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فقدان وارده به جنابعالى  ما را سخت  اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهى  براى آن 
مرحومه و سالمتى و طول عمر با عزت براى شما و سایر بازماندگان از پروردگار  متعال 

خواهانیم.

جناب آقاى هوشنگ شیشه بران

اتحادیه دفاتر فروش آهن

مشیت الهى بـر ایـن تعلق گرفـته کـه در خزان زندگى یکى از عزیزانتان به ماتم بنشینید. درگذشت 
آن مرحومه را به جنابعالى و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، برایشان از درگاه خداوند متعال 

مغفرت و براى شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

جناب آقاى هوشنگ شیشه بران

اتحادیه صنف آلومینیوم اصفهان

مصیبت وارده سنگین و جانسوز اســت ولى در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره اى جز تسلیم و مصیبت وارده سنگین و جانسوز اســت ولى در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره اى جز تسلیم و 
رضا نیست. ضمن عرض تسلیت به جنابعالى، از خداوند منان براى آن مرحومه علو درجات و براى رضا نیست. ضمن عرض تسلیت به جنابعالى، از خداوند منان براى آن مرحومه علو درجات و براى 

بازماندگان محترم صبر و اجر مسئلت مى نماییم.بازماندگان محترم صبر و اجر مسئلت مى نماییم.

جناب آقاى هوشنگ شیشه برانجناب آقاى هوشنگ شیشه بران

اتحادیه صنف تولید کنندگان  و فروشندگان لوازم الکتریک و الکترونیکاتحادیه صنف تولید کنندگان  و فروشندگان لوازم الکتریک و الکترونیک

ضایعه وارده را از صمیم قلب تسلیت عرض نموده، براى جنابعالى و سایر بازماندگان صبر و 
اجر و براى آن مرحومه قرین رحمت الهى آرزومندیم.

جناب آقاى هوشنگ شیشه بران

اتحادیه صنف کفاشان

بانهایت تاســف مصیبت وارده را به جنابعالى و خانواده محترم  تســلیت عرض نموده واز 
خداوند متعال براى آن مرحومه رحمت وغفران و براى شما و ســایر بازماندگان طول عمر 

مسئ لت مى نماییم.

جناب آقاى هوشنگ شیشه بران

هیئت مدیره اتحادیه صنف مصنوعات استیل و برنج اصفهان

ضمن عرض تسلیت مصیبت وارده به جنابعالى و بازماندگان محترم، از درگاه خداوند ضمن عرض تسلیت مصیبت وارده به جنابعالى و بازماندگان محترم، از درگاه خداوند 
متعال براى آن مرحومه رحمت و مغفرت واسعه و براى شما و خانواده محترم صبورى متعال براى آن مرحومه رحمت و مغفرت واسعه و براى شما و خانواده محترم صبورى 

و شکیبایى مسئلت مى نماییم.و شکیبایى مسئلت مى نماییم.

جناب آقاى هوشنگ شیشه برانجناب آقاى هوشنگ شیشه بران

اتحادیه صنف خدمات وسایط نقلیه سنگیناتحادیه صنف خدمات وسایط نقلیه سنگین

غم از دست دادن عزیزان صبر عظیمى مى خواهد. ضمن عرض تسلیت به جنابعالى، براى 
شما و بازماندگان محترمتان صبر و شکیبایى و براى آن مرحومه غفران و رحمت واسعه 

الهى را خواستاریم.

جناب آقاى هوشنگ شیشه بران

اتحادیه صنف تعمیرکاران و فروشندگان ساعت

ضمن عرض تسلیت به جنابعالى، از درگاه خداوند متعال براى آن ضمن عرض تسلیت به جنابعالى، از درگاه خداوند متعال براى آن 
مرحومه رحمت و مغفرت و براى شما و بازماندگان محترم صبورى و مرحومه رحمت و مغفرت و براى شما و بازماندگان محترم صبورى و 

شکیبایى مسئلت مى نماییم.شکیبایى مسئلت مى نماییم.

جناب آقاى هوشنگ شیشه برانجناب آقاى هوشنگ شیشه بران

اتحادیه صنف خیاطاناتحادیه صنف خیاطان

ریاست محترم اتحادیه طال و جواهر استان اصفهان

ریاست محترم اتحادیه طال و جواهر استان اصفهانریاست محترم اتحادیه طال و جواهر استان اصفهان

ریاست محترم اتحادیه طال و جواهر استان اصفهان

ریاست محترم اتحادیه طال و جواهر استان اصفهانریاست محترم اتحادیه طال و جواهر استان اصفهان
ریاست محترم اتحادیه طال و جواهر استان اصفهان

ریاست محترم اتحادیه طال و جواهر استان اصفهان

ریاست محترم اتحادیه طال و جواهر استان اصفهان

ریاست محترم اتحادیه طال و جواهر استان اصفهانریاست محترم اتحادیه طال و جواهر استان اصفهان
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  شریفى تا نیم فصل 
بازیکن تراکتور  

مدافع سابق ذوب آهن که به واسطه مصدومیت هاى پیاپى از شرایط آرمانى فاصله گرفته است در گسترش فوالد هم نتوانست به روزهاى اوجش بازگردد.
مهرداد قنبرى پس از آنکه در بازگشت از مصدومیت نتوانست جایگاه خود را در سمت چپ خط دفاعى ذوب آهن از مهران درخشان مهر پس بگیرد تصمیم گرفت تا در نقل و 
انتقاالت گذشته از تیم اصفهانى جدا شود و به گسترش فوالد بپیوندد به این امید که در تیم تبریزى بیشتر فرصت بازى پیدا کند. اوضاع اما در عمل بر وفق مراد پیش نرفت 
و قنبرى در 11 هفته سپرى شده از لیگ برتر و 2 مرحله پشت سر گذاشته شده از جام حذفى در مجموع فقط در سه مسابقه به میدان رفت. دیدار با نفت تهران از هفته ششم 
لیگ برتر تنها مسابقه در فصل جارى بود که مدافع سابق ذوب آهن در آن در ترکیب اصلى گسترش فوالد قرار گرفت که تازه بین 2 نیمه همین دیدار هم تعویض شد. تغییر 
در کادر فنى گسترش فوالد هم تغییرى در وضعیت قنبرى به وجود نیاورد زیرا فیروز کریمى هم مانند لوکا بوناچیچ ترجیح داد تا احمدرضا زنده روح مدافع چپ تیمش باشد.

مدیرعامل گسترش فوالد رسماً اعالم کرد که قنبرى به صورت توافقى از تیم تبریزى جدا شده است. به این ترتیب، این مدافع 27 ساله نتوانست روزهاى خوبش در ذوب آهن 
را در گسترش فوالد تکرار کند. البته قنبرى در پنج هفته ابتدایى فصل به خاطر مصدومیت امکان همراهى تیمش را نداشت.

برخى گمانه زنى ها حکایت از آن دارد که باشگاه هاى مختلف 
براى نقل و انتقاالت زمستانى چشم به خروجى سایر باشگاه ها 
دارند. شاید عمده دیپروتى هاى باشگاه ها بازیکنانى با کیفیت 
مناسب باشند، اما یکى از باشگاه هایى که حتى خروجى هایش 
هم مى توانند در نقش یک ســتاره در تیم دیگرى بدرخشند 

استقالل تهران است.
 اســتقالل در نقــل و انتقاالت تابســتانى آن قدر ســتاره 
و بازیکــن شــاخص خرید کــه خروج هــر کــدام از آنها 
مى تواند بــا دعوت خــوب یک تیــم دیگر مواجهشــان 

کند.
 طبــق اخبار شــنیده شــده و بر اســاس اعــالم برخى از 
رسانه هاى نزدیک به باشگاه اســتقالل ،وینفرید شفر براى 
تقویت اســتقالل در خط دفاع و خط حمله برنامه هایى دارد. 
مربى آلمانى در برنامه هاى خود قصد دارد بازیکنانى را براى 
این دو پست به خدمت بگیرد. ضمن اینکه این مربى از تعداد 
زیاد هافبک ها در استقالل گله کرده و اعتقاد دارد این حجم از 
هافبک ها به کار تیمش نمى آیند. این نارضایتى ممکن است 
منجر به کنار گذاشــتن تعداد بیشــترى از بازیکنان این خط 

شود.
در همین راســتا احتماال یعقوب کریمى یکــى از اولین جدا 
شده هاى استقالل در نیم فصل لقب خواهد گرفت. بازیکنى 
که روند رو به رشدى هم نداشــته و غالبا نیمکت نشین بوده 

است. با توجه به اینکه محســن کریمى نیز بعد از نیم فصل 
دوم مى تواند براى استقالل به میدان برود و  در نتیجه تعداد 
بازیکنان خط میانى افزایش خواهد یافت و اینکه محســن، 
هم پست یعقوب است، احتمال جدایى یعقوب بیشتر از سایر 

هافبک هاست.
 ایران آنالین در این باره نوشــته: یک کریمى از اســتقالل 
کنار گذاشته خواهد شــد تا کریمى دیگر که مورد توجه آقاى 
سرمربى هم هســت، در فهرســت قرار بگیرد. گرچه براى 
کنار گذاشــتن یعقوب و دیگر بازیکنانى که نتوانسته اند نظر 
مســاعد شــفر و حتى پیش تر منصوریان را بــرآورده کنند، 
نیاز به بودجه اســت و اســتقالل عالوه براینکه باید مبالغى 
را براى جذب بازیکنان جدید در اختیار داشــته باشــد، باید 
بودجه اى را هم بــراى جلب رضایت ایــن بازیکنان در نظر 

بگیرد.
 ورزش ســه هم از احتمال دیپورت بازیکــن برزیلى آبى ها 
پرده برداشته و نوشته: در میان خروجى هاى استقالل در نیم 
فصل دوم احتماال نام پادوانى هم قرار خواهد داشت. مدافعى 
که از وقتى شــفر روى نیمکت آبى ها نشست هرگز به بازى 
گرفته نشد. شــفر آنقدر از پادوانى ناامید است که حتى حاضر  
مى شود روزبه چشمى را در پســت غیرتخصصى دفاع میانى 
به بازى بگیرد. این تصمیم بدان معنا اســت که شفر از مدافع 
برزیلى هیچ حــس رضایتمندى ندارد و بــه احتمال فراوان 
این بازیکن را هم در میان خروجى هــاى نیم فصل دوم قرار 

مى دهد.
بــه گــزارش نصــف جهان،امــا در روزهاى اخیــر  عمده 
گمانه زنى ها بر روى بیت سعید بوده است. مهاجمى که فصل 
پیش روزهاى درخشــانى را در اســتقالل خوزستان سپرى 
کرد، پى در پى گل زد و در قاب چشمان تیم هاى بزرگ لیگ 
قرارگرفت اما با پیوستن به استقالل نه تنها آن مهاجم گلزن 
نبود و موقعیت هاى بســیارى را از کــف داد، بلکه اکنون به 
نیمکت نشینى محض بدل شده که یک دقیقه بازى در ترکیب 

استقالل هم برایش آرزو است.
شفرگرچه ســعى کرده بیت سعید را به واســطه هزینه هایى 
که برایش شــده به شــرایط آرمانى برســاند اما تا به امروز 
توفیقى در ایــن راه نیافته و عمال این بازیکــن جنوبى بدل 
به مهره  درجه دوم شــده است. بیت ســعید دقیقا در همان 
مســیرى قرار گرفته که پیش تر براى بختیار رحمانى رخ داد 
و در اســتقالل به یک بیکاره بدل شــد. درباره جدایى بیت 
ســعید از اســتقالل اما هنوز شــفر به قطعیت نرسیده است 
و همچنان فضــا را براى این بازیکن باز گذاشــته تا شــاید 
توانایى هایش را نشان دهد و به یکى از مردان کلیدى تبدیل 

شود.
 بیت سعید فرصت آنچنانى براى اثبات شایستگى هاى خود 
براى بدل شدن به مهاجمى سیرى ناپذیر و گلزن ندارد و اگر در 
بازى هاى باقیمانده تا پایان نیم فصل و شروع نقل و انتقاالت 
بتواند نظر مساعد کادر فنى را جلب کند احتماال در نیم فصل 

دوم هم پیراهن استقالل را خواهد پوشید اما غیر از این باشد 
او نیز باید با پیراهن آبى استقالل وداع کند. درباره پادوانى و 
یعقوب کریمى هم همین فضا وجود دارد و اینطور نیست که 
بگوییم شــفر با وجود نارضایتى هاى بســیارى که از این دو 

بازیکن دارد آنها را قطعا در فهرست خروجى قرار داده است.
 شــاید اگر در بازى هــاى آتــى اتفاقاتى رخ دهــد که این 
بازیکنان بــه ترکیب اصلى اســتقالل برســند و در ترکیب 
آبى ها نمایش مطلوبى از خود ارائه کنند شاید نظر شفر تغییر 
کند و از آن سو استقالل هم ناچار نباشــد که هزینه هایى را 
براى جلب رضایت این بازیکنان تامین و بخشــى از بودجه 
خود را هم مصــروف جذب جانشــین هاى ایــن بازیکنان

 کند.
 سید مهدى رحمتى نیز طبق شنیده هاى ما عالقه زیادى به 
جدایى دارد اما هنوز مشخص نیست که باشگاه و شفر به خروج 

او رضایت مى دهند یا خیر.
بر اساس اخبار دریافتى غیر رسمى ما از دو باشگاه اصفهانى، 
در روزهاى اخیر تماس هایى بیــن رحمتى و برخى نزدیکان 
سپاهان برقرار شده و در صورتى که رضایتنامه وى صاد شود، 
او از نیم فصل در اصفهان و اردوگاه زرد حضور خواهد داشت.

امیر قلعه نویى نیز مشــغول بررســى خروجى هاى قطعى 
استقالل و سایر باشگاه هاست اســت و اگر یک یا دو تن از 
بازیکنان دیپورتى آبى ها را در نیم فصل در ذوب آهن دیدید 

خیلى تعجب نکنید. 

رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ اعالم کرد مهدى شریفى تا نیم فصل 
بازیکن تراکتورسازى است.

مهدى شریفى مهاجم تیم تراکتورســازى تبریز روز 21آبان ماه خدمت 
سربازى اش در این تیم به پایان رسید و با توجه به قراردادى که با سپاهان 
دارد، ادامه حضورش تا نیم فصل در تراکتورسازى با مجوز باشگاه سپاهان 
امکان پذیر است. البته شریفى حتى در صورت بازى نکردن براى تراکتور 
براى ســپاهان هم تا نیم فصل نمى تواند به میدان برود؛ اما حضورش در 

چهار مسابقه آینده تیم تبریزى منوط به نظر سپاهانى ها است.
از این رو با توجه به اینکه اولین بازى تراکتورسازى با سپاهان در لیگ برتر 
است، احتمال دارد مسئوالن باشــگاه اصفهانى اجازه ندهند او مقابل تیم 

شان به میدان برود.
با این حال ســعید فتاحى، رئیس کمیته مسابقات ســازمان لیگ در این 
خصوص گفت:  شریفى تا نیم فصل با تراکتورسازى قرارداد دارد و تا آن 
زمانى مشــکلى براى بازى کردن در تیم تبریزى ندارد. اینکه مى گویند 
سپاهان باید مجوز بدهد هم یک بحث داخلى است که مشکلى وجود ندارد 

و این مهاجم مى تواند تا نیم فصل براى تراکتورسازى بازى کند. 

بدبیارى هاى قنبرى

مغضوبین آبى به اصفهان مغضوبین آبى به اصفهان 
مى آیند؟مى آیند؟

 فدراسیون فوتبال آسیا در دستور العمل خود ابهام درباره 
تیم هاى ایرانى را برطرف کرده است.

با حذف نفت تهــران به عنوان قهرمــان جام حذفى از 
مسابقات لیگ قهرمانان فصل آینده، ذوب آهن اصفهان 
به عنوان چهارمین ســهمیه ایران در فصل آینده لیگ 
قهرمانان آســیا طبــق قوانین AFC شــرکت خواهد 

کرد.
بنابر قوانین فدراســیون فوتبال آســیا و به استناد بند 
12، ماده 5 آییــن نامه حضور در لیگ قهرمانان ســال 
2017 باالتریــن تیم حاضــر در لیگ فصل گذشــته 
که موفــق به دریافت گواهى حرفه اى ســازى شــده 
اســت مى توانــد در لیگ قهرمانان آســیا شــرکت 

کند.
موضوع مهم امــا در این میان با توجه به نامشــخص 
بودن وضعیت سهمیه ایران در لیگ قهرمانان، معرفى 
سهمیه شــماره دو ایران در فصل آینده لیگ قهرمانان 
است. سهمیه ایران به عنوان چهارمین و یا سومین تیم 
منطقه غرب آســیا دو تیم در مرحله گروهى و دو تیم در 
مرحله حذفى خواهد بود و اگر اتفاقات سال گذشته مانند 
حذف نمایندگان عراق و کویت تکرار نشود، نمایندگان 
سوم و چهارم فوتبال ایران در مرحله پلى آف و یا حذفى 

شرکت خواهند کرد و از این رو مشخص شدن سهمیه 
دوم ایران که مى تواند در مرحله گروهى حاضر شود، 

حائز اهمیت است.
AFC در آییــن نامــه اى کــه بــراى

 فدراسیون هاى فوتبال ارسال کرده، صراحتًا 
درباره حذف قهرمان جام حذفى در صورت 
عدم دریافت مجــوز صحبت نکرده اما دو 
نکته در این آیین نامه نشــان مى دهد که 
استقالل به عنوان نایب قهرمان لیگ، بعد 
از پرسپولیس نماینده دوم ایران خواهد بود 
و این شــانس را دارد تا مستقیم در مرحله 

گروهى حاضر شود.
اولین نکته بــه این موضوع اشــاره دارد که 

در این آییــن نامه هیچگاه بــه نایب قهرمان 
جام حذفى اشــاره نشــده زیــرا ماننــد تمامى 

تورنمنــت هاى حذفــى تنها قهرمان جــام حذفى 
مهم اســت و تیم دوم، ســهمیه اى کســب نمى کند. 
نفت تهــران نیز موفق بــه دریافت گواهــى حرفه اى 
سازى نشده و همچنان قهرمانى این تیم در جام حذفى

 پا بر جاست.
دومین نکته به ماده 3 بند 12 باز مــى گردد. AFC در 

این بند به این موضوع اشــاره مــى کند که 
اگر فدراســیون فوتبال یک کشــور مسابقات 
جام حذفــى ملى(سراســرى) نداشــته باشــد، 
چهار تیم حاضر در مســابقات لیــگ قهرمانان بر 
اســاس رتبه لیگ رده بندى خواهند شــد و به این 
ترتیب اســتقالل با توجه به نایــب قهرمانى در فصل 
گذشــته، مى تواند مســتقیمًا راهى مرحلــه گروهى

 شود.

