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 حاتمى كيا در آخرين اكران مردمى فيلم خود: 
«به وقت شام» 

مردم را با سينما آشتى داد

خبر درگذشت « قاسم افشار»
 بامداد ديروز منتشر شد

خبر آخر
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13

خط  خبر 

 جزئيات مرگ بازيكن سابق 
استقالل در تصادف

مشرق: «جى لويد 
ســاموئل »پــس از 
اينكه فرزندانش را 
به مدرسه مى رساند 
در راه بازگشت با يك 
كاميون در نزديكى 
ن  ينگتو ر ا و شــهر

كشــور انگلســتان تصادف مى كند و به شدت دچار 
جراحت مى شود.

بر اساس گفته يكى از شاهدان عينى، نيروهاى امداد و 
پليس و آتش نشانى در صحنه حاضر مى شوند، زيرا قبل 
از آن آتش سوزى شديدى بر اثر تصادف خودرو در درون 
اتومبيل ســاموئل رخ داده بود، اما كمك رسانى بسيار 

سخت و غيرممكن شده بود.
بر اين اســاس جزئياتــى از مرگ اين بازيكن ســابق 
آبى پوشان كه ســابقه حضور در تيم زير 21 ساله هاى 

انگليس را هم در كارنامه داشت، منتشر شده است.
جى لويد ســاموئل هافبك اهل ترينيــداد و توباگو و 
بازيكن سابق تيم فوتبال استقالل بود كه سابقه بازى 

در تيم ملى زير 21 ساله هاى انگليس را هم داشت.
به همين واسطه اكثر رسانه هاى انگليسى به اين خبر 
پرداختند و تيم هاى باشــگاهى بولتون، استون ويال و 
بســيارى از فن پيج هاى فوتبال انگليس اين اتفاق را 

تسليت گفته اند.

سيل در افغانستان 34 كشته 
برجا گذاشت

ايسنا: جارى شدن سيل در افغانستان به كشته شدن 
دست كم 34 تن منجر شده  است.

بارش شديد باران و جارى شدن سيل در هفته گذشته 
باعث شــده دســت كم 34 تن در چندين منطقه در 
افغانستان كشته شوند؛ همچنين خسارات شديدى به 

امالك و دام ها وارد كرده  است.
سيل بيشتر به واليت هاى شمالى و مركزى اين كشور 
آســيب وارد كرده و موجب شــده حدود 900 خانه 
تخريب شوند؛ همچنين صدها رأس گاو تلف شده و به 

زمين هاى كشاورزى خسارت وارد شده است.

صاعقه در شبستر قربانى گرفت
فارس: سخنگوى اورژانس اســتان آذربايجان شرقى 
گفت: ظهر روز سه شنبه در ارتفاعات روستاى هريس 
از توابع شهرستان شبســتر، برخورد صاعقه به زندگى 
مرد 30ساله پايان داد. وحيد شــادى نيا با بيان اينكه 
كارشناســان اورژانس موقع رســيدن بر بالين فرد 
صاعقه زده مشــاهده كردند وى فاقد عاليم حياتى 
است، تصريح كرد: ضرورى است مردم ضمن توجه 
به هشدارهاى هواشناســى موقع رعد و برق از قرار 

گرفتن در ارتفاعات جداً خوددارى كنند.

100 فقره سرقت با مدارك سرقتى! 
خط قرمز: سه عضو يك باند سرقت كه با گرو گذاشتن مدارك جعلى در فروشگاه ها 

بيش از صد فقره سرقت را رقم زده بودند، دستگير شدند.
 خط قرمز: فرمانده انتظامي مشهد گفت: از چندي قبل گزارش سرقت هاي سريالي 
وسايل داخل خودرو به فوريت هاي پليســي 110 اعالم و پس از بررسي هاي اوليه 
مشخص شد، عامالن اين سرقت ها از مدارك شناسايي مسروقه نيز براي سرقت از 

فروشگاه و مراكز تجاري سوء استفاده مى كنند.
سرهنگ اكبر آقا بيگى افزود: با توجه به اهميت اين موضوع دستورهاى الزم صادر و 
تيم هاى دايره تجسس سركالنتري پنجم پليس مشهد براي پيگيري اين سرقت ها 

وارد عمل شدند.
وى گفت: افسران دايره تجسس كالنتري نجفي مشهد در اين مأموريت ضربتي با 
كنترل دوربين هاي مداربسته محل وقوع سرقت، چهره سارقان را ترسيم كردند و 

آنان را مورد شناسايي قرار دادند.
وي افزود: پليس پس از چند ساعت تعقيب و مراقبت هاي پوششي، گردانندگان اين 
باند را كه يك زن 28 ساله و 2 مرد جوان بودند، در يك خودروى سوارى شناسايى 

و دستگير كردند.
سرهنگ آقا بيگي گفت: زن 28 ساله و همدستانش در تحقيقات اوليه خود مدعي 

شدند كه از مدتي قبل با يكديگر آشنا شده و نقشه سرقت ها را طراحي كرده اند.
وي خاطر نشــان كرد: تحقيقات بعدي از اعضاي باند نشــان داد متهمان به عنوان 
خريدار به فروشگاه ها و مراكز تجاري مراجعه مى كرده و با بهانه نشان دادن كاالي 
انتخاب شــده به اعضاي خانواده كه داخل خودرو هستند يكي از مدارك شناسايي 

سرقتي را به امانت گذاشته و متواري مى شدند.
وى تصريح كرد: پليس با هماهنگي مقام قضايي مخفيگاه متهمان را مورد بازرسي 
قرار داد كه در نتيجه مقادير زيادي اموال مسروقه متعلق به بيش از 100 فقره سرقت 

را كشف كردند. 
تحقيقات از متهمان كه به مواد مخدر اعتياد داشته و داراي سوابق كيفري هستند 

براي كشف ديگر اقدامات مجرمانه آن ها ادامه دارد.

انهدام باند توزيع چك پول هاى جعلى 
خط قرمز: باند ســه نفره اى كه در چناران چك پول جعلــى خرج مى كردند، 
متالشى شــد.  فرمانده انتظامى شهرســتان چناران گفت: در پى گزارش چند 
فقره كالهبردارى از كسبه شهر گلبهار با چك پول هاى جعلى كه توسط دو مرد 
و زنى جوان صورت گرفته بود، موضوع به صورت ويژه در دســتور كار تيمى از 
مأموران كالنترى 13 قرار گرفت و بررســى هاى پليسى در اين زمينه آغاز شد. 
سرهنگ برات اويسى افزود: مأموران دايره تجسس كالنترى 13 پس از بررسى 
دقيق اظهارات مالباختگان و ترســيم چهره فرضى متهمان، تحقيقات ميدانى 
گسترده اى را آغاز و با كنترل محل هاى احتمالى متهمان، روز سه شنبه آن ها را 
در حال پرســه زنى در يكى از مراكز فروش شناسايى و دستگير كردند. فرمانده 
انتظامى شهرستان چناران تصريح كرد: در اين عمليات مأموران اين فرماندهى 
ضمن دســتگيرى متهمان 84 فقره چك پــول 500هزار ريالــى و 15 قطعه 

اسكناس جعلى 100 هزار ريالى كشف كردند.
 تحقيقات از متهمان براى كشف ديگر جرايم احتمالى ادامه دارد.

  900 مجرم در پايتخت دستگير شدند
 ايسنا: رئيس پليس پايتخت از دستگيرى حدود900 سارق و قاچاقچى در پايتخت 
خبر داد. سردار حسين رحيمى با بيان اينكه دراين طرح 544 نفر از سارقان و مالخران 
دستگير شدند، در تشــريح طرح مذكور گفت: در اجراى اين طرح 45 باند سرقت 
متالشى و 325 دستگاه خودرو، موتورسيكلت و دوچرخه مسروقه كشف شد. درميان 
دستگيرى شدگان 172 سارق تلفن همراه، 198 سارق لوازم داخل خودرو هستند.

به گفته رئيس پليس پايتخت ارزش ريالى اموال مسروقه مكشوفه در اين مرحله از 
طرح رعد بيش از 47 ميليارد ريال بوده است.

وى همچنين از دستگيرى 320 خرده فروش مواد مخدر در مناطق مختلف پايتخت 
خبر داد و گفت: از اين افراد بيش از 23 كيلوگرم انواع مواد مخدر كشف و ضبط شد.

رئيس پليس پايتخت اظهار داشت: در همين راستا همكاران من در كالنترى ها 45 
قاچاقچى را كه در زمينه قاچاق دارو، پارچه، مشروبات الكلى، لوازم يدكى خودرو، 

دخانيات و... فعاليت داشتند، دستگير كردند.
 به گفته وى در حاشيه اين طرح يك قبضه سالح كمرى نيز كشف شد.

خط بين الملل 

«جى لويد 
ســاموئل »پــس از 
اينكه فرزندانش را 
به مدرسه مى رساند 
در راه بازگشت با يك 
كاميون در نزديكى 
ن  ينگتو ر ا و شــهر

خط قرمز-آزاده خانى: موتورســوارى كــه از بيش از 20 
توريست هلندى، فرانســوى، ژاپنى و چينى سرقت كرده بود، 

دستگير شد.
به دنبال مطرح شدن شــكايتى در پليس آگاهى تهران بزرگ، 
مبنى بر سرقت از توريست هاى خارجى در مناطق مختلف شهر 
توسط يك موتورسوار، مأموران، شناسايى عامل اين اقدام را در 

دستوركار خود قرار دادند.
در حالى كه كارآگاهان پليس به دنبال يافتن سرنخى از هويت 
عامل سرقت ها بودند، سرقت ديگرى از يك طبعه خارجى اعالم 

وصول شد.
در ادامه ماموران پليس پس از بررسى ابعاد مختلف ماجرا، موفق 
شدند ازطريق بازبينى يك دوربين مداربسته كه در محل سرقت 
فعال بود شيوه اجراى نقشه سارق موتور سوار را كشف كنند و 

پى ببرند در اين سرقت ها يك زن وى را همراهى مى كند.
تحقيقات پليســى نشــان مى داد، عامل ســرقت تا به امروز 
اتباع كشــورهاى چين، ژاپن، فرانســه، هلند و كره  اى راهدف 

سرقت هاى سريالى خود قرار داده است.
همچنين مشــخص شــد كه اين ســارق با كنترل هتل هايى 
كه عمدتاً توريســت ها و اتباع خارجى در آن هــا اقامت دارند، 
طعمه هاى خود را از ميان آن ها انتخــاب مى كند و زمانى كه 
آن ها از هتل خارج مى شدند و واردخيابان هاى فرعى مى شدند 

نقشــه خود را اجرا و آن ها را غافلگير كرده و دســت به سرقت 
مى زده است.

برهمين اســاس كارآگاهان پليس آگاهى تهران بزرگ موفق 
شــدند محل اختفاى عامل اصلى ســرقت هاى ســريالى از 
توريست ها و همدستش را شناسايى و آن ها را در يكى از محالت 

جنوبى شهر دستگير كردند.
متهم در بازجويى ها و زمانى كه مستندات را غيرقابل انكار ديد، 
ضمن اعتراف به سرقت ها گفت: ابتدا به محل حضور توريست ها كه 
در مركز شهر تهران قرار مى رفتم و زاغ طعمه ها را مى زدم و زمانى 
كه آن ها از هتل خارج و دور مى شدند در فرصت مناسب از آن ها 

سرقت مى كردم.
در بازرسى محل اختفاى سارق تعداد زيادى انواع تلفن همراه 

و ارز هاى خارجى به سرقت رفته از اين توريست ها كشف شد.
تا امروز نزديك به 20 توريســت و اتباع خارجــى در تهران به 
همين شيوه و شگرد مورد ســرقت قرار گرفته اند كه احتمال 

افزايش تعداد سرقت ها وجود دارد.

خط قرمز:طبق نظريه بدوى هيئت كارشناســى 
تصادفات استان، اداره راهدارى و حمل نقل جاده اى 
استان،آموزش و پرورش استان،شركت مسافربرى 
وراننده درايجــاد حادثه واژگونــى اتوبوس حامل 

دانش آموزان در جاده كالت مقصر هستند.
نوزدهم ارديبهشــت ماه بود كه اتوبوس حامل 52 
دانش آموزخوافى براى شركت در جشنواره استانى 

بازى ها وارد جاده كالت شد.
اتوبوس قديمى كه بيش از 13 ســال از زمان توليد 
آن مى گذشت، پيچ وخم هاى خطرناك جاده كالت 
را يكى پس از ديگرى پشت سر گذاشت تا اينكه به 
گردنه گوجگى رسيد، اما اتوبوس حامل دانش آموزان 
اين گردنه را هيچ وقت پشت سر نگذاشت و در حوالى 
ساعت 12 ظهر بود كه اتوبوس واژگون شد و به دره 

سقوط كرد.
لحظاتى بعد نيــروى انتظامى،هالل احمرو اوژانس 
به محل اعزام شــدند.با آغاز عمليات امداد و نجات، 
شــمارى از مصدومان به وســيله بالگرد و تعدادى 
هم توسط اورژانس به بيمارســتان هاى طالقانى و 

هاشمى نژاد مشهد اعزام شدند.
در اين حادثــه تلخ 52 دانش آموز مصدوم شــدند 
ويكى از نيروهاى آموزش و پروش هم براثر شــدت 

جراحات وارده جان خود را از دست داد.
اين گزارش حاكى اســت، با توجه به اهميت ماجرا 

همزمان با طى شــدن روند درمانى دانش آموزان 
مصدوم حادثه واژگونى اتوبوس، پرونده دردستگاه 
قضايى مفتوح و به شــعبه 202 بازپرسى دادسراى 

مشهد ارجاع شد.
بازپرس «شرقى شــهرى» پس از بررسى مستندات 
موجود ازكارشناســان تصادفات استان مى خواهد 
تمامى جوانب و عواملى دخيل در بروز حادثه مذكور 
را بررســى و نتيجه آن را باقيد فوريت به دســتگاه 

قضايى اعالم كنند.
كارشناسان تصادفات استان بر همين اساس تمامى 
عواملى را كه مى توانست در اين حادثه دخيل باشد، 

مانند محل واژگونى اتوبوس، اتوبوس واژگون شده، 
مدارك اعزام دانش آمــوزان و صورت وضعيت هاى 
صادره از ســوى شركت مســافربرى به دقت مورد 
بررسى كارشناســى قرارداده و در نتيجه، مقصرين 

حادثه را در اعالم نظربدوى مشخص كردند.
برهمين اســاس طى اعالم نظر كتبى كه به شعبه 
202 بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب مشهد 
ارسال شده است، راننده اتوبوس حادثه ديده به علت 
استفاده از دنده نامناسب در سراشيبى و ترمزهاى 
مكرر و اســتفاده نكردن از ريتاردر (سيســتمى به 
جز ترمز كه باعث كاهش ســرعت خودرومى شود) 

موجب بروزنقص فنى شــده است كه 50 درصد در 
حادثه مقصر شناخته مى شود.

همچنين اداره راهدارى و حمل نقل جاده اى استان 
هم ســهم 20 درصدى در واژگونى اتوبوس داشته 
اســت چراكه باتوجه به اينكه محل در گذشته جزو 
نقاط حادثه خيز اعالم شده بود، مى بايست در محل 

ايمن سازى و اقدام مؤثر صورت مى گرفته است.
طبق اعــالم نظر كارشناســان تصادفات شــركت 
مســافربرى هم دربروز اين حادثه بى تقصير نبوده 
اســت.دليل آن هم اين نكته عنوان شده است كه 
شركت مذكور نمى بايســت از اتوبوس داراى نقص 
فنى ريتاردر استفاده مى كرد و بايستى روى وسيله 
نقليه نظارت هاى مربوطه را اعمال مى كرد كه با توجه 
به اين نكات، شركت مذكور در اين حادثه 20 درصد 

مقصر شناخته شد.
طبق اعالم نظر كارشناسان،آموزش و پروش استان 
هم 10 درصد در به وقوع پيوستن اين اتقاق دخيل 
است چرا كه طبق دســتور العمل هاى اعزام دانش 
آموزان عمل نكرده و موضوع را به پليس راه اطالع 

نداده است.
پرونده پس از اعالم نظر كارشناســان، روز گذشته 
توســط بازپرس  «شرقى شــهرى» مورد رسيدگى 
مجدد قرار گرفت و دســتورات مورد نياز براى طى 

شدن ديگر مراحل قضايى پرونده نيز صادر شد.

در حاشيه انتقال متهم به پليس آگاهى كه براى انجام مراحل 
انتظامى صورت گرفته بود به سراغ سارق حرفه اى رفتيم و با 

وى گفت وگو كرديم.
چرابه فكر سرقت افتادى؟ 

-چون پول الزم داشتم. 
به چه شغلى مشغول هستى؟

مدتى كارمند بيمه بودم.چند ماهى هــم بازارياب ودر پيك 
موتورى هــم كار كردم، اما فايده اى نداشــت هميشــه كم 

مى آوردم بعد هم به فكر سرقت افتادم. 
چطورى سرقت مى كرديد ؟

طعمه ها را تعقيب مى كردم و ســر فرصتى مناسب گيرشان 
مى انداختم و پول هايشــان را مى گرفتم. نه من زبان آن ها را 
مى فهميدم نه آن ها ولى همين كه برق چاقو را در دستان ما 

مى ديدند مقاومت نمى كردند.
كجا ها بيشتر طعمه هايت را انتخاب مى كردى؟

بيشتر مركز شهر. مى دانستم توريست هايى كه ايران مى آيند 

پول زيادى همراه دارند.
طعمه هاى تو بيشتر از كدام كشور ها بودند؟

كره اى، روسى و انگليسى من كه زبان بلد نيستم اين را هم كه 
مى گويم از روى ظاهرشان تشخيص مى دادم. 
يك خانم در باند شما بود نقش او چه بود؟

تازه آمده بود. نامزد يكى از بچه هاى موتورسوار بود. فكر كنم 
در يكى دو سرقت همراهم بود. نقشش هم اين بود اگر جايى 

مشكلى پيش مى آمد، فضا را براى فرار من مهيا مى كرد. 

سارق توريست هاى پايتخت در چنگ  پليس 

اختصاصى قدس

مقصران حادثه واژگونى اتوبوس دانش آموزان در جاده كالت مشخص شدند

مقايسه عملكرد دو مهاجم خارجى سرخابى ها در فصلى كه گذشت

طلوع« تيام»، غروب «منشا»

پرونده اى براى روزه دارى ورزشكاران دنيا

رمضان ، ماه درخشش  ستاره هاى مسلمان
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مردم

گفت و گو

معروف ترين كارآفرينانى كه با كمى خالقيت 
جانى دوباره به صنعت گردشگرى داده اند

خشت هاى مردمى
 مردم  نابودى بافت تاريخى شــهرها و خانه هاى قديمى با آن حياط ها و 
حوض هاى آبى كه در چهارگوشه اش گلدان هاى شمعدانى و حسن يوسف 
چيده شده، خيانت به روح خسته انسان امروز است. او نيازمند زندگى اى 
است كه او را براى لحظه اى از هياهوى زندگى ماشينى جدا  كند. متأسفانه 
داستان تلخ خانه هاى قديمى و دلبازى كه هر روز به جاى مرمت و تعمير 
ويران مى شوند و ساختمان هاى بى قواره و بى روح چند طبقه جاى آن ها 
سبز مى شود، هنوز ادامه دارد و معلوم نيست ِكى به اتمام مى رسد؛ اما كم 
نيســتند كسانى كه دلشــان براى تاريخ و فرهنگ اين مرز و بوم مى تپد. 
اينجا ســراغ تعدادى از خانه هاى تاريخى ايران رفته ايم كه مالكانشــان با 
هزينه شخصى خودشان فضاى آن ها را كاربردى كرده اند كه هم سودآورى 
اقتصادى دارد و هم اينكه به عنــوان ميراثى ماندگار براى آيندگان حفظ 

شده است.

 سمانه مهديزاده ؛ خشت و ماه زوج يزدى
وقتى با همســرم آشنا شــدم و ازدواج كرديم به جاى آنكه مثل زوج هاى 
ديگر يك خانه مدرن اجاره كنيم يا زمينى بخريم و در آن خانه اى نوســاز 
بنا كنيم، تصميم گرفتيم يك خانه قديمى را از خطر ويرانى نجات دهيم. 
هزينه خيلى زيادى را متحمل شديم كه شايد اگر يك آپارتمان مى خريديم 
اين هزينه كمتر مى شد. مرمت اين خانه سختى هاى بسيارى داشت، مصالح 
بومى كه بايد براى مرمت استفاده مى كرديم، در دسترس نبود و به سختى 
پيدا مى شد. استاد بنايى نمى شناختيم كه توانايى انجام كار مرمت را داشته 
باشد، چون اســتادان قديم يا از دنيا رفته بودند يا آن قدر پير شده بودند 
كه توانايى كار نداشــتند. به هرحال ما تمام تالش خود را كرديم كه خانه 
اول خود را چنان كه مى خواهيم، بسازيم. چند ماه پيش مرمت خانه تمام 
شــد و ما زندگى مان را همزمان با آغاز فعاليت اين خانه تاريخى شــروع 
كرديم. اول فقط دو اتاق داشتيم، اما در نوروز 97توانستيم هشت اتاق خانه 
را براى پذيرايى از ميهمانان نوروزى آماده كنيم. ظرفيت اين خانه تقريباً 

30 ميهمان است.
بافت تاريخى زمانى يك بافت خوب است كه همه فضاهاى مناسب كار و 
زندگى در آن باشد. اينكه همه خانه ها را به رستوران يا هتل تبديل كنيم 
خيلى جذابيت ندارد و اين كاربرى اشباع شده است. در بافت تاريخى يزد 
هر كس خانه تاريخى داشــته آن را به رستوران تبديل كرده، درحالى كه 
مى توان كاربرى هــاى خالقانه ديگرى چون موزه يا آموزشــگاه را به آن 
افزود. در محدوده شهرى موزه، رستوران، آموزشگاه، خانه بومگردى، خانه 
بازى هاى بومى و محلى و… در كنار هم زيباســت. يك خانه بومگردى 
با ابزار و وســايلى كه دارد، مى تواند يك موزه مردم شناسى باشد كه براى 

مخاطب جذابيت داشته باشد.

 اليار عاصمى زاده؛ رستوران داِر جوان
مجموعه خانه تاريخى صادقى جزو معدود احيا و بهره بردارى هايى اســت 
كه كامالً توسط بخش خصوصى و بدون مشاركت مالى بخش دولتى انجام 
گرفته اســت. اين خانه تاريخى، رستورانى است كه همه روزه گردشگران 
بسيارى در آن پذيرايى مى شوند. اردبيل در طول تاريخ به سبب فرزندان 
دالورش همواره كانون توجه بوده و به هزارتوى تاريخ، شعر، شعور و فرهنگ 
شهرت داشته است. متأسفانه بناهاى تاريخى اين ديار پرافتخار در دوره هاى 
گوناگون به دليل نبود شناسايى به موقع و ناآشنايى جامعه محلى با مرمت 
و تعمير دچار خســران  و آسيب هاى جبران ناپذيرى شده است و امروز به 
تعداد انگشتان دست خانه واجد ارزش، در بافت تاريخى اين شهر به چشم 
نمى خورد. خانه تاريخى صادقى در اردبيل به عنوان بزرگ ترين خانه تاريخى 
با پالن  معمارى ايرانى سال هاى متمادى چشم به راه مرمت و احياى مجدد 
بود. زمانى كه اين بنا از طرف صندوق حفظ و احياء و بهره بردارى از بناها و 
اماكن تاريخى و فرهنگى كشور براى واگذارى به بخش خصوصى، به مزايده 

گذاشته شد، آن را خريديم و آماده كرديم.

