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خط خبر 

كشف جسد 2000 ساله در 
نزديكى آتشفشان

ايتاليا/جسد بچه اى كه 
2000 سال پيش هنگام 
فرار از فوران آتشفشــان 
كــوه وزوو در ناپل ايتاليا 
جان خود را از دست داد، 

كشف شد.
  گفتــه مى شــود 2000 
ســال قبل بــا فــوران 
آتشفشــان وزو و بيش از 30 هزار سكنه شهر باستانى پمپئى 
جان خود را از دســت دادند كه باســتان شناســان تاكنون 
توانسته اند جســد بيش از 1150 نفر را كشــف كنند. از اين 
تعداد، 394 نفر هنگام فرار به پايين سقوط كردند و جان خود 

را از دست دادند.
اما باستان شناسان درباره جسد كشف شده در ماه فوريه امسال 
اعتقاد دارند كه هنگام فرار ســرش را به سوى آتشفشان وزوو 
چرخانده تا آن را ببيند، و همان لحظه از ارتفاع سقوط مى كند 

و سنگ 300 كيلويى روى او مى افتد.
جسد اين بچه در بقاياى حمام عمومى در پمپئى يافت شد كه 
سنگ 300 كيلويى روى سر و قسمت باالى بدن وى افتاده و 

موجب مرگ او شده است.
بچه اى كه جسدش كشف شــد در زمان مرگ هفت يا هشت 
ساله بوده است كه به گفته ماسيمو اوسانا، مدير شهر باستانى 
پمپئى، ســعى كرده اســت براى فرار از گازهاى كشنده به 

گوشه اى پناه ببرد.(خبرآنالين)

درگيرى عجيب پليس
 با پسر 13 ساله 

استراليا/  ويديويى در فضاى مجازى منتشر شده است 
كه درگيرى وحشيانه نيروهاى پليس اوكلند با پسرى 
13 ساله را نشان مى دهد. اين پسر به دليل درگيرى كه 
با تعدادى از بچه هاى يكى از پارك هاى اوكلند داشت، 
دستگير شد و يكى از مأموران با مشت به دنده اين پسر 

ضربه اى وارد كرد.
يكى از ماموران پليس اما در دفاع از خود گفته اســت 
كه اين ضربه يك تاكتيك است تا افرادى كه در مقابل 
دستبند زدن مقاومت مى كنند، خود را تسليم كنند.

(باشگاه خبرنگاران)

عجله جان زن سالخورده رادر 
ايستگاه قطار گرفت

تايوان/ زن سالخورده اى كه قصد داشت به داخل يك قطار 
در حال حركت بپرد به داخل شــكاف ميان سكو و قطار افتاد 

و جان باخت.
 ويديو هاى منتشــر شده حاكى از آن اســت كه زن 78 ساله 
تالش مى كند تا با عجله به داخل يــك قطار در حال حركت 
بپرد كه وى براثر از دست دادن تعادل ناگهان به داخل شكاف 
بين سكوى ايستگاه و قطار سقوط مى كند. اين در حالى بود 
كه پس از ســقوط اين زن، قطار حدود چند متر به راه خود 
ادامه داد و سپس متوقف شد. مســافران و شاهدان عينى با 
مشاهده اين صحنه بالفاصله وارد عمل شدند و تالش كردند 
با بلند كردن واگن 45 تنى جان زن سالخورده را نجات دهند 
كه متأسفانه تالش اين مسافران به همراه گروه امداد و نجات 
در شهر«تايتونگ» تايوان نافرجام ماند و اين زن جانش را در 

محل حادثه از دست داد.(باشگاه خبرنگاران)

هواپيماى آموزشى ارتش سقوط كرد
تسنيم: عصر روز سه شنبه يك فروند 
هواپيماى فوق سبك آموزشى ارتش 
بر اثر مشــكل فنى در حوالى فرودگاه 

امام خمينى(ره) سقوط كرد.
هواپيماى مذكور آموزشى فوق سبك 
و  در حال انجام ماموريت بود.هواپيما 
از اصفهان به سمت فرودگاه امام(ره) 
تهران درحال پــرواز بود كه در حوالى 

فرودگاه مقصد دچار نقص فنى شــد.درادامه با تــالش خلبان هواپيما به 
منطقه غيرمسكونى هدايت و متأسفانه سقوط كرد.

در اين حادثه سرهنگ دوم خلبان «نادر ُكرد» وسرگرد فنى «مهدى ملك 
آرايى»به شهادت رسيدند.يك تيم ارزياب در حال بررسى دقيق جزئيات 

حادثه است.
 

فرمانده انتظامى استان سيستان و بلوچستان:
يك تيم تروريستى درسراوان منهدم شد

فارس: فرمانده انتظامى استان سيستان و بلوچســتان از گرفتارى يك 
تيم تروريستى در كمين تكاوران پليس خبر داد و گفت: در اين درگيرى 

مسلحانه، عامل انتحارى گروهك تروريستى به هالكت رسيد.
سردار گفت: به اين واسطه  مقادير قابل توجهى سالح سبك و نيمه سنگين 

و يك جليقه انتحارى و چند تله انفجارى از آنان كشف شد.
وى ادامه داد: تيم هاى تكاورى پليس در نزديكى منطقه عمومى مرز سراوان 

با عوامل گروهك تروريستى ضدانقالب درگيرشدند.
وى تصريح كرد:در اين عمليات خوشبختانه هيچ گونه آسيبى به ماموران 

پليس نرسيد.

«نورو  ويروس» عامل مسمويت كالردشتى ها
ايرنا: طبق بررسى هاى انجام شده توسط دانشگاه علوم پزشگى مازندران 

«نورو ويروس» عامل مسموميت شهروندان كالردشتى بود.
مدير روابــط عمومى دانشــگاه علوم پزشــكى مازنــدران گفت: با 
بررســى هاى كارشناســى صورت گرفته در چند روز گذشته، علت 
مسموميت اهالى كالردشت «نورو ويروس» (نورو ويروس ها گروهى 
از ويروس ها هستند كه ســبب التهاب معده و ديواره روده ى بزرگ 

مى شوند) بوده است.
فــرزاد گوهردهى افزود: ايــن نتيجه پس از بررســى آزمايشــگاهى 
نمونه گيرى  هاى انجام شــده از بيماران، آب شــرب و مواد غذايى در 
منطقه به دســت آمد. وى گفت: علت شــروع آلودگى به اين ويروس 
مشخص نيســت، ولى بايد افراد بيمار و نزديكان آن ها نكات بهداشتى 
را با دقت رعايت كنند تا از آلوده شــدن افراد ديگر جلوگيرى شــود. 
گوهردهى افزود: درصد آلودگى نور و ويروس ها بســيار باالست و اين 
ويروس ها از طريق تماس شــخص مبتال به غذا، آب و يا ســطوح ديگر 
گســترش مى يابند و مى توانند تا چند روز در خارج از بدن زنده بماند.  
وى تصريح كرد: از آغاز شــيوع اين بيمارى تاكنون 500 نفر به مراكز 
درمانى شهرستان كالردشت مراجعه كردند كه تمامى آن ها به صورت 
سرپايى درمان و مرخص شــدند و تنها پنج نفر بسترى و پس از انجام 

اقدامات درمانى الزم ترخيص شدند.
از شامگاه يكشنبه برخى از اهالى كالردشت با داشتن عاليم مسموميت 
همچون اســهال، اســتفراغ و دل درد به مراكز درمانى اين شهرستان 
مراجعه كردند كه با دريافت خدمات دارويى ترخيص شدند. اين افراد 
از اهالى مناطق حســن كيف، مكا، ولوال، گركپس، رودبارك، طويدره 

و مجر بودند.

خط بين الملل 

عصر روز سه شنبه يك فروند 
هواپيماى فوق سبك آموزشى ارتش 
بر اثر مشــكل فنى در حوالى فرودگاه 

هواپيماى مذكور آموزشى فوق سبك 
و  در حال انجام ماموريت بود.هواپيما 
از اصفهان به سمت فرودگاه امام(ره) 

خط قرمز-عقيل رحمانى: ســرانجام پس از 
17 روز تالش شــبانه روزى پنج عامل درگيرى 
مســلحانه ميدان جمهورى اســالمى مشــهد 
دستگير شدند و روز گذشــته فرمانده انتظامى 
خراسان رضوى با حضور در پليس آگاهى استان 
در جمع خبرنگاران عمليات رد زنى و شناسايى 
جنايتكاران را تشــريح كرد. در ادامه قاضى ويژه 
قتل مشهد با حضور در مقر پليس اتهام عامالن 

تيراندازى را به آن ها تفهيم كرد.

آغاز رد زنى ها
فرمانده انتظامى خراسان رضوى درباره اقدامات 
پليسى صورت گرفته براى شناسايى باند مخوف 
گانگسترى گفت: در تاريخ 22 ارديبهشت سال 
جارى بود كــه تلفن مركز فوريت هاى پليســى 
110 مشهد به صدا در آمد و شهروندان گزارش 
درگيرى مسلحانه در ميدان جمهورى اسالمى را 

اعالم كردند.
سردار قادر كريمى تصريح كرد: برهمين اساس 
همكاران ما به سرعت در محل حادثه حضور پيدا 
كردند و با  يك خودروى پــژو  كه در آن دونفر به 

قتل رسيده بودند مواجه شدند.
پس از آن كارآگاهان پليس آگاهى اقدامات فنى 
خود را براى كشــف ادله هاى جرم آغاز كردند.
همزمــان هماهنگى هاى قضايى مــورد نياز نيز 

صورت گرفت.
وى ضمن بيــان اينكــه مامــوران در محل از 
شاهدان حادثه نيز براى رسيدن به سرنخ كمك 
گرفتند،بيان داشت: ماموران در تحقيقات خود 
پى بردند يك دســتگاه پرايد در ساعت 14:15 
دقيقه روز جنايت سد راه خودروى پژو مى شود 
و عامالن درگيرى مسلحانه بدون مكث از خودرو 
پياده وبا اســتفاده از اســلحه كالش به ســمت 
سرنشينان خودروى پژو تير اندازى و دو سرنشين 

خودروى مذكور را به قتل مى رسانند.
رد پاى گانگستر ها در تهران

اين مقام انتظامى افزود: در تحقيقات فنى و اوليه 
معلوم شد كه پس از تير اندازى مرگبار در محل، 
عامالن كه دونفر بودند سوار بر خودروى پرايد از 

محل متوارى شدند.
برهمين اساس بالفاصله خودروى پژو و مقتوالن 
به پليس آگاهى اســتان منتقل شد تا تحقيقات 

بيشتر روى موضوع صورت پذيرد.
خودروى پژو به دقت مورد تفتيش قرار گرفت و 
هويت مقتوالن مشخص و معلوم شد افراد مذكور 
داراى سوابق متعدد كيفرى مانند نزاع، شرارت، 

حمل سالح و.... بودند.
با به دســت آمدن ســرنخ هاى مذكور اقدامات 
اطالعاتى مورد نيــاز براى شناســايى قاتالن و 
افرادى كه پشت پرده ماجرا بودند و ارتكاب قتل را 

مديريت مى كردند، آغاز شد.
فرمانده انتظامى استان با اشاره به اينكه شهروندان 

همكارى خوبى در راســتاى شناسايى عامالن 
تيراندازى داشتند، عنوان كرد: بررسى هاى پليس 
نشان داد عامالن درگيرى مسلحانه پس از ارتكاب 
جنايت به تهران گريخته ، خانه اى اجاره كرده  و 

مخفى شده اند.

همــكاران مــا آن ها را به ســرعت شناســايى 
و تحركات آن هــا را به صــورت لحظه اى رصد 

مى كردند. 
ماموران باتوجه به اينكــه پى برده بودند اعضاى 
باند مخوف قرار است دوباره به مشهد برگردند و 

با ديگر افراد دخيل درماجرا ديداركنند، عمليات 
پليســى را در تهران آغاز نكردند و سايه به سايه 
متهمان را زير نظر گرفتنــد تا ديگر عوامل اقدام 

مذكور نيز شناسايى و دستگير شوند.
دستگيرى 48 ساعته اعضاى باند مخوف

سردار كريمى با بيان اينكه باند شرارت مسلحانه 
طى 48 ساعت متالشى شد، در اين زمينه بيان 
مى كند: نهايتاً دوعامل اصلــى و طراح درگيرى 
مســلحانه پس از برگشــتن از تهران در يكى از 

شهرستان هاى همجوار مشهد دستگير شدند.
اعضاى باند مذكور به گونه اى غافلگير شدند كه 
هرگونه واكنش از آن ها گرفته شد كه اگر اين گونه 
نمى شد آن ها بدون شك درگيرى مسلحانه اى را 

آغاز مى كردند.
در ادامه متهمان به مشهد منتقل و تحت بازجويى 
قرار گرفتند. آن ها در مقابل شواهد غير قابل انكار 
همه چيز را لو داده و دو سرنشين پرايد را كه پس 
از تير اندازى از محل گريخته بودند و فرد ديگرى 

را هم كه در اين اقدام دخيل بود، لو دادند.
بر همين اساس مأموران پس از گذشت 24 ساعت 
از دستگيرى دو متهم،سه عامل ديگر اين جنايت 
را شناســايى و يكى پس از ديگــرى آن ها را هم 

دستگير كردند.
وى به گوشه اى از اعترافات عامل تير اندازى اشاره 
كردو در ادامه عنوان كرد:متهم اصلى پرونده در 
بازجويى ها به جرم خود اعتراف و صحنه جرم را 

هم بازسازى كرد.
ســردار قادر كريمى تصريح كرد: در ادامه سالح 
كالش مورد اســتفاده در درگيرى مســلحانه، 
همچنين دو سالح وينچستر و تعدادى سالح سرد 
از محل اختفاى متهمان كشف شد و خودروهاى 

آن ها كشف و توقيف شد.
كشف جنايتى ديگر!

فرماندهى انتظامى اســتان به لو رفتن جنايتى 
ديگر هم اشاره كرد و در اين راستا تصريح كرد: در 
اعتراف جديدى كه عامل اصلى تيراندازى انجام 
داده است، مشخص شد، وى در سال 84 در يكى از 
شهرستان هاى استان سرقت مسلحانه طالفروشى 
را انجام داده است و بعد از مدتى دستگير و راهى 
زندان و در زندان با برخى از اعضاى باند آشنا شده 
است. وى بعد از آزادى در سال 92 مرتكب قتل 
در تربت جام مى شود!  متهم با سالح كالشى كه 
در ميدان جمهورى اسالمى مرتكب قتل شد در 

تربت جام فرد مذكور را به قتل رسانده است!
تفهيم اتهام به گانگسترها

در ادامه بازپرس احمدى نژادقاضى ويژه قتل عمد 
در محل پليس آگاهى حضور پيدا كرد و اتهام قتل 
عمد را به عامل اصلى و معاونت در قتل را به ديگر 
اعضاى باند تفهيم كرد. اين گزارش حاكى است 
كه طبق مستندات موجود در پرونده اين احتمال 
وجود دارد كه مقام قضايى اتهام محاربه را براى 

برخى از اعضاى باند در نظر بگيرد.

عامالن درگيرى مسلحانه ميدان جمهورى اسالمى مشهد تفهيم اتهام شدند

قاتل اجاره اى!
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جاهل  جاهل كش!
عامل اصلى باند كه با تير اندازى مرگبارش دو نفر را به قتل رسانده است،حين تفهيم اتهاماتش 
به قاضى ويژه قتل مشهدگفت: من از جاهل ها بدم مى آيد و آن ها را مى كشم چون از آنهايى 
كه ادعا دارند خوشم نمى آيد!كينه من از آن ها از زمانى شروع شد كه به جرم سرقت مسلحانه 
به زندان افتادم و آن ها به من زور مى گفتند.وى ادامه داد: من قصد نداشتم فردى راكه همراه 

راننده بود بكشم اما تير رد شد و به او خورد!
دستگير نمى شدم  باز هم آدم مى كشتم!

متهم به قتل ادامه داد: اگر 20 روز ديرتر پليس من را مى گرفت چند نفر ديگر راهم مى كشتم!
تا امروز سه نفر را كشته ام. ديگر اعضاى باند تصور مى كردند من مى خواهم آنها را فقط بزنم  

اما فكر نمى كردند كه من آن ها را بكشم!
قتل به واسطه گريه!

شــرور خطرناك در ادامه اظهاراتش گفت: يكى از اعضاى باند قبل از اين اتفاقات، پيش من 
آمد و گريه كرد. گفت افرادى برادرش را كشته اند و من هم براى انتقام اين كار را كردم. اگر 
افرادى كه كشته شدند زودتر با من آشنا شده بودند و از من مى خواستند اعضاى باند را بكشم، 

آن ها را مى كشتم.

گفت وگو با مرتضى عبدى، معلولى كه ركورد باال رفتن
از پله هاى برج ميالد را شكسته است

تا 20 سالگى ويلچر نداشتم!

روس ها در 10 خرداد سال 1334 حاضر شدند
 بدهى شان را به ايران بپردازند

11/5 تُن طال كجا رفت؟
عامالن درگيرى مسلحانه ميدان جمهورى 

اسالمى مشهد  تفهيم اتهام شدند

قاتل اجاره اى!