جام حذفى نایب قهرمان ندارد

خوشحالیم 
ذوب به آسیا رفت

هافبک تیم ذوب آهن از اینکه نام تیمش در جمع آسیایى ها قرار گرفته ابراز 
خوشحالى کرد و درایت مدیریت باشگاه را عامل اصلى این موضوع دانست.

مهدى مهدى پور هافبک تیم ذوب آهن در مورد حضورشان در لیگ قهرمانان 
آسیا به جاى نفت تهران گفت: براى ذوب آهن  و حضورش در آسیا خوشحالم 
و خدا را شکر که ذوب آهن بار دیگر فرصت حضور در این رقابت ها را به دست 
آورد؛ اما از سوى دیگر براى نفت تهران و اتفاقى که براى آنها رخ داد ابراز تأسف 

مى کنم و امیدوارم این فرصت بار دیگر براى آنها در فصل آینده رقم بخورد.
او در این خصوص از درایــت آذرى و وصول همه طلب ها طى ســال هاى 
حضــورش در ذوب آهن مى گویــد: باتوجه بــه اتفاقات چند ســال اخیر و 
شکایت هاى متوالى در فدراســیون براى وصول طلب ها باید از درایت آقاى 
آذرى تشکر کرد که اجازه ندادند ذوب آهن طى مدت حضور ایشان با چنین 
اتفاقاتى رو در رو شود. ایشان ابتداى امر پس از در دست گرفتن سکان هدایت 
ذوب آهن به تسویه حســاب هاى مالى پرداختند که این مساله امروز یکى از 

امتیازات بارز ذوب آهن به حساب مى آید.
وى ادامه داد: با اتفاقى که براى نفت و ســایر تیم ها افتــاده مى فهمیم که 
چقدر آقاى آذرى کار بزرگ و خوبى انجــام داده اند و امروز ذوب آهن باتوجه 
به امکاناتى که دارد آسیایى شد؛ امیدوارم  از فرصتى که برایمان رقم خورده 
بهترین استفاده را ببریم و دل هوادارانمان را با موفقیت  در این تورنمنت شاد 
کنیم. او در مورد اینکه آیا مى توانند نتایج خوبى در این مسابقات کسب کرده 

گروهمــان خیلى و به مراحل باالتر صعود کنند هم مى  گوید: پارسال 
که اکنون به سخت بود؛ ما در گروهمان با االهلى و العین 

دور بعد صعود کرده اند مصاف ســختى 
داشتیم. البته ما تا آخرین هفته این امید 
را داشتیم که بتوانیم االهلى را شکست 
دهیم و به مرحله بعد صعود کنیم، اما خب 

نشد. امیدوارم امسال نتایج فصل 
گذشته را جبران کنیم تا از 

گروه خودمان صعود 
کنیم.

فبــک  ها
ذوب آهــن در 
رابطــه با جدایى 
پهلوان و تبریزى 

ز  جمع ذوب آهنى ها ا
احســان  مى گوید: 
و مرتضى بازیکنــان بزرگى 
در لیگ و آسیا هســتند. آنها 
همیشه در تمام مقاطع کمک 
حال تیم بوده انــد و نبود آنها 
در ذوب آهن مطمئنًا بى تأثیر 
نخواهد بود؛ امــا دقیقًا در کم 
و کیف اینکه چــه تصمیمى 
خواهند گرفت و اینکه آیا جدایى 
آنها شایعه اســت یا نه، نیستم. 
امیدوارم هر تصمیمى مى گیرند 
در پیشرفت فوتبالى شان تأثیرگذار 
باشد و هرکجا حضور دارند موفق 

باشند.

بهاره حیاتى

تیم فوتبال پیکان در صورت پیروزى در بازى امروز مى تواند 
براى اولین بار در این فصل صدرنشین لیگ برتر شود.

رقابت هاى هفته دوازدهم لیگ برتر از امروز با انجام دو بازى 
گسترش فوالد-استقالل خوزســتان و پیکان-صنعت نفت 
آبادان آغاز مى شود. پیکان با 23 امتیاز هم امتیاز با پرسپولیس 
تیم دوم و با اختالف 2 امتیاز نسبت به پارس جنوبى صدرنشین 
در حال حاضر در رده سوم قرار دارد؛ اما اگر این تیم بتواند در این 
بازى برابر صنعت نفت آبادان به برترى برسد، مى تواند براى 
اولین بار در این فصل صدرنشین رقابت هاى لیگ برتر شود. 
پیکان براى رسیدن به این هدف کار سختى دارد و باید از پس 
صنعت نفت آبادان تیم پرمهره و سرسخت این فصل از رقابت 
ها بربیاید؛ اما اگر پیکانى ها موفق به کسب 3 امتیاز شوند آن 
وقت طعم صدرنشینى را خواهند چشید. این صدرنشینى البته 
مى تواند تا روز دوشــنبه که دیگر بازى هاى این هفته برگزار 
مى شود ادامه داشته باشد، چرا که پارس جنوبى و پرسپولیس 
در صورت پیروزى این جایگاه را از پیکان پس خواهند گرفت. 
اما اگر پارس جنوبى در بازى دشــوار برابر فوالد بازنده شود و 
پرسپولیس نیز نتیجه اى غیر از برد برابر پدیده به دست بیاورد 
آن وقت پیکان حداقل مى تواند یک هفته دیگر صدرنشــین 
و تیم اول جدول رده بندى باشد. شــاگردان جاللى اما براى 
رسیدن به این مهم ابتدا باید صنعت نفت را از پیش رو بردارند و 

باید دید آیا این اتفاق رخ خواهد داد؟

فرصت صدرنشینى 
براى خودروسازان

ن سهمیه 
ضر شود،

ى
 ً

 
ن 

مامى 
م حذفى 

این بند به این موضوع اشــاره مــى کند که 
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نشد. امیدوارم امسال نتایج فصل 
گذشته را جبران کنیم تا از
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ز  جمع ذوب آهنى ها ا
احســان  مى گوید: 
و مرتضى بازیکنــان بزرگى

در لیگ و آسیا هســتند. آنها 
همیشه در تمام مقاطع کمک 
حال تیم بوده انــد و نبود آنها 
در ذوب آهن مطمئنًا بى تأثیر 
نخواهد بود؛ امــا دقیقًا در کم 
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آنها شایعه اســت یا نه، نیستم. 
امیدوارم هر تصمیمى مى گیرند 
در پیشرفت فوتبالى شان تأثیرگذار 
باشد و هرکجا حضور دارند موفق 

باشند.
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مرورى بر سه سال و نیم زندگى لهستانى هاى آواره از جنگ جهانى دوم دراصفهان

نمایشگاه «متولدین لهستان مستقل، لهستانى ها؛ کودکان اصفهان پس از 75 سال تو به اصفهان باز خواهى گشت
به ایران بازمى گردند» نمونه هایى از میراث لهستان را از طریق مجموعه اى منحصر 
به  فرد از نگاتیو هایى که در اســتودیوى ابوالقاسم جال، نیم  قرن بعد از پایان یافتن 
جنگ  جهانى دوم یافت شده است، ارائه مى کند. این نمایشگاه که توسط مؤسسه 
«آدام میشکویچ» برگزار مى شود، شــامل چندین عکس  است که تاکنون هیچگاه 
به نمایش در نیامده اند و اقامت پناهجویان لهستانى در خالل جنگ  جهانى دوم را 

مستند کرده اند. 

نصف جهان   از در که وارد گالرى شماره 1 موزه هنرهاى معاصر مى شوید، یکى از تابلوهاى آویخته 
بر دیوار که نظرتان را به خود جلب مى کند، پرتره مرد جوانى با ســبیل هیتلرى است که ُمد مردان 
ایران در سال هاى دهه 20 بوده است. این جوان همان کسى اســت که دسترنجش در قالب 67 
تابلوى این نمایشگاه، بخش مهمى از تاریخ اصفهان را در سال هاى نیمه اول قرن بیستم روایت 
کرده است. پس بیراه نیســت اگر بگوییم ماحصل تاریخ نگارى مستند این پرتره که بر دیوار میان 
دو پنجره قدیمى ساز گالرى آویزان شده، همه آن چیزى است که قرار است در گالرى شماره 1 به 

بازدید کنندگان عرضه شود.

لهستانى ها در «شرق»
سال 1312، «ابوالقاسم خان جال» تقریباً هجده نوزده ساله بود که کار عکاسى را به صورت حرفه اى 
در محلى کوچک مقابل مدرسه چهارباغ آغازکرد. این عکاسخانه ابتدا متعلق به «صور اسرافیل»، 
استاندار وقت اصفهان بود و به نام «مهر آیین» خوانده مى شد اما بعد از آنکه جال آنجا را محل کارش 
قرار داد، نام عکاسخانه به «شرق» تغییر پیدا کرد و به تدریج هم مشتریان زیادى را به خودش دید. 
جال، عاشق کارش بود. او از هر اتفاقى که در اصفهان مى افتاد عکس مى گرفت؛ از مراسم مذهبى، 
لشکرى و کشورى گرفته تا حوادث مختلف در سرتاسر شهر. وقتى سفیران و رؤساى دیگر کشورها 
به اصفهان مى آمدند به اولین کسى که زنگ مى زدند تا آن مراسم را پوشش دهد، ابوالقاسم جال بود. 

او هم بدون هیچ معطلى به سر قرار مى رفت و با عشق، عکاسى مى کرد.
ابوالقاســم جال از اولین پایه گذاران عکاســى خبرى در اصفهان بــود. وى در آتلیه اش عکس 

مى گرفت، اما بیشتر ترجیح مى داد در حرکت باشــد و از اخبار و وقایع موجود عکس تهیه کند. به 
همین دلیل، وى به عنوان عکاس-خبرنگار با روزنامه هــا و مراکز مختلف همکارى مى کرد و به 
همین دلیل اطالعاتش از وقایع روز کم نبود. عکس هاى بسیارى از جال به یادگار مانده است که 
براى مثال مى توان از مجموعه عکس هاى مشاغل سنتى اصفهان، کارخانه ها و تظاهرات کارگرى 

در اصفهان و... نام برد.
 اوایل سال 1321 که لهستانى هاى فرارى از دست آلمان و شوروى به اصفهان آمدند، ابوالقاسم جال، 
این مهاجران جنگزده را به عکاسخانه اش دعوت و از آنها در استودیو یا خارج از آن تصویربردارى 
مى کرد. البته بیشتر وقت ها خود لهستانى ها به «شــرق» مى رفتند تا از دوران اقامتشان در شهر 
اصفهان، عکس هاى یادگارى بگیرند. زنان پرستار با لباس هاى مخصوص پزشکى، کودکانى که 
آن زمان مى گفتند والدینشان را در جنگ از دست داده اند، زنان جوان و دخترانى که محصل بودند، 
بیشترین مشترى هاى عکاسخانه شرق به حساب مى آمدند. جال سعى مى کرد بهترین عکس ها را 
در بهترین حالت ها از آنها بگیرد. از بعضى ها پول مى گرفت و از عده اى که مى دانست از نظر مالى 

وضعیت خوبى ندارند هزینه اى دریافت نمى کرد.
زنان و کودکان لهستانى که به عکاسخانه شرق مى رفتند، آنقدر ذوق زده بودند که در پوست خود 
نمى گنجیدند و هر چه جال به آنها درباره حاالت ایستادن یا نشستنشان مى گفت، گوش مى دادند. 
یکى از همین  زنان وقتى عکس گرفتن از او تمام شــد، یک پیراهن مردانه و یک جعبه شــیرینى 
به جاى پول به جال مى دهد. یکى از فرزندان ابوالقاســم جال مى گوید هنــوز آن پیراهن را حفظ 

کرده اند. 

مردى به دنبال سوژه
ابوالقاسم جال  همیشه دنبال سوژه هاى بکر مى گشت و ورود لهستانى ها به اصفهان سوژه اى داغ 
برایش محسوب مى شد. جال از همان اولین روزهاى ورود جنگزده ها به اصفهان به دنبال عکاسى 
از آنها بود. وقتى کامیون حامل زن ها و بچه هاى لهستانى وسط چهارباغ توقف کرد، این عکاس 
معروف شهر، دوربینش را برداشت و شروع کرد به عکاسى. فرداى آن روز عکس هایش در یکى از 
روزنامه هاى اصفهان چاپ شده بود. او از این واقعه بسیار خوشحال بود و همین باعث شد که پایان 
هر هفته به استقبال کودکان بى سرپرست برود و با اجازه مربیانشان آنها را به عکاسخانه اش دعوت 
کند. او در طول سال هاى حضور لهستانى ها در اصفهان(1321 تا 1324) حدود هزار و300 عکس 
از این آوارگان گرفت در حالى که پشــت هر عکس زمان و تاریخ دقیق کارش را ثبت مى کرد. آن 
تعداد از نگاتیوهایى که از کارهاى ابوالقاسم جال باقى ماندند،  بعدها به گنجینه اى ارزشمند از تاریخ 

اصفهان تبدیل شدند.

یک اتفاق تلخ
داستان عکاســى ابوالقاســم جال در اصفهان، همه اش هم به خوبى و خوشى طى نمى شد. یکى 
از فرزندان این عکاس معروف دهه 20 تعریف مى کند که  چند ســال بعد از خروج لهستانى ها از 
اصفهان، عده اى به مغازه پدرش حمله و آرشیو عکس هاى چند ساله اش را پاره کردند و در حوض 
آب مقابل عکاسخانه ریختند. جال در مقابل این حمله مقاومت کرد اما نتوانست در برابر آنها طاقت 
بیاورد و باالخره تسلیم شد. هرگز معلوم نشد آنها واقعًا چه کسانى بودند ولى ظن خانواده به رقیبان 
قدیمى ابوالقاسم جال مى رفت که چشم دیدن پیشرفت همکارشان را نداشتند. با اینکه در این حمله 
خسارت زیادى به عکاسخانه شرق وارد شد اما عکاس شهر،کمر خم نکرد و به عکاسى اش ادامه داد. 
ابوالقاسم خان  جال، فرزند اسماعیل، از پیشگامان عکاسى در اصفهان، در سال 1294در اصفهان 
به دنیا آمد ودر 18 آذر ماه سال 1358 در سن 64 ســالگى از دنیا رفت. پیکرش را در تکیه گلزار به 

خاك سپردند.

درباره راوى تاریخ مستند حضور آوارگان لهستانى در ایران

جـالى اصفهان
نصف جهان- اینکه چطور شد «پریسا دمندان»، عکاس 
و تاریخ هنرشناس اصفهانى، از یک انبار قدیمى در شهر 
محل زادگاهش، گنجینه اى از تصاویر تاریخ ســرزمین 
زاینده رود را بیرون آورد و آنها را از غبار چند ده ساله بزداید، 
داستان شکل گرفتن نمایشگاهى است که این روزها در 

موزه هنرهاى معاصر اصفهان برپاشده است. 
دمندان حین تحقیق در مورد شــروع عکاســى در شهر 
اصفهان، به صورت اتفاقى ایــن مجموعه  منحصربه فرد 
که جعبه هایى از صفحه هاى نگاتیو  شیشه  اى بود را کشف 
کرد. وى  در ســال 1390، در کتابى بــا عنوان «کودکان 
اصفهان»  بخشى از این مجموعه را ارائه کرده است. این 
پرتره ها توسط ابوالقاسم جال، عکاس نام آشناى اصفهانى 
ثبت شده و همانطور که نمونه اى عالى از هنر عکاسى در 
سال هاى اولیه  است، گواهى است مهم بر سرنوشت مردم 
لهستان در دوران جنگ. این مجموعه  شامل عکس هاى 
دسته جمعى و تک پرتره هاى آتلیه اى و همچنین تصاویرى 
از جامعه  لهستانى هاست که در بیرون از استودیو عکاسى 

شده اند.
خود پریســا دمندان درباره چگونگى پیدا کردن این آثار 

باارزش مى نویسد:
«جستجو در زمینه ریشه هاى پیدایش عکاسى در شهر 
زادگاهم اصفهان، مرا به یافتن عکاسخانه هاى قدیمى و 
کنکاش در احوال عکاسان چهره نگار این شهر کشاند. در 
همان ابتداى راه، با مراجعه به عکاسان سالخورده شهر، 
پى بردم که عکاسى "شــرق" واقع در خیابان چهارباغ از 
جمله استودیوهاى قدیمى شهر است که همچنان توسط 
پسران مرحوم ابوالقاسم جال، عکاس برجسته اصفهانى 
به کار خود ادامه مى دهد. هر دو پسر عکاس، آقایان رضا 
و على جال، با کمال مهربانى پذیرایم شــدند و اطالعات 
باارزشى در مورد زندگى پدرشان در اختیارم قرار دادند. 
آوازه عکاسى شــرق در اصفهان، مدیون مهارت و دقت 
بسیار ابوالقاسم جال در پرتره نگارى و نیز سال ها تجربه در 
زمینه عکاسى مستند و خبرى بود. حاصل تالش او، آرشیوى 
شامل هزاران نگاتیو شیشه اى در انبار متروك پشت مغازه، 
بر روى رف هاى خاك گرفته، به فراموشــى سپرده شده 
بود. شیشه ها همچنان در جعبه هاى مقوایى قدیم، با آرم 
تجارى کمپانى هاى تولیدکننده مواد حســاس عکاسى 
چون کداك، آگفا، لومیر و گورت نگهدارى مى شــدند و 
عکاس، موضوع و تاریخ گرفته شــدن عکس ها را با خط 
خوش بر روى جعبه ها نوشته بود. روى بیش از 20 جعبه 
عنوان "لهستانى، 24- 1321" به چشم مى خورد. پسران 
ابوالقاسم جال برایم تعریف کردند که پدرشان از هزاران 
پناهنده لهستانى که در زمان جنگ جهانى دوم به اصفهان 
انتقال یافته بودند در اســتودیوى خود عکس مى گیرد. 

