع( /ع
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فرهنگ و هنر

خبر

جمعه روی آنتن شبکه چهار ببینید
»تنها یک نفس« با صداپیشگی استادان  دوبله 

فرهنگ و هنــر: فیلم علمی 
تخیلــی »تنها یــک نفس« به 
کارگردانــی دانیل رابــی برای 
نخســتین بار از شبکه 4 سیما 

پخش می شود.
»تنها یک نفس« به کارگردانی 

دانیل رابی محصول 2018 فرانســه و کاناداست که جمعه 19 مهرماه 
ساعت 20:30 از این شبکه پخش می شود.

در این فیلم هنرمندانی همچون رومن دوریس، اولگا کوریلنکو، فانتین 
آردوئن، میشل رابین، آنا گیلور، الکسیس ماننتی، موریس آنتونی، رابین 
بــارده و... . به ایفــای نقش پرداخته اند. این فیلم برنــده چهار جایزه و 
کاندیدای دریافت 6 جایزه دیگر از جشــنواره های بین المللی فیلم شده 

است.
مدیریت دوبالژ این فیلم سینمایی را میرطاهر مظلومی  برعهده داشته و 
در این فیلم ســعید مظفری در نقش متیو، زهره شکوفنده در نقش آنا، 
اکبر منانی در نقش لوسین، مینا شجاع در نقش کولت و نغمه عزیزی پور 

در نقش سارا به صداپیشگی می پردازند.
همچنیــن علی اصغر رضایی نیک، تینا هاشــمی، محمد تنهایی، میالد 
فتوحی، علیرضا علیشاهی، باران بهرامی، سعید داننده و مسعودسلطانی از 

دیگر گویندگان این فیلم هستند.

هیئت منصفه مطبوعات انتخاب شدند
ایسنا: نماینده رئیس قوه قضائیه 
در هیئت منصفــه مطبوعات از 
انتخاب 21 عضو هیئت منصفه 
مطبوعات استان تهران خبر داد 
و گفت: پنج عضو این هیئت در 

دوره جدید تغییر کرده اند.
ناصر سراج اسامی  اعضای جدید هیئت منصفه تهران که پنج جابه جایی 
داشــت را به این شرح قرائت کرد: علی اکبر کساییان، علی اکبر اشعری، 
علیرضا سربخش، یوسف غروی قوچانی، احمد مؤمنی راد، سیدمرتضی 
موسویان، محمود خسروی وفا، عفت شریعتی، محمدمهدی حیدریان، 
نادر قدیانی، پروین سلیحی، محمدحسن رحیمیان، سیدناصر نوری زاده، 
روح اهلل عالمــی، میثم امرودی، محســن قمی، شــهریار بحرانی، دکتر 
سیدعلی جمالیان، یحیی آل اسحاق، حمیدزاده و محمدرضا بهمنی به 

مدت دو سال به عضویت این هیئت درآمدند.
وی یادآور شد: در استان تهران 21 نفر عضو هیئت منصفه مطبوعات و 
در سایر استان ها 14 نفر از اعضای این هیئت هستند. در سراسر کشور 
در مجموع 441 نفر عضو هیئت منصفه مطبوعات هستند که طبق قانون 

دیروز 21 عضو هیئت منصفه مطبوعات استان تهران انتخاب شدند.
ســراج خاطرنشان کرد: با دستور رئیس قوه قضائیه و مطابق اصل  168 
قانون اساســی هیئت منصفه مطبوعات در دوره جدید عالوه بر جرایم 

مطبوعاتی به جرایم سیاسی هم رسیدگی خواهد کرد.