 امير سهرابى؛ دنياى اسباب بازى ها
خانه اى كه ما مرمت كرديم متعلق به «آخوند حاج مالمحمد حائرى» بود 
كه در فضاى بيرونى آن آموزش قرآن، احكام و دروس ديگر انجام مى شد. 
ما به ناچار تغييراتى در آن اعمال كرديم. براى مثال تعداد ســرويس هاى 
بهداشتى در فضاى باز را بيشتر كرديم. جاى آشپزخانه را تغيير داديم و يك 
اتاق بزرگ تر را كه نزديك به اتاق نشيمن بود به آشپزخانه تبديل كرديم. 
برخى از اتاق ها كه قبالً گچ بود با روكش نازكى مرمت شــد و در برخى از 
اتاق ها كاهگل را هم به مصالح افزوديم تا اگر كســى دوست داشت براى 
اقامت، يك فضاى كاه گلى سنتى را تجربه كند. ولى در مجموع خانه همان 
خانه اى است كه در زمان آقاى حائرى در آن زندگى جريان داشت. پيش 
از اينكه ما به كسب درآمد از اين خانه فكر كنيم، اينجا خانه اى است كه ما 
در آن زندگى مى كنيم و حريم زندگى ماست. بنابر اين درباره درآمد هنوز 
نمى توانم نظرى بدهم، ولى تالش كرديم فاكتورهاى گردشگرى پايدار را 

در كار خود رعايت كنيم.
 راه اندازى اين خانه ســبب شــد مردم محله هم با ما همراه شوند. ما در كار 
خودمان با جوامع محلى تعامل خوبى برقرار كرديم. مثالً از همســايه اى كه 
آشپز خوبى است، خواسته ايم وقتى ميهمان داريم در آشپزى به ما كمك كند 
يا همسايه اى كه سرمه درست مى كند كارهايش را براى فروش به ما سپرده، 
ديگرى حوله هاى قديمى يا دستمال مى بافد و ما آن را مى فروشيم. آن ديگرى 
زيلويى كه هميشه مى بافته در خانه ما مى بافد كه هم جاذبه است و هم امكان 

فروش دارد. براى ميزبانى هم ترشى و مربا را از همسايه ها مى خريم.
البته همه اين خانه ها نبايد تغيير كاربرى داشته باشند؛ چراكه اگر چنين 
اتفاقى بيفتد و همه خانه ها به موزه، كارگاه، آموزشگاه صنايع دستى و… 
تبديل شوند، رفت وآمد هاى مكرر موجب مى شــود روح زندگى در آن ها 

جريان نداشته باشد. 
برخى خانه ها را بايد براى زندگى مرمت كرد تا گردشگر جريان زندگى را 
در بافت ببيند. كارى كه ما در خانه خودمان انجام داديم يعنى اينكه هم 
من و همسرم در خانه ساكن هستيم و زندگى در گوشه و كنار آن جريان 
دارد، بوى غذا در خانه مى پيچد و اگر مسافر و ميهمان باشد خانه را به او 

اجاره مى دهيم.

پرونده اى جمع و جور درمورد بناهاى تاريخى كه مردم خودشان مرمت كردند

سپردن كـار به كـاردان

آِر خوانسار
بناى400 ساله آسياب خوانسار تا همين16-15سال 
پيش آغل گاو و گوســفند بوده اســت! هرچقدر 
قديمى هــا و پيرمردان شــهر مى گفتنــد كه اين 
ســاختمان قدمتى تاريخى دارد، كســى گوشش 
بدهكار نبود و فكر مى كردند كه آن ها نادانســته و 
روى هوا يك حرفى مى زنند. مگر مى شود كه بنايى 
با اين ســابقه وجود داشته باشد و ميراث فرهنگى 
ثبتش نكرده باشــد، اما اين اتفاق افتاده بود! سيل 
كه مى آيد، هرچه هست و نيست را نابود مى كند و 
شهردارى را مصمم كه اين وصله ناجور را تحريب 
كند! با اين اســتدالل كه در طرح جامع شــهرى 
چنين ساختمانى تاريخى اى پيش بينى نشده است. 
خبر كه به گوش رحمت اهللا نظرى مى رسد، همه 
تالشش را مى كند تا مســئوالن شهرى و استانى 
فعالً از تخريب آســياب خوانسار 400 ساله دست 
بكشند. يك مهندس راه و ساختمان كه هم سابقه 
پيمانكارى براى وزارت راه دارد و هم اينكه سرپرست 

پروژه مرمت چندين خانه تاريخى بوده است:
«وقتى سيل آمد، ديگر از آسياب چيزى نماند جز 
نامش. بعد از آن شهردارى مصمم به تخريب شد و 
خيلى هم اصرار مى كرد. آن قدر رفتم وآمدم تا آخر 
كسى را در استاندارى پيدا كردم و قانعش كردم كه 
بناى تاريخى آسياب را در نقشه جامع شهر ببيند، 
آن ها هم ديدند و اثر باالخره ثبت شــد؛ بعد از آن 
ديگر كســى جرئت نكرد بنا را خراب كند، چون 
ثبت شــده بود و اگر اين اتفاق مى افتاد، مقصرش 
تحت پيگرد قانونى قرار مى گرفت. اما مسير ساخت 
و مرمت طوالنى شد، گير و گرفتارى پيدا كرد كه 

من رهايش كردم». 
 

دود شد؛ رفت هوا!
«عيد نوروز 92 بود كه يكى از مسئوالن شهردارى 
خوانســار من را كنار كشيد و خواســت تا دوباره 
مرمت آسياب را شــروع كنم، وقتى حمايت ها را 
ديدم، دلگرم و مصمم شدم. يك سالى طول كشيد 
تا بنا مرمت شد اما وقتى كار به سواركردن سنگ 
آســياب رسيد، گره خورد! آن هايى كه قبالً سنگ 
آسياب درست و سوار مى كردند، ديگر زنده نبودند، 
ما هم به تقّال افتاديم، به هر درى زديم به هر كسى 
رو انداختيم تا آســياب را رو به راه كند،  هيچ كس 
پيدا نشد، هر كســى هم كه آمد، يكى دو ماه كار 
كرد، به نتيجه نرسيد و رفت. 6 ماه طول كشيد تا با 
همفكرى چند نفر ديگر، توانستيم سنگ آسياب را 
سوار كنيم؛ خيلى كار سختى بود. نزديك 9 گوسفند 
براى اين آسياب قربانى كردم، تمام هزينه هايش را 
خودم از جيب دادم، تا راه افتاد. دو ســه ماه از اين 
ماجرا نگذشت كه يك  شب گرم تابستانى، آسياب 
بــا كل بنايش آتش گرفت و هر چــه بود و نبود، 
سوخت. در همان آتش سوزى نزديك 300 ميليون 
ظرف و ظروف باقى مانده از دوره صفوى كه اهالى 
به زور و زحمت جمع كرده بودند سوخت و از بين 
رفت. بيشتر از 50 دقيقه از آتش سوزى گذشت تا 
آتش نشــانان از راه رسيدند و وقتى آتش خاموش 
شد كه ديگر از نما جز ستون هايش نمانده بود. ديگر 
خسته شده بودم، نمى خواستم دوباره ادامه بدهم، 
اما يكى از دوستانم در فرماندارى خيلى اصرار كرد، 
آن قدر گفت كه راضى شدم و دوباره ساختمش. به 
من مى گويند تو مجنونى؟ چرا دوباره ساختيش؟ 
چرا اين قدر پول بابتش دادى؟ باورتان نمى شود اما 
من نزديك به 400  ميليون تومان براى اين آسياب 
پول دادم. اآلن دو ســالى مى شود كه آسياب جان 
گرفته و كار مى كند، اما شــهردارى و حتى ميراث 
فرهنگى هيچ قدمــى براى آن برنداشــته اند، نه 
حمايت مالى كرده اند و نه حتى در فهرست ميراث 

فرهنگى كشور ثبت شده است».
 

براى قديمى ها خاطره 
و براى جوان ترها موزه

«خوانســار 41 آســياب داشــت، همه شــان هم 

آســياب هاى آبى بودنــد كه تا 40  ســال پيش 
مى چرخيدنــد و آرد نــان تنورهــاى خانگــى 
خوانسارى ها را تأمين مى كردند. حاال از 41 آسياب 
تنها يك آســياب باقى مانده كه روزى نزديك به 
200 كيلو گندم يا جو آرد مى كند. اگر آب كافى 
بود، روزى سه تن هم آرد مى كرد. اهالى خوانسار 
هم مثل 60-50 ســال پيش نيســتند، نان را از 
نانوايى ها مى خرند و آردشــان را از مغازه ها. شايد 
تنها 20 خانواده در كل شهر مانده كه نان شان را 

در خانه مى پزند.
حاال آسياب خوانسار، براى قديمى ها، خاطره است 
و براى جوان ترها موزه. هميشه پيرزن و پيرمردانى 
مى آيند و به آسياب سر مى زنند: «يك بار يك زن 
اصفهانى آمد، كنار آســياب نشست و گريه كرد. 
گفتم «چرا گريه مى كنى؟» گفت: «پدرم آســياب 
داشــت، من غذاى پدرم را مى بردم و مى نشستم 
كنار آسياب نگاهش مى كردم». آسياب آبى خاطره 
پدرش را تداعى كرد. حاال ديگر از آســياب، تنها 
نامــش به جا مانده و حتــى از تاريخ و ادبيات ما 

ايرانيان نيز حذف شده است».
شــكرخدا االن محوطه آســياب آبى جايى براى 
رفت وآمد توريست ها شده، مردمى كه براى بازديد 
از آســياب 400 ســاله مى آيند، در محوطه چاى 
مى خورند و خريدى مى كنند، عكســى با آسياب 

مى گيرند و مى روند».
 

فرار از آلودگى به سمت كوير
همين االن بــه زوج هاى جوان بگوييد كه از خانه 
رويايى شــان برايتان حرف بزنند، قطعاً يك خانه 
350ساله متعلق به دوران صفوى نخواهد بود. آن 
هم جايى كه تقريباً مخروبه است و بايد خودشان 

كمرهمت ببندند تا حاضر و آماده اش كنند. على 
محسنى و نسترن سعادتى زوجى هستند كه دل 
از امكانــات و راحتى تهران بُريده اند و 400-500 
كيلومترى از آن دور شده اند تا يك خانه تاريخى 

در معرض تخريب را مرمت و قابل استفاده كنند.
خانه تاريخى بنى طبا كه به دست اين زوج مرمت 
شده داستان جالبى دارد. حدود 350 تا 400 سال 
پيش، مردم بيدگل كاشان، به قحطى و تنگدستى 
دچار مى شوند. بزرگان و ريش سفيدان بيدگلى از 
خانواده اى كه از ســادات خوشنام و ثروتمند زواره 
بودند دعوت كردند تا بــراى زندگى و كار به اين 
منطقه مهاجــرت كنند. خاندان طباطبايى كه به 
پارچه بافى مشغول بودند، به منطقه «درب مختص 
آباد» مى آيند و در زمين وســيعى براى خودشان 
خانه مى ســازند. خانــه اى 7000 مترى كه مدام 
كوچك مى شود و اآلن فقط 4800 متر از آن باقى 
مانده. ساخت و ســاز خانه از دوره  صفويه شروع 
مى شــود و در دوران قاجار به پايان مى رسد. زلزله 
معــروف دوره  زنديه بخش هايى از خانه را تخريب 
مى كند كه در دوران قاجار و پهلوى بازســازى و 
مرمت مى شود. حياط هاى مختلف خانه بعدها بين 
نوادگان خانواده تقسيم شده و حياط مركزى كه در 
واقع بيرونى خانه است به خانواده بنى طبا رسيد. 
حاج آقا شــهاب بنى طبا كه در 53 ســالگى فوت 
مى كند، خانه هم رنگ و بوى سابقش را از دست 

مى دهد و به مرور تخريب مى شود. 
« بــا اينكه همه  زندگى و خانواده و خاطراتمان در 
تهران بود ولى واقعاً خسته شده بوديم از اين همه 
شــلوغى و آلودگى تهران. هر روز چند ساعت از 
عمرمان را در مسير و ترافيك محل كار تا خانه هدر 
مى داديم. حاال استرس كارى و تنش هاى روزانه به 
كنار. من و نسترن عاشق ميهمان هستيم و هميشه 
آرزو داشتيم كه يك خانه  بزرگ و حياط دار داشته 
باشــيم و آنجا زندگى كنيم و از ميهمان هاى مان 
پذيرايى كنيم. شايد اين آرزوى همه باشد كه وقت 
پيرى در يك ويالى خوش آب و هوا زندگى كنند 
و باغدارى كنند. مــا بعد از گذراندن دوره  6 ماهه 
طبيعت گردى به اين نتيجه رســيديم كه چرا تا 
وقت پيرى صبر كنيم؟ چرا همين االن آرزوى مان 

را بر آورده نكنيم؟»
 

 اكوكمپ اقامتگاه بومگردى شد
«مــدام ايده پــردازى و با بهترين اســتادان حوزه  
گردشگرى مشورت كرديم تا به اكوكمپ مى رسند. 
چند ماهى هم براى پيدا كردن فضايى مناسب و 
منطقه اى با ظرفيت خوب براى گردشگرى صرف 
مى شــود. مى خواســتيم اكو كمپ را با يك ايده  
ايرانى تلفيق كنيم. خيلى در مناطق حاشــيه اى 
گشتيم تا جاى مناسب پيدا كنيم. تا اينكه به اينجا 
رســيديم. آران و بيدگل براى اكثر كسانى كه در 
مسير كوير مرنجاب از آن مى گذرند، مثل نقطه اى 
اســت كه فقط ازش رد مى شوند يا نهايت خريد 

مى كنند. 
هيــچ وقت به عنوان جايى بــراى ماندن و ديدن 
جذابيت هايــش به آن نگاه نمى كننــد. با رئيس 
ميــراث فرهنگى آران و بيدگل كــه حرف زديم، 

فكرمان را به كلى تغيير داد و گفت در اين شــهر 
هنوز ظرفيت هايى هست كه مى شود از آن استفاده 
كرد. بعد پيشنهاد داد كه يكى از خانه هاى تاريخى 

شهر را اقامتگاه كنيم».
 

خودمان درهمين خانه زندگى مى كنيم
با افتتاح مجموعــه كم كم كلون خانه هم به صدا 
در  آمــد. تبليغاتى كه انجــام داده  بوديم تا حدى 
جــواب داده و ميهمان هاى داخلــى و خارجى با 
يك پديده  جديد آشنا شدند؛ اقامتگاهى كه مثل 
خانه خودشــان بود. اصالً ايده اصلــى ما از ابتدا 
گشايش محلى بود كه بيشتر حس خانه را داشته 
باشد تا هتل يا هر شكل ديگرى از اماكن اقامتى؛ 
براى همين خودمان هميشه در اين خانه زندگى 
مى كنيم، با ميهمانان ايرانى و خارجى مان دوست 
مى شــويم و تا جايى كه بتوانيم كمى و كاســتى 
مجموعه را كه مى تواند ناشــى از محدوديت هاى 
خانه هاى تاريخى باشــد با برخوردى دوستانه با 
ميهمانان خودمان رفع مى كنيم. ما دونفر هميشه 
يك اصل مهم را مدام به خودمان و بقيه كاركنان 
خانه گوشزد مى كنيم؛ اينكه افرادى كه پا در اين 
خانه مى گذارند ميهمان ما هســتند و نه مسافر. 
همين برخورد باعث شــده تا سه ماه از اول سال 
و 6 ماه از آخر سال ميهمان هايى از سراسر دنيا به 
ديدارمان بيايند. اتاق ها را هم كامالً ساده و سنتى 

تزئين كرده ايم و بيش از هر چيز به پاكيزگى آن ها 
توجه مى كنيم. اينجا خبرى از تخت نيست و لحاف 
و تشك سنتى به ميهمان هاى مان مى دهيم. براى 
هر ميهمان، مجموعه اى از وســايل خواب در يك 
چادر شب سنتى پيچيده شده كه در روز به عنوان 
پشتى و شب ها نيز به عنوان رختخواب در اتاق ها 
استفاده مى شود. غذاهاى مان هم غذاهاى سنتى و 
اصيل ايرانى مثل ديزى و قرمه سبزى است كه در 

سرداب خانه سرو مى شود.

 فعًال فقط هزينه كرده ايم
«خانه 350 ســاله «بنى طبا» را در اختيارمان قرار 
دادند تا يك اقامتگاه بومگــردى راه بيندازيم؛ اما 
همه چيز به اين سادگى ها هم نبود. با اينكه خانه 
در دوره اى توسط شهردارى بازسازى شده بود ولى 
بازهم راه زيادى داشت تا به يك جايى قابل سكونت 
تبديل شود؛ اما اين مشكالت نااميدمان نكرد. براى 
مرمت و آماده كردن اين خانه تاريخى دو تا ســه 
برابر آنچه متصور بوديم، هزينه كرديم و در مدتى 
كه از افتتاح اين خانه گذشته، هنوز سودى برداشت 
نكرده ايم و هر چه به دست آورديم براى نگهدارى 
اين اقامتگاه هزينه كرديم، البته مخارج زندگى دو 
نفره مان را تأمين مى كنيم، ولى ناراحت نيســتيم 
چون به نظر ما آينده توريســم ايران، حتماً حول 
كوير مى گردد. براى يك اروپايى كه تمام عمرش 
بيابان نديده، كوير جذابيت دارد. مثل ايرانى هايى 
كه در مركز ايران زندگى مى كنند و شمال برايشان 
جذاب است. اين راهم بگويم كه مرمت خانه هنوز 
هم به صورت مداوم در قسمت هاى ديگر ادامه دارد 
و در تابســتان هاى گرم و ســوزان بيدگل كارمان 

مرمت خانه است. »

 حمام 400ساله اى كه هنوز سرپاست
گرمابه ها هميشــه يكــى از جذاب تريــن نقاط 
كشــورهاى مختلف براى جذب توريست بوده و 
هستند. همين كنار دســتمان، تركيه، با احياى 
همين حمام ها ساالنه چند ميليارد دالر به جيب 
مى زند و آن وقت در ايران، گرمابه هاى چندصدساله 
كه بيشترشان جزو شاهكارهاى معمارى هستند، 
يكــى پس از ديگــرى تخريب مى شــوند و َكك 
هيچ كس نمى گزد. تك وتوك هم مثل، غالمحسين 
حقير انتظار پيدا مى شــوند كه حاضرند از ســود 
ميليونى فروش ِملكشان بگذرند و به قول معروف 
يك چيــزى هم از جيب بگذارند تــا اين بناهاى 

تاريخى را مرمت كنند. 
«حمام دارى شــغل آبا و اجدادى ماست و درآمد 
اجداد ما از راه مديريت حمام به دســت مى آمده. 
گرمابه نزديك 60 سال توسط پدرم اداره مى شد. 
بعد از مرگ او نفرديگرى اينجا را خريد و مديريت 
حمــام را به عهده گرفت كه بعد از چند ســال از 
فعاليــت او، من و برادرم حمام را دوباره خريديم و 

از همان سال ها هنوز چراغش روشن مانده است.»

 50ميليون تومان
براى احياى حمام هزينه كرديم

«حدود ده دوازده ســال پيش بود كه مهندســان 
معمــارى، چندين بار از اين حمام بازديد كردند و 

بعد از بررسى هاى زياد گفتند كه قدمت اين حمام 
به 400 سال گذشته بر مى گردد، از همان موقع هم 
گرمابه توسط سازمان ميراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنايع دستى تبريز به ثبت رسيد؛ ولى هيچ قدمى 
براى مرمت آن برداشــته نشــد. اين حمام خيلى 
قديمى اســت و امكان ريزش بخــش هايى از آن 
وجود داشت؛ براى همين با هزينه شخصى اقدام به 
مرمت كرديم و اگر اشتباه نكنم، حدود 50 ميليون 
تومان براى مرمت و بازســازى اش هزينه كرديم. 
تازه درآمد كم اين حمام به تنهايى قادر به تأمين 
هزينه هايش نبوده و نيست و به همين دليل براى 
فعال نگه داشتن اين حمام از درآمد شغل ديگرى 

كه داريم، استفاده مى كنيم. 
ولى مرمت ها مقطعى است. با گذشت زمان هزينه 
بازسازى اين حمام بيشتر مى شود و نيازمند توجه 
بيشترى اســت. در حال حاضر ستون هاى داخلى 
حمام نظافت در حال نابود شدن است و براى مرمت 
اين ســتون ها بايد اقدام هــاى الزم را انجام دهيم 
تا دچار آسيب نشــوند. ما فعالً حمام را به صورت 
تكه اى تعمير و مرمت كرد ه ايم و با فرسودگى اى كه 
اكنــون وجود دارد نياز به مرمت دارد و بايد هرچه 
سريع تر فكرى به حال آن كرد. اين تعمير اساسى 
هم پول زيادى مى خواهد و پرداختش از عهده ما 
خارج است. شايد اگر هزينه مرمت و بازسازى اين 
حمام را در بانك سپرده گذارى مى كرديم، مطمئناً 
سود آن بيشتر از درآمدش بود، اما براى زنده نگه 
داشتن نام و ادامه دادن شغل پدرمان و عالقه اى كه 
به ميراث و سنت هاى كشورمان داريم، هنوز چراغ 

اين گرمابه400ساله را روشن نگه داشته ايم. 
 

 جوان ترها دوست دارند براى 
يك بار هم كه شده گرمابه را امتحان كنند

در شهر تبريز 134 حمام تاريخى وجود دارد كه در 
حال حاضر گرمابه ما تنها حمامى است كه فعاليت 
مى كند و مردم در اين حمام اســتحمام مى كنند. 
جالب اســت بدانيد كه از زمانى كه اقدام به مرمت 
و بازســازى گرمابه نظافت كرده ايم، مردم عالقه و 
رغبت بيشــترى براى استحمام نشان دادند، قبل از 
مرمت اين حمام مردم به علت مســائل بهداشــتى 
چندان استقبال نمى كردند. اينجا براى حدود 300 
نفر ظرفيت دارد و از ســاعت پنج صبح كه در را باز 
مى كنيم تا نه شــب كه موقع تعطيلى اســت، پر از 
مشــترى است. اكثر مشتريان حمام هم افراد مسن 
هســتند كه از مناطق مختلف شــهر به اين حمام 
مى آيند و اســتحمام مى كنند، علت اصلى استقبال 
افراد مسن اين اســت كه آن ها در زمان هاى قديم 
در اين نوع حمام ها استحمام كردند و اكنون هم به 
خاطر اينكه به تنهايى نمى توانند در خانه حمام كنند، 
از گرمابه هاى عمومى استقبال مى كنند. جوان ترها 
هم بيشتر براى اين مى آيند كه ببينند در قديم مردم 
چه طور حمام مى رفتند و در طول عمرشان براى يك 

بارهم كه شده گرمابه را امتحان كنند.

