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فرهنگ

جلوههای عیدفطر در سرزمین وحدت
نان ها و خوراکی های محلی تهیه می شود و به پذیرایی از
مهمانان خود می پردازند.
وی اضافه می کند :یکی دیگر از مقدمات عید فطر که
پیش از فرا رسیدن آن آماده می شود تهیه لباس نو است.
در قدیم بانوان استان پارچه مورد نظر را خریداری می
کردند و لباس می دوختند ،یا این که از پنبه و پشم با
َچ َرک و دستگاه های ُجالیی پارچه آماده می کردند .این
سنت هنوز هم به قوت خود باقی است و امروزه نزدیک
عید فطر مردم لباس های نو از بازار خریداری می کنند.
بازار سرپوش ،رزاق زاده و قایم و دیگر بازارهای استان
در روزهای پایانی ماه رمضان مملو از جمعیت می شود و
مردم برای تهیه لباس ها ،پارچه ها و شیرینی اقدام می
کنند.

روزهای پایانی رمضان ،ماه خوبی ها که فرا
شهرکی
می رسد مردم مومن و مسلمان خود را برای
بدرقه این ماه آماده می کنند و خرسند از متنعم شدن از
نعمت های خداوندی و سفره پر برکت رمضان ،توشه این
ماه را ذخیره دنیا و آخــرت خود می کنند .رمضان ماه
خوبی ها ،مهربانی ها ،جهاد با نفس ،بخشش و اکرام رو به
اتمام و عید سعید فطر در راه است .مسلمانان پس از یک
ماه روزه داری و عبادت خداوند این عید بندگی را با
برگزاری آیین ها و آداب و رسوم خاصی گرامی می دارند.
از شمال تا جنوب سیستان و بلوچستان که سرزمین
وحدت شیعه و سنی است آیین های ویژه ای برای عید
فطر برگزار می شود و مردم خود را برای بدرقه نیکوی ماه
رمضان و استقبال از عید باشکوه آن آمــاده می کنند.
برترین و واالترین جلوه این عید حضور مومنان در مصالها
و عیدگاه ها برای برپایی نماز عید سعید فطر است .صله
ارحام ،کمک به نیازمندان ،زیارت اهل قبور ،قربانی کردن
و ...نمونه ای از آیین های مردم سیستان و بلوچستان
برای پاسداشت عید بندگی است.

کیسه برکت ،دیگ بار و کاسه آرک و برک

کــارشــنــاس پــژوهــش م ــردم شناسی اداره کــل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری تصریح می کند :از
دیرباز مومنان در روز عید فطر در مصلی ها و مساجد برای
برپا داشتن نماز حضور می یافتند .بعد از نماز ،در گذشته
کیسه ای با نام «کیسه برکت» داشتند که از جنس پارچه
بود و فطریه خود را در آن جمع می کردند و به مستمندان
و یتیمان می دادند .یکی دیگر از آداب عید فطر پس از برپا
داشتن نماز صله ارحام ،دید و بازدید و تبریک عید است
و بزرگان ،ریش سفیدان ،پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها،
پدرها و مادر ها ،سادات در اولویت دیدار بودند.
وی اظهار می کند :در رسم دیگری که درشمال استان
و نیز بلوچستان هنوز هم به قوت خود باقی است مردم
در عید فطر به دیدار خانواده هایی می روند که به تازگی
عزیزی را از دست داده اند و عید فطر اولین عید پس
از فوت او محسوب می شود .با این کار به او تسلیت می
گویند و لباس سیاه را از تن اعضای خانواده بیرون می
کنند .در عید بر پا داشتن مقدمات آشتی میان افراد و
قبایل انجام و به برکت عید فطر کدورت های زیادی رفع
می شود.
وی ادامه می دهد :یکی دیگر از سنت های مردم سیستان
در این روز مبارک قربانی کردن است .هر خانواده ای به
انــدازه توان خود مرغ ،خروس یا گوسفندی قربانی می
کردند و با گوشت آن آبگوشت محلی یا قاتق محلی پخت
می شد که به این کار «دیــگ بــار» می گویند و از آن به
همسایه ها ،ایتام و مستمندان می دادند که به این سنت
هم «کاسه َآرک و َبـ َـرک» می گویند .در این ایام مراسم
شادباش برگزار می شود که با موسیقی و رقص محلی
همراه است .مردم استان از عید فطر برای دید و بازدید،