پسران عکاس با نهایت اعتماد، مجموعه اى از آثار پدرشان 
و نیز مجموعه شیشه هاى پناهندگان لهستانى را در اختیارم 
قرار دادند تا با فرصت کافى آنها را بررسى و در آثار خود از 
آنها استفاده کنم. با مطالعه دقیق تر شیشه ها معلوم شد 
که مجموعه لهستانى ها، حاوى بیش از هزار و صد قطعه 
شیشــه نگاتیو در ابعاد 4×6، 9×6 و 12×9 سانتیمتر و 
دربردارنده پرتره هاى اســتودیویى تک نفره یا گروهى و 
نیز معدودى پرتره هاى گروهى که در خارج از استودیو و در 
محل اقامتگاه هاى لهستانى ها گرفته شده اند، است. نکته 
عجیب درباره این عکس ها این بود که بیشتر لهستانى هایى 
که در عکس ها دیده مى شــدند را بچه ها، جوانان و زنان 
تشکیل مى دادند و مردها، به استثناى معدود سالخوردگان یا 
مردانى در لباس نظامى، حضور کمترى در عکس ها داشتند. 
تحقیقات بیشتر درباره دلیل حضور این پناهندگان در شهر 
اصفهان، فرســنگ ها به دور از وطن اصلى شان، پرده از 

داستانى تلخ و هجرانى ناخواسته برداشت.»

پایان جنگ، آغاز عشق
پریســا دمندان درباره عکس هایى که تعدادى از آنها در 
نمایشگاه اصفهان به نمایش درآمده است نیز مى نویسد: 
«در این عکس ها، با اینکه واقعیــت تلخ جنگ در بیرون 
استودیو جریان دارد، انگار عصاره ناب زندگى توانسته، 
براى لحظاتى، واقعه را با تمامى خشونت و زشتى اش پس 
براند و بر شیشه ها ضبط شود . براى لحظه اى، صحنه جنگ 
در پشت دود و غبار محو شده است، تفنگ ها از غرش باز 
مانده اند و ملودى آرام موســیقى پولنس از دور به گوش 
مى رسد و دختربچه اى در سکون منجمد عکس مى رقصد.»

شرح یافتن هزاران نگاتیو شیشه اى در یک انبار متروك

پرتره هاى لهستانى ها چگونه به نمایشگاه اصفهان رسید

ویژه نمایشگاه سالگرد ورود مهاجران لهستانى به اصفهان
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بعد از ظهر 18 مهرماه 1396- 
خانه قدیمى ظل الســلطان «موزه هنرهاى 

معاصر اصفهان»
در یکــى از اتاق هــاى تو در تــو و بــزرگ عمارت 
منتسب به محل اقامت ظل الســلطان، لهستانى ها و 
اصفهانى ها در کنار هم عکســى به یادگار مى گیرند. 
لهستانى ها از ســفارت این کشور در تهران به اصفهان 
آمده اند و اصفهانى ها عمدتًا دســت انــدرکار برپایى 
یک نمایشــگاه متفاوت در این ساختمان تاریخى شهر 
هستند. مناسبت این عکس یادگارى، افتتاح نمایشگاه 
پرتره هاى آوارگان لهستانى اســت که 75 سال پیش 
براى در امان ماندن از جنگ جهانــى دوم به اصفهان 
پناهنده شده بودند. عنوان نمایشگاه، رازگشاى متفاوت 
بودن آن است: «متولدین لهستان مستقل، لهستانى ها؛ 
کودکان اصفهان بعد از 75 سال به ایران باز مى گردند.»

■■■
اســفندماه 1392- ورشــو پایتخت 

لهستان
مردم لهستان با نصب لوح ســپاس در یکى از میادین 
اصلى شهر ورشو، از مهمان نوازى مردم ایران از مهاجران 
لهستانى در زمان جنگ جهانى دوم قدردانى مى کنند. در 
این مراسم که بازماندگان مهاجران لهستانى «بچه هاى 
اصفهان»، فرهیختگان عالقه مند به ایران، نمایندگان 
جامعه دیپلماتیک مقیم ورشــو و مقامات کشــورى و 
لشکرى لهســتان شــرکت دارند، معاون وزیر خارجه 
لهستان این لوح سپاس را نشــانه احترام مردم لهستان 
به مهمان نوازى مردم ایران مــى داند. پیش از آن هم، 
سفارت لهستان در ایران از شهرداران اصفهان، تهران 
و بندرانزلى براى حضور در مراســم رونمایى از این لوح 
سپاس دعوت کرده بود تا خاطره مهمان نوازى مردم این 

سه شهر را در اوج جنگ جهانى دوم زنده کند.
■■■

اصفهان ما همان شــهر شرقى هزار و 
یکشب بود که هیچ شباهتى با تجربه تلخ 
و دردناك ما در جهنم روســیه نداشت. 
اصفهان در دریــاى هالکت بار جنگ، 

جزیره امن و بهشتى واقعى بود.*
■■■

نیمه اول فروردین ماه 1321- بندر انزلى 
4 کشتى روســى مملو از پناهندگان لهســتانى مقیم 
شوروى به ساحل انزلى مى رســند. هزاران سرباز، زن 
و کودك لهســتانى با وضعیت رقت بار در این کشتى ها 
به سر مى برند. بسیارى از آنها مبتال به تیفوس و ماالریا 
هســتند. تأثیر کمبود ویتامین بر جســم آنها به وضوح 
معلوم اســت به طورى که افتادن دندان ها و خونریزى 
دایمى لثه ها، برایشــان یک موضوع عادى است. سیاه 
ســرفه، مخملک، تب هاى رماتیســمى، بیمارى هاى 
قارچى و عفونت هاى ناشى از گزیدگى ساس و شپش، به 
همزیستانى دایمى براى این پناهندگان تبدیل شده اند.

کشتى ها پهلو مى گیرند و این بازماندگان اردوگاه هاى 
مرگ شــوروى، پاى بر خاك ایران مى گذارند. گویى 
دنیا را به آنها داده اند. بیشــتر از آنکه خوشحال باشند، 
بهت زده اند. آیا رنج سه سال زندگى در بدترین مناطق 
شوروى و در سخت ترین شــرایط ممکن، پایان یافته 
است؟ از نگاه آنها، بندرانزلى بهشتى است در برابر جهنم 
شوروى. هزار و 549 مرد، شش هزار و 90 زن، سه هزار 
و 626 کودك و 976 زن (در خدمــت نظامى) حاال در 
بندرانزلى هستند. مردم محلى با چشمانى مهربان اما با 
شگفتى به این مهمانان ناخوانده مى نگرند. به آنها آب 
و غذا و لباس هاى تمیــز مى دهند و لباس هاى آکنده از 

شپش مهاجران را آتش مى زنند. 
چهار کشتى روســى بعد از پیاده کردن مسافرانشان به 
شوروى باز مى گردند. آنها قرار است ده ها هزار لهستانى 
دیگر را نیز از اردوگاه هاى این کشــور به ایران منتقل 
کنند. ساکنان چندین شهر ایران و از جمله اصفهان باید 
براى حداقل سه سال، میزبان 116 هزار و 131 پناهنده 
لهستانى باشــند که قربانى مصالحه «آدولف هیتلر» و 
« ژوزف استالین» شده اند. فصل تاریخى مهمى براى 
کشور ما در شرف رقم خوردن است. شهر اصفهان هم 

در این فصل، جایگاه درخورى دارد.
■■■

آنها که از میهنشان به زور تبعید شدند، 
دلتنگ بازگشت به آشیانه شان بودند، 
اما بیمارى و بینوایى ساییدشان، پس به 
ناچار در اینجا در خاك بیگانه فرو خفتند.

■■■
دهم شهریور ماه 1318- دو سال و نیم 

قبل از ورود مهاجران لهستانى به انزلى
هیتلر فرمان حمله به لهســتان را صادر مى کند. ارتش 
آلمان نازى به استعداد دو میلیون سرباز، سه هزار هواپیما 

و دو هزار دســتگاه تانک وارد خاك آن کشور مى شود. 
ورشو پایتخت لهســتان تنها 28 روز مقاومت مى کند. 
رهبران لهســتان از کشــور مى گریزند. استالین، رهبر 
شوروى از انجام این حمله خشنود است چراکه پیش از 
یورش آلمان به لهستان، با هیتلر بر سر تقسیم لهستان 
به توافق رسیده است. براساس همین توافق هم ارتش 
شوروى از سمت دیگرى به لهستان حمله مى کند. بعد 
از سقوط لهستان، رهبران شــوروى تصمیم مى گیرند 
مناطق تحت کنترل خود را از لهستانى تبارها پاك کرده 
و روس تبارها را جایگزین آنهــا کنند. به همین منظور 
75 میلیون مرد و زن و کودك و پیر و جوان لهســتانى 
سوار بر قطارهاى بارى، سر از اردوگاه هاى کار اجبارى 
شــورورى درمى آورند. آنها قرار اســت در سخت ترین 
شــرایط ممکن در این اردوگاه ها به کار گمارده شوند 
بى آنکه تصور کنند سه سال دیگر، بهشتى به نام ایران 

براى آنها آغوش باز خواهد کرد. 
■■■

تیرمــاه 1320- 9 مــاه قبــل از ورود 
مهاجران لهستانى به انزلى

هیتلر توافق اولیه خود با استالین را زیر پا مى گذارد و به 
شوروى حمله مى کند. رابطه دو کشور تیره مى  شود. یک 
ماه بعد، شوروى تن به امضاى قرارداد با نخست وزیر در 
تبعید لهستان مى دهد. براســاس این قرارداد دو جانبه، 
لهستانى هاى اسیر در شوروى باید آزاد شوند. همزمان، 
ارتش در تبعید لهستان هم تشکیل مى شود. بخشى از 
اسیران اردوگاه هاى شوروى به این ارتش مى پیوندند تا 
کشورشان را از دست نازى ها باز پس گیرند. قرار مى شود 
این ارتش از طریق ایران به نیروهاى انگلیسى مستقر 
در عراق پیوسته و از آنجا روانه جبهه اروپا شود. مطابق 
سندى که فرماندارى رشت در 14 بهمن 1340 به مرکز 
فرستاده است، ابتدا قرار بوده فقط سربازان لهستانى از 
خاك ایران عبور کرده و به عــراق بروند اما بعدها این 
برنامه تغییر مى کند و غیرنظامى هاى لهستانى هم وارد 
ایران مى شوند چرا که شوروى دیگر تمایلى به نگهدارى 
از آنها نداشته است. اولین سرى از آوارگان لهستانى در 
نیمه اول فروردین ماه سال 1321 با چهار کشتى روسى 

وارد بندرانزلى مى شوند.
■■■

فضــاى شــرقى و رازگونــه شــهر 
نصف جهان تأثیر ژرفى بر روح حساس 
و جوان ما گذاشت. اصفهان همیشه در 
یاد ما زنده است چون جوهره ناب حیات 
که در خلوت دل متجلى مى شــود. اگر 
مى خواهى روح اصفهان را دریابى، باید 

طلسم آن را تجربه کنى.
■■■

فروردین ماه 1321- بندرانزلى
ماندن هــزاران پناهنده در بندرانزلى ممکن نیســت؛ 
بنابراین تصمیم گرفته مى شود آنها به شهرهاى دیگر 
منتقل شــوند. تهران، مشهد، خرمشــهر و اصفهان از 
جمله این شــهرها هستند. بیشــترین حساب اما روى 
تهران و اصفهان باز شده اســت. مهاجرت لهستانى ها 
از انزلى آغاز مى شود. نشریه «اطالعات هفتگى» روز 
بیستم فروردین 1321، خبر نقل و انتقال لهستانى ها را 

منتشر مى کند: 
«به موجب قراردادى که بین ژنرال "سیکورســکى"، 
نخست وزیر و فرمانده کل نیروى لهستان و"استالین" 
در مسکو به امضا رسید مقرر شد عده اى از لهستانى هایى 
که در خاك جماهیر شوروى اقامت دارند به ایران بیایند 
و از اینجا به جبهه هاى مختلف متفقین اعزام شوند. چند 
روز است ورود سربازان و افسران لهستانى از بندر [انزلى] 
شروع شده و دسته دســته وارد و در حدود وسایلى که 
وجود دارد حمل و نقل مى شوند. تاکنون عده زیادى وارد 
پایتخت شده و براى انتقال به نقاط مختلف جبهه هاى 
جنگ متفقین آماده شــده اند و نیز عــده زیادى زنان و 
کودکان لهستانى وارد شــده اند که موقتًا در خارج شهر 
تهران (بیرون دروازه دوشان تپه) سکونت داده شده اند 
تا به تدریج ترتیب مسافرت و حرکت آنها هم داده شود. 
روز 16 فروردین [1321] نیز هفت کامیون حامل زنان و 
اطفال لهستانى از مشهد به تربت حیدریه وارد و پس از 

صرف ناهار به زاهدان عزیمت نموده اند.» 
استقبال مردم شهرهاى میزبان از این مهمانان ناخوانده، 
گرم و خاص است. آنها مهربانانه با لهستانى ها برخورد 
مى کنند. روزنامه «ناهید» در شماره 29 فروردین 1321 

در این باره مطلبى دارد: 
«به قرار اطالع موثقه، مردم تهران عمومًا یک مهربانى 
خاص نسبت به لهستانى هاى مهاجر ملحوظ داشته، در 
اهداى شیرینى و نان هاى مختلف قندى و سیگار و غیره 

از یکدیگر سبقت مى جویند.»
این شرایط در سایر شــهرهایى که میزبانى مهاجران 
لهستانى را پذیرفته اند نیز حاکم است. اصفهان هم از این 
وضعیت تبعیت مى کند و این امر یک روز بعد از انتشار 

خبر اطالعات هفتگى اثبات مى شود.
■■■

جمعــه 21 فروردین 1321- شــهر 
اصفهان

صداى گوشــخراش چنــد اتوبوس قدیمى، ســکوت 
حاکم بــر خیابان هاى اصفهان در یــک روز تعطیل را 
مى شــکند. مردم با تعجب به مسافران غمگین، خسته 
و خاك آلوده اى کــه در این اتوبوس هــا حضور دارند، 
مى نگرند. 250 کودك با سرهاى تراشیده به همراه دو 
راهبه و چند مراقب و مربــى همراه با این کودکان، تازه 
از راه رسیده ها هســتند. در طول مدتى که اتومبیل ها 
در حال حرکت به ســمت مقصدشان هســتند، مردم 
اصفهان به ســمت آنها بســته هاى کوچک شیرینى و 
شکالت پرتاب مى کنند. لهستانى ها ابتدا مى ترسند چون 
تصور مى کنند مورد هجوم قرار گرفته اند اما بعد متوجه 
مى شوند که مردم در حال استقبال از آنها هستند. تقریبًا 
چهل پنجاه نفر از زنان در کوچه ســنگتراش ها پیاده 
مى شوند. چند دقیقه بعد، مأمورانى از راه مى رسند و آنها 
را سوار بر وانت بارى مى کنند و مى برند. بیماران مبتال 
به تیفوئید، تیفوس و دیفترى بالفاصله به بیمارســتان 
انگلیسى ها و بیمارســتان ارامنه انتقال داده مى شوند. 
اولین گروه از کودکان سالم هم در عمارت باغ شاهزاده 
صارم الدوله (واقــع در صارمیه امــروز) از بازماندگان 
ظل السلطان سکنى داده مى شــوند. تا دى ماه 1321 
مجموعًا هفت خانه در اختیار این کودکان قرار مى گیرد. 
این خانه ها تا سال 1323 که تعداد لهستانى هاى مهاجر 
به اصفهان به حدود ســه هزار نفر بالغ مى شود، به 29 
خانه افزایش مى یابد. پنج خانه در خیابان چهارباغ است، 
هفت خانه در جلفا و مابقى در سطح شهر پراکنده است. 

اصفهان به شهر بچه هاى لهستانى معروف مى شود.
■■■

باالخره اولین گروه بچه هاى لهستانى به 
اصفهان رسیدند. در بین آنها دختربچه 
غمگین و الغرى بود که براى چند روز او 
را به خانه، نزد خود آوردیم. تنها چیزى 
که مى خواســت نان بود و چیز دیگرى 
نمى خورد. آنقدر بیمار و ضعیف بود که 
به ناچار او را به بیمارســتان بردیم. به 
زودى حالش بهتر شد و بعدها توانست 
مادرش را در گروهى که تازه به اصفهان 
رســیده بود، پیدا کند. 23 ِمى 1942، 
تنها پسر شاهزاده صارم الدوله ازدواج 
کرد. ما نیز به همراه بچه هاى لهستانى 
به مهمانى دعوت شدیم. به هنگام عصر، 
درى که بین دو باغ بــود را باز کردند تا 
بچه ها بتوانند شاهد مراسم باشند. آنها 
پابرهنه بودند. از حاضران درخواست 
کمک شد و شــوهرم با پول جمع آورى 
شــده، 119 جفت کفش براى بچه ها 

خرید. (دکتر چاریس ایلیف)
■■■

سفر مهاجران اروپایى به اصفهان تنها محدود به کودکان 
نیست بلکه زنان زیادى هم پاى به خاك نصف جهان 
گذاشته اند و در کنار این کودکان به زندگى مى پردازند. 
جامعه لهســتانى هاى مقیم اصفهان به تدریج در حال 
شکل گیرى است. بیشــتر آنها در جلفا زندگى مى کنند 
و براى خودشان کار و کاسبى به هم زده اند. کودکان با 
همکارى سفارت لهستان به صنعت قلمزنى و حکاکى 
روى آورده اند. 14 دختر هم در خانه شماره 17 زیر نظر 
یک مربى قالیبافى به فراگیرى بافت فرش مشــغولند. 
زنــان در خانه هاى ثروتمندان یــا کارگاه هاى خیاطى 
کار مى کنند و معدود مردان لهســتانى به کارگرى در 
رســتوران ها یا زمین هاى کشــاورزى روى مى آورند. 
بعضى لهســتانى ها نیز تدریس زبان مى کنند و عده اى 

حتى شغل رمالى را برمى گزینند.
یکى از اهالى شــهر اصفهان که زمان ورود لهستانى ها 
به این شهر، کودکى کم سن و ســال بوده، شیوه امرار 
معاش آنها را به یاد مى آورد: «تقریبًا ســه ماه از ورود 
آنها به اصفهان گذشته بود که یک روز در راه بازگشت 
به خانه، تعدادى از زنان لهستانى را دیدم که چند گونى 
لباس زنانه آورده بودند و با صداى بلند آنها را در خیابان 
طالقانى امروز مى فروختند. مردم اصفهان هم که تا آن 
زمان چنین صحنه اى ندیده بودند، جذب سر و صداى 
لهســتانى ها شــده و بعضى ها لباس مى خریدند. البته 
عده اى فقط تماشــاگر این صحنه بودنــد. نگاه هاى 
بهت زده مــردم اصفهــان را در آن روز هرگز فراموش 