خاطرات شهیدحسین همدانی رمان می شود
شــفاهی  تاریخ  معاون  فارس: 
مرکز اســناد انقالب اسالمی، از 
زندگی نامه سردار شهید  انتشار 
حاج حســین همدانی در قالب 
رمان از سوی مؤسسه فرهنگی 
هنــری مرکــز اســناد انقالب 

اسالمی  خبر داد.
مرتضــی میردار با اشــاره به ثبت و ضبط خاطرات شــهید همدانی در 
گنجینه تاریخ شفاهی مرکز اســناد انقالب اسالمی  اظهار کرد: یکی از 
شخصیت هایی که در تاریخ همدان حضور پررنگ داشتند، سردار شهید 
همدانی بود. شهید همدانی و امثال ایشان نسل کم نظیری بودند که هم 
در نهضت اســالمی، هم در دوران پیــروزی انقالب و بعد در درگیری با 
ضدانقالب در غرب کشور و پس از آن در دوران دفاع مقدس نقش آفرینی 

کردند.
میردار درباره خاطرات ثبت  شــده شهید همدانی در مرکز اسناد انقالب 
اسالمی  یادآور شد: ما براساس پروژ ه ای که در مرکز اسناد انقالب اسالمی 
 پیرامون نقش همدانی در انقالب اسالمی  تعریف کردیم، به ضرورت ثبت 
خاطرات شــهید همدانی پرداختیم. نخستین مصاحبه را با ایشان در 6 
خرداد 1382 پیگیری کردیم. در آن دوران سردار همدانی فرمانده لشکر 
2۷ محمد رسول اهلل)ص( بودند و مشغله زیادی داشتند، اما وقتی راجع 
به کار توضیح داده شد و اهمیت آن برایشان مشخص شد، وقت گذاشتند 
و در هشت جلسه دو ســاعته قریب به 16 ساعت مصاحبه های ایشان 

انجام شد.
میردار درباره ثبت خاطرات شهید از دوران دفاع مقدس عنوان کرد: شهید 
همدانی در همه عرصه ها به ویژه جنگ تحمیلی حضور پررنگی داشتند 
و همه ایشــان را با نام و نشان دفاع مقدس می شناسند. به همین دلیل 
در ثبت و ضبط خاطرات ایشان به رخدادهای نهضت اسالمی، مبارزات 

انقالبی شهید همدانی و نیز دفاع مقدس توجه شد.
وی با اشاره به فعالیت های شهید همدانی در مقابله با فتنه های داخلی 
یادآور شد: بخش دیگر خاطرات شهید همدانی به حوادث دهه ۷0، دولت 
سازندگی و ناآرامی های فتنه ســال ۷8 می پردازد که در آن دوران هم 

فعالیت های مثمرثمری داشتند.
معاون تاریخ شــفاهی مرکز اسناد با اشاره به دغدغه شهید همدانی 
مبنی بر انتشــار خاطرات ایشان در قالب »رمان انقالب« گفت: بعد 
از شــهادت ایشــان با توجه به دغدغه خوِد شهید، کل هشت جلسه 
خاطرات ســردار همدانی در اختیار مؤسســه فرهنگی هنری مرکز 
اسناد انقالب اسالمی  قرار گرفت تا در قالب رمان منتشر شود. چون 
نظر ایشــان این بود کتابی متفاوت تر از حوزه تاریخ شــفاهی عرضه 
شــود؛ بنابراین خانم کتابچی روی همین مبنا شــروع به کار کردند 
و ان شــاءاهلل این کتاب به زودی چاپ می شود تا عالقه مندان از آن 

استفاده کنند.
نجمه کتابچی، نویسنده این کتاب  گفت: فکر می کنم این کار در نوع خود 
جدید باشد. البته کتاب هایی هست که مثالً شهیدی را آورده و در داستاِن 
کتاب درگیر کرده ولی به این شــدت نبوده که بیشــتر از نصف کتاب 
خاطرات خوِد شــهید باشد. امیدوارم با این کتاب این فرمایش حضرت 
آقا هم محقق شود که رمان های انقالبی نوشته شود. آن چیزی که چه 
از نظر اندیشه ای و چه از نظر فعالیت های انقالبی منجر به وقوع انقالب 
اسالمی  شد به نسل بعد که هیچ درکی از انقالب ندارند، به صورت صحیح 

منتقل شود.

