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توپ و تور

دو انتصاب درهیات والیبال مشهد 

با خبرشدیم باروی کارآمدن الیاس مطلبی به عنوان رییس 
جدید هیات والیبال مشهد وی در اقدامی ناباورانه و کمتر از یک 
روز دو انتصاب را انجام داد تا به قولی که برای سروسامان دادن 
هیات داده بود را به عمل نزدیک کند.وی طی احکامی جداگانه 
ابتدا مسعود ذوقی داور بین المللی والیبال خراسان را به عنوان 
دبیرهیات مشهد و سپس سمیه پازش مربی بین المللی را به 
عنوان نایب رییس بانوان معرفی کرد.امیدواریم با این دو انتخاب 
رییس جدید نشان داد که قصد دارد بدنه هیات را به افراد جوان و 
بین المللی بسپارد تا در کارهای فنی خیالش راحت باشد ضمن 
اینکه درپسته ای بعدی اگرچه افراد بین المللی در والیبال خراسان 
کم نداریم ولی باید خیلی حساب شده انتصاب و انتخاب کند تا 

راه برای شکوفایی والیبال مشهد فراهم شود.

 تیم ملی والیبال نوجوانان
 درراه ایتالیا و لهستان

تیم ملی والیبال نوجوانان 
کشورمان با سرمربیگری 
مســعودآرمات در حالی 
 تمرینات خــودرا دنبال

می کند که این تیم قراراست 
آخر این هفته و با مشخص 
شدن نفرات اعزامی راهی 
ایتالیا و لهستان جهت چند دیدار تدارکاتی و دوستانه اعزام 
شود. در تیم ملی نوجوانان یونس جوان تنها نماینده والیبال 

خراسان از مشهد در این اردو حضور دارد.

پدیده یا شهرخودرو
درخبرها آمده بودکه نام شهرخودرودر فوتبال مجوزی نداردوپدیده است.

نخست:پدیده یا شهرخودرو تاکنون چه گلی به سربازیکنان 
وکادرفنی زدند.

دبیر کل مشهدی فدراسیون فوتبال
فدراسیون فوتبال سرپرستی دبیر کلی فدراسیون را به یک 

مشهدی نخبه داوری سپرد.
نخست: فوتبال خراسان روزگاری نه چندان دور حرف اول را 

در داوری فوتبال کشورمی زد. 
 پالک افتخارپیشکسوت رسانه 

درخبرآمده بود پالک افتخار یک پیشکسوت رسانه درمیان 
ناباوری به سرقت رفت.

نخست: خدا را شکر که این پیشکسوت رسانه همچنان به 
قلم خود متکی است و به هیچ دسته و گروهی وابسته نیست .

کارت زرد

  صاحب امتیاز و مد   یرمسوول: دکتر علی پاکباز خسروشاهی
  زیر نظر شورای سردبیری

  مدیر هنری: حامد همایونی
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امروزه اکثر خانواده ها و فرزندان آنان گرایش 
خوبی به دوچرخه سواری پیدا کرده اند. 
ایجاد راه ویژه دوچرخه سواران در سطح 
شهر اگرچه با نواقصی همراه است اما کار 
درست و پسندیده ای می باشد و در اکثر این 
مسیرها دوچرخه سواران آقا و خانم دیده 
می شوند. اگر کنترل بیشتری برای د.چرخه 
سواران از جهت امنیت مسیر صورت بگیرد 
بسیار طرح خوبی است که هیات دوچرخه 
سواری با همکاری شهرداری مشهد به اجرا 
درآورده اند. بعضا حضور موتورسواران در این 
خطوط آن هم با سرعت مشکل سازاست 
که حمایت و نظارت بیشتر پلیس محترم 
را می طلبد. با این انگیزه به مرکزی سرزدم 
که کارهای بنیادی و زیربنایی می کند و این 
مجموعه تبدیل به مرکز ویژه و امنی برای 
عالقه مندان به ورزش دوچرخه سواری 
شده است . سید مجتبی جاودانگی قهرمان 
اسبق رشته های کوهستان و استقامت و 
سرعت در پیست که سابقه 10 سال ریاست 
هیات دوچرخه سواری شهرستان مشهد 
را دارد . امروز این مجموعه خوب را به نام 
باشگاه مشهد بهشت در هتل همای یک 
دایر کرده است و خدمات ارزنده ای به عالقه 

مندان می دهد . 

چه انگیزه ای باعث شروع این حرکت شد ؟ 
باید بگویم مدت 10 سال است این باشگاه 
تاسیس کردیم و آموزش های الزم و پیوسته 
زیر نظر مربیان ارزشمند توفیقی حاصل 
گردیده که از این جوانان و نوجوانان مستعد 
به قهرمانی استان و کشور و برخی به عضویت 

تیم های ملی کشورمان در آمده اند .
با افتخار عرض می کنم شاگرد دست پرورده 
بزرگ و دوچرخه سواری شهر و کشورمان 
استاد مرحوم بابا ناصری هستم و از روی 
درس های اخالقی بسیار عالوه بر قهرمان ها 
آموخته ام و امروز هم این اندوخته های 
ارزشمند به مشکل پایه ها منتقل می کنیم. 
پس از رحلت استاد تیم های تور ایشان را 
زیر پوشش باشگاه شهر بهشت درآورده ام 
و مدت 3 سال اخیر این مرکز را با همین 
نام دایر کردم و در بعد تفریحی و آموزش 
کار می کنیم . ضمن آن که همچنان تیم 
باشگاه را در رقابت های استان و لیگ برتر 
کشور هدایت می کنیم . در حال حاضر 25 
دوچرخه سوار زبده با چرخ های حرفه ای 

داریم و کار را دنبال می کنیم . 

ارتباط شما با هیات دوچرخه سواری 
چگونه است ؟

ما کامال با این عزیزان هماهنگ هستیم 
و چون مجموعه بخش خصوصی است 
.برنامه ها و  قیمت ها براساس مصوبه های 

قانونی و حتی کمتر اعمال می گردد . در 
واقع باشگاه ما یکی از بازوان هیات می باشد 
زیرا در زمینه استعدادیابی و جاده قهرمانی 
تمام نتایج ما دستاوردی است که به این 

عزیزان اختصاص می یابد . 

این مجموعه دارای چه بخش هایی است ؟ 
بخش معمولی دارای دوچرخه های خردساالن 
و تفریحی چهارنفره کالسکه ای در مسافت های 
3 کیلومتر است البته برای خردساالن پیست 

اختصاصی داریم . 
بخش آموزشی که بسیار مهم و اساسی است 
زیر نظر حمیدرضا رشیدیان مربی ارزنده و 
مدرک دار فدراسیون قرار دارد . چند مربی 

هم او را کمک می کنند. 
البته رشیدیان فرزند استاد رشیدیان قهرمان 
و پیشکسوت عزیزمان می باشد. و در کار 
استعدادیابی و بعد قهرمانی خوب کار می کند 
. در بخش فروشگاهی کلیه لوازمات مربوط به 
دوچرخه سواری از صفر تا صد باقیمت های 
مصوب شده و حتی برخی کمتر در اختیار 
عالقه مندان           می باشد و حتی دوچرخه 

هم در سایز های مختلف عرضه می شود. 
در بخشی دیگر خدمات فنی و تعمیرات 
ارایه می شود و استادان کار بلدی عهده 
دار آن هستند و غالبا همه گونه تعمیراتی 
صورت می گیرد و حتی ماشین وانتی بسیار 
برای تعمیرات سطح شهر داریم که ارایه 

خدمات می کنند . 

 از ادامه طرح سه شنبه های بدون 
خودرو  چه خبر ؟ 

طرح خوبی بود و استقبال هم شد اما نمیدانم 
چرا ادامه نداند. امیدواریم دوباره راه اندازی شود.

 البته برای شرایط بعد از کرونا چه ایده 
و طرحی برای دوچرخه سواری دارید ؟ 
به نظر من باید سازمانی به عنوان دوچرخه 
سواری در شهرداری داشته باشیم و این 
کار بسیار می تواند کارهای این رشته در 
شهرهای بزرگ مدیریت کند .شخصا عشق 
و عالقه خودم مرا وادار به این کار کرده و 
بحث درآمدزایی صرفا هدف نیست . جالب 
است خدمتتون بگم در این مرکز کارواش 
هم داریم و حتی دوچرخه های حرفه ای 

هم تعمیر می شود . 
سید مجبتی جاودانگی مدیر و مالک 
مجموعه و باشگاه شهر بهشت در خاتمه 
اظهار امیدواری کرد که هرکس به هراندازه 
که می تواند به دوچرخه سواری اهتمام 
بورزد زیرا ضامن سالمتی شادابی و کیفیت 
عالی مردم می شود. خوشبختانه مشهد 
هم اکثرا خیابان هــای بدون بلندی و 
صافی دارد که باب ورزش مفرح دوچرخه 
سواری است . من به طور کامل و صادقانه 
همگام و همسو با هیات استان امیدواریم 
نظیر این مجموعه که در کشور نخستین 
است بازهم ایجاد و همگی برای سالمتی 

و شادی مردم گام برداریم. 

محمد مهدیزادهمحمد مهدیزاده

دوچرخه های گران  و استقبال عمومی از دوچرخه سواری

 - زنده باشی پهلوان ،زنده باشی دالور ،زنده باشی اولین مدال 
آور جهانی خراسان ،زنده باشی مرد خندان و مهربان ،رنده باشی 
پیشکسوت ارشد  ورزش خراسان ،زنده باشی بزرگ کشتی 
خراسان  زنده باشی مرد افتاده وخاکی زنده باشی خاک خورده 
ورزش زنده باشی هم تیمی جهان پهلوان تختی زنده باشی معلم 
فرهیخته زنده باشی استادو پهلوان حمید توکل عزیز  سالهای 
زیادیست که در پارک ملت در حال قدم زدن می بینمت واز راه 
رفتنت وارامشت وگام های استوارت در س میگیرم  افتادگی و 
مرام ومعرفتت که  ستودنیست   امروز هم دیدمت مشتاقانه به 
سویت آمدم ام چون همیشه نبودی دیدم شالی به کمر بسته 
ای وعصایی در دست داری وماسکی بر چهره وارام وارم آرام تر از 
همیشه گام برمیداری باور کن انرژی ام تخلیه شد و حالم گرفت  
گفتی کمرت درد می کنه  گفتم چرا  گفتی اثرات تمرینات سخت 
گذشته حاال رو شده شاید جوونای االن ندونند زمانی که شما برای 
قهرمانی تمرین می کردید تشک ها ی کشتی تکه تکه بود وروکش  
پاره پاره داشت وتکه تکه ها هم چاله چوله های فراوانی داشتند و 
گاهی سر و  گردن ومچ پا وزانو در این چاله چوله ها آسیب میدید 
ولی شما ها خم به ابرو نمیاوردید وبدون توقع زحمت میکشید و 
با کمترین امکانات مدال جهانی را به چنگ می آوردید امروز هم 
همان اراده وخوشرویی را دیدم که بادرد میخندی وخم به ابرو 
نمی اوری زنده باشه همسر مهربانت که در کنارت بود و مراقبت 