نمى کنم.»
یکى از ارامنه اصفهان هم که امروز استاد تاریخ است، 
روایتى خواندنى در این باره دارد: «در روزهایى که زنان 
و بچه هاى لهستانى را به اصفهان آوردند، مادرم از پدرم 
خواست که یکى از زنان لهستانى را به عنوان خدمتکار 
به منزلمان بیاوریم تا از او مراقبت کنیم اما پدرم قبول 

نکرد. اصرارهاى مادرم ادامه داشت تا اینکه بعد از چند 
روز، پدرم با یک زن میانسال لهستانى وارد منزل شد و 
گفت که این زن، لهستانى است و باید با او به مهربانى 
رفتار کنیم. همیــن کار را هم کردیم امــا ماندن او در 
منزلمان فقط براى چند روز بود. او نگران فرزندش بود 
که انگار در پاساژ سلطانى در حوالى دروازه دولت تک و 
تنها نگهدارى مى شد و باالخره رفت. رفتارش را هیچ 
وقت از یاد نمى برم چون هر چه به او مى گفتیم گوش 
مى  کرد اما حیف که زود رفت. او مثل مادرم بود؛ دلسوز 

و مهربان.»
شــهروند دیگرى که او هم آن روزها ســن و ســال 
اندکى داشــته، از قول پدرش نقل مى کند که بعضى از 
لهســتانى هاى ســاکن خیابــان خورشــید فعلى، از 
الســتیک هاى ماشین ها که در گوشــه خیابان افتاده 
بودند کفش درســت کــرده و از این راه امــرار معاش 

مى کردند.
جامعه لهســتانى ها بعد از تثبیــت در اصفهان، اکنون 
نیازمند ملزومات بعدى است. به زودى درمانگاه پزشکى 
و دندانپزشکى در خانه شماره 13 تأسیس مى شود. یک 
درمانگاه هم در کوچه ســنگتراش ها احداث مى شود. 
این درمانگاه به نام «کاله کاغذى ها» معروف اســت 
شاید به دلیل کاله هاى مثلثى که پزشکان و پرستاران 
آنجا به سرشان مى گذاشــتند. در هر خانه یک مدرسه 
به راه مى افتــد تا کودکان لهســتانى، درس خواندن را 
فراموش نکنند. آنها براى خودشان نیمکت هاى چوبى 
ساده اى ســاخته اند تا روى آنها بنشــینند. دو گرمابه 
ویژه لهســتانى ها نیز در جلفــا کارش را آغاز مى کند. 
شــش مرد هم از میان این جامعه در تبعید، براى حفظ 
نظم و اجراى قانون انتخاب مى شــوند. لهستانى هاى 
مقیم اصفهان، حاال به تدریج خودشــان را «بچه هاى 

اصفهان» مى خوانند.
■■■

اصفهان واحه سبزى اســت در دامنه 
کوه ها و در نزدیکــى کویر که رودخانه 
زیبا و حیات بخش زاینده رود از میانش 
مى گذرد. گنبد آبى مســاجد، بازارها و 
کاروانسراهاى قدیمى، کاخ هاى شاهان 
صفوى و عبور کاروان هاى شتر از میان 
شهر، جلوه اى از سرزمین پر رمز و راز 

شرقى را به این شهر مى بخشد.
■■■

زندگى لهستانى ها، زیر پوست اصفهان در جریان است. 
29 خانه اى که میزبان این مهاجران اروپایى شده است، 
روز به روز از نظم و قانون کامل تــرى تبعیت مى کند. 
یک شهر کوچک در میان شهر بزرگ اصفهان تشکیل 

شده است.
■■■

اصفهــان شــهر بزرگــى اســت با 
خیابان هاى عریض اصلى و خیابان هاى 
فرعى که به خصوص در مرکز شهر به 
کالف در هم پیچیــده اى از کوچه هاى 
باریک ختم مى شوند. امکان گم شدن 
غریبه ها در این کوچه هاى پیچ در پیچ 
بسیار زیاد است. حیاط خانه هاى کوچک 
و بزرگ شهر معموالً به باغ و باغچه هاى 
پر گل و گیاه، درختان بــادام و انجیر و 
بوته هاى گل سرخ و انار آراسته است. 
خیابان زیباى چهاربــاغ با ردیف هاى 
درختان سرسبز و بلندش از میان شهر 

مى گذرد. 
■■■

لهستانى ها کمتر از اقامتگاه هایشــان خارج مى شوند. 
آنها ســعى مى کنند براى اصفهانى ها مزاحمتى ایجاد 
نکنند. البته بعضى وقت ها براى دیــدن آثار تاریخى یا 
قدم زدن در حاشــیه زاینده رود، سرى به شهر مى زنند. 
بعضى وقت ها هم براى نثار تاج گل، به گورستان ارامنه 
مى روند. مــردم اصفهان اما همچنان بــا آنها مهربان 
هستند و در عین حال خوشــحالند از اینکه لهستانى ها 
باعث تفریحشان مى شــوند. اهالى شهر بعضًا به دیدن 
آنها مى روند و سعى مى کنند ساعاتى از روزشان را با این 
اروپایى هاى مهاجر بگذرانند. یکى از شهروندان اصفهان 
که زمان حضور لهستانى ها در این شهر یک کودك ده 
ساله بوده، گوشه اى از این وقت گذرانى و تفریح را شرح 
مى دهد: «لهستانى ها را که به اصفهان آوردند، در پاساژ 
ســلطانى نزدیک دروازه دولت، ابتداى چهارباغ پایین 
اســکان دادند و آنها مدتى در طبقات فوقانى سکونت 
ورزیدند. یک روز که از آنجا رد مى شدم، جمعیت اندکى 
از کودك و جوان را در پیاده روى مقابل آن پاساژ مشاهده 
کردم که جمع شده و کف مى زدند! به حس کنجکاوى 

کودکانه به تماشا پرداختم.

ادامه در صفحه 13...

مرورى بر سه سال و نیم زندگى لهستانى هاى آواره از جنگ جهانى دوم در اصفهان

تو به اصفهان باز خواهى گشت
مهران موسوى خوانسارى
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....ادامه از صفحه 12
 ناگهان دیــدم چند دختربچه در بالکن ظاهر شــدند و 
تعدادى عروسک، اســباب بازى و ماشین به پایین پرت 
کردند. جمعیت 20 یا 30 نفرى که آنجا جمع شده بودند 
هم بر سر تصاحب آنها با یکدیگر گالویز شدند و باالخره 
هر تکه از اســباب بازى ها را یک نفر به دست آورد. اما 
آنها نرفتند و باز هم در همــان مکان ماندند! دخترهاى 
لهستانى که از این حرکات شاد بودند، به داخل اتاق هاى 
خود رفتنــد. جمعیت بــاز هم کف زده، ســوت و هورا 
کشیدند و بعد از نیم ســاعت دوباره همان منظره تکرار 

شد.»
■■■

اصفهان شهر تضادهاست، آفتاب تند 
و سایه هاى خنک، روشنایى خیره کننده 
میادین و کوچه ها و اندرونى هاى خلوت 
و کم نور، باغ هاى ســبز و کاشى هاى 
فیروزه اى در میان دریاى خشک کویر 
و از فراز گلدسته ها، شکستن سکوت 

به بانگ اذان.

■■■
اما همه چیز به خوبى پیش نمى رود. ورود لهســتانى ها 
به ایران و از جمله اصفهان، ســه مشکل بزرگ را هم با 
خود به همراه آورده است. اول، گسترش بیمارى هایى 
که لهستانى ها با خودشان از روسیه آورده اند و آن را به 
میزبانان ایرانى شان هم هدیه داده اند! دوم، «کمبود خوار 
و بار و بحران نان» و سوم، گسترش فحشا. البته شیوع 
بیمارى هایى مانند تیفوس که آن را با حضور لهستانى ها 
در ایران مرتبط مى دانستند، بیشتر به شهرهاى شمالى 
(به طور مشخص بندرانزلى) و تهران مربوط مى شود اما 
موضوع «کمبود خوار و بــار و بحران نان» در اصفهان 

هم دیده مى شود.
از آنجا که جنگ دوم جهانى و به تبع آن نقض بى طرفى 
ایران و اشغال کشورمان توسط دول متفق باعث کمبود 
مواد غذایى شــده اســت، ایران از ابتدا درخواست کرد 
که مهاجران غیرنظامى لهســتانى به ایران وارد نشوند 
اما متفقین با این درخواســت مخالفت کــرده و ورود 
سیل آســاى مهاجران لهستانى به کشــور، به کمبود 
هرچه بیشــتر مایحتاج عمومى در شــهرها و از جمله 
اصفهان دامن مى زنــد. روز 13 خرداد ماه 1321 (یعنى 
دو ماه بعد از ورود اولین دسته از مهاجران به اصفهان)، 
«دیموویسکى»، سرپرســت مهاجران لهستانى دراین 
شهر از استاندارى اصفهان درخواســت کرد عالوه بر 
تأمین ارزاق مهاجران ســاکن در اصفهان، دو کیســه 
شکر، یک کیسه آرد سفید و سه کیسه برنج صدرى هم 
به صورت اضافه به آنها داده شود تا براى اتباع دیگرى 
که قرار بود به اصفهان برســند کنار گذاشته شود. این 
درخواســت با توجه به «قتل و غارت در اصفهان بر اثر 
کمبود آرد و خوار و بار» مسکوت گذاشته مى شود اما با 
رسیدن 300 مهاجر لهستانى دیگر به اصفهان در بیست 
و هشتم خردادماه همان سال و تکرار این خواسته توسط 
دیموویسکى، استاندارى اصفهان باالخره با پیشنهاد او 

موافقت مى کند.
این تعامل اصفهانى ها با لهستانى ها در تمام مدت اقامت 
آنها در اصفهان به همین شکل ادامه دارد همانطور که در 
دیگر نقاط کشور هم این فضا حاکم است. در تهران تیم 
فوتبال لهستانى هاى مقیم ایران با همتایان ایرانى شان 
دیدار دوستانه برگزار مى کنند و سفارت لهستان هم در 
خردادماه 1323 به بازماندگان زلزله گرگان معادل 60 
هزار و 800 ریال کمک مالى اهدا مى کند. این تعامل و 
دوســتى حتى به وصلت هایى هم مى انجامد. به عنوان 
نمونه، یکى از مهاجران بــه نام «زوفیا وى چورك» در 
سن 17 سالگى با پســر یکى از متمولین اصفهان آشنا 
شده و با او ازدواج مى کند. بعدها ثمره این ازدواج تولد سه 
فرزند مى شود که یکى از آنها به تصاحب کرسى استادى 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان نیز نائل مى آید. خواندن 

مقدمه ازدواج این زوج ایرانى- لهستانى از زبان شوهر 
خانم «وى چــورك» که یک اصفهانــى از خانواده اى 
قدیمى محسوب مى شــود، خواندنى است: «هر دو ما 
دانش آموز دبیرستان به حســاب مى آمدیم و در مسیر 
مدرسه با هم آشنا شدیم که منجر به مرحله خواستگارى 
و ازدواج شــد... [زوفیا] خودش بنا بــه تمایل فردى به 
اسالم گروید و با معیارهاى مذهبى و ملى ما همراه شد.»
«زوفیا وى چورك» امروز در قید حیات نیست. او اسفند 
ماه 1379 در سن 73 ســالگى درگذشت. آرامستان باغ 

رضوان پذیراى پیکر اوست.
■■■

اصفهــان در گــذار ایــام، فرازها و 
نشیب هاى بسیار را از سر گذرانده است 
و چون هر شهر دیگرى، دو روى تاریک 
و روشن را با هم دارد. ولى ما لهستانى ها 
که به این واحه ســبز در دل کویر پناه 
آورده بودیم، فقط خوبى ها و روشنى هاى 

آن را مى دیدیم.
■■■

چهارشنبه- 8 خردادماه 1323- خیابان 
چهارباغ- مقابل قرائت خانه پیروزى- دفتر 
مهاجران لهســتانى هاى مقیــم اصفهان- 

ساعت 11 پیش از ظهر
«مدیــران و نماینــدگان جراید اصفهان» به ســالن 
ساختمانى هدایت مى شوند که روى دیوارهاى آن تصویر 
رئیس جمهور در تبعید لهســتان و رؤساى دولت هاى 
متفقین به چشم مى خورد. در گوشــه اى دیگر از سالن 
هم تصاویر روزنامه هاى مخالف هیتلر به نمایش درآمده 
است که به صورت شگفت آورى در لهستاِن تحت سیطره 
نازى ها منتشر مى شود. بخش دیگرى از دیوارهاى این 
سالن را نیز مناظرى از شهرهاى لهستان پیش از شروع 
جنگ و اشغال و ویرانى آن توســط نازى ها به خودش 

اختصاص داده است.
خبرنگاران و مدیران مطبوعات اصفهان پس از بازدید از 
این نمایشگاه کوچک در دفتر مهاجران لهستانى مقیم 
اصفهان، همگى دور میز بزرگى که وسط سالن قرار داده 
شده است مى نشینند تا به سخنان میزبانان اروپایى خود 
گوش فرادهند. عالى ترین مقام لهســتانى داخل سالن، 
«گورشــتیک»، نماینده وزارت کشــور دولت در تبعید 
لهستان مقیم لندن اســت که با زبان لهستانى سخنان 
خودش را آغاز مى کند و اطالعــات جالب و عجیبى از 
فعالیت هاى مطبوعاتى در لهستان اشغال شده به مدیران 
جراید اصفهان مى دهد. صحبت هــاى او به زبان هاى 
انگلیسى و فرانسه ترجمه مى شود. نشریه «اصفهان» 
به تاریخ یازدهم خرداد 1323، روایت خود از سخنرانى 

در این جلسه را منتشر مى کند: 
«اکنون در نقاط مختلف و محل هاى زیرزمینى کشور 
لهستان با وجود استیالى قواى آلمان و مراقبت کامل 
پلیس هاى مخفى و هزاران مانــع دیگر، 170 روزنامه 
چاپ و منتشــر مى شود. روزنامه رســمى و ناشر افکار 
دولت لهستان مقیم لندن، روزنامه «بولکا» است و 17 
روزنامه، مخصوص نگارش وقایع جنگى و اوضاع نیروى 
لهستان است که قسمتى اکنون در جبهه ایتالیا در مقابل 
قواى آلمان به نبرد مشغولند. 70 روزنامه هم با محتواى 
مطالب سیاسى و اوضاع جهان منتشر مى شوند که بر اثر 
وجود موانع و مشکالت فراوان، اغلب متصدیان نگارش 
مقاالت و چاپ و انتشار آنها، جوانان و اطفال هستند...»

گورشــتیک در پایان صحبت هایش، باز هم از تعامل 
ایــران و لهســتانى ها صحبــت مى کنــد؛ موضوعى 
که بیش از دو ســال اســت بــه طور علنى به چشــم

 مى خورد: 
«در بوستان ایران، ما اکنون مانند شاخه اى هستیم. براى 
برجا ماندن این شــاخه باید از طرف سرپرست بوستان 

نسبت به این شاخه عنایت شود تا بتواند زندگى کند.»
نشست مدیران مطبوعات اصفهان با بزرگان مهاجران 
لهستانى مقیم اصفهان، درساعت 15 و 15 دقیقه پایان 

مى یابد.
■■■

ما فقط سه ســال و نیم در اصفهان به 
سر بردیم اما در ذهن جوان ما بچه ها، 
انگار که زمان آهســته تر مى گذشت و 
این ایام بسیار طوالنى تر به نظر مى آمد، 
سال هایى که نقش مهمى در زندگى تک 
تک ما داشت. آنچه به ما نیروى حیات 
دوباره مى بخشید، خانه عزیزانمان در 
اصفهان بود که ایام خوشــى را در آنها 
ســپرى کردیم و چیزهاى بسیارى فرا 

گرفتیم.
■■■

27 دى مــاه 1323- ورشــو پایتخت 
لهستان

ارتش سرخ شــوروى وارد ورشو مى شــود. اشغالگران 
نازى بعد از بیش از پنج سال اشغالگرى، از خاك لهستان 
عقب نشینى مى کنند. جنگ به سراشیبى افتاده است. 

آلمان در شرف شکست است.
■■■

10 اردیبهشــت مــاه 1324- برلین 
پایتخت آلمان

آدولف هیتلر، رهبر آلمان نازى بعد از اطالع از قطعیت 
یافتن شکســت آلمان در مقابل متفقیــن، در پناهگاه 

زیرزمینى اش خودکشى مى کند.
■■■

18 اردیبهشت 1324
پایان جنگ جهانى دوم رسمًا اعالم مى شود.

