
از صحرای طبس تا عصر جدید
همان شن که در دهه 

حسین قدیانی
  یادداشت

۶۰ و در » صح��رای 
طبس « س��رباز خدا 
شد و باعث رسوایی سپاهیان ابرهه، چند دهه بعد 
در دست بانویی از خیل بی ش��مار بانوان هنرمند 
ایرانی، موجب خلق چنان هنری شد که توانست در 
کوران یک رقابت داغ، دل اغلب ایرانی   ها را ببرد و 
فرد پیروز » عص��ر جدید « لقب گی��رد، آن هم در 
زمانه ای که دشمن، مکرر بنا دارد دست و بازوی زن 
ایرانی را محدود و ناتوان نشان دهد؛ به جرم عفاف 
یا حجاب یا وقار یا وزانت که این همه، هنرهای اول 
بانوی ایرانی است! چند دهه قبل، شن های صحرای 
طبس، مأمور خدا ش��دند ت��ا در چش��م متجاوز 
طیاره های امریکایی بروند و شب   هایی که گذشت، 
همان ش��ن   ها در دس��ت یک زن ایرانی سبب ساز 
هنری شدند که واقعاً بهت آور بود و گویی در چشم 
همه بدخواهانی فرو رفت که تنها عامل موفقیت زن 
ایرانی را در دروغی آشکار، افتراق او از متانت ذاتی 
دختران حوا می خوانند! اینکه خانمی قادر باشد با 
شن، هم نقاشی کند و هم قصه بگوید و به خصوص 
آن قصه مادر ک��ه آخری��ن اجرایش ب��ود، الحق 
تحسین برانگیز بود! انتخاب مردم نیز تحسین برانگیز 
بود، چرا که از بین کارهای همه فینالیست ها، کار 
خانم فاطمه عب��ادی تقارب بیش��تری با معنی و 
مفهوم » هنر « داش��ت! بگذریم که در میان جمع 
منتخب، جز ایشان، گروه دیگری هم از خیل کثیر 
دختران هم وطن بودند که البته هنرنمایی شان نیز 
گروهی بود! از سویی دیگر، همین چند روز پیش 
بود که موفقیت آسیایی والیبالیست های زن ایرانی، 
باز هم تجلی توفیق بانوان جامعه شد و اضافه شد به 
آن پرچم زیب��ای منقش به نام » اهلل « که توس��ط 
کیمیا علیزاده به بلندای آس��مان رفت��ه بود! این 
دختران و زنان و بان��وان از همان نس��ل مادرانی 
هس��تند که در » دا « وصف دالوری ش��ان را بار  ها 
خوانده ایم یا حکایت خانم معصومه آباد که زمان 
جنگ حتی به اسارت دشمن هم درآمد لیکن خم 
به ابروی غرورش وارد نیاورد و محکم ایستاد تا زنده 
بماند! و با عزت، زنده بماند! دشمن بنا دارد با استناد 
افراطی ب��ه برخی ظواه��ر به خصوص ب��ا بهره از 
مجازستان، زن ایرانی را بی قید و بی بند و بار و اقال 
بی هنر بخواند و مفاهیم مقدس��ی چ��ون عفاف و 
حجاب را مخل رشد بانوان بنامد اما همان خدایی 
که شن صحرای طبس را به سربازی خود گرفت، 
همان شن را اسباب خلق هنر زنی از زنان ایران عزیز 
قرار داد! خوب اس��ت غافل از این نکات نباشیم و 
چش��م بر این حقایق نبندیم! عزم دشمن بر تفرق 
است؛ تقسیم مرد و زن جامعه بر اساس ظاهرشان 
و ایجاد جنگ و جیغ های ظاهری لیکن ما همه یک 
ملت واحدیم که دشمن واحدی داریم! شکی نیست 
که حجاب، هم حکم شرع و هم حکم قانون است و 
بی حجابی و بدحجابی، هم ناهنجاری دینی و هم 
ناهنجاری قانونی، لیکن زبان مواجهه با این عصر 
جدید، همان لسان زمان قدیم نیست، لذا به شدت 
باید مراقب زبان امر و نهی خود باشیم! اساساً پر و 