آیین های غنی و با دوام

کــارشــنــاس پــژوهــش م ــردم شناسی اداره کــل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری به خبرنگار ما می
گوید :سیستان و بلوچستان دارای تاریخ کهن و تمدن
عظیم است و به عنوان پهناورترین استان ،اقوام و طوایف
متعددی را در خود جای داده است ،از این رو آیین ها و
اعتقادهای متنوعی هم دارد که از جمله می توان به آیین
های مذهبی ،اجتماعی و خانوادگی اشاره کرد .آیین های
غنی فرهنگی که گذر سالیان آن ها را کم رنگ نمی کند،
بلکه با جلوه و جالی بیشتری برگزار می شود.
«ابراهیمی» بیان می کند :آیین های مذهبی در این استان
متنوع است و قسمتی از آن در ماه مبارک رمضان و عید
فطر برگزار می شود .مردم استان در سیستان ،سرحد و
مکران از دیرباز پس از یک ماه روزه داری خود را برای عید
فطر آماده و مقدمات استقبال از این عید با شکوه را فراهم
و شیرینی ها و خوراکی های محلی آماده می کنند .در
شمال استان کلوچه های محلی ،قلیفی ،چنگالی ،چلبک
تهیه می کنند و اگر فصل برداشت سبزی های محلی نظیر
سوزی و کاکلک باشد بورک هم تهیه و در روز عید با این
شیرینی های محلی از مهمانان خود پذیرایی می کنند.
وی خاطرنشان می کند :در روز عید فطر در شمال استان
به طور معمول گوسفند ،خروس یا مرغ قربانی می کنند.
در بلوچستان هم انواع شیرینی و خوراکی های محلی در
آستانه عید سعید فطر آماده و حلواهای مخصوص با خرما،
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ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ

دﻗﻴﻘﻪ

نویسنده و پژوهشگر :آیین های عید فطر سه دسته است ،آیین های قبل از دیدن ماه و مقدماتی ،آیین های روز عید فطر و آیین های پس از نماز

آشتی ،صله ارحام و دستگیری از نیازمندان استفاده می
کردند.

چمروک و رویت هالل ماه شوال

نویسنده و پژوهشگر فرهنگ عامه هم درباره آداب و رسوم
مــردم بلوچستان در عید فطر به خبرنگار ما می گوید:
دیدن هالل ماه شوال و آغاز رسمی عید فطر یکی از آیین
هاست .در باالی بلندی ها ،پشت بام ،تپه و کوه افرادی با
عنوان «چمروک» که چشم های تیزبینی داشتند و بیشتر
شکارچیان بودند حضور می یافتند و به استهالل هالل ماه
شوال می پرداختند و پس از رویت اعالم می کردند که ماه
را دیدند تا دیگران هم ببینند .اگر تعداد زیادی از مردم ماه
را می دیدند عید فطر تایید می شد ،ولی اگر تعداد افرادی
که دیدند کم بود نزد علما می رفتند و چند نفر شهادت می
دادند و شروع ماه شوال و عید فطر رسمی می شد.
«عبدالسالم بزرگ زاده» بیان می کند :آیین های عید
فطر سه دسته است شامل آیین های قبل از دیدن ماه و
مقدماتی ،آیین های روز عید فطر و آیین های پس از نماز
که می توان گفت در سه دسته نمایش ،ستایش و نیایش
قرار می گیرد .بسیاری از آیین های عید فطر جزو آیین
های نمایشی است .دیدن هالل ماه شوال نمونه آن است.
در عید فطر مردم لباس نو می پوشند .نمایش عید فطر در
بلوچستان در پوشش نو ،لباس های شاد و رنگارنگ در
زنان و مردان بلوچ است .زنان بلوچ سوزن دوزی لباس را
هم انجام می دهند که برای این کار از یکی دو ماه اقدام
می کنند.