 فرهنــگ و هنر/ صبا کریمی  آیا تا به حال در 
مسجد محله شــما یک نمایشگاه عکس یا نقاشی 
برگزار شــده است؟ شــاهد برگزاری یک تئاتر در 
مســجد بوده اید و یا به جلســه داستان نویسی یا 
شعر در مسجد رفته اید؟ از خودتان پرسیده اید چه 
ایرادی دارد که مسجد عالوه بر جایگاه عبادت، پایگاه 

فرهنگ و هنر اسالمی و انقالبی هم باشد؟
مسجد جواداالئمه)ع( یکی از مهم ترین و مؤثرترین 
پایگاه های فرهنگی است که از بطن آن هنرمندان 
بی شماری بیرون آمدند و اتفاقات مهمی را در تاریخ 
ادبیات و هنر این سرزمین رقم زدند. اما چه چیزی 
جایگاه این مســجد را اینچنین متفاوت از ســایر 
مساجد کرده است؟ درحقیقت شکل گیری شورای 
نویسندگان مسجد جواداالئمه)ع( به اوایل دهه 50 
شمســی برمی گردد. در آن ســال ها هیئت امنای 
مسجد و امامان جماعت به این نتیجه رسیده بودند 
که باید در کنار شبستان مسجد، کتابخانه ای تأسیس 
کنند تا دامنه حضور مردم در مســاجد، محدود به 
نماز و برنامه های منبر نشود. کتابخانه های مساجد، 
محل اعتماد مردم بود و آن ها با اشــتیاق فرزندان 
خود را برای حضور در آن  تشویق می کردند. مسجد 
جواداالئمه)ع( در منطقه نسبتاً محروم تهران یعنی 
سی متری جی، 13 متری حاجیان واقع شده بود اما 
دو عامل بســیار مهم دست  به  دســت هم داد تا از 
این مسجد هنرمندان و رویدادهای مهم و تأثیرگذار 
فرهنگی بیرون بیاید. به اعتقاد کسانی که سال های 
نوجوانی و جوانی شــان را در این مساجد گذراندند 
حضور مرحوم حجت االسالم غالمرضا مطلبی، امام 
جماعت وارسته و بلندنظر مسجد نقش مهمی در 
شکل گیری این فعالیت ها داشت که با هدایت مرحوم 

امیرحسین فردی به مسیر درستی هدایت می شد.
بــا وجود چنیــن روحانی بلندنظــر و انقالبی بود 
که جوانان مؤمن و هنرمند توانســتند در مســجد 
جواداالئمــه)ع( گــرد هم بیایند و آنجــا را به یک 
پایگاه هنری و فرهنگی مهم تبدیل کنند. جلسات 
با صوت قرآن محمد ناصری آغاز می شد، با چای های 
خوش طعم شهید حبیب غنی پور ادامه پیدا می کرد. 
دوستان تنگاتنگ هم می نشستند، قصه می خواندند 
و گپ می زدند. جلسات تعطیل بردار نبود. حتی در 
شب های سرد و یخبندان زمستان و خاموشی های 
خوفناک موشک باران دشمن ادامه داشت. زمانی که 
برق می رفت، چراغ گردسوز کوچکی روشن می شد، 
اعضا گرد آن جمع می شــدند و تا پاسی از شب و 
گاهی تا نیمه های آن، داســتان می خواندند و چراغ 
ادبیات انقالب اســالمی را روشن نگه می داشتند. 
در همان زمان نیز اعضای جلســه، بــه تناوب به 
جبهه می رفتند و در لباس بسیجی علیه متجاوزان 
می جنگیدند و در نخستین فرصت خود را به مسجد 
می رســاندند. امروز پس از گذر سال ها، فعالیت این 
مسجد شکل دیگری به خود گرفته و در قالب جایزه 
کتاب سال شهید حبیب غنی پور همچنان ادامه دارد. 
اما پرسش اینجاســت که چند مسجد دیگر با این 
ویژگی هــا به خصوص در این روزها که جوانان ما به 
پایگاه های فرهنگی نیاز بیشتری دارند، وجود دارد؟ 

چرا بسیاری از مساجد ما به محلی برای مراسم ختم 
یا حداکثر برگزاری نماز جماعت تبدیل شده است و 
دیگر وظایف فرهنگی و انسان ساز مسجد رفته رفته 
در حال فراموشــی است؟ آنچه در ادامه می خوانید 
گپی با نویسندگان و هنرمندانی است که از اهمیت و 
تأثیرگذاری مسجد به عنوان قلب فرهنگی و اعتقادی 
محالت و نقش آنان در هدایت نسل جوان به سمت 

فرهنگ و هنر انقالبی می گویند.