■■■
جمعــه- 20 مهر ماه 1324- شــهر 

اصفهان
مردم اصفهان، ســه ســال و نیــم بعد از اســتقبال از 
250 کودك لهســتانى که اولین گــروه مهاجران آن 
کشــور به اصفهان بودند، حاال به بدرقــه آخرین گروه 
از لهســتانى هایى آمده اند که این مدت از آنها میزبانى 

کرده اند.
این جمعه اما مانند جمعه سه ســال و نیم پیش نیست 
که مردم شــگفت زده را مات و مبهوت بــه خیابان ها 
کشاند تا ببینند آن اتوبوس هاى قدیمى که در خیابان ها 
جوالن مى دهند، چه ارمغانى از مرزهاى شمالى کشور 
به اصفهان آورده انــد. در این جمعــه، اصفهانى ها به 
خوبى مى دانند چه خبر است. آنها چند ماه است که این 
صحنه ها را مى بینند و غرش اتوبوس ها و چهره مسافران 
داخل آن، دیگر برایشان عجیب نیست. از وقتى جنگ 
جهانى دوم به پایان رسیده، خروج گروه گروه لهستانى ها 
از شهر اصفهان صحنه هایى آفریده که براى مردم محلى 
تکرارى شده است. حاال همه مى دانند لبنان و فلسطین و 
کشورهاى آفریقایى و مکزیک و هند و نیوزیلند میزبانان 
جدید کودکانى هســتند که به قصد تحصیل راهى آن 
کشورها مى شوند. اصفهانى ها البته خوب مى دانند که 
در طول ایام جنگ هم مهاجران لهســتانى براى ادامه 
تحصیل به این کشــورها مى رفتند هرچنــد به تعداد 

اندك تر از این روزها.
جمعه بیستم مهرماه 1324 یک روز خاص است. در این 
روز مردم اصفهان آمده اند تا با آخرین گروه از مهاجران 
لهســتانى که از این شــهر مى روند خداحافظى کنند. 
خانه هایى که لهســتانى ها در آنهــا زندگى مى کردند، 
یکى یکى تعطیل شــده اند و تنها خاطرات سه سال و 
نیم زندگى در میان اصفهانى ها را در خود حفظ مى کنند. 
«بچه هاى اصفهان» در حال وداع با خانه و کاشانه شان 
هستند. معدودى اما مى مانند؛ آنها که ازدواج کرده اند و 
همســرى ایرانى را براى ادامه زندگى شان برگزیده اند. 
اینها با چشمانى اشک آلود نظاره گر خروج هموطنانشان 

از شهر اصفهان هستند.
■■■

عاقبت، داســتان زندگى ما  بچه هاى 

لهستانى در شهر اصفهان پایان یافت. 
در بهار، ما را بــه دیدن جاهاى مختلف 
مثل کوه صفــه و طبیعــت زیباى کنار 
رودخانه و حتى سفر به شیراز بردند. ما 
همیشه فکر مى کردیم پس از اصفهان 
به وطن خود، لهســتان باز مى گردیم 
اما واقعیت چیز دیگرى بــود. ما ناچار 
بودیم به جایى برویم که امکان تحصیل 
کردن برایمان فراهم باشد. بى صبرانه 
به انتظار شنیدن خبرهاى جدید بودیم 
و باالخره خبر اعزام لهستانى ها به لبنان 
اعالم شد. خبر خوشحال کننده اى بود، 
مى توانستیم در مدرسه هاى لبنان درس 
بخوانیم، اما براى ما بچه ها، لحظه ترك 
شهر عزیزمان اصفهان، تلخ و دشوار 
بود. تا ســاعت ها بعد از ترك شهر، در 
اتوبوس آواز مى خواندیم و راننده مان 
سلیمان که خیلى خوب لهستانى حرف 
مى زد، با ما همراهــى مى کرد. هوا گرم 
و خاك آلود و سفر بسیار خسته کننده و 
کسالت بار بود. پس از عبور از دلیجان 
و قم به تهران رسیدیم و از آنجا با قطار 
راهى اهواز شــدیم و روز بعد، مرزهاى 
ایران را با قلبى اندوهگین پشــت سر 

گذاشتیم.
■■■

آنچه امروز از «بچه هــاى اصفهان» براى «اصفهان» 
بر جاى مانده، تنها 18 سنگ قبر است در این شهر؛ 17 

غیرنظامى و یک نظامى.
■■■

تو به اصفهان باز خواهى گشت
آنسان که چوپان به دره ها

از میان کوچه هایى بــا درختان زرد 
پاییزى

با صداى موزون سیم  سازى به هنگام 
عصر

هم نوا با بانگ جرس شتران مست
از میان روستاهاى دوردست

در همهمه خروشان رودخانه ها
و سکوت باغ بهشت

پیچیده در عطر گل سرخى،
خوشبوتر از عطر همه گل هاى گیالن

در سایه سیمگون عصرى آرام
تو به اصفهان باز خواهى گشت

ذهنت آزاد، فکرت رها،
نرم درافق هایش جارى مى شوى

گم مى شوى در آبى هاى شهر
در زیبایى میدان ها

و پنجره هاى موزون بازارها
تپش قلبت را

و ضربان نبض زمان را
از یاد خواهى برد

آسمان به زیر مى آید و گنبدهایش را
با شیره زمردین خود

خواهد شست
و تو، چشمان سیراب شده ات را
به بلندى هایش خواهى دوخت

چه سعادتمند خواهى بود
چه سعادتمند

پى نوشت:
* اشعار و خاطرات استفاده شده در متن، برگرفته از آثار 

مهاجران لهستانى مقیم اصفهان است. 

گزارش شبکه الجزیره از تنها بازمانده لهستانى تبار جنگ جهانى دوم در ایران

غذاى لهستانى، «هلنا» را در ایران ماندگار کرد

«هلنا اســتلماخ»، تنها بازمانده لهســتانى تبار جنگ 
جهانى دوم در ایران بود که اردیبهشت ماه امسال پس 
از گذراندن دوران سخت بیمارى درگذشت. استلماخ که 
از ابتداى کودکى در جنگ جهانى دوم به سیبرى تبعید 
شده بود بعد از گذراندن دوران سخت اسارت به همراه 
مادر خود و جمعى از آوارگان لهستانى به ایران پناه آورده 
بود که در طول این سال ها ایران را به عنوان وطن دوم 
خود انتخاب کرده بود. وى در ایران زندگى کرد و به دین 
مبین اسالم مشرف شد که زندگینامه او توسط همسرش 
«محمدعلى نیکپور» در کتابى با عنــوان «از تهران تا 

ورشو» به زبان فارسى  به چاپ رسید.
خبرنگار شبکه «الجزیره» پیش از درگذشت این مهاجر 
لهســتانى با حضور در منزلش، خاطرات او از هشــت 
دهه حضورش در ایران را مرور کــرد. گزارش الجزیره 

را بخوانید:
هلنا استلماخ 86 ســاله درباره پرواز آزادانه طوطى اش 
به نام «تاجــى»، در آپارتمانش واقــع در مرکز تهران 
مى گوید: «من دوســت ندارم او را در قفس بگذارم. من 
حبس و زندانى شــدن را دوست ندارم.» استلماخ حدود 
هشت دهه قبل درســش را درباره زندانى بودن، تبعید 
و فرآیند جســتجو براى مهاجرت یاد گرفت. ســپتامبر 
1939 سربازان آلمانى از غرب به لهستان حمله کردند و 

سربازان شوروى شرق کشورش را اشغال کردند. ارتش 
ســرخ اتحاد شــوروى بیش از یک میلیون لهستانى را 
به سیبرى فرستاد و خانواده اســتلماخ یکى از آنها بود. 
سربازان شوروى پدرش را در لهستان بازداشت کردند 
و هلناى هشــت ســاله و مادرش باالجبار خانه شان را 

ترك کردند.
اســتلماخ مى گوید: «نیمه شــب بود که آنها (سربازان 
شوروى) سراغ ما آمدند. آنها ابتدا ما را به کلیسا فرستادند 
و سپس از آنجا به سیبرى. همه چیزى که همراه ما بود، 
فقط یک چمــدان، یک قالیچه قدیمــى و تکه هایى از 

جواهرات و عکس هاى خانوادگى قدیمى بود.»
او در کتاب خاطراتش که در سال 2009 به فارسى تحت 
عنوان «از ورشو تا تهران» منتشر کرده، بازگو مى کند 
که چطور روزانه، مهاجران و پناهجویان در ســیبرى از 
سرماى ســوزان،  بدرفتارى و بیمارى مى مردند. گاهى 
اوقات بخاطر ســوءتغذیه، دندان هایشان در حالى که 
داشتند صحبت مى کردند، از دهانشان بیرون مى ریخت. 
این کابوس براى دو سال به طول انجامید تا اینکه آلمان 
به اتحاد شــوروى حمله کرد و این سبب شد تا «ژوزف 
استالین» موضعش درباره لهســتانى ها را عوض کند. 
در سال 1942 او آنها را آزاد گذاشت تا براى رسیدن به 

ایران، سپس لبنان و فلسطین، راهى جنوب شوند.

لهســتانى ها از شــهر بندرى انزلى در جنوب سواحل 
دریاى خزر وارد ایران شدند. کشتى هاى شوروى که در 
انزلى لنگر انداختند، پر از مهاجران و پناهجویان گرسنه 
لهستانى بودند البته آنها جزو خوش شانس ها بودند چرا 
که بسیارى دیگر از آنان، در طول مسیر از تیفوس، حصبه 

و گرسنگى مردند و اجساد آنها به دریا ریخته شد.
اســتلماخ به آن اندازه خوش شــانس بود کــه به این 
بیمارى ها مبتال نشــود و از گرســنگى نمیرد. مادر او 
پرستار بود و در ازاى مراقبت از پسر بیمار کاپیتان کشتى 
در طول سفر در دریاى خزر، براى استلماخ کوچک غذا 
و مراقبت دریافت کرد. پس از دو روز حضور در کشتى، 
آنها به کشورى جدید وراد شدند؛ کشورى که به غذا، نیاز 
شدیدى داشت و از شورش هاى ناشى از کمبود شدید 

نان در پایتختش رنج مى برد.
«رضا نیکپور»، یک مورخ ایرانى- لهســتانى و عضو 
مؤسسه دوســتى ایران-لهســتان به الجزیره گفت: 
«مهاجران لهســتانى در ایران به خوبى پذیرفته شدند 
و آنها در جامعه ادغام شدند و به عنوان مترجم، پرستار، 
منشى، آشپز و خیاط کار کردند. برخى از آنها با ایرانى ها 

ازدواج کردند و براى همیشه در ایران ماندند.»
مهاجران لهستانى در ایران ایستگاه رادیویى دایر کردند 
و روزنامه هایى به زبان مادریشان منتشر کردند. آنها وارد 

صحنه هنر ایران شدند و همانند دیگر امواج مهاجرت، 
غذایشان در منوها پدیدار شد. امروزه هنوز هم پودینگ 

لهستانى در ایران خیلى رایج است.
غذا بود که استلماخ را به محمدعلى که بعداً شوهرش شد، 
رساند. مادر استلماخ مغازه اى در مرکز تهران براى فروش 
غذاهاى لهستانى کرایه کرد. على در مغازه بغل دستى 

آن کار مى کرد و همزمان زبان انگلیسى مى آموخت.
على با لبخند درباره آن زمان مى گوید: «هلن انگلیسى و 
آلمانى بلد بود. من از او خواستم به من در زبان انگلیسى 
کمک کند و حاال پس از بیش از یک ربع قرن، ما هنوز 

هم با هم هستیم.»
تغییرات بســیارى از زمان حضور استلماخ و مادرش در 
ایران اتفاق افتاد: جنگ جهانى دوم تمام شــد، انقالب 
اسالمى در ایران پدید آمد، دیوار آهنین (بلوك شرق) فرو 
پاشید، لهستان عضو اتحادیه اروپا شد اما با وجود همه 
این سال ها، استلماخ و مادرش تصمیم به باقى ماندن در 
ایران گرفتند. آنها به دفعات از وطنشان بازدید کرده اند 
و حتى مدال عقاب ســفید که از نشــان هاى با افتخار 

لهستان است هم دریافت کردند.
مادر استلماخ سال 1983 درگذشت و در همان قبرستانى 
که مهاجران لهستانى در سال 1942دفن شدند، به خاك 

سپرده شد. 
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نصف جهــان «اوشیال ایماورا» زمانى که همراه 
با مادرش به اصفهان آمد، یک دختر هشت 
نه ساله بود. سه سال و نیم پیش که از طریق 
یکى از دوستان قدیمى اش در محله جلفا با او 
ارتباط برقرار کردیم، اوشیال نزدیک به یک 
قرن از سنش مى گذشت. نمى دانیم او امروز 
در قید حیات هســت یا نه اما خرداد 1393 
درخواست نصف جهان را براى بیان خاطرات 
خود از زمانى که در اصفهان سکونت داشت 
پذیرفت و متن آن را برایمان ارســال کرد. 
این متن در همان تاریــخ در روزنامه نصف 
جهان منتشر شد و حاال به مناسبت برپایى 
نمایشــگاه تصاویر حضور لهستانى ها در 
اصفهان، یک بار دیگر آن را بازنشر مى دهیم 
تا بخشى از خاطرات جنگزده هاى لهستانى 
را ســال ها بعد از ترك اصفهان توسط این 
مهاجران، از زبان یکى از بازماندگان وقایع 

آن روزگار مرور کرده باشیم.

وقتى ارتش آلمان به ما حمله کرد، خیلى از حوادثى که 
رخ داد را به یاد ندارم. اما بعدها اتفاقاتى براى من و مادرم 
افتاد که هرگز از یاد نمى برم. وقتى ما را با قطار به بندرى 
در ترکمنستان بردند، فکر مى کردیم دیگر آرامش به 
ما برگشته اســت، اما همه چیز موقتى بود. در آن بندر، 

خیلى از هموطنانم را مى دیدم که داد و فریاد مى کردند. 
اشــک مى ریختند و کمک مى خواستند. دست مادرم 
را سفت در دســتم گرفته بودم. بعد از چند روز که آنجا 
ماندیم، باالخره سوار کشتى شــدیم. خیلى ها را  دیدم 
که از گرســنگى و بى آبى، جان  دادند. کشتى به سوى 
ایران مى رفت. مادرم مى گفت ما جزو اولین دسته هاى 
ورودى به خاك ایران هستیم. لحظه شمارى مى کردیم 
که اى کاش زودتر برســیم. فقط یک چمدان کوچک 
در دست داشتیم. به خشکى که رسیدیم، نفس راحتى 
کشــیدیم. خیابان هاى انزلى را کامًال بــه یاد دارم که 
چقدر زیبا بود. تعدادى پزشک هندى بودند که بیماران 
را درمان مى کردند. اجســاد را با چشمانم مى دیدم که 
حملشان مى کردند. چند روز در هتلى ماندیم و بعد از آن 
من و مادرم را همراه با خیلى هاى دیگر عازم اصفهان 
کردند. ماشین بزرگى ما را به اصفهان برد. مادرم اشک 
مى ریخت چون به یاد پدرم افتاده بود که فکر مى کرد 

در جنگ کشته شده.
 آن صبحگاه که به اصفهان رسیدیم را هرگز فراموش 
نمى کنم. مردم اصفهان وقتى شــنیده بودند که قرار 
است مهمانشان باشیم، وسط شهر جمع شده بودند و به 
سوى ما گل پرتاب مى کردند و به روى ما مى خندیدند. 
مى دیدم که بسیارى از زن ها وقتى اوضاع و احوال ما را 
مى دیدند، به حال ما گریه مى کردند. ماشین همچنان 
حرکت مى کرد تا اینکه به ما اعالم کردند قرار است در 

چند خانه و مدرسه ارامنه ســکونت داشته باشیم. یادم 
مى آید در یکى از کوچه هــاى خیابانى که چهارباغ نام 
داشــت، مدرســه اى بود با همین عنوان. روبه رویش 
چندین خانه قدیمى بود که تعدادى دیگر از هموطنانم 
را آنجا ســکنى داده بودند. البته عکاسخانه قدیمى و 
معروفى هم در همان خیابان بود کــه نامش را به یاد 
ندارم اما چون تعریفش را زیاد شنیده بودیم، با مادرم چند 
عکس یادگارى در آنجا گرفتیــم که االن هم در آلبوم 

عکسمان هست.*
در خانه اى که ما بودیم چندین بیمار زندگى مى کردند 
که از یک مرض ناعالج رنج مى بردند. روزها گذشت تا 
اینکه یک روز شنیدیم قرار است برایمان درمانگاهى 
بســازند که مخصوص ما بود. همین کار را هم کردند. 
ســاخت درمانگاه چند مــاه طول کشــید. وضعیت 
بهداشتى مان بهتر از قبل شده بود. پیش از آنکه درمانگاه 
را برایمان بسازند، مادر بچه اى که درد بسیارى داشت، 
ازدنیا رفت. پس از مدتى، بچه را به یتیمخانه اى در یکى 
از قسمت هاى شــهر بردند. دقیقًا نمى دانم آدرس آن 

یتیمخانه کجا بود.
اینجا اجازه مى خواهم از وضع خوراك و پوشــاکمان 
در آن زمــان هم برایتــان بنویســم. آن روزها، زن و 
مردى لهســتانى بودند که با یک ماشین مشکى رنگ 
برایمان غذا مى آوردند. هرچه تالش کردیم نامشــان 
را بپرسیم، کسى پاســخگو نبود. فقط به ما مى گفتند 

آنها در وزارتخانه کار مى کنند. البته مادرم خودش آشپز 
ماهرى بود و عالوه بر این، کارهاى مربوط به تزریقات 
را هم خوب مى دانست. به همین دلیل از صبح تا عصر 
در همان درمانگاهى که گفتم، کار مى کرد. غذاهایى که 
او مى پخت واقعاً معروف بود و مشــترى هاى زیادى از 
طبقات مختلف شهر داشت. مغازه اى که مادرم در آن 
کار مى کرد، خیلى شلوغ مى شد؛ حتى از رستوران هاى 

معروف شهر هم بیشتر.
 در آن ســال ها که من 9 ساله شــده بودم، مردم شهر 
اصفهان از نظر تهیه نان، شکر و غالت دچار مشکالتى 
شده بودند. انگار قحطى نان شده بود. مى گفتند نانوایان 
براى اینکه مى خواســتند قیمت نان را گران تر کنند، 
آردهایشان را در زیرزمین ها پنهان مى کنند. آن روزها 
مادرم را مى دیدم که زیر لــب نام مریم مقدس(س) را 

مى خواند و از عیسى مسیح(ع) کمک مى خواهد. 
چند ماه بعــد، ما را بــراى ادامه تحصیل به مدرســه 
صارم الدوله بردند. البته من زبان فارســى را تا حدودى 
بلد بودم. روزها از پى هم مى گذشت. کم کم که احساس 
استقالل بیشترى پیدا مى کردیم، مادرم سعى مى کرد 
براى امرار معاش، خیاطى کند و کارهایش را به دیگران 
بفروشد. او از کار کردن هراسى نداشت. حتى یادم مى آید 
که در کنار همه کارهایى که مى کرد، به خانه بعضى از 
ارمنى هاى ساکن اصفهان مى رفت و کلفتى مى کرد. 
موزائیک ها را پاك مى کرد و در ازاى آن پول مى گرفت. 