 اين بناها هويت ماست
اگر در حمام بخار نباشد به سرعت از بين مى رود. 
براى همين گرمابه هــا بايد كار كنند تا بنا خراب 
نشود. بخصوص آن هايى كه قديمى تر هستند. اين 
هم به خاطر ساخت و ســاز با مصالحى است كه 
اين خاصيت را دارند، مصالح حمام ها اكثرا از آهك 
و سيمان است و معمارى خاصى در ساخت آن ها 

به كار رفته. 
اين بناهــاى تاريخى و قديمى هويت يك ملت را 
نشان مى دهد و حفظشان عالوه بر توجه به هويت، 
موجب مى شود كه گردشگران زيادى از سرتاسردنيا 
بــراى ديدن آن ها به ايران بيانــد كه هم ارزآورى 
خوبى دارد و هم اينكه ارائه خدمات در اين مكان ها 
شغل ايجاد مى كند؛ ولى متأسفانه بيشتر اين بناها 
و بِويژه گرمابه هاى سنتى در آستانه نابودى كامل 
هستند و مسئوالن و متوليان هيچ توجهى به اين 

قضيه ندارند.
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مرمت خانه است. »ميــراث فرهنگى آران و بيدگل كــه حرف زديم، هم جايى كه تقريباً مخروبه است و بايد خودشان 

عكس نوشت

 مردم  در طول سال هاى اخير، اين قدر از تيتر و مطالب متنوع درباره تخريب 
ديده ايم كه به قول معروف درمقابلشان ِسرد شده ايم. انگار نه انگار كه ميراث 
چندصد، يا شــايد هزار، ساله مان دارد به باد مى رود. هرازچندگاهى هم كه 
به مسئوالن اعتراضى هم مى شود، پس از ابراز تاسف چند جمله هميشگى 

آماده دارند كه تحويل اذهان عمومى بدهند. 

«بنا به هيچ عنوان ثبت نبوده است.»، «متأسفانه مالك همكارى الزم با ميراث 
فرهنگى را نداشــته و خودسر اقدام به تخريب كرده است». «تالش هاى ما 
براى گرفتــن بودجه مرمت بناهاى تاريخى فايده اى نداشــته و فعالً پول 
نداريم.» چند ماه بعد هم همه فراموش مى كنيم كه چه اتفاقى ناگوارى افتاده 
و روز از نو، روزى از نو. اما در ميان همه اين آدم هاى بى اعتنا عده اى هستند 

كه به جاى حرف زدن، عمل مى كنند و فقط به تپيدن نبضشان براى ميراث 
فرهنگى و اماكن تاريخى بسنده نمى كنند. 

آستين باال مى زنند و باهزينه شخصى و بدون كمك دولتى، بناهاى ارزشمند 
دور و برشــان را بازسازى مى كنند تا بخشى ازتاريخمان براى هميشه دفن 

نشوند. 

رحمت اهللا نظرى 
در آسياب 400ساله خوانسار

على محسنى و نسترن سعادتى كه 
خانه بنى طبا را با هزينه شخصى مرمت كردند

 گرمابه برادران انتظار در تبريز جزو 
خاص ترين بناهاى اين شهر از نظر معمارى است
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قصاراآليات
سيد مصطفى حسينى راد

سيره علما

خــبر

آيت اهللا نورى همدانى:
قطعاً ايــن كار انتقال 
ســفارت آمريكا عمر 
صهيونيســتى  رژيم 
را بــه پايــان خواهد 

برد.
كشــورى  آمريــكا 
ظالــم  و  مســتكبر 

و اســتعمارگر و بهتريــن تعبيــر بــراى آمريكا 
همان اســت كه امام راحل فرمودنــد كه آمريكا 
شــيطان بزرگ اســت، انتقال پايتخت اين كشور 
به ســرزمين غصب شــده بيت المقدس از همان 
خوى اســتكبارى و شــيطان صفتى آمريكاست 
ولى رئيس جمهور آمريكا و صهيونيســت بدانند 
مسلمانان به زودى قدس شــريف را آزاد خواهند 

كرد.
هــر گونه اعتمــاد بــه آمريــكا از اين بــه بعد 
خيانــت اســت، آمريــكا مى خواهد مــردم ايران 
هــم مثــل بعضــى از كشــورهاى عربــى زير 
ســيطره او باشــند اما اين آرزو را بــه گور خواهد 

برد.
مردم ايران انقالب كردند تا عزت خود را حفظ كنند 

و قلدرانى مثل آمريكا را بر جاى خود بنشانند.
(رسا)

هر گونه اعتماد به آمريكا از اين 
به بعد خيانت است

چهره - خبر

بهار در بهار
َِّذي أُنِْزَل فِيِه الُْقْرآُن ُهًدى لِلنَّاِس َوبَيَِّناٍت ِمَن الُْهَدى َوالُْفْرَقاِن َشْهُر َرَمَضاَن ال

(سوره مباركه بقره/ آيه 185)
« ماه رمضان ماهى اســت كه قرآن به عنــوان راهنماى مردم و حّجت هاى 

روشنگر و فرق گذارنده ميان حق و باطل در آن نازل شده است.»
يكى از بزرگ ترين مشكالت ما مسلمانان و بلكه بشريت اين است كه از قرآن 
كريــم فاصله داريم. قرآن در زندگى ما جايگاهــى ندارد. روزها و هفته ها و 
متأسفانه ماه ها مى گذرند و برخى از ما سراغى از قرآن نمى گيريم در حالى كه 
قرآن به فرموده خداى متعال شفاى همه دردهاى مؤمنان و شاهراه هدايت 

است.
خداوند متعال وقتى مى خواهد در قرآن كريم شــرافت ماه مبارك رمضان 
را مورد اشــاره و تأكيد قرار دهد، اين ماه را با نزول قرآن پيوند مى دهد. آيه 
185 سوره بقره، هم خبر مى دهد كه قرآن كريم در ماه مبارك رمضان نازل 
شده است و هم اشاره به اين موضوع دارد كه شرافت ماه مبارك رمضان به 
دليل نزول قرآن در اين ماه است. به همين دليل است كه پيامبر اكرم(ص) 

مى فرمايند: «هر چيزى بهارى دارد و بهار قرآن ماه رمضان است». 
قرآن كريم دفترچه راهنماى ما انسان هاســت. ما بهترين و برترين آفريده 
خداوند هستيم زيرا خداوند به آفرينش «انسان» مباهات كرده است، اما همين 
برترين محصول دستگاه آفرينش، براى رسيدن به كمال و سعادت، درست 
مانند دستگاهى كه به كاتالوگ يا دفترچه راهنما نياز دارد، نياز به قرآن دارد 
كه دفتر راهنماى انسان براى زندگى خوب و رسيدن به سعادت است. افرادى 
كه در زندگى خود اين كتاب راهنما را به كنارى مى نهند و از آيات نورانى آن 
در كوره راه ها و شب هاى ظلمانى حيات دنيوى، بهره نمى گيرند، راه هدايت 
و رســتگارى را پيدا نمى كنند و به بيراهه گمراهى و در نهايت دره هالكت 

كشيده مى شوند و سقوط مى كنند.
امــام رضا(ع) در بيانى تأمل برانگيز مى فرمايند: «قرائت قرآن در نماز واجب 
شــد تا قرآن از مهجوريت خارج شود». اين در حالى است كه قرآن از سوى 
امت اســالمى، مهجور گذاشته شــده و اين مهجوريتى است كه از خواندن 
روزانه آيات قرآن گرفته تا تدبر در آيات و سرانجام عمل به آن ديده مى شود. 
به همين دليل است كه قرآن كريم در آيه 30 سوره فرقان مى فرمايد: َوَقاَل 
الرَُّســوُل يَا َربِّ إِنَّ َقْوِمي اتََّخُذوا َهَذا الُْقْرآَن َمْهُجوًرا؛ «و پيامبر [خدا] گفت 
پروردگارا قوم من اين قرآن را رها كردند». يعنى پيامبر مهربانى كه خداوند 
درباره اش مى فرمايد: « َفلََعلََّك بَاِخٌع نَّْفَسَك َعلَى آثَارِِهْم إِن لَّْم يُْؤِمُنوا بَِهـَذا 
الَْحِديِث أََســًفا» يعنى: «[اى رسول] نزديك است كه اگر امت به قرآن ايمان 
نياورند، جان عزيزت را از شدت حزن و تأسف بر آن ها از دست بدهى»، چنين 
پيامبر مهربانى در روز قيامت و در محضر عدل الهى از امت خود براى مهجور 

گذاشتن قرآن، گاليه مى كند.
اين گاليه براى اين است كه اگر امت اسالم قرآن را مى خواندند، به درستى 
در آن تأمل مى كردند و تفســيرش را از «اهل ذكر» كه همان معصومين(ع) 
هستند جويا مى شدند، هرگز دچار انحراف، انشقاق و چند دستگى و حتى 
دشمنى با يكديگر نمى شدند و امروز امت واحده اسالمى در اوج پيشرفت و 
عظمت بود و مســلمانان و بلكه تمامى بشريت در سعادت مادى و معنوى 

زندگى مى كردند.
ماه مبارك رمضان فرارسيده است و اين بهترين فرصت براى آشتى با قرآن 

عزيز است؛ فرصت سيراب شدن از درياى بى انتهاى معارف قرآن. 

خاطره اى كوتاه از سيره و سبك زندگى آيت اهللا بهجت
ماجراى پاهاى خونى آيت اهللا بهجت(ره) 

«افق حوزه»: هميشــه بعد از درس يا نماز، همــه را دعا مى كرد و راه 
مى افتاد. در مسير مسجد تا خانه، خيلى ها همراهى اش مى كردند؛ سعى 
مى كردند درست پشت سر آقا حركت كنند. نزديك به او، تا اگر حرفى زد 
و نصيحتى كرد، اولين كسى باشند كه مى شنود. گاهى جمعيت آن قدر 
زياد مى شد كه پايشان به پشت پاى آقا مى خورد. يك لحظه مى ايستاد، 

چشمانش را مى بست و دوباره به راهش ادامه مى داد.
به خانه كه مى رســيد، نعلينش را در مى آورد... جورابش را آهسته پايين 
مى آورد و پشت پايش را بررسى مى كرد؛ گاهى پشت جورابش خونى بود!
 بر اساس خاطره يكى از همراهان آيت اهللا بهجت 
(اين بهشت، آن بهشت، ص45)

دبير ستاد عالى كانون هاى فرهنگى هنرى مساجد كشور:
 طرح هاى خالقانه ويژه ماه رمضان،

 حمايت  خاص مى شوند  
معارف: دبير ستاد عالى كانون هاى فرهنگى هنرى مساجد كشور در پيامى 
به مناسبت ماه رمضان، گفت: طرح هاى خالقانه ويژه ماه رمضان، حمايت  
خاص مى شوند. حجت االسالم دكتر حبيب رضا ارزانى اظهار كرد: بى ترديد 
ستاد عالى كانون هاى فرهنگى هنرى مساجد كشور وظيفه خود مى داند تا 
با بررسى طرح هاى ابداعى و ايده هاى خالقانه ويژه اين ماه، حمايت هايى 
خاص و قابل توجه از آن ها تدارك و پيش بينى كند. وى افزود: اينك كه 
بهار قرآن است و بهشت مساجد به روى اهل ايمان گشوده است كانون هاى 
فرهنگى هنرى مساجد ظرف و ظرفيت پر خير و بركتى هستند تا جوانان 
عزيز با حضور شايســته و تأثيرگذار خود خانه هاى خدا را رونق و حياتى 
ديگر بخشــند و با درك آگاهانه از ظرافت هاى برنامه هاى قرآنى دينى و 

فرهنگى، در تحكيم پايه هاى عقيدتى فكرى و علمى خود بكوشند.

 معارف/ ســيد مصطفى حســينى راد  
ماه مبارك رمضان، ايستگاه آرامش روح و پيرايش 
جان از راه رســيده است. ماهى كه سفره محبت 
خداوند براى همگان پهن شــده و كسى نيست 
كه به اين ميهمانى بزرگ دعوت نباشــد. بايد از 
اين سفره معنوى بهره ها برد و طعام هاى روحانى 
خورد. چگونگــى بهره مندى از اين خوان رحمت 
الهى را در گفت و گو با دكتر محمدصادق علمى، 
پژوهشــگر قرآنى و عضو هيئت علمى دانشــگاه 

فردوسى بررسى كرده ايم.

 استاد؛ براى ورود به ماه مبارك رمضان و 
بهره مندى از بركات بى شمار آن چه نكاتى را 

بايد مورد توجه قرار داد؟
براى ورود به ماه رمضان مهم ترين مقدمه معرفت 
النفس و خودشناسى است. يعنى آگاهى از خود 
و باور اينكه ما ظرفيت هــاى نامحدودى داريم و 
خداوند ما را تكريم كرده و گرامى داشته و انسان 
آفريده است. «و لقد كّرمنا بنى آدم». ما مى توانيم 
بزرگ بشويم و به همه جا برسيم به شرط اينكه 
به اين باور برســيم، و اين بزرگ ترين و مهم ترين 

مقدمه ورود به ماه رمضان است.
مرحــوم عالمه جعفــرى(ره) در جلســه اى كه 
خدمتشان بوديم خاطره اى از استادشان مرحوم 
عالمــه طباطبايــى، آن عارف واصــل، تعريف 
مى كردند و مى گفتند كه يك روز خدمت عالمه 
رسيدم، ديدم ايشان با لباس آراسته و معطر دو زانو 
و مرتب در جايگاه خود نشسته اند. پرسيدم استاد 
منتظر ميهمانى هستيد يا قرار است جايى تشريف 
ببريد؟ فرمودند: نه! گفتم پس چرا اين طور آراسته 
و آماده نشسته ايد؟ ايشان با لبخند گفتند كه مگر 

من خودم آدم نيستم؟
مرحوم عالمه جعفرى مى گفتند كه من سال هاى 
سال اســت به اين جمله و حركت مرحوم عالمه 
طباطبايى و حرف ها و حكمت هاى آن فكر مى كنم 
و مى انديشــم كه ايشان چگونه كرامت انسانى را 
براى خود پاس مى داشــتند و چه پيام وااليى در 

اين حركت درس آموز ايشان وجود داشت.
بنابراين براى ورود به ماه مبارك رمضان بايد خود 
را بياراييم. اما قبــل از اينكه خود را بياراييم بايد 
خود را از آنچه در گذشته سبب آلودگى، سياهى 
و حقارت ما بوده بپيراييم. در فرهنگ دينى ما به 
اين كار، توبه مى گويند. توبه از چيزهايى است كه 
موجب سرپوش گذاشتن بر ظرفيت هاى ما شده 

است.

  خوب اســتاد؛ براى توبه در آغاز اين ماه 
مبارك بايد به چه نكاتى توجه كرد؟

توبه بعد از نيت دو بخش اصلى دارد؛ اول حق اهللا 
اســت كه ما بايد آنچه را مربوط به خداوند بوده 
و رعايت نكرده ايم جبران كنيم و همين موضوع 
بوده كه ســبب بســيارى از عقب ماندگى هاى 
مــا شــده و حاال بايد بــراى تــدارك آن تالش 
كنيم. بخش دوم حق الناس اســت؛ بايد حقوقى 
كه از مــردم بر گردن ماســت برطــرف كنيم. 
اگر حقى را از كســى ضايع كرده ايم يا بر كسى 
ســتم كرده ايم بايد از او حالليــت طلبيده آن را 
جبران كنيم. اگر در پى اين هســتيم كه ديگران 
ما را ببخشــند، ابتدا ما بايد ديگران را ببخشيم و 
اگر من ديگران را بخشيدم زمينه را براى بخشش 
و آمــرزش خداوند فراهم كــرده ام. بدين ترتيب 
ما تالش مى كنيم پــاك وارد ماه مبارك رمضان 
بشويم تا از آثار معنوى عميق آن بيشترين بهره را 
ببريم. پس براى ورود به ماه مبارك رمضان، من 
بايد باور كنم كه انسانم و ظرفيت هاى نامتناهى 
دارم و تصميم بگيرم كه در ماه مبارك رمضان اين 
ظرفيت ها را شكوفا كنم و بزرگ و بزرگ تر بشوم و 
از طرفى ابتدا روحم را از غبارها و زنگارهايى كه تا 

كنون بر آن نشسته است، بازپيرايى كنم.
پس گام اول بــاور و معرفت النفس و معرفت اهللا 
است. گام دوم؛ نيت و گام سوم هم توبه و بازپيرايى 
خود از زنگارهاى گناه است. به همين دليل است 
كه در روايات تأكيد زيادى داريم كه در ماه رجب 
و شعبان توبه كنيد و پاك وارد ماه رمضان شويد. 
در روايت توصيه داريم كه در ماه شعبان اين ذكر 

را زياد تكرار كنيد كه: «اللّهم إن لم تكن قد غفرت 
لنا في ما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه»؛ 
يعنى: پروردگارا! اگر تاكنون در آنچه از ماه شعبان 
گذشته ما را نبخشيده اى، پس از تو مى خواهيم كه 
در باقيمانده اين ماه ما را ببخشى و بيامرزى. زيرا 
خداوند تبارك و تعالى در اين ماه مردم بسيارى 
را به جهت احترام ماه مبارك رمضان از آتش آزاد 

مى كند.

  جايگاه قرآن در ماه مبارك رمضان، جايگاه 
ويژه اى است. براى بهره مندى از نور قرآن در 

اين ماه چه دقايقى را بايد مد نظر داشت؟
بله! پيش نياز مهم بهره مندى از قرآن، «استعاذه» 
است. همين كه گفته شده است كه هنگام خواندن 
قرآن ابتدا از شــّر شيطان، به خداوند پناه ببريد. 
«فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم»؛ يعنى به خدا 
پناه بردن از آنچه شيطان و شيطانى است، يعنى 
آلودگى هــا و زنگارها را كنار بگذار تا اين قرآن بر 

جان تو بنشيند.
برايتان مثالى مى زنم؛ گاهى بخشى از بدن انسان 
زخمى اســت، اگر ما بياييم بهترين دارو و درمان 
را هــم روى اين زخم بگذاريــم بدون اينكه ابتدا 
آلودگى و چرك و عفونت را بزداييم معلوم اســت 

كه اين دارو و درمان اثرى نخواهد داشت. 
كى مى شــود از داروى شفابخش نتيجه گرفت؟ 
وقتى كه ابتدا چرك و عفونت را پاك كنيم. قرآن 
مى گويد من آن نسخه شفابخش هستم: « َونَُنزُِّل 
ِمَن الُْقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْحَمٌة لِلُْمْؤِمِنيَن َوَال يَِزيُد 
الِِميَن إِالَّ َخَســاًرا»؛ اين داروى شفابخش كى  الظَّ
مى تواند درد انسان را دوا بكند؟ زمانى كه «فاستعذ 
باهللا»؛ يعنى وقتى شــما از آلودگى شيطان پاك 
شده باشيد. وگرنه قرآن بيمارى بسيارى از افراد 
را درمان نمى كند؛ مثالً فاسقين يا ظالمين. اين ها 
مشكل از خودشان است كه اين داروى شفابخش 
روى وجودشــان اثر نمى كند و مشكلشان همان 

چرك و عفونت شيطان است.
تازه بيمارى برخى را نه تنها درمان نمى كند بلكه 
مشكلشان را بيشــتر هم مى كند همان طور كه 
مى فرمايد « يُِضُلّ بِِه َكِثيــًرا َويَْهِدي بِِه َكِثيًرا َوَما 
الِِميَن إِالَّ  يُِضُلّ بِِه إَِالّ الَْفاِســِقيَن» يا « َوَال يَِزيُد الظَّ
َخَســاًرا» كــه مى بينيد قرآن بــراى ظالمان جز 
خســارت چيزى نمى افزايد.  بنابراين قرآن كى 
شفابخش است؟ وقتى كه من؛ شيطان را، حسد را، 
تكبر را، حب دنيا را و ديگر گناهان را از خودم دور 
كرده باشم. آنجاست كه داروى قرآن بر جان من 
مى نشيند و من را باال مى برد و به عروج مى رساند. 
اگر مى خواهيم كه قرآن در ما اثر بكند بايد قلبمان 
را بــا آب توبه پاكيزه كنيم؛ ديــو چو بيرون رود 
فرشــته درآيد. تا ديو را بيرون نكنى فرشته قرآن 
وارد نمى شــود. اگر در ماه رجب و شعبان ديو را 
بيرون كرديم در ماه رمضان قرآن بهتر بر جان ما 

مى نشيند تا جايى كه مسجود مالئكه مى شويم.

  اما خوب است درباره فلسفه تشريع روزه 
هم مقدارى گفت و گو كنيم تا خوانندگان با 
شناخت بهترى نسبت به اين لطف الهى، وارد 

ماه مبارك رمضان بشوند.
بله؛ در آيات و روايات مطالب زيادى درباره فلسفه 
روزه بيان شده اســت. روزه هم براى جان آدمى 
تشــريع شده و هم براى جســم آدمى. گرچه ما 
بحث جان را بسيار گرامى تر مى دانيم و گرامى تر 
مى داريم اما جسم هم در فرهنگ دينى ما بسيار 
ارزشمند است، بنابراين فرموده اند روزه اى كه اين 
همه براى جان شما خواص معنوى بزرگ دارد اگر 

براى جسم شما ضرر داشت نبايد بگيريد.
به گمان من در يك كالم؛ روزه، جان آدمى را تقوا 
و جسم آدمى را صحت و سالمت مى بخشد. روزه 
مقاومت انسان را زياد مى كند. انسان در سايه روزه 
تمرين مى كند كه به خواهش هاى نفسانى خود 
پاسخ منفى بدهد. شخص روزه دار حتى از بسيارى 
چيزها كه حالل است ساعت ها امساك مى كند تا 
امساك از حرام را تمرين كند. مثالً از نوشيدن آب 
و شربت گوارا در گرماى تابستان – كه ذاتاً حرام 
نيســت – آن هم در حالى كه بشدت تشنه است 
چشمپوشى مى كند تا بتواند از كارهاى ديگرى كه 
ذاتاً حرام است هم چشمپوشى كند. اين تمرينى 

براى تقويت نفس است.

 اين تمرين معنــوى بايد نتيجه اش را در 
ديگر ماه ها و روزهاى ســال هم نشان دهد 

ديگر، درست است؟
بله؛ بحث ديگر هم اين اســت كــه ماه رمضان 
در ظاهر يك نســخه يك ماهه است اما در واقع 
نســخه اى براى همه عمر است.  برخى افراد فكر 
مى كنند كه با پايان ماه رمضان بسيارى از ملكات 
اخالقى كه در اين ماه حاصل شــده را مى توانند 
كنار بگذارند! پــس مثالً مى گويند كه: «آخ جان! 
ماه رمضان تمام شــد» در حالى كه فلسفه اصلى 

اين ماه، نهادينه كردن يك ســبك زندگى دينى 
است كه بايد در تمام روزها و ماه هاى سال جريان 
داشــته باشــد. اين يك رژيم و تمرين زندگى به 

سبك دينى و اسالمى است براى همه عمر. 
اما متأســفانه گاهى مى بينيم كســى كه در ماه 
رمضان روزى 15 ســاعت تمريــن اراده، صبر و 
مبــارزه با هواى نفس كرده و روزه گرفته اســت 
در ديگر بخش ها يــا در ديگر زمان ها در خانواده 
يا در مناسبات اجتماعى، آن صبر و اراده رمضانى 
را نشــان نمى دهد. مثالً حرفى را كه مى خواهد 
بزند، 10ثانيه تأمل و صبر نمى كند تا عصبانيتش 
فروبنشيند يا درباره عواقب حرفش فكر كند و چه 
بســيار پرونده هاى دادگاه ها و طالق ها كه بر اثر 
همين صبر نكردن ها شــكل گرفته و اگر مؤمنان 
رمضانى در ديگــر اوقات هم همان صبر رمضانى 
را در شئونات زندگى جارى كنند مطمئن باشيد 
حجم بسيار زيادى از پرونده هاى قضايى در كشور 
ما كاسته مى شود و من اين موضوع را در سخنرانى 
كه براى دست اندركاران امر قضا داشتم نيز مورد 
تأكيد قرار دادم. مردم ما بايد دســتاوردهاى ماه 
رمضان را براى ديگر زمان ها و مكان ها هم حفظ 

كنند. 

