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خط  خبر

انفجار در باكو جان 2 نفر را گرفت
آذربايجان/ وقوع انفجار در رســتورانى در پايتخت 

جمهورى آذربايجان، موجب مرگ دو تن شد.
يكى از مقامات وزارت بهداشت آذربايجان اعالم كرد كه 
در پى وقوع انفجارى در يكى از رستوران هاى شهر باكو، 

دو نفر جان باختند و دونفرهم مصدوم شدند.
به نقل از رويترز، اين انفجار روز دوشنبه و در رستوران 
كوچكى در حومه باكو، در نزديكى يك مركز خريد، به 

وقوع پيوسته است.
با اينكه هنوز علت اين حادثه به طور رسمى اعالم نشده 
است، منبعى آگاه در وزارت شــرايط اضطرارى گفته  

است كه نشتى گاز باعث انفجار شده است.(تسنيم)

جريمه بى خانمان ها به جرم 
خوابيدن در خيابان

انگلستان /تعداد افرادى كه در انگليس در خيابان ها 
مى خوابند پس از افزايش 73 درصدى در ســه ســال 

گذشته به باالترين ميزان خود رسيده است.
پايگاه اينترنتى روزنامه انگليسى اينديپندنت نوشت: 
تعداد كســانى كه در انگليس در خيابان مى خوابند تا 

حد بى سابقه اى افزايش يافته است.
بى خانمان ها به جــرم گدايى و خوابيــدن در خيابان 
جريمه مى شــوند، محكوميت هاى كيفــرى دريافت 
مى كننــد و حتى روانه زنــدان مى شــوند. در همين 
چارچوب، از سال 2014، دستكم 51 نفر به جرم نقض 
دستور حفاظت از فضاهاى عمومى با گدايى يا پرسه زدن 
در اين مكان ها و عدم پرداخت جريمه هاى سابق شان، به 

پرداخت مبالغى تا 1100 پوند محكوم شده اند.
 از جمله اين موارد مى توان به حكم چهار ماه زندان براى 
مردى اشاره كرد كه در گالستر (شهرى در جنوب غربى 
انگليس) گدايى مى كرد. قاضى در اين زمينه گفت: «من 
مردى را به زندان محكوم كردم كه به علت گرسنگى،  
از مردم درخواســت غذا مى كرد». در يك مورد ديگر، 
مردى به علت آنكه يك كودك دو پوند در كيسه خوابش 
انداخت، 105 پوند جريمه شد. مجرمان ممكن است به 
علت نپرداختن جريمه خود، هزار پوند جريمه شــوند 
يا در آينده اجازه گدايى به آن ها داده نشود. نقض اين 
دستور همچنين مى تواند پنج سال محكوميت زندان 

در پى داشته باشد.(باشگاه خبرنگاران)

جريمه  36 ميليون دالرى براى 
ترقه بازى

آمريكا/دادگاهى در آمريكا نوجــوان اوكراينى را به 
دليل دخالت عمدى در آتش سوزى جنگل  36 ميليون 

و 600هزار دالر جريمه كرد.
اين حادثه در سپتامبر 2017 زمانى روى داد كه طى 
آن يك نوجوان 15 ســاله اوكراينى در جنگل مشغول 
ترقه بازى بود، يكى از ترقه ها باعث آتش سوزى شد كه 
با گسترش آن20 هزار هكتار جنگل در ايالت اورگان و 

واشنگتن طعمه حريق شد.
وكيل متهم درخواست تجديد نظرداد، اما رأى دادگاه 

تغيير نكرد.(ركنا)

اعزام 3 نفر از نجاتگران كوهستان 
تربت حيدريه به منطقه دنا

باشگاه خبرنگاران: 3 نفر از نجاتگــران كوهستان جمعيت هالل احمر 
تربت حيدريه براى پيدا كردن بقاياى پيكر جان باختگان سقوط هواپيماى 
ياسوج به منطقه دنا اعزام شدند. رئيس هالل احمر تربت حيدريه گفت: با 
هدف مشاركت در عمليات ملى جست وجوى جان باختگان سقوط هواپيما، 
حسين فغفوريان، جالل رجائى نژاد، رضا رمضانيان از نجاتگران كوهستان 
هالل احمر تربت حيدريه عازم محل سقوط هواپيماى تهران ياسوج شدند.
وى گفت: تيم ســه نفره تربت حيدريه به همراه تيم سه نفره شهرستان 
قوچان به عنوان نمايندگان خراسان رضوى در اين عمليات ملى مشاركت 
مى كنند.  اين تيم به مدت 6روز به همراه ديگر تيم هاى تخصصى اعزامى 
از ساير نقاط كشوربه جست وجوى اجســاد جان باختگان حادثه سقوط 

هواپيماى تهران - ياسوج در ارتفاعات دنا مى پردازند.
هواپيماى تهران ياســوج در 29 بهمن 96 بعد از اصابت به كوه دنا سقوط 

كرد و جست وجو براى بقاياى پيكر جان باختگان اين حادثه ادامه دارد.

پايان گروگان گيرى 20 ميلياردى بادخالت پليس
باشگاه خبرنگاران: دو گروگان گيرى كه در ازاى آزادى مرد اصفهانى 20 

ميليارد ريال طلب كرده بودند كمتر از 24 ساعت دستگير شدند.
 فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: يكشــنبه شب يكى از شهروندان 
شهرستان كاشان با مركز فوريت هاى پليسى 110 تماس گرفت و مدعى 
شدهمسرش درمسير بازگشت به منزل توسط افراد ناشناسى به گروگان 
گرفته  شده  است. سردار مهدى معصوم بيگى ادامه داد:در تحقيقات صورت 
گرفته مشخص شــد، فرد ربوده  شــده از افراد متمول شهرستان است و 
گروگانگيران با اطالع از اين موضوع در قبال آزادى  وى مبلغ 20 ميليارد 

ريال درخواست كردند.
وى تصريح كرد: سرانجام پس از تحقيقات گسترده و انجام اقدامات پليسى 
محل نگهدارى فرد ربوده  شــده مورد شناســايى قرار گرفت و مأموران 
بالفاصله به محل مورد نظر اعــزام و گروگان گيران را بــه محاصره خود 
درآوردند. وى خاطرنشان كرد: در اين عمليات كه كمتر از 24 ساعت بعد 
از وقوع گروگان گيرى صورت گرفت، جوانى 28 ســاله به همراه برادر 17 
ساله اش دستگير و فرد ربوده  شده نيز به آغوش خانواده اش بازگردانده شد.

سقوط مرد جوان به عمق چاه 15 مترى 
تسنيم: مرد جوان حين عبور داخل يك گاراژ، به داخل چاهى كه حفاظ 
مناسب نداشت و 15 متر عمق داشت، سقوط كرد. در پى اعالم سقوط يك 
شهروند به اعماق چاه، ستاد فرماندهى آتش نشانى تهران ساعت 14:50 
روز يكشنبه آتش نشانان ايستگاه 12 و گروه نجات 7 را به محل حادثه در 
بزرگراه آزادگان اعزام كرد. رئيس ايستگاه 12 درباره جزئيات اين حادثه 
گفت: در محل حادثه چاهى خشك به عمق 15 متر ديده مى شد كه يك 
شهروند در هنگام عبور از اين محل به علت نداشتن حفاظ مناسب به داخل 
چاه سقوط كرده بود. محمود آريان مهر افزود: نيروهاى عمليات با رعايت 
نكات ايمنى، مرد 42 ســاله را كه از ناحيه پا دچار مصدوميت شده بود به 

سطح زمين انتقال و براى مداوا در اختيار امدادگران اورژانس قرار دادند.

30 فقره سرقت در پرونده سارقان ماهشهرى
پايگاه خبري پليس: دو سارق حرفه اى كه در شهرستان ماهشهر اقدام به سرقت 
محتويات خودرو ها مى كردند، دستگير شدند. جانشــين فرمانده انتظامي استان 
خوزستان گفت: در پي وقوع چندين فقره سرقت داخل خودرو در مناطق مختلف 
استان، پليس توانست دو سارق حرفه اى را كه عامل اصلى سرقت ها بودند، شناسايي 
كند و پس از هماهنگى با مرجع قضايى در يك عمليات غافلگيرانه در مخفيگاه شان 
دستگير كنند. وى افزود: متهمان دستگير شده در بازجويي هاي فني پليس به 27 

فقره سرقت داخل خودرو و سه فقره سرقت خودرو اعتراف كردند. 

خط بين الملل 

خــط قرمز-عقيل رحمانى:  سرپرســت 
دادسراى انقالب مشهد در گفت وگو با قدس 
به زواياى جديدى از نحوه فعاليت باند قاچاق 
مشروبات در پوشش واردات شكر اشاره كرد و 
گفت: پس از آنكه محموله عظيم مشــروبات 
الكلى در مشهد مورد شناســايى پليس قرار 
گرفت و محموله توقيف شد،مشــخص شــد 
اعضاى باندى كه به صورت سازمان يافته اقدام 
به قاچاق مشروبات الكلى كرده بودند، طى اين 
اقدام  بيش از 20 هزار قوطى مشروبات الكلى 
از بندرعباس به مشهد منتقل كرده اند و قصد 

توزيع آن را داشته اند.
قاضى خدابخشــى ادامه داد:پس از كشــف 
محموله دستور تحقيقات بيشتر در اين زمينه 
صادر كه درنتيجه مشخص شد در اين رابطه 
مجوز هايى براى ورود شكر خارجى از دبى به 
ايران صادر شده است و در حالت عادى قرار بر 
اين بود كه شكر ها كه محصول كشور استراليا 
است، پس از عبور از ايران مستقيماً به كشور 

تركمنستان انتقال داده شود.

اما در عمل اين گونه نبود و باند سازمان يافته 
قاچاق مشروبات الكلى به صورت كامالً حرفه اى 
در همان مبدأ به جاى شــكر مشروبات الكلى 
بارگيرى مى كنند،بدون آنكه پلمب هاى كشور 

مبدأ از روى كانتينر كنده شود.

در ادامه محوله عظيم مشروبات در پوشش بار 
شكر وارد ايران و به مشهد منتقل مى شود تا در 

محل مورد نظر تخليه شود.
قاچاق در قاچاق!

اين مقام قضايى به اقدام مجرمانه ديگر اعضاى 

باند اشــاره كرد و در اين باره تشريح كرد:اما 
اين تمام مسئله نبود؛ چرا كه در بازرسى هاى 
پليســى به عمل آمده از محل، تعداد زيادى 
كيســه هاى شــكر كه روى آن درج شــده 
بود:«ساخت اســتراليا» كشف شد. باتوجه به 
مستندات به دست آمده پرده اى ديگر از فعاليت 
باند حرفه اى قاچاق كاال لو رفت و مشخص شد 
آن ها قصد داشته اند به محض تخليه مشروبات، 
شكر ايرانى را داخل كيسه هاى مذكور ريخته 
و پس از دوختن دركيسه ها،شــكر ايرانى را 
به صورت قاچاق و تحت عنوان شكر استراليايى 

به كشور تركمنستان منتقل كنند.
بر همين اساس شيوه باند مذكور به اين صورت 
بود كه هم قاچاق وارد كشــور كرده اند و هم 
محصوالت ايرانى را به صورت قاچاق از كشور 

خارج كنند.
باتوجه به اينكه ابعاد فعاليت اين باند گسترده 
اســت، پرونده به صورت ويژه اى در دادسراى 
انقالب مشــهد مورد رســيدگى قرارخواهد 

گرفت. 

سرپرست دادسراى انقالب مشهد در گفت و گو با قدس تشريح كرد

جزئيات تازه اى از پرونده قاچاق مشروبات الكلى به داخل كشور
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به آتش كشيدن ورزشگاه حين خداحافظى دروازه بان مشهور(روسيه)تشييع غريبانه آتشنشان مشهدى بدون حضور مسئولين شهرى

 سراب زندگى در خارج از كشور
 زندگى زوج جوان را سياه كرد

انتقام سايبرى زن جوان از خواستگار

خط قرمز: فرمانده انتظامى اســتان از ماجراى 
جعل مدارك اقامتى براى جوانان و دســتگيرى 
زن و شوهر 30 ساله در كشور گرجستان خبر داد.
سردار كريمى گفت: عروس و داماد جوانى كه تنها 
چند ماه از ازدواجشان مى گذرد آنچه داشته، پس 
انداز چندين ماهه و سهم ارثيه خانوادگى خود را 
به خاطر همين مســائل از دست دادند و امروز با 

مشكل جدى در زندگى خود روبه رو شده اند.
وى اظهارداشت: زوج جوان چندى پيش با وجود 
مخالفت هاى شديد خانواده تصميم مى گيرند در 
كشور ديگر اقامت كنند. آن ها به يك شركت كه 
تبليغات زيادى درباره اقامت در خارج از كشــور 
داشــت، مراجعه كرده و دار ونــدار خود را براى 
رفتن به خارج از كشور تحويل مى دهند. سردار 
كريمى گفت: اين زوج جوان كه با مخالفت هاى 

خانواده براى اين مسافرت روبه رو بودند، بدون 
خداحافظى از نزديكان راهى كشــور گرجستان 
شدند، اما پس از گذشت يك هفته توسط پليس 
اين كشور به اتهام جعل مدارك اقامتى دستگير 
شده و تازه متوجه مى شوند كه چند جوان ديگر 
نيز مانند آن هــا با رؤياى اقامت در كشــورهاى 
خارجى فريب خورده اند. وى خاطرنشــان كرد: 
پس از گذشــت مدتى با پيگيرى هاى ســفارت 
جمهورى اســالمى ايران در گرجســتان، زوج 
جوان كه تحمل حبس مى كردند به كشــورمان 

بازگردانده شدند.
وى گفت: تحقيقات پليسى براى پيگيرى قانونى 
موضوع و شناسايى و دستگيرى افرادى كه اقدام 
به تأسيس شركت هاى دروغين كرده و اين گونه 

با سرنوشت جوانان بازى مى كنند، ادامه دارد.

خط قرمز: زن جوانى كه براى گرفتن انتقام از 
خواســتگارش تصاوير خصوصى او را در فضاى 

مجازى منتشر كرد، دستگير شد.
فرمانــده انتظامى قوچــان گفت: بــا دريافت 
مرجوعه قضايى از سوى مردى 25 ساله مبنى 
بر انتشــار تصاوير خصوصى اش و نسبت دادن 
اقدامات مجرمانه به وى در يكى از شــبكه هاى 
اجتماعى، موضوع در دســتور كار كارشناسان 
پليس فتا قرار گرفت. سرهنگ قدمگاهى افزود: 
كارشناسان پليس فتا پس از تحقيقات فنى در 

فضاى ســايبر، متهم را كه خانمى 22 ســاله و 
همكالسى شاكى است، شناسايى و با هماهنگى 
قضايى به پليس فتا احضار كردند. وى تصريح 
كرد: متهم در بازجويى هاى بــه عمل آمده به 
بزه انتسابى اعتراف و اعالم داشت، قرار ازدواج 
با شــاكى داشــته و با توجه به اينكه شاكى به 
تعهدات خود عمل نكرده اســت بــراى انتقام 
تصاوير خصوصى اش را در يكى از شــبكه هاى 
اجتماعى منتشر كرده است. در ادامه متهم به 

دادسرا معرفى شد.

كشف هشت تن چوب قاچاق 
خط قرمز:  فرمانده انتظامى شهرستان خوشاب از توقيف يك دستگاه كاميون حامل هشت تن چوب 
قاچاق خبر داد. سرهنگ دوم على مرادى على آبادى گفت: روز گذشته يكى از تيم هاى پليس آگاهى 
هنگام كنترل خودروهاى عبورى در ورودى شهر خوشاب به يك دستگاه خودرو كاميون حامل چوب 
مشــكوك و خودرو را متوقف كردند.  وى افزود: مأموران اين فرماندهى پس از بررسى مدارك بار در 
بازرسى از آن هشت تن چوب قاچاق كشف كردند كه ارزش اين محموله حدود 300 ميليون ريال برآورد 
شده است. خودرو توقيف و چوب هاى قاچاق به اداره منابع طبيعى شهرستان خوشاب تحويل داده شد.

گزارش اختصاصى قدس از آغاز تمرينات تيم ملى در تركيه

تاكتيك استتار در فضاى مجازى  و حقيقى

درباره پزشكى كه حضور در مناطق محروم را به زندگى در كانادا ترجيح داد
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نيم نگاهى به زندگى «حجت االسالم حسنى» 
امام جمعه سابق اروميه كه 2 شب پيش درگذشت

مرِد روزهاى سخت

به بهانه پخش مستند پرتره «عالى نسب»؛
قصه يك قهرمان توليد ملى در قاب سينما

«آلورا»ى عالى نسب 
عليه والور انگليسى
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مردم

ياد

يادى از پزشك خّيرى كه 
مشهدى ها او را خوب به خاطر دارند

سرنوشابه هاى به يادماندنى 
قديمى هاى مشهد هنوز هم وقتى مى خواهند براى يك پزشك خوب و 
بى نقص نمونه بياورند، هيچ اسمى جز دكتر شيخ به ذهنشان نمى رسد. 
مردى كه سرنوشابه  را به جاى پول از بيماران كم بضاعتش قبول مى كرد. 
زيرنسخه ها براى داروخانه دار معتمدش يادداشت مى نوشت كه پول دارو 
را از آن شــخص نگيرد و هزار و يك داستان ديگر كه از خيرخواهى اين 

مرد بزرگ نقل شده است.

 دكتر شيخ چندين محكمه در مشهد داشت. داخل منزل خودش در 
خيابان ســنايى، باالى داروخانه آفتاب در ميدان مجسمه، داخل كوچه 
سرشــور، نزديك فلكه برق و داخل كوچه «ســرحوضو»ى پايين خيابان. 
در تَُپل محلــه هم حدود پنج جا به عنوان محكمــه دكتر وجود دارد كه 
مربوط به سال هاى مختلف فعاليت ايشان است. جاى ديگرى هم كه گفته 
مى شود كوچه كنار «مسجد حاجى سركه» در خيابان خواجه ربيع است. 
حتى مى گويند كه ايشان در منطقه طالب هم محكمه داشته  است. حتى 
زمان رفتن دكترشــيخ به محكمه ها، به محض اينكه بيمارى در خيابان 
دكتر را صدا مى كرده، دكتر مى ايســتاده و نسخه بيمار را صادر مى كرده 
است؛ آن هم روى هر كاغذى. خيلى ها فكر مى كردند كه دكتر شيخ براى 
درآمد بيشتر اقدام به تاســيس اين همه مطب كرده است، درحالى كه 
خودش مى گفت خيلى از بيماران من امكان رفت و آمد به محكمه ميدان 

مجسمه(شهدا) را ندارند و من بايد نزديكشان باشم.

 دكتر شــيخ از مردم پول نمى گرفت و هر كس هرچه مى خواست در 
صندوقى كه كنار ميز دكتر بود، مى انداخت و چون مبلغ ويزيت دكتر پنج 
ريال تعيين شده بود (بسيار كمتر از حق ويزيت ديگر پزشكان آن زمان)، 
بيشتر مواقع، سر فلزى نوشابه به جاى پنج ريالى داخل صندوق انداخته 

مى شد و صدايى مانند انداختن پول شنيده مى شد.
از زبان دختر دكتر شــيخ گفته اند كه روزى متوجه شد پدرش مشغول 
شستن و ضد عفونى كردن انبوه ســر نوشابه هاى فلزى است. دخترش 
با شگفتى مى گويد: «پدر بازى مى كنى؟ چرا سر نوشابه ها را مى شويى؟» 
پدر پاسخ داد: «دخترم، بيمارانى كه پيش من مى آيند، بهتر است از سر 
نوشــابه هاى تميز اســتفاده كنند تا آلودگى را از جاهاى ديگر به مطب 
نياورند. اين سر نوشــابه هاى تميز را آخر شب در اطراف مطب مى ريزم 
تــا بيمارانى كه پول ندارند و خجالت مى كشــند كه در صندوق چيزى 

نيندازند، از اين ها كه تميز است استفاده كنند.»

 يك سبزى فروش مى گويد: زمانى كه دكتر شيخ تازه در محله سرشور 
مطب بازكرده بود و من هنوز ايشــان را نمى شــناختم هر روز پيش از 
رفتن به مطب نزد من مى آمد و قيمت سبزى ها را مى پرسيد و يادداشت 
مى كرد؛ ولى نمى خريد. پس از چند روز، با كمى پرخاش به او گفتم: «مگر 
تو بازرسى كه هر روز مى آيى و وقت مرا مى گيرى؟» وى گفت: «خير، من 
دكتر شيخ هستم و بهاى سبزى ها را براى آن مى پرسم تا ارزان ترين آن ها 

را براى بيماران تجويز كنم.»

  از دكتر حســين خديوجم نقل اســت: «روزى در مطب دكتر بودم 
و او براى بيمارانش آب پاچه تجويز مى كرد. از ايشــان پرســيدم چرا به 
جاى ســوپ جوجه، آب پاچه تجويز مى كنيد؟» وى گفت: «چون براى 
جبران ضعف بدن بيمار، مانند سوپ جوجه مؤثر است و مهم تر آنكه پاچه 

گوسفند ارزان است.»

  روزى مردى از دكتر مى پرســد: «شــما چرا با اين ســن و خستگى 
ناشــى از كار، از موتورسيكلت استفاده مى كنيد؟» دكتر پاسخ مى گويد: 
«خانه بيمارانى كه من به ديدن آن ها مى روم آن قدر پيچ در پيچ است و 

كوچه هاى تنگ دارد كه هيچ ماشينى از آن نمى تواند عبور كند.»

 همسرم بيمار دكتر شيخ بود.اوبه محكمه دكتر شيخ در خيابان بهار در 
نزديك فلكه برق رفته و هميشه به صورت رايگان ويزيت مى شد.

پس از مدتى همسرم نيمه فلج شد. به طورى كه ديگر نتوانست نزد دكتر 
برود. يك روز جمعه دكتر شيخ سرزده به منزل ما آمد و گفت چرا بيمارم 
مدتى اســت به نزد ما نيامده اســت. پس از ديدن وضعيت همسرم او را 
معاينه كرد. از آن روز به بعد تا دو سال جمعه به جمعه به خانه ما مى آمد. 
پس از معاينه خانمم، كيفش را باز كرده، رويش را برمى گرداند و مى گفت 

هر چه پول مى خواهيد برداريد.