مادرم با خیاطى کردن، روزى سه تومان پول مى گرفت 
که البته آن روزها، حقوق بدى به نظر نمى رسید. روزى 
را به یاد دارم که به گوش مادرم رسید یک مرد ایرانى 
از او خوشــش آمده و قصد ازدواج دارد. اما مادرم قبول 
نکرد. البته بعضى از هم اتاقى هاى ما بودند که با مردان 

اصفهان ازدواج کردند و ازدواج موفقى هم داشتند. 
من عاشــق موســیقى بودم. اما به دلیل گران بودن 
وسایل آن، ترجیح مى دادم به میدان نقش جهان بروم 
و نوازندگان را از دور تماشــا کنم. آخر هفته که مى شد 
نوازندگان به ردیف در میدان مى ایستادند و مى نواختند 
و آواز مى خواندند. من و بقیه دوستانم هم به همراه مردم 

اصفهان مى رفتیم و به تماشا مى نشستیم.
در اینجا الزم مى دانم که به هنرمندان لهستانى مقیم 
اصفهان هم اشاره کنم. خیلى از بچه هاى بى سرپرست، 
فرش هاى زیبایى مى بافتند. آنهــا فرش را تحت نظر 
استادان اصفهانى مى بافتند و ظروف مسى و نقره اى هم 
درست مى کردند. بعضى از این بچه هاى بى سرپرست 
پس از مدتى که بزرگ تر شــدند، به نیوزیلند فرستاده 

شدند.
آن روزها براى اطالع پیدا کردن از اوضاع کشــورمان 
باید مسافتى را طى مى کردیم و به مغازه اى که در یکى 
از کوچه هاى خیابان چهارباغ بــود مى رفتیم. صاحب 
آن مغازه یک فرد ارمنى بود کــه در آنجا مواد غذایى 
مى فروخت و براى ما لهستانى ها روزنامه هاى خارجى 

مى آورد تا از اخبار آگاه شویم. من و مادرم مى خواستیم 
بدانیم که آیا پدرم زنده است یا نه تا اینکه باالخره یک 
روز مادرم از طریق سفارت لهستان نامه اى به صلیب 
سرخ بین الملل نوشــت و پس از چند روز به ما اطالع 
دادند که پدرم زنده اســت. از خوشــحالى در پوستم 
نمى گنجیدم. اما بعــد دیگر از پدرم خبرى نشــد؛ نه 

نامه اى نه تلفنى.
روزهایى را به یاد مى آورم که با بچه هاى بى سرپرست 
دور هم جمع مى شــدیم و ما را با اتوبوسى مى بردند و 
آثار تاریخى شهر را نشانمان مى دادند. راهنماى ما زن 
جوانى بود که همه جــا همراهمان بود. آن روزها، چند 
نفر از همکالســى هایم که سنشان خیلى بیشتر از من 
بود و هنرمندان سفالگرى و قلمزنى بودند، بساطشان 
را در کنار کلیساى جلفا پهن مى کردند و مردم اصفهان 
هم استقبال خوبى از آثارشان مى کردند. همین نقطه 
قوتى بود بــراى آنها که با یادگرفتــن روش  تهیه آثار 
مختلف هنرى نزد اســاتید ایرانى، خود را به قله هاى 

پیشرفت برسانند.

* این مهاجر لهستانى، از عکاسخانه «شرق» 
که ابوالقاسم جال مســئولیت آن را بر عهده 
داشت ســخن مى گوید. عکس هاى جال از 
لهستانى ها، امروز آذین بخش موزه هنرهاى 

معاصر شده است. 

در آوریل ســال 1942 به دلیل جمعیت زیــاد پناهندگان 
لهســتانى به ایران، تصمیم بر این شد که یتیمان کوچک 
لهستانى به اصفهان منتقل شوند. این شهر مکانى با آب و 
هواى خوشایند، باغ هاى سرسبز، معمارى هاى با شکوه و 
فرهنگ گوناگون بود که روح و جان آدمى را سیراب مى کرد.

اولین دســته از کودکانى که به اصفهان فرستاده شدند، به 
خواهران یک خیریه مسیحى و همچنین یک زوج پروتستان 
به نام خانم و آقاى «الیف» واگذار شــدند. چند سرپرست 
لهستانى هم آنها را همراهى مى کردند ولى طولى نکشید که 
جمعیت این گروه به دوهزار نفر رسید که آنها را در 17 مکان 
اسکان دادند. از این تعداد فقط شش خانه در بخش ارمنیان 
بود. خدمات پزشکى براى آنها در بیمارستان هاى انگلیسى 
و ارمنى صورت مى گرفت. هر چند وقت یکبار نمایندگى 
لهستانى ها در تهران دو دکتر و یک دندانپزشک لهستانى را 

به اصفهان مى فرستاد. 
هر اقامتگاه، مدرســه خودش را داشــت،  دولت در تبعید 
لهستان مدرسان بیشترى را ارسال کرد و اندکى بعد متون 
درسى در ارتش لهستان که در فلسطین مستقر بود منتشر 
شد. یک کشیش به اصفهان آمد تا زمینه تحصیالت دینى 
بیشترى براى کودکان فراهم کند، در همین زمان بسیارى 
از این پناهندگان اولین مراسم عشاى ربانى را برگزار کردند.

برخى از کودکان بزرگ تر در کالس فرشــبافى شــرکت 
کردند و اساتید خبره اصفهانى براى آنها نقشه فرش ترسیم 
مى کردند. در بقیه روزها آنها ورزش مــى کردند، صنایع 

دستى مى ساختند و با بازى و کنســرت و تئاتر، زمان خود 
را پر مى کردند.

«کریستینا سکوارکو»، معلم  برجسته و بشردوست لهستانى 
که خودش از پناهندگان لهســتانى در اصفهان بود، کتابى 
تحت عنوان «دعوت شــده» را منتشــر کرده اســت که 
مستندات تاریخى بســیار خوبى درباره این موضوع در آن 

گردآورى کرده است.
ســکوارکو در مورد ایرانیان مى نویسد: «بسیار صمیمى و 

سخاوتمند بودند و به آنها (لهســتانى ها) با هدایا و رطب، 
آجیل، گندمک و برنجک و انارهاى آبدار، خوشامد مى گفتند. 
وقتى کودکان، سالمتى و قدرتشان را بازیافتند و روحیه آنها 
بر گشت آنها از مساجد، موزه ها و بازارها دیدن کردند که در 

تمام این اماکن با گرمى و محبت از آنها استقبال مى شد.»
وقتى شاه وقت ایران به این کودکان ســر زد یکى از آنها 
به زبان فارســى به او خیر مقدم گفت. سال ها بعد در سال 
1970 وقتى شاه از کشــور زالندنو بازدید مى کرد، یکى از 

درخواست هاى او دیدار با این پناهندگان که قبًال در اصفهان 
زندگى مى کردند بود.

جذاب ترین مکان براى ســفر تفریحــى آنها کوهنوردى 
کوه صفه بود. از فراز این کوه آنها مى توانستند همه اصفهان 
را ببینند که رودخانه با عظمت زاینده رود از میان آن عبور 

مى کرد. 
هنوز در بین لهستانى ها این شهر را به نام «شهر بچه هاى 

لهستانى» مى شناسند.

خاطره یک مهاجر لهستانى از روزگار مهاجرت به اصفهان

اصفهانى ها به سمت ما گل پرتاب مى کردند

نگاه نویسنده لهستانى به اسکان آوارگان کشورش در نصف جهان

اصفهان روح و جان آدمى را سیراب مى کرد

«ایرین توماس زوسکى»، نویسنده و ویراستار نشریه «کزموپولیتن ریویو» ،مجله اى درباره مسائل رایج لهستانى ها به زبان انگلیسى، است. او در سال  2010 کتابى با عنوان «اسم رمز زگوتا: خطرناك ترین توطئه در اروپاى اشغالى» را به 
رشته تحریر درآورد در حالى که پنج سال پیش از آن، نوشتن کتاب «در زندان هاى گشتاپو: نامه هاى کریستینا ویتوسکا» را هم تجربه کرده بود. زوسکى در سال 1940 در نخستین سال هاى جنگ جهانى دوم از والدینى لهستانى در اتحاد 

جماهیر شوروى به دنیا آمد. او در سال 2015 نوشتارى را با عنوان «اصفهان، شهر بچه هاى لهستانى» در شماره 7 مجله کزموپولیتن ریویو منتشر کرد. در ادامه بخشى از این نوشتار را مى خوانید:

این نمایشگاه چه چیزى براى مخاطب 
دارد؟

67 قطعه عکس بى نظیر از لهستانى هایى که آتش جنگ 
جهانى دوم آنهــا را از اروپا به اصفهان کشــانده بود. این 
عکس ها در قالب پرتره تک نفره یا گروهى استودیویى 
و معدودى عکس هاى خارج از اســتودیو اســت. همه 
عکس ها بین ســال هاى 1321 تا 1324 شمسى گرفته 

شده است.
چرا این نمایشــگاه حــاال برگزار 

مى شود؟
چون 75 ســال از ورود آوارگان لهســتانى به اصفهان 
مى گذرد. به طــور دقیق تر، 75 ســال و هفت ماه پیش 

هزاران لهستانى مهمان مردم اصفهان شدند.
لهستان هم در برپایى این نمایشگاه 

مشارکت داشته است؟
بله. لهســتان از همان روزى که ایــران میزبانى از اتباع 
گریزانــش را بر عهده گرفت، همیشــه قــدردان مردم 
کشــورمان و به خصوص اصفهانى ها بوده اســت. این 
کشور بارها در خاك خودش مراسم قدرشناسى از میزبانى
 ایرانى ها را برگزار کرده است. برپایى این نمایشگاه هم 
با همکارى یک نهاد حامى پروژه هاى فرهنگى لهستان 
امکانپذیر شد و یک مؤسســه لهستانى نیز دست اندرکار 
برگزارى آن بود. نمایشگاه اصفهان آنقدر براى لهستانى ها 
مهم بود که کاردار سفارت این کشور در ایران براى مراسم 

افتتاح آن به اصفهان سفر کرد. او در این مراسم گفت که 
برگزارى چنین نمایشــگاهى در اصفهان براى ما افتخار 
است. نمایشگاه تصاویر لهستانى ها، همزمان با اصفهان 
در کاخ سعدآباد تهران نیز برپاست. در تهران 82 تصویر در 

معرض دید عالقه مندان قرار گرفته است.
نمایشگاه تا چه روزى ادامه دارد؟

آنطور که برگزارکنندگان این نمایشــگاه در روز افتتاحیه 
اعالم کردند، ظاهراً قرار است اختتامیه باشکوهى در روز 
دوم آذرماه در اصفهان برگزار شود و نمایشگاه «متولدین 
لهستان مستقل، لهســتانى ها؛ کودکان اصفهان بعد از 
75 ســال به ایران باز مى گردند» به نقطه پایان برســد. 
مراسم اختتامیه شامل برنامه هاى مختلفى از جمله تئاتر 

و موسیقى است.
چرا باید به دیدن این نمایشگاه رفت؟

به یک دلیل ســاده؛ چــون نمایشــگاه تصاویر حضور 
لهستانى ها در اصفهان، بخش مهمى از تاریخ این سرزمین 
را روایت مى کند و همه ما باید با تاریخ شهرى که در آن 
زندگى مى کنیم آشنا باشیم. سه سال از تاریخ اصفهان با 
این واقعه مهم در هم آمیخته است. امروز اگر پاى صحبت 
سالمندان  بنشینید که اوایل دهه 20 در عنفوان جوانى به سر 
مى بردند، برایتان خواهند گفت که اصفهان در آن سه سال 
چه روزهاى شگرفى را پشت سر گذاشت و چگونه فرهنگ 
اروپاى شرقى با فرهنگ اصفهان در هم آمیخته شد. باید به 

دیدن این نمایشگاه رفت تا با تاریخ بهتر آشنا شد.    

5 سئوال و جواب درباره نمایشگاه کودکان اصفهان

معموًال بوى آشپزخانه بچه هاى گدا را پشت در جمع مى کرد 
و خانم «تیتزه» باتوجه به مقدار غذاى باقیمانده از هر وعده، 
تصمیم گرفت اضافى غذاها به این بچه ها داده شود. یک 
روز، قوى ترین پسربچه را با خود به داخل حیاط آورد و دستور 
داد او را بشویند و موهایش را کوتاه کنند و لباس هاى تمیز 
به او بپوشانند. وظیفه او جارو زدن حیاط بود. چون اسم او را 

نمى دانستیم «بارتک» صدایش مى کردیم. بارتک همانجا 
ماند و هیچگاه پایش را از در ورودى بیرون نگذاشت ...در 
مقابل چشمان ما بزرگ مى شد... کمى لهستانى یاد گرفته بود 
و همیشه به بچه ها مى گفت، اگر آنها اصفهان را ترك کنند، او 
نیز با آنها خواهد رفت. او دروغ نمى گفت. مدتى بعد، گروهى 
از بچه هاى لهستانى، اصفهان را به مقصد لبنان ترك کردند. 

در اولین پست مرزى عراق، یکى از مسئوالن مرا احضار کرد 
و گفت پســرى ایرانى به نام بارتک آنجاست که نام مرا به 
عنوان معرف داده است. بارتک با چشمان گریان آنجا ایستاده 
بود و به مأموران التماس مى کرد اجازه بدهند با بچه ها برود 
چون به جز آنها کسى را در دنیا ندارد. اما امکانپذیر  نبود و ما به  

ناچار بارتک را در پشت مرز باقى گذاشتیم.

«بارتک» نتوانست با ما 
از ایران خارج شود

خاطره «کاژى میرا هوروِشوسکا رى ژینسکا» 
از لهستانى هاى مقیم اصفهان

اقامتگاه من - اثر «هلنا وازکزوك»   - سال 1945 کلیسا و موزه ارامنه، ردپاى من در اصفهان - اثر «هلنا وازکزوك» دانش آموز لهستانى در اصفهان - سال 1944

مترجم: رضا رضایى
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جوانگرایى به کما مى رود؟

از فعل و انفعاالت دو اردوى اخیر تیم ملى اینطور برمى آید که رشید مظاهرى به همراه علیرضا بیرانوند و حامد لک گزینه هاى اصلى حراست از دروازه تیم ملى هستند.
کارلوس کى روش در دیدار دوستانه ماه گذشته برابر توگو حامد لک را در ترکیب اصلى قرار داد تا نشان دهد که برخالف گمانه زنى ها سنگربان فوالد را به عنوان دروازه بان دوم تیم ملى مدنظر دارد.

غیبت لک در اردوى اخیر تیم ملى از یک طرف و دعوت غیرمنتظره از امیر عابدزاده از سوى دیگر کار ارزیابى موقعیت ملى رشید مظاهرى را کمى دشوار کرد زیرا معلوم نبود که سنگربان ذوب آهن به فرض 
مصدوم نبودن دروازه بان فوالد باز هم بین سه سنگربان اول تیم ملى حضور داشت یا نه. با توجه به آنکه در دیدار دوستانه قبلى، کى روش شماره یک خود را در ترکیب اصلى قرار داد بازى با پاناما کمکى 
به حل این معادله نکرد. پس از آنکه علیرضا بیرانوند در دومین دیدار تدارکاتى تیم ملى هم در بین 11 مرد منتخب کى روش قرار گرفت به نظر مى رسید که این ابهام فعًال برطرف نخواهد شد. ورود رشید 
مظاهرى به زمین مسابقه از ابتداى نیمه دوم اما نشان داد که دروازه بان ذوب آهن در ذهن مرد پرتغالى براى حراست از سنگر تیم ملى نسبت به دروازه بان ذخیره ماریتیمو اولویت دارد. البته این گزاره فقط 

درباره زمان حال مصداق دارد وگرنه وقوع هر تغییرى تا قبل از جام جهانى اصًال دور از ذهن نیست.

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهــان به این نکته اذعان 
کرد که نتایج تیمش در فصل جارى لیگ برتر در حد انتظار 

نبوده است. 
  قاســم حدادى فر  این روزها دوران ســختى را پشت سر 
مى گذارد و دورى از فوتبال براى او اصًال آســان نیســت.   
حدادى فر در مورد وضعیت خودش، نتایــج ذوب آهن و ... 
با خبرگزارى تســنیم صحبت کرده که مشروح آن در زیر 

مى آید:
  وضعیت مصدومیتت چطور است؟

سه ماه و یک هفته از جراحى من مى گذرد و حاال کارهاى 
بدنســازى را انجام مى دهــم. نمى دانم دقیقــًا چه زمانى 
برمى گردم، اما تالش مى کنم تا خیلى زود به میادین فوتبال 

حاضر شوم.
  حتماً روزهاى ســختى را پشــت سر 

مى گذارى.

دقیقًا همین طور اســت. من دو فصل پیاپى رباط پاره کردم 
و همه چیز خراب شد. چاره اى نیست و باید با این وضعیت 

کنار بیایم.
حتى شایعه شــده بود که خداحافظى 

مى کنى. این شایعه صحت داشت؟
آن زمان از لحاظ روحى واقعًا شرایط بدى داشتم و حتى به 
فکر خداحافظى هم افتاده بودم، ولى بــه خودم گفتم باید 

تالش کنم و دوباره برگردم.
برخورد باشــگاه این مدت چطور بوده 

است؟
من باید از باشــگاه، بازیکنان، کادر فنى، هواداران و مردم 
اصفهان تشــکر کنم که به مــن لطف داشــتند. حتى از 
سپاهانى ها هم تشکر مى کنم که پیگیر وضعیت من بودند. 
واقعًا روزهاى سختى را پشــت سر مى گذارم، ولى امیدوارم 

که آماده شوم و دوباره نامم در لیست ذوب آهن قرار بگیرد.

چرا ذوب آهن نتایج خوبى نگرفته است؟
تیم ما از لحاظ مدیریت، کادر فنى و بازیکن مشکل خاصى 
ندارد. در ابتداى فصــل تصور مى کردم کــه نتایج خوبى 
مى گیریم، اما متأسفانه اینطور نشد. عملکرد ما در حد انتظار 
نبوده و جایگاه واقعى ذوب آهــن واقعًا اینجاى جدول (رده 

هفتم جدول) نیست. امیدوارم نتایج بهترى بگیریم.
به نظر تــو جدى ترین مدعى کســب 

عنوان قهرمانى چه تیمى است؟
من معتقدم پرســپولیس مثل پارسال شانس اول قهرمانى 

است.
 در مورد تیم ملى چه صحبتى دارى؟

به نظر مــن تیم ملى شــرایط خوبى دارد، ولى مــا باید با 
تیم هاى قوى تر بازى کنیم تــا بتوانیم در جام جهانى 
نتایج خوبى بگیریم. من در دوره قبل همراه با تیم ملى 
در جام جهانى بودم و دیدم که تیم ها چه کیفیتى دارند. 

به عنوان بازى 
تدارکاتى مقابل 

روسیه بازى خوبى 
بود و ما محک جدى 

خوردیم. در دو بازى اخیر 
هم تیم ملى عملکرد خوبى 

داشــت. امیدوارم که بتوانیم در 
جام جهانى از گروه مان صعود کنیم.