بود آخه اون می دونه که شوهرش قهرمان جهانه باید هواشو داشته 
باشه روی سخنم با جناب شهردار دکتر کالیی عزیز است جناب 
شهردار مشهد  جناب شهردار جوان خسته نباشید در این چند 
سال تالشهای زیادی کردید تا کاری انجام بدهید دستتان درد 
نکنه شهردار قبلی وقبلتر ها هم تالش کردندوخدمت کردند به 
ویژه به اهالی ورزش وقهرمانان وپیشکسوتان توجه ویژه داشتند 
اعضای شورای شهر هم همینطور مدیران ورزش شهرداری هم 
در این چند سال هرکسی در حد توان وشعورش به اهالی ورزش 
وپیشکسوتان توجه کردند  جناب شهردار هروقت که دور پارک 
ملت راه میرم ومیدوم  ومجسمه مهندس شهرستانی را میبینم 
به روح  وروان آسمانی اش درود می فرستم که پارک ملتی را 
بنا نهاد که پیش بینی حد اقل هشتاد سال بعد را کرده بود و 
هزاران هزار وصدها هزار آدم در طول  سال و ماه دور پارک ملت 
ورزش میکنند و روح مهندس شهرستانی هم شاد میشه جناب 
شهردار جوان شما کلید دار شهر هستید و منتخب مردم  برای 

خدمت به مردم هستید یکی از ویژگی های یک شهردار  مردم 
شناسی و جامعه شناسی است که در کنار ساختار سازی شهر و 
مدیریت شهری  نقش تعیین کننده ای دارد و شهرداری موفقه 
که با مردم باشه او اگه با مردم باشه برای همیشه در قلب مردم 
ماندگار میشه مانند مهندس شهرستانی که روحش شاد جناب 
شهردارامروزپهلوان توکل زنده است که آرزو میکنم  صدوبیست 
سال زنده باشه او یکی از نماد های بزرگ ورزش خراسان و مشهد 
است که اولین مدال آور جهانی در کشتی خراسان است او تازنده 
است باید مراقبت شود این از وظایف شهردار است که از نماد های 
شهر  مراقبت کند پهلوان توکل را که امروز من دیدم نیاز به توجه و 
مراقبت ورسیدگی دارد او را دریابید به دیدنش بروید  به خانه اش 
برویداحوالش را بپرسید برایش وقت بگذارید تا ماندگار شوید اما 
بزرگانی را که در سطح شهر سردیس ومجسمه اش را نصب  شده 
اگر در بودنشان  به سراغشان می رفتیم و حالشان  رامی پرسیدم 
وحرفشان را گوش میکردیم ارزشش بیشتر بود و ماندگاری اش 
بیشتر  جناب شهردار مردم شهردار را نماینده خودشان در کار 
برای مردم میدانند ونیروی جوان و تحصیل کرده واینده نگری  
چون شما میتواند پیشگامی موثر  برای ارج نهادن به پیشکسوتان 
ورزش  در کنار پیشکسوتان علم وادب وهنر  باشد  آقای شهردار  به 
منزل پهلوان توکل بروید واحوالش را بپرسید تا حالتان بهتر شود 
وخستگی از تنتان خارج شود  بروید ولذتش را ببرید درود بر همه 
پیشکسوتان ورزش وعلم وادب وهنردرود به همه مدیرانی که 
به مردم بدون منت خدمت میکنند آرزوی سالمتی وسالمتی 
وسالمتی برای پهلوان کشورمان وخراسان بزرگ ومشهد ودرگز 

استاد حمید توکل بزرگ مرد کشتی خراسان را دارم .

درود بر بزرگ مرد کشتی خراسان بزرگ  جهان پهلوان حمید توکل

قاسم زردکانلو  

بیژن قنبری
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دربی مردگان!
علیرضا مجمع:دربی جام حذفی هم تمام شد و روسیاهی اش 
ماند به گرمای روز 24 تیر 1400. فارغ از هر نتیجه ای یکی از 
بدترین نمایش های دو تیم پرســپولیس و استقالل را شب 
جمعه قبل در استادیوم بدون تماشاگر آزادی شاهد بودیم. 
بدترین نمایشی که نام یک برنده را با خود دید:استقالل. اما 
توفیری ندارد. پرسپولیس هم بود این دربی از آن دربی های 
حال به هم زنی بود که شاید تا مدت ها به عنوان یکی از بدترین 

دربی های تاریخ فوتبال ایران از آن یاد شود.
*

دربی بازی ترسوها نیست، بازی بچه پرروهاست. استقالل برد 
چون پرروتر از پرسپولیس بود. پرسپولیس شکم سیر یحیی 
حتی از پس زدن چهار تا پنالتی درست هم برنیامد. در بازی 
بازیکنان توی زمین در طول 120 دقیقه هم عطشی از سمت 
بازیکنان پرسپولیس برای گل زدن دیده نمی شد. انگار اگر 
علیرضا فغانی ساعت یک ربع به هشت به جای سوت ابتدای 
بازی حکم بر پنالتی های آخر بازی می داد هم همه راضی بودند. 

پرسپولیس راضی، استقالل از پرسپولیس راضی تر. 
*

داوری را بولد نکنیم. علیرضا فغانی مهم ترین داور دو دهه اخیر 
فوتبال ماست. پس بنابراین اگر بازیکن استقالل را باید اخراج 
می کرد و نکرد، می گذاریم به حساب اشتباه سهوی اش، حتی 
اگر خودش در یک برنامه تلویزیونی اصرار کودکانه ای داشته 
باشد بر درستی تصمیمش. بازیکن استقالل بنا بر همان پررویی 
دربی بازها چنان با استوک کمر فرشاد فرجی را نصف کرد که 
مستحق دو کارت قرمز همزمان بود اما داور فینال المپیک چنان 
کوپ کرد که باورش نشد یه بازیکن جرات بکنه مقابل داور دقیقه 
14 بازی همچین خطایی بکنه. در واقع داور هم مات شد در این 
صحنه، چون باور نکرد این اندازه خشونت رو در زمین فوتبال. 

*
یحیی چهار بار با مجیدی بازی کرده، یک برد داشته، یک مساوی 
و دو باخت. خودمان را لوس نکنیم. دو باری که در پنالتی باخته 
را به حساب مساوی در طول زمان قانونی نگذارید و نگویید 
پنالتی که حساب نیست. چرا، هست. چون بازی حذفی است 
و باید برنده داشته باشد. برنده اش هم استقالل بوده است. پس 
دو بازی را پای یحیی باخت حساب می کنیم. با این حساب 
دو باخت، یک برد و یک مساوی. هرچند مجیدی هم خیلی 
باد به غبغب نیاندازد، چون آن قدر بار فنی تیمش باال نبوده که 
بتواند تا االن پرسپولیس را در جریان بازی ببرد. اما می توان به 
این نتیجه رسید که فرهاد مجیدی برنده دوئل با یحیی است. 
چرا؟ دلیلش مشخص است. او دریده تر از یحیی است و یحیی 
از مجیدی شکلی از ترس ذاتی را دارد. فرهاد قطعا به بازیکنانش 
گفته بروید در زمین و شخمشان بزنید. از داور هم نترسید. بنابراین 
تقریبا در همه دوئل های وسط زمین پسران آبی برنده بودند. در 
عوض قرمزها ترسو بودند. آن روانی بازی همیشگی را نداشتند و 
به ناچار آنقدر می خواستند توپ را بچرخانند که بازی به پنالتی 
بکشد. یحیی تا االن بدترین بازی ها را مقابل استقالل کرده 
است، چه بازی 2-2 لیگ که اخرین بازی با تماشاگر دربی قبل 
از کرونا بود، چه دربی نیمه نهایی حذفی چه دربی یک ماه قبل 
که اصال تیمش مستحق برد نبود، و چه بازی پنج شنبه قبل. 
یحیی ذاتا اهل کری خونی و رجزخونی نیست، برعکس مجیدی 
رجزخوانی بلد است. یادمان نرود مجیدی کسی است که عدد 
4 را به آبی ها به عنوان نمادی مقابل شش قرمزها هدیه داده 
است. در عوض یحیی ترس خودش را به بازیکنش منتقل کرد 
جوری که نمی توانستند حتی توی پای بازیکن حریف بروند. 
منتها شانسی که یحیی و تیمش آوردند این بود که استقالل 
بار فنی باالیی نداشت که بتواند بازی را در 120 دقیقه تمام 

کند. دربی بازی ترسوها نیست.

هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال 
لیگ برتر باشگاه های کشور این هفته در 
حالی درشهرهای مختلف کشور پیگیری 
خواهد شد که در مشهد ودر ورزشگاه 
امام رضا )ع( تیم پدیده مشهد میزبان 
تیم پرمهِر و مدعی قهرمانی سپاهان 

اصفهان است.
 این دیدارکه امروز،سه شنبه در شرایطی 
در مشهد برگزارخواهدشدکه شاگردان 
سید مهدی رحمتی علیرغم اینکه بازی 
انتقادآمیزی را مقابل نساجی در هفته 
بیست و هفتم و با شکست به نمایش 
گذاشته بودند این بار در مشهد محکوم 
به پیروزی و کسب هر سه امتیاز این بازی 

هستند تا از میانه جدول دور نشوند.

اما تیم پرمهرِ سپاهان که هم اکنون درمکان 
دوم جدول سایه به سایه پرسپولیس 
برای قهرمانی حرکت می کند در حالی 
میهمان پدیده هست که درجام حذفی 
ودرضربات پنالتی مغلوب فوالد شد و 
حذف گردید بنابراین با تمام قوا به مصاف 
شاگردان رحمتی خواهد آمد تا جبران 

آن ناکامی را کند و درکورس قهرمانی 
با صدرنشین بماند.

این دیدار ازاین جهت برای پدیده سرنوشت 
ساز خواهد بود که رقابت در میانه جدول 
بسیار نزدیک است وهرتیمی که لغزش 
نشان دهد مسلما جبران آن در هفته های 
پایانی بسیار دشوارخواهدبود و حتی ممکن 

است سهمیه آسیایی را از دست بدهند.
دیدار پدیده با سپاهان در هفته بیست 
و هشتم امروز ساعت 21 و30 دقیقه در 
ورزشگاه امام رضا)ع(درمشهد در حالی 
برگزارخواهد شد که تیم پدیده تاقبل ازاین 
رویارویی سخت نیاز به شارژروحی وفنی 

دارد تا میدان را با دست پرترک کند.
گفتنی است؛ باشگاه پدیده در راستای 
افزایش روحیه بازیکنان این تیم پیش 
از بازی با سپاهان 10 درصد از مطالبات 

بازیکنان این تیم را پرداخت کرد.
چند هفته پیش بود که شهردار مشهد 
و استاندار خراسان با حضور در تمرین 
تیم فوتبال پدیده به اعضای این تیم 
قول دادند که بخشی از مطالبات آن ها 
را پرداخت کنند. به همین علت وعده 
آن ها عملی شد تا شاگردان رحمتی 
با خیالی آسوده برای بازی با سپاهان 

آماده شوند.