 دكتر شيخ در خانه اش يك چراغ المپاى آويز داشت و به خانواده اش 
سپرده بود در زمانى كه در منزل حضور دارد، آن المپ را جلوى در روشن 
بگذارند. يعنى روشــن بودن اين المپ چه روز و چه شــب نشانه  حضور 
دكتر در خانه اش بود. در نتيجه اگر مريضى در شــب، چراغ ته كوچه را 
روشن مى ديد، با اميدوارى متوجه حضور دكتر مى شد. خانواده دكتر هم 
وظيفه داشتند در را هرموقع از شبانه روز بر روى بيماران باز كنند و آنان 

را بپذيرند.
از قضا زمانى پيش آمده بود كه خود دكتر بيمار شده، تب شديدى داشت 
و در بستر استراحت مى كرد. نيمه  يكى از اين شب ها زمانى كه دكتر براى 
رفتن به دستشويى وارد حياط شده بود، متوجه شد كه چراغ آويز دم در 
خاموش اســت. با اعتراض از اهل خانه خواست تا به او توضيح بدهند كه 
«چرا المپ را خاموش كرده ايد؟» طبيعتاً اهل خانه پاسخ داده بودند: «آقاى 
دكتر! شما خودتان مريض هســتيد. چطورى در اين حالتان مى توانيد 
مريض ببينيد؟» ايشان باز با عصبانيت پاسخ داده بود: «درست است كه 
خودم تب دارم، ولى دستم كه مى تواند نسخه بنويسد. پس چراغ را روشن 

كنيد تا كسى نااميد از در خانه ام برنگردد.»

 يكى از بيماران دكتر شــيخ مى گويد: مرحوم دكتر شيخ براى ديدن 
مريض كوچه هايى را مى رفتند كه اصالً امكان ماشــين رفتن در آن نبود. 
راننده اى تعريف مى كرد كه يك روز با دكتر شــيخ رفتيم به عيادت يك 
مريض. ســر كوچه اى كه پر از گل والى بود، نگه داشتيم و دكتر به من 
گفت كه تو همين جا بمان تا برگردم. زمان خيلى زيادى گذشت و دكتر 
برنگشت. من با خودم گفتم احتماالً خانه، درِ ديگرى داشته و دكتر از آنجا 
بدون اينكه به من توجهى داشته باشد، خارج شده است. از ماشين پياده 
شــدم و رفتم داخل خانه كه ديدم دكتر مشغول درست كردن جوشانده 
است تا آمپولى را حاضر كند و بتواند داروى بيمار را تهيه كند. اين صحنه 

را كه ديدم، خيلى از خودم و فكرى كه در سرم بود، خجالت كشيدم.

روايتى درباره «سارا محمدقاسم»، پزشكى كه همراه همسرش حضور در مناطق محروم را به زندگى در كانادا ترجيح دادند
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سارا محمدقاسم پزشك خيرى است كه از چند 
سال پيش همراه همسرش به مناطق محروم پا 
گذاشــته. روايت او اما از يك مركز آموزشــى 
در تهران آغاز مى شــود: من و همسرم در يك 
بيمارستان آموزشى در تهران با هم آشنا شديم. 
همســرم پس از دانش آموخته شدن از آمريكا و 
زندگــى در كانادا به ايران آمده بود و در يك كادر 
درمانى خيريه براى كمك به بيمارانى كه مشكل 
مالى و ناتوانى جســمى داشتند، مشغول خدمت 
بــود و جالب اينكه من هم بــه صورت اتفاقى در 
فهرست آموزشى آن بيمارستان قرار گرفتم؛ يعنى 
در واقع من دوره آموزشى انترنيم را مى گذراندم و 
هر ماه در يك بيمارستان بودم. آن ماه قرار بود در 
بيمارستان ديگرى مشغول به آموزش باشم، ولى 
به اشتباه و به دليل تشابه اسمى من در فهرست 
آموزشى دانشــجويان آن بيمارستان قرار گرفتم 
و فكر مى كنم واقعاً قســمت و تقدير بود كه ما با 
هم آشنا شــويم. به اين ترتيب، به صورت اتفاقى 
همسرم را در بيمارستانى كه مشغول به كار بود، 
ديدم و با هم آشنا شديم. حاال دو سال و چند ماه 

است كه با هم ازدواج كرديم.
 

 دانش آموخته كه شدم
رفتيم مناطق محروم                                                                          

هر دونفرمان دغدغه كمك به ديگران را داشتيم. 
مثالً مــادرم به من تأكيد مى كرد كه هميشــه 
پزشك خوش رفتار و مهربانى باش و توصيه شان 
اين بود كه از افراد بى بضاعت هزينه ويزيت دريافت 
نكن، حتى اگر توانستى براى تأمين داروهايشان 
كمكشــان كن و مى گفت اين باالترين خيراتى 
اســت كه مى توانى براى ما بدهى. همســرم هم 
همين طور؛ اصــالً يك علت خيلــى مهمى كه 
دوست داشت پزشك شود، همين بود كه بتواند 
بــه افراد مختلفى كمك كنــد. او اصالً به همين 
خاطــر به ايران برگشــت. آنجــا تحصيل كرده 
بود ولى به ايران برگشــت تا بتواند به هموطنان 
خودش بيشــتر خدمت كند. راستش را بخواهيد 
ايده شروع اين كار از همســرم بود و وقتى دوره 
آموزشــى من تكميل شد و دانش آموخته شدم، 
همســرم پيشنهاد داد كه براى طبابت به مناطق 
محروم برويم و آنجا كار كنيم.من هم قبول كردم. 
از روز اول تا االن خيلى ها درباره چرايى اين كار از 
ما سؤال پرسيدند. ببينيد؛ در واقع احساس انسان 
دوستى و كمك به مردم بى بضاعت سبب شد كه 
تصميم بگيريم اول به مردم محروم خدمت كنيم. 
چون همسرم معتقد بود كه آدم وقتى چيزى را به 
دست مى آورد؛ حاال چه مادى و چه معنوى بايد 

زكاتش را پرداخــت كند و مهم ترين زكات براى 
يك پزشــك خدمت به مــردم، بويژه در مناطق 
محروم اســت. چون واقعاً بايد حس درماندگى را 
در اين مردمى كه از همه چيز محروم هستند، از 
نزديك ببينيم تا بتوانيم با كمك به آن ها لبخندى 

روى لبشان بنشانيم. اين ثواب و اجر زيادى دارد.
 

 خوشحالى يك بيمار خستگى را از تنمان 
بيرون مى كند 

وضعيت زندگى دراينجا خيلى قابل مقايســه با 
اســكان در شــهر بخصوص تهران نيست. جايى 
كه براى اســكان پزشــك به ما دادند، امكانات و 
وســايل اوليه زندگى را دارد، ولى قطعاً مشــابه 
منزل خودمان نيست. از آن مهم تر ما به امكانات 
تفريحى هيچ دسترسى اى نداريم. از خيلى امكانات 
اوليه زندگى مثل آب آشاميدنى محروم هستيم و 
مجبور به خريد آب معدنى هستيم. از آن مهم تر 
با توجه به گرم و خشك بودن اين منطقه؛ وجود 
حشرات و موجودات مختلف از جمله عقرب، مار، 
رتيل و... واقعاً ترســناك است. قطعى برق هم در 
روستا داريم و چون گرماى اينجا خيلى وحشتناك 
است، گاهى فضا غير قابل تحمل مى شود. باالخره 
هر تغييرى براى آدم سخت است بخصوص وقتى 
در جايى زندگى كنيد كه امكانات قبلى  را نداشته 
باشــيد؛ عدم دسترســى، دلتنگى و سختى هاى 
زيادى وجود دارد. عالوه بر اين؛ سختى هاى شغل 
پزشكى، مسئوليت و دورى از خانواده هم هست. 
بعضى وقت ها كه خسته مى شويم، شرايط برايمان 
خيلى سخت تر مى شود ولى وقتى خوشحالى يك 

بيمار را مى  بينيم، خستگى از تنمان در مى رود.
 

 از بوشهر تا سيستان و بلوچستان
مــن خودم تــا قبل از شــروع ايــن كار تجربه 
حضور به عنوان پزشــك درروستا را نداشتم. ولى 
همسرم در تعدادى از روستاهاى اطراف تهران و 
قزوين خدمت كرده بود. به صورت مشــترك در 
روستاهاى استان بوشهر و سيستان و بلوچستان 
بوديم. در اســتان بوشهر كه حدود يك سال و دو 
ماه در آنجا ساكن بوديم؛ در بخشى به اسم دشتى 
و كاك منير و دهگان و چند روستاى ديگر فعاليت 
مى كرديــم.. در حال حاضر هــم در جنوبى ترين 
قسمت سيستان و بلوچستان يعنى در شهر سرباز 
روى جكيگور هســتيم كه تقريبا در مرز ايران و 

پاكستان قرار دارد.
 

 بعضى چيزها را بايد از نزديك ديد!  
وضعيت روســتاها در استان هاى مختلف خيلى 

متفاوت است. در بوشهر روستاها از نظر وضعيت 
بهداشتى ســطح قابل قبولى داشتند و مقدارى 
رسيدگى شــده بود. البته بعضى روستاها بودند 
كه اصطالحاً به آن ها «ســيارى» گفته مى شد كه 
امكانات اوليه را هم نداشتند. اين روستاها مربوط 
به عشــاير بودند كه آن جا به صورت كوچ نشينى 
مى آمدند و امكانات اوليه مثل آب آشــاميدنى را 
نداشــتند. از نظر وضعيت بهداشــتى و مدارس، 
اوضاع قابل قبــول بود. وقتى ما ويزيت مدارس و 
دانش آموزان را انجام مى داديم، سعى مى كرديم 
آموزش و فرهنگ ســازى انجام دهيم. ولى اوضاع 
در استان سيستان و بلوچستان واقعاً قابل مقايسه 
با هيچ استانى در ايران نيست. حتى محروم ترين 
روستاى بوشهر هم از اين جا وضعيتش خيلى بهتر 
است. بعضى روستاها حتى آب آشاميدنى و خيلى 
امكانــات اوليه را ندارند. واقعاً بايد ديد تا باور كرد 
كه اصالً انسان مى تواند در چنين شرايطى زندگى 
كند! كــودكان يتيم زيادى هســتند كه توانايى 
تحصيل ندارند. خيلى روســتاها برق و وســايل 
گرمايشــى ندارند. روســتاهاى اينجا در مناطق 
بيابانى هستند و بدون آب، برق، گاز و هيچ امكانات 
ديگرى، گاهى وضعيت خيلى خوفناك مى شود.   

 
 وقتى مى فهميدند زن و شوهر هستيم 

موضوع برايشان جالب مى شد  
مردم روستا خيلى مهربان، ميهمان نواز و با محبت 
هستند. وقتى مى فهميدند ما زن و شوهر هستيم، 
موضوع برايشــان خيلى جالب تر مى شد و زمان 
حــرف زدن يك شــيطنت هايى مى كردند؛ مثال 
با خوشــحالى مى گفتند، اين خانم دكتر يا اين 
آقاى دكتر همسر شماســت. خوششان مى آمد 
كه با هم هستيم و مى گفتند اينكه با هم هستيد، 
اينجا بــودن را برايتان راحت تر مى كند. خيلى ها 
مى آمدند و از مشــكالت زندگى شــان برايمان 
مى گفتند و وقتى به داستان زندگى آن ها گوش 

مى كــردم، نه اينكه بخواهم بگويم خدا را شــكر 
من اين وضعيــت را ندارم؛ ولى واقعاً مى فهميدم 
كه چقدر بايد شكرگزار داشته هاى خودمان باشم. 
مثالً وقتى مى ديدم يك آدمى در چنين وضعيت 
ســختى زندگى مى كند و بــاز هم مى گويد خدا 
را شــكر و اميد به زندگــى دارد، آن وقت به اين 
فكر مى كردم كه خيلى از ماها قدر داشته هايمان 
را نمى دانيم. درددل  هايشان براى ما زياد بود؛ در 
رابطه با مشــكالت خانوادگى، شغلى يا از دست 
دادن ســالمتى و بچه هايشــان حرف مى زدند. 
بعد از يك مدت، دوســت داشتند كه هميشه با 
پزشكان بخصوص من و همسرم درددل كنند. در 
واقع حس مى كرديم اين ها بيمارى خاصى ندارند 
و فقــط مى خواهند بيايند كه با يك نفر درد دل 
كنند و حرف بزنند. چون مى دانستند من به عنوان 
يك پزشك محرم رازشان هستم و خيلى راحت 

حرف هايشان را برايمان مى گفتند.      
 

 شيرينى هاى كاركردن در مناطق محروم
خاطره هاى خوب و شــيرين زياد دارم. مهم ترين 
خاطره ام از بوشــهر اين بود؛ زمانى كه قرار بود از 
بوشهر برگرديم و در هفته آخر مردم از اين موضوع 
مطلع شده بودند، جنب و جوش زيادى پيدا كرده 
بودند. هر روز تعداد زيــادى از مردم مى آمدند و 
ابراز ناراحتى مى كردند. يك خانمى بود كه خيلى 
به من محبت داشــت و من هميشــه به يادش 
هستم؛ او خيلى گريه مى كرد و به من مى گفت: 
«تــو رو خدا نرو» از همه مهم تــر در روزهاى آخر 
و در فصــل گرما كه آنجا اول رطب به بار مى آيد 
و بعد در مرداد ماه كــه اصطالحاً به آن «تموزه» 
مى گويند، رطب ها خرما مى شوند. در واقع رطب 
به اصطالح نوبر خرماست كه مقدارش خيلى كم 
است؛ آن زمانى كه ما مى خواستيم برگرديم زمان 
رطب بود و خيلى جالب بود كه هر بيمارى در آن 
روزهــا براى ما رطب مى آورد؛ حتى به اندازه يك 
بشقاب يا چند دانه كه با خودمان به تهران ببريم. 
كاركنان درمانگاه در هفته آخر، هر روز براى ما غذا 
درست مى كردند و از آن مهم تر احساسى بود كه 
در چهره شان نشان مى دادند. انگار واقعاً قرار است 
يك عزيزشــان از آن منطقه برود؛ ابراز دلتنگى و 
گريه مى كردند. جالب اســت كه بعد از اين مدت 
هنوز هم با ما تماس مى گيرند و دوست دارند كه 
ما دوباره به آنجا برگرديم. در سيستان و بلوچستان 
هم با اينكه مدت طوالنى نيست كه اينجا هستيم، 
ولى خاطره خوب زيادى داريم. يكى از مهم ترين 
مواردش اين بود كه خانم باردارى به من مراجعه 
مى كرد كه 15 ســاله بود. ســن پايينى داشت و 

دچار فشــار خون باال در دوران باردارى و تشنج 
شــد. من تازه به اين منطقه آمده بودم و آن روز 
تنها پزشك منطقه من بودم و خدا را شكر توانستم 
ســريع وضعيتش را روبه راه كنم. حدود يكى دو 
هفته بعد كه بــه ديدنم آمد؛ ديدم حالش خيلى 
خوب اســت و وقتى نوزادش را ديدم و هنگامى 
كه گفت: «ممنون كه جانم را نجات دادى» و پدر 
و مادرش از من تشكر كردند واقعاً احساس خوبى 
داشــتم كه با حضورم موجب كمك به يك مادر 
باردار شدم كه در نهايت توانست فرزندش را سالم 

در آغوش بگيرد.     
 

 قلب هاى مهربان
به دليل اينكه مشــكالت اين منطقه زياد بود و ما 
بــه تنهايى از پس اين مشــكالت بر نمى آمديم و 
مى دانستيم مردم ايران خيلى مهربان و نوع دوست 
هستند؛ تصميم گرفتيم كه از مردم كمك بخواهيم. 
بازخورد اين صفحه خيلى خوب بود، در ابتدا چون 
خيلى صفحه مان شناخته شده نبود و كسى با ما 
آشنايى نداشت، كمك ها زياد نبود، ولى به تدريج 
ميزان كمك ها بيشتر شــد. از همه مهم تر اينكه 
مردم واقعاً واكنش نشان مى دادند و برايشان مهم 
بود. مثالً وقتى عكس كودك فقيرى را مى ديدند 
كه مشكالت مالى و تحصيلى دارد، تمام سعى شان 
را بــراى كمك مى كردند. مــا اميدواريم كه افراد 
بيشترى به منطقه محروم سيستان و بلوچستان 
بيايند. چون واقعاً اينجا شــناخته شــده نيست و 
خيلى ها نمى دانند، اينجا چه مشكالت بزرگى وجود 
دارد و اگر واقعاً مردم شناخت بيشترى پيدا كنند و 
بدانند كه همين كمك هاى كوچكشان چه تغييرات 
بزرگى در اينجا ايجــاد مى كند، مى توان به آينده 
روستاها بيشتر اميدوار شد. حركت ما در ابتدا براى 
تأمين مقدارى مواد غذايى خانواده هاى بى بضاعت 
بود كه با كمك مردم مبلغ بيشــترى جمع آورى 
شد و ما توانستيم تعدادى اسباب بازى و عروسك 
هم براى بچه ها بخريم. چون اينجا فقر بااليى دارد 
و خانواده ها براى تأمين مواد غذايى مشكل دارند، 
چه برسد به خريد وسايل بازى. به همين جهت ما 
مبلغ اوليه را براى تأمين مواد غذايى و عروســك 
گذاشتيم و توانستيم حدود 200 خانوار را پوشش 
دهيم. به تدريج كمك مردم بيشتر شد و ما براى 
بچه ها كفش هم تهيه كرديم. چون اينجا خيلى از 
بچه ها به دليل فقر مالى كفش ندارند و زمين اينجا 
هم كه سنگ و كلوخ است و در اين گرما و آفتاب 
من بچه ها را مى ديدم كه با پاى برهنه روى زمين 
راه مى رفتند؛ اين واقعــاً دردناك بود. حدود 500 

جفت كفش خريديم و به بچه ها هديه داديم.

آنچه مى خوانيد

 مــادرم به من تأكيــد مى كرد كه 
هميشــه پزشــك خوش رفتار و 
مهربانى باش و توصيه شــان اين 
بود كه از افراد بى بضاعت هزينه 
ويزيــت دريافت نكــن، حتى اگر 
توانستى براى تأمين داروهايشان 
كمكشــان كــن و مى گفــت ايــن 
باالترين خيراتى است كه مى توانى 

براى ما بدهى
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 مردم/ حامد كمالى   شغلشان هم پرستيژ دارد و هم 
اينكه تقريبا پول ساز است. بخصوص اگر در يك رشته 
خاص تخصص داشته باشند و كمى هم بين مردم مشهور 
شده باشند. مى توانند در بهترين نقطه شهر يك مطب 

بگيرند، زيرباد كولر مريض ويزيت كنند. 
ازآنجاكه سال ها خون دل و دودچراغ خوردند تا به اينجا 

رسيده اند، ويزيت هايشان هم گاهى اوقات سربه فلك 
مى كشد كه حقشان هم هست. 

باالخره سال ها زحمت كشيده اند و عمرشان را پاى درس 
خواندن گذاشته اند. اما بين پزشكان هم استثنا وجود 

دارد.
كسانى كه به جاى ويزيت مريض زيرباد كولر در مطب 

چندصد ميليونى شيك، بارسفر مى بندند و به مناطق 
محروم مى روند تا دردى از دردهاى پرشمار مردمان آنجا 

كم كنند. 
عده ديگرشــان هم در همان شــهر و مطب خودشان 
هــواى نيازمندان را دارند كه مبادا به خاطر نداشــتن 
هزينه درمان، از خير سالمتى شــان بگذرند. منتى هم 

سركســى ندارند و هيچ جا هوار نمى زنند كه اى مردم! 
ببينيد ما از درآمد ميليونى چشم پوشى كرده ايم و داريم 
خدمت رســانى مى كنيم. همه كارشان را در سكوت و 

بى خبرى انجام مى دهند.
براى همين گفت وگــو كردن با اين پزشــكان جزو 

سخت ترين كارهاى دنياست.

روايت دو

دكتر لعبت گرانپايه يكى از پزشكان خير شاخصى است كه در 
سال هاى اخير خدمات زيادى را در مناطق محروم انجام داده 
اســت. روايت او از ميان سال هاى جنگ و مداواى مجروحانى 
مى گذرد كه به تهران منتقل مى شــدند. وى 54هزار ويزيت و 

1500 عمل جراحى رايگان انجام داده است.

 به من مى گفتند خانم دكتر
من سال 1343 در شهرستان محالت متولد شدم. از كودكى به 
رشتۀ پزشــكى عالقه مند بودم. پدرم مشكل ريوى داشت و من 
خيلى او را دوست داشــتم. در رؤياهاى كودكى ام، آينده ام را در 
لباس پزشــكى مى ديدم. دخترى كه توانسته پدرش را معالجه 
كند. البته ناگفته نماند كه ايشان هم مانند خيلى از پدرهايى كه 
دختر هايشان را «خانم دكتر» خطاب مى كنند، به من لقب پزشك 
داده بود. همۀ اين عوامل موجب شد پزشكى برايم به يك آرزو و 
هدف تبديل شود. متأسفانه پدر در نُه سالگى من از دنيا رفت، اما 
فكر پزشكى هرگز رهايم نكرد. خوشبختانه بعد از انقالب فرهنگى 
در اولين كنكور رشتۀ پزشكى دانشگاه تهران قبول شدم. از آنجا كه 
دوران انترنى من با اوج جنگ همراه شده بود، به چشم مى ديدم 

كه به حضور خانم ها در رشتۀ جراحى بسيار نياز است. 
 

 درخانواده مان پزشك نداشتيم
در دورة ما از 27 شــركت كننده براى رشــتۀ جراحى فقط من 
يك نفر خانم بودم. شــرايط فوق العاده سخت بود، ولى احساس 
مى كردم كه اين سختى به نيازى كه در جامعه نسبت به كمبود 

جــراح خانم وجود دارد، مــى ارزد. از ســال 1361 وارد دنياى 
دانشجويى و سال 1368 دانش آموخته شــدم. در سال 1373 
هم موفق به اخذ درجۀ تخصصى در رشــتۀ جراحى عمومى از 
دانشكدة پزشكى دانشگاه علوم پزشــكى تهران شدم. در بين 
اعضاى درجه يك خانواده هيچ پزشكى نداشتيم و من اولين بودم.