 در روايات داريم كه روزه تمرين اخالص 
هم هست؛ در اين باره توضيح بفرماييد.

ماه رمضان آزمايشگاه اخالص انسان است. انسان 
وقتى نماز مى خواند ديگران به واســطه ركوع و 
سجودش متوجه مى شوند اما شخص روزه دار هيچ 
نشــانه اى ندارد و فقط خداى اوست كه مى داند 
او در حال روزه اســت.  بنابراين گفته شده روزه 

آزمايش اخالص انسان است. 
به همين دليل اســت كه در روايت داريم كه اجر 
روزه دار جز بر خود خداوند نيســت و برخى هم 
گفته اند كه اجر روزه دار جز «خود خداوند» نيست 
كه اين يك بحث عرفانى سنگين است و طرحش 

مجال ديگرى را مى طلبد.  
نكته ديگرى هم در ذيل فلسفه تشريع روزه هست 
كــه نبايد فراموش كنيم و آن اين اســت كه در 
ماه روزه، بنــدگان خداوند با يكديگر برابرى پيدا 
مى كننــد. فقير و غنى همه به صورتى يكســان 
گرسنگى و تشنگى را تحمل مى كنند و در واقع 
مانند هم زندگــى مى كنند و اغنيا هم طعم فقر 

را مى چشند و مى توانند به فقرا نزديك شوند و به 
آن ها يارى برسانند. نكته ديگر هم كه در احاديث 
اشاره شده اين است كه گرسنگى و تشنگى روزه، 
انســان را به ياد گرسنگى و تشنگى آخرت و روز 
جزا مى اندازد و البته در روايت داريم كه اگر در دنيا 
روزه گرفتيد خداوند شما را از گرسنگى و تشنگى 

آخرت نجات خواهد داد.

 استاد؛ ماه مبارك رمضان دو طرف دارد؛ 
يك طرفش بنده است و يك طرفش خدا. 
اين دو طرف در اين ماه خيلى به هم نزديك 
مى شــوند بخصوص اين خداوند است كه 
به بندگان نزديك مى شود چون اوست كه 
ميزبان است و ســفره پذيرايى از بندگان 
را پهن كرده اســت. گويا « نَبِّْئ ِعَباِدي أَنِّي 
ِحيُم» در اين ماِه شريف تجلى  أَنَا الَْغُفوُر الرَّ
ويژه اى دارد. درباره اين ويژگى ماه صيام چه 

نظرى داريد؟
شــايد يكى از داليلى كه گفته شده اين ماه، ماه 
خداســت اين است كه اين ماه، ماه دعوت خدا از 
انسان اســت، ماه تجلى خداوند بر انسان و اينكه 
خــدا آغوش خــودش را بــه روى بندگانش باز 
مى كند. ماهى كه شرايط براى انس با خدا و قرآن 
فراهم مى شــود و ماهِ در غل و زنجير بسته شدن 
ديوها و ددها و شــياطين است و ماهِ هموار شدن 

راه انسان براى رسيدن به خدا. 
شايد هم منظور ماه هدايت خاص الهى براى انسان 
اســت كه در قالب نزول قرآن در اين ماه رخ داده 
است. «انّا انزلناه فى ليلة القدر»، «انا انزلناه فى ليلة 

مباركة» و ديگر آيات.  
اينكــه مى گوييــم رمضــان، ماه خداســت به 
دليل همين هدايت ويژه اى اســت كــه در اين 
ماه براى انســان مهيا شــده اســت زيرا خداوند 
از انســان بندگــى و هدايتــش را مى خواهد و 
البته قرآن هم كتاب هدايت و ســعادت انســان 
است. از طرفى سعادت و هدايت انسان هم از غير 
خدا ساخته نيست زيرا اوست كه انسان را آفريده 

است و اوست كه به فرموده خودش: 
«َولََقْد َخلَْقَنا الْإِنَْســاَن َونَْعلَُم َما تَُوْسِوُس بِِه نَْفُسُه 
َونَْحُن أَْقَرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبِل الَْورِيِد» بهتر از هر كسى 
راه و چاه انسان را مى داند و اين راه و چاه را هم به 
او نشان داده است تا به سعادت واقعى دست يابد. 
به هميــن دليل اســت كــه مى فرمايــد: «انّه 
لقــول فصــل» يعنــى قرآن اســت كــه حرف 
اول و آخــر بــراى هدايت انســان اســت پس 
بيجــا نيســت اگر مــاه رمضــان را مــاه قرآن 

بخوانيم.
بنابرايــن بايد انس با قــرآن را كه در ماه رمضان 
حاصل مى شــود در بقيه ماه هاى سال هم حفظ 
كنيــم و قرآنى را كه در اين مــاه باز كرده ايم در 
ديگر ماه هاى سال نبنديم و از بهره هاى فراوان آن، 

خودمان را محروم نكنيم. 

برش

مــاه رمضــان آزمايشــگاه اخالص 
انســان است. انســان وقتى نماز 
مى خواند ديگران به واسطه ركوع 
و ســجودش متوجه مى شوند اما 
شــخص روزه دار هيچ نشــانه اى 
نــدارد و فقــط خداى اوســت كه 
مى دانــد او در حال روزه اســت.  
بنابراين گفته شده روزه آزمايش 
اخالص انســان اســت. به همين 
دليل اســت كه در روايت داريم 
كه اجر روزه دار جز بر خود خداوند 

نيست

معارف

گفت و گو با دكتر محمدصادق علمى؛ پژوهشگر قرآنى و عضو هيئت علمى دانشگاه فردوسى

ماه رمضان،آزمايشگاه اخالص انسان است

آيت اهللا جوادى آملى:
و  مبلغــان  امــروز   
مفسران وظيفه دارند 
دســت به قلم شوند 
و ســخن بگويند و به 
شبهات پاسخ عالمانه 

و مقتدرانه بدهند.
مبلغان بايد مردم را با 

فيض و فوز ماه مبارك رمضان آشــنا كنند، قرآن 
كريم حرمتى كه براى زمان نزول نازل شده است، 
بــراى محل نزول آن يعنى زميــن آن بيان نكرد؛ 
صاحب جواهر و صاحــب عروه در كتاب هاى خود 
آورده اند كه در فضل روزه، همين بس كه انســان 
شبيه فرشتگان مى شود؛ ســخن ازنخوردن و كم 
خوابيدن نيســت، بلكه انســان به فرشــته شبيه 

مى شود.
امروزه هم شبهاتى بيان مى شــود كه قرآن، رؤياى 
پيامبر(ص) اســت و قرائت شخص پيامبر از جهان 
اســت؛ اين شبهات در گذشــته نيز وجود داشته و 
مطلب جديدى نيست ولى بر فضال و مفسران واجب 
عينى است كه در مقابل حمله جدى به دين بايستند.
وى اظهار داشت: خود قرآن كريم پاسخگوى همه 

اين تهمت ها و هذيان گويى هاست.
(مهر)

سيد محمد خامنه اى
 (رئيس بنياد حكمت 

اسالمى صدرا): 
است  معتقد  مالصدرا 
همه موجــودات عالم 
درك دارند. چيزى كه 
از آن با عنوان تسبيح 
ياد مى شــود. در خود 

انسان هم يك ارتباط ذاتى با عقل فعال وجود دارد.
كلمه نيايش و پرســتش معادل عبادت و دعاست و 
يكى از مصاديق آن نماز است. معنى اين دو واژه نوعى 
انفصال از عالم مادى و خارج شــدن از جو حيوانى و 
اتصال به عالم معنوى و الهى اســت. عالم هستى كه 
صادر شده از خداســت، يك واحد منسجم و متحد 
اســت كه بعضى آن را به اندام يك انســان تشــبيه 
كرده اند. اين نظام هستى مجموعه اى است كه انسان 
هم جزو آن است و نظم و قوانين خاص خود را دارد.

در فلســفه مشا چهار مرتبه براى تكامل عقل مطرح 
شــده اســت، در خصوص رابطه عقل فعال و انسان 
برخى از كلمه اتصال سخن مى گويند، اما مالصدرا از 
اين رابطه با عنوان اتحاد ياد مى كند. مالصدرا معتقد 
است همه موجودات عالم درك دارند. چيزى كه از آن 

با عنوان تسبيح ياد مى شود.
(مهر)

آيت اهللا محسن اراكى:
 شهيد محمدباقر صدر 
ابتــكارات مختلفى در 
منطقى،  زمينه هــاى 
فلسفى و فقهى داشتند 
گفت  مى تــوان  كــه 
مطرح كردن نظريه فقه 
ابتكارات  از  يكى  نظام 

كم نظير ايشان در بخش علم فقه است. ابتكار نخست 
ايشان در رشته منطق ارائه شد؛ بحث مشكل جهش 
از جمع آورى احتماالت و به نتيجه يقينى رسيدن و 
اينكه چگونه مى توان از احتمال به يقين رسيد؛ ابتكار 
شــهيد صدر اين بود كه براى ايــن رابطه و اين پل، 
قانونى را كشف كرد تا بر اساس اين قانون پيش رويم. 
ابتكار دوم ايشان؛ در عرصه فلسفه است كه مى تواند 
بنياد علوم اجتماعى هم قرار گيرد و آن تفسير قانون 
عليت در رفتارهاى ارادى يا رابطه عليت با اراده فاعل 
مريد بود كه فاعل مريد مورد ابتالى انسان است. ابتكار 
سوم ايشان چيزى بود كه در علم فقه ارائه كرد، اينكه 
بتوانيم به فقه نظام دست يابيم و اينكه از اين چمبره 
فقــه فردى بتوانيم بيرون آييم و فقه كارگشــا براى 
جامعه كه بتواند پرسش هاى زندگى اجتماعى را پاسخ 

دهد دنبال كنيم.
(ايكنا)

مبلغان وظيفه دارند به شبهات، 
پاسخ عالمانه بدهند 

از منظر مالصدرا همه 
موجودات درك دارند

فقه نظام؛ ابتكارى كم نظير در 
انديشه هاى فقهى شهيدصدر



 فوتبال  حمید رضا خداشناس  گادوین منشا و مامه باباتیام 
دو مهاجم سرخابی های پایتخت هستند که هر کدام با سرو صدای 
زیادی راهی دو تیم مطرح پایتخت شــدند ولی در مقایســه با هم 
عملکرد کامال متفاوتی داشــته اند و در ارزیابــی عملکرد این دو 

می توان اذعان داشــت تیام در حضور کوتاه خود توانسته عملکرد 
درخشان تری نسبت به منشا داشته باشد.

*الماس شکسته
منشا  دو فصل پیش درخشــش خیره کننده ای در پیکان تهران 
داشت و بواسطه همین درخشش سرخابی های پایتخت را مجذوب 
خود کرد و در نهایت پرســپولیس را برای ادامه فوتبالش انتخاب 
کرد. بــا حضور این بازیکن در جمع شــاگردان برانکــو طرفداران 
پرسپولیس بخصوص پس از جدایی طارمی از این تیم انتظار داشتند 
که درخشش منشا ادامه داشته باشــد اما آن بازی های بسیار عالی 
و حمالت توفانی منشــا در پیکان هرگز تکرار نشــد. الماس سیاه 
سرخپوشان در رقابت های لیگ برتر فقط ۴ گل به ثمر رساند و این 
آمار نسبت به گل هایی که در پیکان زده بود کامال نا امید کننده بود.

منشا در رقابت های آســیایی اما عملکرد بهتری نسبت به لیگ 
برتر داشــت و با دو گل حساســی که به  االهلی و نسف قارشی 
زد توانســت راه صعود قرمزها به مرحله یک هشتم نهایی لیگ 
قهرمان آســیا را هموار کند. وی در رقابت های جام حذفی فقط 

یک گل آن هم مقابل بادران به ثمر رســاند که نسبت به دوران 
بازی خود در پیکان عملکرد ضعیفی داشــت. او که این روزها از 
گل کردن توپ های ساده هم عاجز اســت با عملکرد ضعیف در 
نیم فصل دوم لیگ برتر و افت شــدیدش موجب شد برانکو او را 
بر روی نیمکت بنشاند و بیشــتر به عنوان یک بازیکن جایگزین 

از وی استفاده کند.
*ستاره ای به نام تیام

با آمدن شفر به استقالل و بنا بر درخواست این مربی آلمانی در نقل 
و انتقاالت زمســتانی بود که در واپسین لحظات خبر پیوستن یک 
مهاجم سنگالی به اســتقالل بر روی خبرگزاری ها مخابره شد.  اما 
مرد آلمانی که با آمدنش به استقالل تحول ایجاد کرده بود به تیام 
اعتماد کرد و در بازی با الهالل عربستان وی را به میدان فرستاد تا 

این بازیکن سنگالی در نخستین بازی آسیایی اش برای آبی پوشان 
پایتخت یک گل 3 امتیازی بزند و هواداران استقالل را امیدوار کند.

*هت تریک رویایی
 قطعا اوج کار این مهاجم سنگالی دیدار برگشت و حساس استقالل 

مقابل ذوب آهن بود. حضور تیام در ترکیب استقالل برای این بازی 
در غیاب ابراهیمی و شــجاعیان تنها امید هواداران استقالل بود و 
هت تریک او در این بازی که موجب صعود آبی پوشان به یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان آسیا شد شاهکار این بازیکن سیه چرده بود. 
تیام در صورت تقابل استقالل و پرسپولیس با تیم های قطری امیدوار 
است تا عالوه بر گل زنی، دروازه بانان دو تیم سرخابی به او کمک کنند 
تا بتواند خود را به صدر جدول گل زنان آســیا برساند. گفتنی است 
بازیکنانی نظیر طارمی، مارکوس برگ، رومارینهو، گوالرت که در 
نزدیکی تیام)7 گل( قرار دارند با حذف تیم شان امکان عبور از مامه 

تیام را نخواهند داشت.
*مشتری های تیام

وی همچنین در لیگ برتر با زدن ۴ گل در 6 بازی توانسته آمار خوبی 

از خود به جای بگذارد و در جام حذفی نیز فقط با تک بازی که برای 
استقالل انجام داد زننده گل قهرمانی آبی پوشان باشد.

در پایان آنچه باید اذعان داشت این اســت که مامه بابا تیام در 11 
بازی که تاکنون در رقابت های مختلف برای استقالل انجام داده 12 

گل به ثمر رســانده و این بیانگر توانایی باالی این بازیکن است که 
همین حاال مشتری هایی از کشورهای حوزه خلیج فارس پیدا کرده 

که نگه داشتنش را برای شفر سخت می کند. 
شفر: شاید تیام به یوونتوس برود

 سرمربی اســتقالل در واکنش به این مســئله که »شما تیام را 
به عنوان یک ســوپرمن به فوتبال آســیا معرفی کردید«، گفت: 
تیام را می گویید؟ من بــا کامرون قهرمان شــدم و در تیم های 
زیادی کار کردم و باید بگویم برای من فقط این کافی نیست که 
بازیکن خوب بازی کند، بلکه شــخصیت تیام هم برای ما خیلی 
خوب است. همه او را دوست دارند. می خواهم به سرمربی سنگال 
زنگ بزنم تا بگویم جام جهانی بدون تیام، نمی شود و اگر این کار 
را نکند، او یک دیوانه اســت. گلی که تیام با پای چپ زد، مانند 
گل محمد صالح در لیورپول بود که او هم یک بازیکن آفریقایی 
است. شفر در واکنش به این مســئله که تیام با 200 هزار دالر 
رضایتنامه خود را خواهد گرفت و پیشنهاد خوبی هم از یک تیم 
عربی دارد، آیا برای فصل آینده برنامه ای برای اســتفاده از تیام 
خواهد داشت یا نه، گفت: شاید او به یوونتوس و تورین برگردد و 
یونتوس این بازیکن را از ما پس بگیرد. اینجا شایعات زیاد داریم.
وی در پایان صحبت هایش گفت: امیدوارم هیئت مدیره باشــگاه 
به مدیرعامل کمک کند. همان طور که گفتم رقم قرارداد بازیکنی 
مثل تیام نسبت به عملکردش بسیار پایین است و امیدوارم بتوانیم 
با ســرمایه گذاری خوب، یکی دو بازیکن خوب دیگر هم به خدمت 

بگیریم.

مقایسه عملکرد دو مهاجم خارجی سرخابی ها در فصلی که گذشت

طلوع» تیام«، غروب »منشا« بازگشت آقای گل به گیتی پسند 
ورزش: آقای گل دو دوره لیگ برتر فوتسال به گیتی پسند اصفهان پیوست. 
مهدی جاوید ملی پوش فوتسال کشورمان، دیروز با عقد قراردادی یک ساله به 
تیم گیتی پسند اصفهان ملحق شد. جاوید دو سال پیش در گیتی پسند توپ 
می زد و با این تیم به مقام قهرمانی لیگ برتر و آقای گلی این رقابت ها دست 
یافت. جاوید سال گذشته با تأسیسات دریایی موفق به کسب عنوان آقای گلی 

لیگ برتر شده بود.

ناصحی: در پدیده می مانم
ورزش:  رضا ناصحی در مورد آخرین وضعیت باشگاه پدیده خراسان گفت: 
مسئوالن باشگاه در تالش هستند تا سرمربی فصل بعد را انتخاب کنند. آقایان 
وطن خواه و سرآسیایی زحمت می کشند تا هر چه زودتر شرایط باشگاه بهتر 
شده و ســرمربی هم به زودی معرفی شــود. امیدوارم بهترین تصمیم برای 
پدیده گرفته شود. وی درباره وضعیت خودش برای فصل آینده عنوان کرد: 
من با پدیده قرارداد دارم و فصل آینده هم برای این تیم بازی خواهم کرد. ما 
متأسفانه فصل سختی را پشت سر گذاشــتیم و دلخوری هایی بین بازیکنان 
و باشــگاه ایجاد شــد، اما امیدوارم که فصل بعد همه چیز خوب جلو برود و 

مشکالت هم کمتر شود.

غفوری: باید حرمت قلعه نویی حفظ شود
ورزش:  وریا غفوری با ابراز خوشــحالی از پیروزی تیمش مقابل ذوب آهن 
در واکنش به شــعارهایی که برخی هواداران استقالل علیه امیرقلعه نویی در 
ورزشگاه آزادی ســر دادند، گفت: من خیلی به این مســئله دقت نکردم اما 
اگر واقعاً شعاری علیه قلعه نویی داده شده باشد کار درستی نبوده است. نظر 
شــخصی من این اســت اگر هر بازیکن و مربی با یک تیم قهرمان شود باید 
همیشه حرمت او حفظ شود. قلعه نویی سه دوره با استقالل قهرمان لیگ شده 

و بهتر است حرمت او حفظ شود.

سرمربی الدحیل: می خواهم با استقالل 
یا پرسپولیس بازی کنیم

ورزش: الدحیــل را باید آماده ترین و بهترین تیم حال حاضر فوتبال آســیا 
دانســت. تیم قطری که برای نخســتین بار در لیگ قهرمانان آسیا شرکت 
کرده در هر هشت بازی خود به پیروزی رسیده است. الدحیل که از ادغام دو 
باشگاه الجیش و لخویا شکل گرفت در دو بازی رفت و برگشت العین مدعی و 
پر ستاره را تحقیر کرد تا جایی که با نتیجه  8 بر 3 به مرحله یک چهارم نهایی 

راه پیدا کرد.
جمال بلماضی، ســرمربی الدحیل درباره این ســوال که دوست دارد قرعه 
تیمش در دور بعد چه تیمی باشد، به الشرق گفت : دوست دارم که با یکی از 
نماینده های ایران استقالل یا پرسپولیس مصاف کنیم. دوست ندارم که قرعه 
ما السد باشد و یکی از نماینده های قطر حذف شود. منتظر قرعه هستیم و با هر 

تیمی که مصاف کنیم به دنبال صعود و پیروزی خواهیم بود.

»عابدزاده« سورپرایز کی روش
 در روسیه؟

ورزش:   در شرایطی که به نظر می رســد جنگ اصلی برای پیراهن شماره 
یک تیم ملی در جام جهانی بین بیرانوند و مظاهری باشد سایت خبرآنالین 
در گزارشی مدعی شده شاید کی روش مثل ۴ سال قبل که یکدفعه علیرضا 
حقیقی را گلر شماره یک تیم ملی کرد، این بار هم ســورپرایز ویژه ای برای 
دروازه تیمش داشته باشد و از عابدزاده در روســیه استفاده کند:» بعضی از 
کارشناســان اعتقاد دارند ســورپرایز اصلی کی روش برای جام جهانی، می 
تواند معرفی امیر عابدزاده فرزند احمدرضا عابدزاده که روزی با لقب عقاب در 
ورزشگاه ها تشویق می شد، درون دروازه تیم ملی باشد. سن و سال عابدزاده 
در کنار لژیونر بودن او و همچنین تمرینات حرفه ای و نگاه خوبی که به فوتبال 
دارد، می تواند از جمله بهانه های کی روش بــرای بازی دادن به امیر در جام 

جهانی تلقی شود.«

تبریک قلعه نویی به تاج و سلطانی فر
ورزش: امیر قلعه نویی در مورد شکســت مقابل اســتقالل و حذف از لیگ 
قهرمانان آسیا با کنایه به مسئوالن گفت: من به فوتبال تبریک نمی گویم، به 
استقالل و آقای تاج و سلطانی فر تبریک می گویم. یک فوتبالی هم دیدیم که یاد 
بحرین افتادیم، ما در یک بازی چهار گل هم خوردیم، اما فوتبال بازی کردیم. ما 
به الدحیل باختیم، اما فوتبال بازی کردیم. در عمرم هیچ وقت این طور فوتبال 

بازی نکرده بودیم. مبارک شان باشد. 

سنگین ترین بدهی سرخ ها به بازیکنی 
بدون بازی!

تســنیم: در حال حاضر بزرگ ترین طلبکار خارجی باشــگاه پرسپولیس 
آنتونی گولچ است که پرونده این باشــگاه نیز سال گذشته به رأی رسید. این 
مدافع کروات که یک ثانیه هم برای پرسپولیس بازی نکرد و پس از بازگشت 
به کشورش از مسئوالن این باشــگاه شــکایت کرده بود، 250 هزار دالر از 
پرسپولیسی ها طلبکار است. باشگاه پرسپولیس 25 هزار دالر نیز باید به وکیل 

این بازیکن پرداخت کند.

ضد حمله

کی روش: لیگ برتر و لیگ آسیا برای 
آمادگی بازیکنان داخلی کافی نیست!

ورزش: تیم ملی ایران باید کمتر از یک ماه دیگر خودش را برای رقابت با 
تیم های مراکش، اسپانیا و پرتغال آماده کند. سایت هلندی در گزارشی به 
بررسی شرایط تیم ملی ایران و اظهار نظرهای کی روش در این باره پرداخته 
اســت. در این گزارش به نقل از کی روش آمده است: شاید این حرفی که 
می خواهم بزنم باعث شود تا کسی ناراحت شود ولی برای من اصال فرقی 
نمی کند. دو بازی دوســتانه اخیر ما به خوبی نشان داد که بازیکنان ما به 
لحاظ سرعت و نبردهای تن به تن برای جام جهانی آماده نیستند. بازی در 
جام حذفی ایران، لیگ برتر ایران و حتی لیگ قهرمانان آسیا برای رسیدن 
به سطح آمادگی که ما انتظار داریم برای بازیکنان داخلی کافی نیست. هر 
کسی که حرفی غیر از این را بزند دروغ می گوید. اگر ما برنامه آماده سازی 

مناسبی ترتیب ندهیم، در جام جهانی شانسی نخواهیم داشت. 