ﻣﻌﻤﺎ ﻫﻮش
دوﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دوﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

»ﻧﺎوﺎب« از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺣﺮﻓﻪ ا
آن دراﺮان ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ »روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن« ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ و اﭘﻠﻴ¦ﻴﺸﻦ اﻧﺪروﺪ
آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮﻧﺎوﺎبÀ،اﻗﻴﺎﻧﻮسﻓﺮﺿ ﻣﺮﺑﻌ اﺳﺖﻪÀﻓﺮوﻧﺪ»رزمﻧﺎو«،دو»ﻧﺎوﺷ¦ﻦ«،
ﺳﻪ »اژدراﻓ¦ﻦ«و ﭼﻬﺎر »زﺮدرﺎ « در آن ﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﺪ ﺟﺎ ادوات ﭘﻨﻬﺎن را
ﺸ Ìﻨﻴﻢ.ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻌﻀ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﻢ از اﺑﺘﺪا »راﻫﻨﻤﺎ« ﺷﻤﺎﺳﺖ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗـــﺎم ﺑــﻴــﺮون ﺟــﺪول،
ﻣ ـ ﮔــﻮــﻨــﺪ ــﻪ در ﻫﺮ
ﺳﻄﺮ ﺎ ﺳﺘﻮن ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ
دراﺷﻐﺎلادواتاﺳﺖ.

حنابندان زنان

وی ادامه می دهد :یکی از آیین های نمایشی ،حنابندان
زنان است که بعد از رسمیت یافتن عید و دیدن هالل ماه
در همان شب انجام می شود .با شکوه ترین آیین نمایشی
عید فطر ،اقامه نماز در مصلی اســت .همچنین پخت
خوراکی ها و غذاهای مخصوص عید نمونه دیگری از آن
است که در بلوچستان نوعی شیرینی رشته ای باریک با
آرد برنج درست می شود که مردم آن را دم می کنند و آب
شکر در آن می ریزند و در صبح عید می خورند.
وی بیان می کند :بعد از اقامه نماز عید فطر مردم برای
زیــارت اهل قبور به قبرستان و پس از آن به صله رحم و
دید و بازدید می روند .اولویت صله رحم با اقوام ،فامیل و
آشنایانی است که قبل از عید عزیزی را از دست داده اند
و به او تسلی می دهند و بعد از آن به پیران و بزرگان سر
می زنند.
وی بیان می کند :آیین ستایش در عید فطر ستایش از
خداوند است که ماه رمضان را به بندگان عطا کرده و در
خطابه ها و روز عیدفطر و صله ارحــام دعاهایی با زبان
بلوچی برای ستایش خداوند خوانده می شود .آیین های
نمایشی هم شامل دعا است که در صله ارحام دعا برای
خود و اموات و مغفرت گناهان دعا می کنند.
وی می گوید :در روز عید ،عیدی دادن بزرگترها به
کوچکترها و عیدی سادات و بزرگان دینی به بقیه ،مرسوم
اســت .ایــن عیدی شاید از نظر مــادی کم باشد ولــی به
دلیل محبت و برکت ،این عیدی به ویژه به کودکان داده
میشود.

ﺗــﻤــﺎم ادوات در اــﻦ
ﻣ ــﻌ ــﻤ ــﺎ»اﻓـــــﻘـــــ «ــﺎ
»ﻋـــﻤـــﻮد« ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﺮﮔﺰﻣﻮرب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

• ﻗﺎﻧﻮن:ﻠﻤﺎﺗ از ﻣﺘﻦ زﺮ ،رﻧﮕ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻫﺮازاﻦﻠﻤﺎتﺑﻪﺻﻮرت
 ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺟﺪول ﻣﺨﻔ
ﺷﺪه اﻧﺪ .آنﻫﺎ را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ و ﺧﻂ ﺑﺰﻧﻴﺪ.
ﺧﻮاﻫﻴﺪدﺪ ﻪ ﺑﺮﺧ ﺣﺮوف ﻫﻨﻮز
ﺧﻂ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .آنﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐدرﻨﺎرﻫﻢﻗﺮاردﻫﻴﺪﺗﺎرﻣﺰ اﻦ
ﺳﺮﮔﺮﻣ»واژهﺎﺑ«راﺸﻨﻴﺪ.