 
 كارمان شده بود مداواى مجروحان جنگ

زمانى كــه در خوابگاه بوديم حمالت هوايى صدام 
به تهران شــروع شــده بود. ضد هوايى ها مدام 
آماده باش بودند. مجبور شديم به زير زمين برويم. 
ســالن زير زمين خوابگاه ، مكان خواب و زندگى 
ما شــده بود. بچه ها دچار مشكالت زيادى شده 

بودند. هم رشــته هم ديگر نبوديم. يك نفر 
مى خواست درس بخواند، يكى ديگر 

مى خوابيد. برخى  بچه ها از صداى 
گريه  و  مى ترسيدند  ضد هوايى 

با اين  مى كردند. تصور كنيد 
درس هاى  آشفتـه  وضعيت 
ســخت پزشــكى را يــاد 

مى گرفتيم. 
تهران، يكــى از مراكز مهم 

محســوب  مجروحان  درمان 
مى شــد و من در بيمارســتان 

شريعتى انترن بودم. يادم هست تمام 

طبقات بيمارستان شريعتى به بخش مجروحان تعلق داشت. 
تعداد نيروهاى كمكى زياد نبود. ما فقط ســه نفر بوديم و بايد 
به تمام بيماران رسيدگى مى كرديم. تعداد پانسمان ها به قدرى 
زياد بود كه حتى اندك زمانى براى استراحت نداشتيم. مى توان 
گفت دقيقاً داخل يك بيمارستان جنگ زده در مناطق عملياتى 
زندگــى مى كرديم. فرض كنيد كل بيمارســتان ســه انترن 
جراحى بيشــتر نداشت و تمام طبقات ساختمان قديمى 
به مجروحان جنگى اختصاص داشــت. اين سه انترن 
از 8 صبح تا ســاعت 2 بعدازظهر فقط مجروحان را 
پانسمان مى كردند. آن هم نه پانسمان هاى معمولى. 
جدار شــكم باز بود و يا دســت و پاى قطع شده. 
دقيقاً همان صحنه هاى جنگى. بچه هاى كم سن 
و ســال 17-16 ســاله با روحيات بسيار قوى 
وقتــى از درد خيس عرق مى شــدند، اما 
يك آه نمى كشــيد و معذرت خواهى 
هم مى كردند كه خواهر ببخشيد كه 

شما به زحمت افتاديد. 
 

 دغدغه خدمت به محرومان 
موجب شد كه «مدد» راه بيفتد

ســال 90 وقتى عضو هيئت علمى 
دانشــگاه تهران بودم، با من تماس 
گرفته شد و خواستند در طرح كمك 
به مردم مناطق محروم شركت كنم. 

اين مســئله واقعاً خوشحالم كرد. شيرينى اين خدمت موجب 
شد كه چند سال بعد با چند نفر ديگر از همكاران خيريه مدد را 
تأسيس كنيم. مدد پنج سال است كه فعاليت خود را آغاز كرده 
و متشــكل از پزشكان متخصص در رشته هاى گوناگون است 
كه با بررسى دقيق به مناطق محروم و دورافتاده سراسر ايران 
سفر مى كنند و خدمات بهداشتى و درمانى رايگانى را به مردم 
ارائه مى دهند.اين ســفرهايى كه مى رويم در معدود زمان هاى 
استراحت و تعطيالت اتفاق مى افتد كه گاهى اوقات همسر و 

مادر و فرزندم هم با من مى آيند.
 

 65كارگاه و ويزيت رايگان براى زنان
من و متخصصين ديگر از ســال 86 مؤسســه مردم نهادى را 
تأســيس كرديم و اكنون مديريت آن بر عهده من است. سبا 
مركز ســالمت بانوان ايران اســت. متأسفانه به دليل فرهنگ 
اشــتباهى كه بين بانوان ايرانى وجود دارد در بسيارى از موارد 
كه دچار بيمارى هايى نظير سرطان پستان مى شوند به پزشك 
مراجعــه نمى كنند و يا زمانى مراجعــه مى كنند كه كار براى 
درمان از كار گذشــته است. ما با علم به اين اتفاق و مشاهدات 
خود در مراجعات بيماران تصميم گرفتيم تا حد توان آگاهى 
بانوان را باال برده و از بيمارى هاى ويژه آنان پيشگيرى كنيم. اگر 
اشتباه نكنم «سبا» بيش از 65 كارگاه و ويزيت رايگان در سراسر 
كشور گذاشته است و طى طرح هايى گروه هايى از بانوان براى 
انجام آزمايش ها دعوت شدند و بيماران بسيارى كه از بيمارى 

خود خبر نداشتند شناسايى شدند.

كارمان شده بود مداواى مجروحان جنگ
زمانى كــه در خوابگاه بوديم حمالت هوايى صدام 
به تهران شــروع شــده بود. ضد هوايى ها مدام 
آماده باش بودند. مجبور شديم به زير زمين برويم. 
ســالن زير زمين خوابگاه ، مكان خواب و زندگى 
ما شــده بود. بچه ها دچار مشكالت زيادى شده 

بودند. هم رشــته هم ديگر نبوديم. يك نفر 
مى خواست درس بخواند، يكى ديگر 

مى خوابيد. برخى  بچه ها از صداى 
گريه  و  مى ترسيدند  ضد هوايى 

با اين  مى كردند. تصور كنيد 
درس هاى  آشفتـه  وضعيت 
ســخت پزشــكى را يــاد 

تهران، يكــى از مراكز مهم 
محســوب  مجروحان  درمان 

مى شــد و من در بيمارســتان 
شريعتى انترن بودم. يادم هست تمام 

زندگــى مى كرديم. فرض كنيد كل بيمارســتان ســه انترن 
جراحى بيشــتر نداشت و تمام طبقات ساختمان قديمى 
به مجروحان جنگى اختصاص داشــت. اين سه انترن 

8از 8از 8 صبح تا ســاعت 
پانسمان مى كردند. آن هم نه پانسمان هاى معمولى. 
جدار شــكم باز بود و يا دســت و پاى قطع شده. 
دقيقاً همان صحنه هاى جنگى. بچه هاى كم سن 

17و ســال 17و ســال 17
وقتــى از درد خيس عرق مى شــدند، اما 
يك آه نمى كشــيد و معذرت خواهى 

به مردم مناطق محروم شركت كنم. 

روايت زندگى دكتر لعبت گرانپايه كه به جهت فعاليت هاى خيرخواهانه اش برنده جايزه جهانى گوهرشاد شده است

54هزار ويزيت و 1500 عمل جراحى رايگان
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قصار اآلیات

حجت االسالم والمسلمین علیرضا پناهیان:
 با وجود مهربانی خدا احســاس تنهایی کاذب است؛ ما در دنیای بسیار منظمی 
زندگــی می کنیم که اگر مهربانی خدا را فراموش کنیم نابود می شــویم. آنچه 
ســبب می شود مهربانی خدا را در نظر نگرفته و دچار تردید و حتی یأس شویم 

احساس تنهایی در تصمیم گیری و شرایط انتخاب است.
خداوند در بهشت انسان را آزاد گذاشت اما او در حالی که مهربانی خدا را فراموش 
کرده بود با وسوسه ابلیس احساس تنهایی کرد و درباره منافع خود به فکر فرو رفته 
و طلب جاودانگی بهشت را کرد، بنابراین احساس تنهایی سخت ترین امتحان الهی 
است به گونه ای که حتی انبیای الهی درباره آن کم می آورند.کسی که همواره نگران 
و مضطرب آینده باشــد دچار قساوت قلب می شود، ما در شرایطی قرار می گیریم 
که به علت امتحان الهی احساس تنهایی می کنیم از این احساس کارمان به جایی 

می رسد که فکر می کنیم خداوند ما را دوست ندارد.
خداوند همواره حامی و هدایتگر بنده خود است اما امروز سبک زندگی و نحوه 

معیشت ما اجازه نمی دهد که معنویت میدان دار اصلی باشد.      
)شبستان(

چهره - خبر

احساس تنهایی سخت ترین 
امتحان الهی است

حجت االسالم پژمان فر )نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس(: 
بــرای ارتقای روخوانــی و روانخوانی قرآن در آموزش و پــرورش، وزارت علوم، 
وزارت کار و برخــی نهادهــای دیگر اقدام ها و تفاهــم نامه های متعددی امضا 

شده است. 
با برنامه منســجمی که با وزارت آموزش و پرورش تــدارک دیدیم پیش بینی 
می کنیم تا پایان سال تحصیلی امسال ۵۰ درصد دانش آموزان توانایی روخوانی 

و روانخوانی قرآن را کسب کنند. 
در حال حاضر بین ۶۵ تا ۸۰درصد دانش آموزان مقطع تحصیلی توانایی روخوانی 
و روان خوانــی قــرآن را ندارند.برای تقویت این امر بناســت گواهی روخوانی و 

روانخوانی قرآن در پایان مقطع تحصیلی برای دانش آموزان صادر شود. 
در حوزه توسعه فعالیت قرآنی جلساتی با معاون رئیس جمهور در امور اداری و 
استخدامی کشــور برگزار کردیم؛ طی تفاهمی که با این معاونت منعقد کردیم 
بناســت در راستای تشــویق به امر روخوانی و روانخوانی قرآن برای کارمندان 

آموزش ضمن خدمت در نظرگرفته شود.  
)قدس آنالین( 

چهره - خبر

۸۰درصد دانش آموزان 
نمی توانند قرآن بخوانند

نگهبانی بر دروازه قلب
ْمَع َوالَْبَصَر َوالُْفَؤاَد ُکلُّ أُولَِئَك َکاَن َعْنُه َمْسُئواًل إِنَّ السَّ

»همانا گوش و چشم و قلب، همه آن ها مورد سؤال واقع خواهند شد«.
 )سوره مبارکه اِسراء/ آیه 3۶(

از موالی متقیان، انسان کامل، حضرت علی)ع( پرسیدند که یا علی! چگونه 
تو »علی« شدی و چگونه به این مقام واال رسیدی؟

حضرت در پاسخ فرمودند: »ُکنُت بَّواباً علی باِب َقلبی«؛ یعنی »پیوسته بر در 
ورودی قلبم نگهبانی می دادم«. حضرت تأکید می کنند برای اینکه انسان به 
مقام واالی بندگی خداوند برسد باید مراقب درِ ورودی قلبش باشد و اجازه 
ندهد هر مطلبی وارد قلبش شود. هر سخنی، هر نگاهی، هر تصویری، هر 
فکری، هر خیالی، هر گمانی، هر نیتی، هر دروغ و غیبتی نباید اجازه داشته 
باشد به راحتی از دریچه چشم و گوش انسان وارد قلب او شود. بهترین کسی 
که می تواند و باید مراقب این دروازه ورودی باشد، بی گمان خود انسان است! 
که باید دائماً بر درگاه ورودی قلبش یعنی چشم و گوش خود نظارت و دقت 
داشــته باشد و هرگاه انسان چنین حفاظتی از چشم و گوش خود داشت، 

قلبش نیز پاک می ماند و نورانی می شود.
انسان باید ناظر اعمال خود باشد و بر خود نظارت داشته باشد تا قلب او به 
انبار گناه و آلودگی تبدیل نشود که اگر چنین شد، دیگر به راحتی نمی توان 
از آثار منفی این گناه ها گریخت. عفونت گناه بتدریج تمام بخش های قلب 
انسان و روح او را درگیر می کند و تبدیل به سرطانی می شود که غلبه کردن 

بر آن یا غیرممکن یا بسیار بسیار دشوار خواهد بود.
در عرفان و اخالق اسالمی نیز بر موضوع »مراقبه« تأکید ویژه ای می بینیم. 
مراقبه یعنی اینکه شخص در هر حالی از حواس پنجگانه خود و رفتاری که 
از او سر می زند مراقبت کند و مواظب باشد کاری که مخالف خواست الهی 

است، انجام ندهد.
عالم وارسته، مرحوم آیت اهلل حق شناس می گوید: » شیطان کامالً به وضعیت 
شما مطلع است که چه کسی احکام شرع را یک دستی گرفته و چه کسی 
خودش را در حضور پروردگار می داند و چه کسی نمی داند؛ چه کسی مراقب 
است و چه کسی مراقب نیست. بنابراین امام صادق)ع( فرمودند: کسی از شر 
این خبیث )شیطان( محفوظ است که دائم در مقام »مراقبه« باشد و خودش 
را در حضور و محضر پروردگار بداند و در ادامه فرمودند: آن کسی که شب و 
االُمهِمُل اِلَوقاتِِه  روزش را بی تفاوت می گذراند، دائم شکار شیطان است؛ َو امَّ

یطان«. َفُهو صیُد الشَّ
بزرگ ترین دروازه هایی که شــیطان می تواند از آن وارد دل انســان بشود، 
چشــم و گوش است. شیطانی که در برابر خداوند قسم یاد کرده است که 
لحظه ای از منحرف کردن فرزندان آدم دست نشوید و در هر لحظه همچون 
دشمنی خونی، بر ســر راه انسان به کمین بنشیند تا او را به دام بدبختی 
و بیچارگی بیندازد و از راه ســعادت، منحرف کند. شیطان همان طور که 
در آیات 1۶ و 17 ســوره اعراف می خوانیم، می گوید: » َقاَل َفِبَما أَْغَویَْتِني 
َلَْقُعَدنَّ لَُهْم ِصَراَطَک الُْمْسَتِقیَم. ثُمَّ َلتَِینَُّهْم ِمْن بَْیِن أَیِْدیِهْم َوِمْن َخلِْفِهْم 
َوَعْن أَیَْمانِِهْم َوَعْن َشــَمائِلِِهْم َواَل تَِجُد أَْکَثَرُهْم َشاِکِریَن«؛ یعنی: »]شیطان 
خطاب به خداوند[ گفت پس به ســبب آنکه مرا به بیراهه افکندی من هم 
برای ]فریفتن[ آنان ]انسان ها[ حتماً بر سر راه راست تو خواهم نشست. آنگاه 
از پیش رو و از پشــت  سرشان و از طرف راست و از طرف چپشان بر آن ها 

می تازم و بیشترشان را شکرگزار نخواهی یافت«.
پس باید هشــیار بود و در برابر دشمنی اینچنین آماده و سرسخت، نباید 
دروازه های ورودی را باز گذاشت. نباید هر چیزی را دید و هر چیزی را شنید 
و هر چیزی را گفت که چه بســا بیشتر این دیده ها و شنیده ها و گفته ها، 
تیرها و نیزه های زهرآگین شیطان باشند. باید مراقب چشم و گوش و زبان 
و دل خود بود که این ها در روز جزا مورد سؤال قرار می گیرند و به تصریح 

آیات قرآن، بر ضد صاحب خویش شهادت خواهند داد.

خــبر

دارالشفا

 حجت االسالم حسنی
امام جمعه سابق ارومیه دار فانی را وداع گفت

والمســلمین  االســالم  حجت  معارف: 
غالمرضا حسنی، امام جمعه سابق ارومیه و 
مجاهد نستوه آذربایجان بر اثر ایست قلبی 

درگذشت.
بنابر اعالم بیت مرحوم، مراســم تشــییع 
پیکر این مبارز نســتوه امروز چهارشنبه 
دوم خرداد از میدان انقالب ارومیه برگزار 
و براســاس وصیت مرحوم فقید، پیکر ایشــان در ایــوان مصالی امام 
خمینی)ره( به خاک سپرده می شود. روزنامه قدس این مصیبت بزرگ را 
به مردم آذربایجان غربی و بویژه شهرستان ارومیه تسلیت می گوید و برای 

بازماندگان صبر و اجر را از درگاه الهی خواستار است.

اعزام ۱۰۰۰مبلغ جامعه الزهرا در ماه رمضان
رسا: معاون فرهنگی تبلیغی جامعه الزهرا)س( گفت: بیش از 1۰۰۰ مبلّغ 
از سوی جامعه الزهرا)س( برای امر تبلیغ در ماه مبارک رمضان به مناطق 
مختلف کشور اعزام شدند. حجت االسالم والمسلمین حسین تهرانی اظهار 
داشت: غالب این مبلغان حکم تبلیغ دریافت کردند و به شهرهای مختلف 
اعزام شدند و برخی از مبلغان هم درخواست حکم نداشتند و با هماهنگی 

این معاونت، مشغول امر تبلیغ هستند.

۴ رکن دین از منظر امام علی)ع( 
ایکنا: امام علی)ع( فرمودند: ایمان چهار رکن دارد؛ توکل بر خدا، تسلیم 
امر خدا بــودن، رضا به قضای الهی و تفویض امــور به خدا؛ بنابراین ما 

وظیفه گرا هستیم نه نتیجه گرا و باید به خدا توکل کنیم.
اینکه فردی بگوید من بخشــی از دین مانند حجاب، زکات، روزه و نماز 
را قبول ندارم، ولی بقیه احکام را قبول دارم مانند کســی است که منکر 
همه دین شود. نعمان بن حارث با مراجعه نزد پیامبر)ص( گفت: ما همه 
احکامی که شما گفتید قبول داریم و عمل کردیم، ولی اینکه علی)ع( را 
خلیفه خود قرار دادی مورد قبول نیســت و بعد هم طبق آیات ابتدایی 
سوره معارج به درخواست خود آن فرد، عذاب الهی بر او وارد و نابود شد.ما 
خداونــد را حکیم، علیم، مهربان و پیامبر و ائمه)ع( را معصوم می دانیم و 
 براین اساس باید منطبق بر دستورات آنان عمل کنیم و حق تخلف نداریم.

البته ســؤال در مورد فلسفه احکام اشکالی ندارد، ولی نباید به نحو انکار 
صورت بگیرد، زیرا این کار با روح دین و تعبد ذات احدیت سازگاری ندارد. 

 معــارف/ آمنه مســتقیمی   در ســال 
2۰۰هجری امام رضا)ع( به اجبار از مدینه به مرو 
آمدند. در مرو مأمون ابتدا پیشنهاد خالفت را به 
حضرت داد که با واکنش منفی امام رضا)ع( روبه رو 
شد. پس از آن مأمون به امام والیتعهدی خود را 
پیشنهاد داد. این پیشنهاد نیز با پاسخ منفی امام 
روبه رو شد، ولی با اصرار فراواِن مأمون و تهدید به 
قتل امام در صورت نپذیرفتن والیتعهدی، حضرت 
با تعیین شروطی مجبور به پذیرش آن شدند، هر 
چند بهــره برداری امام رضا)ع( از این ماجرا برای 
تثبیت جریان و پیشبرد اهداف امامت آشکار شد 
تا جایی که مأمون نتوانست شکست خود از راهکار 
سیاسی والیتعهدی را تاب بیاورد و جنایت بزرگ 

قتل امام)ع( را مرتکب شد. 
از این رو و به منظور بررســی سیره سیاسی امام 
رضا)ع( با حجت االسالم والمسلمین دکتر مهدی 
غالمعلی، عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث 
و مؤلف کتاب »زندگی به سبک خورشید؛ سیری 
در سیره و سبک زندگی امام رضا علیه السالم« و 
حایز رتبه برتر در جشنواره بین المللی کتاب سال 
رضوی در محور »تاریخ و سیره رضوی با رویکرد 

علمی و ترویجی«، به گفت وگو پرداخته ایم.

 آقای دکتر! سیاســت در آموزه های امام 
رضا)ع(، بویــژه پس از پذیرش والیتعهدی 
-که با تعیین شــرایطی از سوی حضرت 
صورت گرفت- چگونه معنا می شود و چطور 
در سیره کالمی و عملی و سبك زندگی آن 

حضرت تبلور یافته است؟
برای بررسی سیاســت در آموزه های رضوی باید 
بیشتر به ســیره ایشان مراجعه شــود تا روایات 
و ســخنان آن حضرت؛ هر چند احادیثی از امام 
رضا)ع( درباره چگونگی برخورد با حکام یا اموری 
که امروزه از آن ها به مسائل سیاسی یاد می شود 
در دست است، اما ســیره و مواجهه آن حضرت 
با حاکمان روزگار قابلیت مطالعات بیشتری دارد. 
بخشی از این سیره به دوران مواجهه امام رضا)ع( 
با هارون عباسی و بخشی به دوره کوتاه حکومت 
»امین« مربوط می شود که گزارش چندانی از آن 
به دلیل کوتــاه بودن زمان حکومتش و درگیری 
امین و مأمون در دســت نیست، اما بخش عمده 
ســیره سیاســی حضرت به دوره مأمون مربوط 

می شود. 
مهم آنکه در همه این دوره ها شــیوه کلی همان 
شیوه ائمه پیشین است، یعنی امام رضا)ع( نیز به 
تبع پدران خود در سیستمی که جائران حاکم اند، 
ورود نکرده و قصد همکاری نداشــتند، اما شرایط 
به گونه ای پیش رفت که حضرت رضا)ع( مجبور 
شدند برحسب ظاهر، والیتعهدی مأمون عباسی را 
بپذیرند. اما با بررسی شرایطی که حضرت به منظور 
پذیرش والیتعهدی مطــرح کرده اند در می یابیم 
هیــچ دخل و تصرف، همراهی و یاری با حکومت 
جائر نداشته اند، چنانکه بنابر نقل شیخ صدوق در 
»عیون اخبارالرضا)ع(« امام رضا)ع( حتی در ابتدا 

با مهاجــرت از مدینه با 
مرو موافقــت نکردند و 
بارها خلیفه در این باره 
به ایشان هشدار داد، اما 
وقتی بناچار پذیرفتند، در 
مراسم بدرقه و در جمع 

خانواده به گونه ای سخن گفتند و رفتار کردند که 
نشــان داد این سفر به اجبار و نامبارک است و در 
تاریخ ماندگار شــده و ذهن تاریخ را روشن کرده 
است. ایشان حتی وقتی به مرو هم رسیدند هنوز 
والیتعهدی را نپذیرفته بودند، اما سپس که جان 
مبارکشان تهدید شد و در معرض خطر قرار گرفتند 
با شروطی والیتعهدی را پذیرفتند. هر چند خالفت 
عباسی به این بسنده نکرد و بر کارشکنی و توطئه 
علیه امام افزود و در نهایت ایشــان را به شهادت 
رساند.مهم آنکه در طول مسیر هم حضرت رضا)ع( 
مردم را آگاه می کردند و تأکید داشــتند این سفر 
به اختیارشان نبوده و می گفتند خالفت عباسی، 
جریان سیاسی باطلی است، چنانکه در نیشابور و 
بیان حدیث »سلسله الذهب« وقتی دژ مستحکم 
الهی را توحید معرفی کردند و وقتی محمل ایشان 
حرکت کرد، فرمودند: »و انا من شــروطها« یعنی 
این توحیدی که درصدد دستیابی به آن هستید 
باید از والیت یا دژ مستحکم اهل بیت عبور کند و 
این از مهم ترین آموزه های رضوی است که تصریح 
می کند این حاکمان نمی توانند دســت شما را در 
دســت خدا بگذارند و اگر می خواهید به توحید 
برســید، باید از والیت و حکومت ما اهل بیت)ع( 

عبور کنید.