«نعمتى»  توان شركت در هر دو تورنمنت آسيايى را دارد

تالش كمانداران 
براى افزايش تعداد سهميه آسيايى
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مردم

حا شيه

روايت مرتضى عبدى از راه اندازى مؤسسه معلوالن
بعضى معلوالن تا حرم هم نمى توانند بروند

ماجراى راه اندازى مؤسسه باور سبز چه بود؟

سال 92 بود. دوست داشتم براى معلوالن كار جدى ترى انجام بدهم، 
بخصوص براى فيزيوتراپى آن ها. چون اوالً معلوالن براى فيزيوتراپى 
هر جايى نمى توانند بروند و ضمناً هم هزينه فيزيوتراپى هست و هم 

هزينه هاى رفت وآمد. 

 پول تأسيس مؤسسه را از كجا آورديد؟
ســال 1392 براى شــركت در برنامه اى به كاشــان دعوت شــدم. 
25مؤسســه مردمى كه بــراى معلوالن كار مى كنند، دعوت شــده 
بودند. آن جا همه پيشكسوت ها صحبت كردند تا نوبت به من رسيد. 
يادم هســت بدون اســتفاده از ويلچرم با دست ها رفتم باالى سكو و 
حرف زدم. در صحبت هايم به اين مورد اشــاره كردم كه دوست دارم 
مركزى براى فيزيوتراپى معلوالن ايجاد كنم. از روى ســن كه پايين 
آمدم 14 ميليون تومان چــك از طرف خيرين دريافت كردم. از آن 
ســفر كه برگشتم به تهران ســفر كردم و به مركز رعد رفتم. آن جا 
درختى داشــتند به عنوان درخت آرزوها كه معلوالن آرزوهايشان را 

مى نوشتند و به دست خيرين مى رسيد.
 از من هم خواســتند آرزويم را بنويســم. آرزويم در راستاى ايجاد 
مؤسســه براى آموزش معلوالن بود. يكى از اعيــاد بود كه از تهران 
تماس گرفتند و گفتند آرزوى شما برآورده شده است و 10 ميليون 
تومان پول پيش براى اجاره مكان مؤسسه را به من دادند و فردا اولين 
بنگاه كه رفتم اين مكان را به من نشان دادند كه البته مخروبه اى بود. 
بعضى ها مى گفتند اين جا خيلى خراب است و نمى شود آن را درست 
كرد، اما بعضى ها كمكم كردند و دســت به كار شديم. در يك ماه با 
كمــك مالى كه از خيرين كاشــان دريافت كرده بــودم و همچنين 
كمك مؤسســه رعد تهران، بناى مؤسســه جور شد؛ مؤسسه اى كه 
اكنون 728 معلول تحت پوشــش آن هستند. همه خدماتى هم كه 
انجام مى دهيم، رايگان اســت. من حتى آسايشگاهى براى معلوالن 
در همين منطقه راه اندازى كردم كه متأســفانه به خاطر كم لطفى 
برخى ارگان ها از ادامه كار باز مانديم. وقتى آن جا بســته شد خيلى 
ناراحت شــدم. چون با كلــى اميد براى راه اندازى آن شــبانه روزى 
زحمت كشيدم و شــده بود خانه تعدادى از معلوالن. من حتى كنار 
آن آسايشــگاه يك تعميرگاه ويلچر هم راه اندازى كرده بودم كه آن 

هم رايگان خدمات مى داد.

 براى آينده چه برنامه اى داريد؟
نمى دانــم در آينده چه اتفاقى خواهد افتــاد، اما همه تالش من اين 
است كه در منطقه گلشهر فضايى بزرگتر از چيزى كه در حال حاضر 
داريم براى كمك به معلوالن ايجاد كنم. هر چند مى دانم مشــكالت 
اقتصادى دامن خيرين را هم گرفته اســت. نگهدارى همين مكان در 
هر ماه هزينه زيادى دارد كه به طور مرتب بايد تأمين شــود، آن هم 
در حالى كــه از هيچ ارگانى كمك دريافت نمى كنيم. همين ســال 
قبــل ما 1380 نفر را به برنامه هاى بيرون از شــهر و حتى بيرون از 
اســتان مانند سفر به شمال، قم، تهران و... برديم. فكرش را بكنيد ما 
معلوالنى را به شــمال برديم كه در عمرشــان دريا را نديده بودند و 
حتى چندين سال بود از خانه بيرون نيامده بودند. حتى ما معلولينى 
را داريم كه چند ســال است نتوانسته اند به حرم امام رضا(ع) بروند و 

يا يك شب در حرم افطارى كنند.

 اين مســئله بيشــتر به توانايى معلــوالن برمى گردد يا 
مشكالت مالى شان؟

ببينيد شــما حتماً چند جفت كفش در خانــه داريد كه از هر كدام 
براى موقعيتى اســتفاده مى كنيد. ما هم به عنوان معلول نياز داريم 
كه چند ويلچر داشــته باشــيم، مثًال ويلچرى براى ورزش، ويلچرى 
بــراى بيرون رفتن و... اما متأســفانه خيلى از افــراد معلول به دليل 
باال بودن هزينه ها فقط يك ويلچر دارند كه آن را هم هر چند ســال 
عوض مى كنند، يعنى زمانى كه ديگر نشــود از آن اســتفاده كرد و 
كارايى خودش را از دســت بدهد. اگر كفش شــما تنگ باشد حتماً 
پاى شــما را اذيت مى كند. ويلچر براى ما همين حكم را دارد، يعنى 
اگر مناسب وضعيت بدنى ما نباشد، شايد موجب تشديد معلوليت ما 
بشــود. متأسفانه خيلى ها به اين موارد توجه نمى كنند. مثًال ويلچرى 
هســت كه 18 كيلو وزن دارد. حاال من با اين وضعيت جسمى خودم 
را بكشم يا ويلچرم را؟ اگر هم به معلوالن ويلچرى داده مى شود همه 

را به يك چشم مى بينند. 
يعنى ويلچرى كه به يك كودك هفت ساله مى دهند همان ويلچرى 
اســت كه به يك پيرمرد 70 ســاله مى دهند و اين يك ايراد است. 
سال قبل كمپينى راه انداختيم با نام «ويلچر». با كمك هايى كه براى 
اين كمپين جمع شد خوشــبختانه در 6 ماه 16 ويلچر هديه داديم 
تا بچه هايى كه درس مى خوانند شــروع ســال را با ويلچرهاى نو به 
مدرســه بروند. فكر كرديم همه كيف و كفش بچه ها را نو مى كنند و 

ما بايد ويلچرهاى آن ها را نو كنيم. 
در 13 آبــان دوبــاره 13 ويلچر به 13 دانش آمــوز معلول داديم. در 
آذرماه از دوســتان و خانواده ها خواستيم نفرى 10 هزار تومان براى 
خريد ويلچر كمك كنند و خوشبختانه توانستيم با 10هزار تومان ها، 
48ويلچر هديه بدهيم. يادم هست بنده خدايى بود كه يك رنو داشت 
و مى خواســت ماشــينش را عوض كند، اما پولش را داد براى خريد 
ويلچر براى معلوالن. بعضى وقت ها مؤسســه در هزينه هاى خودش 
مى ماند، اما ما ســالى بوده كه 800 ميليــون تومان به خانواده هاى 

معلوالن كمك كرده ايم.

همه از ديدن من در دماوند تعجب مى كردند
« نمى توانم» را دفن كرديم

 چطور شد كه تصميم گرفتى به دماوند صعود كنى؟
از آشنايى من با مركز توان يابان شروع شد. در آن مركز سنگ قبرى ديدم كه جمله «من نمى توانم» را زير آن دفن كرده 
بودند. ديدن آن سنگ قبر خيلى برايم جالب بود. همان زمان هم بود كه با «گروه كوهنوردى افق» آشنا شده بودم و صعود 
به دماوند يكى از برنامه هاى آن ها بود؛ البته اولين برنامه اى كه با اين گروه رفتيم، آبشار اخلمد بود. وقتى به مدير اين گروه 
گفتم من هم دوست دارم در برنامه شركت كنم، نگفت كه مسير سخت است و تو نمى توانى. براى همين با آن ها همراه 
شدم. مقدارى از مسير را با ويلچر با زحمت رفتيم، ولى وقتى ديدم ويلچر نمى تواند برود، چهار دست و پا به رفتن ادامه 
دادم و تا خود آبشار رفتم. يادم هست خيلى ها با تعجب به من نگاه مى كردند. بعد از آن اولين كوهى كه صعود كرديم 
شيركوه يزد بود. دو روز قبل از برنامه بود كه من خبردار شدم. وقتى هم كه به مدير گروه گفتم، نگفت نمى توانى، بلكه 
بيشتر من را تشويق كرد كه همراه آن ها بروم. آن موقع نه تمرينى داشتم و نه وسايل مناسبى، اما اولين صعود برايم 
تجربه اى جالب بود. يادم هست چون بايد روى چهار دست و پا راه مى رفتم، دستكش هاى نخى و پارچه اى را كه دستم 
كرده بودم، خيلى زود ساييده شد و من آن ها را دوباره از طرف سالمشان دستم كردم تا بتوانم به مسيرم ادامه بدهم. 
در آن سفر من تا 3700 متر صعود كردم و براى تجربه اول بسيار عالى بود. همان جا بود كه تصميم گرفتم سال بعد به 
دماوند يا بام ايران صعود كنم. يادم هست در ايستگاه اول  همه كوهنوردان و آدم هايى كه آنجا بودند، با تعجب به من نگاه 
مى كردند. در آن گروه بيشتر از هر چيزى معلوليت من به چشم مى آمد. شب به جانپناه رسيديم. هوا سرد بود و من هم 
حسابى سردم شده بود و مى لرزيدم. چادرها هم نرسيده بودند. براى همين رفتم داخل سرويس هاى بهداشتى تا از باد و 
سرما كمى در امان بمانم. روز بعد براى هم هوايى بدنمان با شرايط كوه، استراحت كرديم. براى صعود، شب بعد ساعت 
12 به سمت قله حركت كرديم. اول گفتم كه ديگر نمى روم، اما سرپرست گروه تشويق كرد كه تا هر جايى مى توانم بروم. 
سخت بود، اما توانستم تا نزديك آبشار يخى بروم. گريه ام گرفته بود هم براى حال خوبى كه داشتم هم براى سختى ها.

 دوباره بعد از برگشتن از دماوند به فكر صعود نيفتادى؟
نه، دوباره به صعود فكر نكردم، چون صعود به دماوند نياز به حمايت مالى و امكانات داشــت؛ البته بعد از آن در رشته 
باستانى شروع به فعاليت كردم و مقام استانى و كشورى هم به دست آوردم. من با گروه معلوالن افق، كوه هاى ديگرى را 
هم صعود كردم كه هر كدام برايم درس و تجربه و خاطره اى شد. از سال 83 هم به اين فكر افتادم كه من مى توانم براى 
فعاليت هاى ورزشى به برخى از مراكز ورزشى بروم، اما معلوالنى هستند كه اين توانايى را ندارند. همين مسئله باعث شد 
كه روى منطقه خودم يعنى گلشهر تمركز كنم و همراه با تعدادى از دوستان باشگاه ورزشى غدير را در منطقه گلشهر 

براى فعاليت معلوالن افتتاح كنيم. 

در كمتر از يك ساعت اين كار را كردم
از برج ميالد بدون تمرين باال رفتم
 جايى از حرف هايت از برنده شدن سفر مكه گفتى. آن سفر را هم رفتى؟

نه نرفتم. چون آن خّيرى كه قرار بود هزينه ســفر را بدهد، به قولش عمل نكرد. اين اتفاق هر چند رخ نداد، اما براى من 
انگيزه اى شد كه دنبال كوهنوردى بروم، چون همان طور كه گفتم فكر مى كردم بايد آمادگى داشته باشم كه چهار دست و 

پايى به غار حرا هم بروم.
 ماجراى باال رفتن از 1886 پله برج ميالد چه بود؟ چه شد كه تصميم گرفتى ركورد باالرفتن از پله هاى برج 

ميالد را بشكنى؟
سال 91 به اين فكر افتادم. موسسه معلوالن رعد در تهران با من همكارى خوبى داشتند و مجوز باال رفتن را گرفتند و من 
هم توانستم در كمتر از يك ساعت از پله هاى اين برج باال بروم. آن اتفاق يك ركورد بود. مهدى مهدوى كيا آمده بود و برايم 
قرآن گرفت. حال خوبى داشتم كه در خبرها انعكاس داده شد كه من يك معلول مهاجر افغانستانى هستم. آن اتفاق هم يك 
تغيير ديگر در زندگى من بود و اينكه مردم بيشتر متوجه معلوالن بشوند و معلوالن را هم ببينند كه هر كدام از ما در يك 

حوزه و يك رشته مى توانيم كارهاى بزرگى را انجام بدهيم.
 براى اينكه پله هاى برج ميالد را باال بروى، چه قدر تمرين كردى؟

ماجرا از اينجا شروع شد كه من براى صعود اطالعاتى كسب كردم و براى مجوز به اداره اتباع و كنسولگرى افغانستان، هالل 
احمر، بهزيستى و... رفتم، اما هيچ كس مسئوليت اين كار را قبول نمى كرد، آن هم به دليل مهاجر بودن من. بعد از چهار 
ماه دوندگى نااميد شدم و از طرفى به روز جهانى معلوالن هم كه دلم مى خواست در آن ايام اين كار انجام شود، نزديك تر 
مى شديم. تمرين هم نداشتم. يادم هست اول آذر بود كه خانم نجفى، معاون مجتمع آموزشي نيكوكاري رعد زنگ زد و گفت 
مركز آن ها مى توانند مجوز صعود را براى من بگيرند. من هم قبول كردم. خالصه ســه روز زودتر به تهران رفتم و به مركز 
معلوالن رعد در شــهرك غرب رفتم كه محل اسكان من شد. «ماهانا جامى» هم قرار بود به نمايندگى از خانم هاى معلول 
پله ها را باال برود. خالصه دو روز قبل رفتيم تا برج ميالد. چشــمم به برج كه افتاد با خودم گفتم واى چه ارتفاعى! تمرين 
هم نكرده بودم. من حتى تا آن روز از 20 پله بيشتر باال نرفته بودم.همان جا براى تمرين يك استارت زدم و 100 پله را باال 

رفتم ولى گفتند برگرد.
خالصه 12 آذر نزديك ظهر بود كه به برج رفتيم. اول خانم جامى رفت، ولى وقتى نوبت من شد، گفتند چون افغانستانى 
هستم اجازه انجام برنامه را ندارم. يك ساعتى منتظر ماندم تا دوباره مشكل رفع شد و من شروع كردم به باال رفتن. در كمتر 
از يك ساعت به باال رسيدم و ديدم كه خبرنگارها و خيلى ها آمده اند تا برنامه را ببينند. لوح تقدير و ربع سكه و يك گوشى 

موبايل هم به من هديه دادند.

گفت وگو با مرتضى عبدى، معلولى كه ركورد باال رفتن از پله هاى برج ميالد را شكسته است

تا 20 سالگى ويلچر نداشتم!
 مردم - عباسعلى سپاهى يونسى من عاشق 
آدم هايى هســتم كه غير از اين كه به خودشان 
كمك مى كنند، كمك كردن بــه ديگران را هم 
فراموش نمى كنند و به شكل هاى مختلف سعى 
مى كنند قدمى براى ديگران هم بردارند. مرتضى 
عبدى كه معلولى است از مهاجرين افغانستانى و 
البته متولد و بزرگ شــده ايران، يكى از اين افراد 
است. باور كنيد خيلى از افراد اين جامعه از معلولى 
كه دو پايش براى او كارى نمى كنند، توقعى ندارند، 
چون مى گويند معلول است ولى، مرتضى با همان 
وضعيتى كه دارد كارهاى بزرگى انجام داده است 
كه موجب مى شود يك الگو باشد براى ما و براى 
افرادى كه معلوليتى دارند. براى گفت و گو با او به 
بلوار شهيد آوينى گلشهر مشهد رفتم و به مؤسسه 
معلوالن باور سبز كه مرتضى آن را با كمك افراد 
مهربان و خّير راه اندازى كرده اســت. اتاقش پر از 
عكس فعاليت هاى مؤسسه است، در گوشه اى هم 
لوح ها و مدال هاى ورزشى او خودنمايى مى كنند. 
دو ســه ساعتى با هم حرف زديم و بعد براى سر 
زدن به يكى دو خانواده معلول با موتور سه چرخ 
او از مؤسسه خارج شديم و باز هم گپ هايى زديم 

كه مى خوانيد. 
 با كودكى شما شروع كنيم؟

بله. اسفند ماه 1363 در يك خانواده هشت نفره 
به دنيا آمدم. دو خواهر و چهار برادر هستيم. پدرم 
به علت جنگ هاى داخلى افغانســتان و جنگ با 
شوروى سال 1345 به ايران مهاجرت كرد و من 

هم متولد ايران هستم در همين محله گلشهر.
 چطور معلول شدى؟

در يك ســالگى بر اثر ســرماخوردگى دچار فلج 
اطفال شدم و از ناحيه دو پا فلج شدم.

 ازدواج كرده اى؟
نه. هنوز ازدواج نكرده ام. البته شايد بشود گفت من 
با همين مؤسســه باور سبز و اين مكان كه براى 
كمك به معلوالن راه اندازى كرديم، ازدواج كرده ام. 