باقری: از روی عکس نمی شود در مورد 
مسلمان قضاوت کرد

تسنیم: مربی پرســپولیس با بیان اینکه هافبک این تیــم از برد سرخپوشان 
خوشــحال بوده اســت، گفت: از روی یک عکس نمی شــود در مورد محسن 
مسلمان قضاوت کرد. مربی پرســپولیس افزود: من خودم آنجا بودم و کسی از 
تیم را ناراحت ندیدم. عکس خیلی فرق می کند با آنچه شما زنده با آن برخورد 
می کنید. عکس، تصویر یک لحظه را نشان می دهد در حالی که شما وقتی در 
محل حاضر باشــید خیلی خوب و بهتر می توانید  ببینید وی در مورد ماندن یا 
رفتن مسلمان تصریح کرد: اجازه دهید به هر تصمیمی که از سوی برانکو گرفته 
شده یا می شود احترام بگذاریم و تابع آن باشیم. ماندن یا رفتن مسلمان به من و 
شما ارتباطی ندارد. او خودش در این مورد تصمیم گیرنده است. باقری در مورد 
شرایط بازیکنان آزاد پرسپولیس نیز گفت: هر کس دوست داشته باشد بماند با 
افتخار می ماند و کجا برود بهتر از پرسپولیس. هر کس هم دوست ندارد، برود.  
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ورزشـــی

ورزش: با پایان مرحله یک هشــتم نهایی چهره ۴ 
تیم برتر غرب آسیا مشخص و ایران پس از 7 سال 
صاحب 2 نماینده در دور یــک چهارم نهایی لیگ 

قهرمانان آسیا شد.
با حذف نمایندگان عربستان، امارات وازبکستان در 
مرحله یک چهارم نهایی دو قطبی ایران و قطر بوجود 
آمده است و تیم های پرسپولیس و استقالل از ایران 
و الدحیل و السد از قطر ۴ تیم برترمنطقه غرب آسیا 
رادر این فصل تشــکیل می دهند. این نخســتین 
بار در تاریخ لیگ قهرمانان اســت که اســتقالل و 
پرســپولیس به طور همزمان موفــق به حضور در 
این مرحله شده اند و اکنون منتظر قرعه کشی این 

مرحله هستند.
*بررسی احتماالت

در قرعه کشــی این مرحله 3 حالت می تواند اتفاق 
بیفتد که یکــی از این 3 حالت، تقابــل دو نماینده 
ایران و دو نماینده قطر با هم است. هرچند در این 
شرایط یکی از دو تیم ایرانی حذف خواهد شد ولی 
برای نخستین بار در تاریخ لیگ قهرمانان، فوتبال 
ایران2 دوره پیاپــی دارای نماینده در مرحله نیمه 
نهایی لیگ قهرمانان خواهد بود و تکلیف نماینده 
ایران در مرحله نیمه نهایی با دربی پایتخت مشخص 
می شود.با این وضعیت، فصلی که با دربی سوپرجام 

آغاز می شود به فاصله کمی با دربی آسیایی همراه 
خواهد بــود و می تواند یکــی از جذابترین فصول 

فوتبال ایران لقب گیرد.
*دربی در اوج حساسیت

امکان نتیجه تســاوی در دربی های لیگ بعضا از 
جذابیت این دیدار کاســته اســت ولی هم دربی 
سوپرجام و هم دربی آسیایی قطعا باید برنده داشته 
باشــد. دربی به خــودی خود حساســترین بازی 
باشگاهی ایران اســت. حال برگزاری این بازی در 
معتبرترین رقابت باشگاهی قاره کهن در شرایطی 
که تیم پیروز به جمــع ۴ تیم برتر آســیا راه پیدا 
کند می تواند حســاس ترین جدال تاریخ دو تیم را 

شکل دهد.
*مالقات قبل از فینال

البته اگر قرعه رای به جنگ سرخابی ها در مرحله 
یک چهارم نهایی ندهد، پرســپولیس و اســتقالل 
برحسب قرعه باید به مصاف یکی از دو تیم الدحیل 
و السد بروند. هم استقالل و هم پرسپولیس در تنها 
حضور خود در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 
به ســالمت از این مرحله عبور کردند و در صورت 
تکرار این موفقیت در اتفاقی بی نظیر یک نیمه نهایی 
تمام ایرانی برگزار خواهد شد و این بار دربی پایتخت 

چهره فینالیست آسیا را مشخص خواهد کرد.

با این اوصاف به احتمــال 50 درصد در این فصل از 
لیگ قهرمانان دو تیم پرســپولیس و استقالل در 
مرحله یک چهارم نهایی یا نیمه نهایی به دیدار هم 
می روند.به هر حال باید تا 2 خرداد صبر کرد و دید بر 
اساس قرعه کشی چه سرنوشتی برای تیم های این 

مرحله رقم خواهد خورد.
*5 رویارویی سریع

 این امکان به وجــود آمده کــه در فصل ۹7-۹8 
استقالل و پرسپولیس پنج بار مقابل هم صف آرایی 
کنند؛ســوپرجام، دو دربی در آسیا و دو بار در لیگ 

هجدهم.
در این میان شاید ســه دربی در فاصله کمی  از هم 
باشد. این موضوع به قرعه کشی لیگ ارتباط دارد و 

اینکه بازی رفت دو تیم در لیگ هجدهم چه روزی 
می افتد.

حال بررسی کنیم اگر دو تیم در آسیا به هم برسند 
در چه زمانی به مصاف هم خواهند رفت.

*زمان مالقات ها
 دیدارهای دور رفت مرحله یک چهارم نهایی 5-6 
شهریور برگزار خواهد شد و دیدار برگشت در 27-

26 شهریور خواهد بود.
به این ترتیب اگر ایرانی ها در یــک چهارم نهایی 
به هم بخورند، ابتدا دو تیــم در 2۹ تیرماه در دیدار 
سوپرجام اولین دربی) دربی 87( را برگزار می کنند 
و سپس کمتر از ۴0 روز دیگر دربی 88 انجام خواهد 
شد. فاصله بازی رفت و برگشت دو تیم در آسیا هم 

سه هفته است.
اگر برنامه لیگ هجدهم طوری باشد که بازی رفت 
دو تیم در آن بازه 21 روزه باشد دو تیم در 21 روز سه 
بار باهم بازی خواهند کرد که یک اتفاق بی سابقه 

خواهد بود.
یک حالت جذاب دیگری هم وجود دارد؛ دو تیم در 
یک چهارم بهم بخورند و بازی لیگ شان هم قبل از 
مهرماه باشد. در این صورت دو تیم در کمتر از دو ماه 
چهار بار باهم بازی خواهند کرد. رفت و برگشــت 

آسیا، سوپرجام و بازی رفت لیگ.
*نبرد 21 روزه

استقالل و پرســپولیس اگر در یک چهارم نهایی با 
قرعه قطری روبرو شوند و صعود کنند قطعا در نیمه 
نهایی حریف هم خواهند بود. بازی رفت نیمه نهایی 
10-۹ مهر است و بازی برگشت 30 مهر- اول آبان 
خواهد بود. بازهم یک فاصله 21 روزه بین مالقات 

احتمالی سرخابی ها در آسیا.
بازهم اگر برنامه لیگ هجدهم طوری باشد که بازی 
رفت دو تیم در این بازه 21 روزه باشد دو تیم در 21 

روز سه بار باهم بازی خواهند کرد.
در واقع فشرده ترین حالتی که برای دربی به وجود 
می آید این است که دو تیم در 21 روز سه بار باهم 

بازی کنند.

Zoom
تیام با این هت تریک نام خود را در کنار سه استقاللی 
دیگر یعنی غالمحسین مظلومی، فرهاد مجیدی و 
علی لطیفی قرار داد. مظلومی در جریان بازی مقابل 
سالنگور مالزی سه گل زد. در بازی مقابل هامن من 
لبنان لطیفی و فرهاد مجیدی هت تریک کردند و 
در بازی مقابل ذوب آهن هم نوبت تیام بود تا بعد از 
حدود 2۰ سال یک بار دیگر یک هت تریک آسیایی 

را به نام استقالل به ثبت برساند. 

استقالل و پرسپولیس چه زمانی در آسیا بهم می خورند؟
 سه دربی در ۲۱ روز



* صالح، بنزما و مانه در فينال چمپيونزليگ
فينال چمپيونزليگ بين ليورپول و رئال مادريد شنبه پنجم خرداد 
برگزار مى شود و صالح و مانه در ليورپول و بنزما و اشرف حكيمى 
در رئال بايد با دهان روزه در اين فينال بــه ميدان بروند. امره جان 
ديگر بازيكن مسلمان ليورپول اســت اما او نقش تعيين كننده اى 

در تيمش ندارد.
در روز فينال در كيف، ســحر از 2:30 صبح آغاز مى شود و آفتاب 
نزديك به شــروع بازى غروب مى كند، يعنى بازيكنان مســلمان 
ليورپول نمى توانند از ســاعت 2:30 صبح تا شــروع بازى چيزى 
بخورند. البته بازيكنان مسلمان هر دو تيم نيازى نيست در كيف روز 

بگيرند چون مسافر محسوب مى شوند.
كانوته ؛تسليم محض

فردريك كانوته، اهل كشور مالى است. او به قدرى به فرايض دينى 
خود اهميت مى دهد كه در فصل 2007- 2006 حاضر نشد پيراهن 
تيم سويا كه آرم تبليغاتى يك شــركت شرط بندى روى آن نقش 
بسته بود را بر تن كند و مسئوالن باشــگاه را مجبور كرد كه براى 
او پيراهنى بدون آن آرم تبليغاتى سفارش دهند.به گفته خود اين 
بازيكن، او با خواندن قرآن در اين ماه ضمن كمك گرفتن از خداوند 
از نظر روحى نيز به شرايط ايده آلى مى رســد كه مى تواند او را در 
تمرينات و ميادين مسابقه بسيار كمك كند. گفتنى است در ديدار 
سوپر جام باشگاه هاى اسپانيا كه با قهرمانى بارسلونا به پايان رسيد 
كانوته دو گل را در حالى كه آن روز اقدام به اطاعت فرمان خدا كرده 

بود وارد دروازه بارسلونا كرده بود.

نوع ساده اما خاص شادى گل او، پس از هر بار گلزنى براى سويا 
درخاطره عالقه مندان نقش بســته اســت. كانوته خيلى ساده، 
انگشت اشاره دو دستش را سمت آســمان مى برد و از خدا تشكر 
مى كند. بازنشسته 37 ساله در حال حاضر در كمپين حمايت از 
آزادى خواهان جهان به فعاليت مشغول است كارى كه در دوران 
بازى به اشــكال ديگرى انجام مى داد. او در دوران مقاومت مردم 
فلسطين و كشتارهاى گسترده از سوى رژيم صهيونيستى پس از 
گلزنى در يك بازى، عبارت چاپ شده روى زيرپيراهنش را نشان 
داد؛ «فلســطين بايد آزاد شــود!» پس از اين اتفاق نيمه سياسى، 
فردريك با موجى از تحسين و انتقاد روبه رو شد. كانوته در تمام 
سال هاى بازى با تبعيت از اصول اسالم، هميشه هوادار، ضعيف تر 

بود و تا پايان دوران فوتبالش هم از موضع خود كوتاه نيامد.
آنلكا؛ مبلغ دينى

عبدل ســليم بالل يا همان نيكوالس آنلكا مهاجم فرانسوى نيز 
بر روزه دارى در ماه مبارك تاكيد بســيار دارد و حتى دوستان 
مسلمان خود در ليگ برتر انگلستان را به انجام اين فريضه الهى 

فرا مى خواند. 
مسعود اوزيل؛ عبادت بى وقفه

تصويرغالبى كه ما از مســعود اوزيل در آرســنال به ياد مى آوريم، 
خلوت چند دقيقه اى اش با خداوند قبل از شروع هر بازى است. اين 
مهاجر ترك با قرآن كريم آشنايى عميقى دارد، بيشتر اوقات قبل از 
شروع هر بازى به سبك همه مسلمانان دو دستش را سمت آسمان 

مى گيرد و از خداوند طلب حمايت مى كند. 

ابو ديابى؛ قارى قرآن
مدافع آرسنال در بين همه بازيكنان مسلمان دنيا يك نمونه خاص 
است چرا كه عالوه بر دانش قرآنى، صداى دلنشينى هم دارد و بارها 

در رختكن آرسنال با صوت زيبا قرآن را قرائت كرده است. 
ريبرى؛ پايبند به اعتقادات

او كه به دليل يك تصادف شديد خانوادگى در دو سالگى، بخشى از 
صورتش را از دست داد، چند ســال پيش نام خود را به بالل يوسف 
محمد تغيير داد. روحيات درونى فرانك در تضاد با رفتارهاى شاد و 
پرنشاطش است. فرانك ريبرى به حدى به اعتقاداتش پايبند است 
كه حاضر نيســت جوايزى را كه بعد از  هر بــازى بوندس ليگا اهدا 

مى شود و با شئونات او در تضاد است، بپذيرد.
نورى شاهين؛ مرد تصميم هاى ناگهانى

 يك ازدواج پرماجرا مى توانست نورى شاهين را از دايره مسلمانان 
خارج كند اما با همسرش كه دخترعموى او هم بود، به توافق رسيد و 
برخالف اكثر اعضاى خانواده اش مسلمان ماند. شاهين به عنوان يكى 
از بازيكنان طراز اول  دنياى فوتبال به اندازه معتقدترين مسلمانان به 

دين خود پايبند است. 
سمير نصرى؛ تبريك معروف

ستاره جوان فرانسوى روز عيد فطر چندى پيش، پس از گلزنى درلباس 
منچستر سيتى، تى شرتى با نوشته  «عيد مبارك» را به نمايش گذاشت. نصرى 

در امور خيريه هم دستى دارد و يك بنياد خيريه راه اندازى كرده است.
دمبا با؛ سجده شكر

مهاجرزاده 30 ساله پاريسى پس از هر گلى، شادى متفاوتى غير از 

سجده شكر به نمايش نگذاشته اســت. پاى ثابت روزه دارى در ماه 
رمضان هنوز شگفتى هاى زيادى در آستين دارد.  

مونتارى؛پافشارى بر روزه دارى
در يكى از ديدارهــاى اينتر،مورينيو، مونتــارى را در دقيقه 30 از 
بازى خارج كرد و در پاســخ به خبرنگاران درباره دليل اين تصميم 
گفت: مونتارى به خاطر رمضان مشكالتى دارد؛ شايد به خاطر گرما 
بهتر باشد او اين كار را نكند. اما مونتارى حاضر نشد از روزه گرفتن 
صرف نظر كند و تا پايان ماه رمضان ديگــر در تركيب اصلى اينتر 

قرار نگرفت.
روزه داران غيرفوتبالى جهان

البته دامنه روزه دارى در ماه مبارك رمضان به فوتباليســت هاى 
مطرح جهان كه مسلمان هســتند، ختم نمى شود بلكه در فوتبال 
آمريكايى كــه طرفداران زيــادى در اياالت متحــده آمريكا دارد 
ســتاره اى چون حمزه عبدا... با روزه دارى در ايــن ماه مبارك به 
اسطوره طرفداران مســلمان تيمش در ليگ حرفه اى تبديل شده 
است. از سوى ديگر مى توان به نام هاى مطرح ديگرى در اين ورزش 
اشــاره كرد. مردانى چون عبدالكريم و ريان حارث كه روزه دارى را 
در ميان ورزشكاران اين رشــته در اياالت متحده به راستى معنى 
كرده اند. در رشته بسكتبال و در ليگ حرفه اى آمريكا نيز ستارگانى 
هستند كه در ماه مبارك روزه دارى مى كنند و در ميادين مسابقه 
نيز خوش مى درخشند. شريف عبدالرحيم، حكيم اوالجون، ارشد 
واالس و راجون روندو بسكتباليست هاى مطرحى هستند كه دل از 

روزه دارى نمى كنند.

  ورزش   هم زمان با آغاز ماه مبارك رمضان بســيارى از ستاره هاى ورزش دنيا 
هم زمان با فعاليت حرفه اى خود مشغول روزه دارى مى شوند و به فرايض يعنى 
خود در اين ماه مبارك  مى پردازند. چنــدى پيش روزنامه آمريكايى «نيويورك 
تايمز»، تحقيقى در مورد ميزان تأثير روزه دارى بر ورزشكاران به ويژه بازيكنان 
فوتبال منتشــر كرد. در اين تحقيق به نظر «رون موژان»، استاد تغذيه ورزشى 
دانشگاه الفبورو انگلستان استناد شده كه وى مى گويد: «متغيرهاى زيادى وجود 
دارد كه بر نتيجه مســابقات تأثير مى گذارد، اما من فكر مى كنم كه روزه از آن ها 

مستثنى باشد».
«مايكل دهوگ»، رئيس كميته پزشكى فيفا نيز، تحقيقى را به پزشك تيم منتخب 

الجزاير قبل از جام جهانى 2014 كه مصادف با ماه مبارك رمضان بود، ارائه داد.

 وى در اين تحقيق اعالم كرده بود: «اگر بازيكنان مراحل ارائه شده در اين تحقيق را 
به صورت هوشمندانه انجام دهند مى توانند با سرعت بيشترى با روزه سازگار شوند 
و بر مقدار آب موجود در بدن تا وقت افطار محافظت كنند، رژيم غذايى درست 

باعث مى شود كه بدن در كل روز مرطوب باقى بماند».
«كولو توره»، بازيكن فوتبال اهل كشور ساحل عاج در مورد ماه رمضان مى گويد: 
«سخت ترين دوره در ماه رمضان، پنج روز اول ماه است كه بعد از آن جسم به روزه 

عادت مى كند و سپس احساس سعادت، راحتى و قوى بودن مى كنى».
«زاف اقبال»، پزشك پاكستانى سابق تيم ليورپول در رابطه با روزه دارى بازيكنان 
مسلمان در سايت رسمى ليورپول نوشــت:  روزه براى اغلب مسلمانان بى خطر 
است.روزه نوعى توانايى معنوى به انسان مى دهد و بعد از پايان ماه احساس بسيار 

خوبى خواهى داشت و ما به عنوان يك گروه پزشكى به بازيكنانى كه روزه مى گيرند 
كمك خواهيم كرد. روزه  باعث مى شود، نسبت چربى هاى مضر در بدن به 8 درصد 
كاهش يابد، در نتيجه قلب به خوبى عمليات پمپاژ خون را انجام خواهد داد. اين 
كمك شايانى به بازيكن مى كند چرا كه وقتى قلب به راحتى و سرعت خون را پمپاژ 

مى كند، سرعت و بازى بازيكن خيلى بهتر خواهد شد.
 همچنين روزه باعث مى شود يك رژيم غذايى براى بازيكن به وجود بيايد كه به 
بازيكن كمك  مى كند وزن اضافه خود را از دست بدهد در نتيجه او در حين بازى 

سبك و سريع خواهد بود.
با هم نگاهى مى اندازيم به ستاره هاى مســلمان بزرگ دنياى فوتبال كه در ماه 

رمضان بدون وقفه به ميدان مى روند و روزه مى گيرند.

كوالكوويچ مسافران صربستان را 
معرفى كرد

ورزش: سرمربى تيم ملى واليبال 15 بازيكن را براى اعزام به اردوى برون مرزى 
صربستان انتخاب كرد.   مرحله مقدماتى ليگ ملت هاى واليبال سال 2018 
مردان از چهارم خردادماه شروع مى شود و تا سوم تيرماه در 20 گروه پيگيرى 
خواهد شد.  تيم ملى واليبال ايران بامداد چهارشنبه با 15 بازيكن براى حضور 
در اردوى برون مــرزى و برگزارى دو ديدار دوســتانه و تداركاتى با تيم ملى 

صربستان، تهران را به مقصد اين كشور ترك مى كند.
 ايگور كوالكوويچ ســرمربى تيم ملى واليبال 15 بازيكــن را براى حضور در 
اردوى برون مرزى صربستان انتخاب كرد كه 14 نفر آنان در هفته نخست ليگ 
ملت هاى واليبال در فرانسه به ميدان مى روند. در بين نفرات انتخاب شده از 
ســوى كوالكوويچ تاكنون ويزاى توخته صادر نشده است و اگر تا زمان پرواز 

آماده نشود، تيم ملى با 14 بازيكن راهى صربستان مى شود.
 اسامى اين بازيكنان به قرار زير است:

 فرهاد سال افزون/  ســعيد معروف/   سيد محمد موســوى/  على شفيعى/   
سامان فائزى/  اميرحسين توخته/   ميالد عبادى پور/  فرهاد قائمى/  مجتبى 
ميرزاجانپور/  مرتضى شــريفى/  امير غفور/  صابر كاظمــى/  ميثم صالحى/  

محمدرضا حضرت پور/  مهدى مرندى
 تيم ملى واليبال ايران در هفته هاى اول تا چهارم ليگ ملت هاى واليبال در 
كشورهاى فرانسه، آرژانتين، روسيه و آمريكا به ميدان مى رود و در هفته پنجم 

در تهران ميزبان تيم هاى كره جنوبى، بلغارستان و آلمان خواهد بود.

محروميت يك ساله و 6 ماهه براى 
سعيد و سامان

ورزش: بدون شــك تلخ ترين اتفاقات در مبارزه هايى رخ داد كه يك طرف 
آنها برادران عبدولى حضور داشتند. سعيد عبدولى بعد از اعتراض به داوران 
در مبارزه نخست، در كشتى دوم مقابل ايمان انصارى با حريفش روى تشك و 

بيرون از آن كتك كارى كرد.
 اين 2 برادر يعنى سعيد و سامان عبدولى عالوه بر اينكه دوبنده تيم ملى را در 
مسابقات جهانى و بازى هاى آســيايى 2018 از دست دادند، از سوى كميته 

انضباطى با محروميت مواجه شدند.
1- آقاى سعيد عبدولى به يكسال محروميت ( شــش ماه قطعى و شش ماه 

تعليقى) به همراه بيست و پنج ميليون ريال جريمه نقدى.
2- آقاى كرامت عبدولى به يكســال محروميت ( شش ماه قطعى و شش ماه 

تعليقى) به همراه پنجاه ميليون ريال جريمه نقدى.
3- آقاى ارشك محبى  شش ماه محروميت قطعى.

4- آقاى مهدى شربى نيازى سه ماه محروميت قطعى.
5- آقاى سامان عبدولى شش ماه محروميت ( سه ماه قطعى و سه ماه تعليقى).

  
افزايش مستمرى مدال آوران

مهر: مديرعامل صندوق حمايت از قهرمانان و پيشكسوتان ورزش از افزايش 
ميزان مســتمرِى مســتمرى بگيران اين صندوق خبر داد و اينكه پرداختى 
هاى جديد از تيرماه آغاز مى شود.  محمد خرم گفت: اين خدمات از پرداخت 
مســتمرى ماهيانه به مدال آوران مســابقات مختلف آغاز مى شود و تا ارائه 
تسهيالت به اعضاى گروه 7 كه متشكل از عالقه مندان به ورزش هستند، ادامه 
دارد. اعضاى گروه 7 دربرگيرنده تمام افرادى مى شــود كه به نوعى با جامعه 
ورزش مرتبط هستند، مى توانند تماشاگرانى باشند كه به استاديوم مى روند 

و حتى اصحاب رسانه.