  باید به جوانان فضای کار داد
نویسنده  ناصری،  محمد 
و دبیــر هجدهمین دوره 
جشــنواره کتاب ســال 
از  و  غنی پــور  شــهید 
اعضای قدیمی مســجد 
می گوید:  جواداالئمه)ع( 

سال 1358 جلســات قصه خوانی و قصه نویسی در 
مســجد جواداالئمه)ع( آغاز شد و پس از یک سال 
یعنی سال 59 نخســتین کتاب قصه تحت عنوان 
»بچه های مسجد« زیر نظر استاد مرحوم امیرحسین 
فردی منتشــر شــد و پس از آن قصه نویسانی که 
شــاگردان مرحوم فردی بودند به طور مســتمر و 
هفتگی طی 10 ســال ایــن کار را ادامه دادند. گل 
سرسبد کسانی که در آن جلسات حضور داشتند، 
شــهید حبیب غنی پور بود که سال 65 به شهادت 
رسید اما این جلســات قصه نویسی متوقف نشد و 
پس از 10 سال آقای فردی به دوستان قصه نویس 
اعالم کرد برای زنده نگه داشتن یاد شهید غنی پور، 
جشنواره ای به نام ایشان راه اندازی شود و این فعالیت 
از سال ۷8 ادامه پیدا کرد و امسال وارد نوزدهمین 
دوره این جشــنواره می شویم که به غیر از یکی دو 
سال نخست که به صورت دوساالنه برگزار می شد، 
از سال 82 به صورت مستمر برگزار می شود. این در 
واقع اتفاقی اســت که آن زمان شروع شد و به مرور 
زمان کارکرد و عمق بیشتری پیدا کرد و همچنان 
ادامه دارد. این جلسات ادامه دارد و دوستان نویسنده 
آن گروه در حوزه کودک، نوجوان و بزرگسال کتاب ها 
را می خوانند و در شبســتان مسجد جواداالئمه)ع( 

ساالنه این حرکت را ادامه می دهند.
وی در ادامه با اشاره به دالیل توقف فعالیت و جلسات 
داستان خوانی در مسجد جواداالئمه)ع( می افزاید: به 
نظرم چند نکته در این باره مطرح اســت. نخست 
اینکه باید کســانی مانند امیرحسین فردی باشند 
تا هیچ گاه این وظیفه را فراموش نکنند و متأسفانه 
کمتر چنین افرادی وجود دارد، هرچند شــاگردان 
مرحوم فردی همچون آقــای زاهدی مطلق، آقای 
نادری، علیرضا متولی، بنده و... سال ها به طور متوالی 
آنجا جلســاتی داشتیم اما این دوستان بعدها از آن 
محله نقل مکان کردند و از مســجد فاصله گرفتند 
و به جای اینکه جلساتشــان را در همان مســجد 
ادامــه دهند، در مکان های دیگــری برگزار کردند. 
افرادی که از آن ها نام بردم در حال حاضر در حوزه 
داستان نویســی شــاگرد دارند. به طور مثال آقای 
زاهدی در بنیاد ادبیات داستانی، داستان را به شکل 

دیگری ادامه می دهد، ناصر نادری در آستان قدس 
رضوی به صورت هفتگی برای نوقلمان جلســات 
قصه نویسی دارد. همچنین علیرضا متولی، حبیب 
یوســف زاده، محمدعلی قربانی و خســرو باباخانی 
جلسات قصه نویسی دارند. بنابراین این افراد همان 
کار را انجام می دهند اما فقط پراکنده شدند و گستره 
مسجد جواداالئمه)ع( را از محفل مرحوم فردی به 