 چه قدر درس خوانده اى؟
من فقط توانســتم تا كالس پنجم درس بخوانم. 
آن پنج كالس را هم با سختى و به صورت شبانه 
درس خوانــدم. در جامعه مــا و بخصوص تا دو 
دهه قبل، محيط براى حضور معلوالن در جامعه 
مناسب سازى نشده بود و البته اكنون هم ايرادات 

اساسى وجود دارد.
مثــالً فكــر كنيــد كــه در آن روزگار و بــراى 
خانواده هايى مثل خانواده من تعريف نشده بود كه 
فرد معلول نياز به ويلچر و به كمك هاى توانبخشى 
دارد تا بتواند وارد اجتماع شود. متأسفانه رسانه ها 
هم در اين حوزه كم كار كرده اند و به خانواده هايى 
كه اطالع كافى نداشتند آگاهى رسانى كافى انجام 
نشد. شايد براى شما جالب باشد كه بدانيد من تا 

سن 20 سالگى ويلچر نداشتم.
 چرا؟ مشكل مالى داشتيد؟

هم مشــكالت مالى بود و هم اينكه تعريف نشده 
بود كه من به عنوان يك معلول بايد ويلچر داشته 
باشم. مشكالت مالى شايد در هر خانواده اى باشد، 
اما اگر براى آن خانواده تعريف شــده باشــد كه 
معلول بايد ويلچر داشــته باشد به هر شكلى آن 
را تهيه مى كنند. پــس موضوع چيز ديگرى هم 

بوده است.

 چه مى كردى در آن روزها؟
9 ساله بودم كه ســراغ كار قاليبافى رفتم و 17 
ســال قالى بافتم. من از بچگى آرام ننشســته ام. 
يادم هســت زمانى در خانه يك دار قالى بزرگ و 
6 نفر شاگرد داشتم. زمانى هم كار نگهبانى و كار 

ساختمانى انجام مى دادم.
 كار ساختمانى! چطور با اين وضعيت كار 

ساختمانى انجام مى دادى؟
بخشــى از كارهايى را كه مى شد با دست انجام 
بدهم، بر عهــده مى گرفتم.البته هميشــه براى 
سپردن كار به معلوالن مقاومتى وجود دارد. مثًال 
يادم هست زمانى پيش فردى رفتم كه به عنوان 
شــاگرد قاليباف كار كنم، ولــى ابتدا نپذيرفت و 
حرفش اين بود كه من با اين وضع نمى توانم كار 
كنم. البته بعد كه شروع به كار كردم، شدم يكى از 

شاگردهاى خوبش.
 گفتى اولين ويلچرت را در 20 ســالگى 

خريدى؟
 نه، نخريدم. آن زمان از سازمان هالل احمر يك 
ويلچر به من دادند. خيلى خوشــحال شده بودم. 
خيلى هم مواظب ويلچرم بودم. مرتب دســتمال 
مى كشــيدمش. در ســال هم دوبــار آن را رنگ 
مى زدم. يادم هست وقتى ويلچر به دستم رسيد، 
آن قدر شوق داشتم كه مسير خانه در گلشهر را تا 
حرم امام رضا(ع) رفتم. آن هم در حالى كه مسير 
حرم را بلد نبودم و پرسان پرسان خودم را به حرم 
رساندم. خيلى حس خوبى داشتم. صاحب ويلچر 
كه شدم زندگى ام تغيير كرد. بخصوص وقتى در 
تلويزيون برنامه اى درباره معلوالن ديدم. 20 سالى 

مى شد كه من گوشه خانه بودم، اما خريد ويلچر و 
ديدن فعاليت هاى آسايشگاه فياض بخش، كه براى 
معلوالن كار مى كند، موجب شد مسير زندگى ام 

عوض شود. 
كاش برنامه هايى از اين دست بيشتر اجرا شود تا 
مسير زندگى افراد بيشترى تغيير كند، اتفاقى كه 
براى من افتاد. وقتى با آسايشگاه آشنا شدم، چون 
عضو تيم بسكتبال با ويلچر آسايشگاه شده بودم، 
در هفته سه بار مسير خانه (گلشهر) تا آسايشگاه 

را با ويلچر مى رفتم. 
اين مسير بيشــتر از 10 كيلومتر است و آن هم 
با وضعيت مســيرى كه مناســب تردد يك فرد 
ويلچرى نيســت. آن رفت وآمدها سخت بود، اما 
براى من لذت بخش بود. يك سال به فياض بخش 

مى رفتم و بسكتبال تمرين مى كردم. 
يادم هست سال 2004 پاراالمپيك آتن برگزار شد 
و بعضى از بچه هاى مشهد عضو تيم ملى بسكتبال 
بودند. آن ســال با خودم  فكر كردم كه كاش در 
سال 2008 من بتوانم نماينده معلوالن افغانستان 

در مسابقات باشم، اما متاسفانه اين اتفاق نيفتاد. 
 چرا؟

من بايد ويلچر مخصوصى مى داشتم كه به علت 
مشكالت مالى نتوانسته بودم آن را تهيه كنم. يا 
بايد ويلچر مناسب تهيه مى كردم يا پاهايم را قطع 
مى كردند. اين مسئله موجب شد كه تمرين كردن 
را كنار بگذارم. هزينــه خريد ويلچر در آن زمان 

باالى يك ميليون تومان بود.
 اين مســئله موجب نشد كه سرخورده 

شوى؟

نــه. با خودم فكر كردم شــايد نتوانم اين ورزش 
را دنبال كنم، امــا مى توانم دنبال ورزش ديگرى 
بروم. همان ســال بود كه با مركز توان يابان آشنا 
شــدم. بعد از آن ســراغ ورزش تنيس روى ميز 
رفتم. همزمان با گــروه كوهنوردى معلوالن افق 
و همچنين با يــك گروه مذهبى كه معلوالن در 
آن فعاليت مذهبى مى كردند، آشــنا شدم. بعد از 
آشنايى با اين هيئت هم بود كه در يكى از اعياد 

براى سفر به مكه انتخاب شدم. 
با خــودم فكر مى كــردم من كجــا و خانه خدا 
كجا؟ خيلى خوشــحال شــده بودم. يادم هست 
همان زمــان با خــودم فكر  كردم كــه من كه 
معلــول هســتم چگونــه مى توانم به غــار حرا 
بروم. يعنــى فكر كردم آنجا هــم براى معلوالن 

مناسب سازى نشده است؟(مى خندد)
 يعنى آنجا هم ذهنت درگير مناسب سازى 

نشدن مكان ها براى معلوالن بود؟
بله دقيقاً راستش را بگويم بعضى وقت ها با خودم 
فكــر مى كنم اميدوارم مســير پل صــراط براى 
معلوالن مناسب سازى شده باشد كه ديگر آنجا 
مشكلى نداشته باشيم. يا به اين فكر مى كنم كه 
در سفر آخرت ويلچر من آلمانى است يا ايرانى يا 

چينى؟ (مى خندد)
 االن چه نوع ويلچرى استفاده مى كنى؟

ويلچر معمولى ايرانــى. ويلچر من از ويلچرهايى 
است كه جانبازان استفاده مى كنند و ما به عنوان 

ويلچر دست دوم از آن ها مى گيريم.
 قيمت نوى همين ويلچر چند است؟

چهار ميليون تومان.

به روايت تصوير 
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آيت اهللا مكارم شيرازى: 
نظام آموزشــى كشور 
در تربيت نسل برومند 
و خدومى كه ســبب 
پيشرفت جامعه و مايه 
شود،  كشور  استقالل 
مسئوليت مهمى دارد.

از ديدگاه اسالم «تعليم 
و تربيــت» و «آموزش و پرورش» همانند دو بال يك 
پرنده هستند، پرنده بايد دو بال قوى و يكسان داشته 
باشد تا بتواند در اوج آسمان پرواز كند؛ بر اين اساس، 
انســان هم بايد بال علم و هم بال عمل را به صورت 
توأمان داشــته باشد. اخالق اسالمى، سيره پيامبر و 
ائمه معصومين(ع) در كتاب هاى درسى بايد پررنگ 
باشد، نه اينكه به صورت كمرنگ باشد و گاهى اشاره 
شود. به همان اندازه كه به مسائل علمى اهميت داده 
مى شود، به مسائل پرورشــى و اخالقى هم اهتمام 
ورزيده شــود. معلمان اخالق و كســانى كه نمونه 
اخالقى هســتند، در مراكز آموزشى تدريس كنند 
و مزاياى اخالق را بگويند و نســل جديد را پرورش 
دهند. نظام آموزشــى براى مسائل اخالقى، نمره و 

امتيازهاى خاصى قايل شود، 
(ابنا)

اخالق اسالمى در كتاب هاى 
درسى تقويت شود

حجت االسالم  حبيب اهللا فرحزاد:
بعد از قرآن، دو كتاب 
صحيفه  و  نهج البالغه 
ســجاديه مافوق همه 
اما  كتاب ها هســتند، 
اســت  تأســف  جاى 
بــراى همه  كه مردم 
چيــز وقــت كافى و 

برنامه ريزى داشــته باشــند، اما براى خواندن كتاب 
شريف نهج البالغه مجالى قرار نمى دهند. جرج جرداق 
مسيحى مى گويد بيش از 200 بار اين كتاب ارزشمند 
را خوانده اســت و اين در حالى است كه بسيارى از 
مردم حتى يك  دوره اين كتاب را نخوانده  اند، نقل از 
مرحوم دشتى مترجم نهج البالغه است كه اين گفته 
جرداق مــرا آتش زده و توفانى در من ايجاد كرد كه 
بنياد احياى نهج البالغه را راه اندازى كردم. مردم مقيد 
باشــند كه روزى حداقل 10 تا 20 دقيقه به خواندن 
اين كتاب بپردازند، چرا كه كلمات اين كتاب  انسان را 
به حركت وادار مى كند. تمام دغدغه حضرت امير(ع) 
اين اســت كه بندگان الهى فريب دنيا را نخورند و با 

دنياپرستى و كوردلى آخرت خود را تباه نكنند. 

(رسا)

ميزان توجه جامعه به نهج البالغه 
تأسف انگيز است

آيت اهللا سيدمحمدتقى مدرسى:
خداوند در سوره حديد 
الَّذيَن  مى فرمايــد: «َو 
َو ُرُســلِِه  آَمُنــوا بِاهللاِ 
يُقوَن  دِّ الصِّ ُهُم  أُولِئَك 
ِِّهْم  ــَهداُء ِعْنَد َرب َو الشُّ
لَُهْم أَْجُرُهــْم َو نُوُرُهْم 
بُوا  َو الَّذيَن َكَفُروا َو َكذَّ

بِآياتِنا أُولِئَك أَْصحاُب الَْجحيِم»، بر اســاس اين آيه 
بايد خروجى ما اين باشــد كه بــه مقام صديقين، 
شهدا يا صالحين برسيم. نبايد گفت كه رسيدن به 
اين مقامات سخت است چنانچه هدفى را براى خود 
ترســيم و به خدا هم توكل كنيم، تا آنجايى كه ما 
هم دنبالش باشيم، مى رسيم. صديق يعنى كسى كه 
راستگوســت و در تمام زندگــى اش در زبان و عمل 
راستگو مى باشد و ما نيز بايد مثل صديقين بشويم، 
درست است كه اطراف ما آلودگى هاى زيادى است 
ولى ما مى توانيم صديق باشــيم و به مقام صديقين 
برسيم. مراقب باشيد شيطان شما را وسوسه نكند و 
نگويد سخت است و نمى شود، درست است سخت 
است اما اين ســختى با توكل به خدا آسان و حتى 

شيرين مى شود. 
(معارف)

براى رسيدن به مقام صديقين و 
شهدا بايد تالش كنيم

آيت اهللا جعفر سبحانى:
وظايــف  از  يكــى 
ســبقت  مســلمانان 
و پيشــى نگرفتــن از 
پيامبر اكرم(ص) است. 
مى كنند  گمان  برخى 
كه مقصود از ســبقت 
پيامبــر  از  نگرفتــن 

اكرم(ص) اين است كه هنگام راه رفتن نبايد از رسول 
خــدا(ص) جلوتر افتاد، در حالى كه چنين ترجمه و 
تفسيرى نادرست اســت. آيه «يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال 
َ َسميٌع  ُموا بَْيَن يََدِي اهللاِ َو َرُسولِِه َو اتَُّقوا اهللاِ إِنَّ اهللاَّ تَُقدِّ
َعليٌم»، عالوه بر رســول خدا(ص)، سبقت گرفتن از 

پروردگار را نيز نهى مى كند. 
خداوند متعال جسم نيست كه ما هنگام راه رفتن از 
آن سبقت نگيريم. بنابراين مقصود از آيه اين است كه 
اگر خداوند متعال و پيامبر اكرم(ص) در يك مسئله اى 
قضاوت كردند، همه انســان ها بايد تابع او باشــند و 
شــيوه و اراده خود را از خدا و رسولش مقدم نكنند. 
اميرمؤمنان على(ع) مى فرمايد: معناى اسالم اين است 
كه انســان در برابر تعاليم الهــى كه از طريق پيامبر 
اكرم(ص) مى رسد تسليم مطلق باشد و آن را بپذيرد. 
(رسا)

مسلمانان بايد تابع تمام قوانين و 
دستورات اسالم باشند

چهره - خبر

قرآن و اهل بيت(ع) و امروز تأسى به سيره نظرى و عملى آن بزرگواران مى تواند حّالل 
مشكالت ما و نقشه و چراغ راهمان باشد. در اين زمينه سيره فردى، عبادى، اخالقى 
و سياسى امام حسن مجتبى(ع)  مى تواند براى باز كردن گره هاى سياسى، اجتماعى 
و فرهنگى فرد و جامعه راهگشا باشد كه به طور مختصر به سه ويژگى مديريتى آن 

امام بزرگوار در حيطه سياسى و حكومتى اشاره مى شود. 

1- در هر بُعد، سيره امام مجتبى(ع) بايد متناسب با زمانه بررسى شود. نقطه عطف 
سياست امام حسن(ع) صلح است و اگرچه حتى ممكن است امروز هم بسيارى از آن 
تعبير درست نداشته باشند كه اين برداشت ناصحيح يا از عدم وقوف شان بر شرايط 
است يا از تفسير به رأى و متناسب با ساليق و عاليق شخصى آن ها ناشى مى شود؛ به 
عبارت ديگر اين ها تفاسير و نظر سياسى خود را بر فلسفه صلح حسنى تحميل كرده 
و هر نوع ســازش و كنار آمدن با دشمن و چراغ سبز نشان دادن به دشمن را به اين 
صلح تاريخ ســاز تشبيه مى كنند، در حالى كه شرايط، زمينه ها، طرفين و... در صلح 

حسنى با شرايط امروز منطبق نبوده و مجوز اقدام هاى سياسى ما نيست.
بايد توجه داشــت، امام حسن(ع) از ابتدا بنا بر صلح نداشتند، زيرا معاويه را به هيچ 
وجه براى حاكميت صالح نمى دانســتند چه برســد به آنكه او را مناسب خالفت كه 
مقامى الهى است، بدانند از اين رو، درصدد مقابله با او به عنوان فردى ناصالح بودند، 
از طرفى وقتى به جاسوسى ها و كارشكنى هاى معاويه پى بردند و نيز زمانى كه معاويه 
براى تصرف كوفه از شام رهســپار شد، امام براى جنگ با ايشان عزيمت كردند، اما 
در روزهاى پايانى نبرد در ســاباط مدائن و هنگام توقف معاويه در منطقه انبار و در 

نهايت رو در رو شــدن ياران حضرت با ســپاه معاويه، در عمل راهى جز صلح براى 
ايشــان باقى نماند، زيرا از آن سپاه 12هزار نفرى، حدود 8000 نفر در اثر تطميع و 
رشوه هاى معاويه ســپاه حضرت را ترك كردند كه چهره هايى همچون عبيداهللا بن 

عباس در ميان آنان بود.
 در چنين شــرايطى نه مى شد همچون دوران امام حســين(ع) قيام كرد، چون هم 
معاويه با يزيد تفاوت داشت و هم ياران امام حسين(ع) با ياران امام حسن(ع) تفاوت 
داشتند و نه راه ديگرى جز صلح باقى بود. از اين رو، امام حسن مجتبى(ع) تشخيص 
دادنــد صلح همراه با گرفتن امتياز از جنگ بدون نتيجــه يا صلح بدون امتياز بهتر 
اســت. بنابراين؛ از وراى سازش و مذاكره، زمينه هاى شــكوفايى و حركت به سوى 

كمال فراهم شود.

2- اگرچه معاويه بر ضد امام حســن(ع) و اميرالمؤمنين(ع) تبليغات منفى مى كرد، 
اما نه اميرالمؤمنين(ع) نه امام مجتبى(ع) و نه ديگر ائمه(ع) هرگز در برابر دشــمن 
خود چنين شيوه اى نداشتند و حتى در اوج قدرت سياسى و نيز در زمانى كه خالفت 
از آن ها غصب شــده بود، هرگز چنين نكردند. چنانكه وقتى از اميرالمؤمنين(ع) در 
ابتداى خالفت شان خواستند كارى به معاويه نداشته باشند و بعد از تثبيت قدرت به 
سراغ او بروند حضرت نپذيرفتند و فرمودند: من از مسير ناحق به سوى حق نمى روم 

و هنگاميكه او را براى حكومت اسالمى قبول ندارم، سازش نمى كنم. 
از اين رو، سياســت مكارانه هرگز مورد تأييد ائمه(ع) نبوده اســت،  امام حقايق 
را بيان مى كردند، اما بداخالقى سياســى و تبليغ خالف واقع درباره طرف مقابل 

نداشــتند و بر اســاس واقعيات موجود اقدام مى كردند. روح اين ســيره اخالقى 
دستاورد تعبد و احساس بندگى در وجود ايشان است كه وقتى خود را بنده خدا 
مى دانند براى رســيدن به حق، از باطل مدد نمى گيرند و باطل را دســتاويز قرار 
نمى دهند كه اين ســيره اخالقى و اخالق سياسى ائمه در روح تعبد آن حضرات 

ريشه دارد. 