 نصف جهان-     این احتمال 
وجــود دارد که بــا پایان 
محرومیت تراکتورســازى 
در جــذب بازیکــن، پروژه 
جوانگرایى در این باشــگاه بار دیگر به 
کما برود.محرومیت تراکتورسازى از دو 
پنجره نقل و انتقاالتى در نیم فصل لیگ 
هفدهم به پایان مى رســد و این باشگاه 
مى تواند بازیکنان موردنظر خود را جذب 
کند. این اتفاق در شرایطى رخ مى دهد که 
پرسپولیس با حکم فیفا از جذب بازیکن در 
دو پنجره نقل و انتقاالتى آینده محروم است 
و همین باعث مى شود تا امید تراکتورسازى 
بــراى جــذب بازیکنــان موردنظرش 
بیشتر شود. اما سیاســت مدیران باشگاه 
تراکتورسازى در این پنجره نقل و انتقاالتى 

چیست؟
در زمان محرومیت تراکتورسازى از جذب 
بازیکن، چند بازیکن جوان به ترکیب اصلى 
این تیم راه پیدا کردند و خودشان را به فوتبال 

ایران معرفى کردند. على طاهران، محمدرضا 
آزادى، عارف آقاسى، محمد نادرى، امیر نصر 
آزادانى، على اسدزاده و ... کسانى بودند که 
توانستند از فرصتى که یحیى گل محمدى 
و البته محرومیت باشــگاه براى آنها ایجاد 
کرد اســتفاده کنند و خودشان را به ترکیب 
اصلى این تیم برسانند. در این مدت بعضى 
از آنها آن قدر خوش درخشــیده اند که کنار 
گذاشتن آنها از ترکیب اصلى واقعا سخت 
اســت و مى تواند منجر به تضعیف تیم هم 
شود. حاال سوالى که پیش مى آید این است 
که این پدیده هاى جوان در نقل و انتقاالت 
نیم فصل لیگ هفدهم به حاشیه خواهند رفت 
تا ستاره هاى تیم هاى دیگر اعم از سرباز و غیر 

سرباز به ترکیب اصلى راه پیدا کنند؟
از ســروش رفیعى، مهدى ترابى، احسان 
پهلــوان و یکــى دو نفر دیگر بــه عنوان 
ورودى هاى قطعى تراکتورسازى در نیم فصل 
دوم نام برده شده اســت. اگر این 3 نفر که 
اتفاقا همگى در خــط هافبک بازى مى کنند 

تراکتورى شــوند جا براى بازیکنانى مثل 
اســدزاده، آزادى و طاهران تنگ مى شود 
و احتماال آنها دوباره راهى نیمکت و شــاید 
سکوها هم بشوند. این اتفاق شاید به صورت 
مقطعى به ســود تراکتورسازى باشد اما در 
درازمدت آسیب هاى زیادى به نسل جوان این 
باشگاه خواهد زد و رشد ستاره هاى جوان و 
پدیده ها را در این تیم متوقف خواهد کرد. بهتر 
است مدیران باشگاه تراکتورسازى با اعتماد 
به بازیکنان جوان خود، در جذب بازیکنان 
جدید و گرانقیمت محتاطانه و البته باتدبیر 
عمل کنند و فقط بر اساس نیازهاى تیم اقدام 
به جذب بازیکنان جدید کنند. با این سیاست 
قطعاً در آینده اى نزدیک، تراکتورســازى 
پشتوانه اى بزرگ و قدرتمند از بازیکنان جوان 
و باستعداد و بومى خواهد داشت که برخالف 
سربازان، مى توانند سال ها در این تیم بمانند 
و بدرخشند و براى تیم و شهرشان افتخار 
کسب کنند. باید دید این اعتماد به جوانان 

آذربایجانى انجام خواهد شد یا خیر.

رشید همچنان امیدوار

حدادى فــر: مى خواستم 
خداحافظـى کنمخداحافظـى کنم

روزهاى سختى را مى گذرانمروزهاى سختى را مى گذرانم

بازیکن پیشین سایپا گفت: فصل پیش فردى به تمرین ما آمد 
و مسائلى را در مورد قهرمانى سپاهان با شش برد متوالى و 

اتفاقات تبریز افشا کرد. 
ابراهیم شــکورى در گفتگویى در مورد صحبت هاى انجام 
شده از سوى برخى بازیکنان پیشین سایپا در مورد ارتباط یکى 
از مربیان قبل این تیم با جادوگر اظهار داشت: آن زمان من 
بازیکن امید سایپا بودم که با تیم بزرگساالن تمرین مى کردم 
و واقعاً جادوگر در تیم ندیدم. یا اینکه متوجه ارتباط مربیان تیم 
با جادوگر نشدم اما فصل پیش به چشم مسائلى را در سایپا 

دیدم که خیلى چیزهارا نشان مى داد.
وى افزود: در یکى از جلسات تمرین سایپا فردى که مشخص 
بود با یکى از مربیان تیم ارتباط داشت از پشت فنس ها فریاد 
مى زد که پولش را بدهند. این فرد مدعى بود با توافق مالى که 
با یکى از مربیان تیم داشته توانسته در دوران حضور کادرفنى 
فصل پیش سایپا در ســپاهان کارى کند که این تیم شش 
بازى آخر خود را برده و قهرمان شود. در واقع او تأکید داشت 
اتفاقاتى که در تبریز رخ داد و تراکتورسازى بازى برده با نفت 
را در نهایت با تســاوى عوض کرد تا سپاهان قهرمان شود، 

باعث و بانى اش او بوده است. مربى وقت تیم هم زمانى که 
دید فرد اشاره شده در حال افشاگرى است سریعا یک فرد را 
که خودش به کنار تیم آورده بود را مامور کرد تا آن فرد مثًال 

جادوگر را از محل تمرین بیرون کند.
مدافع پیشین سایپا یاد آور شد: براى من خیلى عجیب بود که 
چرا آن فرد که لباس روحانى هم بر تن مى کرد توسط نزدیکان 
مربى وقت سایپا مورد ضرب وشتم قرار گرفت و روز بازى سایپا 
و سیاه جامگان هم وقتى قصد ورود به ورزشگاه داشت او را 
با کتک بیرون کردند. در همان بازى هم خلعتبرى با دست 
گل زد و خداداد عزیزى سرمربى سیاه جامگان هم حرف هایى 
در مورد جادوگر به زبان آورد. شکورى خاطرنشان کرد: اتفاق 
جالب دیگر اینکه فصل پیش من در ســایپا بخاطر مسائلى 
نیمکت نشین بودم. یک روز فردى تماس گرفت و گفت با 
ارتباطى که با یکى از اعضاى کادرفنى دارد کارى مى کند که 
به بازیکن فیکس تیم تبدیل شود. او حتى مدعى شد که رمال 
است و با قدرت جادویى که دارد این کار را در ازاى دریافت 
پولى به خوبى انجام مى دهد. از آنجا که من اعتقادى به این 
مسائل ندارم به این فرد جواب منفى دادم. عجیب اینکه من از 

بازى بعد فیکس شدم و در سه بازى متوالى 
به حریف پنالتى دادم! گویى انگار طلسم 

شده باشم و بعد هم مربیان مرا از تیم 
کنار گذاشتند! شاید اگر به فرد مورد 
نظر جواب مثبت مى دادم هرگز 

مرا کنار نمى گذاشتند!
وى افــزود: جــدا از مســائل 
با جادوگــرى و ارتبــاط آنهــا 
برخى مربیــان اخالقگراى 
فوتبال ایــران مــن واقعًا 
چیز هایــى از همین مربیان 
دیدم که قابل گفتن نیست. 
بــه وضوح شــاهد داللى 
این دســته از مربیان که 
همه آنها را مربى اخالق 
مى داننــد دیــدم و واقعًا 

تأسف خوردم.

مدعى جدید در قهرمانى سپاهان و حوادث تبریز

به کرانچار 
ضرب االجل نداده اند

در شرایطى که شایعه ضرب االجل مســئوالن سپاهان به «زالتکو 
کرانچار» همواره مطرح مى شود، مسئوالن سپاهان اعالم کردند که 

این موضوع صحت ندارد. 
  این روزها اخبار متعددى از باشــگاه ســپاهان به گوش مى رسد و 
باشگاهى که در دهه 80 با آرامش کامل و بدون حاشیه به قهرمانى 
فکر مى کرد این روزها دچار حواشــى مختلفى در خانواده خود شده، 
عالوه بر اخبار پیرامــون عدم صدور مجوز حرفه اى براى باشــگاه 

سپاهان خبرهایى مختلفى نیز درباره کادر فنى این تیم نقل مى شود.
در حالى که این روزها ســپاهان على رغم بازى هاى خوبى که انجام 
مى دهد در جدول رده بندى وضعیت خوبى نــدارد، چندى پیش نیز 
حضور محرم نویدکیا و تقویت کادر فنى در ســپاهان از سوى برخى 
رسانه ها مطرح شد و این روزها اخبارى مبنى بر اولتیماتوم به کرانچار 

و حذف برخى بازیکنان از لیست مطرح مى شود.
منوچهر نیکفر، رئیس هیئت مدیره باشگاه سپاهان در گفت وگو یى 
درباره اینکه آیا باشگاه ســپاهان به کرانچار اولتیماتومى ارائه کرده، 
اظهار داشت: باشگاه سپاهان هیچ اولتیماتومى به کرانچار نداده است، 
با کرانچار جلسات متعددى داریم و دیروز 
نیز جلسه اى با سرمربى تیم داشتیم.

وى افزود: با کرانچار در جلسات 
مختلف همفکــرى مى کنیم و 
همه تالش مــا و کادر فنى این 
اســت که تیم در شرایط نتیجه 
بهترى قرار گیــرد و برد حاصل 
شود، جلساتى که با کرانچار برگزار 
مى شــود به صورت تیمى و براى 

مشورت و همفکرى است.
رئیس هیئت مدیره باشگاه سپاهان 
خاطرنشــان کرد: کرانچار مربى با 
دانشى است و یکى از بهترین 
مربى هاى ماســت، تیم 
خوب بازى مى کند اما 
گل نمى زنــد که باید 
بــراى تقویت تیم در 
نیم فصــل فکرى 
شود، به طور قطع 
دانش  کرانچــار 
خروج تیم از این 

وضعیت را دارد. ن نتایج خوبى نگرفته است؟
 کادر فنى و بازیکن مشکل خاصى 
ل تصور مى کردم کــه نتایج خوبى 
ینطور نشد. عملکرد ما در حد انتظار 
ب آهــن واقعًا اینجاى جدول (رده 

دوارم نتایج بهترى بگیریم.
و جدى ترین مدعى کســب 

مانى چه تیمى است؟
س مثل پارسال شانس اول قهرمانى 

م ملى چه صحبتى دارى؟

به عنوان بازى 
تدارکاتى مقابل 

روسیه بازى خوبى 
بود و ما محک جدى 

در دو بازىاخیر خوردیم.
هم تیم ملى عملکرد خوبى 

داشــت. امیدوارم که بتوانیم در 
جام جهانى از گروه مان صعود کنیم.

اظهار داشت: باشگاه سپاهان هیچ اولتیماتومى به کرانچار نداده است،
با کرانچار جلسات متعددى داریم و دیروز
نیز جلسه اى با سرمربى تیم داشتیم.
وى افزود: با کرانچار در جلسات
مختلف همفکــرى مى کنیم و
فنىاین همه تالشمــا و کادر
اســت که تیم در شرایط نتیجه
بهترى قرار گیــرد و برد حاصل
شود، جلساتى که با کرانچار برگزار
مى شــود به صورت تیمى و براى

مشورت و همفکرىاست.
رئیس هیئت مدیره باشگاه سپاهان
مربى با کرانچار خاطرنشــان کرد:
است و یکى از بهترین داددادادادادادادادانشنشى
ممممربى هاى ماســت، تیم
خوب بازى مى کند اما
گل نمى زنــد که باید
بــراى تقویت تیم در
نیم فصــل فکرى
شود، به طور قطع
دانش کرانچــار 
ین ز یم خروج تیم از اینروج
وضعیت را دارد.

جوانگرایى به کما م

ه به مــن لطف داشــتند. حتى از 
ى کنم که پیگیر وضعیت من بودند. 
شــت سر مى گذارم، ولى امیدوارم 

م در لیست ذوب آهن قرار بگیرد.

یم ور ر
به نظر مــن تیم ملى شـ
تیم هاى قوى تر بازى کن
نتایج خوبى بگیریم. من
دید در جام جهانى بودم و

نصف جهان-    این احتمال 
کوجــود دارد که بــا پایان  ا
محرومیت تراکتورســازى 
در جــذب بازیکــن، پروژه 
جوانگرایى در این باشــگاه بار دیگر به 
کما برود.محرومیت تراکتورسازى از دو 
پنجره نقل و انتقاالتى در نیم فصل لیگ 
هفدهم به پایان مى رســد و این باشگاه 
مى تواند بازیکنان موردنظر خود را جذب 
کند. این اتفاق در شرایطى رخ مى دهد که 
پرسپولیس با حکم فیفا از جذب بازیکن در

دو پنجره نقل و انتقاالتى آینده محروم است 
و همین باعث مى شود تا امید تراکتورسازى 
بازیکنــان موردنظرش بــراى جــذب

بیشتر شود. اما سیاســت مدیران باشگاه 
تراکتورسازى در این پنجره نقل و انتقاالتى 

چیست؟
در زمان محرومیت تراکتورسازى از جذب 
بازیکن، چند بازیکن جوان به ترکیب اصلى 
این تیم راه پیدا کردند وخودشان را به فوتبال 

ایران معرفى کردند. على طاهران، م
آزادى، عارف آقاسى، محمد نادرى،
آزادانى، على اسدزاده و ... کسانى
توانستند از فرصتى که یحیى گل
و البته محرومیت باشــگاه براى آ
ب کرد اســتفاده کنند و خودشان را
اصلى این تیم برسانند. در این مد
از آنها آن قدر خوش درخشــیده ان
گذاشتن آنها از ترکیب اصلى واقع
اســت و مى تواند منجر به تضعیف
شود. حاال سوالى که پیش مىآیدا
که این پدیده هاى جوان در نقل و
نیم فصل لیگ هفدهم به حاشیه خوا
تا ستارههاى تیمهاى دیگر اعم از س
سرباز به ترکیب اصلى راه پیدا کنند؟
از ســروش رفیعى، مهدى ترابى
پهلــوان و یکــى دو نفر دیگر بــ
ورودى هاى قطعى تراکتورسازى در
دوم نام برده شده اســت. اگر این
اتفاقا همگى درخــط هافبک بازى

 مربى وقت تیم هم زمانى که 
شاگرى است سریعا یک فرد را 
ود را مامور کرد تا آن فرد مثًال 

ن کند.
 براى من خیلى عجیب بود که 
م بر تن مى کرد توسط نزدیکان 
شتم قرار گرفت و روز بازى سایپا 
 ورود به ورزشگاه داشت او را 
دست  ن بازى هم خلعتبرى با
ىسیاه جامگان هم حرف هایى 
شکورى خاطرنشان کرد: اتفاق 
من در ســایپا بخاطر مسائلى 
فردى تماس گرفت و گفت با 
کادرفنى دارد کارى مى کند که 
ود. او حتى مدعى شد که رمال 
رد این کار را در ازاى دریافت 
ز آنجا که من اعتقادى به این 
منفى دادم. عجیب اینکه من از 

بازى بعد فیکس شدم و در سه بازى متوالى 
به حریف پنالتى دادم! گویى انگار طلسم 
شده باشم و بعد هم مربیان مرا از تیم
کنار گذاشتند! شاید اگر به فرد مورد 
نظر جواب مثبت مى دادم هرگز 

مرا کنار نمى گذاشتند!
وى افــزود: جــدا از مســائل 
باجادوگــرى و ارتبــاط آنهــا 
برخى مربیــان اخالقگراى
مــن واقعًا  ایــران فوتبال
چیز هایــى از همین مربیان 
دیدم که قابل گفتن نیست. 
بــه وضوح شــاهد داللى 
این دســته از مربیان که 
همه آنها را مربى اخالق 
مى داننــد دیــدم و واقعًا 

تأسف خوردم.

سپاهان و حوادث تبریز

رى ى ب ىچ م
ــرایط خوبى دارد، ولى مــا باید با 

نیم تــا بتوانیم در جام جهانى 
ملى تیم  در دوره قبل همراه با

دم که تیم ها چه کیفیتى دارند. 

روزنامه  اسپورت عربستان چندى پیش با انتشار گزارشى 
درباره فوتسال ایران به باخت 15 بر یک تیم   ملى فوتسال 
عربستان مقابل ایران اشاره کرد و نوشت تیم   ملى عربستان 
بعد از این باخت سنگین، منحل شــد اما این روزنامه در 
گزارش خود به چند مورد اشــاره نکرده و به همین دلیل 

ابهاماتى در بین کاربران ایرانى به وجود آمده است:
1- تاریخ بازى ایران و عربســتان: این بازى در 27 اکتبر 

سال 2007 میالدى (5 آبان 1386) برگزار شده است.

2- تورنمنت محل برگزارى مسابقه: تیم هاى ملى ایران 
و عربستان در رشته فوتسال در تمام رده هاى بزرگساالن، 
امید، بانوان و باشــگاهى، تنها یک بار در مرحله گروهى 
المپیک داخل سالن آسیا ماکائو 2007 با یکدیگر رقابت 
کرده اند و در آن دیدار که  تیم مردان زیر 23 سال کشورمان 
به میدان رفته بود، موفق شــد با نتیجه 15 بر یک از سد 
حریف خود بگذرد و سنگین ترین شکست تاریخ عربستان 

را به این تیم تحمیل کند.

مــه  نا ز و در ر عربســتانى 
خود به درستى عنوان گــزارش 
فوتســال عربستان بعد کرده تیم 

از این باخت، منحل شد اما  
با توجه به عدم اشــاره به زمان 
انحالل و رده تیم، اطلالع رسانى 

به درستى انجام نشده بود.  