در چند روز اخیر بخشی از داستان های 
سیاه و زشت فوتبال ایران تکرار شد؛ 
داســتان هایی درباره شرط بندی و 
تبانی. سال هاست و اصال دهه هاست 

این داستان ها روایت می شود.
به گزارش جام جم آنالین ، گاهی اوقات 
که البته تعداد دفعات آن خیلی کم 
است دست خاطیان رو می شود اما 
گاهی اوقات انگار نه انگار که اتفاقی 
افتاده. خاطیان بــا خیال راحت راه 
می روند و به فعالیت خود در فوتبال 

ادامه می دهند.

 شرط بندی جهانی
یکی از بزرگ ترین حواشــی سیاه 
فوتبال ایران به شرط بندی در فوتبال 

مربوط می شود.
آنطور که به نظر می رسد جرات کمتری 
برای ارتکاب آن در لیگ برتر وجود دارد 
اما در دسته های پایین تر به دفعات رخ 
می دهد. اما در چند روز اخیر شواهدی 

برای آن در لیگ برتر وجود داشت.
فراز کمالوند از آن حرف زد و چند نفر 
دیگر هم صحبت هایی مطرح کردند. 
خوب می دانیم در چنین شرایطی 
خطرناک ترین کار ممکن صحبت 
کردن بدون دلیل و مدرک است در 
غیراینصورت فرد به شدت به خطر 
می افتد و با جرایم ســنگینی روبرو 
خواهد شد. اما شــرط بندی را باید 

بیشتر توضیح بدهیم.

یک تفاوت اساسی
تبانی با شرط بندی بسیار فرق دارد این در 
حالی است که بسیاری فکر می کنند این 
دو ماهیت یکسانی دارند. تبانی بر اساس 
یک قول و قرار از پیش تعیین شده برای 
ثبت یک نتیجه در یک مسابقه است. در 
این اتفاق سران هر دو تیم و بازیکنانش 
می توانند نقش داشته باشند و یا اینکه 
فقط بخشی از آن ها در فرآیند تبانی قرار 
گرفته اند.اما در شرط بندی معموال به 
اندازه تبانی افراد زیادی دخیل نیستند 
و  شاید حتی فقط یک نفر در این ماجرا 
حضور داشته باشد.مثال تصور کنید یک 
دروازه بان و یا یک مدافع شرط کالن و 
چندین میلیونی بسته که اگر گل خورد 
و یا اگر به بازیکن حریف راه داد که تیمش 
گل بخورد آنگاه به این یکی از کثیف ترین 
ترفندهای غیرقانونی موجود در فوتبال 
ایران می گویند.مثال های دیگری هم 
هست. تصور کنید یک مهاجم در مقابل 
دروازه قرار می گیرد و فرصت بسیار خوبی 

برای گل زدن دارد. اما گویا این فرد قبال 
شرط بسته که اگر گل نزند فالن مبلغ را 
از فالن فرد بگیرد. و به همین راحتی توپ 
را به جایی می فرستد که یک کودک هم 

آن اشتباه را مرتکب نمی شود.
همه این شرط بندی ها هم پشت سر 
این احتماالت پنهان می شود: دروازه 
بان اشتباه محرزی کرده، مهاجم بی 
دقتی بود، مدافعی است که استحکام 

الزم را ندارد.
شرط بندی در فوتبال جهان نیز به طرز 

گسترده ای رشد کرده است.

شرط بندی گسترده تر
در رابطه با مساله شرط بندی در فوتبال 
می توان بسیار بسیار گسترده تر و با 
جزییات بیشتر صحبت کرد که در این 
مطلب نمی گنجد. اما این را هم باید دانست 
که شرط بندی با حضور افراد بیشتری 
هم انجام می شود. مثال سه  الی چهار 
بازیکن یک تیم شبانه و یا روزانه در هتل 

و یا در منزل یکی از همین بازیکنان دور 
هم جمع می شوند و بر اساس پیشنهادی 
 که به آنها داده شده تصمیم بسیار زشتی 
می گیرند، اقدام علیه تیم. آنها در بازی بعدی 
تیمشان به میدان می روند و عملکردشان 
طوری خواهد بود که همگی به نفع تیم 
حریف است. توپ را لو می دهند، خطا 
می کنند، راه می دهند، پنالتی می دهند، 

گل می خورند و ...
مساله بسیار مهم تر این است که شرط 
بندی اصوال راه زیادی برای اثبات ندارد 
و در واقع در اکثر مواقع شرط کنندگان 
به سادگی همه چیز را تکذیب می کنند.

مگر در فوتبال جهان هزاران بار این اتفاق 
نمی افتاد که یک مهاجم موقعیتی صد 
در صد را گل نکند؟ آیا در فوتبال جهان 
هزاران بار اتفاق نمی افتد که یک دروازه 
بان به قول فوتبالی ها گل مفتی بخورد؟

شرط بندی با تمام این حرف ها به سرعت 
در حال گسترش است. چه کسی می تواند 

جلوی آن را بگیرد؟
 

عزمی برای مقابله با شرط بندی نیست
ناصر فریادشیران ، مربی و کارشناس 
 فوتبال در این زمینه اظهار داشت:هیچکس

نمی تواند بگوید که مسایلی مثل شرط 
بندی، تبانی و رمالی در فوتبال ایران 
وجود ندارد. ما از سال های قبل تا امروز 
این مسایل و پلشــتی ها را دیده ایم و 
درک کرده ایم اما متاسفانه عزم جدی 

برای مقابله با این تخلفات وجود ندارد.

حوالی استادیوم

پدرام خسروشاهی

هفته بیست و هشتم فوتبال  لیگ کشور
دوئل پدیده با نصف جهان در مشهد

کارلوس کی روش سرمربی عراق در مسیر صعود به جام جهانی 
2022 خواهد بود.

عمار ساطع حسین، خبرنگار ورزشــی عراقی اعالم کرد که 
کارلوس کی روش تا ساعات آینده رسما به عنوان سرمربی تیم 
ملی عراق اعالم خواهد شد. سرمربی ۶۸ ساله پرتغالی، عراقی 
ها را در مسیر رقابت های مقدماتی جام جهانی 2022 هدایت 

خواهد کرد. عراق در گروه A مقدماتی جام جهانی، حریف تیم 
ملی ایران است و طبق برنامه، 1۶ شهریور و ۷ بهمن مقابل تیم 

ملی کشورمان صف آرایی خواهد کرد.

کارلوس کی روش پس از اینکه ۸ سال هدایت تیم ملی ایران را 
بر عهده داشت، یک دوره سرمربیگری در تیم ملی کلمبیا تجربه 

کرد و پس از 1۸ بازی، حدود ۸ ماه قبل از این تیم اخراج شد.

کارلوس کی روش در آستانه هدایت تیم ملی عراق در مقدماتی جام جهانی 2022

کارلوس کی روش در راه بغداد

شرط بندی های میلیاردی

سایه بی آبرویی بر سر فوتبالسایه بی آبرویی بر سر فوتبال
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دستگاهی ارزان، قابل حمل و سریع 
برای  تعیین مقدار آنتی بادی

با ظهور  واکسن ها و روش های  درمانی به وسیله ی کوکتل های 
آتتی بادی ، نیاز به وجود روشی آسان برای تعیین میزان آنتی بادی 
سارس-کووید-2 بیشتر شده است. کیت های تشخیصی آنتی بادی 
که امروزه به طور گسترده در حوزه ی واکسن سازی یا  درمان استفاده 

میشود حساسیت تشخیصی باالیی ندارند.
اما دستگاهی که اخیرا طراحی شده، با خواندن این کیت های تشخیصی 
که به صورت کاغذ هستند، نه تنها حساسیت باالیی در تشخیص دارد 
بلکه قابلیت تعیین میزان آنتی بادی را هم دارد . به این صورت که 
نیازی به مراجعه حضوری به  آزمایشگاه های گران قیمت و پردردسر 
تشخیصی نباشد و با یک دستگاه کوچک همانند دستگاه کنترل قند 

خون میزان انتی بادی در هر زمان و مکان بررسی شود.
صحت کارکرد این دستگاه به وسیله  آنتی بادی منوکلونال انسانی 
سارس-کوید -2 بررسی شده است.  طبق بررسی ها میزان IgG  را  

تا μg/ml 0.1 تشخیص و تعیین میکند. 
این دستگاه قابل حمل می تواند در تعیین میزان ایمنی دسته جمعی، 
کنترل کیفیت در پالسما درمانی و مانیتور کردن میزان انتی بادی در 

افراد آلوده شده یا واکسن زده مورد استفاده قرار گیرد. 
https://ieeexplore.ieee.org/doc:لینک مقاله

گالیه های نسترن عبداحد
چهار سال پیش به همت تربیت بدنی شهرداری و اداره کل تربیت بدنی 
خراسان رضوی، حرکتی شایسته و درخور شان پیشکسوتان مشهد انجام 
شد. این حرکت مانند یک عمر فعالیت های ورزشی و رسانه ای پدرم، 
هیچگونه جنبه مادی نداشت، بلکه ارج نهادن به سال هایی بود که پدر 
به جای در کنار ما بودن، به دنبال چیزی بود که به اندازه خانواده برایش 
مهم و ارزشمند بود و از سالمتی اش گرفته تا هرآنچه که می توانست 
برایش خرج کرد. در آن روزها با انسان های شریف و محترمی آشنا 
شدیم، که سراسر لطف و احترام بودند و مراسمی صمیمی و شایسته 
ترتیب دادند. اما... در نزدیکی ما شخصی بود که هنوز هم نمی دانیم به 
چه دلیل، و برخالف تمام کسانی که با خوشحالی و هیجان از این حرکت 
استقبال کردند، چنان بنای مخالف و آزار گذاشت که از فردایش جواب 
سالم مارا هم نمی دادند. به احترام ارگان های دولتی و تمام کسانی که 
خالصانه برای این حرکت تالش کرده و آن را به ثمر رسانده بودند، 
چهار ســال خانواده ما تمام آزارها و دروغ ها را تحمل کردیم، چون 

وظیفه می دانستیم از آنچه برای پیشکسوتان رخ داده حمایت کنیم.
خواستم خاضعانه بگویم یک پالک بر سر درب منزلمان هیچوقت افتخار 
ما نبوده. افتخار من به این خصلت پدرم است که تمام عمر به دولت 
خدمت کرد و تالش کرد خانواده اش با روزی حالل ارتزاق کنند. افتخار 
من به این است که پدرم بخشی از سالمتی اش را برای آموزش اخالق 
قبل از بسکتبال به شاگردانش آموخت. افتخارم به لحظه ای است که 
دانشجویی بعد کالسم می ایستاد و می پرسید »ببخشید شما با استاد 
عبداحد چه نسبتی دارید؟«، افتخارم به پدری است که قلمش به خاطر 
سود و زیان هیچ شخص، گروه، یا سمتی حتی ذره ای نلغزید، و هرآنچه 
را که درست می پنداشت به قلمش راند، حتی بر علیه خودش! در این 

روزها همین هاست که »افتخار« من و خانواده ام است. 
فقط گاهی ناخودآگاه از خودم می پرسم که طرح نصب پالک افتخار 
برای »تکریم« پیشکسوت بود، یا تخریب و آزار خود و خانواده شان، که 
مسوولین محترم رده اول تربیت بدنی شهرداری و تربیت بدنی اداره 
کل حتی زحمت یک تلفن و احوال پرسی را به خودشان ندانند! این که 
حال باید پاسخگوی سواالت همسایگان، هم محلی ها و اقوام باشیم که 
»پس پالک کو؟«، کدامش تقصیر ما بوده؟ نصبش یا غیب شدنش؟!