نقاط دیگری برده اند.
ناصری می گوید: اما به طور کلی نخســتین ویژگی 
که باید در مساجد وجود داشته باشد این است که 
آدم های مخلصی همچون مرحوم فردی، مرحوم فرج 
اهلل سلحشور، بهزاد بهزادپور و... وجود داشته باشند. 
این افراد برای این نوع فعالیت ها زمان می گذاشتند 
و پیشنماز مسجد مرحوم حاج آقای مطلبی و حتی 
خادم آن مسجد مرحوم آقای صابری برای برگزاری 
آن جلسات نه تنها مانعی ایجاد نمی کردند که حتی 
کمک هم می کردند و فضای مســجد آمادگی این 
را داشت که این جلســات تشکیل شود اما اکنون 
این پرســش مطرح اســت، آیا امروز مسجد برای 
جوانان چنین فضایی را ایجــاد می کند؟ آن زمان 
آقای فردی جوان بیســت و هشت ساله ای بود که 
فعالیت می کرد اما آیا امروز شرایطی فراهم است که 
جوانان به چنین فعالیتی بپردازند و برایشان مانعی 
ایجاد نشود؟ این اصل مهمی است. دومین مسئله 
به افرادی برمی گردد که باید به کار خودشان اعتقاد 
داشته باشند. زمانی مرحوم فردی جلسات را در زمان 
جنگ برگزار می کرد و با اینکه بسیاری از بچه ها به 
جبهه می رفتند اما این جلســات را حتی با سه نفر 
هم تشکیل می داد و آن را تعطیل نمی کرد، بنابراین 
پایداری شخصی مانند مرحوم فردی الزمه این کار 

است.

 متولیان امروز مسجد از چنین 
فعالیت هایی استقبال نمی کنند

وی در ادامه به روحیه قوی و مناعت طبع این گروه 
قدیمی اشاره می کند و می گوید: نکته دیگر این است 
که کسی مانند مرحوم فردی و دوستانی که نام بردم 
در بند شــهرت نبودند، هرچند این افراد به عنوان 
مدیران و عناصر فرهنگی در بخش های دیگری نیز 
نقش داشتند اما هیچ گاه از مسجد فاصله نگرفتند. 
امروز شــاید این افراد آنجا حضور نداشته باشند اما 
شــمعی مانند جشــنواره غنی پور این فعالیت ها را 

ساالنه روشن و مستمر نگه می دارد.
ناصری با اشــاره به اینکه امروز متولیان مساجد از 

چنین برنامه هایی استقبال نمی کنند، عنوان می کند: 
متأسفانه امروز متولیان و پیشنماز مسجد اقبالی به 
این فعالیت ها نشــان نمی دهند. جالب است بدانید 
ســال های دهه 60 بچه های محله های دیگر که از 
مسجد جواداالئمه)ع( فاصله داشتند به این مسجد 
می آمدند به دلیل اینکه در مساجد نزدیک خودشان 
برنامه ای نبود اما پرسش اینجاست چرا فعالیت های 
فرهنگی در مسجدی همچون جواداالئمه)ع( شکل 
می گیرد؟ جواب روشن است زیرا آن زمان پیشنمازی 
داشــت که از چنین فعالیت هایی حمایت می کرد. 
حاج آقای مطلبی پس از نماز در مسجد را نمی بست 
و جلسات قصه نویسی تازه بعد از نماز مغرب و عشا 
شروع می شد و تا ساعت 12 شب طول می  کشید، 
بنابراین این همراهی و اعتماد بســیار مهم اســت. 
اعتمادی که پیشنماز باید به جوانان داشته باشد و در 
مقابل ادب و آدابی که جوانان باید به ساحت مسجد 
و پیشنماز به عنوان پدرمعنوی مسجد بگذارند، بسیار 
مهم است. این نویســنده تصریح می کند: فعالیت 
مسجد جواداالئمه)ع( صرفاً در داستان نویسی خالصه 
نشده بود بلکه تئاتر، گرافیک و فعالیت های علمی 
هم آنجا دیده می شد. به نظرم این اتفاق اگر همین 
االن هم در هر مسجدی برپا شود، جواب می دهد اما 
متأسفانه ایرادی که وجود دارد این است که نگاه های 
سیاسی مختلف در مساجد افراد را از یکدیگر جدا 
کرده در حالی که دهه 60 این حرف ها مطرح نبود 
و گروه های مختلف با سالیق و عالیق گوناگون اما 
با یک اشتراک ویژه زیر سقف مسجد گردهم جمع 
می شدند. ناصری ادامه می دهد: اهمیتی که مسجد 
جواداالئمه)ع( به هنر و ادبیات می داد طوالنی مدت 
بود و ریشه های آن به پیش از انقالب بازمی گشت اما 
مساجد دیگر این را نمی فهمند و درکش را ندارند. آن 
زمان در حالی که در مساجد دیگر فقط کالس قرآن 
برپا بود اما مســجد جواداالئمه)ع( فوتبالیست های 
درجه یــک و ورزشــکاران خوبی هم داشــت، یا 
دوره های کوهنوردی داشتیم که مصطفی آجرلو هم 
آن زمان آنجا بود، بچه های قوی تئاتر و سینما مانند 
اصغر نبی زاده، حبیب والی نژاد و حسین یاری هم از 

آنجا بیرون آمدند.