3- انتخاِب كارگزاران امين، صادق و مسئوليت پذير در حكومت نبوى و خالفت 
علوى به دليل طوالنى تر بودن مدت، نمود بيشــترى داشته است و در دوره كوتاه 
حكومت امام حسن (ع)  به دليل صرف بيشتر وقت و توان براى جنگ با معاويه و 
ساماندهى نيروهاى نظامى، بيشتر وقت صرف درگيرى هاست، اما باز هم مى بينيم 
كارگزاران حضرت همگى خوشنام و توانمند  هستند اگرچه بعدها كسانى همچون 
عبيداهللا بن عباس با توطئه معاويه از ايشــان جدا شدند، اما بودند شخصيت هايى 
مانند قيس بن سعد كه هم در ايمان و تقوا ممتاز و مؤمن بودند و هم در درجه اى 

از توانايى قرار داشتند كه مى توانستند كار را پيش ببرند. 
بسيارى از كارگزاران خالفت كوتاه ايشــان از دوران خالفت اميرالمؤمنين(ع) بر 
ســر كار بودند، همچون حجربن عدى و حبيب بن مظاهر كه اين خصوصيات را 
داشته اند و بايد اين ارزش ها مالك انتخاب هاى امروز كارگزاران در جامعه اسالمى 
باشد، يعنى توجه به ايمان، تقوا و پاكدستى در كنار تخصص و توان. عالوه بر اين، 
در كارگزاران مخلص ايشــان دنياگرايى و تجمل پرستى وجود نداشت و اين مهم 

بايد در كارگزاران جامعه اسالمى نيز وجود داشته باشد.

ديدگاه

نكاتى از اخالق سياسى امام حسن مجتبى
حجت االسالم دكتر قاسم خانجانى، عضو هيئت علمى پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و استاد تاريخ اسالم  

دارالشفا

جايگاه ماه مبارك رمضان در بيان امام حسن
معارف: امام حسن مجتبى(ع) در يك روايت ماه مبارك رمضان را به مثابه 

ميدان مسابقه اى براى خاليق معرفى فرمود.
َر َرَمضاَن مضماراً لَِخلِْقِه،  آن امام بزرگوار مى فرمايند: «إّن اهللاَ َجَعَل َشــهْ
َر آَخُروَن َفخابُوا»  َفيْسَتِبُقوَن فيِه بِطاَعِتِه إِلى َمْرضاتِِه، َفَسَبَق َقْوٌم َففاُزوا، َو َقصِّ
يعنى؛ خداوند متعال ماه رمضان را براى بندگان خود ميدان مسابقه قرار 
داد. پس عده اى در آن ماه با اطاعت و عبادت در ســعادت و خشــنودى 
الهى از يكديگر ســبقت خواهند گرفت و گروهــى از روى بى توجهى و 

سهل انگارى خسارت و ضرر مى بينند. (تحف العقول، ص 236) 

خبر

ويژگى كريمان در بيان كريم اهل بيت(ع)
باشگاه خبرنگاران پويا: معاون فرهنگى و هنرى مؤسسه دارالحديث به 
ارائه حديثى از امام مجتبى(ع) درباره ويژگى هاى كريمان و ســخاوتمندان 
پرداخت. حجت االسالم والمسلمين «محمدتقى سبحانى نيا» درباره شخصيت 
امام حســن(ع) نيز يادآور شد: امام مجتبى(ع) حلم و بردبارى بسيار بااليى 
داشتند و به جود و سخاوت نيز معروف بودند، طورى كه بارها تمام يا نيمى 

از اموالشان را به نيازمندان بخشيدند. 
وى با اشــاره به خطبه اى از امام مجتبى(ع) درباره اخالق كريمان گفت: آن 
حضرت در اين خطبه به ارائه ويژگى هاى كريمان و سخاوتمندان مى پردازد 
و مى فرمايــد: «أيُّها الّناُس أنا اُخِبُرُكم عــن أٍخ لي كاَن ِمن أعَظِم الّناِس في 
َعْيني»، اى مردم، من شــما را از برادرى كه در نگاهم مورد احترام اســت و 
جايــگاه برترى دارد خبر مى دهــم «و كاَن رأُس ما َعُظَم بِه في َعْيني ِصَغَر 
نيا في َعْيِنِه»، يكى از آن ويژگى هايى كه باعث شد آن برادر نزد من جايگاه  الُدّ

ويژه اى داشته باشد، اين بود كه دنيا نزدش بسيار كوچك بود.

در نمايشگاه قرآن مشهد 
كتاب «تربيت اخالقى از منظر قرآن»  رونمايى شد

معارف: كتاب «تربيت اخالقى از منظر قرآن» در غرفه جامعة المصطفى(ص) 
العالمية واحد مشهد همزمان با هشتمين شب سيزدهمين نمايشگاه قرآن 
و عترت مشــهد رونمايى شد. دادمحمد اميرى، طلبه مقطع دكتراى رشته 
تفسير تطبيقى جامعة المصطفى(ص) العالميه از كشور افغانستان و مؤلف 
كتاب «تربيت اخالقى از منظر قرآن» گفت: مباحث تربيتى اين كتاب براساس 

تفاسير قرآن استخراج و در 6 بخش گردآورى شده است.
وى افزود: منابع اثر شــامل كتاب هاى تفســير قرآن، روايات رسيده از ائمه 
اطهار(ع) و كتاب هاى اخالقى علماى اســالمى با محوريت آيات قرآن كريم 

است كه كار جمع آورى و ويرايش آن سه سال به طول انجاميده است.

  نازلــى مروت  كمك به فقرا و توجه 
به كرامت انسانى يكى از رفتارهاى فردى 
است كه آثار اجتماعى آن در زندگى مستمندان و 
ســاير افراد قابل بررسى و توجه است. امام حسن 
مجتبى(ع) به دليل كمك هاى فراوان به نيازمندان 
و ايجاد اشــتغال براى افراد كم برخوردار جامعه به 
كريم اهل بيت شــهرت يافت. اين خصلت فردى 
امــام(ع) در دوره ما نيز بايد مورد توجه قرار گيرد 
تا عالوه بر كمك هاى مقطعى به نيازمندان و رفع 
مشكالت روزمره آنان فضايى براى رفع قطعى فقر 
در جامعه فراهم شود. آيت اهللا حبيب اهللا احمدى 
نويسنده كتاب هاى تاريخ اهل بيت(ع) و از استادان 
خارج فقه و اصول حوزه علميه قم همزمان با آغاز 
هفتــه اطعام نيازمندان و اكرام ايتام ضمن تحليل 
تاريخ حيات اجتماعى امام حسن(ع) توصيه هايى 
براى دولتمردان دارد تا شــاهد رفع فقر در جامعه 

باشيم.

 در تاريخ روايت شــده اســت كه امام 
حسن(ع) سه بار نيمى از اموال خود را به فقرا 
بخشيدند. اين رفتار بيانگر چه ويژگى فردى 

و اجتماعى امام است؟
رفتار اجتماعى امام حسن مجتبى(ع) چه در دوره 
حيات امام على(ع) و چــه زمانى كه رداى امامت 
بر دوش داشــتند براى همه انسان ها و كسانى كه 
مســئوليت سرپرســتى جامعه را بر دوش دارند، 
بســيار درس آموز است. توجه ويژه امام حسن(ع) 
به فقرا و نيازمندان جامعه تنها به ســفره افطارى 
و اطعام خالصه نمى شود. امام مجتبى(ع) عالوه بر 
زندگى شخصى در سفر زيارتى حج نيز سيره ساده 
زيستى خود را اجرايى مى كردند تا مردم شهرهاى 
مجاور در مراجعه به امام راحت باشند. سفره اطعام 
ايشــان براى همه مردم پهن بــود و از بركات آن 
بهره مند مى شدند. امام هيچ فقير و مستمندى را 
رد نمى كردند و بهترين غذا و هدايا را به فقرا اهدا 
مى كردند تا كرامت افراد بى بضاعت حفظ شــود. 
امام در سه نوبت نيمى از اموال خود را انفاق كردند 
زيرا احسان و َكَرم سيره و روش ائمه است. امام به 
قدرى به نيازمندان انفاق مى كردند تا رضايت آن ها 
تأمين شــود. بنابراين امام عالوه بر حفظ كرامت 
انسانى، توجه به رفع كامل نيازهاى مستمندان را 
نيز مد نظر قرار مى دادند و همچنين با رعايت اصل 
ضرورت ساده زيستى امام و حاكم اهميت به رفع 
فقر در جامعه را گوشزد مى كردند.  اين ها جلوه هايى 

از نقاط عطف در سيره عبادى امام حسن(ع) است 
كه بايد الگو شــود، زيرا مى تواند بســيار راهگشا 
باشــد. اگرچه امروزه مشــكالت اقتصادى، اقشار 
مختلف جامعه را آسيب پذير كرده است، اما فارغ 
از ناكارآمدى ها و سوءمديريت ها، ما هم بايد براى 
حل اين مشكالت ورود كنيم و حداقل به اطرافيان 
خود توجه داشته باشيم نه آنكه فقط در فكر تأمين 
معاش خود و باال بردن رفاه و تجمل باشيم، چنانكه 
در يك فاميل افراد ثروتمند وجود داشــته باشــد 
و هزينه كند، اما ديگــرى در همان فاميل به نان 
شب خود محتاج باشــد! از اين رو، اگر با اقتدا به 
ســيره امام حســن(ع) هر كس در حد توان خود 
درصدد رفع مشكل ديگران برآيد، عمده مشكالت 
اقتصادى اطرافيان حل مى شود. بايد توجه داشت 
اگر بخواهيم سيره ائمه(ع) را به سبك زندگى خود 
تبديل كنيم، نبايد در نظر متوقف شويم، زيرا اثرى 
نخواهد داشت، بلكه بايد در عمل آن را پياده كنيم.

احتياج هاى  آيا كمك هاى روزمره و رفع   
آنى فقرا تنها روش امام حسن(ع) در كمك 

به نيازمندان بوده است؟
روايتى در تاريخ بيان شده است كه امام حسن(ع) 
درحال عبور از بوستانى غالم سياهپوستى را ديدند 

كه تكه نانى در دست دارد و لقمه اى خود مى خورد 
و لقمه اى به ســگى كه در كنارش نشســته بود 
مى دهــد. اين رفتار غالم امــام را متأثر كرد و از او 
مى پرسند كه چرا به اين حيوان محبت مى كنى؟ 
غالم پاسخ مى دهد: من شرم مى كنم كه غذا بخورم 
و اين حيوان به من نگاه كند. امام از اين رفتار غالم 
براحتى عبور نكردند و به صاحب بوستان كه ارباب 
غالم بود فرمودند كه من اين غالم را از تو مى خرم، 
و او را آزاد مى كننــد. اما ايــن پايان ماجراى غالم 
نيســت. زيرا امام توجه داشتند كه اين فرد پس از 
آزادى هيچ ســرمايه اى ندارد و گذران زندگى بر او 

سخت خواهد شد از همين رو بوستانى را كه غالم 
در آن كار مى كرد نيز از ارباب او خريدارى كرده و 
به غالم آزاد شده مى بخشند. اين گونه از انفاق هاى 
امام مجتبى(ع) بسيار آموزنده است. ما بايد به اين 
نكتــه توجه كنيم كه از نظــر دينى هدف انفاق و 
اطعام تنها پركردن شــكم گرسنه است؟ يا تأمين 

معيشت مدت دار مستمندان كافى است؟ 
به نظر مى رسد اين سطح از انفاق و كمك به فقرا 
«متوسط» است و بايد براى رفع قطعى فقر سطح 
عالى كمك رسانى را مدنظر قرار دهيم. يعنى بايد 
به جاى تأمين مــدت دار هزينه هاى زندگى فرد 
و بازگشــت دوباره او به دامن فقــر، نياز او را براى 
هميشه پايان دهيم. در اين صورت است كه فقير و 
نيازمندى باقى نمى ماند كه بخواهد اطراف صاحبان 
ثروت و قدرت بگردد و خود را براى تأمين زندگى 
خــوار و حقير كند. هدف اصلى ديــن ما از انفاق 
مســتحبى، خمس و زكات رفع قطعى فقر است. 
هيچ نيازمندى در جامعه نيســت كه نتواند براى 
زندگى خود كار كند، اما وسيله و اسباب كار كردن 
را ندارد، ثروتمندانى كه ســفره هاى رنگين اطعام 
پهن مى كنند، بهتر اســت كه زمينه اشتغال افراد 
نيازمند را فراهم كنند تا نياز و نيازمندى نباشد كه 

محتاج وعده اى غذا شود. 

 پيشنهاد شما به دولتمردان چيست؟
روش حكومتى امام حسن(ع) حاوى نكات مهمى 
براى دولتمردان است. زيرا امام حسن(ع) تنها در 
دوره اى كه به عنوان يك شــهروند بدون منصب 
حكومتى بودند، انفاق نداشتند بلكه در تمام طول 
عمر به فقرا كمك مى كردند. كســانى كه قدرت 
سياسى و اقتصادى كشــور در دست دارند بايد از 
محل بيت المال و ماليات اسالمى مانند خمس و 
زكات براى نيازمندان و مستمندان اشتغال ايجاد 
كنند تا دســت هاى نياز در جامعه به سوى كسى 

دراز نباشد. 
بايد كارى كنيم كه فقر در كشور ريشه كن شود. 
خداوند در ســوره زمر به مؤمنان مى فرمايد كه از 
«احسن» مال خود انفاق كنيد. اين آيه به مسلمانان 
توصيه مى كند كه فقِر فقير را ريشــه كن كنيد تا 
كرامت و شخصيت او حقير نشود. اين درس بزرگى 
است كه بايد از سيره امام حسن(ع) بياموزيم، دين 

ما مخالف گداپرورى است.

 آيا اين شيوه رفع فقر كه شما به آن اشاره 
داشــتيد به عدالت اقتصادى و رفع فاصله 

طبقاتى منجر مى شود؟
مهم ترين اتفاقى كه در ايجاد اشتغال براى نيازمندان 
رخ مى دهد همين اســت كه اول فقر ريشــه كن 
مى شود و دوم فاصله بين طبقه محروم و مرفه كم 
مى شود و اين همان تحقق عدالت اقتصادى است. 

فقــر و فقير در شــأن جامعه اســالمى نيســت. 
پيامبــر(ص) فرمودنــد: خدايا از فقر بــه تو پناه 

مى برم. 
امام ســجاد(ع) نيز فرمودند: خدايــا پناه مى برم 
به تو از اينكه به ديگران محتاج باشــم. همچنين 
امام صادق(ع) در نكوهــش فقر فرمودند: فقر، به 
كفر ختم مى شــود.  روايت هايى كه از ائمه(ع) در 
نكوهش فقر بيان شده نشان دهنده فاجعه فقر براى 

فرد و جامعه است. 
خطر فقر بزرگ ترين خطر براى جامعه دينى است 
زيرا وقتى بيكارى و فقر در جامعه اى زياد شد، فساد، 
فحشا، اعتياد، قاچاق و هزاران جرم توليد مى شود 
كه تيشه به ريشــه جامعه دينى مى زند، بنابراين 
فقر پايه بســيارى از گرفتارى هاى اجتماعى است 
كه بايد به همت «سمن»ها، خيريه ها، ثروتمندان 
و دولتمردان كمر همت بســته و با تأسى به سيره 
امــام مجتبى(ع) براى رفع اين بالى، جان و ايمان 

مردم اقدام كنيم. 

معارف

 آيت اهللا حبيب اهللا احمدى در گفت و گو با قدس آنالين:

سيره  امام حسن رفع فقر بود

قصار اآليات

اطعام و اكرام فقرا  كارى خدايى است
َو ُهَو يُطِعُم َوالَ يُْطَعُم

«و اوست [خداوند] كه مى خوراند و اطعام نمى شود»
(سوره مباركه انعام، آيه 14)

انســان ها براى اينكه رنگ خدايى بگيرند بايد كارهاى خدايى بكنند. حاال 
پرسش اين است كه مگر انسان ها مى توانند كار خدايى بكنند؟ بله! هر كار 
خوبى كه خداوند به آن فرمان داده و از انجام آن خشنود مى شود، كار خدايى 
است. اصالً بسيارى از صفات خداوند (به جز صفاتى كه خاص اوست مانند 
وحدت، خالقيت، رزاقيت، رحمانيت و ...)، صفاتى اســت كه انسان ها هم در 
درجات بسيار پايين تر براى كمال به آن نياز دارند. اين صفات در حد كمال 
متعلق به خداوند اســت اما ذات مهربان او، دوست دارد كه بندگانش نيز به 
اين صفات نيكو آراسته شوند. صفاتى مانند، عدالت، رحمت، مهربانى، زيبايى، 

حق مدارى، حلم، علم، صبر و بسيارى صفات پسنديده ديگر.
در اين ميان يكى از صفات كه ويژه خداوند اســت اما بندگان نيز مى توانند 
آن را در حد خود داشــته باشند، «ُمطِعم» بودن است؛ يعنى اطعام كردن و 
غذا دادن به ديگران. با اين تفاوت كه بندگان غذا مى دهند و خودشان هم به 
خوردن غذا نياز دارند اما خداوند غذا مى دهد بدون اينكه نياز به خوردن غذا 
مد». حاال مى توان فهميد كه  داشته باشد چون اساساً او بى نياز است. «اهللا الصَّ
چرا خداوند در قرآن كريم اين قدر بر انفاق و اطعام و دســتگيرى ديگران به 
خصوص مساكين، يتيمان، فقيران، درماندگان و حتى مهمان كردن نزديكان، 
تأكيد كرده است. زيرا اين كار، يك كار خدايى است و به انسان رنگ خدايى 
مى دهد! در روايات اسالمى نيز بى شمار حديث درباره اهميت اكرام و اطعام 
مؤمنان و مساكين و فقرا وارد شده و نبى مكّرم اسالم و امامان معصوم(ع) نيز 
در سيره عملى خود، توجه ويژه اى به اين موضوع داشته اند. خانه آنها همواره 
محل آمد و شد و اطعام و اكرام ميهمانان بوده و خودشان نيز همواره نسبت 
به بردن طعام به خانه فقرا و نيازمندان اهتمام داشــته اند. مى دانيم كه همه 
امامان معصوم ما كه درود خدا بر آنان باد، نيمه شب ها، انبان نان غذا به دوش 
و روى پوشيده به در خانه نيازمندان مى رفتند و آنها را از لطف خود بهره مند 
مى ساختند. آن بزرگواران همواره بهترين غذاها را به ميهمان مى دادند چرا 
كه اكرام ميهمان را واجب مى دانستند. فرهنگ امروزى ما نيز كه مى گويد 
«مهمان حبيب خداســت» برخاسته از سيره و روش همان بزرگواران است.  
اطعام و اكرام بندگان خدا بخصوص فقرا و يتيمان در ماه مبارك رمضان كه 
ماه خداست، فرصتى است براى تقرب به ذات اقدس الهى و همدلى و نزديك 
شدن به خلق خدا. هر يك از ما مى توانيم سهمى هر چند اندك در اين اكرام 

ارزشمند فقرا، نيازمندان و يتيمان داشته باشيم.