 آیا فعالیت ها و مبارزات سیاســی امام 
رضا)ع( فقط به خالفت عباســی محدود 

می شد یا گروه ها و نحله های دیگری بودند 
که حضرت مقابلشــان راهبرد سیاســی 
داشتند و از مجرای سیاست با کارشکنی های 

آنان مبارزه کردند؟
امــام رضــا)ع( در دوران امامت خود با مشــکل 
بزرگی روبه رو شــدند که در دوره های قبل نبود، 
یعنی اگرچــه در دوره های پیشــین انحرافاتی 
مانند ناووسیه، کیسانیه و... رخ داده بود، اما عمر 
و دامنه شــان کم بود و حتی اگر باقی می ماندند 
نیز آسیب جدی در بدنه شیعه ایجاد نمی کردند، 
اما در دوران حضرت رضا)ع( انحراف واقفیه بروز 
کرد و به دلیل هفت امامی بودن موجب انحراف 
جمع قابل توجهی از شــیعه شد و امام رضا)ع( را 
در برابر این گروه از شیعیان پدرشان قرار داد! گروه 
دوم شیعیانی بودند که ترجیح می دادند برای پایان 
دادن به ظلم و جور بنی عباس قیام کنند که این ها 
بیشتر از سادات علوی و حتی برادران امام رضا)ع( 
بودند. جریان سوم شیعیانی بودند که نه با واقفیه 
همراه شدند نه با قیام سادات علوی، بلکه پیرو امام 
رضا)ع( بودند. جریان چهارم اهل سنت هستند که 

امام رضا)ع( را عالم و دانشمند از خاندان رسالت 
می دانســتند و در نهایت اگر حاکمان را به عنوان 
گروه پنجم بیفزاییم، امام رضا)ع( با پنج گروه روبه 
رو بودند که شیوه برخوردشان با هر یک به شیوه 

و سیاستی خاص بود.
در برخورد با واقفیه امــام رضا)ع( از باب بحث و 
محاجــه ورود می کردند. این گروه از جریان هایی 
است که وقت امام را برای بحث های علمی بسیار 
گرفته اند و انگیزه هایشان مادی بود نه سیاسی و 
برای نگهداشــتن وجوه شرعی امام کاظم)ع(، در 
امامت آن حضرت توقف کرده بودند و منکر امامت 
امام رضا)ع( شدند و به شیعه بسیار ضربه زدند و 
ســبب چنددستگی شیعه شدند که امام در کنار 
سیاست استدالل، منطق، مناظره و تنویر افکار، از 
علم غیب هم در مواجهه و مبارزه با آن ها استفاده 
می کردند تا تفاوت حضرت با مردم عادی مشخص 

شود.
شــیوه امام رضا)علیه الســالم( در برخورد با قیام 
ســادات علوی که کار نظامــی می کردند نیز رد 
و مقابله بود و بــا برخی اقدام های آن ها همچون 
آتش زدن خانه ها و کشتن افراد دستگاه خالفت 
و به کشتن دادن مســلمانان و... مخالف بودند و 
حتی برادرشان زیدالنار را که خانه های عباسیان را 
آتش می زد مورد عتاب قرار دادند و با وی مخالفت 
کردند؛ به طــور کلی قیــام کنندگانی که نظم 
عمومی را بر هم زده و کارشان به ثمر نمی رسید و 
اهدافشان الهی نبود در سیاست رضوی مورد تأیید 

و همراهی نبودند.
سیاست امام رضا)ع( در برابر شیعیان پیرو و همراه، 
برگزاری جلسات درس و بحث و تأکید و تصریح 
علنی امامت ائمه)ع( بود، زیرا قبل از آن ائمه مسئله 
امامــت را علنی ابراز نکرده بودند و این خبر برای 

خواص و اهل راز بود. اما امام رضا)ع( به صراحت 
می فرمایند: »االماَم نظــام االمه« و این تصریح و 
بیان صریح امامت و والیت امیرالمؤمنین)ع( را نزد 
مأمون عباسی نیز انجام دادند. عالوه بر این، امام 
رضا)ع( در ارتباط با عموم شــیعیان بر دو مسئله 
عاشورا و مهدویت تأکید داشتند تا محرم حسینی 
و عزای سیدالشهدا )ع( زنده نگاه داشته شود و نیز 
مــردم با مهدویت انس بگیرند و اهمیت هر دوی 
این ها نزد ایشــان در رفتار امام رضا)ع( با دعبل، 

شاعر اهل بیت، مشخص است.
حضرت در برابر اهل سنت بر نقل حدیث تأکید 
داشــتند و از ایشان احادیث فراوان بر جای مانده 
و زمــان حیات ایشــان اواخر قــرن دوم و اوایل 
قرن سوم و دوره شــکل گیری سلسله محدثان 
اســت. بنابراین امام رضا)ع( از فرصت اســتفاده 
کــرده و بر نقل حدیث در برخورد با اهل ســنت 
 تأکید داشتند، چنانکه 2۰هزار نفری که حدیث 
»سلســله الذهب« را نگاشته اند، اغلب اهل سنت 
بوده اند، همچنین »حدیث ایماِن« امام را راویان 
اهل ســنت نقل کرده اند. حتی حضرت رضا)ع( 
ســال ها پیش از آمدن به مرو هم یک دوره درس 
حدیث در مدینه داشــتند که این مسند نوشته 
شده و امروز در اختیار ماست و ناقالن اصلی آن نیز 
اهل ســنت بوده اند، از این رو در منابع اهل سنت 
احادیث بســیاری از امام رضا)ع( وجود دارد، در 

حالی که درباره ائمه پیشین به این تعداد نیست.
همچنانکه عرض شــد با بررسی شــرایطی که 
حضرت بــه منظور پذیــرش والیتعهدی مطرح 
کرده اند در می یابیم هیچ دخل و تصرف، همراهی 
و یاری با حکومت جائر نداشته اند، البته در مواجهه 
با خلفای جور و دســتگاه خالفت، امام رضا)ع( بر 
تقیه تأکید داشــتند یعنی نه با نظام ظالم کنار 
آمده و به آن اعتمــاد کردند و نه قیام نظامی به 
راه انداختند و بنای مشورت و یاری دادن به آن ها 
را نداشتند، اما در صورت اصرار آن ها مشاوره هایی 
می دادند، چنانکــه در نماز عید فطر هم با اصرار 
فراوان پذیرفتند، اما بعد که مردم استقبال کردند 
و دستگاه خالفت به وحشت افتاد، ایشان را از نماز 
باز داشــتند، چون از نفوذ جدی ایشان در هراس 
بودند و این نفوذ مدنظر شخص امام رضا)ع( هم 
نبود. باید توجه داشــت، امــام رضا)ع( در میدان 
سیاســت بســیار زیرک  تر از آن بودند که بازی 
خالفت عباســی را بخورند و با اقتدار زیر بار ظلم 

و خواسته های آن ها نرفتند.

 اگر بخواهیم برای امروزمان از سیاســت 
رضوی نتیجه گیری کلی داشته باشیم این 
سیاســت بر چه مبنا و اصولی استوار بوده 

است؟
سیاست رضوی توحید محور بود و هر چه در آن 
دنبال و انجام می شد از دستورها، توصیه ها، نماز 
خواندن ها برای خدا بود، اما گاهی شرایط ایشان را 
مجبور به تقیه می کرد. بی گمان پیاده کردن چنین 

سیاستی کار مشکلی است. 

 معارف  مطالعه کتاب »انســان 2۵۰ساله« که مجموعه ای 
از بیانــات امام خامنــه ای)دامت برکاته( اســت، اطالعات 
جامــع و جالبی را در باره زندگی سیاســی - مبارزاتی ائمه 
معصومین)ع( به دســت می دهد. فصــل پانزدهم این کتاب 
دربــاره امام رضا)ع( اســت که گزیــده ای از آن پیش روی 

شماست؛
»همیشه چنین است که نزدیکی دینداران به دنیا طلبان از 
آبروی دینــداران می کاهد و بر آبروی دنیا طلبان می افزاید. 
مأمون از دعوت امام هشــتم به خراسان مقاصدی را تعقیب 
می کرد که اما سیاســت او به سیاستی ضد او بدل شد. امام 
علی بن موسی الرضا)ع( با تدبیری الهی بر مأمون فائق آمد 
و او را در میدان نبرد سیاسی ای که خود به وجود آورده بود، 

به طور کامل شکست داد.
هنگامــی که امام را از مدینه به خراســان دعوت کردند آن 
حضرت فضای مدینــه را از کراهت و ناراحتی خود پر کرد، 
به طوری که همه کس یقین کردند که مأمون با نیت ســوء 
حضــرت را از وطن خود دور می کنــد. امام در وداع با حرم 
پیغمبــر، در وداع با خانواده اش هنــگام خروج از مدینه، در 
طــواف کعبه که برای وداع انجام می داد، با گفتار و رفتار، با 
زبان دعا و زبان اشــک، بر همه ثابت کرد که این سفر، سفر 
مرگ اوست. همه کسانی که باید طبق انتظار مأمون نسبت 
به او خوشبین و نسبت به امام به خاطر پذیرش پیشنهاد او 
بدبین می شــدند، در اولین لحظات این سفر دلشان از کینه 
مأمون که امام عزیزشــان را این طــور ظالمانه از آنان جدا 

می کرد و به قتلگاه می برد، لبریز شد.

هنگامی که در مرو پیشــنهاد والیتعهدی آن حضرت مطرح 
شــد، حضرت بشدت اســتنکاف کردند و تا وقتی مأمون به 
صراحت آن حضرت را تهدید به قتل نکرد، آن را نپذیرفتند. 
حتــی فضل بن ســهل در جمعی از کارگــزاران و مأموران 
حکومــت گفت من هرگز خالفت را چنیــن خوار ندیده ام، 
امیرالمؤمنیــن آن را به علی بن موســی الرضــا)ع( تقدیم 

می کند و علی بن موسی دست رد به سینه او می زند.
علی بن موســی الرضا)ع( فقط بدین شــرط والیتعهدی را 
پذیرفت که در هیچ یک از شئون حکومت دخالت نکند و به 
جنگ، صلح، عزل، نصــب و تدبیر امور نپردازد و مأمون که 
فکر می کرد فعاًل در شروع کار، این شرط قابل تحمل است و 
بعدها بتدریج می توان امام را به صحنه فعالیت های خالفتی 

کشانید، این شرط را قبول کرد.
معّمر بن خاّلد از امام هشــتم)ع( نقــل می کند که مأمون 
به امام می گوید اگر ممکن اســت به کسانی که از او حرف 
شــنوی دارند در باب مناطقی که اوضاع آن پریشــان است 
چیزی بنویس و امام استنکاف می کند و قرار قبلی که همان 
دخالت نکردن مطلق اســت را به یادش مــی آورد، و یا در 
ماجرای نماز عید مأمون بــه این بهانه که »مردم قدر تو را 
بشناســند و دل های آنان آرام گیرد« امام را به امامت نماز 
عید دعوت می کند. امام اســتنکاف می کند و پس از اینکه 
مأمون اصرار را به نهایت می رســاند، امام به این شرط قبول 
می کند که نماز را به شــیوه پیغمبر و علی بن ابی طالب به 
جا آورد و آنگاه امام از این فرصت چنان بهره ای می گیرد که 
مأمون را از اصرار خود پشــیمان می ســازد و امام را از نیمه 

راه نمــاز برمی گرداند، یعنی به ناچار ضربه دیگری بر ظاهر 
ریاکارانه دستگاه خود وارد می سازد.

امــا بهره برداری اصلی امام)ع( از این ماجرا بســی از این ها 
مهم تر اســت. تریبــون عظیم خالفت در اختیــار امام قرار 
گرفت و امام در آن ســخنانی را که در طول 1۵۰ سال جز 
در خفــا و با تقّیه و به نزدیکان درجه یک گفته نشــده بود، 
بــه صدای بلند فریاد کرد و با اســتفاده از امکانات معمولی 
آن زمان که جــز در اختیار خلفا و نزدیکان درجه یک آنان 
قرار نمی گرفت، آن را به گوش همه رســاند. در آن سال در 
مدینه و شــاید در بسیاری از آفاق اسالمی هنگامی که خبر 
والیتعهدی علی بن موسی الرضا رسید در خطبه فضایل اهل 
بیت بر زبان رانده شد. اهل بیت پیغمبر که هفتاد سال علنی 
بر منبرها دشنام داده شدند و سال های متمادی دیگر کسی 
جرئت بر زبان آوردن فضایل آنان را نداشت، اکنون همه جا 
به عظمت و نیکی یاد شــدند، دوســتان آنان از این حادثه 
روحیــه و قوت قلب گرفتند، بی خبرها و بی تفاوت ها با آن 
آشنا شدند و به آن گرایش یافتند و دشمنان سوگندخورده 
احساس ضعف و شکست کردند، محدثین و متفکرین شیعه 
معارفــی را که آن روز جز در خلوت نمی شــد به زبان آورد، 

در جلسات درسی بزرگ و مجامع عمومی بر زبان راندند.
در حالی که مأمون امام را جدا از مردم می پســندید و این 
جدایی را در نهایت وســیله ای برای قطــع رابطه معنوی و 
عاطفی میان امام و مردم می خواســت، امام در هر فرصتی 

خود را در معرض ارتباط با مردم قرار می داد.
تشــکیل مجالس مناظره مثل مناظره امام با رهبران ادیان 

و مذاهب مختلــف نیز از جمله این تدبیرهاســت، چنانکه 
می دانیم مأمون از تأثیر این وسیله نیز ناامیدتر می شد.

بنابر روایت یک یا دو بار توطئه قتل امام را ریخت و یک بار 
هم حضرت را در ســرخس به زندان افکند، اما این شیوه ها 
هم نتیجه ای جــز جلب اعتقاد همان دســت اندرکاران به 
رتبــه معنوی امام را بــه بار نیاورد، و مأمــون درمانده تر و 
خشمگین تر شد. در آخر چاره ای جز آن نیافت که به دست 
خود و بدون هیچ واسطه ای امام را مسموم کند و همین کار 
را هم کرد و در ماه صفر 2۰3 هجری یعنی نزدیک دو سال 
پس از آوردن آن حضرت از مدینه به خراسان دست خود را 

به جنایت بزرگ و فراموش نشدنی قتل امام آلود«.

آنچه می خوانید

با بررسی شرایطی که امام رضا)ع( 
بــه منظــور پذیــرش والیتعهدی 
مطــرح کرده انــد در می یابیم که 
آن حضــرت هیچ دخــل و تصرف، 
همراهــی و یاری بــا حکومت جائر 

نداشته اند

معارف

عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث در گفت و گو با قدس تشریح کرد

g والیتعهدی؛ توطئه ناکام مأمون برای امام رضا

امام رضا g چگونه در نبرد سیاسی بر مأمون پیروز شد 

سیاسـت ورزی رضـوی 
بازخوانی فصل پانزدهم کتاب »انسان 25۰ساله«
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گزارش اختصاصی قدس از آغاز تمرینات تیم ملی در ترکیه

تاکتیک استتار در فضای مجازی  و حقیقی
 فوتبال  سینا حسینی  یکــی از بزرگترین دغدغه های 
کارلوس  کی روش در آستانه برگزاری رقابت های جام جهانی 
موضوع آرامش حاکم بر اردوی تیم ملی پیش از آغاز بازی های 
روسیه است. او که به خوبی می داند آشفته بازار عجیبی در فضای 

مجازی علیه تیم ملی به راه افتاده و ممکن است این اتفاق تمام 
برنامه ریزی او و همکارانش را دچار چالش جدی کند تصمیم 
گرفت بازیکنانش را از این فضا دور کند. به همین خاطر پیش از 
پرواز به استانبول به آنها گفت: تا پایان رقابت های جام جهانی در 

فضای مجازی حضور محدودی داشته باشند.
*فضای مجازی ممنوع

کی روش پیش از ترک تهران با بازیکنانش اتمام حجت کرد و 
تاکید داشت که فضای مجازی دشمن اصلی تیم ملی در برهه 

کنونی است لذا باید در این عرصه به صورت محدود و کنترل 
شده فعالیت کنند.همان اتفاقی که در جام جهانی برزیل از 
سوی یواخیم لو در اردوی تیم ملی آلمان در نظر گرفته شد 
تا کادر فنی ژرمن ها بتوانند فضای حاکم بر اردوی تیم ملی 

خود را به خوبی مدیریت کنند.
البته برخی بازیکنان پیش دستی کردند و با اعالم این که تا 
پایان جام جهانی فعالیتی در فضای مجازی نخواهند داشت 

به کادر فنی کمک کردند تا قانون کی روش فراگیر شود.
بر این اســاس به احتمال فراوان دیگر از الیوهای خبرساز و 
استوری های جنجالی بازیکنان فعال در حوزه فضای مجازی 

و سایبری تا پایان بازی های روسیه خبری نخواهد بود .
با این فرمول تمرینات تیم ملی از روز ســه شنبه در کمپ 

ترکیه آغاز شد تا شاگردان کی روش خود را برای بازی روز 
هفتم خردادماه در ورزشگاه فاتح تریم استانبول آماده کنند. 

*فشار مک در موت
در نخستین روز اردو، کی روش و کادرفنی اش فشار سنگینی 

را به بازیکنان حاضر در اردو وارد کردند تا به نوعی ســطح 
آمادگی آنها مورد ســنجش قرار گیرد.» مک درموت « که 
به تازگی دوباره به جمع همکاران کارلوس کی روش اضافه 
شده است در کنار اوســیانو کروز به دقت همه چیز را تحت 
کنترل داشــتند تا کوچک ترین نقطه ضعف در تمرینات را 

کشف کنند و به کی روش گزارش دهند.
*ورود رضائیان

با اضافه شــدن رامین رضائیان به اردوی تیــم ملی حاال تا 

حدود بســیار زیادی ترکیب ایده آل کارلوس کی روش در 
اردو حضور دارند. پیرمورد پرتغالی که زودتر از همه در زمین 
چمن حضور دارد، سعی می کند با وسواس خاصی همه چیز 
را از نزدیک تعقیب کند. او حتی برای این که بابت وضعیت 
تغذیه بازیکنان تیمش دغدغه ای نداشته باشد، از تهران دو 
سرآشــپز را در کادر اجرایی تیم ملی قرار داد تا دیگر هیچ 
مشکلی پیش روی بازیکنان برای ارائه یک بازی با کیفیت 

وجود نداشته باشد.
*استتار تمرینات

در کنار تمام این اتفاقات تدابیر امنیتی کارلوس کی روش 
برای حفظ اســرار تیمش نیز جالب توجه اســت. کارلوس 
از مســئوالن کمپ خواسته اســت کلیه فنس های اطراف 
زمین چمن به نوعی بسته شود که هیچ کسی امکان تماشا 
و فیلمبرداری از تمرینات تیم ملی ایران را نداشته باشد. به 
همین دلیل دو رینگ تابلوهــای تبلیغاتی به ارتفاع نزدیک 
به ســه متر  فنس های زمین چمن را محصور کرده است تا 

کسی متوجه نقشه های تاکتیکی کارلوس کی روش نشود.
*آنالیز کامل

فیلمبرداری تخصصی آنالیزورهای تیم ملی از نوع تمرینات 
دروازه بانــان ، مدافعــان و هافبک ها از نــکات قابل توجه 
تمرین ملی پوشان در استانبول است، تیم آنالیز تیم ملی با 
تجهیزات کامل کنار زمین چمن مستقر شدند تا همه چیز 
بر اساس خواست کی روش زیر نظر باشد.آنالیزورها فرم های 
کاغذی را لحظه به لحظه کامل می کنند و با ارائه آنها به کروز 
اطالعات فردی بازیکنان را لحظه به لحظــه با مربی مورد 
اعتماد کی روش می دهند تا او برابر آنها برنامه ریزی تمرین 

را انجام دهند.
*رونمایی از پیراهن اول

تیم ملی در دیدار تدارکاتی برابر ازبکســتان از پیراهن دوم 
خود پرده برداری کرد و طرح اصلی خود را در قالب پیراهن 
قرمز رنگ به نمایش گذاشت اما هیچ خبری از پیراهن اصلی 

تیم ملی نشد. 
در این رابطه نکته ای قابل توجه است و آن اینکه بازیکنان 
در تمرین دیروز تیم ملی در ترکیه با پیراهن های سه خط 
ســفیدرنگ به تمرین پرداختند. پیراهن هایی که با توجه 
به سادگی آن احتماال پیراهن اول تیم ملی در جام جهانی 

خواهد بود.

ضد حمله

بیرانوند و مظاهری در صدر دروازه بان های آسیایی
ورزش: با پایان یافتن مســابقات مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا و 
مشخص شدن چهره 8 تیم برتر این رقابت ها، سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال 
آسیا  به بررسی این رقابت ها در فصل 2018 پرداخته است. در بخشی از گزارش 
AFC آمده اســت؛ علیرضا بیرانوند از حیث بسته نگه داشــتن دروازه پیشتاز 
است، به طوری که موفق شده در 5 بازی از 8 بازی دروازه خود را بسته نگه دارد و 
پرسپولیس برای دومین فصل متوالی به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 
آسیا راه پیدا کند. هموطن بیرانوند یعنی محمد رشید مظاهری هم بیشترین مهار 
توپ را در 8 بازی اول فصل 2018 لیگ قهرمانان آســیا داشته است. دروازه بان 
ذوب آهن با 31 بار مهار توپ، یک مهار بیشتر از سیوارک تدسونگنوئن، دروازه بان 

بوریرام یونایتد تایلند به نام خود ثبت کرد.