انوشيروانى: مسابقات وزنه بردارى از 
افتضاح ترين ليگ ها است

ايســنا: نايب قهرمان المپيك لندن گفت: ليگ برتر وزنه بــردارى يكى از 
افتضاح ترين ليگ ها است و برخى ها فكر مى كنند وزنه بردار پول خوب بگيرد 
ديگر در تيم ملى تمكين نمى كند.  سجاد انوشيروانى  گفت. سر وزنه بردارى 
در مورد ليگ كاله رفته است زيرا ديگر چند تيم روتين در ليگ برتر هستند كه 
با سرمايه اندك تيم خود را مى بندند. اينكه كسى به فكرشان و منزلت و جايگاه 
وزنه بردارى باشد در حد حرف است.  و ى گفت: از طرفى در بازيابى و جذب 
تيم هاى قدرتمند دچار مشكل هستيم. ما بايد از رشته هايى كه توان مديريتى 
و ليگ هاى خوبى دارند مشاوره بگيريم و شرايط ليگ برتر وزنه بردارى را بهتر 
كنيم. در واقع شان وزنه بردارى را از طريق افزايش كيفيت ليگش مى توانيم 
ارتقا دهيم. اين حق كمى براى وزنه بردارى است كه چندين سال است مطالبه 

مى شود اما گوش شنوايى نيست. 

 هندبال بدون لژيونرها در بازى هاى آسيايى 
ايسنا: رئيس فدراسيون هندبال مى گويد: معلوم نيست در بازى هاى آسيايى 

لژيونرهاى هندبال ايران را در اختيار داشته باشيم.
 عليرضا رحيمى گفت: ما در حال  حاضر مجبور هســتيم با بازيكنان موجود 
در كشور پيش رويم. ما نمى دانيم كه در  بازى هاى آسيايى جاكارتا لژيونرها 
مى توانند حضور داشته باشند يا خير، حتى اگر در اردوهاى تيم   ملى لژيونرها 
حاضر شوند مطمئن نيستم كه باشــگاه هاى آنها اجازه دهند كه در اندونزى 
حضور داشته باشند. البته حق طبيعى باشگاه ها است چون بازى هاى آسيايى 

در تقويم ورزشى هيچ كشورى ثبت نشده است.
 وى گفت : در بازى هاى گروهى اگر بهترين تيم دنيا را هم در اختيار داشــته 

باشيد، نمى توان قول سكو را داد. من هم قول سكو را نمى دهم. 

خبر
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اميرمحمد سلطان پور : با توجه به برخوردارى دائمى از ستارگان 
نام آشنا، مراكش نتوانسته آنگونه كه بايد و شايد قدرت خود را در 
قاره آفريقا به معرض نمايش بگذارد. اما شيرهاى اطلس مدتى است 
كه ســطح توقعات خود را باال برده و اكنون دوباره در جام جهانى 
حضور دارند. آخرين حضور مراكش در جام هاى جهانى به 1998 
در فرانسه باز مى گردد اما انتخاب اِروه ِرنار فرانسوى دوباره قدرت را 
به تيم ملى اين كشور باز گردانده است. خط هافبك خالق به اضافه 
دفاع قدرتمند، اصلى ترين خصوصيات مثبت مراكشى ها محسوب 
مى شود اما با وجود اينكه در يكى از بازى هاى دور مقدماتى 6گل 
به ثمر رسانده اند اما خط حمله همچنان اصلى ترين دغدغه آن ها 

خواهد بود.
سرمربى

اِروه ِرنار 49ســاله به عنوان بازيكن هيچوقــت چهره معروفى در 
فرانسه نبوده است اما اولين كار مربيگريش را به عنوان دستيار در 

تيم ملى غنا در جام ملت هاى آفريقاى 2008 تجربه كرد. او در اين 
قاره تجارب بسيار خوبى را رقم زده و به عنوان سرمربى در 2012 
به همراه زامبيا و در 2015 به همراه ساحل عاج قهرمان جام ملت 

هاى آفريقا شده است.
ستارگان

مدافع يوونتوس يعنى مهدى بن عطيه را مى توان شــناخته شده 
ترين چهره مراكشــى ها لقب داد. در خط هافبك نيز چهره هايى 
مانند مبارك بوصوفه و يونس بلهنده نيز قطعا چشم فوتبال دوستان 

را با بازى پرانرژى خود خيره خواهند كرد.
 مهره قدرتمند

كريم االحمدى هافبك فاينورد كه متولد هلند اســت اما براى 
مراكش به ميدان مى رود را مى توان رهبر اركســتر اين تيم نام 
گذاشت. سوفيان بوفال كه در ليگ برتر انگليس توپ مى زند و 
حكيم زياش بازيكن آژاكس نيز ديگر مهره هاى كليدى مراكش 

ژرمن ها به بازگشت شماره يك اميدوارند 
«نوير» معماى اصلى لوو

امين غالم نژاد: كمتر از يك ماه ديگر جام جهانى روسيه شروع مى شود و هنوز 
مشخص نيست مانوئل نوير به اين مسابقات برســد يا خير؟ اين دروازه بان در ماه 

سپتامبر مصدوم شد و از آن زمان تاكنون نتوانسته براى تيمش به ميدان برود. 
نوير كه تمريناتش را با بايرن مونيخ شروع كرده در پاسخ به اين سوال كه آيا براى 
جام جهانى روسيه آماده خواهد بود يا خير گفت: در حال حاضر نمى توانم به اين 
سوال پاسخ دهم. من كارم را پيش مى برم و نمى دانم براى جام جهانى 100 درصد 
آماده خواهم بود يا خير. براى حضور در تورنمنت مهمى مثل جام جهانى نياز است 
كه در بهترين شرايط قرار داشته باشيد و من نمى دانم اكنون در شرايط خوبى قرار 
دارم يا خير و اين را مربى بايد تشــخيص دهد. تيم ملى آلمان قرار است دو ديدار 
دوستانه برابر اتريش و عربســتان برگزار كند و در ادامه به روسيه خواهد رفت تا از 
عنوان قهرمانى دوره قبل خود دفاع كند.  تراشتگن دروازه بان بارسلونا نيز يكى از 
گزينه هايى است كه ممكن اســت در جام جهانى درون دروازه آلمان باشد. گفته 
مى شود يواخيم لوو قصد دارد نوير را به عنوان يكى از سه دروازه بان به روسيه ببرد 

ولى براى بازى، بر روى تراشتگن حساب باز كرده است.
اميدوارى لوو 

يواخيم لوو، ســرمربى تيم ملى آلمان، اعــالم كرد كه شــرايط مانوئل نوير براى 
حضور در جام جهانى خوب به نظر مى رســد. نوير كه از تابستان گذشته به دليل 
مصدوميت از ميادين دور بوده، در فهرست اوليه لوو براى جام جهانى قرار گرفته 
است. او احتماال در ديدار فينال جام حذفى آلمان مقابل آينتراخت فرانكفورت براى 
بايرن به ميدان خواهد رفت و لوو اميدوار است كه بتواند از او در جام جهانى 2018 
روسيه هم اســتفاده كند.    او به خبرنگاران گفت:  نوير به تمرينات تيمى برگشته 
و ما مى خواهيم او را در تمرينات ببينيم و در موردش قضاوت كنيم. هر دو طرف 
به مسئوليت هاى شان آگاه هســتند. بعد از تمرينات ما صادقانه نظر خواهيم داد. 
بدون تمرينات مسابقه اى، نمى توان به تورنمنت رفت. اما در حال حاضر، شرايط 
خوب به نظر مى رسد. او كاپيتان ماست و ما اميدواريم كه او با آمادگى 100 درصد 

به جام جهانى برسد. 

روى خط روسيه
29 روز تا

خواهند بود.
 ستاره غايب

مدافع مراكش يعنى منوئل داكاستا 
بســيارى از مرحله مقدماتى جام 
جهانــى را به دليــل مصدوميت از 
دســت داد و كه احتماال منجر به از 
دســت دادن جايگاهش در كاروان 
اعزامى به روســيه مى شود. يوسف 
العربى نيز در خــط حمله احتماال 

كنار گذاشته خواهد شد.
 نوظهور

ديگر ستاره باشگاه فاينورد يعنى 
صوفيان امرابات نيز مانند تصميم 
دو ســال پيــش حكيــم زياش، 
تصميم گرفت كه بــه جاى بازى 
براى تيم ملى هلنــد، مراكش را 
انتخاب كند و در حالــى كه الله 
هاى نارنجــى جام جهانــى را از 
دســت داد ه اند، اين دو بازيكن با 
حضور در روســيه اصال از تصميم 

خود پيشمان نخواهند بود. 

مراكش: شيرهاى اطلس اولين رقيب يوزهاى ايرانى   معرفى  تيم هاى جام جهانى (5)

كوالكوويچ مسافران صربستان را 
معرفى كرد

ورزش: سرمربى تيم ملى واليبال 
صربستان انتخاب كرد.   مرحله مقدماتى ليگ ملت هاى واليبال سال 

مردان از چهارم خردادماه شروع مى شود و تا سوم تيرماه در 
خواهد شد.  تيم ملى واليبال ايران بامداد چهارشنبه با 

در اردوى برون مــرزى و برگزارى دو ديدار دوســتانه و تداركاتى با تيم ملى 
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کوتاه و خواندنی

فارس: روایت هایی از کودکی تا ســال های تحصیل روح اهلل الموسوی خمینی در 
کتاب »الف الم خمینی« بازگو شده است. بخش هایی از این کتاب را می خوانید: 
روح اهلل توانســته بود پشت گنده ترین شاگرد مکتبخانه را به زمین بزند. او درباره 
باختی که درکشتی به یکی از پهلوان ها داده بود، به نوه اش گفت: »خمین که بودیم 
روز ســیزده بدر از شهر خارج می شدیم و به باالی کوهی که نزدیک خمین بود، 
می رفتیم. باالی کوه جایی بود که بازی می کردیم. یک بار یلی به خمین آمده بود 

و من در باالی آن کوه با او کشتی گرفتم و مغلوب او شدم«.

eروایت هایی از کودکی تا سال های تحصیل امام خمینی

باشگاه خبرنگاران: مدیر عامل باغ کتاب تهران، با اشاره به اینکه این مجموعه 
از ساعت ۱۰ صبح تا سحر پذیرای شهروندان است، گفت: شهروندانی که در ماه 
مبارک رمضان به باغ کتاب مراجعه می کنند، می توانند با تهیه کارت» مشتریان 
باغ کتاب« از تخفیفات ویژه این مجموعه بهره مند شــوند. سید مجید حسینی 
تصریح کرد: در ایام ماه مبارک رمضان پردیس سینمایی باغ کتاب از ساعت ۱5 
تا 2 بامداد بلیت فروشی دارد و شهروندان می توانند هر روز از ساعت ۱5 تا افطار 

بلیت نیم بها و بعد از افطار تا سحر به قیمت معمول از سینما استفاده کنند.

افزایش ساعت کاری باغ کتاب تهران در ماه رمضان

مهر: قصه و رنگ آمیزی »فیلشــاه« با عنوان »کی از همه بهتره« که همزمان با 
اکران این انیمیشــن سینمایی توسط »سوره مهر« منتشر شد، توانست عنوان 
پرفروش ترین کتاب کودک ونوجوان این انتشارات را در سی و یکمین نمایشگاه 

بین المللی کتاب تهران کسب کند. 
انیمیشن سینمایی »فیلشاه« جدیدترین محصول گروه هنر پویاست که در اکران 
نوروزی 97 تاکنون توانســته با بیش از 6 میلیارد و 3۰۰ میلیون تومان فروش، 

رکورد پرفروش ترین انیمیشن تاریخ سینمای ایران را کسب کند. 

»فیلشاه« پرفروش ترین کتاب کودک ونوجوان سوره مهر

گفت وگوی مهر با بیژن اشتری

روشنفکر ایرانی اندیشه چپ را هم درست نمی شناسد

مهر: نام بیژن اشتری در سال گذشته با ترجمه های قابل توجه زیادی گره خورد. از مجموعه دو جلدی »دختر 
استالین« تا کتاب های »ادبیات علیه استبداد« و »حرمسرای قذافی«. وی جدای از این آثار در سال های اخیر 
مترجم سرگذشتنامه بسیاری از رهبران دیکتاتور در حکومت های توتالیتار کمونیستی جهان بوده است. به بهانه 
انتشار این ترجمه ها با وی گفت و گوی کوتاهی داشتیم: میان مخاطبان در سال های اخیر آثار داستانی و غیر داستانی که از 
کشورهای تحت سلطه حکومت های کمونیستی روایت می کند بسیار جذاب بوده است. راز جذابیت این دست متون را در 
چه می دانید؟ انقالب اکتبر و اندیشه های کمونیستی شکل گرفته به دنبال آن در کشور ما تأثیرات قابل توجهی داشت. به 
تعبیر من می شود چندین نسل از روشنفکران ایرانی را نیز تحت تأثیر این اندیشه دید و حتی معتقدم که این تأثیرگذاری 
روی اندیشمندان مذهبی و مسلمان هم به صورت ناخواسته وجود داشته است. بعدترش خیلی از چهره های انقالبی و حتی 
صاحب منصبان کشور در این روزها نیز به صورت غیر مستقیم تحت تأثیر اندیشه های چپ و کمونیستی بوده اند. به همین 
خاطر است که به طور معمول این دست از آثار و آنچه روایتی است از این اندیشه در ایران مورد استقبال قرار می گیرد. من 
هم به عنوان مترجم سعی دارم با ترجمه راهی برای این کار بازکنم. یعنی شما فکر می کنید اندیشه های دانشمندان سایر 
کشورها همچنان درست معرفی نشده اند؟ بله، من فکر می کنم بسیاری از روشنفکران ایرانی حتی هنوز نتوانسته اند درست 
با اندیشه های مارکسیستی و چپ گرایانه آن روزگار آشنا بشوند و خیلی از صاحب منصبان آن ها را نیز درست نمی شناسند. 
مثالً شخصیتی مانند انور خوجه که در اوایل انقالب برای برخی گروه های مبارز در ایران یک بت بود یا شخصیتی مانند لنین، 
چرا نباید درست معرفی و شناخته شوند. ترجمه و ادبیات کارش دقیقاً همین است که نشان دهد خیلی از بت ها و چهره های 

این تفکر در واقع که و چه بوده اند.

گفت وگو

شعر

واکنش جمعی از شاعران به جنایات رژیم صهیونیستی 
فلسطینم، سالحی دارم از آه و نمی ترسم

فارس: جمعی از شاعران کشورمان به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه 
که منجر به شهید شدن بیش از 6۰ نفر و مجروحیت چند هزار نفر شد، 

با سرودن اشعاری، واکنش نشان دادند.
در ادامه برخی از این شعرها را می خوانید:

صدای رنج انسان
 میالد عرفان پور

بخوان از چهره طفالنم اینک مشق غربت را
بخوان در گوش خاموشان عالم این مصیبت را

فلسطینم، صدای رنج انسانم، مرا بشنو
که شعر داغ من تا آسمان برده بالغت را
فلسطینم، که صبحاصبح با نعش عزیزانم

به دوش خسته خود می کشانم بار حیرت را
کماکان قصه من مانده در پستوی خاموشی

مبادا از جهان یک شب بگیرد خواب راحت را
بگو شیپورهای شایعه خاموش بنشینند

و بشنو از دل آوار، آواز حقیقت را
مرا با قامت خونین یارانم تماشا کن
ببینی تا مگر حیرانی صبح قیامت را

برای کودکان الالیی از جنس رجز خواندم
که در گهواره فهمیدند معنای شهادت را
فلسطینم، سالحی دارم از آه و نمی ترسم
نثار جان دشمن می کنم توفان وحشت را

فلسطینم، غم آخر زمانم، قبله اول
که زیر تیغ می خوانم نماز استقامت را

شام می خورم
 حامد عسکری 

تو فکر کن کباب تابه ای
دورچین زیتون دارد

زیتون اول لج می کند تن به چنگال نمی دهد
زیتون دوم را لج می کنم بلندش می کنم

گاز می زنم، چاک می خورد، خون از چاک زیتون پخش می شــود توی 
دهانم

دهنم مزه خون می گیرد
مزه  سنگ مزه  باروت

خون را قورت می دهم سنگ را
بوی باروت را

شام را بی خیال می شوم
روی تخت دراز می کشــم چند مرد از یک تریلی ماک توی ســرم آهن 

خالی می کنند
صدای گلوله می آید، صدای عود عربی می آید، صدای ام کلثوم
به مهمانی امروز در سفارتخانه فکر می کنم، به دیپلماتی عرب

که عطر و لبخند ایوانکا نبض به شقیقه هایش انداخته و خشکی به گلویش
به شامپاین هایی که به مناسبت افتتاح نکبتخانه جدید باز شدند

یــک ور کله ام به این ها فکر می کنــد و  یک ور کله ام به زنان و مردانی با 
لهجه  زیتون

از دیروز توی سر من یک پسر فلسطینی زندگی می کند که دختری به نام 
نوال دوستش دارد و پسر خبر ندارد

پسر دیروز درست وســط قلبش گلوله خورده است و  توی سردخانه ای 
خاطره شده است و  نوال هنوز خبر ندارد

نوال دختری است با چهره ای گندمین
موهایی بلوطی و لبخندی بوی وانیل و بنفشه می دهد

دختری که پسرهای همکالسی اش وقتی نگاهش می کنند کام سیگارشان 
عمیق تر می شود

غلیظ  ترین  خشمم  را
 سیدضیا الدین شفیعی 

به  کدام  سنگ  بسپارم  ؟ 
وقتی  گلوله ها 

شقیقه ام  را  نشانه  رفته اند 
چشمم  را نمی بندم. 

آخرین  سنگ  خیابان - قلبم - را  
در فالخن  می گذارم  

و به  سمت  دشمنی  پرتاب  می کنم 
که  از من 

به  قدس  نزدیک تر است.
وقتی  

گلوله   سرباز 
در شقیقه ام  بنشیند 

قلبم  
در صحن  بیت المقدس 

شهید شده است.

گریه بغض
 مرتضی حیدری آل کثیر 

ای باغ! من از تو داغ می بینم و بس 
سرگرم، فقط به جشن تدفینم و بس 

پیراهن سرخ تن کن ای زیتونزار 
دیگر فقط از تو سنگ می چینم و بس..

گریه بغض را به دوش برد
سنگ

در گلوی کودک آشیانه کرد! 
کودک ِ نیمه جان کمک می خواست !

با عروسک
به »جنگ« آمده بود 
دلم را گروگان گرفتند

گروگان!
پرم را پری ها.. و روح مرا

در »اریحا« ربودند
تنم را

برای وطن می گذارم.
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دیدگاه

چرا »جشن باغ صدری« کتاب خوبی است؟
 علی عبدالوهاب  »جشــن باغ 
صدری« عنوان مجموعه داستانی به 
قلم »سیده عذرا موسوی« است که 
توانسته نظر بسیاری از منتقدان را به خود جلب 
کند. این کتاب توســط انتشارات شهرستان ادب 

منتشر شده است. 
در ادامه یادداشتی از علی عبدالوهاب را درباره این 

کتاب می خوانید:
۱.جشن باغ صدری داستان خوبی است؛ چون از 
چالش مهّم داستان کوتاه سر بلند بیرون می آید. 
یکی از گردنه های مهم در نوشتن داستان کوتاه، 
شخصّیت پردازی ا ست. کوتاهی داستان، فرصت 
محدودی به نویسنده می دهد تا بتواند شخصّیت ها 
را بنا کرده و به وسیلۀ آن ها داستان را پیش ببرد. 

موفقّیت جشن باغ صدری اساساً مدیون شخصیت 
مادر اســت؛ مادر که فهمیده شــد، به وسیلۀ او 
مخاطب بیرونی وارد داســتان می شود و اتّفاقات 
داســتان بــرای او معنا دار می شــود. مخاطب را 
برونگرایی افراطی، انرژی بی پایان و بلبل زبانی های 
ِِِ  حال خاّص و به جای مادر  کلیشــه ای و در عین
با داستان همراه می کند. از همان عبارت »ذلیل 
شــده! چادر نمازت!« روشــن می شود که با چه 

فردی طرف هستیم. این شخصّیت، طبیعی است 
که به خاطر بــاغ نرفتن غوغا به پا کند و آن چنان 
پشت ســر هم کلمات و اســتدالالت و آسمان 
و ریســمان را با ســرعت بچیند که شوهرش را 
کالفه کند. وقتی این شخصّیت شکل پیدا کرد، 
رضایت به فرستادن فریده پیش طوطی عجیب 
نمی نماید و اینکه قبل از رفتن فریده پشیمان شود 
و خودش برود، نه تنها از داستان بیرون نمی زند 

و غیر طبیعی نیســت، بلکه کاماًل 
انتظارات خواننده را برآورده می کند.  
نویسنده با هوشمندی و درک این 
موضوع که »تصویر بیرونی« چنین 
شــخصیت هایی جّذاب اســت نه 
»تصویر درونی شان«، در عین حال 

که مادر شــخصیت اصلی  اســت، او را راوی قرار 
نداده و ما تصویر دختر کوچک را از وی مشاهده 

می کنیم. 
طبیعی اش این است که ما ببینیم مادر به دختر 
کوچکــش با حــرص می گوید: »من گــور تو را 
با همین دســت هایم می کنم اگر از این غلط ها 
بکنی« و اتّفاقا اگر ذهنیــات مادر در موقع ادای 
این کلمات یا دیگر فرازهای داستان اضافه می شد، 

دیگر با چنین شخصیت پرکششی مواجه نبودیم.
2.جشــن باغ صدری داستان خوبی است؛ چون 

جزئیات خوب و بجایی دارد. 
عمدتــاً تفــاوت آثار خــوب و بــد در روایات و 
اتّفاقات جزئی و کوچک داســتان اســت، نه در 
اتّفاقات اساســی و اصلی داستان. خرده روایات و 
خرده اتّفاقات است که داستان را زنده و باورپذیر 
می کند و اگر این مرحله با موفقّیت پشــت سر 
گذاشــته شــد، تازه اینجا اتّفاقات 
اصلــی می توانند کار خودشــان را 

بکنند و مؤثّر واقع شوند.  
نویسنده فضایی کامالً زنانه-دخترانه 
را انتخاب کرده و معلوم اســت که 
خود، خــوب به جزئیاِت بی اهمّیت 
ولی زنده کنندۀ آن آگاه اســت. اینکه مادر قندها 
را جمــع می کند تا مورچه نیفتــد؛ اینکه فریده 
در زمان نزدیک عروســی اش، گریه های بی صدا 
می کند که کسی از آن ها سر در نمی آورد؛ اینکه 
کوک ها و بخیه ها را نامنّظم می زند؛ یا اینکه دختر 
کوچک از مادام ســؤال می کند که مخمل سرخ 
به او می آید یا نه، همگی جزئیات زنده کننده ای 
هستند و با شناخت عمیق نویسنده که احتماالً 

ناشی از تجربه زیسته اوست، پر رنگ و بجا و مؤثّر 
تعریف می شوند و موجب معنا دار شدن روند کلّی 

داستان می شوند.
3.جشــن باغ صدری داستان خوبی است؛ چون 
لحظه های ناب خوبی دارد؛ لحظه های ناب همان 
جاهایی اســت که به جای پُرچانگی کردن برای 
توضیح حال یک شــخصّیت یا فضای داستان، با 
یک عبارت یا یک حالت، همۀ ماجرا را می رساند. 
شاید بتوان گفت یکی از وجوه ممیزۀ هنر نسبت 
به صورت های معمول، رساندن جان پیام در مّدت 
اندک اســت. آثار هنری بزرگ با فراوانی همین 

لحظه های ناب بزرگ می شوند. 
»دّره من چه سرسبز است« شاهکار است، چون 
وقتی فیلمساز می خواهد عمق فاجعه را در لحظۀ 
اعالم تعدیل نیرو نشــان دهد، با یک پالن و تنها 
یک نما بدون هیچ گونه دیالوگ و اشک و آه و داد 
و بیــدادی این کار را به خوبی انجام می دهد، و از 

این به خوبی ها زیاد دارد.  
جشــن باغ صدری یکــی دو لحظۀ نــاب دارد؛ 
می گوید »شب به خانۀ آقا عنایت این ها نرفتیم. 
آقا جون پیغام فرســتاد که باشد برای یک وقت 
دیگر. خبر به آن ها هم رسیده بود؛ به خاطر همین 

بی هیــچ حرفی قبول کردنــد« و همین کلمات 
براحتــی فاجعه را از حالت خانگی خارج می کند 

و به کّل جامعه سرایت می دهد.
4.جشــن باغ صدری داستان خوبی است؛ چون 
غافلگیری الزم بــرای انتهای داســتان کوتاه را 
به خوبــی فراهم می کند. خودکشــی مظّفری و 
زنش با تریاک و باقی ماندن بّچه ها، همان اتّفاق 
گزنده ای است که باید بیفتد تا تنها مّذکر داستان 
یــادش بیاید زن صیغه ای هم ناموس اوســت و 

حّمالی را به بی غیرتی ترجیح بدهد.
5.جشن باغ صدری داستان خوبی است.