 سيدمصطفى حسينى راد  

خداوند در سوره زمر به مؤمنان 
مى فرمايــد كه از «احســن» مال 
خــود انفــاق كنيــد. ايــن آيه به 
مسلمانان توصيه مى كند كه فقِر 
فقير را ريشه كن كنيد تا كرامت 
و شــخصيت او حقير نشود. اين 
درس بزرگى اســت كــه بايد از 
سيره امام حســن(ع) بياموزيم، 

دين ما مخالف گداپرورى است

برش



مدیر عامل پرسپولیس:ما همچنان بازیکن می گیریم

سرخ ها  در برزخ رأی فیفا
 فوتبال  ورزش   اعالم غیررســمی 
بسته ماندن پنجره پرسپولیسی ها سبب 
ایجاد موجی از نگرانی در بین هواداران این 
تیم شده است. البته از زمان اعالم حکم و 

باتوجه به اتمام قرارداد چند بازیکن مهم و 
تاثیرگذار، این نگرانی وجود داشــت اما از 

دیروز به بیشترین حد خود رسیده است. 
یک سایت خبری اعالم کرد که مطلع شده 
فیفا و دادگاه CAS به درخواست باشگاه 
پرسپولیس برای باز شــدن پنجره نقل و 
انتقاالت تابستانی پاســخ منفی داده اند. 
ظاهرا اشتباه وکیل سوئیسی پرسپولیسی ها 
در روند دادرسی، عامل شکست آنها در این 
دعوای حقوقی شــده و او در راه باز کردن 
پنجره دوم نقل و انتقاالتی ســرخ پوشان 
اقدامی داشته که در نهایت به ضرر باشگاه 

ایرانی تمام شده است.
این وکیل سوئیســی که امیــد زیادی به 

موفقیتش بسته شــده بود، به جای طرح 
دادخواست علیه فیفا که مرجع صادر کننده 
حکم محرومیت بود، نام باشگاه ریزه اسپور 
را به عنوان طرف دعوا معرفی کرد که همین 

موضوع رســیدگی به پرونــده را به کانال 
دیگری کشاند.
*سکوت فیفا

البته این خبــر هنوز در ســایت فیفا هم 
منتشر نشــده است. باشــگاه پرسپولیس 
هم اعالم کرده که هیچ نامــه جدیدی از 
دیــوان داوری ورزش )C.A.S( دریافت 
نکرده اســت. در خبری که روی ســایت 
باشگاه منتشر شده آمده است: »وضعیت 
پرونده نقل و انتقاالت تابستانی پرسپولیس 
همچنان در دیوان داوری ورزش پیگیری 
می شود و نســبت به روزهای گذشته خبر 
جدیدی به باشگاه پرسپولیس یا وکیل اعالم 
نشده است. درباره صدور رأی مبنی بر باز 

شدن پنجره نقل و انتقاالت یا بسته ماندن 
آن نیز، نامه ای برای باشــگاه پرسپولیس 

ارسال یا تحویل وکیل نشده است.«
*تقویت تیم با پنجره بسته؟

حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل باشگاه 
پرسپولیس اما  می گوید: ما منتظر اعالم 
رای فیفا هستیم اما همچنان خبر قطعی 
به باشگاه واصل نشده است. با این حال ما 
بدون توجه به این مسئله مذاکراتمان را با 
بازیکنان مدنظر ادامه خواهیم داد و حتی 
در صورت عدم موفقیــت در دادخواهی 
آنها را نیــم فصل به پرســپولیس اضافه 

می کنیم.
گرشاسبی در پایان گفت: هواداران نگران 
نباشند اگرچه محرومیت ما از یک پنجره 
نقل و انتقاالت در صورت رخ دادن آسیب 
زننده اســت امــا پرســپولیس همچنان 
بازیکنان ممتاز و مربی بزرگی دارد و به نظر 

من شــرایط فعلی همچنان برای موفقیت 
در ایران مطلوب اســت. البته ما همچنان 
امیدواریم با باز شدن پنجره تیم مان را برای 

حضور در آسیا تقویت کنیم .
*وضعیت بحرانی

در حالی که باشــگاه هایی چون سپاهان 
،ذوب آهن و حتی استقالل دارند تیم شان 
را برای فصل بعد تقویت می کنند هواداران 
پرسپولیس نگران کوچ ســتاره ها و خالی 

شدن تیم شان هستند.
جدا از صادق محرمی و محسن مسلمان، 
تمدید قــرارداد با فرشــاد احمــدزاده و 
کمال کامیابی نیا در هالــه ای از ابهام قرار 
دارد. گرشاســبی چند روز پیش گفت:  3، 
4 بازیکن تیم مــا بعد از بازی بــا الجزیره 
اعالم کردند که ما بعد از اتمام مرحله یک 
هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به باشگاه 
مراجعه می کنیم و تصمیم نهایی را اعالم 
خواهیم کرد. اما در حــال حاضر برخی از 
این بازیکنان مسافرت هستند و صحبتی 
با ما انجام نداده اند. بــه همین دلیل هنوز 
وضعیت کامال مشخصی برای این بازیکنان 

وجود ندارد.
همچنین باتوجه به عملکرد گادوین منشا، 
گفته می شــد ترجیح برانکو بر جدایی او 
از تیم و جذب یک مهاجم دیگر باشــد اما 
بــا رد دادخواهی پرســپولیس، تمام این 
گمانه زنی ها و سیاست باشگاه پرسپولیس 

در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
*وعده فدراسیون

مسئول امور بین الملل فدراسیون فوتبال  
می گوید: که تالش می شــود پرسپولیس 
بتواند 3 بازیکن آزاد جذب کند و شاید این، 
خبر خوبی برای هواداران تیم سرخپوش 
پایتخت باشد و مدیران پرسپولیس تالش 
بیشتری برای تمدید قرارداد بازیکنان انجام 

می دهند .

ضد حمله

»رضا مالدینی« مربی تیم ملی امید شد
ورزش: بحث انتخاب دستیاران کرانچار در تیم امید از مدت ها قبل نقل محافل 
ورزشــی بوده اســت. از این رو پس از کش و قوس های فراوان سرانجام اولین 
دســتیاری ایرانی این مربی کروات انتخاب و معرفی شد. بر اساس اعالم حمید 
استیلی، مدیر تیم امید رضا شاهرودی )معروف به رضا مالدینی( رسما به عنوان 

دستیار کرانچار انتخاب شد و کارش را شروع می کند.
گفته می شــود محمود کریمی بازیکن ومربی سابق ســپاهان نیز گزینه بعدی 
دســتیاری کرانچار اســت که به زودی توافق صورت می گیرد و او نیز کارش را 

شروع می کند.
پیش از این احمدرضا عابدزاده با فدراسیون فوتبال برای حضور در کادرفنی امیدها 
به عنوان مربی دروازه بانان به توافق نرسید و قرار بر این شد تا یک مربی گلرهای 

خارجی با نظر کرانچار اضافه شود.

زمانی: برای ماندن به تیام التماس نمی کنیم
ورزش:عضو هیئت مدیره باشگاه اســتقالل گفت: تیام فصل خیلی خوبی را با 
استقالل سپری کرد و ما مبلغ معقولی نسبت به توافقی که با او از سال قبل داشتیم 
را به رقم قراردادش اضافه می کنیم. اما اگر در نهایت تیام به این جمع بندی برسد 
که به هیچ وجه نخواهد با ما ادامه دهد، قطعا به دنبال یک کیس مثل تیام یا بهتر 
از تیام می رویم تا از قدرت تیم برای حضور در فصل آینده و مهم تر از آن مراحل 
پایانی لیگ قهرمانان کم نشود. حسن زمانی که با رادیو تهران صحبت می کرد، 
افزود: تیام بازیکن بزرگی است اما بزرگ تر از نام استقالل نیست. ما برای ماندن 
نه به تیام و نه به هیچ بازیکن دیگری التماس نمی کنیم. اما سیاست ما حفظ این 
بازیکن است و تا جایی که جا داشته باشد تالشمان را برای حفظ او انجام می دهیم. 
اجازه نمی دهیم که تیام از شرایط خوبی که در اســتقالل به دست آورده برای 

گرفتن امتیاز استفاده کند و برای ما ناز کند. ۱۲
پنجشنبه  1۰ خرداد 1397
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ورزشـــی

ورزش: طالیی پوشان اصفهانی با هدایت امیر قلعه نویی 
کارشان را زودتر از تیم های دیگر شروع کردند و تاکنون 
پیام نیازمند، محمد ایرانپوریان، ابراهیم صالحی و کی 
روش استنلی را به عنوان سهمیه لیگ برتری به خدمت 
گرفتند. بر این اســاس آنها دو بازیکن لیگ برتر دیگر 
می توانند جذب کنند که احتماال طــی روزهای آینده 

تکلیف آنها روشن خواهد شد.
ظاهرا امیر قلعــه نویی قصد دارد لیســت لیگ برتری 
تیمش را با یک مدافع وسط و یک هافبک تدافعی پر کند. 
دو بازیکنی که هنوز به طور رسمی نام شان اعالم نشده 
اما گفته می شود یکی از آنها خالد شفیعی مدافع فصل 

گذشته تیم ذوب آهن است.
اما شهباززاده مهاجم سابق تیم فوتبال استقالل تهران 
را باید پنجمین خرید سپاهان در فصل نقل و انتقاالت 
بنامیم.  نکته جالب درباره سجاد شهباززاده اینکه او 
برای سپاهان سهمیه لیگ برتری محسوب نمی شود. 
او به نوعی مهاجم محبوب امیرقلعه نویی نیز محسوب 
می شود. زمانی که امیر سرمربی استقالل بود سجاد 
را به این تیم آورد و سپس در تراکتور او را به خدمت 
گرفت اما به خاطر محرومیت نقل و انتقاالتی تراکتور 
نتوانست به این تیم بپیوندد. سجاد در فصل گذشته 
نیز مورد توجــه قلعه نویی و ذوب آهن بــود اما او به 
اســتقالل رفت و یک فصل بد دیگر بعد از حضور در 

ترکیه رقم خورد. چرا که او در نیم فصل دوم در حالی 
که بازهم با پیشــنهاد ذوب مواجه بــود به قطر رفت 
اما مصدومیت او باعث شــد که یک نیم فصل دیگر را 
کامال از دست بدهد. این مهاجم 28 ساله که در لیگ 
چهاردهم دوازده گل در 30 بازی برای استقالل زده 
بود فصل گذشته برای اســتقالل تنها 470 دقیقه و 
برای تیم القطر نیز تنها دوبازی انجام داد و هیچ گلی 

هم به ثمر نرساند. 
حاال ســجاد بار دیگر با کســی کار می کند که بهترین 
سال های فوتبالی اش با او رقم خورده است. قلعه نویی 
به سبک بازی شــهباززاده عالقه دارد و این شاید باعث 
شود تا ســجاد بار دیگر به اوج برگشته  و یکی از گلزنان 
مهم لیگ برتر شود.شهباززاده سومین مهاجمی است 
که امیرقلعه نویی از زمان حضورش در این تیم خریده و 
این در حالی است که او مهاجمانی مثل ساسان انصاری 
و مهرداد محمدی را نیز در ترکیب تیمش دارد. به نظر 
می رســد با خرید شــهباززاده بازیکنانی مثل مسعود 
حسن زاده و مهدی شــریفی در لیست خروج سپاهان 

قرار خواهند گرفت.
سپاهان بعد  از سه فصل ناکامی در لیگ برتر حاال با امیر 
قلعه نویی و خریدهایی که انجام می دهد نشان می دهد 
که قصد دارد لیگ هجدهم را با قدرت شروع کرده و به 

روزهای پرشکوه گذشته بازگردد. 

 سپاهان پنجمین خریدش را انجام داد
»شهباز« در میان زنبورها

تلگرافی

*ســرخیو راموس، کاپیتان تیم ملی اسپانیا با همکاری 
دمارکو فالمنکو، موزیسین اســپانیایی، یک ترانه برای 

تیم ملی اسپانیا در جام جهانی خوانده است.
*به تازگی عکس هایــی از تمرین تیــم ملی انگلیس 
منتشر شــد که در خالکوبی یک تفنگ روی پای راست 
استرلینگ دیده می شود. این عکس واکنش های زیادی 

به همراه داشت .
*محمد باقر صادقی دروازه بــان تیم فوتبال ذوب آهن 

یک فصل دیگر قرارداد خود را با این باشگاه تمدید کرد.
*باشگاه شارلوای بلژیک به طور رســمی اعالم کرد علی 
قلی زاده، هافبک – بال فصل اخیر سایپا را با قراردادی 2 ساله 

با قابلیت تمدید برای 2 سال دیگر به خدمت گرفته است. 
* حســین کعبی کاپیتان تیم فوتبال سپیدرود رشت 
در فصل گذشــته تأکید کرد که اگر تــن زاده فصل بعد 
هم مالک این باشگاه باشد، در جمع سرخپوشان رشتی 

نخواهد ماند.
*احمدزاده با یکی از تیم های مطرح کشــور لهســتان 
مذاکرات نهایی را انجام داده و حتی طرفین در خصوص 

مبلغ و مدت قرارداد هم به توافقات خوبی رسیده اند.
*منظمی ،دبیر فدراسیون والیبال گفت: تصمیم بر این 
شده تا هدایت تیم   ملی به جای سیچلو »ب« به کادر فنی 

ایرانی سپرده شود .

مردان کی روش برای هماهنگی به جام جهانی می روند
لژیونرها  بالی جان تیم ملی؟

علی محمدزاده: بازی تیم های ملی ایران و ترکیه بیش از هر چیزی حسرت و 
استرس تماشاگران ایرانی را به همراه داشت تا این بازی هرچه زودتر به پایان برسد.

چرا که در این بازی چیزی جز بالتکلیفی بازیکنان ندیدیم.
تیم ملی فوتبال ایران در بازی ترکیه مانند تیمی بازی کرد که گویی بازیکنانش در 
یک روز تعطیل و در یک پارک شهری  بی هیچ شناختی از هم دور هم جمع شده 

بودند تا ساعتی توپ بازی کنند.
البته اگر کمی واقع بینانه به این ماجرا نگاه کنیم بایــد بگوییم جز این هم نباید 
انتظاری داشته باشیم . اگر در گذشته  تنها چند عضو تیم ملی در خارج از کشور 
بازی می کردند و مابقی اعضای تیم از چند تیم داخلی انتخاب می شدند که سالها 
هم بازی هم بودند و از ســبک بازی هم اطالع داشــتند امروز تعداد این دسته از 
بازیکنان اندک است . در حال حاضر تیم ملی ما در ترکیب خود بازیکنانی از باشگاه 
های خارجی گوناگون دارد که هر یک به سبک خودشان بازی  می کنند. از فوتبال 
شناور هلند و بلژیک و یونان گرفته تا فوتبال فیزیکی روسیه ، در تیم ملی ما نماینده 
دارند . با این وصف وقتی نگاهی به اردوهای تیم ملی می اندازیم و به اخباری چون 
برگزاری اردو با 5 یا6 بازیکنان برمی خوریم تنها به این نتیجه می رســیم که تیم 
ملی ایران در فرصت باقیمانده زمانی برای آشنایی بیشتر بازیکنان دارد و بازیهای 

جام جهانی را برای هماهنگی انجام خواهد داد.
تیم ملی دوشنبه شب در اســتانبول تصویر بی قاعده ای از تابلوی فوتبال ملی را 

ترسیم کرد که در آن خبری از رنگ و لعاب تاکتیک تیمی و تکنیک فردی نبود .
حال این ترس بزرگ را همراه داریم که وقتی در مقابل تیم راه نیافته به جام جهانی 
اینگونه خلع ســالح می شــویم در رویارویی با ماتادورها و پرتغالی های سخت 
کوش و شیرهای قاره ســیاه چه خواهیم کرد؟تنها امیدواری ما دلخوش بودن به 
حرف هایی درخصوص پنهان کاری کی روش در دیدارهای تدارکاتی برای رو نشدن 

تاکتیک های تیم ملی است و بس.