من به سهم خود از تمام یاران واقعی و دلسوز پدرم که در این مدت 
قوت قلبش بودند و کسوت و منش ورزشکاری را به من نوعی آموختند، 
صمیمانه و با تمام وجود سپاس گزارم. همین درس برای من بس، که  

معرفت این دوستان و یاران »افتخار« پدرم و خانواده ماست.

پزشکی

دلنوشته 

1. 4-3-3 سیستم غالب
با تجزیه و تحلیل سیســتم های به 
کاربرده شده در مسابقات آمریکای 
جنوبی ، مجددا مانند یورو 2020 ، به 
 سیستم مرسوم و رایج 4-3-3 برخورد

 می کنیم. در 15 بازی پایانی مسابقات 
کوپا ، 13 مرتبه از آرایش 4-3-3 استفاده 
شده است و بارزترین تیمی که از این 
سیستم بهره برده ، تیم آرژانتین قهرمان 

مسابقات می باشد.
سیستم پرکاربرد دیگری که در این 
تورنمت مرسوم بوده است ، آرایش 
کالسیک 4-4-2 می باشد که 10 
مرتبه مورد استفاده قرار گرفته است و 
شاخص ترین تیمی که از این سیستم 
بهره برده ، نائب قهرمان مسابقات یعنی 
برزیل می باشد که در یک بازی از این 

سیستم استفاده کرده است.
سایر سیستم های رایج این مسابقات نیز 
شامل 4-2-3-1 )4 مرتبه( و 2-5-3 

)2 مرتبه( می باشد.
2. آرژانتین ، پیروز نبردهای یک 

در مقابل یک
یکی از بزرگترین شاخصه های تیم 
آرژانتین ، قرار گرفتن در موقعیت های 
یک در مقابل یک بوده است که بطور 
میانگین حدود ۸5 بار در هر بازی اتفاق 
افتاده است و آمار نشان می دهد که 
آنها 30 درصد این نبردها را پیروز 
شده اند. آمار ثبت شده آرژانتین نشان 
می دهد که استفاده از دو اصل نفوذ 
و خالقیت در هنگام حمله ، یکی از 
مهمترین استراتژی های این تیم 
محسوب می شود و لیونل اسکالونی 

سرمربی این تیم ، آزادی عمل باالیی 
به بازیکنان داده است.

3. رمز قهرمانی ، شوتزنی و حضور 
در محوطه جریمه حریفان

آمارهای منتشر شده از تیم ملی آرژانتین 
نشان می دهد که عالوه بر نبردهای 
یک در مقابل یک ، حضور در محوطه 
جریمه حریفان و شوتزنی در هر بازی ، دو 
عامل دیگر موفقیت و قهرمانی این تیم 
محسوب می شوند. گواردیوال می گوید 
که : مالکیت بدون ایجاد خلق موقعیت و 
شوتزنی ، عمال بی فایده و گاهی خطرناک 
 است. بر مبنای همین جمله ، مشاهده 
می کنیم که تیم لیونل اسکالونی ، حدود 
۷۷ بار در محوطه جریمه حریف لمس 
توپ داشته است و مجموعا ۷۷ شوت به 

سمت دروازه رقبا زده است.

 دکتر پیمان فیروزآبادی- دکترای بیوتکنولوژی میکروبی دکتر پیمان فیروزآبادی- دکترای بیوتکنولوژی میکروبی

تغذیه

سهیل کرمانی نژادسهیل کرمانی نژاد

ایستگاه تاکتیک )45(

تحلیل کوپا آمه ریکا 2021 )1( دانیال حبیبی

امروزه تغییرو تحول به عنوان اصلی ترین 
و حساس ترین موضوع درسازمان مورد 
بررسی قرار می گیرد و اینکه سازمان ها 
درمحیط های پرتنش کسب وکاربا پایبندی 
به یک استراتژی خاص قادر خواهند بود تا 
علیرغم فراز و نشیب های محیطی مسیرخود 
را در راستای اهداف اساسی مورد نظر در 

سازمان حفظ  کنند.
استراتژی در معنای کلمه به معنای سوق 
دادن می باشد . بزرگترین کار یک سازمان، 
برنامه ریزی و اجرایی کردن و پیاده سازی 

استراتژی است. 
استراتژی از منظر پدرعلم استراتژی ایگور 
آنسف یعنی ابزاری برای سازمان که به آن ها 
برای رسیدن به اهداف خاص کمک می کند . 
استراتژی منابع را مختص به هدف خاص کرده 
و برنامه ای است که برای رسیدن به هدف 
چیده می شود بزرگترین کار یک سازمان 
برنامه ریزی ، اجرایی کردن و پیاده سازی 
استراتژی است . قطعا برای رسیدن به یک 
هدف موفق باید یک استراتژی هوشمندانه 

و دقیق داشته باشیم .
استفاده از روش مدیریت استراتژیک سبب 
می شود که همه مدیران در سطوح مختلف از 
نظر برنامه ریزی و اجرای آن با یکدیگر تبادل 
نظر کنند. در نتیجه، نتایج رفتاری مدیریت 

استراتژیک همانند تصمیم گیری مشارکتی 
است. بنابراین، یک ارزیابی صحیح از تاثیر 
استراتژی تهیه شده بر کارهای سازمانی، 
مستلزم درستی ضوابط ارزیابی مالی و غیر 
مالی است، تا بتوان اثرات رفتاری آن را بررسی 
کرد. در واقع، گسترش نتایج رفتاری مثبت، 
سبب می شود که شرکت بتواند به هدف های 

عالی خود دست یابد. 
در استراتژی بیشتر مسیر عبور مطرح است 
و نسبت به خط مشی در درجه دوم اهمیت 
قرار دارد. خط مشی گذاری بیشتر بر خطوط 
کلی و استراتژی بر راهکارهای اجرایی تاکید 
دارد. استراتژی در واقع راه رسیدن به خط 
مشی است. از آنجا که خط مشی گذاری و 
استراتژی با هم تداخل معنایی دارند، بهتر 
است که از ابتدا با هم لحاظ شوند. در تقویت 
استراتژی، تغییرات و تنوعات استراتژی بیشتر 
مطرح است. یعنی تغییرات و تنوعات استراتژی 
موجب تقویت آن می شود. قطعا برای رسیدن 
به یک هدف و موفقیت باید یک استراتژی 
هوشمندانه و دقیق داشته باشید.به زبان 
ساده داشتن یک استراتژی یعنی؛ وقتی 
یک سازمان مجموعه تصمیماتش را مطرح 
می کند به راحتی بتوان الگویی مشخص در 
آن ها مشاهده کرد.استراتژی عاملی بسیار 
حیاتی برای مدیر یک سازمان است که باعث 
گرفتن تصمیمات مهم به درست ترین شکل و 
برای حفظ بقای سازمان می شود. البته عوامل 
خارجی هم ممکن است روی چگونگی 

تخصیص منابع و شکل گیری استراتژی 
تاثیر داشته باشند. پیشنهادی برای مدیران 
سازمان ها که تصمیمات استراتژی مهمی را 
رقم می زنند واین تصمیم گیری ها برآینده 
وعملکردسازمان بسیارمهم است میتواند 
این باشد : به هر طریقی که عمل می کنید 
شما باید برای انتخاب های خود مفادی را 
تعیین کنید. پس از آن الزم است از این 
امراطمینان حاصل کنید که درک کاملی 
از معیارهای خود در تشخیص بهترین و با 

استعدادترین افراد دارید.
وهمچنین یکی از قوانینی که باید مدنظر 
داشته باشید، این است که هیچ گاه برنامه های 
تحقیق و توسعه را تک به تک ارزیابی نکنید. 
تصمیم گیری در مورد برنامه ها باید همواره 
در قالب مجموعه گزینه های تحقیق و توسعه 
صورت پذیرد. در این مورد شما باید از خود 
سوال کنید »آیا این برنامه از آن دیگری بهتر 
است؟« هرگز نباید بدون داشتن گزینه های 
متعدد از یک برنامه دفاع کرد. هرعقیده و 
نقطه نظری در نبود نظرات دیگر ممکن 

است عالی به نظر برسد.
درپایان باید خاطرنشان کنیم که مدیریت 
استراتژیک یک شیوه خالق و نوآور است 
که به سازمان این امکان را می دهد که به 
صورت انفعالی عمل نکند و دارای ابتکار عمل 
باشد و نحوه فعالیت های سازمان ها به گونه 
ای باشد که سرنوشت خود را رقم بزنند و 
آینده را تحت کنترل کامل خود در بیاورند.