•

ﻧﺘﻪ ﻫﺎ :ﻠﻤﺎت ﺷﺎﺪ در ﺟﻬﺎت

ﻣﺨﺘﻠ ﺣﺘ ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ،ﭘﺎﻴﻦ
ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺎ ﻣﻮرب درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .در
آﻏﺎز ﻠﻤﺎت ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ را ﭘﻴﺪا ﻨﻴﺪ و در
آﺧﺮﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻠﻤﺎت ﻮﭼ ٤ﺣﺮﻓ،
٣ﺣﺮﻓو٢ﺣﺮﻓﺑﺮوﺪ.

ادوات در اــﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ وﺟﻪ در ﻫﻤﺴﺎﮕ
ﻫــﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ )ﺣــﺘـ از
ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ(.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

• ﻧﺘﻪﻫﺎ:

ﺷﺨﺼ ﻫﺮروزﻣﺠﺒﻮراﺳﺖدرﺳﺎﻋﺎتﺑﺴﻴﺎرﺧﻠﻮتﺑﻪﻃﺒﻘﻪﺑﻴﺴﺖودومآﭘﺎرﺗﻤﺎﻧ ﺑﺮود.ﺑﺎاﻦﻪﻫﻤﻪ
ﻃﺒﻘﺎتﺳﺎﺧﺘﻤﺎنآﺳﺎﻧﺴﻮردارﻧﺪوﺑﺮقﻫﻢﻗﻄﻊﻧﻴﺴﺖوآﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﻢﺳﺎﻟﻢاﺳﺖ،وﻟ اوﻫﺮروزﻣﺠﺒﻮراﺳﺖ
ﺗﺎﻃﺒﻘﻪﭘﺎﻧﺰدﻫﻢﺑﺎآﺳﺎﻧﺴﻮرﺑﺮودوﺑﻘﻴﻪراهراﺑﺎﭘﻠﻪﺑﺮود!ﺑﻪﻧﻈﺮﺷﻤﺎﭼﺮااﻦاﺗﻔﺎقﻣ اﻓﺘﺪ؟
ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖﺑﻪﺟﻮابﻫﺎﻣﻨﻄﻘ ،اﻣﺎﺟﻮابﻫﺎ ﻪﻤﺘﺮﺟﺪﻫﺴﺘﻨﺪﻓ¦ﺮﻨﻴﺪﺗﺎدﻟﻴﻞﺎرشراﺑﻴﺎﺑﻴﺪ.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗ¦ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.
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ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ راﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺣﺎوﻫﻴﭻÀازادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪرﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ راﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎﺪ ُﭘﺮﺑﺎﺷﻨﺪوﻟ ﺷ¦ﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔآنﻫﺎﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﻣﻮﻗﺘﺎﺑﺎÀﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮشﻧ¦ﻨﻴﺪﻪﻧﺎوﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂÀﭘﺎﺳﺦدارد!اﻃﻼﻋﺎتﺑﻴﺸﺘﺮدرﺑﺎره»ﻧﺎوﺎب«وﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺗﻤﺮﻨ ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮرادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒ¦ﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋ ﺟﺴﺖوﺟﻮﻨﻴﺪ.
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى
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دﻗﺖﻨﻴﺪﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎ»راﻫﻨﻤﺎ«ﺑﻪﭼﻪﺷ¦ﻠ ﻫﺴﺘﻨﺪُ .ﭘﺮﺑﻮدناﻦﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺑﺎ»داﺮه«»،ﻧﻴﻢداﺮه«»،ﻣﺮﺑﻊ«ﺎ»آب«درﭘﺎﺳﺨ ﻪﺑﻪ
دﺳﺖﻣ آﺪﺎﻣﻼﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ.
ﻧﺎوﺎب»ﻣﻨﻄﻘ «اﺳﺖ،ﭘﺲﭼﺎرهﺣﻞآن»ﺣﺪسزدن«ﻧﻴﺴﺖ!ﺑﺎﺸÌرواﺑﻂﻣﻨﻄﻘ ،ﻣﺎﻫﻴﺖﻗﻄﻌ ﺑﻌﻀ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﺗﻌﻴﻴﻦﻨﻴﺪوﺑﺎ
اﺳﺘﻨﺎدﺑﻪﻫﻤﺎنﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،ﺑﻪﻣﺎﻫﻴﺖﺧﺎﻧﻪﻫﺎدﮕﺮﺑﺮﺳﻴﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