جدیدترین رده بندی تیم های فوتسال جهان
 جایگاه ایران تغییر نکرد

ورزش: ســایت futsalworldranking جدیدترین رده بندی تیم های 
ملی فوتسال را اعالم کرد که تیم ملی ایران همچنان با 1654 امتیاز و بدون 
تغییر نسبت به ماه گذشته در جایگاه ششم جهان قرار دارد.در این رده بندی 
به ترتیب برزیل، اسپانیا،  روسیه، پرتغال و آرژانتین در رده های اول تا پنجم 
جهان و باالتر از ایران قرار دارند. در این رده بندی شــاگردان ناظم الشــریعه 
مانند چند سال گذشته همچنان در رده نخست آسیا قرار دارند و پس از تیم 
کشورمان تیم های ژاپن،  تایلند،  ازبکســتان و لبنان پنج تیم نخست آسیا را 

تشکیل می دهند.
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ورزشـــی

ورزش: به نقل از ســایت SVT Sport سوئد، در حالی 
سامان قدوس به همراه تیم ملی ایران عازم مسابقات جام 
جهانی 2018 روسیه می شــود که ممکن بود او به همراه 

سوئد باشد.
قدوس دربــاره انتخاب ایــران این طور گفــت: انتخاب 
جایگزینی به غیر از ایران را نداشــتم. زمانــی که ایران را 
انتخاب کردم ســوئدی ها از من ناراحت شدند که سوئد 
را انتخاب نکردم. در آن زمان از ســوی رسانه ها و جهت 

مختلف تحت فشار زیادی قرار گرفتم.
قدوس در پاسخ به سوال »چه چیزی نیاز داشتی تا سوئد 
را انتخاب کنی؟« گفت: چه بســا می توانستند مرا تحت 
نظر داشته باشند حداقل احساس می کردم که مرا زیرنظر 
دارند. آن ها هیچ تماسی با من نگرفتند . ستاره ایرانی در 
مقابل درباره احترام طرف مقابل یعنــی ایران در دعوت 
کردنش این طور گفت: در مقابل من از سوی طرف ایرانی با 
احترام زیادی مواجه شدم. برعکس سرمربی تیم ملی سوئد 
کارلوس کی روش، سرمربی ایران با من تماس تلفنی داشت 
و با احترام با من صحبت کرد. البته پس از این تماس تلفنی 

نیز من منتظر بودم و پاسخی به آن ها ندادم. 

قدوس درباره اینکه چطور کی روش او را قانع کرد، گفت: 
کی روش در نهایت موفق شد مرا قانع کند. او به من درباره 
پستی که قرار است در ترکیب ایران بازی کنم توضیحاتی 
داد. او از سبک بازی تیم ملی برایم گفت و از موفقیت هایی 
که می توانم به همراه تیم ملی ایران داشــته باشم، حرف 
زد. البته او فقط مرا از لحاظ کالمــی قانع نکرد بلکه واقعا 

می خواست من به تیم ملی ایران بیایم.
وی در ادامه درباره دعوت شدن به تیم ملی سوئد پیش از 
رقابت های مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه و پوشیدن 
پیراهن ایران گفت: در آن زمان این طــور نبود که بتوانم 
ایران یا سوئد را انتخاب کنم. ایران تنها جایگزین بود. زمانی 
که ایران را انتخاب کردم سوئد از من ناراحت شد. فشار های 
زیادی از سوی رسانه ها و مردم سوئد در آن زمان به سوی 
من روانه شد. مردم از داستانم اطالعی نداشتند. به همین 
خاطر در آن زمان نامه هــا و ایمیل های زیادی را دریافت 
کردم. آن ها از من خواستند که سوئد را ترک کنم و فقط 
از این کشور خارج شوم. هیچ تهدید جانی نداشتم ولی با 
توجه به اینکه من در اینجا متولد شــده و رشد کرده بودم 

انتظار داشتند سوئد را انتخاب کنم.

کی روش مرا قانع کرد تا ایران را انتخاب کنم

قدوس: از سمت سوئدی ها به خاطر انتخاب ایران 
تحت فشار بودم

امروز؛ مراسم قرعه کشی یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا

نبرد با قطری ها یا دربی 87 ؟
ورزش: مراسم قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 
آسیا امروز و از ســاعت 16 به وقت محلی )12:30 به وقت تهران( 
درمالزی مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار می شود و هشت تیم 

راه یافته به این مرحله، رقبای خود را می شناسند.
مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آســیا در منطقه غرب، در 
حاکمیت تیم های ایرانی و قطری اســت. پرسپولیس و استقالل از 
ایران و السد و الدحیل از قطر غربی های صعود کننده به یک چهارم 
هستند و قرعه کشی این منطقه از میان این چهار تیم برگزار می شود. 
در شرق آسیا هم کره جنوبی با دو نماینده بیشترین تعداد تیم را در 
یک چهارم نهایی دارد. چونبوک هیوندای و سوون سامسونگ از کره 
جنوبی، تیانجین چین و کاشیما آنتلرز ژاپن چهار نماینده شرق آسیا 
هستند و قرعه کشی یک چهارم هم بین این تیم ها صورت می گیرد.

*احتمال رویارویی استقالل و پرسپولیس
پرسپولیس با پشت سر گذاشتن الجزیره امارات و استقالل با پشت 
سر گذاشتن ذوب آهن به مرحله یک چهارم نهایی راه یافته اند. به 
این ترتیب هیجان انگیزترین قرعه قاره آسیا می تواند تقابل این دو 
نماینده ایران و برگزاری بزرگ ترین دربی قاره کهن باشد. هیجان 
این دیدار وقتی بیشتر می شود که استقالل و پرسپولیس در دیداری 
که میهمان هستند، فقط می توانند 10 درصد سکوها را  در اختیار 

داشته باشند.

شفر: وریا در
 8۵ درصد بازی ها 

دفاع راست بود
ورزش: وینفرد شفر سرمربی استقالل 
در واکنــش به صحبت هــای کارلوس 
کی روش گفت: در 85 درصد مسابقات 
ما وریا غفوری به عنوان مدافع راســت 
بازی کرد. هر کسی که مسابقات لیگ را 
پیگیری و تماشا کرده باشد از این نکته 
آگاه است. به عالوه اینکه این مشخص 
بود ما برخی مواقع به دلیل مصدومیت، 
وریا را به عنوان وینگر راســت استفاده 
کردیم. مهم تــر از همه چیــز کیفیت 
خارق العاده وریا غفوری است. او به خوبی 
نقش یک دفاع راســت را با عملکردی 
مدرن و محکــم به نمایش گذاشــت. 
سرمربی استقالل در مورد حسینی نیز 
گفــت: در مــورد دروازه بان ها صحبت 
کنیم. اگر شما دو دروازه بان خوب داشته 
باشید، باید هر دوی آن ها را بازی دهید. 
این یک حقیقت ســاده است. به عنوان 
یک مربی باشگاهی این کار من است که 
همه بازیکنانم را در بهترین شکل ممکن 
حفظ کنــم و بــرای دروازه بان ها بازی 

کردن مهم ترین تمرین است. 

لیست خرید پرسپولیس لو رفت
ورزش: هرچند پرسپولیس در نقل و انتقاالت تابستان پیش  رو محروم بوده 
و با دستور فیفا نمی تواند بازیکن جذب کند، اما مسئوالن باشگاه پرسپولیس 
با چند بازیکن وارد مذاکره شده اند و حتی توافقات اولیه هم با این نفرات انجام 
شده است تا در صورت باز شدن پنجره نقل و انتقاالتی این بازیکنان را به تیمش 
اضافه کنند. مهدی شیری، مرتضی تبریزی، ســروش رفیعی، مهدی و ترابی 
نفراتی هستند که در لیســت خرید برانکو قراردارند. البته دو بازیکن دیگر در 
پست هافبک و مهاجم در تیررس پرسپولیسی ها قراردارند ولی نام آنها هنوز 

فاش نشده است.

کریمی: کی روش گفت هدایتی باید 
رئیس فدراسیون باشد

 فارس: علی کریمی در مورد اظهارات اخیر کی روش اظهار داشت: من قبل از 
جام ملت های آسیا سال 2015 از تیم ملی کناره گیری کردم و طبیعتا از جلسه 
شبانه ســاعت یک و نیم بامداد اطالعی ندارم و بهترین شخصی که می تواند 
پاسخ دهد خود حاج حســین هدایتی اســت.اما درباره برخی صحبت های 
سرمربی تیم ملی درباره آقای هدایتی که کمک های مالی زیادی به تیم ملی 
داشته و خودم شاهدش بودم.ایشان یادشان هست که در طبقه 26 هتل آزادی 
)رستوران( گفتند شــخصی مثل هدایتی باید رئیس فدراسیون یا همیشه 
کنار تیم ملی باشد و یک صندلی VIP برایش در ورزشگاه اختصاص دهند. 

نمی دانم شاید آن موقع بحث پول مطرح بوده که آن حرف ها را می زد.
کریمی در پایان اظهار داشــت: من قبل از این هم در مصاحبه هایم در مورد 
کمک مالی حاج حســین هدایتی بــه تیم ملــی در اردوی آفریقای جنوبی 
صحبت کرده بودم که ایشان روی مرا زمین نینداختند و مبلغ قابل توجهی را 
به تیم ملی دادند. البته تا آن جا که می دانم کمک  های دیگری هم به تیم ملی 

داشته اند که اگر خودشان صالح بدانند درباره اش صحبت می کنند.

توافق رسمی نکونام با نساجی برای 
لیگ هجدهم

ورزش سه: مدیران باشگاه نساجی در اولین گام با جواد نکونام سرمربی 
موفق و جوان خود برای فصل آینده لیگ برتر هم به توافق رســیدند. 
در جلسه ای نکونام با مسئوالن باشگاه از جمله علی امیری مدیرعامل 
نساجی بر سر موضوعات مالی به توافق رسید تا بر اساس قراردادی که 
از سال گذشته داشــت در لیگ برتر هجدهم به عنوان سرمربی روی 
نیمکت این تیم بنشیند. در این جلسه همچنین دستیاران جواد نکونام 

نیز با باشگاه نساجی توافق کردند و در لیگ برتر کنار او خواهند بود.

اللهیار صیادمنش آبی پوش شد
ورزش: اللهیار صیادمنش که یکی از ســتاره های تیم ملی نوجوانان 
ایران در جام جهانی بود، با عقد قراردادی به استقالل پیوست. استقالل 
که فصل قبل هم موفق شد مهدی قائدی را در کنار چند جوان دیگر 
جذب کند، با جذب صیادمنش نشان داد که پروسه جوانگرایی در این 

باشگاه همچنان ادامه دارد.

تیام  در تست پزشکی الکویت
ورزش: پندار توفیقی معاون ورزشــی باشگاه استقالل در گفت وگو با 
سایت رسمی این باشگاه، درباره وضعیت مامه تیام مهاجم استقالل و 
شایعات پیرامون این بازیکن گفت:  خبر عقد قرارداد تیام با الکویت صحت 
ندارد. تیام درحال حاضر در سنگال است. در حالیکه توفیقی این خبر را 
تکذیب کرده، اما منابع خبری غیر رسمی از کویت اعالم کردند دیروز 

مامه تیام برای حضور در تست پزشکی وارد باشگاه الکویت شده بود.

شیری با پرسپولیس به توافق رسید
ورزش: انتقال مهدی شیری مدافع تیم فوتبال پیکان به پرسپولیس 
قطعی شده و این در حالی است که پرسپولیس از جذب بازیکن جدید 
محروم بوده و حکم دادگاه CAS درباره این پرونده طی روزهای آتی 
صادر خواهد شد  دو باشگاه پیکان و پرسپولیس در این باره به توافق 
رسیده اند که در صورت محرومیت نقل و انتقاالتی پرسپولیس، مهدی 
شــیری نیم فصل اول را در پیکان بازی کند و نیم فصل دوم به جمع 
سرخ پوشان پایتخت ملحق شود. پیکانی ها این خواسته مهدی شیری 
را پذیرفته اند و براساس اخبار دریافتی شیری 5 روز پیش با مسئولین 

باشگاه پرسپولیس مذاکره کرده است.

یک ملی پوش دیگر به گیتی پسند پیوست
ورزش: ملی پوش فوتسال کشورمان به گیتی پسند اصفهان ملحق 
شد. محمد شجری، بازیکن فصل گذشــته تیم فوتسال تأسیسات 
دریایی با عقد قراردادی یک ســاله و برای فصل جدید لیگ برتر به 
گیتی پسند اصفهان پیوست. شجری سال گذشته با تیم ملی به مقام 
قهرمانی آسیا دســت یافت.گیتی پسند تاکنون عملکردی موفق در 
نقل وانتقاالت داشته و ستاره های زیادی چون مهدی جاوید و مهران 

عالیقدر را جذب کرده است.



آغاز تغييرات در كادر فنى به اميد پيروزى

جودوكاران در جاكارتا جواب مى گيرند؟
 جودو  ورزش  نتايج ضعيف تيم هــاى ملى جودو در 
رقابت هاى اخير، مســئوالن فدراسيون را برآن داشت براى 
برون رفت از وضعيت فعلى تغيير در كادر فنى اين تيم ها را 

در دستور كار خود قرار دهد.
 تيم هاى ملى جودو كشورمان از ابتداى سال جارى رقابت 
هــاى مختلفى را در رده هاى ســنى نوجوانــان، جوانان و 
بزرگساالن تجربه كرده اند كه متأسفانه هرچه رو به جلوتر 
رفتيم خروجى مثبتى نداشته و اغلب با شكست هاى بعضا 

فاجعه بار به تهران بازگشته اند. 

*نزول نوجوانان
 تيم ملى نوجوانان ايران كه سال گذشــته با دو برنز عنوان 
هشتم آسيا را كسب كرده بود، در اين دوره با هدايت امين 
شاطرزاده نه تنها پيشرفت نداشت كه در مسير پسرفت گام 
برداشت. شاطرزاده نزديك به يك سال هدايت تيم نوجوانان 
را برعهده داشت كه حاصل آن تنها يك برنز و كسب عنوان 

نهمى آسيا بود. 
*كورسوى اميد به جوانان

تيم جوانان اما عملكرد به مراتب بهترى داشت. احمد كاظمى 
كه پيش از اين توانايى خود را در تيم ملى جوانان به نمايش 
گذاشــته بود، در مدت يك ســالى كه اين تيم را در اختيار 
داشــت، نتايج خوبى با اين تيم كســب كرد. اگرچه عنوان 

ششمى برازنده جودوى  ايران نيست. 
 *درجا زدن بزرگساالن

اما تيم ملى بدون سعيد ماليى و جواد محجوب در واقع هيچ 
است. محمد منصورى هرچه بيشتر تجربه كسب مى كند، 
با تيم ملى نتايج ضعيف ترى براى جــودوى ايران به ثبت 
مى رساند. اعزام هشت جودوكار به تورنمنت روسيه و شكست 
هفت جودوكار در مراحل نخست، گواه اين ادعاست. وحيد 
نورى نيز بعد از سفرهاى متعدد، در اين تورنمنت موفق به 

كسب چند پيروزى شد. 
شكســت و حذف نمايندگان ايــران در رقابــت هايى كه 
چهره هاى سرشناس جودو جهان در آن غيبت داشتند و در 
واقع يك تورنمنت سطح پائين بود، نشان از ضعف كادر فنى و 

حمايت بى دليل فدراسيون و شخص محمد درخشان دارد. 
*وعده هاى سرمربى تيم ملى

اما محمد منصورى سرمربى تيم ملى جودو دراين خصوص 
معتقد است:«باتوجه به شــرايط مساعدى كه براى تمرين 
و آماده سازى تيم فراهم شده اســت،تمام سعى كادرفنى 
ابتدا ايجاد فضايى آرام و بــى دغدغه براى تمرين بچه هاى 
جودوى ايران است،ســپس اميدواريم بــا آمادگى كه ملى 
پوشان بدســت مى آورند بتوانيم درجاكارتا بهترين نتيجه 
را براى كاروان ورزش كشوركســب كنيــم. »وى در مورد 
پيش بينى اش از نتايج شــاگردانش گفت:« خودتان خوب 
ميدانيد كه بهترينهاى جودوى جهان درقاره آسيا هستند. 
ضمن اينكه جودو يك رشته ركوردى نيست كه بشود قبل 
ازشروع رقابتها و آغاز جدال ورزشكاران براى بچه ها مدال و يا 
عنوانى را پيش بينى كنيم. االن طال خيلى گران شده و اصال 

نمى شود سمتش رفت! البته اين مزاح بود ولى همانطورى 
كه گفتم من به بچه هاى تيمم اعتقاد دارم و مى دانم با جان 
و دل دارند براى كسب موفقيت دربازى هاى آسيايى 2018 

جاكارتا تالش مى كنند.»
 *بزرگترين كاروان

جالب اينكه با اين وضعيت اميرحســين سياحى ،دبير كل 
فدراسيون جودو در بازى هاى آســيايى جاكارتا مى گويد: 
فدراســيون جودو تقريباً بزرگ ترين كاروان اعزامى را دارد 
چون با سه رشته جودو، جوجيتســو و كوراش و در هر دو 

بخش بانوان و آقايان در اين بازى ها شركت مى كند.
دبير كل فدراســيون جودو افزود: برنامه ريزى هاى خوبى 
انجام شده و اردوهاى تداركاتى از سال گذشته استارت خورده 
و به صورت فشرده و جدى هم در داخل كشور و هم در قالب 
اردوهاى خارجى براى خانم ها و آقايان در حال پيگيرى است. 

سياحى مالك فدراسيون جودو و كوراش كشور را نه اعزام 
تعداد زيادى ورزشكار بلكه كسب تعداد مدال هاى بيشتر و 

خوش رنگ تر عنوان كرد.
*مقايسه با دور قبل

وى در توضيح عملكرد فدراســيون جــودو در بازى هاى 
آسيايى دور قبل بيان كرد: از زمانى كه بازى هاى آسيايى 
راه افتاده و جودو در ايران شــكل گرفته مــا در هر دوره 
بازى هاى آســيايى يك ســهمى در مدال داشــتيم اما 
متأســفانه در بازى هاى آســيايى دور قبل بــراى اولين 
بار در تاريخ جــودوى ايران هيچ مدالى كســب نكرديم 
البته بــا برنامه ريــزى و تمرين هايى كــه در حال انجام 
است و ســرمايه گذارى كه در فدراسيون شده، بازى هاى 
آسيايى اين دوره بسيار اميدواركننده است و ان شاء اهللا   

مدال هاى قابل توجهى به دست خواهيم آورد.

صعود تاريخى شمشيربازى سابر ايران 
به رده چهارم جهان

ورزش: پس از پايان رقابت هاى شمشيربازى جايزه بزرگ مادريد  اسپانيا كه تيم  
 ملى اسلحه سابر ايران به عنوان هشتمى جهان دست يافت، فدراسيون جهانى 
شمشيربازى جديدترين رنكينگ سال 2018 را اعالم كرد كه در اين رده بندى 
تيم   ملى شمشيربازى اسلحه سابر ايران با يك پله صعود براى اولين بار در تاريخ در 
رده چهارم قرار گرفت.  در اين رده بندى تيم هاى كره جنوبى، ايتاليا و مجارستان 
به ترتيب در جايگاه هاى اول تا سوم قرار دارند و تيم هاى بزرگى همچون روسيه، 

آلمان ، آمريكا و فرانسه پس از ايران در اين رده بندى ديده مى شوند.

گاليه ركابزن تيم ملى در آستانه بازى هاى آسيايى
دانشور:درمانم را قطع كردند

ورزش: ركابزن طاليى ايران در بازى هاى آسيايى اينچئون گفت: مصدوم هستم 
اما از زمانى كه وارد اردوى تهران شدم درمانم قطع شده است. به نظر مى رسد 
شايد به مدال آورى ام در بازى هاى آسيايى اطمينان ندارند.   محمد دانشور گفت: 
يك سال است از ناحيه همسترينگ پاى چپ مصدوم هستم اما چون بازى هاى 
داخل سالن آسيا و قهرمانى آسيا 2018 را پيش رو داشتم اگر درمان مصدوميتم 
را شروع مى كردم آن مسابقات را از دست دادم. بنابراين بعد از آن رقابت ها درمانم 
را شروع كردم اما به رسيدگى بيشترى نياز دارم. من در مشهد حدود 20 روز ، 
روزى سه جلسه كارهاى درمانى مختلفى بر روى پايم انجام مى دادم اما از روزى 
كه وارد اردوى تهران شدم درمان قطع شده است. به نظر مى رسد آن توجه الزم 
را به من ندارند. نمى دانم به مدال آورى ام در بازى هاى آسيايى اطمينان ندارند 

يا فكر مى كنند من با همين وضعيت هم مى توانم مدال بگيرم.

زنگ خطر براى كشتى ايران
 هجوم بى سابقه آزادكاران دومليتى به 

تيم هاى اروپايى
ايسنا: رقابت هاى كشــتى آزاد قهرمانى اروپا با قهرمانى بالمنازع روسيه در 
خاك خودش به پايان رسيد، اما اين رقابت ها يك هشدار نيز براى كشورهاى 
مدعى از جمله ايران بود. قبل از فروپاشى شوروى، كشورهاى مدعى در رشته 
كشتى محدود بودند، اما از سال 1993 كشــورهاى تازه استقالل يافته نيز با 

استفاده از كشتى گيران روس كار را براى ساير مدعيان سخت تر كردند.
 اما حاال تيم هاى اروپايى غربى نيز رو به استفاده از كشتى گيران روس آورده اند 
كه در مسابقات امسال قهرمانى اروپا حضور پر تعداد كشتى گيران بلوك شرق در 
ساير تيم ها بيش از پيش به چشم آمد. در رقابت هاى قهرمانى اروپا حدود 24 
كشتى گير دو تابعيتى  براى تيمهاى ديگر به ميدان رفتند كه سهم روس ها پر رنگ 
تر از كشتى گيران گرجستانى و اوكراينى بود. اين تغيير تابعيت يك زنگ خطر 
براى كشورهاى مدعى از جمله ايران است، چرا كه از اين پس در مسابقات جهانى 
يا  المپيك با يك كشتى گير روس سر و كار ندارند چرا كه ممكن است براى قهرمان 
شدن مجبور شوى سه يا چهار حريف روس را از پيش رو بردارى. البته كشورهايى 
مثل ايتاليا حتى رو به استفاده از كشتى گيران كوبايى آورده اند و در مسابقات 
اخير ايتاليا با دو  كشتى گير كوبايى و يك كشتى گير روسى صاحب دو مدال شد؛ 

كشورى كه پيش از اين محلى از اعراب در كشتى آزاد نداشت.