سحر داودی عسگر

اهمیت تصمیمات استراتژیک در سازمان های ورزشی

خواص گل گاوزبان 
چیست؟

1. کاهش تب مصرف دمنوش گل گاوزبان 
برای معالجه تب های دانه ای مانند سرخک، 

مخملک و آبله مرغان بسیار مفید است.
2. تقویت کلیه ها و تسکین درد ناشی از سنگ 
کلیه یکی دیگر از خواص گل گاوزبان در طب 
سنتی تسکین درد ناشی از سنگ کلیه است. 
ازآنجایی که این گیاه دارویی ادرارآور است، 
مصرف آن به دفع راحت تر سنگ مثانه کمک 
می کند. به طورکلی دمنوش گل گاوزبان، کلیه ها 
را تقویت و التهاب آن ها را درمان می کند و 
برای درمان بی اختیاری ادرار مفید است. 3. 
پیشگیری و درمان سرماخوردگی و بیماری های 
تنفسی خوردن دمنوش گل گاوزبان همراه با 
کمی لیمو عمانی و عسل، در طول فصل سرما 
به دلیل داشتن ویتامین ث. از سرماخوردگی 
پیشگیری می کند. همچنین درمان سرفه های 
مزمن، وقفه های تنفسی و آسم خفیف از دیگر 
خواص گل گاوزبان است. در طب سنتی از 
این گیاه به عنوان نرم کننده سینه، برطرف 
کننده تنگی نفس و التیام دهنده گلودرد 
استفاده می شود. 4. تقویت اعصاب و روشحیه

خواص گل گاوزبان )تقویت اعصاب و روحیه( از 
معروف ترین خواص گل زبان، تقویت سیستم 
عصبی، رفع استرس و اضطراب است. گل گاوزبان 
غم و غصه، دلهره وحشت را از بین می برد 
و افسردگی را کاهش می دهد. متخصصان 
طب سنتی از این گیاه برای کمک به درمان 
کسانی که با خود حرف می زنند، استفاده 
می کنند. همچنین خوردن دمنوش این گیاه 
نشاط آور است و رنگ چهره را شاداب و باز 
می کند. 5. پیشگیری از سرطان گل گاوزبان 
حاوی مقادیر باالیی از مواد آنتی اکسیدان 
و ضد التهاب است و در پیشگیری و درمان 
سرطان موثر است. تحقیقات نشان داده 
این گیاه می تواند از شدت بیماری سرطان 
پانکراس کم کند. ۶. خاصیت ضد التهاب 
گل گاوزبان خاصیت ضد التهاب دارد و برای 
برطرف کردن درد و روماتیسم، می توان ضماد 
برگ گل گاوزبان را روی مفصل ها گذاشت. 
۷. تصفیه خون تصفیه و تمیز کردن خون 
از خواص گل گاوزبان است. همچنین میان 
گل گاوزبان و فشارخون رابطه مستقیمی 
وجود دارد و برای بیماران قلبی عروقی مفید 
است، با این وجود زیاده روی در مصرف آن 
می تواند خطراتی را به همراه داشته باشد. 

۸. درمان برفک دهان
جویدن برگ تازه گل گاوزبان برای درمان 
جوش های چرکی دهان اطفال، برفک دهان 
و رفع عوارض ناشی از گرمی و حرارت دهان 

مفید است.
مضرات گل گاوزبان )مــوارد احتیاطی و 
منع مصرف( 1. گل گاوزبان دارای مقدار 
زیادی مواد شیمیایی به نام آلکالوئید های 
پیرولیزیدینی که مصرف طوالنی و زیاد آن 
باعث آسیب های کبدی می شود، بنابراین 
الزم است از زیاده روی در مصرف این گیاه 

اجتناب شود.

دهمین دوره مسابقات قهرمانی بزرگساالن کوراش 
کشور، جام امام رضا )ع(، و یادواره استاد فقید 
کوراش محمود روحانی به میزبانی مشهد مقدس 
با رعایت تمامی دستور العمل های بهداشتی 
در مجموعه ورزشی آستان قدس برگزار شد. 
رییس انجمن کوراش خراســان رضوی 
 با اعــالم این خبــر گفــت: در پایان این 
رقابت ها تیم خراسان رضوی با کسب 2 طال، 
2 نقره و 3 برنز به مقام قهرمانی دست یافت 

، تیم خراسان شمالی با 2 طال، 2 نقره و 2 
برنز وتیم کوراش اصفهان با 2طال به ترتیب 
رتبه های دوم و سوم را نیز کسب کردند.

محمد زند روحانی خاطر نشان کرد:در این 
رقابت ها 1۸۷ ورزشکار در قالب 24 تیم و 
در ۷وزن رقابت ها را برگزار  که نفرات اول 
تا سوم به تشخیص کادر فنی تیم ملی به 
اردوی آمادگی فراخوانده می شوند تا ترکیب 
نهایی پس از اردوهای مختلف مشخص شود

وی یادآور شد:نفرات برتر این دوره از مسابقات  
در قالب تیم ملی به مسابقات قهرمانی بزرگساالن 
آسیا در ازبکستان که شهریور سال جاری، برگزار 

می شود اعزام خواهند شد.
وی در ادامه به نفرات برتر این دوره از مسابقات 
اشاره کرد و گفت:دروزن ۶0- کیلوگرم: -علی 
محمدی بریمانلو از خراسان شمالی،محمد سرکوهی 
از خراسان رضوی الف و کیوان مهدی زاده از 

خوزستان به ترتیب اول تا سوم شدند.

خراسان رضوی قهرمان کوراش کشور شد

Nakhost Varzeshi
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آشنایی با ستاره های افغانستانی هنر در ایران آشنایی با ستاره های افغانستانی هنر در ایران 

از فرشته از فرشته تا نجیب تا نجیب 
نجیب مایل هروی زاده نجیب مایل هروی زاده 13291329، محقق عرفان و ادبیات فارسی و اهل هراِت ، محقق عرفان و ادبیات فارسی و اهل هراِت 
افغانستان و از افغانستان و از 13501350 ساکن مشهد در ایران است. مایل هروی تحصیالت  ساکن مشهد در ایران است. مایل هروی تحصیالت 
عالی خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه فردوسی مشهد عالی خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه فردوسی مشهد 
به پایان برد و پس از مدتی فعالیت به تهران آمد و در موسسه پژوهش های به پایان برد و پس از مدتی فعالیت به تهران آمد و در موسسه پژوهش های 
اسالمی به تحقیق، مطالعه، کتاب شناسی، تصحیح متون و تدریس پرداخت. اسالمی به تحقیق، مطالعه، کتاب شناسی، تصحیح متون و تدریس پرداخت. 
او با نهادهای مختلفی چون کتابخانه مجلس، بنیاد موقوفات محمود افشار او با نهادهای مختلفی چون کتابخانه مجلس، بنیاد موقوفات محمود افشار 
و دائره المعارف بزرگ اسالمی همکاری داشته و به پژوهش درباره عرفان و دائره المعارف بزرگ اسالمی همکاری داشته و به پژوهش درباره عرفان 

اسالمی و نسخه های خطی پرداخته است.اسالمی و نسخه های خطی پرداخته است.
مایل هروی همچنین همکاری با آستان قدس رضوی، مرکز پژوهشی میراث مایل هروی همچنین همکاری با آستان قدس رضوی، مرکز پژوهشی میراث 
مکتوب و بخش تحقیقات کتابخانه مجلس شورای اسالمی را در کارنامه کاری مکتوب و بخش تحقیقات کتابخانه مجلس شورای اسالمی را در کارنامه کاری 
خود دارد و از محققان کتابخانه مجلس شورای اسالمی و دارای تألیفات بسیار خود دارد و از محققان کتابخانه مجلس شورای اسالمی و دارای تألیفات بسیار 

است و مقاالتی نیز در دانشنامه مرکز دائره المعارف اسالمی نوشته است.است و مقاالتی نیز در دانشنامه مرکز دائره المعارف اسالمی نوشته است.
شاعر شناخته شده افغانستانِی ساکن ایرانشاعر شناخته شده افغانستانِی ساکن ایران

محمدکاظم کاظمی، زاده محمدکاظم کاظمی، زاده 13461346 در هرات شاعر و نویسنده افغانستانی و  در هرات شاعر و نویسنده افغانستانی و 
عضو گروه علمی برون مرزی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. او در عضو گروه علمی برون مرزی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. او در 
سال سال 13541354 به کابل کوچ کرد و تا سال آخر دبیرستان در آن جا درس خواند.  به کابل کوچ کرد و تا سال آخر دبیرستان در آن جا درس خواند. 
کاظمی سال کاظمی سال 13631363 به ایران آمد و پس از پایان دوره دبیرستان، کارشناسی  به ایران آمد و پس از پایان دوره دبیرستان، کارشناسی 
خود را در رشته مهندسی عمران از دانشگاه فردوسی مشهد گرفت. او خود را در رشته مهندسی عمران از دانشگاه فردوسی مشهد گرفت. او 
فعالیت های ادبی اش را از سال فعالیت های ادبی اش را از سال 13651365 آغاز کرد، در سال  آغاز کرد، در سال 13671367 به عضویت  به عضویت 
گروه شعر حوزه هنری مشهد درآمد و در سال گروه شعر حوزه هنری مشهد درآمد و در سال 13691369 به انجمن شاعران  به انجمن شاعران 

انقالب اسالمی افغانستان پیوست.انقالب اسالمی افغانستان پیوست.
کاظمی افزون  بر سرایش شعر، در زمینه های آموزش شعر، برگزاری محافل کاظمی افزون  بر سرایش شعر، در زمینه های آموزش شعر، برگزاری محافل 
انجمن های ادبی مهاجران افغانستانی در ایران، انتشار نقدها و مقاالتی در انجمن های ادبی مهاجران افغانستانی در ایران، انتشار نقدها و مقاالتی در 
مطبوعات و تألیف و ویرایش کتاب هایی در زمینه زبان و ادبیات فارسی مطبوعات و تألیف و ویرایش کتاب هایی در زمینه زبان و ادبیات فارسی 

فعالیت کرده  است.فعالیت کرده  است.
او همچنین سابقه مسوولیت دفتر هنر و ادبیات افغانستان )او همچنین سابقه مسوولیت دفتر هنر و ادبیات افغانستان )13691369 تا  تا 13751375(، (، 
عضویت در هیات تحریریه نشریه های هری و نینوا، مسوولیت جلسه نقد و عضویت در هیات تحریریه نشریه های هری و نینوا، مسوولیت جلسه نقد و 
پژوهش شعر حوزه هنری خراسان رضوی و مسوولیت جلسه شعر آفتابگردان ها پژوهش شعر حوزه هنری خراسان رضوی و مسوولیت جلسه شعر آفتابگردان ها 

در مشهد را در کارنامه کاری خود دارد.در مشهد را در کارنامه کاری خود دارد.
برادران محمودی و یک سینمای نوبرادران محمودی و یک سینمای نو

جمشید محمودی و نوید محمودی در دهه جمشید محمودی و نوید محمودی در دهه 6060 و زمانی که کودک بودند،  و زمانی که کودک بودند، 
به ایران مهاجرت کردند، در ایران بزرگ شدند، فیلم سازی آموختند و به ایران مهاجرت کردند، در ایران بزرگ شدند، فیلم سازی آموختند و 
اکنون به افرادی صاحب سبک در سینما و تلویزیون ایران تبدیل شده اند اکنون به افرادی صاحب سبک در سینما و تلویزیون ایران تبدیل شده اند 
و از جمله آثارشان »چند متر مکعب عشق« است که جایزه های فراوانی از و از جمله آثارشان »چند متر مکعب عشق« است که جایزه های فراوانی از 
جشنواره های بین المللی کسب کرد. فیلم سینمایی »رفتن« شان که در ایران جشنواره های بین المللی کسب کرد. فیلم سینمایی »رفتن« شان که در ایران 
ساخته شد، به عنوان نماینده سینمای افغانستان در اسکار شرکت کرد و ساخته شد، به عنوان نماینده سینمای افغانستان در اسکار شرکت کرد و 
»شکستن همزمان »شکستن همزمان 2020 استخوان« شان همزمان در تهران و کابل اکران شد. استخوان« شان همزمان در تهران و کابل اکران شد.