ماجراى انحالل تیم ملى فوتسال عربستان    
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«مرجان» و «میترا» پس از انتقال به اداره دهم پلیس 
آگاهى تهران بــزرگ به درگیرى با مقتــول اعتراف 

کردند.
 ساعت 04:00 دوشنبه مورخه 22آبان ماه سال جارى، 
از طریق مرکز فوریت هاى پلیسى 110 وقوع یک فقره 
درگیرى منجر به قتل در خیابان شریعتى به کالنترى 

101 تجریش اعالم شد.
با حضــور مأمــوران کالنتــرى در محــل و انجام 
بررسى هاى اولیه مشخص شد مردى 45 ساله به هویت 
مشخص که از ناحیه گوش دچار خونریزى شدید شده، 
فوت کرده است. شاهدان صحنه درگیرى در اظهارات 
اولیه عنوان داشــتند که دو خانم جوان را دیده اند که 
مقتول را به زمین هل داده و پس از آن با یک دستگاه 

خودرو پژو 207 سفیدرنگ از محل متوارى شدند.
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «قتل عمـد» و به 
دستور بازپرس شعبه سوم دادسراى ناحیه 27 تهران، 
پرونده براى رسیدگى در اختیار اداره دهم پلیس آگاهى 
تهران بزرگ قــرار گرفت. یکى از شــاهدان صحنه 
درگیرى در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «ســاعت 
3و50دقیقه با صداى درگیرى بیدار شدم؛ از پنجره منزل 
که بیرون را نگاه کردم، متوجه صحنه درگیرى دو خانم 
با آقایى شدم که دو نفرى در حال کتک زدن وى بودند؛ 
یکى از این دو خانم مقتــول را هل داد که مقتول روى 
زمین افتاد؛ در ادامه این دو نفر سوار یک دستگاه خودرو 

207 سفیدرنگ شده و از محل متوارى شدند.»
همزمان با آغاز تحقیقات، شــاهد دیگرى که دو خانم 
متوارى شــده را براى دومین بــار در صحنه جنایت 
مشاهده کرده بود، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: 
« این دو خانم را زمانى که اورژانس به محل رســیده 
بود، سوار بر خودرو 207 مشــاهده کردم که مجدداً به 
محل درگیرى برگشــته بودند؛ 
آنها با مشاهده ماشین اورژانس 
به سرعت از محل متوارى شدند 
اما من در همــان لحظه کوتاه 
توانستم قسمتى از شماره پالك 

خودرو آنها را به خاطر بسپارم.»
با اطالعــات به دســت آمده 
از شــماره پــالك خــودروى 
دو خانــم متــوارى شــده از 
صحنــه، کارآگاهــان اقــدام 
به شناســایى مالک خودروى 
پــژو 207 در منطقه پاســداران کردنــد؛ بالفاصله 
کارآگاهان با مراجعه به ایــن محل، دو خانم مذکور به

 نام هاى مرجان  28 ساله و میترا  21 ساله  را دستگیر 
کردند که در همان لحظه دستگیرى مشخص شد این 

دو نفر دوجنسیتى هستند.
مرجان و میترا پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهى 
تهران بزرگ صراحتًا به درگیرى با مقتول و همچنین 
ضرب و شتم وى با ضربات قفل فرمان اعتراف کردند و 
برقرارى روابط غیراخالقى را علت اصلى آشنایى خود با 

مقتول و در ادامه درگیرى با او مطرح کردند.
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم 
جنایى پلیس آگاهى تهران بــزرگ، با اعالم این خبر 
گفت: «با دستور بازپرس محترم پرونده، قرار بازداشت 
موقت از ســوى بازپرس پرونده صــادر و متهمین به 
منظور انجام تحقیقات تکمیلــى در اختیار اداره دهم 
پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار داده شدند و تحقیقات 
از متهمین در اداره دهم پلیــس آگاهى در حال انجام 

است.»

آوایى از دل آوار
2 روز بعد از آنکه صداى زندگى صدها نفر در سکوت 
شبانگاهان یک شــنبه شب خاموش شــد، در میانه 
هیاهوى بامداد سه شــنبه، «آوا»ى زندگى یک نوزاد 
دختر از میان ویرانه هاى برجاى مانده از زلزله اى مهیب، 

اشک هاى شادى را با اندوه قلب ها در هم آمیخت.
«آوا» دیروز در بیمارســتان صحرایى ارتش در شهر 
زلزله زده سرپل ذهاب چشــم به دنیا گشود؛ در بامداد 
دومین روز پس از زلزله مرگبار کرمانشــاه؛ زلزله 7/3 
ریشترى که طى آن و براساس آخرین آمارها تا لحظه 
تنظیم این گزارش، 430 تن از هموطنانمان جان خود 
را در اثر آن از دست داده اند و حدود هفت هزار و460 نفر 

نیز مجروح شده اند. 
على رغم تالش و بسیج همه دستگاه ها و سازمان ها، 
هنوز گروهــى از هموطنان زلزله زده با مشــکالتى 
همچون کمبود چادر، قطعى آب و برق و... مواجه هستند 
و برودت هوا، شرایط را براى این هموطنان سخت تر 
کرده است. در این زلزله دستکم 12 هزار واحد مسکونى 
شهرى و روستایى به طور 100 درصد تخریب شده و 45 
هزار واحد نیز نیازمند تعمیرات است و به گفته استاندار 
کرمانشاه، زلزله هفت شهر و هزار و930 روستاى این 
اســتان را در بر گرفت که برآورد خسارت وارد شده در 

روزهاى آینده اعالم خواهد شد.
همچنیــن بــا توجه بــه از بیــن رفتن تعــدادى از 
بیمارستان هاى مناطقى مانند ســرپل ذهاب و قصر 
شیرین که بیشترین آسیب را دیده اند، عالوه بر برپایى 
بیمارستان هاى صحرایى، بخشــى از مصدومان به 

شهرهاى همجوار و همچنین تهران اعزام شده اند.

*نیاز زلزله زدگان به آب و مواد خوراکى 
هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه زلزله 
زدگان کرمانشاه همچنان به آب شرب بسته بندى شده و 
مواد خوراکى نیاز دارند، گفت: عملیات آواربردارى از روز 
دوشنبه آغاز شده و مسیرها و خیابان هایى که تخریب 
شده بود، آوارهاى آنها برداشته و بازگشایى شد. از دیروز 

نیز آواربردارى واحدهاى تخریب شده انجام شد. 
اســماعیل رمضانى مدیرکل روابط عمومى جمعیت 
هالل احمر نیز درباره مهمترین نیاز خوراکى و زیستى 
آســیب دیدگان زلزله کرمانشــاه اقالمى چون پتو و 
کنسروجات را بعد از کمک هاى نقدى مهمترین نیاز 

زلزله زدگان عنوان کرد.

*کسى زیر آوار نمانده
مرتضى سلیمى، رئیس سازمان امداد و نجات هالل 
احمر صبح دیروز اعالم کرد که بعید است کسى زیر آوار 
مانده باشد؛ چراکه ارزیابى  500 روستا انجام شده است. 
معاون عملیات سازمان و نجات هالل احمر نیز درباره 
آخرین وضعیت اسکان و تغذیه اضطرارى آسیب دیدگان 

زلزله غرب کشور اظهار داشت: ابتدا سعى کردیم با ایجاد 
سرپناه نیاز مردم را برطرف کنیم و بالغ بر ده هزار تخته 
چادر و 20 هزار پتو و 185 هزار کنسروجات توزیع شد؛ 
اما به دلیل وسعت منطقه حادثه دیده و گسترده بودن 
جمعیت در منطقه و جمعیت تحت تأثیر که شامل 526 
روستا و هشت شهر بود، نیاز بیشترى داشتیم. شاهین 
فتحى افزود: بر این اساس براى 70 هزار نفر تسهیالت 
اسکان و تغذیه اضطرارى فراهم شد و سعى مى کنیم 
30 هزار تخته چادر دیگر هم فراهم کنیم. وى ادامه داد: 
آواربردارى سبک براى دسترسى به مصدومان تقریبًا 
تمام شده است و آواربردارى سنگین در حال انجام است.

* انتقال مصدومان به پایان رسیده
رئیس اورژانس کشــور نیز با اشــاره بــه راه اندازى 
بیمارستان هاى صحرایى از طرف نهادهاى مختلف 
در مناطق زلزله زده اظهار داشت: تقریباً عملیات امداد 
و جســتجو تمام شــده و کار تکمیل بیمارستان هاى 
صحرایى دیروز انجام شد. دارو، تجهیزات و دپوى خون 
به اندازه کافى وجود دارد. پیرحسین کولیوند ادامه داد: 
دیروز کار سرکشى به روســتاها و اقدامات الزم براى 
مصدومان ســرپایى انجام شــد. همچنین تیم هاى 

بهداشت محیط و سالمت روان نیز مستقر شدند.
معاون عملیات سازمان اورژانس کشور از اتمام انتقال 
مصدومان زلزله غرب کشــور خبر داد و گفت: در حال 
حاضر اولویت وزارت بهداشــت کنترل بیمارى هاى 
عفونى و کنترل بهداشت روان و عوارض ناشى از حادثه 
اســت. محمد نورى با بیان اینکه سعى کردیم بیشتر 
زلزله زدگان در شهر خودشان درمان شوند، گفت: براین 
اساس 958 نفر از زلزله زدگان در کرمانشاه بسترى شدند 
و 168 مصدوم به تهران، 63 نفر به البرز و 62 نفر نیز به 
همدان منتقل شدند و در حال حاضر هیچ مصدومى در 
خارج از وضعیت بسترى نیســت و انتقال مصدومان 
به پایان رســیده مگر اینکه مصدوم جدیدى از سوى 

هالل احمر شناسایى شود.
این در حالى اســت که بنابر اعالم جان بابایى، معاون 
درمان وزیر بهداشت 720 نفر از مصدومان زلزله غرب 
کشور با حال مساعد مرخص شده اند و 960 مصدوم در 
حال حاضر بسترى هستند چهار هزار و313 تن نیز به 

صورت سرپایى درمان شده اند.

کرمانشــاه  دار  ســابقه  *ســارقان 
کنترل مى شوند

رئیس پلیس آگاهى اســتان کرمانشاه درباره اقدامات 
پلیس آگاهى در مناطق زلزله زده اســتان کرمانشاه، 
اظهار داشت: تیم هاى شناسایى اجساد (DVI) مرکز 
تشــخیص هویت پلیس آگاهى ناجا و نیز استان هاى 
همجوار در آماده باش هستند و در صورت کشف اجساد 

مجهول الهویه در مناطق زلزله زده، براى شناسایى اجساد وارد 
عمل خواهند شد. 

سردار محمدرضا مقیمى از شهروندان خواست از جابه جایى 
اموال، احشام، وســایل نقلیه و... به نقاط دوردست و خارج 
از محل حادثه، خوددارى کننــد و در صورت اضطرار، جا به 
جایى ها باید با نظارت پلیس آگاهى و پس از احراز هویت افراد 
انجام شود. وى افزود: همچنین براى حفاظت از اماکنى که 
احتمال حضور سارقان متصور است، اقدامات تأمینى در نظر 

گرفته شده است. 
سردار مقیمى تصریح کرد: نیرو هاى مستقر در این مناطق، 
کنترل مجرمان و سارقان سابقه دار و بومى استان کرمانشاه 
را نیز انجام مى دهند، نشانى و مشخصات آنان در اختیار پلیس 
است تا از سرقت هاى احتمالى جلوگیرى شود. وى افزود: در 
صورت پیدا شدن اموال بالصاحب این اموال در محل مناسبى 
که پیش بینى شده نگهدارى مى شود تا پس از شناسایى، به 

صاحب آن بازگردانده شود.

*مــرگ 22 نفــر از اعضــاى یــک خانواده 
در یک شب 

با گذشت سه روز از زلزله یک شنبه شب کرمانشاه، «رحمان 
صفرى» هنوز نمى داند چند نفر از اقوامش را در این حادثه 
از دست داده اســت. او اهل کرمانشاه است و ساکن تهران. 
رحمان یکى از همان هایى اســت که از یک شــنبه شب 
که خبر وقوع زلزله را شنیده، دلش حســابى لرزیده. طبق 
تماس هایى که تا کنون گرفته، 9 نفر از اعضاى فامیلش را در 
روستاى ناوافره از دست داده و شش نفر را در روستاى حواس 
احمدى، در خود شهرستان سرپل ذهاب هم زلزله از خانواده 
او هفت قربانى گرفته است. با انگشت عددها را جمع مى زند و 
مى گوید: «تا حاال 22 نفر از اقوام مان را در زلزله از دســت 
داده ایم. خیلى ها موبایلشان آنتن نمى دهد از سرنوشت شان 

خبر نداریم. نمى دانیم زنده هستند یا نه.»
با «مراد صفرى»، پسرعموى او که ساکن یکى از روستاهاى 
اطراف شهرستان سرپل ذهاب است تلفنى صحبت مى کنیم؛ 
یکى از بازماندگان زلزله که مى گوید: «از وقتى زلزله آمد همه 
ما از خانه هایمان آمدیم بیرون. دیگر جرأت نکردیم برگردیم 
داخل. خانه هاى همه ما ویران شده، سقف خیلى از خانه ها 

آمده پایین. دیگر جاى زندگى نیست.»
مراد از پــس لرزه هایــى مى گوید که پشــت ســر هم 
از یک شنبه شــب مى آیند؛ هر نیم ســاعت یک بار، پس
 لرزه هایى که باعث وحشت اهالى شده اند: «اینجا هوا خیلى 
سرد است خیلى ها مى خواســتند بروند از خانه لباس گرم 
بیاورند، اما جرأت نمى کنند مى ترســند سقف بریزد روى 

سرشان.»
او و بقیه اهالى روســتا اما چشــم به راهند؛ چشــم به راه 
کمک. مــراد هم مثــل رحمان کــه در تهــران زندگى 
مى کنــد، نگــران بقیــه اســت، آدم هایى که هنــوز از

 سرنوشت شان خبرى نیست.

دوجنسیتى هاى قاتل

 ســارقان مأمورنماى خیابان هاى نیشابور دستگیر 
شدند.

فرمانده انتظامى شهرستان نیشابور گفت:  دو سارق 
مأمورنما در یکى از جاده هــاى ییالقى، خودروى 
یکى از شهروندان را متوقف و گوشى تلفن همراه و 

پاسپورت راننده را گرفته و فرار مى کنند.
سرهنگ حسین بیات مختارى اظهار داشت:  با اعالم 
موضوع به پلیس، مأموران پلیس آگاهى نیشابور این 
دو سارق موتورسوار را که در تماس با مالباخته از او 
تقاضاى وجه نقد در قبال تحویل گوشى و مدارك 

کرده بود به دام انداختند.

جسدى کامًال سوخته شده در قســمت فضاى ســبز بزرگراه صیاد شیرازى تهران 
کشف شد.

ساعت 8 صبح روز دوشــنبه مأموران کالنترى 106 نامجو با بازپرس کشیک قتل 
پایتخت تماس گرفته و اعالم کردند جســد یک مرد در قسمت فضاى سبز خیابان 

پلیس ورودى بزرگراه صیاد شیرازى کشف شده است.
دقایقى بعد از اعالم خبر، ســجاد منافى آذر به همراه اکیپ تشخیص هویت آگاهى و 
کارشناسان پزشکى قانونى در محل کشف جسد حاضر شده و مشغول تحقیقات درباره 
این پرونده شدند. شواهد نشان مى داد که جسد متعلق به مردى حدوداً 35 ساله است، 
وى ظاهراً کارتن خواب بوده، هنگام حادثه روى یک تشــک در قسمت فضاى سبز 
خوابیده و انفجار یک کپســول گاز که کنار وى قرار داشته، منجر به سوختگى کامل 
این شخص و لباس هایش شده بود، این شخص پس از سوختگى تقال کرده اما موفق 

نشده و به کام مرگ فرو رفته بود.
سرانجام با دستور سجاد منافى آذر؛ بازپرس امور جنایى تهران جسد براى بررسى بیشتر 

به پزشکى قانونى منتقل شد و تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.

پلیس آگاهى تهران بزرگ از دستگیرى قاتل دختر جوان 
خبرداد و اعالم کرد که مقتول به دلیل بدهى 45 میلیون 

تومانى به قتل رسیده است.
در دوازدهم آبــان ماه امســال، فردى بــا مراجعه به 
دادســراى جنایى عنوان داشــت که دختــرش به نام 
«ویدا» در هشــتم آبان مــاه براى انجام امــور ادارى 
از خانه خارج شــده و پــس از آن مراجعتــى به خانه 

نداشته است.
بر اســاس این گزارش، در تحقیقات کارآگاهان پلیس 
تهران از خانواده ویدا مشخص شد که وى یک روز قبل 
از ناپدید شدن، با یکى از دوستان خانوادگى شان به نام 
«فرزاد» تماس گرفته و براى بــردن خودروى خود به 

تعمیرگاه قرار مالقات گذاشته است. 
در ادامه این گزارش با شناسایى فرزاد، تحقیقات از وى 
در دستور پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت و وى 

در اعترافاتش در خصوص انگیزه و نحوه ارتکاب جنایت 
گفت: «ویدا به بهانه ســرمایه گــذارى در یک پروژه 
اقتصــادى، مبلغ 45 میلیون تومــان از من پول قرض 
کرده و قرار بود تا این مبلغ را در کمترین زمان تســویه 
کند، اما او هر بار بهانه اى مى آورد تا اینکه این زمان به 
یکسال رسید و طى این مدت متوجه شدم که او از افراد 
دیگرى نیز به همین شیوه و شگرد اقدام به گرفتن پول 

کرده است.» 
متهم افزود: «صبح روز حادثه با ویدا قرار مالقات داشتم 
و تصمیم گرفتم تا به هر شکل ممکن پول خودرا از وى 
بگیرم و اگر موفق به این کار نشدم او را به قتل برسانم. 
در میانه راه درباره زمان بازپس گرفتن طلب خود با ویدا 
صحبت کردم اما او باز هم زمان دیگرى را اعالم کرد؛ 
تصمیم خودم را عملى کردم و پارچه اى را دورگردنش 

انداخته و او را خفه کردم.» 

ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم 
جنایى پلیس آگاهى تهران بزرگ، با اعالم این خبر گفت: 
با اعترافات صریح متهم به ارتکاب جنایت و رها کردن 
جسد در شهر اندیشه، بالفاصله هماهنگى الزم انجام و 
مشخص شد که جســد متعلق به مقتوله توسط عوامل 

انتظامى در همان محل کشــف و به عنوان ناشناس به 
پزشکى قانونى منتقل شده و پرونده مقدماتى با موضوع 
قتل عمـد تشکیل شد و متهم با قرار بازداشت موقت و 
براى انجام تحقیقات تکمیلى در اختیار اداره دهم پلیس 

آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.

قتل دختر جوان بخاطر بدهى45میلیونى

کشف جسدى سوخته 
دزدى در لباس پلیسدر فضاى سبز 

بیم ها و امیدهاى زلزله زدگان کرمانشاه