  نقش برجسته امام جماعت
در ادامــه ابراهیم زاهدی 
و  نویســنده  مطلــق، 
در  نیــز  روزنامه نــگار 
سخنانی کوتاه با اشاره به 
مهم ترین دلیل اثرگذاری 
جواداالئمه)ع(  مســجد 

در فعالیت های فرهنگی و هنری می گوید: اگر این 
مســجد روزگاری کاری کرده و تأثیراتی داشته به 
دلیل حضور امام جماعتش مرحوم حاج آقا مطلبی 
است. فراموش نکنیم در مساجد همه چیز به پیشنماز 
مســاجد برمی گردد. اگر مسجدی مهم می شود به 
دلیل اعتمادی است که مردم به پیشنماز آن دارند و 
از بودن در کنار او، حق طلبی و روی خوشش، لذت 
می برند. مسجد جواداالئمه)ع( پیشنمازی داشته که 

هنوز پس از سال ها مردمی که او را دیده یا ندیده اند، 
مریدش هستند و دوستش دارند.

وی یادآور می شود: اما اگر امروز چنین جلساتی در 
این مســجد برگزار نمی شود به این دلیل است که 
اغلب کسانی که آن ایام حضور داشتند از آن محل 
نقل مکان کردند و گرفتار زندگی و مسئولیت های 
اداری و اجتماعی شــدند و ایــن پراکندگی صرفاً 
حاصل شرایط است. ضمن اینکه اگر آن سال ها این 
فعالیت های فرهنگی اســتمرار داشت شاید یکی از 
دالیلش این بود که مرحوم فردی هیچ گاه منزلش 

را عوض نکرد و همیشه در آن محله حضور داشت.

  مدیران فرهنگی ارتباط با مساجد را 
معنادارتر کنند

در ادامه مسعود شجاعی 
طباطبایــی، مدیر مرکز 
حوزه  تجسمی  هنرهای 
هنری با اشاره به کارکرد 
مســاجد در فعالیت های 
فرهنگی و چرایی کاهش 

این گونــه گردهمایی ها عنوان می کنــد: به نظرم 
نقش بی بدیل مسجد جواداالئمه)ع( را در این میان 
نمی توان نادیده گرفــت که می تواند الگوی مهمی 
برای دیگر مســاجد باشد. این مســجد به قدری 
تأثیرگذار بود که هســته اصلی حوزه هنری از آنجا 
شــکل گرفت و هنرمندان مطرحی از آنجا متبلور 
شــدند. مساجد ظرفیت بسیار بزرگی دارند و امروز 
با در اختیار داشتن 2۷ هزار کانون مساجد در کشور 
باید بدانیم که بضاعت عظیمی در اختیارمان است و 
به نظرم باید یک اتفاق جدی در این زمینه صورت 
بگیرد. وی در ادامــه می افزاید: جوانان آن زمان در 
مسجدی مانند جواداالئمه)ع( به صورت خودجوش 
این فعالیت ها را شکل می دادند و پیگیر بودند اما به 
نظر می رسد امروز کسانی مانند ما که در بخش های 
اجرایی و مدیریتی حضور داریم موظفیم ارتباطمان را 
با متولیان مساجد معنادارتر و نزدیک تر کنیم و حتی 
آثار هنری آنجا به نمایش گذاشته شود و چه مکانی 
بهتر از مساجد. البته ما همین ظرفیت را در مراکز 
بسیج و کتابخانه عمومی کشور هم داریم. نزدیک به 
3 هزار و200کتابخانه عمومی در کشور داریم که در 
نوع خود ظرفیت قابل توجهی اســت و باید از آن ها 
استفاده شود و منجر به اتفاقات مؤثری خواهد شد. 
ما اگر متوجه این بضاعت ها شویم و از آن بهره ببریم 
می توانیم آثارمان را در معرض دید عموم قرار دهیم.