 این دو برادر، از والیت پروان افغانستان اند. نوید متولد  این دو برادر، از والیت پروان افغانستان اند. نوید متولد 13561356 و جمشید،  و جمشید، 
متولد متولد 13621362 است. نوید محمودی در کنار تهیه کنندگی و کارگردانی در  است. نوید محمودی در کنار تهیه کنندگی و کارگردانی در 
سینما، نویسنده و شاعر نیز هست و در بیش از سینما، نویسنده و شاعر نیز هست و در بیش از 100100 فستیوال بین المللی فیلم  فستیوال بین المللی فیلم 
حضور داشته است. حضور در مقام نویسنده و کارگردان آثار تحسین شده و حضور داشته است. حضور در مقام نویسنده و کارگردان آثار تحسین شده و 
بارها دیده شده »هفت ونیم« و »مردن در آب مطهر« بخش دیگری از کارنامه بارها دیده شده »هفت ونیم« و »مردن در آب مطهر« بخش دیگری از کارنامه 
کاری اوست. جمشید محمودی نیز نویسنده و کارگردان و تهیه کننده است کاری اوست. جمشید محمودی نیز نویسنده و کارگردان و تهیه کننده است 
و تهیه کنندگی »مردن در آب مطهر«، نویسندگی و کارگردانی »شکستن و تهیه کنندگی »مردن در آب مطهر«، نویسندگی و کارگردانی »شکستن 
همزمان بیست استخوان« و کارگردانی »چند متر مکعب عشق« تنها بخش همزمان بیست استخوان« و کارگردانی »چند متر مکعب عشق« تنها بخش 
کوچکی از فعالیت های گسترده اوست. این دو، در سال های اخیر جوایز کوچکی از فعالیت های گسترده اوست. این دو، در سال های اخیر جوایز 
معتبری از جشنواره های بین المللی فیلم در جهان و هم چنین ایران به معتبری از جشنواره های بین المللی فیلم در جهان و هم چنین ایران به 

دست آورده اند.دست آورده اند.
فرشته حسینی؛ از »من یک دختر شادم« تا »قورباغه«   فرشته حسینی؛ از »من یک دختر شادم« تا »قورباغه«   

فرشته حسینی زاده فرشته حسینی زاده 66 اردیبهشت  اردیبهشت 13761376 بازیگر، از پدر و مادری مهاجر و  بازیگر، از پدر و مادری مهاجر و 
افغانستانی تبار در تهران زاده شد و فعالیت هنری اش را زمانی که افغانستانی تبار در تهران زاده شد و فعالیت هنری اش را زمانی که 99 سال  سال 
داشت از تئاتر آغاز کرد و در کنار آن در فیلم های سینمایی و مستند هم داشت از تئاتر آغاز کرد و در کنار آن در فیلم های سینمایی و مستند هم 
بازی کرد. حسینی نخستین بار با بازی در فیلم »من یک دختر شادم« به بازی کرد. حسینی نخستین بار با بازی در فیلم »من یک دختر شادم« به 
کارگردانی سامره رضایی در سال کارگردانی سامره رضایی در سال 13941394 جلوی دوربین رفت و شهرتش با  جلوی دوربین رفت و شهرتش با 
»قورباغه«ی هومن سیدی به اوج رسید. از جمله دیگر فیلم های سینمایی او »قورباغه«ی هومن سیدی به اوج رسید. از جمله دیگر فیلم های سینمایی او 
می توان به »هفت و نیم«، »سونامی«، »شکستن همزمان بیست استخوان«، می توان به »هفت و نیم«، »سونامی«، »شکستن همزمان بیست استخوان«، 

»یلدا« و »رفتن« اشاره کرد. »یلدا« و »رفتن« اشاره کرد. 
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 گوهر خیراندیش که در جشنواره کن 
2021 حضور دارد، درباره حال و هوای 
جشنواره، فیلم ها و به ویژه فیلم »فصل 
قاصدک« که در آن به ایفای نقش پرداخته، 
گفت: در این فیلم اصال نخواستیم فالکت 
و بدبختی افرادی که مهاجرت می کنند 
یا سختی های مهاجران را نشان دهیم. 
قصه مهاجرت در فیلم ما بسیار جذاب، 

شنیدنی و دیدنی است.
سینمای ایران به غیر از بیانیه ساترا و 
فیلیمو و صاحبان آثار در پلتفرم ها زوایای 
دیگری هم دارد کــه می توان به آن ها 
اشاره کرد و یکی از آن ها حضور فیلم 
»قهرمان« به کارگردانی اصغر فرهادی 
در جشنواره کن است. جدای از تبلیغاتی 
که در مورد فیلم شده، فیلم »قهرمان« 
تا حد زیادی نظــر منتقدان را به خود 
جلب کرده و احتمال دریافت نخل طالی 
کن برای برای فرهادی و امیر جدیدی 
وجود دارد. در این دوره از جشنواره کن 
چندین بازیگر و کارگردان ایرانی حضور 
داشتند، یکی از این سینماگران گوهر 
خیراندیش که با فیلم »فصل قاصدک« 
در بخش بازار جشنواره کن حضور دارد. 
با او درباره جشنواره کن، فیلم »فصل 
 قاصدک« و فیلم »قهرمان« اصغر فرهادی 

گفت وگویی داشتیم که می خوانید.

با توجه به اینکه به دلیل کرونا از 
جشنواره کمتر استقبال شده تجربه 
حضور در کن برای شما چطور بود؟ 
فکر می کنم تجربه حضور در کن برای همه 
جذاب و دیدنی باشد. من استقبال مردم را 
بی نظیر دیدم، البته شنیده ام که سال های 
پیش از کرونا اینجا بسیار شلوغ تر بوده 
است، اما سالن اصلی که ما شب ها در آن 
فیلم می دیدیم تقریبا می توانم بگویم جای 
سوزن انداختن نبود و صف های طویلی 
وجود داشت برای اینکه برخی افراد بتوانند 
بلیت آن سالن را تهیه کنند. هیچ وقت 
نشد که من سالن را خالی ببینم. حتی 
هتل ما در جایی است که سالن سینمای 
هفته منتقدین کن وجود دارد. هر روز 
از ساعت ۸ صبح صف وجود دارد و از آن 
خیابانی که از کنار دریا عبور می کند تا به 

ساختمان جشنواره می رسد، اجازه تردد 
با ماشین داده نمی شود و همه باید پیاده 
به آنجا بروند. تقریبا شلوغ است اما به من 
گفتند که سال های پیش شلوغ تر بوده 
است. من از دیدن این جمعیت در سالن 
کن شگفت زده شدم و فکر می کنم این 
استقبال از برخورد سیستماتیک مسوولین 
برگزارکننده جشنواره نشات می گیرد، چرا 
که همه باید هر روز تست کرونا بدهند و 
حتما با ماسک در سینما حضور داشته 
باشند. این باعث می شود که همه آدم ها 
احساس امنیت کنند. من در تمام مدت 
کرونا چنین جمعیتی ندیده بودم که 
همه بتوانند در کنار هم بنشینند و فیلم 
ببیند و هیچ وقت هم مشاهده نشد که 
کسی مریض شده باشد در یک بخشی 
اتاقک هایی درست شده که همه آنالین 
ثبت نام می کنند و هر روز تست کرونا 
می دهند و همه باید نتیجه تست روزشان 
را با بلیتشان نشان بدهند تا بتوانند وارد 
فضاهایی که جشنواره برگزار می شود 
بشوند، زدن ماسک و نشان دادن تست 
کرونا روانه برای ورود به تمامی بخش های 
مربوط به جشنواره الزامی است، حتی 
کسانی که قبال واکسن زده اند تا نتیجه 
تست کرونا را نشان ندهند اجازه ورود 

به سالن ها و ساختمان های مربوط به 
جشنواره را ندارند. 

فیلم هایی که طی این چند روز دیدید 
چطور بود؟ تم یا قصه بیشتر فیلم ها 

به چه موضوعی اشاره دارند؟
من اصال منتقد نیستم، صرفا یک فیلم بین 
نسبتا سینمایی هستم که در حد خودم 

می توانم فیلم ها را تحلیل کنم. 
 The French( »فیلم »گزارش فرانسوی
Dispatch( اثر وس اندرسون پرستاره ترین 
فیلمی بود که امسال شاهدش بودم. خیلی 
آن را دوست داشتم به دلیل اینکه احساس 
کردم از لحاظ کارگردانی و فیلمبرداری 
بسیار قوی است، البته ممکن است سلیقه 
برخی افراد نباشد. من خیلی دوست داشتم 
و فکر می کنم یکی از بهترین فیلم هایی 
 Flag( »بود که دیدم. فیلم »روز پرچم
Day( که نویسنده و کارگردانش  شان 
پن بود که هم پسرش و هم دخترش در 
فیلمش بازی می کردند و خانمی هم که 
با او روی فرش قرمز آمده بود، خانمی بود 
که فیلم بر اساس زندگی او ساخته شده 
بود. به دلیل اینکه چندین سال است که 
به آمریکا می روم فرهنگ این خانواده و 
قصه برایم بسیار ملموس بود، اما خیلی از 

افراد فیلم  شان پن را نپسندیدند. من بازی 
خودش را خیلی درخشان دیدم، دخترش 
هم خوب بود و با قصه خیلی ارتباط برقرار 
کردم. یک قصه امیدبخش بود و تماشایی 
آمریکایی پسند که در انتهای هر بدبختی و 
مصیبتی که خانواده های معتاد یا مشکل دار 
در زندگی شان دارند، کسانی که موفق 
می شوند الگوهای خوبی برای جامعه شان 
بودند. به نظر من از لحاظ کارگردانی و بازی 
خودش از پس کار برآمده بود اما باز هم 
سلیقه برخی افراد نبود و این فیلم را در 
حد فیلم های اروپایی کن نمی دانستند. 
 De Son( »فیلم »در زمان حیات او
Vivant( ساخته امانوئل برکو که کاترین 
دنو و بونوآ ماژیمل در آن بازی می کردند، 
بسیار فیلم عاطفی بود و قصه فیلم و بازی 
درخشان بونوآ ماژیمل که دچار سرطان 
می شد مرا تحت تاثیر قرار داد. این فیلم 
دارای یک قصه ملودرام بود و در کن هم 
خیلی از آن استقبال شد چون می توانم 
بگویم تقریبا تمام عوامل فرانسوی بودند و 
مورد تشویق همه فرانسوی ها قرار گرفتند. 
خیلی دلم می خواست که بازی کاترین دنو 
را در این سن تحسین کنم اما به نظرم توقع 
من کمی بیشتر بود. بارها فکر می کردم 
چرا در صحنه هایی که حالت گریه دارد 
و حتی صدای گریه می آید، هیچ اشکی 
از چشمش نمی آید. با این حال به دلیل 
اینکه چهره سرشناس بازیگری هستند 
مورد تشویق ممتد تماشاگران قرار گرفت. 
فیلم »مرداب« )Stillwater( را دیدم 
که تام مک کارتی کارگردانش بود و مت 
دیمون بازیگر اصلی آن بود. بازیگران دیگر 
از فرانسه انتخاب شده بودند که همه بسیار 
روان و راحت بازی کردند. قصه فیلم هم 
قصه روان و راحتی بود. دختر مت دمون 
دختر معتادی بود و قتلی که یک نفر دیگر 
مرتکب شده بود، به گردنش افتاده بود. 
او می خواست هر طور شده دخترش 
را از زندان نجــات دهد و قاتل اصلی را 
پیدا کند. از فیلم و حضور بازیگران در 
بین تماشاگران فیلم خیلی خوشم آمد. 
بسیار مورد تشویق قرار گرفتند و رفتار 
بسیار زیبایی در سینما داشتند و مورد 
تشویق ممتد تماشاگران هم قرار گرفتند. 