نیم نگاه

مسافران جام جهانی ارز مسافرتی 
می گیرند

مهر: بانک مرکزی در بخشنامه ای، ترتیبات ارزی تأمین و پرداخت 
ارز مسافرتی برای مسافرینی که مقصد آنها کشورهایی است که 
نیاز به اخذ ویزا ندارند را به بانک های عامل ابالغ کرد؛ همچنین در 
این بخشنامه ارایه مجوز صادره از سوی سفارت فدراسیون روسیه 
توسط مسافر، تحت عنوان FAN ID به جای ویزای کشور مورد از 
نظر این بانک به منظور دریافت ارز مسافرتی، بالمانع شناخته شده 
است. با توجه به ابالغیه وزارت امور خارجه، تأمین و پرداخت ارز 
به مسافرینی که به منظور تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال 
20۱8 قصد سفر به کشــور روســیه را دارند، ارایه مجوز صادره 
 از سوی سفارت فدراســیون روسیه توسط مســافر تحت عنوان
 FAN ID به جای ویزای آن کشور از نظر این بانک بالمانع است 
و مبلغ 500 یورو یا معادل آن به سایر ارزها، به متقاضیان تعلق می 
گیرد. خاطرنشان می شــود، در حال حاضر تأمین و پرداخت ارز 
مسافرتی )به صورت اسکناس( از طریق پنج بانک ملی ایران، ملت، 

سامان، تجارت و پارسیان امکان پذیر است.

خط و نشان قرمز 
برای زرد شدن مسلمان

ورزش سه: طی روزهای اخیــر بحث حضور محسن مسلمان در 
تیم های اصفهانی با توجه به جدایی این بازیکن از پرسپولیس بیش 
از پیش جدی شده است. سپاهان و ذوب آهن دو تیمی هستند که 
به نظر می رسد هر دو متمایل به خرید مسلمان هستند. اما نکته 
اینجاست که مسلمان که دوست ندارد روابطش با پرسپولیسی ها و 
قرمزها خدشه دار شود بنابراین به نظر نمی رسد به گزینه سپاهان به 
صورت جدی فکر کند، به خصوص اینکه رقابت یک و نیم دهه اخیر 
بین سپاهان و پرسپولیس سبب شده است تا طرفداران این دو تیم 
نسبت به حضور بازیکنانشان در تیم مقابل به شدت حساس باشند.

پارسیان جایگزین تأسیسات در 
لیگ برتر فوتسال

ورزش: سازمان لیگ فوتســال، تیم سیزدهم جدول رده بندی را 
جایگزین تیم منحل شده تاسیسات دریایی تهران کرد.

تیم فوتسال تاسیسات دریایی تهران پس از کسب دو قهرمانی ایران 
و یک قهرمانی آســیا با هدایت وحید شمسایی به دلیل مشکالت 
مالی از حضور در لیگ برتر کناره گیری کــرد و با توجه به ناکامی 
باشگاه در واگذاری امتیاز تیم،  تاسیسات دریایی در اختیار سازمان 
لیگ قرار گرفت.جلسه هیئت رئیسه ســازمان لیگ فوتسال نیز 
دیروز با حضور علی کفاشیان برگزار شــد و اعضا تصمیم گرفتند 
تیم پارسیان شــهر قدس را جایگزین تاسیســات دریایی کنند. 
پارسیان فصل پیش با قرارگرفتن در رده سیزدهم جدول به لیگ 

یک سقوط کرده بود.

اعالم فهرست نهایی تیم ملی 24 خرداد ماه  
کی روش: هر 28 بازیکن شانس حضور 

در جام جهانی را دارند
ورزش: سرمربی تیم ملی ایران گفت: از بازیکنان در دیدار برابر ترکیه 
بسیار راضی هستم آن ها فوق العاده هستند و به کارشان سخت ادامه 
می دهند. کارلوس کی روش درباره فهرست نهایی تیم ملی پس از بازی 
با ترکیه و اینکه آیا ایده جدیدی وجود دارد، اظهار داشت:متاســفانه 
با توجه به تاخیر در شــروع برنامه آماده سازی مان، من تنها می توانم 
فهرســت نهایی را در روز چهارم جون )۱4 خرداد( اعالم کنم. تا آن 
زمان همه گزینه ها مدنظر خواهد بود. ما ایــن کمپ را با 24 بازیکن 
شروع کردیم و چهار بازیکن را هم در فهرست انتظار داریم که متاسفانه 
به دلیل محدودیت های لجستیکی نتوانستند در این جا حضور داشته 

باشند هر 28 بازیکن شانس حضور در فهرست نهایی را دارند.

جلسه 3 نفره منصوریان با دو استقاللی 
ورزش: جشــن صعود تیم نســاجی مازندران به لیگ برتر در هتل 
اسپیناس پالس تهران برگزار شد. در این مراسم عالوه بر اعضای تیم 
نساجی تعدادی از چهره های ویژه فوتبالی نیز حاضر بودند که یکی از 
آنها علیرضا منصوریان بود.  سرمربی سابق استقالل که رابطه خوبی 
با علی امیری مدیرعامل و جواد نکونام سرمربی تیم نساجی مازندران 
دارد، در جشن قهرمانی این تیم هم حاضر شد و برخورد بسیار گرمی با 
استقاللی های سابق داشت. منصوریان  همچنین با علی فتح اهلل زاده 
نیز مالقات کرد و شوخی های او با حاضران مورد توجه قرار گرفته بود.

صالح از پیکان جدا شد
ورزش: مربی فصل گذشــته تیم فوتبال پیکان از این تیم جدا شد. 
مجید صالح که فصل گذشــته در کادر فنی مجید جاللی در پیکان 
حضور داشت، تصمیم گرفت از این تیم جدا شود. صالح از گزینه های 
هدایت نفت مسجدسلیمان و یکی از تیم های لیگ دسته اولی است 
و برنامه هایش را به این دو باشگاه ارائه کرده است.قرار است وضعیت 

صالح تا چند روز آینده مشخص شود.

پیغام استقاللی ها به بویان برای فسخ قرارداد
ورزش: بویان در نیم فصل دوم هفدهمین دوره لیگ برتر با تصمیم 
وینفرد شفر به این تیم اضافه شد. او البته در استقالل عملکرد خوبی 
نداشت و نتوانست انتظارات سرمربی آلمانی استقالل را هم برآورده 
کند.شــفر برای فصل آینده نظری روی بویان ندارد و این در حالی 
است که او یک فصل دیگر با استقاللی ها قرارداد دارد. برهمین اساس 
مسئوالن باشگاه استقالل به بویان پیغام داده اند که سر میز مذاکره 

نشسته و قرارداد فصل آینده اش را به صورت توافقی فسخ کنند.

تاج در ترکیه دچار عارضه قلبی شد
ورزش: مهدی تاج که برای حضور تیم ملی فوتبال ایران در اردوی 
ترکیه عازم این کشور شده بود متاسفانه دچار عارضه قلبی شده و در 
بیمارستانی در استانبول بستری شده است و تحت عمل آنژیوگرافی 
قرار گرفت. رئیس فدراسیون تا پایان هفته اجازه خروج از بیمارستان 
را ندارد. امیر مهدی علوی، مشــاور رئیس و مســئول حوزه ریاست 
فدراســیون فوتبال درباره آخرین وضعیت مهــدی تاج عنوان کرد: 
خوشبختانه و با رســیدگی به موقع کادر بیمارستان و رفع گرفتگی 
یکی از عروق اصلی در حال حاضر وضعیت عمومی رئیس فدراسیون 

در شرایط با ثباتی قرار گرفته است.

پس از انتخاب به عنوان مدیر تیم های تراکتورسازی
مهاجری: در مباحث فنی و مدیریتی 

اختیار تام دارم
ورزش: محمدرضا مهاجری، ســرمربی پیشــین تیم های پدیده و 
مشکی پوشان با پذیرش پیشنهاد مدیریت تیم های تراکتورسازی، به 
سایر پیشنهادات لیگ برتری و لیگ یکی خود پاسخ منفی داد. نفت 
مسجدسلیمان، صنعت نفت آبادان، بادران تهران و خونه به خونه بابل از 
جمله تیم هایی بودند که به دنبال همکاری با سرمربی مشهدی فوتبال 
ایران بودند.مهاجری درباره آغاز همکاری با تراکتورسازی اظهار کرد: 
ابتدا باید از اعتمادی که زنوزی به من داشــت تشکر کنم. در موارد 
مختلف فنی و مدیریتی اختیار تام دارم و در وهله نخست همگی باید 
دست به دست هم دهیم تا تیمی قدرتمند و شایسته نام تراکتورسازی 
را ســاخته و پرداخته رقابت در لیگ برتر کنیم.وی افزود: امیدوارم 
شایسته امانتی که به من سپرده شــده باشم و امسال تراکتورسازی 

متفاوت و مقتدری را در لیگ برتر ببینیم.



«نعمتى»  توان شركت در هر دو تورنمنت آسيايى را دارد

تالش كمانداران براى افزايش تعداد سهميه آسيايى

 تير و كمــان  ورزش  فدراســيون 
تيروكمان كه از كميته ملى المپيك مجوز 
اعزام 13 ورزشكار به بازى هاى آسيايى را 
گرفته در تالش است تا تعداد سهميه خود 

را براى اين بازى ها افزايش دهد.
مجوزى كــه كميتــه ملــى المپيك به 
فدراسيون تيروكمان به منظور حضور در 
بازى هاى آســيايى 2018 اندونزى داده، 
براى اعزام 13 ورزشكار است. از اين تعداد 
8 ســهميه براى بخش كامپوند است و 5 

سهميه هم براى بخش ريكرو. 
سهميه هاى كامپوند به 4 ورزشكار در هر 
يك از بخش مــردان و زنان اختصاص پيدا 
خواهد كرد. مجموع 5 ســهميه ريكرو هم 
شامل 4 ورزشــكار در بخش مردان و يك 

ورزشــكار در بخش بانوان مى شود. بر اين 
اســاس ايران در بخش بانوان ريكرو قادر 
به حضور در مســابقات تيمــى بازى هاى 

آسيايى نيست.
به همين دليل فدراســيون تيروكمان در 
تالش و رايزنى براى افزايش سهميه ريكرو 
بانوان در بازى هاى آســيايى اســت. اين 
فدراسيون درخواســت خود در اين زمينه 
را به صورت مكتوب به كميته ملى المپيك 

اعالم كرده و پيگير نتيجه آن است. 

*حمايت از نعمتى
در همين زمينه رئيس فدراسيون تيروكمان 
با بيان اينكه اعزام زهرا نعمتى به بازى هاى 
آسيايى يكى از مصوبات ستاد اعزام است، 

گفت: در اين زمينه حمايت هاى الزم را از 
وى خواهيم داشت.

 غالمرضا شعبانى بهار گفت: براى اعزام اين 
كماندار به بازى هاى آسيايى، حمايت هاى 
الزم را از وى خواهيم داشــت و تالش مى 
كنيم تا شرايطى مهيا شود كه او بتواند تيم 
ملى تير و كمان را در اين بازى ها همراهى 

كند.
وى گفت:  به اين مصوبه احترام مى گذاريم 
چرا كــه تصميم گيرى بــراى آن از طرف 
افرادى گرفته شده كه تصميم گيرنده در 
كميته ملى المپيك و وزارت ورزش هستند. 
شايان ذكر است چندى پيش زهرا نعمتى 
عضو تيم ملــى تيراندازى با كمــان كه با 
رييس قبلى فدراســيون بــه اختالفاتى 

برخورده بود، با شعبانى بهار ديدار كرد.
*آسيايى و پارا آسيايى؟

در ابتدا زهــرا نعمتى با ارايه گزارشــى از 
تمرينات، برنامــه و وضعيت آمادگى خود 
از حمايت هاى فدراســيون تشــكر كرده 
و برنامه هاى آتــى خود را نيــز بيان كرد. 
شعبانى بهار از نعمتى به عنوان سرمايه اى 
براى تيراندازى با كمان كشور ياد كرده و از 
او به عنوان يكى از معدود ورزشكاران دنيا 
كه هم در بخش المپيكى و هم در بخش غير 

المپيكى صاحب عنوان مى باشد ياد كرد.
مهمترين موضــوع در اين ماجــرا، بحث 
حضور يــا عدم حضــور زهــرا نعمتى در 
بازى هاى آســيايى به صــورت همزمان با 

بازى هاى پاراآسيايى 2018 بود.

 غالمرضا محمدى: مدعيان خدمت به 
كشتى  با رده هاى پايه كار كنند

ايسنا: سرمربى تيم كشتى آزاد نوجوانان ايران، كار با رده هاى پايه 
را ســخت اما در عين حال لذت بخش مى داند و مدعيان خدمت در 

كشتى اگر راست مى گويند با رده هاى پايه كار كنند.
 غالمرضا محمدى گفت: نزديك به 80 درصد اين تيم از سال گذشته 
در اردوها همراه ما بودند و هماهنگى الزم را داشتيم و خوشبختانه يك 
نتيجه بى سابقه گرفتيم، كسب شش نشان طال در 10 وزن عالى است.

وى گفت: با توجه به نفوذ ازبكســتان در داورى آسيا واقعاً خيلى كار 
سختى بود كه چنين عملكردى داشته باشيم اما خوشبختانه با برنامه 
ريزى مناسب و تالش همه اعضاى تيم نتيجه قابل قبولى كسب كرديم.
وى گفت: البته اين كار لذت خاصى هم دارد و ما با عشق و تمام وجود 
كار مى كنيم و همان طور كه روز اول گفتم دوســت دارم يك نسل 
جديد به لحاظ فنى و اخالق به كشتى كشور معرفى كنيم، به نظرم در 
حال دست يافتن به اين موضوع هستيم و اتفاقات خوبى در اين مدت 

بيش از يك سال رقم خورده است.
وى گفت: تير مــاه رقابت هاى جهانى كرواســى را در پيش داريم و 
در ادامه المپيك جوانان كه در رقابت هاى آسيايى حداكثر سهميه 
را گرفته ايم و اميدواريم درخشــش در رقابت هاى قهرمانى آســيا 

مقدمه اى براى پيروزى هاى بزرگ تر شود.

مبارزه 255 تكواندوكار در رم
غيبت ايران در مرحله نخست گرندپرى

ورزش: مرحله نخست رقابت هاى تكواندو گرندپرى در سال 2018 از 
جمعه هفته جارى با حضور بهترين هاى جهان و غيبت تكواندوكاران 

ايران در رم آغاز مى شود.
اين دوره از مسابقات با حضور 255 تكواندوكار از 51 كشور به ميزبانى 
ايتاليا در تاالر ورزشى «ايتاليكو» شهر رم آغاز  مى شود. اين نخستين 
مرحله از 5 گانه فدراسيون جهانى از تورنمنت هاى گرندپرى در سال 
2018 است كه غير از نمايندگان كشورمان، تقريبا تمامى ستاره هاى 

تكواندو جهان در آن حضور خواهند داشت.
 تيم ملى تكواندو كشورمان كه  از رقابت هاى تكواندو قهرمانى آسيا 
و با كســب عنوان نايب قهرمانى به تهران بازگشت، با تصميم كادر 
فنى در اين رقابتها حضور ندارد و با توجه به اينكه امتياز رقابت هاى 
گرندپرى همتراز با امتياز رقابت هاى قهرمانى آسياست، با توجه به 
نزديكى زمانى اين دو رويداد مهم به نظر مى رسد كادر فنى تصميم 

درستى اتخاذ كرده است. 

خبر

پنجشنبه 10 خرداد دوستانه بين المللى
 اوكراين - مراكش

 ساعت: 22:30 زنده از شبكه ورزش

جمعه 11 خرداد دوستانه بين المللى
 فرانسه - ايتاليا

 ساعت: 23:30 زنده از شبكه سه

شنبه 12 خرداد ليگ ملت هاى واليبال 2018
 آرژانتين - ايران

 ساعت: 04:40 زنده از شبكه سه
 

يكشنبه 13 خرداد ليگ ملت هاى واليبال 2018
 ايران - ايتاليا

 ساعت: 01:40 زنده از شبكه سه

يكشنبه 13 خرداد ليگ ملت هاى واليبال 2018
 ايران - كانادا

 ساعت: 23:40 زنده از شبكه سه

 دوستانه - بين المللى
 آمريكا 3 - 0 بوليوى 

 مكزيك 0 -  0 ولز
 آذربايجان 3 - 0 قرقيزستان

 ارمنستان 1 - 1 مالت
 آلبانى 0 - 3 كوزوو

ميز نتايج

ورزش در سيما
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محمد بخشى : براى 
طالى تكواندو آسيا جنگيدم

مهر: مرد طاليى ايــران در رقابت هاى تكواندو قهرمانى آســيا گفت: 
مسابقات سختى را پشت سر گذاشتيم و براى رسيدن به عنوان قهرمانى در يك 

جنگ واقعى پيروز شدم.  اميرمحمد بخشى گفت: اين دوره از مسابقات قهرمانى 
آسيا سطح فنى بااليى داشت و من با آمادگى باال در اين رقابت ها حضور يافته و با 
غلبه برهمه رقبا در اولين حضور خود در تيم ملى و اين رقابتها موفق شدم خوشرنگ 
ترين مدال تيم اعزامى كشورمان را كسب كنم. وى گفت: در وزن 68- كيلوگرم رقباى 
خوبى در داخل كشور داشتم كه خدا را شكر خود را به تركيب اصلى رساندم و در 

مسابقات قهرمانى آسيا نيز 5 بار به روى «شى هاپ چانگ» رفتم كه حريفانى 
از هنگ كنگ، مالزى، قزاقستان، چين تايپه و كره جنوبى را شكست داده 

و به مدال طال دست پيدا كردم. وى  گفت: هدف من در اين مسابقات 
كسب مدال طال بود، بعد از آن مبارزه سخت و رسيدن به ديدار 

نهايى، نبايد اين فرصت را از دست مى دادم، و در 
نهايت هم  به اين هدف رسيدم.