  آماده هرگونه همکاری هنری 
با مساجد هستیم

شــجاعی طباطبایی ادامــه می دهد: متأســفانه 
نمایشــگاه های ما به قبرســتان آثار هنری تبدیل 
شــده که عده ای خــاص از آن ها بازدید می کنند و 
تمام می شود و اتفاق خاصی رخ نمی دهد. در حالی 
که اتفاق خاص باید بین مردم بیفتد. ما بخشــی از 
آثار هنــری را در ترمینال ها، فرودگاه، مترو و... ارائه 
کردیم که بسیار دیده شد و حتی موجب شد بحث 
تعاملی بین مردم و بازدیدکنندگان هم پیش بیاید. 
به طور مثال نمایشگاه ترامپیسم را پیش رو داریم که 
می توانیم برای نمایش آثار به مسجد جواداالئمه)ع( 
پیشنهاد دهیم که آن ها را به نمایش بگذارند و این 
حرکت فرهنگی برای دیگر مســاجد نیز الگو باشد. 
من به عنوان مســئول چندین نمایشگاه هنری و 
مسئول واحد تجســمی حوزه هنری از همین جا 
اعالم می کنم کامالً آماده این همکاری هســتیم و 
می توانیم فایل آثار را برای مســاجد ارسال کنیم و 
چاپ آثار باکیفیت خوب برای فضای نمایشگاهی را 
نیز تقبل می کنیم که در فضای مساجد به نمایش 
درآید و هر کاری  می کنیم تا این ارتباط قوی تر شود. 
ما عالقه مند هستیم کاری که انجام می دهیم دیده 
شود و چه فضایی بهتر از مساجد که به معنای واقعی 

مردمی ترین محفل هاست.
وی در پایان می گوید: ای کاش بتوانیم از فضاهای 
مرسوم فاصله بگیریم و بیشتر در بین مردم حضور 
پیدا کنیــم. در حالی که می بینیــم امروز فعالیت 
مســاجد محدود به موارد انگشــت  شماری شده و 
شــادابی و جوانگرایی در آن کم شده که این اتفاق 
خوبی نیست. شما ببینید رهبرمعظم انقالب چقدر 
به بحــث حضور جوانان در جامعــه تأکید دارند و 
بیانیه گام دوم انقالب نیز در همین راســتا و تأکید 

بر جوانگرایی است.

برش

به  ما  نمایشگاه های  متأسفانه 
قبرستان آثار هنری تبدیل شده 
که عده ای خاص از آن ها بازدید 
می کنند و تمام می شود و اتفاق 
خاصی رخ نمی دهد. در حالی که 
اتفاق خاص باید بین مردم بیفتد

نویسنده فرانسوی برای بچه ها از امام حسین)ع( نوشته است

روایت کودکانه عاشورا
 فرهنگ و هنر/ خدیجه زمانیان پیشــنهاد امروز ما به 
شــما معرفی یک کتاب کودکانه برای فرزنــدان دلبندتان 
است. واقعه عاشــورا و درک آن فقط محدود به بزرگساالن 
نیســت. اتفاق می افتد که بچه ها با مادرها و یا پدرهایشــان 
در مجالس عزاداری امام حســین)ع( شرکت می کنند حتی 
بخش زیادی از کســانی که پیاده به پابوسی امام حسین)ع( 
می رونــد و در پیــاده روی اربعین بزرگ ترهــا را همراهی 
می کنند،  بچه های کوچک هستند. حتماً دیدن این حاالت 
و برگزاری مناســک ها  پرسش های بســیاری را برای آن ها 
ایجاد می کند. پرســش هایی که شاید بزرگ ترها هم نتوانند 
پاســخ واضح و روشــنی به آن بدهند. در ایــن مواقع زبان 
داســتان می تواند بخشی از واقعیت زندگی و حقایق را برای 