هنرمند هلندی، استاد سلفی
رامبرانت فان راین، یکی از بزرگ ترین 
نقاشان و پوستر سازان هنر اروپایی 
بود که 415 سال پیش در شهر لیدن، 
هلند به دنیا آمد. امروزه مردم عکس 
های سلفی )خویش انداز( می گیرند؛ 
در آن دوران رامبرانت سلفی ها را 
نقاشی می کرد. او در طول زندگی 
خود نزدیک به 100 اثر خود-چهره نگار )پرتره از خود( خلق کرد. 
این 100 اثر شامل تقریبا 50 نقاشی، 32 حکاکی  و ۷ طراحی بود. 
این خود-چهره نگار ها، ثبت خاطرات بصری دقیقی از این هنرمند 
طی مدتی 40 ساله محسوب می شوند. اولین خود-پرتره ی مشهور 
او مربوط به سال 1۶2۸ میالدی است که رامبرانت در آن 22 ساله بوده 
است و سعی داشته که با استفاده از این شکل از پرتره، به تصویر در 
آوردن حاالت چهره و تکنیک سایه روشن را تجربه کند. و همینطور 
در اثری دیگر، او از تصویر خود به منظور آزمایش انواع فرو رفتگی 
ها برای بیان حالت های چهره استفاده کرده است. تصویر خودش 
احتماال به عنوان مدلی برای آثارش و همچنین برای شاگردانش 
بوده است. بسیار از این خود-پرتره ها فقط کمی از یک تمبر پستی 
بزرگ تر هستند. تنها خود-پرتره ای که در آن هنرمند خودش را به 
صورت تمام قد به تصویر در آورده است متعلق به سال 1۶31 است. 
اشعه x از بوم نقاشی او نشان می دهد که رامبرانت در آن اثر، پاهای 
خود را کوتاه و در پشت سگی پنهان کرده است. همینطور موهایش 
را تغییر داده است. در این نقاشی او لباس شرقی بر تن دارد، لباسی 
که مکررا در صحنه های داستان های انجیل از آن استفاده کرده تا 
نشانگر سرزمینی دور و بیگانه باشد که در آن دوران مورد توجه هلندی 
ها بود. و اما پرتره ی دوتایی منحصر به فرد رامبرانت که متعلق به 
او و همسرش، ساسکیا است. زمانی که این هنرمند در اوج شهرت 
خود بود و ازدواج با ساسکیا، دختر شهردار لیدن، جایگاه اجتماعی 
او را ارتقا بخشیده بود. ساسکیا مدل مورد عالقه ی او برای نقاشی 
هایش بود که اغلب برای رامبرانت ژست می گرفت. یکی دیگر از 
خود-چهره نگارهایش در سال 1۶۶9 کشیده شده است؛ وقتی که 
رامبرانت ۶3 ســاله بوده و احتماال این آخرین خود-چهره نگار او 
است زیرا که سال فوت او نیز 1۶۶9 بود. آزادی گویای او در سبک 
و نگاه خیره ی سرحال او در این تصویر نشان می دهد که در اواخر 
عمرش دچار خستگی و رخوت نبوده است. این خود پرتره از او به 
حدی واقعی به نظر می رسد که با نگاه کردن به آن فکر می کنیم که 

هر لحظه شروع به حرف زدن خواهد کرد.    

روایت شهردار از پردیس تئاتر مشهد
شهردار مشهد با اشاره به سرانجام نرسیدن پروژه پردیس تئاتر شهر 
در این دوره مدیریت شــهری و بابت تأخیر در اجرای آن از مردم 

مشهد عذرخواهی کرد.
محمدرضا کالئی با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود در شبکه 
اجتماعی اینستاگرام، نوشت:اگر به خاطر داشته باشید، چند نوبت 
درباره پروژه پردیس تئاتر شهر با شما صحبت کردم. در حال حاضر 
وظیفه خود می دانم تا در پایان دوره فعالیتم، توضیحاتی را ارائه دهم. 
پیش از این که توضیحات مربوط به پروژه را بگویم صادقانه باید از شما 

همشهریان عزیزم درباره این پروژه عذرخواهی کنم.
وی ادامه داد: پروژه احداث پردیس تئاتر شهر از آن دست پروژه هایی 
است که ما شروع کننده آن بودیم، اما متاسفانه بهره برداری و به 
سرانجام رسیدن حتی فاز اول نیز -علی رغم تمام تالش های صورت 

گرفته- به این دوره نرسید.

ترجمه

خبر

یاسمن حاتمی نژادیاسمن حاتمی نژاد

پرواز اروپایی گوهر خیراندیش با فصل قاصدک پرواز اروپایی گوهر خیراندیش با فصل قاصدک 

سال بلوا به طور اول شخص در ذهن یک زن 
به نام نوشا اتفاق می افتد و شروع آن طوری 
است که مقدمه چینی ندارد و خواننده خود 
را در وسط داستان میبیند و با شخصیت ها 
همراه می شود. رمان سال بلوا در ۷شب روایت 
می شود ، شب های فرد از قول نوشافرین و شب 
های زوج از قول نویسنده روایت می شود و این 
بدین معناست که آغازگر و خاتمه دهنده ی 
رمان کسی به جز نوشافرین نیست. این رمان 
درباره دختر سرهنگ نیلوفری است که با هزار 
امید به تازگی به همراه خانواده اش  به سنگسر 
می روند تا در آنجا زندگی خوبی داشته باشند 
و آینده ی خوبی برای نوشا تنها فرزند خانواده 
رقم بزنند  و در این میان نوشا عاشق پسر کوزه 

گر می شود و ....
رمان سال بلوا تصویرسازی بسیار خوبی داشت 
به طوری که خواننده می تواند در ذهنش یک 
شخصیت را بسازد و گفتگو ها و اتفاقات پیش 
برنده ی داستان تصویر ذهنی خواننده را خدشه 
دار نمی کرد. نکته ی قابل توجه این رمان شخصیت 
پردازی آقای عباس معروفی از دیدگاه های مختلف 
است. شخصیت معصوم در ابتدای رمان توسط 
نوشا به ما معرفی  می شود و ما معصوم را فردی 
خشن، زورگو ، بی رحم و ظالم قلمداد می کنیم. 
اما کم کم که رمان پیش می رود و ما وارد شب 
دوم می شویم ، راوی تغییر می کند و نویسنده 
روایت گر داستان می شود و این بار شخصیت 
معصوم در کار و حرفه اش بررسی می شود. در 
شب دوم شاهد این هستیم که سروان خسروی 

قصد دارد دار بنا کند و خطاکاران را جلوی چشم 
مردم حلق آویز کند تا عبرت بگیرند و در شهر 
نظم برقرار شود  اما معصوم مانع او می شود و 
این برخالف تصوری است که ما در شب اول از 
شخصیت معصوم ساخته بودیم و باعث می شود 
کمی شوک زده شویم اما متوجه می شویم که 
گویا نویسنده قصد داشته به ما بیان کند افراد را 
می توان از دیدگاه های مختلف شناخت و نباید 
تنها به یک بعد تکیه کنیم، هیچ انسانی کامال 
خوب و یا کامال شخصیت منفی ندارد و نمی توان 
به طور قطعی بیان کرد معصوم شخصیت منفی و 
ظالم رمان و نوشا شخصیت مثبت و مظلوم است 
. یک نکته ی قابل توجه دیگر در نوشته های آقای 
معروفی توصیف حس و حال شخصیت های 
رمان  با وقایع طبیعی است. برای مثال جایی در 

رمان نوشا بسیار ترسیده و مضطرب بود و این 
احساس چنین توصیف می شود:  می شنیدم که 
قنداق موزر بر جمجمه ام صدای رژه سربازها 

سنگفرش خیابان را می شکافت. 
یا در جایی دیگر نوشا برای توصیف غم زیادی 
که داشت می گفت من که دنباله ی او بودم 
مثل شهاب می ســوختم و از بازی بیرون 
می رفتم و این تکنیک برای توصیف حس و 
حال شخصیت ها باعث می شد ما وضعیت 

را بهتر درک کنیم.

نقدی بر رمان سال بلوا 
ساجده صحرانورد
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سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
رضوی در اولین روز همایش بین المللی گفت وگوهای بینا 
فرهنگی در مشهد گفت: واژه خراسان مترادف با اندیشه 
و فرهنگ و آمیخته با فرزانگی و فرهیختگی شده است.