جدال حدادى با برترين 
پرتابگران ديسك جهان 

ورزش: رقابت هاى دايموند ليگ ُرم، پنجشــنبه شب هفته جارى با 
حضور ستارگان دووميدانى جهان در ايتاليا برگزار مى شود و احسان حدادى 

نيز در مسابقات پرتاب ديســك به رقابت با ديگر پرتابگران مطرح و عنوان دار 
المپيك و جهان مى پردازد.

حدادى كه تمرينات آماده ســازى خود را با مك ويلكينز، مربى آمريكايى خود در 
كمپ كاليفرنيا با موفقيت پشت سر گذاشته است، عنوان هاى قابل توجهى را با ثبت 

ركوردهاى مطلوبش كسب كرده است.
حدادى با ثبت ركورد 68/85متر به عنــوان بهترين ركورد فصل خود در 

جايگاه پنجم بهترين پرتابگران ديســك جهان در ســال 2018 قرار 
دارد. او در مســابقات چوالويســتاى كاليفرنيا اين ركورد را به 

ثبت رســاند و در رده بندى ركوردى پرتابگران ديســك 
مســابقات دايموند ليگ، جايــگاه چهارم را به 

خود اختصاص داده است.

دبير فدراسيون خبر داد
يك مربى خارجى ديگر در تيم 

ملى هندبال
ايسنا: دبير فدراسيون هندبال مى گويد كه كمك مربى تيم ملى 

هندبال در اردوى سوم به تيم اضافه مى شود. محمدرضا رجبى گفت: 
براى اردوى سوم كمك مربى تيم ملى انتخاب مى شود. صحبت هايى 
مبنى بر اينكه مربى داخلى يا خارجى باشــد شده است. پيشنهاداتى 
داريم و ممكن است تركيبى از مربى داخلى و خارجى باشد يا كامل 
خارجى يا كامل مربى داخلى. همه چيز در اردوى ســوم مشخص 

مى شود. 
وى گفت: طبق صحبت هاى انجام شده اردوى سوم تيم ملى 

هندبال 20 خرداد ماه برگزار مى شود و لژيونرها و 
كمك مربيان به تيم اضافه خواهند شد. 

            پنجشنبه  10 خرداد 1397
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اميرمحمد سلطانپور: بعد از ســپرى كردن مسابقات مقدماتى جام 
جهانى در منطقه آمريكاى شمالى، مركزى و كونكاكاف با افت و خيزهاى 
فراوان، دوباره كاستاريكا را در جام جهانى خواهيم ديد. آن ها در مقدماتى 
آنچنان با ثبات عمل نكرده و در بازى هاى تداركاتى پيش از جام جهانى 
نيز اوضاع بهتر نشده است؛ و اين نگرانى براى مردم كاستاريكا وجود دارد 
كه نتوانند مانند جام جهانى 2014 و نسل طالييشان بدرخشند. «سه 
رنگ ها» در اولين حضور خود در تاريخ جام جهانى يعنى 1990 ايتاليا 
نيز طعم شگفتى سازى را چشيده بوده و با شكست اسكاتلند و سوئد، از 
دور گروهى صعود كردند. در جام هاى جهانــى 2002 و 2006 اوضاع 
براى آن ها اصال خوب پيش نرفت، اما با قدرت بــه جام جهانى 2014 
آمدند و با كنار زدن تمامى معادالت و شكست ايتاليا و اروگوئه و متوقف 
كردن انگليس به عنوان تيم اول از گروه مرگ صعود كردند. در دور يك 
هشتم نهايى نيز كارى كه در 1990 در آن ناكام مانده را به انجام رسانده 
و با شكست يونان در ضربات پنالتى به جمع 8تيم برتر جهان آمدند؛ كه 
در آنجا در همان ضيافت پنالتى ها به هلند بازى را واگذار كردند. اما وقتى 
به مسابقات مقدماتى كاستاريكا براى جام جهانى 2018 نگاه مى كنيم، با 
اينكه در فاصله دو بازى مانده به پايان مسابقات صعودشان را قطعى كردند، 
اما كسب تنها دو پيروزى در كل مسابقات، نگرانى هاى زيادى را براى تكرار 

آن موفقيت ها به وجود مى آورد.
سرمربى:   اسكار راميرز 52ساله يكى از همان بازيكنان نسل طاليى 
كاستاريكا در جام جهانى 1990 است كه در خط هافبك براى تيمش 
مى درخشيد. او بعد از بازنشستگى از فوتبال در تيم هاى مختلفى كه 
بيشتر تيم هاى ليگ كاستاريكا را تشكيل مى دادند به كار مشغول بود 
و به همراه باشــگاه هايش پنج قهرمانى ليگ را به دست آورده است. 

راميرز از اكتبر 2015 هدايت تيم ملى كشورش را به عهده دارد.
ستارگان:   بيشتر فشار توقعات براى تيم كاستاريكا بر دوش سه بازيكن 
مطرح و شاغل اين تيم در ليگ هاى اروپايى يعنى كيلور ناواس دروازه 
بان رئال مادريد، برايان روئيز از اســپورتينگ ليسبون و جوئل كمپل 
بازيكن آرسنال است كه به صورت قرضى در بتيس توپ مى زند. البته به 
جز ناواس، آن دو بازيكن ديگر دچار مصدوميت هاى زيادى مى شوند كه 

مشخص نيست آمادگى آن ها در روسيه چگونه خواهد بود.
مهره هاى قدرتمند:   بســيارى از بازيكنان موفقــى كه در جام 
جهانى 2014 براى كاســتاريكا به ميدان رفتند در روسيه نيز حضور 
خواهند داشــت. توقع مى رود كه جيانكارلو گونزالز، سلسو بورخس، 
اسكار دوآرته و كريســتين بوالنوس با همان قدرت براى تيمشان به 

ميدان بروند.

با اينكه يكى از بهترين عملكردها را در ميــان ديگر تيم هاى اروپايى در 
مسابقات مقدماتى جام جهانى داشته و از 10مسابقه خود 9پيروزى را به 
دست آوردند، اما سوئيسى ها به خاطر تك شكست 2-0 در زمين پرتغال به 
خاطر تفاضل گل كمتر نسبت به اين تيم به عنوان تيم دوم راهى بازى پلى 
آف شدند. ديدار سوئيس در مقابل ايرلند شمالى بسيار پرسروصدا شد و با 
تك گل پرحاشيه موفق به شكست آن ها شده و جواز حضور در روسيه را 
كسب كردند. سوئيسى ها يكى از تيم هاى پرسابقه جام جهانى هستند و 
تاريخ حضور آن ها در اين مسابقات به دومين دوره در 1934 باز مى گردد. 
اين يازدهمين حضور سوئيس در جام جهانى است كه شامل سه بار صعود 
به يك چهارم نهايى و ســه بار (از جمله دوره گذشته) صعود به دور يك 
هشتم پايانى مى باشد. به نظر مى رسد تيم كنونى سوئيس نسل طاليى آن 
ها باشد و در جام جهانى 2018 با بازيكنانى مانند جردان شقيرى، ريكاردو 
رودريگز، فابين شار، گرانيت ژاكا و هريس سفروويچ كه همگى در اوج بازى 

خود هستند، تيم خطرناكى را شاهد باشيم.
سرمربى:     بعــد از جانشينى اوتمار هيتســفيلد در پايان جام جهانى 
2014، والديميــر پتكوويچ، ســوئيس را به دور يك شــانزدهم نهايى 
يورو2016 هدايت كرد. پتكوويچ 54ســاله و متولد يوگسالوى سابق، 
قبل از سرمربيگرى تيم ملى سوئيس در چندين باشگاه در اين كشور و 

همينطور باشگاه التزيو در ايتاليا به عنوان سرمربى مشغول به كار بوده و 
جام جهانى 2018 بزرگترين چالش او خواهد بود.

ستاره:     با اينكه نتوانست انتظارات سال هاى اوليه از طرف كارشناسان 
و فوتبالدوستان را برآورده كند و فصل گذشته نيز به همراه تيمش استوك 
سيتى از ليگ برتر انگليس ســقوط كرد، اما ژردان شقيرى همچنان به 
عنوان خطرناك ترين مهره سوئيس محسوب مى شود؛ اين خطر زمانى 
بيشتر خواهد شد كه توپ جلوى پاى چپ او قرار بگيرد. توانايى او براى 
خلق اتفاقات غيرمنتظره بر خالف جريان بازى شايد آن چيزى باشد كه 

سوئيس براى موفقيت در روسيه به آن نياز خواهد داشت.
 مهره هاى قدرتمند:    پس از جانشــينى ديگو بناگليــو، مى توان از 
يان سومر به عنوان دروازه بانى مطمئن براى سوئيس نام برد. نگاه ها به 
استفان ليك اشــتاينر كاپيتان آن ها براى فراهم آوردن قدرت دفاعى و 
هجومى از دفاع راست زياد خواهد بود و نبايد توانايى هاى باالى رودريگز 

در توپ هاى كاشته را فراموش كنيم.
نوظهور:    سوئيسى ها اخيرا در پست دفاع و هافبك شاهد حضور سه 
بازيكن جديد و بسيار خوش آتيه بودند كه از آن ها در آينده قطعا بيشتر 
خواهيم شنيد. نام منوئل آكانجى، رمو فرولر و استيون ز وبر را در روسيه 

به خاطر داشته باشيد.

روى خط روسيه
14 روز تا

سوئيس؛ ساعت ها براى 2018 تنظيم است كاستاريكا؛ براى تكرار شگفتى 2014   معرفى  تيم هاى جام جهانى (16)

كاپيتان تيم ملى واليبال با « سيه نا» 
قرارداد بست

«معروف» در دام «سيچلو»
ورزش: سعيد معروف، كاپيتان 32 ساله تيم   ملى واليبال 
ايران با قراردادى دو ســاله به تيم واليبال ســيه نا ايتاليا 
كه به تازگى با هدايت خوان ســيچلو به سرى A  صعود 
كرده است، پيوست تا دوباره پس از چهار سال به واليبال 

باشگاهى اروپا  باز گردد.
سعيد معروف كه اين روزها به عنوان كاپيتان تيم ملى ايران 
در ليگ ملت هاى 2018 به ميدان مى رود، در 2 فصل اخير 
ترجيح داده در ليگ برتر ايران و باشگاه پيكان توپ بزند. 
معروف 3 سال قبل يك نيم فصل را در زنيت كازان روسيه 
ســپرى كرد و  در همان مدت زمان كوتاه بــه افتخارات 

بزرگى رسيد.
 سعيد معروف در اواخر سال 2014 با پيشنهاد يك ميليون 
يورويى زنيت كازان مواجه شــد. قرارداد معروف با اعالم 
مسئوالن باشگاه زنيت كازان در 28 دسامبر 2014 نهايى 
شد و معروف رسماً به زنيت كازان روسيه پيوست. پس از 
انعقاد اين قرارداد سعيد معروف به عنوان هفتمين بازيكن 
پردرآمد واليبال جهان در ســال 15-2014 تبديل شد و 
با رقم قراردادى باال به عنــوان يكى از لژيونرهاى ورزش و 
واليبال ايران شناخته شد.  سيچلو كه سال ها سابقه حضور 
در ايران به عنوان دســتيار والســكو و لوزانو و همچنين 
سرمربى تيم اميد را دارد، با توجه به شناختى كه از معروف 

دارد، او را براى تقويت تيمش به  سيه نا برد.
اين در حالى بود كه با سرمربيگرى خوليو والسكو در باشگاه 
مودنا ايتاليا ،معروف پيشنهاد جدى از اين باشگاه داشت. 
اما در نهايت بعد از چند دور مذاكــره معروف ترجيح داد 
به سيه نا برود.  پيش از اين محمدجواد معنوى نژاد با تيم 
واليبال وروناى ايتاليا دو ساله تمديد كرد. دريافت كننده 
ملى پوش ايران كه فصل قبل ليگ سرى A ايتاليا را تجربه 
كرده، تا سال 2020 در ســرزمين چكمه مى ماند. ميالد 
عبادى پور دريافت كننده تيم ملى ايران هم در تيم اسكارا 
به يكى از كليدى ترين بازيكنان ليگ لهستان تبديل شده 
است و جاى خود را در تيم برتر اين ليگ مستحكم كرده 
است. پيش بينى مى شــود بعد از جام ملت هاى واليبال 

يكى دو بازيكن ديگر هم راهى تيم هاى اروپايى شوند.
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یادداشت

به مدیریت جلسه انتقاد داشتم
اما رفتم 

 افشین عال   
دیدار رمضانی رهبر معظم انقالب با شــاعران به دلیل نوع مدیریت این 
جلسات در سال های اخیر، نمادی از دیدار کل شاعران انقالب با گرایش های 
متفاوت با رهبر انقالب نیست بلکه دیداری که نهادی خاص یعنی حوزه 
هنری سازمان تبلیغات عهده دار برگزاری آن است و در سال های اخیر هم 
شورایی متشکل از چند شاعر که عضو حوزه هنری هستند در خصوص 
نحوه دعوت از افراد و اینکه چه کسانی شعر بخوانند و چگونه شعر بخوانند 
تصمیم می گیرند.  این رفتارها قطعاً موجب سرخوردگی و پرهیز بسیاری 
از کسانی می شود که جایشان در این محفل هست اما جایشان خالیست. 
من به عنوان یک شاعر به نحوه مدیریت این مراسم این انتقاد را دارم کما 
اینکه سال هاست اجرای این برنامه به یک دوست عزیز سپرده شده است. 
از مدیریت این محفل مهم توقع می رود با درایت و هوشــمندی بیشتری 
جلسات را اداره کنند. البته جناب مؤمنی شریف یکی از چهره های فرهنگی 
خدوم و مخلص کشور هستند اما به نحوه عملکرد ایشان هم در خصوص 
این دیدار نقدهای فراوانی وارد است و من فکر می کنم در خصوص حضور 
همه شاعران با تفکر انقالبی، خأل مهمی وجود دارد و با این نوع عملکرد 
هم به برخی شاعران بی توجهی می شود و هم جفایی است به رهبر معظم 
انقالب با آن نگاه و وسعت مشرب گسترده. به هر حال ایشان با همه مشغله 
هایی که دارند سالی یک بار را به این مسئله اختصاص می دهند تا از روند 
ادبیات انقالب و جریان شــعر متعهد کشور آگاه شوند اما در این جلسات 
از حضور همه ســلیقه ها، گرایش ها و افراد خبری نیست و برخی افراد تا 
حد زیادی سلیقه ای انتخاب می شوند. دیدار رمضانی رهبر معظم با شاعران 
یکی از دیدارهای پرخاطره اســت. این دیدارها در دهه های گذشته که به 
شدت ســال های اخیر آداب و ترتیبی هم نداشت با صمیمیت بیشتری 
همراه بود. شــاعران پیشکسوت و شاعران جوان در کنار هم در آن حلقه 
حضور داشتند و تضارب افکار زیادی صورت می گرفت اما االن به گونه ای 
شده که حتی برای اشخاص از قبل جا و صندلی تعیین می شود، این نوع 
رفتار و برخورد با شــاعر، در شأن او نیست. من همه این ها را نتیجه نوع 
مدیریت این دیدارها می دانم و چندین بار هم به این مسئله انتقاد کرده ام. 
اگر من در ســال های اخیر در این جلسات کمتر حضور داشته ام به دلیل 
انتقاد بر نوع مدیریت جلسات بوده است و نه چیز دیگر. بااین حال با همه 
انتقادهایی که بر نوع مدیریت محفل دارم امسال در این نشست شرکت 
کردم چون نمی خواهم بین شــاعران انقالب و جایگاه رفیع رهبر معظم 

انقالب فاصله ای ایجاد شود.

قاسم رفیعا در گفت و گو با »قدس آنالین« 
از دیدار ساالنه شعرا با رهبر انقالب می گوید

نقطه عطف شاعری من
 قدس آنالین/ نازلی مروت  
قاسم رفیعا شاعر و طنزپرداز، با 
اشاره به حضورش در دیدارهای 
شــاعران با رهبر انقالب، گفت: 
معظم  رهبر  دیدارهــای  جنس 
انقالب با شعرا با دیدارهای ایشان 
با سایر اقشار تفاوت دارد، ایشان با 

دانشجویان، قاریان قرآن و مداحان نیز دیدار دارند اما آنچه جلسات دیدار با 
شعرا را متفاوت می کند فضای عاطفی و احساسی است که برجلسات دیدار 
شــعرا با رهبر معظم انقالب حاکم است.  این شاعر مشهدی درباره توجه 
رهبر معظم انقالب به شعر و ادبیات اظهار کرد: علت اینکه جلسات دیدار 
شعرا با رهبر معظم انقالب بسیار پربار است، این است که ایشان اهل شعر و 
مطالعات به روز هستند و مجموعه های تازه چاپ شده را مطالعه می کنند. 
همچنین از قدیمی های انجمن فرخ مشهد هستند و با بزرگان آن جلسه با 
سابقه حشر و نشر داشتند بنابراین شخصیتی کامالً ادبی دارند و در حوزه 

ادبیات صاحب نظر هستند و اظهار نظرهای کارشناسی ارائه می دهند.