بچه ها بیان کند. 
کتابی کــه این روزها می توانید بــرای بچه ها بخوانید اثری 
اســت با عنوان »نــذری پرپرک« که بــا محوریت مهربانی 
اباعبداهلل)ع( و به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی  توسط 
کلر ژوبرت نوشــته شده و نشر سوره مهر آن را منتشر کرده 

است.   
»نذری پرپرک« داســتان پروانه کوچکی است که در شهر 
زندگی می کند. در آن شــهر ســنجاقک پیری هر روز برای 
پروانه و دوســتانش داســتان هایی تعریف می کند. یک روز 
سنجاقک پیر داستانی از امام حسین)ع( تعریف می کند که 
پروانه را تحت تأثیر قرار می دهد. داســتانی که شنیدن آن 

موجب می شود پروانه با دوستانش مهربان تر رفتار کند.  
داستان برگرفته از واقعه ای اســت که مهربانی بیش از حد 
امام حســین)ع( را نشان می دهد. اباعبداهلل)ع( در راه کربال 
و در برخورد با دشــمنان از یارانش می خواهد به ســربازان 
دشــمن و اسب هایشــان آب دهند و آن ها را سیراب کنند. 

کلر ژوبرت غیر از »نذری پرپرک« چند داستان دیگر هم با 
موضوع امام حسین)ع( برای بچه ها نوشته است.  

»داســتان آن عزیــز خدا«، »چــرا؟ چرا؟ چــرا؟«، »نذری 
پرپرک«، »باران پشمک« و »هدیه بادامک« آثاری هستند 
که با موضوع امام حســین)ع( توســط این نویسنده نوشته 
شــده اند. همه این آثار به جز »هدیه بادامک« به بازار کتاب 

آمده اند و کتاب یاد شــده به زودی توسط سوره مهر منتشر 
می شود. 

  داستان ابزار مناسبی 
برای انتقال مفاهیم به کودکان

ژوبــرت می گویــد: در همه این آثار فقط به شــخصیت آن 

حضرت و مهربانی ایشــان پرداخته ام و اصاًل در پی پاســخ 
به پرسش های ذهنی بچه ها درباره این واقعه عظیم نبوده ام. 
این مســئله با همه اهمیتش آن چنان برای من بزرگ است 

که هنوز جسارت نوشتن درباره آن را در خودم نمی بینم. 
کلر ژوبــرت در خصوص آثاری که 
با تمرکز بر واقعه عاشــورا نوشــته 
می شــود، می گوید: ادبیات عاشورا 
ادبیاتی است که از حماسه  طبیعتاً 
الهام گرفته باشد اما در  حســینی 
نوشتن داســتان »عاشورایی« برای 

کــودکان باید بــه انتخاب مقوله ها، زاویه دیــد و طرز بیان 
خیلی دقت کنیم. باید بســنجیم به تصویر کشــیدن کدام 
وقایع و انتقال کدام مفهوم  برای بچه ها مناســب و سودمند 
اســت. نویسنده کتاب »در جست وجوی خدا«« در پاسخ به 
این پرسش که الزمه نوشتن داستان هایی با مضامین دینی 
برای کودکان چیســت، می گوید: داستان ابزار و قالب بسیار 
مناســبی برای منتقل و ملموس کردن مفاهیم به کودکان 
است، از جمله مفاهیم دینی و شاید مهم ترین و قشنگ ترین 
بخش آن، ایجاد عشــق و محبت بیشتری نسبت به خداوند 
و بزرگان دین باشــد. این نویســنده پنجاه وهفت ساله در 
فرانســه متولد شده اســت. او در یک خانواده تحصیلکرده 
مسیحی بزرگ شد. نوزده ساله بود که مسلمان شیعه شد و 
با یک دانشــجوی ایرانی ازدواج کرد که حاصل آن دو فرزند 
اســت. ژوبرت از ســال 1362 در ایران زندگی می کند و به 
نگارش کتاب های کودک مشــغول است. او هم به فرانسه و 
هم به فارسی می نویســد. »خداحافظ راکون پیر« از جمله 
موفق ترین آثار اوست که در آن، پذیرش و فهم مرگ را برای 

کودکان آسان می کند.

پیشنهاد امروز

پرسش قدس از هنرمندان و اهل قلم

مساجد  را چگونه پایگاه هنر انقالبی کنیم؟
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