آغاز همایش بین المللی گفت وگوهای بینا فرهنگی 
در مشهد/ خراسان، مهد فرزانگی و فرهیختگی است

یوسف امینی در آیین گشایش همایش بین المللی 
گفت وگوهای بینا فرهنگی با محوریت زبان و ادبیات 
فارسی که امروز در دانشکده ادبیات دانشگاه  فردوسی مشهد    
برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری همایش گفت وگوهای بینا 
فرهنگی خراسان با موضوعات زبان و ادبیات فارسی، هنر 
و معماری، ادیان و عرفان و مطالعات فرهنگی و اجتماعی 
از آن دسته برنامه های دلنشین است که ذایقه گوینده از 

بیان کلمات آن طعم شهد و شکر می گیرد.
سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
رضوی گفت: وقتی سخن از خراسان به میان می آید 
باید مرزهای جغرافیای سیاسی و انتزاعی را فراموش 

کرد و به سراغ عرصه وسیع فرهنگ رفت.
وی افزود: حتی می توان گفت به ازای تاثیرپذیری لفظ از 
معنا، در طی چندین سده گذشته، واژه خراسان مترادف 
با اندیشه و فرهنگ و آمیخته با فرزانگی و فرهیختگی 

شده است.
امینی در خصوص اهمیت خراسان در مسایل فرهنگی 
گفت: خراسان بزرگ که اینک در چندین حوزه جغرافیایی 
سیاسی قرارگرفته است با شهرهای دیرینه اش از این سوی 
ری در ایران تا آن سوی ماوراءالنهر در آسیای مرکزی 
همچون نیشابور بلخ و هرات، مرو و سمرقند و بخارا از 
دیرگاه اصول اعتماد و تکیه گاه فرهنگی مناطق شرقی 

جهان اسالم و فالت ایران محسوب می شود.
سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
رضوی ادامه داد: چه آنگاه که در دوران قبل از اسالم این 
اب و خاک مورد هجوم و تعرض اسکندر مقدونی قرار 
گرفت قهرمانان برخواسته از خاک خراسان بودند که 
بساط سلطه جانشینان اسکندر را برچیدند و همچنین 
مردمان پاک نهاد خراسان بودند که بعد از اسالم در قرن 
دوم هجری با اعتقاد به شعار »الرضا من آل محمد«، بنیاد 
ظالمانه امویان را برکندند و سپس میزبانان شایسته ای 
برای امام رضا)ع( در مرو شدند  و آنگاه که نیاز به فعالیت 
در عرصه فرهنگ در احیای زبان حماسی بود، حکیم 
ابوالقاسم فردوسی طوسی گام در احیای ادبیات فارسی 

گذاشت و رودکی پدر شعر فارسی نام گرفت. 
امینی ادامه داد: انتقال و تداوم مباحث فرهنگی با محوریت 
زبان فارسی، اقدام سترگ خراسانیان همچون ابوالفضل 
بیهقی، خواجه نظام الملک طوسی، خواجه عبداهلل انصاری، 
عطار نیشابوری،حکیم عمرخیام و صدها اندیشمند فرزانه 

دیگر خراسانی در طی قرن های گذشته است.

قدرت نرم، همان قدرت فرهنگی است
مشاور معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز 

در این همایش با بیان اینکه امروزه منابع قدرت به دلیل 
تحوالت جدید در سیاست بین الملل از قدرت سخت 
افزاری به قدرت نرم افزاری تغییر یافته است، گفت: این 
قدرت نرم همان قدرت فرهنگی است که می توان گفت 
در عصر امروز قدرت فرهنگ بر فرهنگ قدرت چیرگی 

پیدا کرده است.
علیرضا اسماعیلی بیان کرد: بارزترین نماد فرهنگ، زبان و 
ادبیات است و در این راستا زبان فارسی با دیرینه چندساله، 
زبان دوم جهان اسالم بوده و این پراکندگی جغرافیایی 
که ما آن را ایران فرهنگی می نامیم جزو حوزه های مهم 

تمدنی در جغرافیای تمدنی جهان به شمار می آید.
وی با بیان اینکه نقش فرهنگ و تمدن ایرانی در هویت 
بخشی به این حوزه بسیار قابل توجه است، گفت: زبان 
فارسی در ایران فرهنگی واسطه انتقال فرهنگ بوده و 
آثار به جا مانده از اندیشمندان و متفکران ایرانی، بازتاب 

دهنده فرهنگ ایرانی و نمایی از این فرهنگ هستند.
مشاور معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بیان 
کرد: گنجینه زبان و ادب فارسی که آمیخته با میراث 
بزرگ اسالمی است، ثروتی مشترک بین تمام فارسی 
زبانان است به طوری که گاه جداکردن میراث ادبی ما از 

یکدیگر ممکن نیست.
اسماعیلی تاکید کرد: در این راستا شایسته است همگی به 
اهمیت زبان فارسی در حوزه فرهنگی ایران فرهنگی توجه 
و آن را عاملی مهم در ایجاد همگرایی های فرهنگی بدانیم.

ناهماهنگی سیاسی ناشی از ناهماهنگی فرهنگی است
در ادامه این برنامه استاد ادبیات و زبان فارسی ضمن تایید 
سخنان دکتر عبدالغفور آرزو از کشور افغانستان گفت: 
ثبات سیاسی و ثبات فرهنگی باهم متناظر هستند و 
ناهماهنگی های سیاسی ناشی از ناهماهنگی های فرهنگی 
است و اگر روزی بتوانیم به فرهنگ باثبات و مستدلی 

برسیم، خیلی از مشکالت سیاسی هم حل می شوند.
محمدجعفر یاحقی اظهار کرد: افغانستان عزیز قلب 
خراسان بزرگ و قلب فرهنگ آریایی است که بسیاری 

از اتفاقات فرهنگی ما در این سرزمین افتاده است.
وی افزود: امنیت منطقه ای در چهارچوب هویت فرهنگی 
تامین می شود و امیدواریم با این گفت وگوهای فرهنگی، 

امنیت منطقه ای هم ایجاد شود.
استاد ادبیات و زبان فارسی در ادامه با بیان گزیده ای از 
صحبت های پروفسور عالم جان دولت از کشور ازبکستان 
عنوان کرد:وی از علی شیر نوایی به عنوان شخصیت نام آور 
در ازبکستان سخن گفت که پل بسیار متقنی بین ایران، 

افغانستان و ازبکستان است.
یاحقی افزود: انتقال اب چشمه گیالس به منطقه پایین 
خیابان و عبور آن از حرم مطهر که در سال های گذشته 
آب این منطقه را تامین می کرد از تاسیسات علی شیر 
نوایی است که در زمان سلطان حسین در مشهد انجام 
داده است.وی با بیان اینکه این شخصیت برای ازبکستان 
بسیار مهم است گفت: او پیام آور استقالل زبان ازبکی 
است و سعی کرده فرهنگ نوینی در منطقه خودش 
با کمک ارزش هایی که در زبان فارسی وجود داشته، 
ایجاد کند و  به شعر و ادبیات ازبکی استقالل بخشیده و 
امروزه از او به عنوان یک شخصیت محوری در فرهنگ 

و ادبیات یاد می شود.
استاد ادبیات و زبان فارسی ادامه داد: ارتباط ویژه شیر 
نوایی با جامی و مدت ها زندگی او در هرات ارتباط دیگری 
با افغانستان و ازبکستان ایجاد می کند و مثلثی بین مشهد 

هرات و سمرقند برقرار کرده است.
یاحقی گفت: استاد عبدالنبی ستارزاده از کشور تاجیکستان 
در مورد تاثیرات زبان فارسی در منطقه سخن گفت و بر 
روی درخشش شعر فارسی در آن منطقه که قلب آسیای 

مرکزی است تاکید کرد.

همایش بین المللی گفت وگوهای بینا فرهنگی در مشهد

خراسان، مهد فرزانگی و فرهیختگی است

 انتخاب داوران نخستین 
مسابقه بین المللی عکس قاب سرخ

خانه عکاسان جوان با همیاری و مشارکت جمعی از عاشقان و 
دلدادگان سرور و ساالر شــهیدان امام حسین )ع( و به منظور 
شناخت هر چه بیشتر واقعه بزرگ و جانسوز کربال و شناساندن 
زوایای گوناگون و پنهان آن به جامعه  بشــری و گردآوری آثار 
هنرمندان عکاس سراسر جهان و به منظور تهیه آرشیوی غنی 
برای آیندگان، نخستین  مسابقه بین المللی عکس قاب سرخ را 

برگزار می کند و روز شمار دریافت آثار رو به پایان است. 
همه آثار عکاسی که مستقیم و یا غیرمستقیم به مراسم ماه های 
محرم و صفر مانند: روضه خوانی، عزاداری، شبیه خوانی، نماز 
ظهر عاشورا و تاسوعای حسینی، توزیع نذری و ... می پردازد، 

می تواند در این مسابقه شرکت داده شود.
از عالقمندان درخواست شده تا ارسال آثار را به روز آخر نگذارند و 
در روزهای باقیمانده از فراخوان نسبت به ارسال آثار اقدام کنند.

علیرضا عطاریانی کارشــناس ارشــد پژوهش هنر دبیری این 
مسابقه را به عهده دارد. شورای سیاست گزاری نیز شامل رسول 
اولیازاده، علی پاکباز خسروشــاهی، رضا افشار، حامد نیرومند 
قوچانی، عمار رحمانی، حمیــده جعفری، مهدی یمینی، داود 
سیاری، محمد بابایی، داود یاراحمدی، ناصر محمدی، مجتبی 
محمودی، سیدجلیل حسینی زهرایی، تقی بخشی راد، محمد 
پهلوان، قدیر وقاری، شــرمین نصیری، علی جعفری، علیرضا 
عطاریانی، معصومه کریمی، رضا جاللی، محسن اسالم زاده و 

مهدی خوش نژاد هستند.
داورانی که این مسابقه را داوری خواهند کرد نیز رسول اولیازاده 
دکتری هنرهای تجسمی و مدرس دانشگاه و مدیر خانه عکاسان 
جوان، حمیده جعفری دکتری فلسفه هنر و  مدرس و دانشگاه، 
محمد بابایی دانشجوی دکتری علوم ارتباطات و مدرس دانشگاه، 
داود یاراحمدی  کارشناس ارشد اقتصاد هنر و  مدرس دانشگاه، 
ناصرمحمدی کارشناس ارشد عکاسی و  مدرس دانشگاه هستند.   

در متن این فراخوان آمده است:
عاشورا، نقطه اوج است و تبلور ارزش های اسالمی و انسانی که 
در چشمان بارانی بزرگ بانوی کربال حضرت زینب کبری )س( 
جز زیبایی نیست و هنوز و همیشه منشــا زیبابینی و شکوه و 
شکوفایی بزرگ ترین فضایل در ضمیر انسان هاست . از سوی 
دیگر راز مانایی هر تفکر  به فرموده رهبر فرزانه انقالب اسالمی 
، این است که با هنر آمیخته شود و چه هنری واالتر از زمانی که 
ترنم زالل اشک از دریچه نگاه هنرمند عکاس مسلمان، تصویر و 
تصور تراژدی عظیم  عصر عاشورا را جاودانه می کند و بهار را به 
دل ها می بخشد. مسابقه عکس قاب سرخ  ادای دین و تکلیف 
هنرمندان است به باور عاشورا و نذر نگاهی است که دل ها را تا 
ابد بیدار می کند و قلب ها را به تپش وا می دارد و بصیرت می 
بخشد، برای شناخت لشگریان حسینی و ابوالفضلی از یک سو 
و از سوی دیگر بازنمایی نقش شمر، عمر سعد، یزید و اشقیایی 

که همواره در کمین نور نشسته اند.
گفتنی است، شرکت در مسابقه برای تمام عکاسان جهان با هر 
ملیت، حرفه ای و آماتور و در هر سطح و شرایط سنی آزاد است 
و محدودیتی در سال تولید عکس ها نیست و عکاسان می توانند 
عکس های سال های گذشته خود را نیز ارسال کنند. عالقه مندان 
برای حضور در این رویداد و کسب اطالعات بیشتر می توانند به 

سایت خانه عکاسان جوان مراجعه کنند.
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