مردم روستاهای سیستان بسیار
گروه فرهنگ
مهربان و خونگرم هستند .پیام من
به مردم در سراسر دنیا این است که «بیایید سیستان،
این جا امن است» .یکی از گردشگران آلمانی که به
روستای قلعه نو سفر کرده است ،درباره جذابیت های
گردشگری در سیستان به خبرنگار ما گفت37 :سال
دارم ،در آلمان به دنیا آمده ام و معلم زبان انگلیسی و
آلمانی در تهران هستم .ایــران از مقصدهای مورد
عالقه من در سراسر دنیاست و عاشق ایران هستم.
فلسفه من یــاد گرفتن اســت و تصمیم دارم از هر
استانی دیدن کنم« .کریستین» ادامه داد :متاسفانه
تبلیغات منفی زیادی درباره سیستان و بلوچستان به
ویژه زابل به خاطر نزدیکی با مرز افغانستان شده
است و حتی در تهران هم تبلیغات منفی درباره این
استان زیاد است ،اما این استان و شهر زابل قدمت و
آثار تاریخی زیــادی دارد و من از این سفر احساس
رضایت زیادی دارم و از آشنایی با مردم زابل بسیار
خرسند و راضی هستم .در آلمان تاریخ خوانده ام و
بسیار به تاریخ عالقه مند هستم .وی ادامه داد :آلمان
همیشه سبز و بارانی است ،اما طبیعت زابل برای ما
بسیار جالب است .این منطقه روستاهای سنتی و
زیبایی دارد و از روستای قلعه نو و دهانه غالمان دیدن
کــردم .وی اظهار کــرد :مــردم روستاهای سیستان
بسیار مهربان و خونگرم هستند .پیام من به مردم در
سراسر دنیا زمانی که در تهران و در آلمان هستم این
است که «بیایید سیستان ،این جا امن است».
درســت است که در زابــل مشکالتی مانند بیکاری
وجود دارد اما هر کشوری با مشکالتی مواجه است،
ولی شهر زابل جذابیت های زیادی دارد .اقامت گاه
های بوم گردی در روستاها بسیار سنتی و زیبا بود
و با غذاهای فوق العاده خوشمزه از ما پذیرایی شد.
این گردشگر اضافه کرد :آن چه برای من ،بیشتر از
فرهنگ ،تمدن و تاریخ این شهر شگفت انگیز بود،
مردم دست و دلباز زابل است .مردم ایران خونگرم
و مهربان هستند و ما آلمانی ها باید از ایرانی ها
یاد بگیریم .در آلمان تبلیغات منفی زیــادی درباره
ایــران اســت ،وقتی با پسرم به ایــران ،اسباب کشی
کردم ،دوستانم به من گفتند ایران امن نیست .ما به
استانهای زیادی سفر کردیم و همه جای ایران امن
است .ایران کشوری بزرگ با تاریخ ،تمدن و ادبیات
غنی است .پیشنهاد من به سراسر مردم در آلمان و
دنیا این است به تبلیغات منفی گوش ندهند و از ایران
دیدن کنند چرا که ایران ارزش دیدن را دارد.
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ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