بال دادن به توفیقات این چنینی خوب است و مخل 
نقشه دشمن، گیرم حاال فالن زن موفق که سکویی 
را هم فتح کرده، دقیقاً آن حجاب مدنظر ش��رع یا 
قانون را نداشته باشد! بله! اما او سرباز ایران خودش 
اس��ت و با هر ظاهری که دارد، دل بسته این آب و 
خاک! دل او در هوای این آبادی است و هرگز اهل 
وطن فروشی یا پیوستن به کمپین های کذا نیست! 
غربزده نیس��ت! با دشمن نیس��ت! همین جا زاده 
می شود، همین جا رشد می کند، همین جا مفتخر 
به هنری می ش��ود و همین جا هم خواهد مرد، در 
همین خاک! اهتمام ما باید بر حفظ باشد؛ جذب، نه 
طرد! درس��ت در همان روز  هایی که دش��من زن 
ایرانی را عاری از هر هنری نشان می دهد و او را آدم 
خود معرف��ی می کن��د و مخال��ف وق��ار و عفاف 
می نامدش، هرچند روز شاهد توفیق بانوان ایرانی 
در عرصه ای هستیم! اینها را اوالً باید دید، ثانیاً باید 
نوشت! اشتباه است با تنگ نظری گمان بریم که این 
موفقیت   ها ربطی ب��ه ما ندارد! نه! م��ا باید حریص 
باش��یم در حفظ حتی یک دختر ایران��ی! و آنچه 
دشمن را عصبانی می کند، همین حرص و جوش از 
سر عقالنیت ماست! زن ایرانی آنقدر منزلت دارد که 
امام جمعه ای و سرداری جلویش خم می شود تا لوح 
افتاده او را، خودش از زمین برندارد! زن ایرانی آنقدر 
دارای اهمیت است که حاج قاس��م حتی دختران 
آن چنانی را هم مثل دختر خودش بخواند! و باز زن 
ایرانی چنان قابل اس��ت که رقابت های سخت را از 
جنس مخالفش ببرد، آن هم هم با رأی توده   ها و هم 
با آرای داوران! این عصر جدید ایران و عصر جدید 
جمهوری اسالمی است اما خدا هنوز هم گاه با زبان 
شن، با ما سخن می گوید! و دشمن بداند که اختالفی 
بین مردم ایران نیست! این متن یک فرزند شهید 
ده��ه ۶۰ درباره فرزن��دان دهه های بعدی اس��ت! 
خیابان انقالب، مملو از دختر و پسر موفق است که 
دخترش حتی با شن هم قادر به خلق هنر است! این 
همان ش��ن صحرای طبس و همان شن ریگستان 
فکه و همان ذره ذره خاک خوزستان قهرمان است 
که عطر شهیدان دارد! و حاال شده سبب ساز نقش و 
نگارهای یک بانو! این خاک در همین خاک، بدل به 
هنر می ش��ود! این همان خاکی است که حججی 
شهید رفت تا پای اجنبی، طراوتش را لکه دار نکند!

تا خاک ما دست اغیار نیفتد! باید هم با این خاک 
و با این ش��ن، هنر آفرید! و باید هم قص��ه مادر را 
تعریف کرد! احس��نت به دس��تان توانمند فاطمه 
عبادی که ب��ا همان خاکی که بهن��ام محمدی   ها 
و حس��ین فهمیده   ها و محس��ن حججی   ها حفظ 
کردند، هنر می آفریند! این همان خاکی است که 
محل رش��د و پرورش فرشچیان و س��میعی بوده! 
و س��عدی و حافظ و موالنا! و س��لمان و بوعلی! و 
مالصدرا و صیاد! و شیرودی و شیخ بهایی! و همت 
و میرزاکوچک! و بلباسی و کمال الملک! و اقبال و 
پروین اعتصامی! برخیز از خواب گران! اقبال! زمانه، 
شعر تو را می خواهد! ساز کن سروده ات را! بخوان! 
آری! این، عصر جدید فتوحات زن ایرانی در لوای 

نام مقدس خداوند است...  