عبدولى: فعالً از دوستان و بچه محل هايم 
كتك مى خورم!

ورزش سه:از گوشه و كنار خبر مى رســد كه عبدولى در آستانه 30 سالگى 
تصميم عجيبى گرفته است. او مى خواهد راه امير على اكبرى را رفته و به رشته 
MMA روى بياورد. على اكبرى هم بعد از محروميت بابت دوپينگ به سمت 
اين رشته رفت و موفق شد. سعيد عبدولى در همين زمينه گفت:  چند روزى 
است كه تمرين را در اين ورزش شروع كرده ام. مى خواهم در اين ورزش خوش 
بدرخشم.االن در شهر خودم تمرين بوكس انجام مى دهم تا فعال از دوستان 
و آشــنايان و بچه محل هاى خودم كتك بخورم تا ببينم چه زمانى مى توانم 
به فرم مسابقه برسم. من كتك خورده عالم و آدم هستم. هيچ كس را نزدم و 

هميشه كتك خورده ام. حاال هم كه مى خواهم بروم MMA كتك بخورم!   

*آندره آ پيرلو، ستاره فوتبال ايتاليا در يك بازى باشكوه با حضور ستاره هايى 
چون باجو، دل پيرو، دى ناتاله، ياكويينتا، اينزاگــى، رونالدو، توتى و ويرى از 

فوتبال خداحافظى كرد.
*مانوئل پيگرينى، سرمربى مشهور شيليايى، ســكان هدايت وستهام را به 

دست گرفت.
*باشگاه آرسنال بنا بر گزارش BBC پس از مذاكره با اوناى امرى تصميم به 

عقد قرارداد با اين مربى اسپانيايى گرفته است.
*منابع معتبر در انگليس و ايتاليا گزارش مى دهند كه جانلوئيجى بوفون فاصله 
چندانى با حضور در پاريسن ژرمن ندارد، گفته مى شود او با انتقال به پاريس، 

ساليانه هفت ميليون يورو دريافت خواهد كرد.
*امير عابدزاده با جلب رضايت كارلوس كى روش اكنون به اولين بازيكن تاريخ 

باشگاه ماريتيمو در جام جهانى تبديل شده است.
*  بعد از جدايى پيتر اشــتوگر از تيم دورتموند، سران اين تيم آلمانى لوسين 
فاوره  سرمربى سابق مونشن گالدباخ، هرتابرلين و نيس را به عنوان سرمربى 

جديد خود معرفى كرد.

خبر

خبر
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 اميدوارى وزير
 به مدال آورى كاراته

ايسنا: وزير ورزش و جوانان كاراته را پنجمين رشته  مدال آور 
ايران در المپيك معرفى كرد. مسعود سلطانى فر گفت: همه كشورها 

خوب كار مى كنند و با تمام توان وارد مى شوند. يكسرى رشته ها سطح 
بااليى در آسيا دارند و در جهان هم خوبند مثل كاراته كه اكنون وضعيت 
خوبى در آن داريم. به ويژه كه المپيكى شده و خوشبختانه در 2020 هست 
و يقين دارم در جاكارتا مدال ميگيريم و در المپيــك هم مدال داريم و 

كاراته پنجمين رشته مدال آور ايران در المپيك خواهد بود.
وى گفت: انتظارها از كاراته باال است و ما تالش داريم با كمك كميته 

به رشــته هاى مدال آور منابع بيشترى اختصاص بدهيم و در 
كنار توجه به رشــته هاى مادر به مدال آورها نيز توجه 

داريم و اين توجه براى كاراته نيز وجود دارد.

شكست نوروزى و  عالميان  
در تور جهانى پينگ پنگ

ورزش: دو ملى پوش تنيس روى ميز كشــورمان در آغاز تور 
جهانى هنگ كنگ مقابل حريفان خود شكست خوردند. 

  رقابت هاى تور جهانــى تنيس روى ميز هنگ كنــگ در حالى آغاز 
شد كه دو ملى پوش كشــورمان در جدول مقدماتى مقابل حريفان خود 

شكست خوردند.
نيما عالميان كه به مصاف ما تى اتز چين بــا رنكينگ 4 دنيا رفته بود، 4 
بر صفر و با نتايج 11 بر 6، 11 بر 3، 11 بر 8و 11 بر 5 نتيجه را واگذار 
كرد و افشين نوروزى نيز در ديدار با آنتونى هاچارد از فرانسه 4 بر 2 

شكست را پذيرا شد. نوشاد عالميان هم كه در دور اول با قرعه 
استراحت روبرو شده بود، در دور دوم به مصاف برنده 

نمايندگان هلند و تايوان مى رود.

 
درخواست خادم براى 
تقدير از حريف عبدولى

ورزش: رســول خادم در نامه اى به رئيس كميته انضباطى و 
حقوقى فدراســيون كشتى، خواستار بررســى رفتارهاى بهنجار و 

پسنديده مهدى فالح  در اين كميته شد.   پيش از اين كميته انضباطى 
فدراسيون كشتى از رفتار بهنجار و جوانمردانه حسن يزدانى، يداله محبى 
و محمدعلى گرايى در رقابت هاى انتخابى، تقدير كرد كه اين اتفاق هم به 
درخواست رسول خادم رخ داده بود.  حاال بازهم رئيس فدراسيون كشتى 
چنين درخواستى را به كميته انضباطى درباره يك كشتى گير ديگر 
ارائه كرده است.  اين كشــتى گير در جريان كشتى نخست خود 

مقابل عبدولى به رفتارهاى عجيب حريف خود واكنشى نشان 
نداد. در اواسط اين كشتى عبدولى قصد ترك تشك را 

داشت و در نهايت با اصرار مربيان به مبارزه 
ادامه داد.
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اميرمحمد سلطانپور:  هفتاد و هشت سال پس از اينكه پرو موفق 
شد در 10بازى پياپى ملى شكست ناپذير باشد، پاداش تالش خود 
را نه با اولين قهرمانى در كوپا آمريكا، بلكه با كســب سهميه جام 
جهانى براى نخستين بار در 36ســال گذشته گرفت. مسير آن ها 
براى صعود به اولين جام جهانى بعد از سال 1982 شاهد اتفاقات 
دراماتيك و غيرقابل انتظارى بود. در ميانه راه مسابقات مقدماتى 
جام جهانى در منطقه آمريكاى جنوبى و در حالى كه از 6بازى اول 
خود تنها 4امتياز كسب كرده بودند، به نظر مى رسيد كه دچار يك 
سرنوشت شوم ديگر شده اند اما چند خوش شانسى پياپى باعث شد 
پرو اعتماد به نفس و انگيزه الزم را پيدا كرده و با راهيابى به پلى آف، 
دو ديدار نفسگير ديگر با نيوزيلند را نيز پشت سر بگذارد و به جام 

جهانى 2018 روسيه صعود كند.
*سرمربى

بهترين دســتاورد ريكاردو گاره كاى آرژانتينى و 59ساله كه از 
2015 هدايت پرو را به دست گرفت اين بود كه سفيد و قرمزها 

را به آرامش و اعتماد به نفســى رساند كه براى مدت ها اين تيم 
از آن دور بود. او از زمان به دســت گرفتــن هدايت پرو گروهى 
از جوانان جوياى نام اين كشور را كشــف كرد و حتى در زمان 
عملكرد و نتايج ضعيف نيز در كنار آن ها باقى ماند تا توانستند 

در نهايت نتايج خوبى را رقم بزنند.
*ستارگان

اديسون فلوِرس را مى توان ستاره موفق پرو در مسابقات مقدماتى 
جام جهانى لقب داد. او با 5گل زده جزو دو گلزن برتر كشورش بود و 
اين تعداد گل را در پست هافبك رقم زد كه نقش كليدى او را بيش از 
پيش نشان مى دهد. پدرو گالِس نيز در درون دروازه بحران طوالنى 
مدت نبود يك دروازه بان مطمئن براى پــرو را از بين برد و نقش 

ويژه اى در كسب سهميه كشورش بازى كرد.
*مهره قدرتمند

جفرسون فارَفن مهاجم كهنه كار و قديمى پرو بعد از پنج بازى اول 
مقدماتى ديگر به تيم ملى دعوت نشد، اما بعد از غيبت رافائل ِگِريرو، 

«پوگبا» و زيارت خانه خدا 
در آستانه جام جهانى 

ورزش: پل پوگبا، ستاره تيم ملى فرانسه، پيش از شروع جام جهانى، راهى 
مكه شد و به زيارت خانه خدا رفت.

جام جهانى روسيه تا كمتر از ســه هفته ديگر آغاز خواهد شد و فرانسه با 
تعدد ســتاره هايى كه در اختيار دارد، از مدعيان كسب قهرمانى در اين 
رقابت ها خواهد بود. پوگبا نيز راهى مكه شده تا با آمادگى روحى و ذهنى 

بيشترى در اين ديدار حاضر شود.
او در ويديويى كه در اينســتاگرامش منتشر كرد نوشــت:  اهللا اكبر، خدا 
بزرگترين است. فقط كسى كه به اينجا مى آيد مى تواند حس و حالش را 
درك كند. بنابراين اميدوارم هر كسى كه به مكه نيامده، يك روز به اينجا 
بيايد. اينجا بسيار زيباست، نمى توانم حسم را توصيف كنم. ان شاء اهللا يك 
روز به اينجا بياييد. پوگبا سال 2016 از يووه به منچستريونايتد پيوست كه 
رقم اين انتقال 114 ميليون دالر بود و ستاره فرانسوى به گرانترين بازيكن 
تاريخ در آن سال تبديل شد. تابستان گذشته، نيمار با 222 ميليون يورو 

از بارسا به پى اس جى پيوست و ركورد پوگبا را شكست.

روى خط روسيه
22 روز تا

در چند بازى آخر دوباره پيراهن تيم 
كشــورش را به تن كرد و جانشين 

خوبى براى او بود.
*ستاره غايب

كاپيتان و بهتريــن گلزن تاريخ پرو 
يعنى رافائل گريرو اصلى ترين اميد 
اين كشور براى جام جهانى محسوب 
مى شــد اما به خاطر مثبت اعالم 
شدن دوپينگ، بازى هاى پلى آف 
مقابل نيوزيلند را از دســت داد و از 

جام جهانى نيز محروم خواهد بود.
* نوظهور

رناتو تاپيا يكى از اولين كشف هاى 
گاِركا از زمان انتخابــش به عنوان 
ســرمربى پــرو بــود و از آن زمان 
پيشــرفت قابل مالحظه اى داشته 
است. تاپياى 22ساله كه در پست 
هافبك دفاعى براى باشگاه فاينورد 
هلند توپ مى زنــد، احتماال از جام 
جهانى روســيه به عنوان ســكوى 
پرتابى براى پيشــرفت بيشتر خود 

استفاده خواهد كرد.

پرو؛ حضور دوباره بعد از 36سال   معرفى  تيم هاى جام جهانى (10)



چهارشنبه   2    خرداد  1397
 7   رمضان 1439 23 می 2018  سال سی و یکم  شماره  8692 

گزارش

مراسم اولین جایزه ادبی ملی استاد محمد قهرمان 
برگزار شد

به یاد قهرمان بی نظیر محلی سرایی 
 ادب و هنر/ جلیل فخرایی   
اولیــن جایزه ادبی ملی اســتاد 
محمد قهرمان به کتاب تحقیقی 
پژوهشی نفائس المآثر اثر دکتر 
سعید شفیعیون استاد دانشگاه و 
 پژوهشگر اصفهانی تعلق گرفت.

و  اســتادان  مراســم  ایــن  در 
پژوهشگران دانشگاه و متخصصان ســبک هندی حضور داشتند. دکتر 
محمود فتوحي، با خاطرنشان ساختن این موضوع که دوره صفویه یكي از 
دوره هاي اوج ادبیات ایران است، گفت: در این دوره تاریخی، ایران از جهاتی 
در کانون نگاه ها قرار گرفته اســت. این استاد رشته زبان و ادبیات فارسی 
دانشگاه با اشاره به اینكه ایران فرهنگی در دوره صفویه قلمرو بسیار وسیعی 
داشته است، اظهار کرد: در این دوره عالوه بر تنوع افق های فكری و فلسفی 
 و زیبایی شناسی، انبوهی از قلمروهای بكر برای محققان ایجاد شده است. 
 در ادامه دکتر یاحقی، اســتاد رشــته زبان و ادبیات فارسی و دیگر داور 
این جایزه، به بیان خصوصیات شــخصیتی اســتاد قهرمــان پرداخت و 
یادآور شد: رباعیات استاد قهرمان تلفیقی از خیام و صائب است. او افزود: 
 قهرمان، دستي هم در محلی سرایی داشت که در این عرصه بي نظیر بود.

دکتر ســاکت، داور و دبیر اولین دوره جایزه ادبی قهرمان نیز اظهار کرد: 
آیین نامه این جایزه در هفتمین جلسه شورای مرکزی آثار مفاخر و اسناد 
دانشــگاه در تاریخ 5 آبان 1395 به تصویب رســید و در نشست خبری 
 در 26 اردیبهشــت 1396 با رونمایی از پوستر، فراخوان جایزه اعالم شد.

 وی با اشاره به اینكه در دوره نخست کتاب ها و رساله  های مقاطع تحصیالت 
تكمیلی در سه سال اخیر بررسی و داوری شده است، اضافه کرد: در این دوره 
20 اثر )11 کتاب، 7 پایان نامه دوره ارشد و یک رساله دکتری و یک مقاله( 
ارسال شده است که پس از بررسی اولیه و بر اساس آیین نامه جایزه ادبی 
 استاد قهرمان 14 اثر )8 کتاب و 6 پایان نامه و رساله دکتری( قابل داوری بود.

دبیر نخســتین دوره جایزه ادبی محمد قهرمان در این مراسم گفت: در 
26 اردیبهشــت 1396 فراخوان نخستین دوره جایزه ادبی استاد محمد 
قهرمان اعالم و تا فروردین 1397، 20 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال 
 شــد که 14 اثر شایســته راهیابی به بخش داوری تشخیص داده شدند.

دکتر ســلمان ســاکت افزود: هیئت داوران این جایزه دکتر محمدجعفر 
یاحقی، دکتر محمود فتوحی، دکتر راشد محصل، دکتر سلمان ساکت و 

پروفسور ریكاردو زیبول بودند.

14

ادب و هنر

گفت و گو با محمدرضا وحیدزاده به بهانه انتشار کتاب »سبک شناسی هنر انقالب« 

ادبیات انقالب و کمبود پشتوانه نظری
 ادب و هنر/ خدیجه زمانیان - موسوی  
اگرچه ادبیات بر جریان فكری غالب هر جامعه ای 
تاثیرگذار است اما عموما جریان های ادبی پس از 

جریان های فكری و فلسفی شكل می گیرند. 
یک جامعه وقتی دارای تفكر نظام مند می شــود 
برای اکــران عمومی آن تفكر به جهان ادبیات و 

تمثیل روی می آورد. 
انقالب اسالمی نیز از این قاعده مستثنا نیست. اگر 
از تفاوت های جزئی و فردی آثار ادبی قبل از انقالب 
چشم بپوشیم، مهمترین ویژگی شعر و نثر قبل از 
انقالب، عنصر اعتراض است که در اکثر شاعران 
 مذهبی و خصوصا ملی گرا به چشــم می خورد. 
اما انقالب سال 57 زمین بازی را از اعتراض و نفی 

یک تفكر به اثبات تفكری دیگر تغییر داد. 
اینكه این تفكر چه بود و چقدر مدون شده است، 
مشخص است، اما اینكه این تفكر با چه ادبیاتی 
به اکران عمومی درآمد مسئله ای است که هنوز 

جای کار بسیاری دارد. 
مهمتر از همه نظام مند بودن پیام ها و محتوایی 
است که قرار اســت در اکران عمومی یک تفكر 
به نمایش گذاشــته شــود. به هــم ریختگی و 
ناهماهنگی در نمایش یک تفكر نه تنها در اصل 
آن تفكر شبهه ایجاد می کند که تالش سایر افراد 
دغدغه مند را نیز بر باد می دهد. نمونه مصداقی اش 
تبلیغاتی اســت که فرهنگ مصرف را در کشور 
 دقیقا برعكس تفكر انقالب اسالمی کرده است. 
»ســبک شناســی هنر انقالب« از محمدرضا 
وحیدزاده، نمونه ای از تالش علمی برای توصیف 
پیام های ادبی تفكر انقالبی - اســالمی است که 
نویســنده با اصول دانشگاهی آن را تدوین کرده 
اســت. در ادامه گفت و گوی قدس با این شاعر 

جوان کشورمان را می خوانیم:

 کتاب »ســبک  شناســی هنر انقالب 
اســالمی«، اولین کتاب مــدون نظری در 
خصوص سبک شناسی هنر انقالب اسالمی 
اســت. با توجه به این مسئله برای نوشتن 
این کتاب به چه منابعی رجوع کردید و آیا 
به لحاظ نظری به آثار سبک شناسی پیش از 

خود، توجه داشته اید؟ 
بله. جای تأسف دارد که پیش از این کتابی با این 
موضوع نوشته نشده است و این اولین اثر منتشر 

شده با این موضوع است. 
پیش از این در خصوص ســبک شناســی هنر 
انقالب اســالمی مقاله های زیادی نوشــته شده 
اســت اما هیچ یک از آن ها در کتاب مســتقلی 

مدون نشده بود. 
درجلســه نقد و رونمایی این کتاب که در حوزه 
هنری برگزار شــد، دکتراحمد تمیم داری گفت 

که من در نوشتن این کتاب به نظرات دیگران هم 
توجه داشته ام و سند مهم و قابل اعتنایی نبوده 

که در این کتاب به آن پرداخته نشده باشد. 
در بخش اول کتاب که به مباحث نظری سبک 
شناســی پرداخته ام، ســعی کردم از نظر همه 
استفاده کنم و همه آثار قبل از خودم را ببینم و 
از میان آن ها موضع خودم را برای ورود به بحث 

هنر انقالب برگزینم. 

 به عقیده شما جهان بینی ادبیات انقالب 
اســالمی چه تمایزی با ادبیات دهه 30 و 40 
داشته که منجر به ایجاد سبک جدیدی شده 

است؟
ببینید هر رفتار انسانی از سبک خالی نیست؛ نوع 
راه رفتن، حرف زدن، رانندگی، معماری و هنر ما 
ویژگی هــای متمایزی دارد که آن را از بقیه جدا 
می کند و این خواه ناخواه برگرفته از زیســت و 
نگاه ما به عالم است. هنر انقالب هم از این مسئله 

مستثنا نیست. 
کار سبک شناس این است که مانند یک کارگاه 
ســراغ اثر برود و وجوه تمایز و اشتراکاتی که در 
یک اثر تبدیل به شــخصیت شــده، پیدا کند و 
به عنوان ســبک اثر معرفی کند. در این لحظه 
سبک شناس به دنبال جهان بینی خالق اثر نیست 
و فقط در حال کشــف اثر است. جهان بینی در 

مرحله بعد قرار می گیرد. 
مثالً در ریشــه یابی ویژگی ســبک شناختی، 
سبک شناس ممكن است به دنبال بیان جنبه های 
واقع گرایانه هنر انقالب باشــد که برآمده از روح 
انقالب است و یا اثبات این مسئله که هنر انقالب 
نمادگراست و در این هنر، تمایلی به سمت رمزها 
و نمادهــا وجود دارد این تمایــل به خاطر نگاه 
هنرمند انقالب اســت که با غیب و باطن نسبت 
دارد و برای بیان هنری آن عوالم ناچار اســت به 

نماد متوسل شود. 

 ویژگی های مشــترک هنرمندان انقالب 
چیست؟ 

من در بخش آخر کتاب به این مسئله پرداخته ام. 
به نظر من بیان گرایی، واقع گرایی، نماد گرایی، 
اســلوب گرایی، فــرم و مدرنیت، شــخصیت و 
صراحت و پراکنده گزینی و اقتباس ویژگی های 
هنر انقالب و از جمله شــعر انقالب است که در 
آثار این دوره دیده می شــود و بسامد آن در آثار 

انقالب باالست. 

 سبک شناسی چه کمکی به هنر انقالب 
می کند؟ 

هر کدام از این ها کار خودش را می کند. ممكن 
اســت هنرمندی که آثار مانــدگاری هم دارد از 
حوزه نقد، پژوهش و نظریه اطالع خاصی نداشته 
باشد و به صورت جوششــی و فطری دست به 
خلق اثر بزند و یا با نبوغی که در قلم او هســت 
اثــرش را بیافریند. البته انتظاری هم نیســت 
هنرمند از سبک شناسی چیزی بداند چون کار 

هنرمند خلق و آفریدن اثر است. 
حتی ممكن است منتقد هم به معنایی نظریه های 
ادبی و هنری را نتوانــد تبیین کند اما به دلیل 
سال ها ممارست در این حیطه می تواند آثار ادبی 
را نقد کنــد و ایرادها را بگیرد. همه این ها از هم 
جداست، نظریه ادبی و هنری با نقد متفاوت است. 
حتی نقد انواع دارد که هر کدام از دیگری متفاوت 

است و روش مختص خودش را دارد. 
خیلی وقت ها از هنرمنــدان انتظار می رود همه 
این هــا را بدانند و یا از پژوهشــگر انتظارداریم، 
پژوهــش او به کمک خلق اثر ادبی بیاید. ممكن 
اســت پژوهش هیچ وقت به کار خلق اثر هنری 

نیاید اما گره راه دیگری را باز می کند. 
 جامعه ادبــی و هنری بخش هــا، خیایان ها و 
کوچه های مختلف زیــادی دارد که هر کدام از 

این ها وظیفه ای بر عهده دارند. 
کار سبک شناسی هنر انقالب هم برای شناخت 
بیشــتر هنر انقالب اســت که ســبب می شود 
مخاطب معرفت بهتری از خود و جامعه اش پیدا 
کند و تأثیرهای خــودش را جای دیگری باقی 

بگذارد. 