گفت وگو با مصطفی جمشیدی به بهانه انتشار رمان »تیغ و تاج« 

بایکوت وقایع تاریخی در هنر امروز
 ادب و هنر/ خدیجه زمانیان  »تیغ و تاج« 
رمانی اســت که به مسئله ســرکوب نیروهای 
انقالبی بین ســال های 54 تا 57 می پردازد. در 
این کتاب نســل جوان تاریخ را از زبان راویانی 
می شــنود که آن ها می توانند به نفع خودشان 

چیزهایی را مصادره کنند. 
به عنوان نویســنده ای کــه در اوایل جوانی در 
بحبوحه انقالب حضورداشته ام، خواسته ام روایت 
صادقانه ای از خفقان ستمشاهی ارائه دهم. بعضی 
دوســت دارند، تاریخ را بنا بر میل خود بشنوند 
در حالی که باید بدانند چیزی که به ما رسیده 
نتیجه جانفشــانی های مردم مبــارز در مقابل 
سرکوب هایی است که ساواک انجام داده است. 
این چند خط گفته های مصطفی جمشــیدی 
درباره رمان تازه منتشــر شده او با عنوان »تیغ 
و تاج« اســت. رمانی که داســتانش مربوط به 

سال های انقالب اسالمی است. 
»تیغ و تاج« توســط به نشــر منتشر شده و در 
ایام سی و یکمین نمایشگاه کتاب در دسترس 

عموم قرار گرفت.  
»تیغ و تاج« روایت شــخصیتی ســاواکی است 
که خواســته یا ناخواســته عضو ساواک شده و 
به عنوان مأمور گشــت شناســایی و شکنجه و 
سرکوب نیروهای انقالبی می شــود. اما این تم 
داستان است و آنچه مهم است واکاوی شخصیت 
ســاواکی و اضطراب ها و کاستی های شخصیتی 
وی است. اینکه دست تقدیر او را به این انتخاب 
وانداشــته بلکه خواســت درونی، او را در زمره 
نیروهای ســرکوبگر درآورده است. در این رمان 
گستره مواجهه نیروهای ساواک و مبارز، مطرح 

است. 

 بایکوت وقایع تاریخی در هنر
در شرایطی که سال های زیادی از وقوع انقالب 
اســالمی می گذرد، چه عاملی نویسنده امروز را 

وادار می کند در خصوص آن سال ها بنویسد؟
مصطفی جمشیدی می گوید: در این مورد نباید 
به حمایت مسئوالن دلخوش بود. آنچه ما را وادار 
به نوشتن در این موضوعات می کند اعتقاد خود 

نویسندگان است.
 من رمانی دارم بــا عنوان » کتاب زندیق« این 
رمان حکایت گرسنگی تحمیلی است که متفقین 
در ایــران ایجاد کردند و در پی این گرســنگی 
جمعیت ایران به نصف رســید. من تالش کردم 

با پرداخت هنری به این واقعه نگاه کنم. 

اگر این واقعه در یک کشــور اروپایی رخ می داد 
روشــنفکران، هنرمندان، نویسندگان و نقاشان 
نســبت به این واقعه آثــار فراوانی را در صحنه 
اجتماعی تولید می کردند.  حتی در حال حاضر 
هــم در فرهنگ های دیگر مثــل ژاپن و ترکیه 
هنرمندان نســبت به برخی وقایع خرد و اندک، 
واکنش نشــان می دهنــد در حالی که ماجرای 
نصف شــدن جمعیت ایران بر اثر گرسنگی در 
تاریخ معاصر چیزی کم تر از ۱۰۰ ســال پیش 
اتفاق افتاده و تا به امروز هیچ اشــاره ای به این 
قضایا نشــده اســت. درباره انقالب اسالمی هم 

همین وضعیت وجود دارد. 
سرکوب مبارزان مسلمان توسط ساواک، ایجاد 
جو خفقان طوری که اگرکسی کتاب نهج البالغه 
در خانه داشــت محاکمه می شد و یا جو گشت 

ساواک در خیابان ها و مظنون شدن به هر کسی 
که مثل انقالبی ها لباس می پوشید، باید توسط 
نویســنده ها نوشته شود. نویسنده باید به دنبال 
کشف حقیقت باشــد و پرداخت واقع بینانه ای 

نسبت به شرایط داشته باشد. 
ضمن اینکه گونه انقالب )در هر انقالبی( به دلیل 
کنشگری شخصیت ها و تنوع رویدادها می تواند 
منبع الهام برای نویســنده و بستر خوبی برای 
رمان و وقایع داســتانی باشــد به همین دالیل 
داســتان نوشــتن درباره انقالب اسالمی ایران 

می تواند جذاب باشد. 

 نویسنده به حقیقت تاریخی متعهد است
داســتان نویســی بر مبنای تاریخ، شــرایط و 
ویژگی های خــاص خودش را دارد. نویســنده 
»بیداری« در پاســخ به این پرسش که نوشتن 
داستان هایی بر بستر تاریخی، نویسنده را وادار 
بــه رعایت چه اصولی می کنــد و به طور کلی، 
مخاطب از چه موضوعات انقالب بیشتر استقبال 
می کند، می گویــد: به هر حال انســان در هر 
تاریخی قرار بگیرد آرزوها و الهاماتی دارد که باید 

مورد توجه داستان نویس قرار بگیرد. 
از طرفی پهنه زندگی، شــخصیت و سرگذشت 
یک انســان می تواند به رویــداد اجتماعی مثل 
انقالب اســالمی گره بخورد کــه این به معنای 
پرهیــز از موضعگیری و ارائه یــک گزارش بی 
خاصیت اســت.  ضمن اینکه بعضی مســائل را 
اصاًل نمی شود، ندیده گرفت. تاریخ وقتی روایت 
می شود مبتنی بر چیزی است.  حقیقت یک وجه 
دارد و چند تا نیست حداقل من به چنین چیزی 
اعتقاد ندارم.  در انقالب اسالمی هم این نگرش 
باید حس شود. نمی توان رویداد انقالب را بدون 
حضور امام و کنشــگری مردم مسلمان در نظر 
گرفت و یا نمی تــوان در جریان انقالب، رویداد 
۱7 شــهریور، نماز عید فطر قیطریه و شهادت 
مطهری ها را حذف کرد. این ها مؤلفه هایی است 
که رخداد انقالب را نشــانه دار کرده است. اگر 
نویسنده ای این ها را حذف کند دروغ می گوید و 

این منافی حرفه رمان نویس است. 

 ضرورت تحقیق تاریخی متون ادبی
بســیاری معتقدند نویســنده ای که بخواهد با 
موضوع انقالب اسالمی و یا دفاع مقدس داستان 
بنویســد باید آن سال ها و حوادث را درک کرده 
باشــد، اما جمشــیدی معتقد اســت نویسنده 
می تواند با استناد بر منابعی که وجود دارد بدون 
آنکه آن ســال ها را درک کرده باشد از آن روزها 

بنویسد. 
این نویسنده در همین خصوص توضیح می دهد: 
البته صحبت من به معنای این نیست که ۱۰۰ 
ســال بعد هم می توان درباره انقالب اســالمی 
نوشت، شاید نویســنده ای در این موضوع ۱۰۰ 
سال بعد داستان نویسی کند اما مطمئناً اثرش 

واقع بینانه نخواهد بود. 
نویســنده امروز که آن ســال ها را درک نکرده 
اســت می تواند با اســتناد به منابع شفاهی به 
راحتی درباره آن روزها داستان بنویسد. نویسنده 
باید نســبت به آنچه می نویسد اطالعات کاملی 
داشــته باشد. من دبیر جشــنواره داستان های 
انقالب بوده ام و متأسفانه زمانی که داستان های 
نویسندگان را می خواندم، متوجه می شدم گاهی 
نویسنده ها برای نوشتن رویدادها تحقیقات الزم 
را نمی کنند، مثاًل نویسنده ای، رویداد های مربوط 
به جنگ تحمیلی را در وقایع انقالب آورده بود 
و متوجه نشــده بود که جنگ بعد از انقالب رخ 

داده است.

آنچه می خوانید

حتــی در حــال حاضــر هــم در 
فرهنگ هــای دیگر مثــل ژاپن و 
ترکیه هنرمندان نسبت به برخی 
وقایع خرد و اندک، واکنش نشان 
می دهنــد در حالــی کــه ماجرای 
نصف شدن جمعیت ایران بر اثر 
گرسنگی در تاریخ معاصر چیزی 
کم تر از 100 ســال پیش اتفاق 
افتاده و تا به امروز هیچ اشاره ای 
بــه ایــن قضایا نشــده اســت. 
درباره انقالب اسالمی هم همین 

وضعیت وجود دارد. 
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حمالت وحشیانه صهیونیست ها به مظلومان فلسطین 
واکنش هنرمندان را برانگیخت

شرم بر بانیان آن صلح جهانی
سیما وسینما: »روز نکبت« امســال مصادف شد با بازگشایی سفارت 
ایاالت متحده آمریکا در قدس اشغالی و مردم فلسطین که در هفتادمین 
سالگرد اشغال سرزمینشــان، در اعتراض به اشــغالگری به پا خواسته 
بودند، پاسخی جز حمالت وحشیانه اشغالگران صهیونیست نگرفتند. در 
این حمالت خونبار دهها نفر به شــهادت رسیدند. این خون های بناحق 
ریخته شده، همدردی و واکنش گروه های مختلف از جمله اهالی سینما 
و تلویزیون را در پی داشت. محمدحســین مهدویان، کارگردان التاری 
با هشــتگ کردن کلمات غزه، فلسطین و قدس شریف نوشت: »سالم بر 
انسان«. هادی حجازی فر، بازیگر فیلم هایی چون التاری و به وقت شام 
هم در پست اینستاگرامی خود نوشت: »نوار غزه، صابر الشرق، بیست و نه 
ساله، این همه خون، این همه زور و جهان مثالً نگران، فقط در حال نگاه 
کردن و گاهی پلک زدن و وتو کردن است. این نظم جهانی همان قانون 

جنگل کادوپیچ شده است.«
صفحه شــخصی نجمه جودکی، مجری تلویزیون هــم این جمله را در 
خود جای داد: »با چشــم های معصومش خیره شــده به حقوق بشری 
که فقط از آن دم می زنند و عملی در کار نیســت. دخترک چشم هایت 
انتقام مظلومیتت را گرفت...« همچنین علیرام نورایی این پســت را در 
صفحه اینستاگرام خود نوشــت: »غزه بی دفاع، انسانیت، حقوق بی بشر، 
کجایید روشنفکران، انســانها برابرند.« واکنش سحر دولتشاهی هم در 
استوری اینســتاگرام خود به زبان عربی بود: »واقفون هنا / قاعدون هنا 
/ دائمــون هنا / خالدون هنا / ولنا هدف واحٌد واحــٌد واحٌد: ان نکون...« 
ترانه علیدوستی در صفحه توییتر خود در پاسخ به توئیت رئیس جمهور 
آمریکا به کنایه نوشــت: »تبریک می گوییم که امروز در حال خونریزی 
به ســر می برید.« اما هوتن شکیبا در استوری اینستاگرام خود واکنشی 
شــعرگونه نشــان داد: »مردی درون من است که دارد می خراشد کلمه 
صلح را با ناخن روی سنگی که به جای ملحفه رویش کشیده اند.« نوید 
محمدزاده هم نوشــت: »آزادی، اســبی است خسته و لنگان که هر روز 
گلوله بارش می زنند...« اینستاگرام مهتاب کرامتی هم شاهد این جمله 
بود: »خشونت به هر شکل و در هر کجا همیشه محکوم است...، شرم بر 
بانیان آن صلح جهانی« واکنش امیر مهدی ژوله هم در نوع خود خواندنی 
است: »ماجرای فلسطین ماجرای اعراب نبود، ماجرای فلسطین ماجرای 
فلسطین هم نبود، ماجرای فلسطین ماجرای شلیک گلوله جنگی به شرف 
انسان بود، که رفت، که ریخت، که کشت.....، زنان  ما رنج های فلسطین را 
بر اشــک درخت نقش می زنند، کودکان فلسطین را در وجدان بشر دفن 

می کنند، زنان ما سنگ های فلسطین را به سرزمین ماه می برند...«

حاتمی کیا در آخرین اکران مردمی فیلم خود:

»به وقت شام« مردم را با سینما آشتی داد
سیما وســینما: آخرین اکــران مردمی فیلم 
ســینمایی به وقت شــام، روز گذشته با حضور 
ابراهیم حاتمی کیا و خانواده شــهدا در سینما 
تربیت قم برگزار شد.  حاتمی کیا در این مراسم 
با بیان اینکه تماشای فیلم در کنار مردم را شاید 
بــرای اولین بار با فیلم »به وقت شــام« تجربه 
کــردم، گفت: برخی از مــردم مذهبی که طی 
سال های اخیر کمتر به سینماها می آمدند با فیلم 
»به وقت شام« به نوعی با سینماها آشتی کردند. 
وی افزود: خوشحالم که این اکران های مردمی از 
مشــهد آغاز شد و در شهر قم به ایستگاه پایانی 
خود رســید. مــن از مردم عزیز انــرژی زیادی 
گرفتم و این وظیفه من را به عنوان یک فیلمساز 

سنگین تر می کند.

 از حضــور روحانیون در ســینماها 
خوشحالم

کارگردان فیلم سینمایی »به وقت شام« با بیان 
اینکه خوشــحالم که می بینم پــای روحانیون 
نیز به ســینماها باز شده اســت، ادامه داد: به 
 خاطر دارم کــه در زمان جنگ فیلمی با عنوان 
»پرواز در شــب« به کارگردانی مرحوم مالقلی 
پور ساخته شد که در آن زمان هم شاهد حضور 
روحانیون در ســینماها بودیــم و آن زمان آرزو 
کردم که این فضا بــرای فیلم های خودم ایجاد 
شــود و اکنون می بینم که نه تنها در شــهر قم 
که شــهر مذهبی است، بلکه در تمام شهرهای 
ایران، روحانیون در کنار مردم به تماشای فیلم 

می نشینند. 
وی افــزود: واکنش هایی که از ســوی مردم از 
طیف های مختلف و مخصوصا خانواده شهدا در 
این دو ماه دیدم، مــن را مصمم تر به ادامه این 

راه کرد.

 مردم پای نظام ایستاده اند
ابراهیم حاتمی کیا گفت: خرمشهر، شهری که 
30 ســال قبل در آن جنگ بود، هنوز هم آثار 
جنگ در آن مشهود است و متأسفانه مدیریت 
کشور نشــان داد که چگونه می شود، کار نکرد! 
و شهر را مثل یک موزه نگه داشت، ولی باز هم 
شاهد بودم که در این شهر که هزار مشکل وجود 
دارد و صدها بهانه که با نظام قهر کنند، اما پای 
نظام می ایستند و از همان شهر عازم می شوند و 

در قامت مدافع حرم به شهادت می رسند.
وی بــا بیان اینکه امیــدوارم خدا این فرصت را 
به من بدهد تا باز هــم از مدافعان حرم بگویم، 
تصریح کرد: زبان قاصر است که درباره شهدای 

زینبیون حرفی بزنم؛ من در اطراف حلب با آن ها 
روبه رو شدم و دیدم برای حضور در منطقه چه 

سختی هایی می کشند.

 پس از 50 سال؛ »به وقت شام«
در ادامه این مراســم، مادر شــهید زین الدین 
روی سن آمد و ضمن قدردانی از مجاهدت های 
ابراهیم حاتمی کیا، فیلم ســینمایی »به وقت 
شام« را اثری فاخر در شأن شهدا نامید و گفت: 
من بعد از فیلم »ده فرمان« که به ســینما برای 
دیدن آن رفتم، نزدیک به 50 ســال اســت که 
دیگر هیچ فیلمی را در ســالن سینما ندیده ام، 
در حالی که برای بســیاری از آثار از من دعوت 
کردند، اما زمانی که برای فیلم »به وقت شــام« 

دعوت شدم با پای جان به سینما آمدم.
حاتمی کیا در ادامه اکران مردمی فیلم »به وقت 
شام« در شهر قم در محفلی صمیمانه در سینما 

آیه در کنار ناشــنوایان به تماشای فیلم نشست 
و اظهار امیــدواری کرد که تمام فیلم ها بتوانند 
شرایط اکران فیلم برای ناشنوایان را در سراسر 

کشور به وجود آورند.

 درباره آخرین فیلم حاتمی کیا
»به وقت شام« نوزدهمین اثر سینمایی ابراهیم 
حاتمی کیا با موضوع نبرد در سوریه ساخته شده 
و حدود دوماه اســت که در ســینماهای کشور 
اکران شــده اســت. هادی حجازی فر و بابک 
حمیدیان بازیگران اصلی این فیلم هســتند که 
توسط ســازمان هنری رسانه ای اوج تهیه شده 
اســت. داســتان فیلم حول پدر و پسر خلبانی 
می چرخد کــه مأموریت دارند هواپیمای حامل 
مردم جنگ زده را از تدمر به ســمت دمشــق 
هدایــت کنند. جوزف ســالمه بازیگر لبنانی و 
مسیحی به وقت شــام که با دیالوگ »چطوری 
ایرانی؟« در ایران شــناخته می شود درباره این 
فیلم گفته بــود: »وقتی که یــک مرد ترجیح 
می دهد از کشور خود دفاع کند و در این راه جان 
خود را فدا کند، این مرد در کنار خداوند نشسته 
اســت. این مرد نه تنها از خانــواده خود بلکه از 
خانواده همه مردم دفاع می کند. کاپیتان علی در 
فیلم سینمایی »به وقت شام« جانش را فدا کرد 
تا هزاران خانواده آسیب نبینند و این برای من 
شهادت اســت.« به وقت شام هم اکنون و پس 
از 9 هفتــه اکران با فروش بیش از 12میلیارد و 
450 میلیون تومان پس از فیلم های مصادره و 
التاری در رتبه ســوم جدول فروش سینماهای 
کشور قرار دارد. اکران بین المللی این فیلم هم 
اواخر تابســتان از کشورهای کره جنوبی و ژاپن 
آغاز می شود. پنج کشــور خارجی این فیلم را 

برای اکران خریداری کرده اند.

آنچهمیخوانید

اکران های مردمی فیلم سینمایی 
»به وقت شــام« که حدود دو ماه 
پیــش با حضــور ابراهیم حاتمی 
کیا از مشــهد آغاز شده بود روز 
گذشته در قم به ایستگاه پایانی 

خود رسید

فارس: مجموعه ای از برنامه  های ترکیبی، مستند و 
زنده ویژه ماه مبارک رمضان برای پخش از شبکه 
افق در نظر گرفته شده است. بر این اساس، »به افق 
سحر« برنامه ای سحرگاهی است که هر روز ساعت 
3:30 روی آنتــن می رود و تکرار آن هم ســاعت 
13:30 روز بعد پخش می شــود. در این برنامه 30 
دقیقه ای، حجت االســالم پناهیان به شرح دعای 

افتتاح می پردازد. 
هر روز صبح ساعت 7:30 صبح نیز سخنرانی شب 
قبل مسجد ارگ تهران از شبکه افق پخش خواهد 
شــد. از دیگر برنامه های ویژه ماه رمضان، می توان 
به برنامه گفت وگو محور »نیمه پنهان ماه« اشاره 
کرد که ســری جدید آن بــا تهیه کنندگی امیر 

بنان و کارگردانی یاســر انتظامی و با اجرای زینب 
ابوطالبی هر روز ساعت 19:30 روی آنتن می رود. 
همچنین قرار اســت هر شب پیش از افطار شرح 

دعای ابوحمزه ثمالی توسط 
آقاتهرانــی  حجت االســالم 
پخش شــود. پخش مستند 
مسابقه »دستم را بگیر« هم 
با شــروع ماه مبارک رمضان 
از شــبکه افق آغاز می شود؛ 
سعید ابوطالب تهیه کننده و 
کارگردان این مســابقه است 

که روزهای زوج ســاعت 21 پخش خواهد شــد. 
همچنین ویــژه برنامه »ماه نشــان« در ایام ماه 

مبارک رمضان، سه شــنبه تا پنجشنبه ساعت 22 
به صورت زنده روی آنتن می رود؛ پیام ابراهیم پور 
تهیه کنندگی و حسن سلطانی اجرای این برنامه 
را بــر عهده دارند و گفت وگو 
با تولیدکنندگان کاالی ایرانی 
که در حوزه خدمات اجتماعی 
فعال هســتند موضــوع این 
برنامه  پخش  اســت.  برنامه 
تلویزیونی »جهــان آرا« نیز 
با شــروع ماه رمضــان آغاز 
خواهد شد؛ این برنامه شنبه 
تا دوشــنبه ســاعت 22 به صــورت زنده پخش 
می شــود. سری جدید مجموعه مستند »شما که 

غریبه نیستید« هم طی ماه مبارک رمضان روزهای 
زوج ساعت 23 پخش می شود، روزهای فرد نیز در 
همین ساعت، مجموعه مستند »سفیران هدایت« 
درباره سفرهای تبلیغی طالب جوان به کارگردانی 

سید محمدرضا هاشمی روی آنتن خواهد رفت.
بازپخش سریال تلویزیونی »سّر دلبران« محصول 
سازمان هنری رســانه ای اوج نیز هر شب ساعت 
23:30 پخش می شــود. این سریال از شبکه یک 

پخش می شود.
دیگــر برنامه ویژه ماه مبارک رمضان شــبکه افق 
سیما، سلسله مباحث حســن رحیم پور ازغدی 
است که در قالب برنامه »روشنا« هر شب ساعت 

30 دقیقه بامداد روی آنتن می رود.