اس�تقالل ب�ا شکس�ت براب�ر 
ماشین س�ازی در اولی�ن بازی 
فصل جدید لیگ برتر، لیگ نوزدهم را با شکست آغاز کرد. 
در ادامه رقابت های هفته اول لیگ برتر، عصر دیروز استقالل در 
تبریز میهمان ماشین سازی بود، مسابقه ای که رونمایی از تیم 
استراماچونی مربی ایتالیایی استقالل بود که آبی  ها با حضورش 
روی نیمکت تیم شان می خواهند یکی از مدعیان قهرمانی باشند. 
بازی با برتری ماشین سازی در دقایق ابتدایی آغاز شد و در دقیقه 
دوم شاگردان رسول خطیبی روی یک نفوذ در محوطه جریمه 
اس��تقالل می توانس��تند به یک گل زودهنگام برسند اما ضربه 
فیروز کریمی را سید حسین حسینی در مصاف تک به تک با یک 
حرکت دیدنی مهار کرد تا آبی پوشان در همان ابتدای مسابقه 
غافلگیر نشوند. با وجود برتری ماشین سازی، استقالل هم که با 
نزدیک شدن به دروازه حامد لک، به دنبال خلق موقعیت بود که 
جدی   ترین موقعیت استقالل را فرشید باقری در حالی که با پاس 
مرتضی تبریزی با دروازه بان ماشین سازی تک تک شده بود، از 
دست داد تا دروازه های دو تیم بسته بماند. در ادامه این استقالل 
بود که بر جریان بازی مسلط شد اما بی دقتی بازیکنان این تیم در 
زدن ضربات آخر سبب شد تا آبی  ها نتوانند از برتری شان استفاده 
کنند و نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد. نیمه دوم در 
حالی آغاز شد که بر خالف نیمه اول خبری از خلق موقعیت های 
خطرناک روی دروازه های دو تیم نبود و توپ بیش��تر در میانه 
میدان در گردش بود تا تماشاگران نظاره گر یک بازی کسل کننده 
باشند. در ادامه استراماچونی با تعویض فرشید اسماعیلی، محسن 
کریمی و مرتضی تبریزی نشان داد که از بازیکنان تهاجمی اش 
راضی نیس��ت. با تعویض های صورت گرفت��ه، دیاباته، قائدی و 
دشتی را به میدان فرس��تاد تا خط حمله آبی  ها تازه نفس شود. 
تغییرات اس��تراماچونی هرچند توانس��ت حمالت استقالل را 
زهردارتر کند اما تالش بازیکنان این تیم نتیجه ای در بر نداشت. 
در جدی   ترین موقعیت این نیمه سامان نریمان جهان در دقایق 
تلف شده روی یک ضدحمله با حسینی تک به تک شد که با تکل 
دانشگر متوقف شد تا مدافع اس��تقالل با دریافت کارت قرمز از 
بازی اخراج شود. ضربه ایستگاهی این خطا را اتابک زارعی با یک 
ضربه دیدنی وارد دروازه استقالل کرد تا ماشین سازی با یک گل 

پیروز شود و آبی  ها لیگ نوزدهم را با شکست آغاز کنند. 

 استقالل استراماچونی
 لیگ نوزدهم را با شکست آغاز کرد

جوابیه شرکت بازرگاني 
پتروشیمي به گزارش جوان

  درپي درج گزارشي در روزنامه جوان تحت عنوان » ابعاد پنهان 
شرکت بازرگاني پتروشیمی را آش��کار کنید« شرکت بازرگاني 
پتروشیمي در جوابیه ای به روزنامه جوان، ادعاهاي دکتر زاکاني را 
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رژیم صهیونیستی تلویحاً تأیید کرده که در حمله به مواضع حشدالشعبی در عراق دخیل بوده و طرح    هایی هم برای حمله به تأسیسات حیاتی انصاراهلل یمن 
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بازی جدید پلیس بد

بهره برداري از 13 پروژه در مناطق محروم 
مشهد  با حضور فرمانده کل سپاه

اروپایی     ها از کاهش تعهدات برجامی ایران که ممکن است به خروج این کشور از 
توافق هسته ای منجر شود، نگران هستند و تالش می کنند با پیشنهاد نیم بند خود 

زمان بخرند و تهران را همچنان در برجام حفظ کنند

سردار سالمي: 
سپاه هر جا نمادي از محرومیت دیده شود، حضور مي یابد

 » عصر جدید« تلویزیون 
با ورود به عرصه های جدید

یادداشت حسین قدیانی
از صحرای طبس تا عصر جدید

  بین الملل

شلیک  باور ایراني
نامش باور است، نشاني از مردمي که به خود و توانایي هاي شان اعتقاد 
دارند؛ با عددي در ادامه عدد حروف ابجد »یا رسول اهلل« به نشانه اعتقاد 
ایرانیان به پیامبري که سایه رحمتش از 1400 سال پیش تا همین االن بر 
سر ماست؛ باور 373. پیشرفته ترین سامانه دفاعي تاریخ ایران که در 
خدمت امنیت مردم سرزمین ماست و دیگر نیازي نیست براي داشتن 

سامانه پدافندي در این سطح، قرارداد خارجي ببندیم| صفحه2

ظریف در الیزه  با رئیس جمهور فرانسه مالقات کرد

بازداشت 
نمایندگان گراني!
از خودرو تا پوشک، مصونیت نمایندگان 

مجلس شامل مفاسد اقتصادي نشد
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