 ادبیات و هنر انقالب را با توجه به گذشت 
چهار دهــه از عمرش در چــه جایگاهی 

می بینید؟ 
هنر انقالب اسالمی به دلیل نوپا بودن و نداشتن 
پیشینه آنچنان که باید و شاید معرفی نشده است. 
بخــش هایی هم که برای معرفی این هنر وجود 

داشته است از بار علمی مناسب برخوردار نبوده 
است و همه این ها به دلیل همین نوپایی این هنر 

است. 
این در حالی است که در غرب چندین سده کار 
نظری و تولیدی پشــتوانه هنر آن هاست، اما در 
هنر انقالب این زمینه ها فراهم نبوده و جاهایی از 
این پیشینه ها فاصله گرفته است به همین دلیل 
این هنر در حال حاضر غنای نظری الزم را ندارد 
که البته همه این ها به خاطر نوپا بودن، طبیعی 
اســت اما شایسته اســت در خصوص این هنر 

کارهای بیشتری انجام و بازخوانی شود. 
در واقع ســبک شناســی و مباحث نظری هنر 
انقالب اسالمی می طلبد کسانی وارد این حیطه ها 
شوند و به غنی تر شدن پشتوانه نظری هنر انقالب 

کمک کنند. 
به آن اندازه که در همه این سال ها شاهد کارهای 
خالقه بوده ایم، کارهای پژوهشی نداشته ایم و از 
این نظر دچار خأل هستیم. البته هنر انقالب هم 
در این سال ها مراحل زیادی را پشت سر گذاشته، 
فراز و فرودهای زیادی را طی کرده و جریان های 
زیادی را پشت ســر گذاشته است و عنوان هنر 
انقالب هم عنوان کلی است که باید مشخص تر 

از آن حرف زد. 
به هر حال بعد از گذشت چهار دهه توانسته ایم در 
حیطه های نقاشی، شعر و ادبیات به آثار ماندگاری 

برسیم که از این منظر قابل اعتناست. 

 قله های ادبیات انقالب اسالمی از نظر شما 
چه کسانی هستند؟ 

در دوره ابتدای شــكل گیری انقالب اســالمی 
هنرمندانــی ماننــد کاظــم چلیپا، حســین 
خســروجردی، حبیــب اهلل صادقی، بــرادران 
گودرزی و عبدالحمیــد قدیریان آثار ماندگاری 
از خودشــان خلق کردند، این هنرمندان، تجلی 
زمانه خودشان و جلوه هنری تاریخی خودشان 

هستند. 
هنر انقالب هنوز متوقف نشــده است با وجود 
اینكه خیلی از این هنرمندان، پیشكسوت شده اند 
و کمتر کار می کنند و بیشتر به کارهای پژوهشی 
می پردازند اما نسل جوانی مثل دانیال فرخ،علی 
حیاتی، حســن روح االمیــن، طراحان انقالب 
اســالمی و یا هنرمندان بی نام و نشان دیگری 
روی کار آمده اند که آثارشان همچنان مؤثر است. 
در شــعر هم همین طور اســت، هنــر انقالب 
اسالمی با آثار قیصر امین پور،علی معلم، علیرضا 
قزوه، سلمان هراتی، علی موسوی گرمارودی و 
بسیاری دیگر آغاز شده است و با شاعران جوانی 
مثل میالد عرفان پور، مهدی سیار و بسیاری از 

شاعران دیگر ادامه دارد. 
هنرمندان نســل چهــارم انقالب پــا به عرصه 
گذاشته اند و در حال خلق اثر هستند، این نشان 
می دهــد هنر انقالب اســالمی، هنری در حال 

حرکت و پویاست. 

جامعــه ادبی و هنــری بخش ها، 
خیابان هــا و کوچه هــای مختلــف 
زیــادی دارد کــه هــر کــدام از 
 این ها وظیفــه ای بر عهده دارند

کار ســبک شناســی هنر انقالب 
هم برای شــناخت بیشــتر هنر 
انقالب اســت که باعث می شود 
مخاطب معرفت بهتــری از خود و  

جامعه اش پیدا کند

آنچهمیخوانید
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مستند

نگاهی به مستند »شجریان؛ از سپیده تا فریاد«
چاووش خوان! شرح هجران مختصر کن

»شــجریان؛  مســتند  فارس: 
از ســپیده تا فریاد« بــا روایت 
بخش هایی از زندگی محمدرضا 
شــجریان از 31 اردیبهشت در 
سینمامارکت عرضه شده است. 
مستند »شــجریان؛ از سپیده تا 
فریاد«، اثری بی آالیش است که 

هدفی جز همدلی و کنار گذاشــتن منیت ها ندارد، مستندی تشریحی 
)نریشن و دانای کل( که به نگرش هنری و سیاسی استاد آوازخوان ایرانی، 
محمدرضا شــجریان می پردازد، کارگردان با استفاده از حوادث سیاسی 
ایران، زندگی ســوژه اش را روایت می کند، روایتی در بســتر موسیقی با 
چاشنی سیاست. هویت صاحب پرتره برای مخاطب قابل درک و تفسیر 
می شود، زیرا مهدی طوســی )کارگردان مستند( برخالف مستندهای 
شخصیت محورِدیگر، انعکاس درون صاحب پرتره را پشت تاریخ تولد و 
کودکی سوژه مخفی نمی کند و مستقیم به اصل مطلب می پردازد. اثری 

که شاید غبارها را از چهره سوژه اش پاک کند.
مستند »شجریان؛ از سپیده تا فریاد« روایتی دراماتیک دارد و مخاطب 
بخوبی فراز و نشیب های سوژه را لمس می کند، روایتی جذاب که از تعهد 
خود نسبت به واقعیت عدول نمی کند و با استفاده از تدوین منطبق با توالی 
زمانی، مصاحبه با افراد سرشناس حوزه موسیقی )حسین علیزاده، داریوش 
پیرنیاکان و علیرضا نوربخش(، به کارگیری اسناد و انتخاب درست واژه های 
نریشن، به مخاطب اجازه پیش داوری نمی دهد به همین دلیل ششدانگ 
حواس تماشاگر به نام اثر می خورد تا سیر مستند را از دست ندهد؛ زیرا 
هر فصل از اثر پازلی برای تکمیل چهره ســوژه است، اما رفتار کارگردان 
قابل تأمل و هوشمندانه است، او در بیان زوایای هنری استاد بزرگ آواز، 
پرشکوه رفتار می کند و از سوی دیگر با استفاده از اسناد تاریخی روایت 
درست از حوادث ملتهب سیاسی را بدون کم و کاستی بازگو می کند و در 
کالمی دیگر او به مخاطبش باج نمی دهد و برای پرهیاهو کردن و یا جذب 
بیشتر مخاطب حقیقت را تحریف نمی کند. روایتی که یکی از نکات آن، 
آشنایی مخاطب با چهره حقیقی هواداران امروز و مخالفان دیروز شجریان 
است، اثری که آیینه نگری در برابر واقعیت است و همین واقعیت، موجب 
فروریختن گارد مخاطب با هر تفکری می شــود. کارگردان، بین »چهره 
هنری« و »عنصر سیاسی« بودن خط کشی قرار می دهد، اولی را چهره ای 
برای مردم و محبوب در تمام جامعه معرفی می کند و دومی عنصری برای 

سوءاستفاده مقطعی رسانه ها و احزاب قلمداد می کند.

به بهانه پخش مستند پرتره » عالی نسب«؛ قصه یک قهرمان تولید ملی در قاب سیما

آلورای عالی نسب علیه والور انگلیسی
 سیما و ســینما/ زهره کهندل   مستند 
»عالی نسب« که شب گذشته از شبکه مستند 
ســیما پخش شــد، در قالب مســتند پرتره و 
همچنین با پس زمینه ای تاریخی، به یک قهرمان 
ملی گمنام، اما مهم و تأثیرگذار در حوزه اقتصاد 
پرداخت. تا به حال فیلم های مســتند بسیاری 
درباره هنرمندان، ورزشکاران، چهره های مطرح 
ادبی و فلســفی و اســوه های اخالقی و جنگی 
ســاخته شده اســت، اما بندرت پیش آمده که 
فیلمی درباره یک الگوی فکری و عملی در حوزه 

اقتصاد ببینیم. 
شــاید هم دلیل این نبود، کمبــود چهره های 
تأثیرگذار و مهم اقتصادی باشــد. ضمن اینکه، 
اقتصاددان ها  شخصیت، زندگی و دستاوردهای 
برخالف قهرمانان ورزشی و هنرمندان، آنچنان که 
الزمه یک فیلم است دراماتیک به نظر نمی رسد، 
اما مهدی عوض زاده، کارگردان مســتند »عالی 
نسب« با ساخت این فیلم نشان داد که می توان 
قهرمانــان تولید ملی را هم در قالب جذاب فیلم 

سازی، معرفی کرد. 
او درباره ســاخت این مســتند بــه خبرنگار ما 
می گوید: انتخاب ســوژه کامــالً اتفاقی بود. من 
مســتند ساز هستم و ســوژه های جذاب مرا به 
سمت خودش می کشــاند، قبل از اینکه شروع 
به ســاخت این مستند کنم، آقای عالی نسب را 
در حد و اندازه یک اســم و اینکه سازنده لوازمی 
چون ســماور، بخاری و یا چراغ های والور است، 
می شناختم. او ادامه می دهد: نقطه شروع ماجرای 
من در جریان تولید مســتند »عالی نسب« به 
چند ســال پیش برمی گردد، از مطالعه تعدادی 
مطلب در نشریه ای که با موضوع اقتصاد مقاومتی 
تهیه شده بود و به اقدام های کم نظیرعالی نسب 
اشاره داشت. او خاطرنشان می کند: بعد از اینکه 
آن مطالب را مطالعه کردم متوجه شــدم با چه 
شخصیتی روبه رو هستم. پیگیری های بیشتری 
را انجام دادم تا به این موضوع پی بردم که او در 

مؤسسه دین و اقتصاد بوده است. 
به آنجا رفتم و در آنجا با کتابی روبه رو شــدم که 
در قالب مصاحبه در اولین سالگرد فوت او منتشر 
شده بود، کتابی که گفت وگوهای بسیار خوبی با 
افراد مختلفی در حوزه های فرهنگی، اقتصادی و 
سیاسی داشت و منبع بسیار خوبی برای تحقیق 
و پژوهش هایم برای ساخت این مستند محسوب 

می شد.

 متأسفانه هیچ تصویری از او نداشتیم
دسترسی به آرشیو غنی برای ساخت مستندهای 
تاریخی بسیار مهم است، مشکلی که عوض زاده 
در ســاخت این مســتند با آن مواجه شده بود، 

نداشتن آرشــیوی برای تولید این فیلم مستند 
بوده اســت. عوض زاده می گوید: »عالی نسب« 
شخصیتی داشت که همیشه پشت صحنه بود 
و هیچ تمایلی نداشت در قاب دوربین ها نمایان 

شود. 
او ادامه می دهد: هرچه جلوتر می رفتیم دستمان 
خالی تر می شــد. در واقع راجع به کســی فیلم 
می ســاختیم که هیچ تصویری از او نداشــتیم 
با اینکه مدیای ما تصویری بــود. خانواده آن ها 
چندان تمایلی به همکاری نداشــتند درحالی 
که عکس های خانوادگی و دست نوشته هایی از 
ایشان به جا مانده که می توانست کمک زیادی در 
ساخت مستند به ما بکند، ولی در مدت دوسال 
ساخت مستند، خانواده ایشــان با ما همکاری 

نکردند. 
او خاطرنشــان می کنــد: فقط آرشــیو 

تصویــری، عکس و صوتی و بســیار 
مختصری در مؤسسه دین و اقتصاد 
)مؤسسه ای که عالی نسب در اواخر 
عمرش آن را تأســیس کرد( وجود 

دارد که از آن استفاده کردیم. 
بــه  اشــاره  بــا  زاده  عــوض 
محدودیت هــای بودجــه ای در 
ساخت این مستند می گوید: برای 
پــر کردن خألهای آرشــیوی از 
ایشان، دستمان باز نبود. پرتره ای 
از ایشــان طراحــی کردیم که در 
طول فیلم به مرور کامل تر می شد.

 بیشتر ســعی کردیم که شخصیت 
ایشــان را در بزنگاه های تاریخ معاصر 
ایران بویژه در ماجرای ملی شــدن 
دهیم.  نمایــش  نفــت  صنعــت 
شخصیت ایشــان در این مستند 
در بستر تاریخ معاصر ایران روایت 
می شود و از تصاویری که مربوط 
به آن وقایع می شــد، استفاده 

کردیم. 

 عالی نسب؛ شخصیتی چند وجهی
سوژه در این مستند، یک قهرمان ملی در عرصه 
اقتصاد اســت، اما عالی نســب شخصیتی چند 
وجهــی دارد که کار را برای کارگردان مســتند 
دشــوار کرد. عوض زاده در این بــاره می گوید: 
شــخصیت ایشــان وجوه مختلفی داشت و گاه 
متناقض و حتــی متنوع، قطعــاً درآوردن این 
شــخصیت در 60 دقیقه فیلم بســیار ســخت 
اســت. البته در ابتدا قصد داشتیم که کار دو یا 
سه قسمتی بشود، اما به واسطه محدودیت های 
تولید امکان پذیر نبود.  او حرف های زیادی برای 
گفتن در این مستند داشت، اما به گفته خودش، 
شاید پنج درصد شخصیت ایشان در این مستند 

به نمایش درآمده باشد. 
عوض زاده می گوید: به نظرم مستندســاز باید 
به ســراغ روایت و قصه بــرود و قصه ای را از دل 

آن موضوع و شــخصیت دربیــاورد، در واقع نخ 
تسبیحی داشته باشــد که اجزای درام را به آن 
متصل کند و مخاطب را جــذب کند. به باور او 
اینکه یک شــخصیت گذشته پرافتخاری داشته 
باشــد لزوما به این معنا نیســت که بتوان از آن 
مستند خوبی ســاخت، بلکه باید روایت و قصه 
خوبی برای آن موضوع یا شــخصیت داشــت، 

روایتی که به واقعیت صدمه نزند.
عوض زاده در پاسخ به اینکه منتقدان مستند عالی 
نسب را دارای ضرب آهنگی کند می دانستند که 
مخاطب را خسته می کرد، می گوید: شاید دلیل 
اصلی اش کمبود آرشیو و محدودیت زمان باشد 
اگرچه این ها دالیل قانع کننده ای برای مخاطب 
نیست و مخاطب حق دارد که یک مستند خوب 

ببیند.
او درباره انتقاد دیگری که به کارش وارد شده بود 
مبنی بر اینکه در ابتدای مستند، بیش از حد بر 
»مصدق« مانور داده می شود، توضیح می دهد: به 
نظرم این نقد خیلی وارد نیست، چون نقطه عطف 
زندگی عالی نســب، بومی کردن نفت در داخل 
کشور است. او کاری می کند که برای نخستین 
بار بخشی از نفت در داخل مصرف شود و کمک 
بزرگی به جریان ملی شــدن نفت می کند. اگر 
چند دقیقه شروع فیلم را به مصدق پرداختیم 
به دلیل روایت آن نقطــه عطف تاریخی بود، 
هدف ما از ســکانس اول این نبود که مصدق را 
پررنگ کنیم بلکه قرار بود به بهانه ملی شــدن 

صنعت نفت به عالی نسب برسیم. 

 سوژه ای ناب برای ساخت سریال
تبدیل شدن به قهرمان خط شکنی در تولید 
ملی، آن هم در شرایطی که کشور تحت 
سلطه خارجی ها قرار داشت، بی هزینه 
هم نبود؛ »که عشق آسان نمود اول، ولی 
افتاد مشــکل ها«. در سال های بعد از 
کودتای ۲۸ مرداد اتفاقاتی برای این 
پیشگام تولید ملی رخ داد که دیدن 
آن ها در این فیلم مســتند، تکان 

دهنده به نظر می رسد. 
پس از ملی شــدن صنعت نفت 
تحریم ها علیه ایران آغاز شــد تا 
نفت ایران توان عرضه در بازارهای 
جهانی را نداشته باشد. در این شرایط 
مرحوم مصدق به دنبــال راهی برای 
ایجاد تقاضای داخلی برای فروش نفت 
بود تا در راه عبــور از این مرحله مهم، از 
بسته شدن لوله های نفت جلوگیری شود. 
شورای مشاوران اقتصادی مصدق مسئول 
پیدا کردن صنعتگرانی شــدند کــه بتوانند 

محصوالتی نفت ســوز تولید کنند. چراغ های 
نفتی که آن زمان توسط کمپانی والور انگلستان 
به ایران می آمد با تحریم این کشور دچار مشکل 

شده بود.
عالی نســب در این زمینه گفته اســت: »وقتی 
به مهم ترین بنگاه های تولیدی کشــور مراجعه 
کردیم، مشــخص شــد کــه پیشــرفته ترین 
دستگاه های پرس موجود در کشور دستگاه هایی 
بود که قــادر به تولید محصوالتی در حد قوطی 
و اکس شــفق بود و این به معنای آن بود که نه 
ســطح دانش فنی موجود در ایران و نه ســطح 
ماشــین آالت موجود در کشورمان امکان تولید 
داخلی ســماور و اجاق نفتی را فراهم نمی کرد 
ضمن آن که ریسک سرمایه گذاری در این زمینه 
هم به اندازه ای باال بود که نمی شد از کسی توقع 

ورود به چنین صحنه ای را داشت.«
در این شرایط حساس میرمصطفی عالی نسب 
تصمیم می گیرد با ســرمایه شخصی خود وارد 
میدان تولید ســماور و اجاق خوراک پزی نفتی 

شود. 
برند »عالی نسب« که بر روی اولین سماورهای 
نفتی ایران حک شده است و قدیمی ترها آن را 
به یاد می آورند اینگونه خلق شد و تاثیر شگفت 
آوری در بقــای صنعت ملی نفــت در آن روزها 

داشت.
عــوض زاده درباره انتخاب برش های تاریخی این 
مســتند می گوید: محوریت ما حوزه اقتصادی 
ایشــان به عنوان تولید کننده بود. ضمن اینکه 
در مستند به اقدام های فرهنگی وی، از ارتباط با 
علمای وقت گرفته تا مدرسه سازی و امور خیریه 
اشاره شده است، اما براساس نقاط عطف تاریخی، 

تنها برش هایی را انتخاب کردیم.
او در پایان یادآور می شود: خیلی دوست داشتیم 
که خانــواده ایشــان با ما صحبــت می کردند 
و اطالعــات خانوادگی شــان را در اختیارمــان 
می گذاشتند تا کاری کامل تر بسازیم اما این امر 

محقق نشد. 
عوض زاده تأکید می کند: فیلمسازان داستانی و 
سریال سازان این مستند را ببینند، شاید جرقه ای 
بشود تا سراغ ســاخت فیلم سینمایی و سریال 
بروند چون زندگی ایشــان، درام بســیار قوی و 

جذابی دارد. 
به گفته این مستندســاز، وجوه شخصیتی آقای 
عالی نسب آن قدر گســترده است که می تواند 
تبدیل به یک سریال تلویزیونی شود. عوض زاده 
پیشــنهاد می دهد: برای عالی نسب هم می توان 
ســریالی با استانداردهای ســریال دکتر غریب 
ساخت که این یکی به مراتب جذاب تر می شود 
چون قصه زندگی ایشان بسیار فراز و نشیب دارد.

شخصیت ایشــان وجوه مختلفی 
داشــت و گاه متناقض بود، قطعا 
درآوردن این شــخصیت در 60 
دقیقه فیلم بســیار سخت است 
البته در ابتدا قصد داشــتیم که 
کار دو یا ســه قســمتی بشود اما 

امکان پذیر نشد

آنچهمیخوانید



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
از اول هم معلوم بود بيدى نيســت 
كه از بادهاى مســموم موســمى به 
خودش بلرزد. 10 سال يا بيشتر و كمتر، روزنامه هاى 
زنجيره اى و برخى قلم به دست هاى زنجيرى، هرچه 
خواستند عليهش نوشــتند. طنز، هجو، تمسخر، 
توهين و... حتى«حســنى نامــه» در آوردند بلكه 
اسلحه اش را زمين و روحيه انقالبى بودنش را كنار 
بگذارد و دست هايش را به نشانه تسليم باال ببرد. بلكه 
در خطبه هاى نماز جمعه اروميه، فتيله انتقاد ها را 
پايين بكشد، بلكه از صراحت و رك گويى كوتاه بيايد. 
« حسنى» اما اهل جا زدن و كوتاه آمدن نبود. پاى 
همان عهدى كه در جوانى با خودش و انقالب بسته 
بود، ايستاد. بهايش را هم البته حاضر بود بپردازد. نه 
از مواضعش كوتاه آمد و نه تريبون نماز جمعه را رها 
كرد. همان طور كه نه زمين كشاورزى، نه تراكتور 
معروفش و نه اسلحه معروف ترش را هرگز رها نكرد. 

رفيق شفيق
از 29 تيرماه 1306 كه در روســتاى « بزرگ آباد» 
بــه دنيا آمــد، فقط 12 بهار طول كشــيد تا براى 
خودش «مرد» بشود. در 12 سالگى، سايه پدر از سر 
زندگى اش برداشته شد و «غالمرضا» شد مرِد خانه 
و البته همكار و حامى مادرى كه با كشاورزى، امور 
خانه و فرزندان را مى گرداند و براى روستاييان مربى 
دينى بود. اوضاع آن سال ها در « اروميه» و مناطق 
اطرافش جورى نبود كه بشــود بى سالح از خود و 
خانواده مراقبت كرد. به پيشنهاد مادرش دو سال بعد 
با تهيه يك تفنگ « ورندل» براى نخستين بار دست 
به اسلحه شد. رفاقتش با اسلحه به دوستى طوالنى 
مدت انجاميد، جورى كه حتى تا همين اواخر، هيچ 

وقت اسلحه را از خودش دور نمى كرد.