ﺳﺎده

ﺎرﻟﻮس  روش ،ﺳﺮﻣﺮﺑ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ اﺮان در ﺟﻤﻊ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران در ﺧﺼﻮص آﻣﺎدﮔ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ و ﺑﺎز
ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮاﺶ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﺧﻴﻠ در
اﻦ ﻣﺪت ﺗﻤﺮﻦ ﺮدﻢ و آرزوﻤﺎن اﻦ ﺑﻮد ﻪ در
اﻦ ﻣﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎز ﻨﻴﻢ وﻟ اﻻن زﻣﺎن اﻦ اﺳﺖ
ﻪ ﺑﺎز¦ﻨﺎن و ﺗﻴﻢ ﺧﻮب ﻣﻦ ﻫﻴﺠﺎنﺷﺎن را ﺗﺨﻠﻴﻪ
ﻨﻨﺪ و آﻣﺎدﮔ ﺎﻣﻞ ﺑﺮا روﺎرو ﺑﺎ ﻣﺮاﺶ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ «.و درﺑــﺎره ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻓﺎﻋ ﺧﻮب
ﻣﺮاﺶ ﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ اﺮان اﺳﺖ،
ﺑﻴﺎن ﺮد» :ﭼﻴﺰ ﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ اﻦ اﺳﺖ ﻪ
ﻣﺮاﺶﺗﻴﻤ ﺑﺴﻴﺎرﻣﺘﻔﺎوتاﺳﺖ.ﺗﻴﻤ ﻧﻴﺴﺖﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢﺑﮕﻮﻴﻢﻣﻨﺤﺼﺮاآﻓﺮﻘﺎ اﺳﺖﭼﺮاﻪاﺜﺮ
ﺑﺎز¦ﻨﺎنﺷﺎن ﺎ در اروﭘﺎ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺎ در آنﺟﺎ
ﺑﺰرگ ﺷﺪهاﻧﺪ .آنﻫﺎ داﻧﺶ و ﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻓﻮﺗﺒﺎل
آﻓﺮﻘﺎ و اروﭘﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ .ﻣﻦ اﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺧﻴﻠ
ﺧﻮب اﻃﻼع دارم ﭼﺮاﻪ ﭘﺮﺗﻐﺎل ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻮع از
ﺑﺎز¦ﻨﺎن را دارد .ﻣﺎ اﺣﺘﺮام ﺎﻣﻠ ﺑﺮا ﻣﺮاﺶ

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﭼﺮاﻪ ﺗﻴﻢ ﺧﻴﻠ ﺧﻮﺑ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
اﻃﻤﻴﻨﺎن دارم آنﻫﺎ ﻫﻢ اﺣﺘﺮام زﺎد ﺑﺮا اﺮان
ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﻪ ﺑﺎز ﺷﺮوع ﻧﺸﺪه ﻧﻤ ﺷﻮد
ﻗﻀﺎوت ﺮد و ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﺎز ﻫﺮ  ٢ﺗﻴﻢ ﺣﺮف ﺧﻮد را
در زﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد .ﻓﻘﻂ  Àﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻪ ﻣﺎ
ﻣ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺿﻤﺎﻧﺖ دﻫﻴﻢ و آن ﻫﻢ اﻦ اﺳﺖ ﻪ ﻣﺎ در
زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺟﻨﮕﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ
ﻫﺪفﻣﺎن ﺑﺮﺳﻴﻢ «.ﺳﺮﻣﺮﺑ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ﺗﺎﻴﺪ ﺮد:
»ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ Àﺳﺮ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ﺑﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺖ
ﻪ ﺳﻌ ﻣ ﻨﻴﻢ از آن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻨﻴﻢ وﻟ ﺗﻼش
ﻣ ﻨﻴﻢ ﻪ در ﺑﻌﺪ ﺣﻤﻠﻪ و دﻓﺎﻋ ﺎر ﻨﻴﻢ ﻪ ﺑﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺮﺳﻴﻢ.دﻗﻴﻘﺎزﺒﺎ ﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ ﺑﻪاﻦﺧﺎﻃﺮ
اﺳﺖ ﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﻫﻮادار ﭼﺸﻢﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﻴﻢﻫﺎ
ﻣﻠ اﺳﺖ،ﺑﺮاﻣﺮاﺶﻫﻢﻫﻤﻴﻦﻃﻮراﺳﺖ،ﺸﻮر
ﻣﺮاﺶ ﻧﺰد Àﺑﻪ  ٨٠٠ﻫﺰار ﺗﺎ  Àﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در
اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻫﻮادارداردوﺸﻮراﺳﺖﻪﻫﻤﺎﻧﻨﺪاﺮان
ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﻫﻮادار در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﺸﻮر دارد.

ﻟﻄﻔﺎﻧﻈﺮ،اﻧﺘﻘﺎدوﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺗﺎنرا
درﺑﺎرهﺑﺨﺶﺟﺪولوﺳﺮﮔﺮﻣ
ﺑﻪﺷﻤﺎره  ٢٠٠٠٩٩٩ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