سیما

در مهمانی خدا 
از »ماه نشان« تا 
»دستم را بگیر« را 
در شبکه افق ببینید
به »افق« رمضان



زاده تربت  ايســتگاه/ مجيد   
گوينده ســابق خبر، ديروز خودش 
«خبر» شد! خبرش البته تلخ بود. آن 
قدر تلخ كه گوينده خبر ساعت 14 «سيما» اگرچه 
كمى ديرتر و بعد از خواندن خبرمصوبات مجلس، 
افزايــش 20 درصدى حداقل حقــوق كارمندان، 
رئيس جمهور، ظريف، موگرينى و گزارش بارندگى 
و سرريز شدن ســدها، در ابتداى بخش دوم، خبر 
درگذشت «افشــار» را خواند، اما بغض كمرنگ و 
غير ارادى اش نشــان داد، خواندن خبرهاى تلخ را 
دوســت ندارد. گوينده اخبار، ديروز شايد دوست 
نداشت خبر مرگ كســى را بخواند كه سال هاى 
ســال، در همين استوديو، چشم در چشم دوربين 
و ميكروفون، تازه ترين خبرهاى تلخ و شيرين روز 
را براى بينندگان و شــنوندگان دهه هاى 60، 70 
و 80 تلويزيون و راديوخوانده بود. دوســت نداشت 
خبر نبودِن كسى را بخواند كه گوينده اول خبرهاى 
دوران كودكــى و نوجوانى اش و چه بســا الگوى 

خبرخوانى اش بود.

روان شناس
توى تحصيالت و تحصيــالت تخصصى اش رد و 
نشــان چندانى از گويندگى پيدا نمى شود. «قاسم 
يا بهرام افشــار» سال 1330 در تهران به دنيا آمد، 
تحصيالت ابتدايى و متوســطه را در تهران و كمى 
هم قصر شيرين پشت سرگذاشت و براى خواندن 
رشته روان شناسى به دانشگاه رفت. پيروزى انقالب 
و بعد هم انقالب فرهنگى و تعطيلى دانشــگاه ها، 
روان شناس شدنش را چند سال به تأخير انداخت تا 
بعدها از دانشگاه «عالمه طباطبايى» كارشناسى اش 

را بگيرد و از دانشگاه آزاد كارشناسى ارشدش را. 

البته به جز اســتعداد خدادادى و صداى مناسب، 
نشــانه هاى عالقه به مجرى گــرى و گويندگى را 
مى شــود در دوران دانــش آمــوزى اش پيدا كرد. 
خودش ســال 87 در گفت و گو با همين روزنامه 
( قدس ) گفته بــود: « اين موضوع برمى گردد به 
دوران كودكى و عالقه شــديد من به اجراى برنامه 
در مدرسه... در دبيرستان رفته رفته اين گرايش به 
سمت خبر كشيده شد تا اينكه بعد از انقالب شرايط 

آماده شد و من از سال 58 جذب اين كار شدم».

بدون تپق
بــا راديو شــروع كــرد و خيلــى زود از تلويزيون 
سردرآورد. مسئله فقط صداى خوب، تيپ و چهره 
زيبا و مناسب و قدرت خبرخوانى اش نبود. «افشار» 
در واقع ماشين خبرخوانى و يا روبات نبود كه با اتكا 
به صدا و چهره اش خبرهاى برنامه ريزى شــده را 
يكنواخت و پى در پى در زمان از پيش تعيين شده 
بخواند. لبخندهاى بــه هنگامى كه موقع خواندن 
خبر روى لب هايش ظاهر مى شد، چهره صميمى 
و تسلطى كه در خواندن بدون اشتباه خبرها داشت، 
تماشا و شــنيدن اخبار سراسرى تلويزيون را براى 
بينندگان شــيرين و جذاب مى كرد. «فؤاد بابان» 
گوينده ديگر خبر سراسرى مى گويد: «تأثير خبرى 
كه مثالً از زبان قاسم افشار شنيده مى شود با آنچه 
جوانى تازه دانش آموخته مى خواند، خيلى متفاوت 
است... آقاى افشار از يكه تازان عرصه خبر بودند كه 
به مدت 30 سال تنها در يك بخش خبرى ماندند 
و خبر مشروح شبكه يك را خواندند... آقاى قاسم 
افشــار در مدت خدمتشــان حتى يك روز غيبت 
يا يك دقيقه تأخير نداشــتند. يك گاف يا تپق در 
خبرخوانى او ديده نمى شــد حال آن كه ما در اين 

مدت با صدها اشــتباه، ايراد، تپق و مشكل مواجه 
بوديم».

خبر اول
آخرين خبرش را درســت نمى دانيم، اما نخستين 
خبرى كه در تلويزيون خوانده بود را خودش خوب 
به ياد داشت:« خبرى مربوط به نهضت جهانى اسالم 
بود كه در بخش خبرى 21 آن را خواندم». اين فقط 
من و شما نيستيم كه چهره، لحن و خبر خوانى هاى 
دوران جنــگ اش را فرامــوش نكرده ايــم، خود 
« افشــار» هم ميان همه تجربه هــا و خبرخوانى 
هر شبه اش،خبرهاى دوران دفاع مقدس را با ارزش تر 
و به ياد ماندنى تر از ديگر كارهايش مى دانست. 10 
سال پيش به خبرنگار «قدس» گفته بود: « خواندن 
اخبارى كه مربوط به سازندگى و افزايش بهره ورى 
ملت ايران باشــد را بيشتر مى پسندم. يادم مى آيد 
زمان جنگ تحميلى هميشــه آرزو مى كردم خبر 
سقوط صدام را من اعالم كنم و اين اتفاق اگرچه در 
طول جنگ نيفتاد، ولى گذشت تا زمانى كه صدام را 

دستگير كردند و من اين خبر را خواندم».

 نتوانستم
اگر يادتان نيست، يادآورى مى كنيم كه «افشار» خبر 
رسمى انتخاب آيت اهللا خامنه اى به عنوان«رهبر» را 
از تلويزيون خواند. با اين همه چند روز پيش از آن 
حاضر نشده بود خبر درگذشت امام خمينى(ره) را 
بخوانــد. بعدها گفته بود: «خبر ارتحال امام (ره) را 
هم دوست نداشتم بخوانم و هم نتوانستم». وقتى 
خبرنــگارى از او در باره سانســور اخبار پرســيد، 
«افشار» پاسخ كارشناسانه و البته محتاطانه اى داد: 
«در شبكه هاى خبرى ديدگاه ها نسبت به اولويت ها 

و مسائل خبرى متفاوت است و براساس اعتقادات 
و عاليق بينندگان تغيير مى كند. به عنوان مثال، در 
كشور ما بين خبر سقوط هواپيما در برزيل تا سقوط 
همين هواپيما در عربستان تفاوت زيادى است. از 
طرف ديگر، خبرهايى كه شبكه هاى مختلف از يك 
اتفاق مى گويند با هم فــرق دارد و اين به ديدگاه 

خبرنگار و شبكه خبرى بستگى دارد». 

ناگهان موهاى سفيد!
اگر درست يادم مانده باشد، نخستين بار كه ناگهانى 
و براى مدتى او را در تلويزيون نديدم مربوط مى شود 
به ســال هاى پايانى دهه 60 يا اوايل 70. آن زمان 
كمتر مى توانســتيد ميان موهاى «افشار» تارهاى 
ســفيد را پيدا كنيد. وقتى پس از مدتى برگشت، 
موهاى سفيد هم آرام آرام پيدايشان شد. آن زمان نه 
اينترنت بود و نه شبكه اجتماعى؛ بنابراين شايعه اى 
هم براى غيبتش سر زبان ها نيفتاد. تا اينكه اعالم 
شد مرگ دختر خردسالش كه پاك كن در گلويش 
گير كرده بود دليل ســفيد شدن موهاى «افشار» 
است. ســال 88 اما وقتى، گويندگى اش 30 ساله 
شد، افشار يكباره خبر و گويندگى را كنار گذاشت. 
مدتى بعد همه جا شايعه شد كه گوينده با سابقه 
تلويزيون به دليل حوادث ســال 88 كنار گذاشته 
شده است. شايعه بعدى قهر او از صدا و سيما بود. 

از جنس شايعه هايى كه درباره « مرتضى حيدرى» 
و خروجش از ايران نيز سر زبان سايت هاى مختلف 

افتاده بود.

ديابت
  «محمد رضا حياتى» گفته است: « حقيقت اين 
است كه آقاى افشــار به داليل خاص خودشان از 
خبر خداحافظى كردند و مسئله اتفاقات گفته شده 
در ارتباط با كار او هيچ نقشــى نداشت. البته ترك 
كردن ميدان خبر در آن شــرايط موجب انتشــار 
چنين شايعاتى مى شود...مى توانست رفتن خود را 

به تأخير بيندازد». 
بار دوم كه شــايعه دامنش را گرفت سال 94 بود 
كه خيلى ها خبر درگذشــتش را در فاجعه «منا» 
سر زبان ها انداختند. آبان ماه سال گذشته برخى از 
همكاران و پيشكسوتان بخش خبر صدا و سيما البد 
براى اينكه دو باره شايعه اى راه نيفتد و براى تجديد 
خاطرات گذشته به ديدار«افشــار» رفتند. ديابت 
آن هــم در 66 ســالگى، از مجرى خوش تيپ آن 
سال ها، فقط خنده ها و شوخ طبعى و روان و سليس 
صحبت كردنش را باقى گذاشته بود و البته ضعف 
بينايى و البد مشكالت قلبى و عروقى كه سبب شد 
صبح ديروز آخرين خبر از «افشــار» روى خروجى 

خبرگزارى ها  بيايد.  
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

غول را بُُكش!
 ايستگاه /  اميد ظرافتى  
مى گويــد: «دبيرمان گفته بود 
هركــس از اين قــرص بخورد 
ســاعت  روزى 20  مى توانــد 
درس بخوانــد. تضميــن كرد 
همه در كنكور، فيزيك را باالى 
60 درصــد بزنيم و حتى گفت 
دانشجوهاى ترم بااليى پزشكى 
هم براى اينكه از پس درس هاى 
سنگين بر بيايند از اين قرص ها 
مى خورند. بــا چند تا از بچه ها 
دوره افتاديم تــوى داروخانه ها 
اما هيچ داروخانه اى «ريتالين» 

نداشت. يعنى داشــتند اما بدون نسخه نمى دادند». 20 سالش است و 
درس را كنار گذاشته اما معتقد است اگر ريتالين خورده بود، با استعدادى 
كه در خودش سراغ دارد اآلن دانشجوى پزشكى بود! البته خودش هم 
از عوارض اين قرص با خبر است و مى گويد دبير فيزيكشان هشدار داده 
كه مصرف اين قرص ممكن است افسرده اش كند و تا سرحد خودكشى 
هم پيش ببردش! اما معتقد است كه بايد به حرف معلم فيزيك گوش 
مى كرده و قرص را مى خورده چون افسردگى، خودكشى و كالً عوارض 
جانبى مال بچه سوسول هاســت و مرد را چه به اين چيزها! وقتى ازش 
مى پرســم اصالً چرا معلمى بايد قرصى غيرمجاز با كوهى از عوارض به 
دانش آموزش معرفى كند، مى گويد: «مگر چه اشــكالى دارد؟ خيلى ها 
اينكار را مى كنند. مهم قبولى در كنكور اســت، نه چيز ديگر»! بررسى 
قــرص ريتالين و عوارض مصرف آن مثل وابســتگى، نارســايى كبد، 
افسردگى و... را مى گذاريم به عهده كارشناسانش اما دليل شيوع استفاده 
دانش آموزان از قرصى كه براى كوكان بيش فعال ســاخته شــده مگر 
كارشناسى مى خواهد؟! چشم بسته مى شود گفت استرس كنكور، فشار 
بيش از حد خانواده ها به دانش آموز براى قبول شدن در كنكور و رقابت 
ناسالم مؤسسات و معلمانى كه براى جذب دانش آموز دست به هركارى 

مى زنند، عامل اصلى مصرف اين قرص است.
 درباره مضرات كنكور، مافيايى كه در كنار آن رشد كرده و مؤسسات و 
كالهبردارانى كه سودهاى ميليونى از بغل كنكور به جيب مى زنند بارها 
به زبان طنز نوشته ايم! اما گسترش مصرف «ريتالين» بخصوص كمى 
مانده به كنكور و در شــرايطى كه دسترســى به آن راحت تر از گذشته 
شده، طنزبردار نيست....مسئوالن محترم! لطفاً هرچه سريع تر اين غول 

بى شاخ و دم (شما بخوانيد كنكور) را متوقف كنيد!

گزارش جيبى

َو قنا عذاب الّنار
 ايستگاه /رقيه توسلى صندلى مى گذارم و روبه روى خودم مى نشينم... 
روبه روى زنى كه گاه رويا مى بافد و گاه اشــك ها را رها مى كند تا پُرگناه 

بخواند: «َو قنا عذاب الّنار».
گلدان هايش او را مى شناســند. وقتى برگ هايشان را مى شويد و مادرانه 

صدايشان مى زند.
زنى كه مى داند اگر دوست نداشته باشد و عاشق نباشد، روز و شب خيلى 

ساده به قتل مى رسند. ساده مثل پلك زدن.
كنسرت غيرمنتظره خنده ها را دنبال مى كند اگرچه، احساس هزارسالگى 
بكند بعضى ســاعت ها. همان احساس غيرمشتركى كه نمى شود با كسى 
درميانش گذاشــت. صندلى مى گذارم و روبه روى كســى مى نشينم كه 
مى شناســم و نمى شناســمش. روبه روى خودم كه روزمــره را از تقويم 

مى كند و نمى نشيند براى صبحانه خوردن كه دير نشود كارش.
روبــه روى آدمى كــه تلويزيون را بــا كتاب معاوضه مى كنــد و مبهوِت 
پرچم هاى جهان، با آن همه رنگ و طرح اســت. حيران رازهايى كه پشت 
اين نقش و نگارها جا خوش كرده اند. زنى كه در برابر شاخ و شانه كشيدن 

دردها گاه مى شكند و گاه مى ايستد، اما سكوت را از بَر است.
زنى كه ســوره انفطار مى خوانــد و دهمين و يازدهميــن و دوازدهمين 
آيــه اش را... و از توقف و حركت خودش باخبراســت، از ويرانى هايى كه 

بايد پى آبادانى شان باشد...
او كه مى داند آدم ها مثل يك قفســه كتاب نخوانده، دوست داشتنى اند و 

ناگفته هاى سربه ُمهر بسيار دارند! 
مى نشــينم جايى كه خودم نشســته ام و آرام به كسى ُزل مى زنم كه تار 

موهايش دارند سفيد مى شوند، اما هنوز بزرگ نشده است!
كسى كه سالمى، گاهى كودك درونش را مى رقصاند؛ شاخه گلى، پيامكى، 

قابلمه غذايى، باران صبحگاهى، چشمكى، لبخندى...
صندلــى مى گذارم و روبه روى خودم مى نشــينم. روبه روى زنى كه ُمدام 

در فانوِس صبورى به پت پت افتاده اش، عشق مى ريزد. كه نور نميرد.
و اين روزها پچ پچ ها و درگوشــى ها با ارديبهشــت دارد... با ماه ميهمانى 

خدا... با رمضانى
 كه زالل بودن از چشم هايش سرريز است.

گزارش از شخص

خبرآخر
خبر درگذشت « قاسم افشار» بامداد ديروز منتشر شد

تلنگر
ايستگاه / قبول داريد حتى مرور يك ماجراى زيبا هم فضاى دلپذيرى، 

دست و پا مى كند؟ خوشحالى و ذوق و وجد مى آورد؟
اين را هم اگر فوتبالى هستيد، قبول داريد كه مدتى است «محمد صالح» 
مصداق بارزى براى اين مرور است. بازيكن فوتبالى كه انگار از مصر رفت به 
سوئيس و ايتاليا كه برسد به انگلستان تا در دين و آيين و ورزش، توأمان 
بدرخشد. اصالً اين روزها كيست كه صالِح آنفيلد را نشناسد! پرطرفدارترين 
بازيكنى كه با گلزنى هايش دارد ستاره دنياى فوتبال مى شود. پايش كه به 
زمين مى رسد در نقش هافبك و گلزن و دونده و پاسور، تا بشود دلبرى ها 

مى كند و حسابى هم زير ذره بين دوست داشتن قرار گرفته است.
چنانچه از فرط عالقه، هواداران مقلّد او شده اند. مثل او مى پوشند، اصالح 

مى كنند، مى خندند و سجده مى روند.
اين فوتباليست مسلمان با بازى هاى حرفه اى و اخالق انسانى اش، يك تنه 
و بى هيچ كالم اضافه اى، عجيب دارد نگاهِ جهانى را مى رســاند به اسالم 

واقعى! نه به اسالم من درآوردى كه داعش از معرفى اش، رسوا ماند!
در همه دنيا عكس ايــن پيام آور مصرى، مى چرخد... جوان ورزشــكار 

آفريقايى كه ســجده شــكر مى گذارد بعد از هر گل زدنى... در هواپيما، 
قرآن مى خواند... از دزدى كه به خانه اش مى زند، شكايتى ندارد... خدمت 

مى رساند به زادگاه و به بنياد هاى خيريه كشورش...
قبول داريد با مرور اين ماجرا كه امروز در قلب فوتبال اروپا، حرف از روزه 
به ميان اســت، رنگ و لعاب مى گيرد احوال تان... وقتى مسلمانى را در 
حرفــه اى مى بينيد كه مكتب اش را در قاّره اى ديگر نه تنها گم نمى كند 

كه مبلّغ مى شود... 
وقتى در غرب هزار كرشــمه و فريب، از خودش و َمســلك اش اسطوره 
مى سازد تا هواخواهان يك تيم، سرودهاى اسالمى او را زمزمه كنند، چه 
بايد گفت ديگر...!؟ جز اينكه آقاى صالح، راهش را در فوتبال قرمزپوشان 
آنفيلد و ليورپول پيدا كرد و گذاشــت عطر باورهايش را به مشام دنبال 

كنندگانش برساند!
درســت مثل عليرضا جهانبخش خودمان... فوتباليســت ايرانى كه در 
ســرزمين گل ها - هلند - پرچم كشــورمان را باال برد و اولين آقاى گل 
مسلمان آسيايى در اروپا لقب گرفت... بازيكن بااخالق و موثرى كه لقب 

محمد صالِح فوتبال هلند را هم دارد و در سرزمين الله هاى نارنجى پوش، 
هوادارانش بى شــمارند. درست بر عكس تك و توك ستاره هاى فوتبال 
خودمان كه وقتى لژيونر مى شــوند انگار دين، فرهنگ و شخصيت قبلى 

خود را در ايران جا مى گذارند!  

 
... و 

ستاره هاى 
دنباله دار 

فوتبال!
 حسين احمدى  

ايســتگاه /  بدون مقدمه بخشى از 
يادداشت «حبيب احمد زاده» نويسنده 
فيلمنامه فيلم «آژانس شيشــه اى» را 
درباره صفحه اول نشــريه ديلى نيوز در 
اينستاگرام بخوانيد:« ترجمه بنده: (غول 
كوچولوى بابا)! با كشتار 55 نفر در غزه، 
ايوانكا ترامپ با لبخند، دسته گل پدر را 
افتتاح مى كند. با تشــكر از اين منطق 

استعمارگران كه پا برگردن ملل جهان گذاشته و تا حدمرگ فشار دهند و اگر اين 
مقتول بيگناه براى نجات خود دست و پايى زد داد، برارند كه ببينيد چرا مجبور 
بدين كارم، چون دست از حركت و دست و پا زدن برنمى دارد. هرگاه بى حركت 

شد من هم حتماً پا از گردنش برمى دارم»!

ايستگاه / اظهــار نظرها و عكس هاى 
سياســى و غير سياســى اى كه «زهرا 
چخماقى» خبرنگار و مجرى تلويزيون 
مى كند،  منتشــر  اينســتاگرامش  در 
حســابى توى فضاى مجــازى طرفدار 
دارد. زهــرا خانم مثل ســلبريتى ها و 
ديگر كسانى كه در اينستاگرام و توييتر 
حســابى از فوتساليست هاى كشورمان 

تشــكر كرده بودند، با انتشار عكسى از لحظه بازگشت دختران فوتساليست به 
ايران در اينستاگرامش نوشته است:« هر وقت از خواب پاشديد بكوبيد رو قلب 
و از حس اين عكس كه من همين اآلن ثبت كردم لذت ببريد. بازگشت بانوان 

قهرمان فوتسال به وقت چهار بامداد». 

ايســتگاه /  بــدون شــك «رضــا 
رشيدپور» اين روزها حاشيه ساز ترين و 
جنجالى ترين مجرى صدا و سيماست. 
از ماجــراى مصاحبــه اش بــا رئيس 
جمهور بگير تــا ماجراى قهر كردنش 
از اســتوديو وسط برنامه زنده به دليل 
پخــش نكــردن يك كليپ سياســى 
دربــاره قيمت دالر! آقــا رضا هم مثل 

خيلى ديگر از هنرمندان درگذشــت ناگهانى «قاسم افشار» را تسليت گفته 
و در اينستاگرامش نوشته است:« اى واى بر من... چقدر دوستت داشتم مرد 
بزرگ... مرد نجيب... غمگين تر شدم در اين روزهاى سخت... بزرگ مى مانى 

در ياد همه ما... بهشت آرامش جاى توست»

چقدر دوستت داشتمغول كوچولوى بابا!

مجاز آباد

بكوبيد روى قلبتان!

صحبت با حيوانات عكس نوشت/ ترمه تاالر پشتى  عكس/مرتضى رفيع خواه 
(حيات  «وايداليــف»  ماهنامــه 
وحــش) در گزارشــى آخريــن 
وضعيــت يوزپلنگ هــا در نقاط 
مختلف جهان مخصوصا گونه هاى 
در حــال منقرض شــدن آن را 
مورد بررســى قــرار مى دهد و به 
دستاورهاى زيســت شناسان در 
نجات بسيارى از آن ها با استفاده از 
متدهاى جديد بارورى مى پردازد. 
اين مجلــه همچنين مصاحبه اى 
از بزرگ ترين محققين  با يكــى 
زيست شناســى در رابطه با درك 
مفاهيم ارتباطى حيوانات منتشر 

كرده كه در آن از مبحث جذاب صحبت انسان ها با حيوانات و جديدترين 
دستاورها در اين زمينه مى گويد.

زنده كردن اجداد انسان ها
ســاينس»  «پاپيوالر  ماهنامــه 
پرونده اى ويژه در خصوص حقايق 
مربوط به مرگ و زندگى به چاپ 
رســانده است. اين دو حقيقت از 
جنبه هاى مختلــف در مقاله اى 
با عنوان «داســتان يكتا» مورد 
بررسى قرار گرفته و البته در كنار 
آن هفت محصول كه با افزايش 
سن بهتر مى شود نيز معرفى شده 
اســت. پاپيوالر ساينس مقاله اى 
نيز در خصوص تالش دانشمندان 
انسان ها  براى زنده كردن اجداد 
به چاپ رسانده و در گزارشى به 

خوانندگانش آموزش استفاده از خودروهاى قديمى براى قدرتمندتر كردن 
خودروهاى جديدشان مى دهد.

زمانى كه نبايد وجود داشته باشد
در  مجـــله «نيوساينتيســت» 
گزارشــى بــا عنــوان «زمــان 
چيســت؟» به مبحث جنجالى 
زمان نگاهــى ويــژه انداخته و 
آن را از جوانب ديگرى بررســى 
مى كنــد. اين مجلــه در مطلب 
خود معتقد اســت ما در زمانى 
زندگى مى كنيم كه از ديد علمى 
به هيچ عنوان نبايد وجود داشته 
باشــد. نيوساينتيست نگاهى به 
بزرگ ترين ساحل مرجانى جهان 
نيز دارد كه در آســتانه نابودى 
اســت و همچنيــن رابطه ميان 

آى كيو افراد و ميزان افسردگى آن ها كه مى تواند بسيار مرتبط باشد را نيز 
مورد واكاوى قرار داده است.

نشريات جهان

اينجا درنگ جايز است 
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

ما    ...
با آسمان و خورشيد و ابر و باد، همشاگردى هستيم...

سال هاست پشت يك نيمكت درس مى خوانيم!

روزمره نگارى
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