زرو بيگ
نوجوانى و جوانى اش جز تحصيالت ابتدايى و درس 
خواندن نزد « مال مجيد اخبارى» و بعدها رفتن به 
حوزه علميه اروميه، همزمان شــد با انواع و اقسام 
نا آرامى ها، بگير و ببند ها و تحوالت مختلف سياسى 

و اجتماعى. 
حجت االســالم حســنى در همه فراز و فرودهاى 
آن دوران منطقــه حضور داشــته و نقش آفرينى 
كرده است. يعنى بخشــى از نوجوانى و جوانى اش 
عالوه بر تحصيل كه ســال ها بعد در قم ادامه پيدا 
مى كند، همزمان مى شــود با رويدادهايى كه شايد 
هركدامشان را بشود در كتابى مجزا به تصوير كشيد. 
از جوالن « شيخ عبداهللا» كه سر دسته اشرار منطقه 
بود و جنايت هايش را شــايد هنوز قديمى ها براى 
فرزندانشان تعريف مى كنند تا يكه تازى هاى« زرو 
بيگ» كه هم با كردهاى تركيه و عراق سر و سّرى 
داشــت، هم با توده اى ها و حزب دموكرات ساخت 
و پاخــت كرده و هم با چپــاول مردم منطقه براى 
خودش برو بيايى راه انداختــه بود. « زرو بيگ» از 
جمله آن هايى است كه يك بار اسلحه را روى شقيقه 
« حسنى» گذاشته و نزديك بود ماشه را فشار دهد.

سيلى آبدار
اين طور نبود كه هميشه او اسلحه دستش باشد و آن 
را به طرف دشمنانش نشانه بگيرد. بارها پيش آمده 
بود كه ديگران اســلحه را روى شقيقه اش گذاشته 
بودند و تا مرز شليك جلو رفته بودند. يك موردش 
مال وقتى اســت كه مأموران رژيم پهلوى اولين بار 
دستگيرش كردند. يكى شان براى ترساندن و اعتراف 

گرفتن بلند شد، اسلحه كشيد و لوله اش را گذاشت 
روى شــقيقه « حســنى» كه: حرف بزن؛ وگرنه... 
روحانى جوان با خونسردى و با همان لهجه شيرين 
گفت: « تو منطقه اى كه ما زندگى مى كنيم...ميگن 
مرد يا اسلحه نمى كشه يا اگه كشيد و شليك نكرد، 
مرد نيست...از زن كمتره»!... نتيجه اين حرف هايش، 
دست هاى لرزان آن نظامى بود و اينكه رئيسش جلو 
آمد، اسلحه را گرفت و فقط به زدن يك سيلى آبدار 

به « حسنى» اكتفا كرد!

ژنرال حسنى
در خاطراتــش گفته اســت: « در فاصله 40 يا 50 
مترى مى ايســتادم و از آن فاصلــه با تفنگ، نوك 
سيگار را مى زدم»! البته گمان نكنيد معروف شدنش 
ميان مردم منطقه به « ژنرال حســنى» به خاطر 
مهارتش در تيراندازى اســت. او در مبارزه با اشرار و 
شورشى هاى منطقه و چه در ناآرامى روزهاى پيش 
از انقــالب، مثل يك فرمانده عمل مى كند. «كريم 
حنيف» كه مدتى قائم مقام صدا و سيماى آذربايجان 
غربى بود، مى گويد: «از سال 57 رسماً گروه مسلح 
مبارزين ژنرال حسنى در اروميه و در استان شكل 
گرفت و من هم به آن ها ملحق شدم و در تيم هاى 
دو نفره و چهارنفره سازماندهى شديم. مأموريت اين 
گروه ها حمايت از مردم شركت كننده در تظاهرات 
در مقابل تعرض عوامل مسلح حكومتى بود. بيشتر 
اين عمليات ها توسط آقاى حسنى به عنوان فرمانده 
ارشد طراحى مى شد و مردم به ايشان لقب «ژنرال 

حسنى» را داده بودند».

خلبانش را بزنم
 قبول داريم كه ســخنران خوبى نبود و در قشنگ 

حــرف زدن ممكن بود كم بيــاورد، اما وقتى پاى 
انقالبى عمل كردن وســط مى آمد، محــال بود از 
پــس كارى بر نيايد. فرق نمى كرد هماوردش «زرو 
بيگ» باشد، مأموران رژيم سابق، كومله و دموكرات، 
منافقين يا حتى ميگ هاى عراقى! براى همين وقتى 
منافقين بــراى ترورش اقدام مى كننــد، در حالى 
كه بشــدت زخمى است تا آخرين گلوله مقابلشان 
مى ايســتد و فرارى شان مى دهد. عامل انتحارى را 
كه با نارنجك ســراغش آمده بــا فنون رزمى ناكار 
مى كند. حتى با كالشــينكف بــه جان ميگ هاى 
عراقى اى مى افتــد كه خيلى پايين مى آيند و روى 
شهر رگبار مى بندند. بعدها در خاطراتش مى گويد: 

« مى خواستم خلبان ها را بزنم»! 

چند متر زمين ناقابل
در ماجراى هجوم رســانه اى سال هاى پيش به 
او، خيلى ها تا توانســتند فقط از خطبه هاى نماز 
جمعــه اش گفتند، كار را به تمســخر و توهين 
رســاندند و هيچ وقت از گذشته و حال زندگى 
و مبارزاتــش حرفى نزدند. از ســادگى، صفا و 
صميميتش نگفتند. از اينكه شايد تنها روحانى 
و امــام جمعه اى بود كه زندگــى و اموراتش را 
با كشــاورزى مى گذراند. از اينكــه اجازه نداده 
بــود، خــودش، وابســتگانش يــا آن هايى كه 
اطرافش هســتند با سوءاســتفاده از جايگاهش 

براى خودشــان مال و منــال و برو بيايى به هم 
بزنند. از عالقه اش به ســالحى كه هيچ وقت آن 
را از خودش دور نمى كرد، جوك ســاختند، اما 
هيچ وقــت از نقش او در بســيج مردم منطقه، 
از جلــودارى اش در جنگيــدن با اشــرار و ضد 
انقالب نگفتند. از اينكه كدام شهرها را به كمك 
نيروهاى داوطلب و نظامى از چنگ ضد انقالب 
بيرون كشــيده بود، مانع كشتار مردم شده بود 
و... حرفى نزده بودند. چند سالى بود كه بيمارى 
و كهولت سن، او را خانه نشين كرده بود. همين 
چند سال هم بود كه بســيارى از خبرگزارى ها 
و نشــريات بر خالف 10 ســال پيــش، به فكر 
مظلوميت ها و ناگفته هاى زندگى مرِد خســتگى 
ناپذيرى افتادند كه حاضر نبود از اصول خودش 
سر ســوزنى كوتاه بيايد. كســى كه روبه روى 
گلوله هاى توپ ايستاده و پا پس نگذاشته بود، از 
حمله رســانه اى گسترده و از ترور شخصيت هم 
باكى نداشــت. نه فرزند و آقازاده اى در كار بود 
كه بشود آن را عليهش علم كرد، نه حساب هاى 
بانكى و روابط اقتصادى پشت پرده، نه وابستگى 
به كسى و جايى و نه امالك و ثروت آنچنانى كه 
مجبور باشد بابت آن ها ُمهر سكوت به لب هايش 
بزنــد. وصيت كرده بود او را جايى در زمين غير 
قابل كشت، كنار كوه دفن كنند تا مبادا قبرش 

چند متر ناقابل از زمين زراعى را اشغال كند! 
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

ساخت ايران؟!
 ايســتگاه/اميد ظرافتى  
مى گويد: «اصًال انگار براى 
خــودت دوخته انــد! قالب 
تنت شــده. همين را ببر». 
بــى توجه بــه تعريف هاى 
فروشنده  آقاى  هميشــگى 
به  نگاهــى  آيينــه  تــوى 
پيراهن جديــد مى اندازم و 
چطور  جنسش  مى پرسم:« 

اســت»؟ مى گويد: «خيالت جمع! دوخت و پارچه هر دو تُرك است. 
چينــى اش را هم دارم ها. اما توصيــه مى كنم اين را ببرى». با تعجب 
مى پرســم:«پس اين برچسب ساخت ايران روى لباس چيكار مى كند 
اگر تُرك اســت؟!» پيراهن ديگــرى را از روى پيشــخوان مغازه اش 
برمى دارد و با دستش برچسب «ساخت ايران» را مى كند و نوشته هاى 
خارجى روى لباس ظاهر مى شــوند! با پوزخند توضيح مى دهد:«ببين 
داداش! اينا همه خارجى اند. در راســتاى شــعار امسال كه حمايت از 
كاالى ملى باشــد، تعزيرات دوره افتاده توى مغازه ها و هركس جنس 
خارجى داشــته باشــد چند ميليون جريمه روى شاخشــه! ما مغازه 
دارهاى فلك زده هم جنس ها را از قبل عيد خريده ايم و نمى توانيم كه 
آتيششان بزنيم. مجبوريم برچسب ساخت ايران رويشان بچسبانيم»!

مى پرســم: «يعنى جنس هايى كه االن مى خرى همه ايرانى است»؟ 
دوبــاره مى خنــدد و مى گويد:« دروغ چرا؟ از هر صــد نفر يكى مثل 
شــما دنبال جنس ايرانى است. فارغ از اين موضوع اصًال جنس ايرانى 
پيدا نمى شــود كه من بخرم! توليدى ها هــم زده اند توى خط واردات 
حتى! وقتى مى شــود جنس چينى را با برچســب ساخت ايران بدون 
هيچ دردســرى بدهى توى بازار ديگر چه كســى دنبال توليد ايرانى 
مى رود»! بــازار را زير و رو مى كنم و به جز چنــد مورد اندك، دريغ 
از جنس ايرانى! همه فروشــنده ها هم از فشار تعزيرات و جريمه هاى 
سنگين از يك طرف و نبود كاالى ايرانى در مراكز پخش كاال از طرف 

ديگر ناالن اند!
 يكبار ديگر شعار امسال را توى ذهنم مرور مى كنم و برداشت اشتباه برخى 
سازمان ها و مسئوالن را از آن! مسئوالن و سازمان هايى كه يا يادشان رفته 
«حمايت از توليد ملى» فقط نظارت و سركشى از عرضه كننده نيست يا 
دلشــان نمى خواهد براى به خطر افتادن منافع بعضى ها پا را فراتر از يك 
سركشــى و نظارت ســاده بگذارند و با رفع موانع توليد، كاهش قاچاق و 
برخورد با كله گنده هــاى واردات، به معناى واقعى از توليد ملى حمايت 

كنند!

گزارش جيبى

 ايستگاه   «حســين كام شاد» كــه 
عالوه بر عكس هايــش، خودش هم 
از جمله اســناد، عكاسان و رزمندگان 
دفاع مقدس است، در سالگرد شهادت 
«محمد بروجردى» در اينستاگرامش 
تصوير خودروى شهيد را پس از اينكه 
روى مين رفته و متالشى شده منتشر 

كرده و نوشته است:  
در تاريخ 1362/2/21 نيروهاى تيپ ويژه شــهدا تحت فرماندهى سردار 
شــهيد محمود كاوه، اول شهر مهاباد در جاده اروميه مكانى كه هنرستان 
فنى وحرفه اى مهاباد بود، مســتقر شــده بودند. ســردار شــهيد محمد 
بروجردى فرمانده قرارگاه حمزه سيدالشــهدا(ع) كه در آن زمان به علت 
فضــاى كم آنجا كه گنجايش تيپ را نداشــت تصميــم گرفت تا مكانى 
مناســب براى نيروها آماده كند. يك روز صبح به دســتور شهيد محمود 
كاوه من با تعدادى نيرو جهت اســكورت شــهيد بروجردى در مسير قرار 
گرفتيم، پس از چند مكان به جايى كه االن پادگان ســپاه مهاباد اســت، 
رفتيم تا به فضايى كه متعلق به ســازمان كشاورزى بود، رسيديم. بعد از 
بررسى هاى الزم، شهيد بروجردى گفت: برمى گرديم مهاباد تا فردا بيشتر 
بررســى كنيم. فرداى آن روز من از شهيد كاوه خواهش كردم اگر اجازه 
دهند امروز يكى ديگر براى اســكورت راهى شود و شهيد كاوه قبول كرد. 
تيم اسكورت با شهيد بروجردى و يك دستگاه تويوتا لندكروز به رانندگى 
پاســدار شــهيد جواد بهرامى كه راننده كاوه بــود راه افتادند. نماز ظهر 
گذشــته بود كه داخل پادگان ســاختمان فرماندهى همهمه اى بود. يادم 
مى آيد از دوســت و برادرم سردار شــهيد ناصر ظريف پرسيدم، چه شده؟ 
گفت خودرو بروجردى روى مين رفته و بعد از ساعتى اعالم شد حاج آقا 
بروجردى شــهيد شدند. برادر كاوه نيروها را به نمازخانه تيپ فراخواند تا 
مراســم دعا برگزار شود همه ناراحت و به سوگ نشسته بوديم. فردا صبح 
الشــه تويوتا لندكروز را وارد پادگان كرده و از اين خودرو دو فريم عكس 
ثبت كردم تا در تاريخ كردستان بماند. اين خودروى مسيح كردستان بود 
و بعداً همان ســاختمان كشاورزى كه روز اول ديده بوديم، محل استقرار 

تيپ ويژه شهدا شد و پادگان سردار شهيد محمد بروجردى نام گرفت.

گزارش از شخص

مرِد روزهاى سخت
نيم نگاهى به زندگى «حجت االسالم حسنى» امام جمعه سابق اروميه كه 2 شب پيش درگذشت

روزمره نگارى

ايستگاه /  زمان پخش جزءخوانى تلويزيون را پيگير مى شوم. مى بينم 
ديدن شبكه يك و سه، انتخاب مناسب ترى است برايمان.

از آن ماه رمضان هاى هرساله نيست... امسال بوضوح دستم آمده گاهى 
رسم ها و روش ها را ما تعيين مى كنيم، گاهى دستان روزگار.

پس همراه با ميليون ها آدمى كه نمى توانند تا اماكن برگزارى بروند، 
نشسته ايم پاى گيرنده مان.

كنترل پيش مادرجان اســت و ساعت از دو و نيم گذشته. در درياى 
سكوت، شــناورم... با بى قواره ترين دردها... مرور مى كنم با خودم كه 

تعويض پانسمان، آنتى بيوتيك ظهر و نوشتن فشار روزانه.
ِچك ِچك ماليم ِســُرم را هم از دور مى پايم. اينكه چقدر عاشق اين 
فرشــته رنجورى ام كه روى تخت، نيم خيز شده و قصد كرده تا 10 
دقيقه ديگر برود زيارت حضرت معصومه (س)... به قول خودش برود 

دست به سينه گى.

فرشــته اى كه گفته كنترل تلويزيون را بدهم دستش و برايش رحل 
بگذارم تا همخوانى جزء مباركه ششــم را از دست ندهد... از شيدايى 
عقب نماند.... مى دانم احساس خوب حاضران حرم، نيروبخش است، 
واگير دارد... و جايى كه آيات الهى باشــد، حال خراب معنايى ندارد... 
يك آن پلك هاى ملتهبش را اما مى بينم و براى بار هزارم، دلم ريش 

مى شود جورى كه متوجه نشود، پيام مى دهم به خواهرى.
از آن ماه رمضان هاى هميشه نيست... از آن ها كه اين همه ثانيه مقدس 
را با كسى كه بهشت زيرپايش است، همسفر باشم.... به اين سياق كه 

يك ربع مانده به 3 بعدازظهر - باهم - برويم حرم... برويم به قم.
چشمى به آيه ها و چشمى به زيباترين زن روى زمين دارم... به مادرم... 
از آن ماه رمضان هايى كه مى شــناختم نيســت... از آن هميشه ها... 

امسال ميهمان ديگرى هستم... غرِق لحظاتى كه غامض اند و نورانى.
پى نوشت يك: آبان و گل ترمه در مى زنند با خواهرجانى كه افطار به 

دست، پشت در است... با لبخند... وقت تعويض شيفت شده.
پى نوشت دو: باور دارم اين ساعت هاى نقاهت، فقط ظاهرشان زشت كه 

باطن شان نيكوست!

 
اين ثانيه هاى 

مقدس
  رقيه توسلى  

ايستگاه / هفتــه اى نيست كه يكى از 
ســوتى هاى جناب «ترامپ» در توييتر 
تيتر يك رسانه ها نشــود! از غلط هاى 
اماليى بگير تا جملــه بندى هاى غلط 
و رعايــت نكردن كوچك و بزرگ بودن 
حروف! آخرين سوتى جناب ترامپ كه 
خيلى هم جنجالى شد و عده اى آن را 
به روابط سرد او با همسرش ربط دادند، 

اشــتباه نوشتن نام همســرش يعنى «مالنيا» بود. بعد از آن دو تن از كاركنان 
كاخ ســفيد براى توجيه اين اشتباه و پايان دادن به شايعه ها اعالم كرده اند كه 
بعضى اوقات آن ها توييت هاى ترامپ را بارگذارى مى كنند و به عمد از اشتباهات 
دستورى استفاده مى كنند تا سبك نوشتارى رئيس جمهور آمريكا را رعايت كنند!

ايستگاه / «مرد هزار چهره»، «شب هاى 
بــرره» و «پاورچيــن» بدون شــك از 
موفق ترين كارهــاى «مهران مديرى» 
هســتند كه آقا مهران همه آن ها را با 
همكارى برادران «قاســم خانى» روى 
آنتن برده اســت. اما مدتى اســت كه 
بين مهران خان و برادران قاســم خانى 
شكرآب شده است. ديروز اما تصويرى از 

مهران مديرى، سيامك انصارى و... با كپشن «منتظر خبرهاى جديد باشيد» در 
صفحه رســمى برنامه دورهمى در اينستاگرام منتشر شد و شايعه هايى درباره 
ساخت سريال جديد مديرى با تيم نويسندگى قديمى و قدرتمندش سر زبان ها 
افتاد. بايد منتظر بمانيم تا ببينيم واكنش مهران مديرى به اين شايعه ها چيست.

ايستگاه / رهبــر معظم انقالب تأكيد 
ويژه اى بر موضوع افطارى ســاده دارند. 
پيرو تأكيد ايشــان، در ايام ماه مبارك 
رمضان هرشــب زائران امــام رضا(ع) 
در حرم مطهر رضوى ميهمان ســفره 
افطارى اين امام رئوف هستند. باز كردن 
روزه سر ســفره امام رضا(ع) و در جوار 
بارگاه ملكوتى ايشان صفايى دارد كه با 

هيچ جاى ديگر قابل مقايسه نيست! صفحه رسمى حجت االسالم والمسلمين 
«ســيد ابراهيم رئيسى» در اينستاگرام هم در همين راستا با انتشار فيلمى از 
سفره هاى افطار در حرم امام رضا(ع) نوشته است: «افطارى ساده. نمايى متفاوت 
و فوق العاده زيبا از بزرگ ترين سفره افطار جهان اسالم در حرم مطهر رضوى». 

افطارى ساده اشتباه هاى عمدى!

مجاز آباد

خبرهاى جديد؟

يك فروش ميلياردى ديگر عكس/ حسين كامشاد 
ماهنامه «توتال فيلم» در تازه ترين 
شماره خود به يكى از فيلم هايى 
كه انتظار مى رود در اكران موفق 
باشــد، يعنــى جديدترين فيلم 
دنياى ژوراسيك با عنوان «سقوط 
نزديك تر  نگاهــى  پادشــاهى» 
انداخته اســت؛ فيلمــى كه يك 
ماه ديگــر اكران خواهد شــد و 
پيش بينى مى شــود مانند نسخه 
پيشــين خود براحتى باالى 1/5 
ميليارد دالر فروش داشته باشد. 
توتال فيلــم، نقدهاى ديگرى نيز 
به صــورت ويژه براى انيميشــن 

«باورنكردنى هاى 2» و فيلم هاى «ِددپول 2» و «هشت يار اوشن» به چاپ 
رسانده است.

واقعاً پول شادى مى آورد؟
مجله علمى فوِكس در شماره اى 
ويژه كــه هرچند مــاه يك بار 
پيرامون يك موضوع خاص منتشر 
مى كند، در پرونده اى به ســراغ 
شادى و مسائل مربوط به آن رفته 
است. اين مجله در مقاالت مربوط 
به اين موضوع، شــادترين مردم 
جهان و خصوصيات خاص آن ها 
را از نزديك معرفى مى كند، اين 
حقيقت كــه درد و رنج مى تواند 
در نهايت شــما را تبديل به آدم 
شادترى بكند را بررسى كرده، و 
قصد دارد از ديــد علمى به اين 

سؤال قديمى پاسخ دهد كه آيا واقعاً پول شادى مى آورد؟

توانايى هاى پنهان گوشى همراه
فناورى هاى  به  مربوط  ماهنامه 
روز «تِك اليف» چاپ استراليا 
در تازه تريــن شــماره خود در 
«ارباب  عنــوان  بــا  پرونده اى 
گوشــى همراه خود باشــيد»، 
بســيارى  همراه  گوشــى هاى 
از مــردم را بــا يك شــكوفه 
مقايســه مى كند كه مى توان با 
راهكار هايــى، آن را به درخت 
تناورى بدل كرد. از توصيه هاى 
بسيار ســاده اما كاربردى براى 
افزايــش چشــمگير حافظــه 
و  فيلم  انتقــال  براى  گوشــى 

موزيك تا راهكارهاى محافظتى كه مى تواند گوشــى شــما در زمان 
افتادن، از هرگونه ضربه حفاظت كند، از ديگر قســمت هاى مجله تِك 

اليف است.

نشريات جهان

اينجا درنگ جايز است 
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

تصوير كمتر ديده شده اى از خودرو حامل «شهيد بروجردى» و همرزمانش در سال 1362 يك روز پس از شهادت ايشان. 

خودروى «مسيح كردستان»
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