 باید جوانان به دیدار با رهبری بروند
وی با انتقاد از برگزارکنندگان جلســات مذکور اظهار کرد: متأســفانه 
مسائلی برای شرکت در این جلسات وجود دارد. برخی از دوستان شاعر 
در این جلسات رهبری حضور دارند اما هیچ وقت شعر نمی خوانند. رفیعا 
تأکید کرد: باید فضا برای شــاعران خوش ذوق، مستعد و خوش قریحه 
شهرستانی فراهم شود تا در جلســه دیدار با رهبر انقالب حضور یابند. 
این شاعر مشهدی افزود: توصیه من به دوستان شاعر این است که فضا 
را برای جوان ها فراهم کنید، قول می دهم اگر یک سال غایب باشید مردم 
پشت سرشما حرف نمی زنند. قاســم رفیعا در ادامه به فضای صمیمی 
 دیدار رهبر معظم انقالب با شعرا اشاره کرد و گفت: در دیدارهایی که من 
حضور داشتم این فضای صمیمی  را تجربه کردم و اصالً احساس نمی کردم 
باالترین مقام کشــور رو به روی من نشسته بلکه فضای کامالً شاعرانه و 

دوستانه است که بیشتر از هر چیزی برای من اهمیت دارد.

ماجرای ۴ غذای نذری 
وی به بیان خاطره ای از دیدار خود با رهبر معظم انقالب پرداخت و افزود: 
شعر طنز »بچه محله امام رضا« را در محضر رهبری قرائت کردم و ایشان 
هم شوخی هایی داشتند که با پاسخ های من همراه بود. این فضای کاماًل 
دوســتانه که با َکل َکل های ادبی همراه بود برایم خیلی جالب و اثر گذار 
بود، البته دفعات دیگر هم در دیدارها حضور یافتم اما فرصت شعرخوانی 
نداشــتم هرچند به دوستان اصرار کردم اجازه بدهید شعرم را بخوانم آقا 

خوشش می آید، اما اجازه نیافتم.
رفیعا در ادامه به بیان خاطراتی از برخورد مردم بعد از پخش شعرخوانی در 
محضر رهبر معظم انقالب از تلویزیون پرداخت و گفت: یکی از بخش های 
جالب توجه مردم در شعرم بخشی بود که برای ژتون غذای حرم گفتم. 
در یکی از برنامه ها که داوری داشتم وقتی برای اهدای جوایز به روی سن 
رفتم، قائم مقام وقت آســتان قدس گفــت می خواهم این۴ ژتون غذای 
مهمانسرا را به آقای رفیعا بدهم که گله نکند که غذای حرم به ما نرسیده! 
بعد مراســم رفتم حرم و غذا را گرفتم تا به منزل ببرم. مادر و دختری از 
کنارم رد شدند، دختر به مادرش گفت: این آقا همانی است که در دیدار 
رهبــری گفت غذای حرم نخوردم. این آقا که هر روز غذای حرم می برد 
خانه اش! این شاعر طنزپرداز با بیان اینکه پس از آن دیدار معروف مسیر 
من در سرودن شعر تغییر کرد، گفت: من آثاری از غزل هم دارم اما بعد 
آن جلسه دیدار با رهبری نقطه عطفی در زندگی ام رخ داد و موجب شد 

تا فضای شعری ام به سمت طنز گرایش پیدا کند.

1۴

ادب و هنر

گفت و گو

درگفت و گوی قدس با سید عبداهلل حسینی مطرح شد 

جلسه شاعران با رهبر انقالب چگونه پا گرفت؟
 ادب و هنر/ موســوی   عبداهلل حسینی به 
چند خصیصه در فضای ادبی کشور مشهور شده 
اســت. ابتدا روحیه پافشــاری و اصرار و سپس 
صراحت و رک گویی. شــاید هم جمع همین دو 
ویژگی بود که باعث شــد پیراهن امام)ره( را به 
یــادگار بگیرد. اما ردپای این روحانی شــاعر در 
شــکل گیری جلسات شعر رمضان رهبر انقالب 
هم دیده می شود. با حجت االسالم سید عبداهلل 
حسینی، روحانی و شاعر برجسته کشورمان که 
سال ها جدا از بعد ادبی اش رایزن فرهنگی ایران 
در کشــورهای آفریقایی بوده است، درباره منشأ 
این جلسات و نگاه رهبر معظم انقالب به شعر و 

شاعران به گفت و گو نشستیم. 

 شما تداوم جلســات شعر رمضانه رهبر 
انقــالب را چگونه تفســیر می کنید؟ این 

مداومت دلیل خاصی دارد؟
یک قســمت تداوم این جلســات بــه روحیه 
شعردوســتی و نگاه شخصی ایشــان به شعر بر 
می گردد. ایشــان در جلسات شــعری که ما در 
مشهد در سال 6۴ داشتیم از نقاط قوت جریان 
شــعر خراسان نســبت به جریان شعر اصفهان 
می گفتند و مشــخص بود که بــه این جریان ها 
اشراف دارند. یک بار هر دو به جلسه شعر شاعران 
اصفهان رفتیم و هم من شعر خواندم و هم ایشان 
و از شــعرهای هردویمان هم استقبال شد. آنجا 
برای اولین بار فهمیدم ایشان شاعر هم هستند. 
دلیل دیگر آن اهمیت شعر است، ایشان به واسطه 
جایگاهی که دارند به خوبی به تنها محصولی که 
محتوا و فرم آن وارداتی نیســت و به نوعی هنر 
بومــی و عمومی اســت توجه دارنــد. با همین 
توجهات است که امروزه شاهد رشد جریان شعر 
هم در حیطه آیینی و هم در حیطه ملی هستیم.  

 شما در جریان مراودات ایشان با شاعران 
پیش از انقالب هم بودید؟ 

بله. قبل از انقالب ایشــان مراوداتی با جلســات 
شعر مرحوم کمال پور، باقرزاده، قدسی و قهرمان 

داشتند و آن ها را می شناختند.

این رفاقت ها علی رغم خطوط سیاسی این افراد 
بعد از انقالب هــم ادامه پیدا کرد. به طوری که 
بعد از انقالب به همراه شفیعی کدکنی به دیدار 
اخوان ثالث می روند. یا مراودات ایشان با امیری 
فیروزکوهی هم ادامه پیدا می کند. خاطره جالبی 
هــم از مرحوم کمال پور در همین زمینه به یاد 
دارم. یــک روزی من رفته بودم مرحوم کمال را 
برای جلسه شعرخوانی رهبری دعوت کنم. ایشان 
گفت من با افتخار می آیم سیدعلی را ببینم. بعد 
خاطره ای را از ایشان نقل کرد و گفت: ما ایشان 
را قبل از انقالب در جلسات شعر زیاد می دیدیم 
اما بعد از انقالب و گذشت سال ها فکر نمی کردم 
اصالً ما را یادشان باشد. تا اینکه یک بار مشکلی 
برای پســرم که سرباز بود پیش آمده بود. من به 
هر دری که می زدم نمی توانستم کاری بکنم. یک 
مرتبه به ذهنم رسید که من دوستی دارم که االن 
رئیس جمهور است. بدون هیچ قرار و هماهنگی 
قبلی بلند شــدم رفتم پیش مسئول دفترش و 
گفتم می خواهم آیت اهلل خامنه ای را ببینم. سر و 

وضعم هم اصالً مناسب نبود. آن ها نگاهی به سر و 
وضع من کردند و گفتند آقا! این شخصی که شما 
می خواهید او را ببینید رئیس جمهور است، بدون 

هماهنگی که نمی شود!

گفتم شما کاری به این کارها نداشته باشید. بروید 
به ایشان بگویید یک شاعری به نام کمال پور آمده 
است و می خواهد شما را ببیند. یا اجازه می دهد یا 
نمی دهد دیگر. پس از کلی صحبت رفتند و پیغام 
من را به ایشان دادند. یک مرتبه دیدم چند نفر 
از داخل اتــاق آمدند و من را با احترام فراوان به 
داخل بردند. تا مرا دیدند شــروع کردند به تفقد 
و دلجویی. وقت نماز شــد، رفتند نماز اما من را 
برای ناهار نگه داشــتند و کلی احترام گذاشتند. 
البته ایشــان می گفت که ایشــان مشکلشان را 
رفع نکردند و گفتند این مســئله مجرای قانونی 
خودش را دارد و من در این امور دخالت نمی کنم 
اما همان برخورد خوب و احترام آمیز موجب شد 

ارادت من به ایشان دوچندان شود.

 ایده اولیه این جلسات از چه زمانی شکل 
گرفت؟ نقش شما در این میان چه بود؟

ما جلســاتی را در مشهد از سال 63 تا 68 برگزار 
می کردیم. آن زمان ایشــان رئیس جمهور بود. 

تا اینکه در ســال 68 ایشــان رهبر شدند. وقتی 
بــه عنوان رهبر برای اولین بار به مشــهد آمدند 
تمامی دور و بری هایشــان تقریباً عوض شده بود 
و ما نمی شناختیمشان. کسانی که با روحیه ایشان 
زیاد آشنا نبودند. برای هماهنگی جلسه شعر سراغ 
آقای گلپایگانی رفتیم و گفتیم که ما طبق سنت 
هرسال جلسات شــعری با حضور ایشان برگزار 
می کنیم. ایشان گفت دیگر گذشت آن زمان. آن 
زمان ایشان رئیس جمهور بود االن رهبر شده اند 
و مسئله فرق دارد. این کار شدنی نیست. ما فکر 
کردیــم حتماً خود رهبری دیگر تمایلی به ادامه 
این جلسات ندارد. تا اینکه بعدها یک روز به همراه 
عده ای از فضال خدمت ایشان رسیدم. چشمشان 
که به من افتاد بالفاصله گفتند جلسه شعر ما کی 
برگزار می شود؟ من قضیه را مطرح کردم و گفتم 
که آقــای گلپایگانی این چنین گفتند. بالفاصله 
آقــای گلپایگانی را صدا کردنــد و گفتند آقای 
گلپایگانی شما جلسه ما را چه موقع گذاشتید؟ 
آقای گلپایگانی گفتند آقا ما فکر کردیم دیگر شما 
تمایلی به برگزاری این جلســات نداشته باشید. 
گفتند آقای گلپایگانی! حتما این جلسه را بگذارید. 
تفریح من این جلسات است. این عالقه شخصی 
ایشان است که در جمع شاعران بنشینند و شعر 
گوش دهنــد. در واقع ایــن مواقع جزء لحظات 

خوشی است که ایشان از آن ها لذت می برد. 

 ظاهــراً اولین دیدار رمضانیه ایشــان با 
شاعران در کنگره شعر طالب است. در واقع 
منشأ دیدار رمضانی شاعران آنجا بود، درست 

است؟ 
بله. در سال 6۹ کنگره شعر طالب برگزار شد و 
از رهبر معظم انقالب خواهش کردیم که شاعران 
برگزیــده را به حضور بپذیرند که ایشــان قبول 
کردند و یک وقت دیدار برای آن تعیین شد که 
زمان آن ۱۵ رمضان بود. در آن دیدار آقای زم و 
دوستان حوزه هنری نیز حضور داشتند که بعد 
از آن دیدار، من به آفریقای جنوبی رفتم و حوزه  
هنری خودش پیگیر این قضیه شد و ماجرا ادامه 

یافت.

علیرضا قزوه درباره جلسه شاعران با رهبر انقالب:

هرسالچهرههایجدیدیرادعوتمیکنیم

مهر: علیرضا قزوه، مدیر مرکز آفرینش های ادبی و هنری حوزه هنری انقالب اســالمی، درباره دیدار شاعران 
با رهبر انقالب در ماه مبارک رمضان گفت: جلسه دیدار شعرا یکی از خاص ترین و جذاب ترین جلسات رهبر 
انقالب اســت؛ به طوری که هرســاله اتفاقات بسیار شیرین و مبارکی رخ می دهد. به برکت این جلسات شعر 
انقالب پیشتاز همه هنرها قرار دارد و شعر فارسی متحول شده است. وی درباره عالقه رهبر انقالب به شعر و ادبیات گفت: 
شــخصیت حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب پیش از آنکه شخصیتی سیاسی باشد یک شخصیت ادبی است، 
همان طور که حضرت امام )ره( نیز چنین ویژگی را داشــتند. رهبر انقالب در مشــهد در دوران جوانی و طلبگی در محافل 
ادبی حضور داشــتند و خاطرات بســیار خوبی تعریف می کنند. نمونه این خاطرات همان اســت که استاد قهرمان تعریف 
می کردند که رهبر انقالب در جوانی در جلسات شاعران خراسان حضور داشتند بزرگان را نیز نقد جدی می کردند. بزرگانی 
چون آقای قهرمان، جناب آقای صاحبکار، استاد کمال، استاد شفیعی کدکنی، اخوان ثالث. جالب است که در آن زمان هم 
نظرات آیت اهلل خامنه ای در این جلســات مورد توجه بود. قزوه گفت: در ابتدا، این جلســات در یک اتاق ۲۵ متری برگزار 
می شــد با تعدادی حدود 3۰ نفر، روی زمین می نشســتیم، به صورت گردشی شعر می خواندیم. من تقریباً از سال 6۹ که 
در حوزه هنری حضور داشــتم در برنامه ریزی این جلســات حضور داشته ام و تا امروز تنها در یک سال حضور نداشتم. وی 
تأکید کرد: باید توجه داشــت که این شــعرها هیچ کدام شعرهایی نیست که مدح باشد. شعر نقدهای اجتماعی، شعرهای 
آیینی اســت. شعرهای فضاهای مختلف است. یک سال شــاعری از رهبر انقالب پرسید شعر آیینی بخوانم یا عاشقانه که 
رهبر انقالب پاســخ دادند شــعر عاشقانه بخوان؛ رهبر انقالب محدود نمی کنند که شــاعر چه شعری بخواند اما قریب به 
اتفاق شعرها شعرهای متعهد و آیینی با مضامین اجتماعی و نقد جامعه است. وی در پایان گفت: در جلسات هشت نفره 
 ساعت های طوالنی شعرها خوانده و بررسی شده است؛ هرسال برنامه ما این است که چهره های جدید به این جلسه بیایند. 
دیدار شاعران و اهالی فرهنگ و استادان شعر و ادب فارسی با رهبر معظم انقالب اسالمی، حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، 

چهارشنبه ۹ خرداد و در شب والدت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی)ع( برگزار می شود.

خبر مرتبط

گزارش

دیدار رمضانی شاعران با رهبر معظم انقالب موجب معرفی بسیاری از آن ها به جامعه ادبی شده است
تریبونیبرایشاعرانناشناخته

 ادب و هنر/ خدیجه زمانیان  
هر سال در آستانه نیمه ماه مبارک 
رمضان و شــب میالد امام حسن 
مجتبی)ع( دیدار رمضانــی رهبر معظم انقالب 
اســالمی با جمعی از شــاعران انقالب اسالمی 
برگزار می شــود. دیداری که عمر برگزاری اش به 
چندین دهه می رســد و خاطره های جذابش در 
ذهن بســیاری از شاعرانی که در آن حضور پیدا 
کرده اند، ثبت شــده است. دیداری که به یکی از 
دیدارهای پرخاطره برای شــاعران کشور تبدیل 
شــده و تأثیرگذاری اش در جریان شعر انقالب 
اسالمی و ادامه مسیر این جریان شعری بر کسی 
پوشیده نیســت. اما جلب توجه جامعه به حوزه 
شعر و شــاعرانی که در این نشست حضور پیدا 
می کنند یکی دیگر از برکات این نشست هاست. 
محسن موســایی یکی از شــاعرانی که در این 
نشست ها شرکت کرده بود در خصوص تأثیر این 
جلسات بر شعر گفته بود: »این نشست ها عالوه بر 
اینکه برای شعر و شاعر برکت دارد بر روی ذائقه 
مردم هم تأثیر می گذارد. زمانی هم که این جلسه 
از رسانه پخش می شود توجه مردم به شعر جلب 

می شود و روی ذائقه مردم اثر می گذارد، قطعاً این 
مسئله یک نکته مثبت برای شاعرانی است که به 

دالیلی کمتر دیده شده اند. 

  باری که رهبر تنها به دوش می کشد
به گفته بسیاری از شاعران، دیدار رهبر با شاعران 
جوان موجب دیده شدن شعر آن ها و معرفی آن ها 
به جامعه ادبی بوده اســت. سید محمد مهدی 
شفیعی که توانست اولین مجموعه شعرش را با 
عنوان »مرز ما عشــق است« پس از اولین دیدار 
رمضانی با رهبر معظم انقالب منتشــر کند، در 
خصــوص تأثیر این دیدارها بر معرفی شــاعران 
جوان می گوید: تا به امروز رسانه های فرهنگی در 
ترویج شعر انقالب و آشنا کردن جامعه با شاعران 
انقالب اسالمی ضعیف عمل کرده اند و این جلسه 
تنها تریبونی است که از طریق آن شاعران جوان 
مســتعد می توانند جامعه را مخاطب خودشان 
قرار دهند.  این شاعر جوان ادامه می دهد: امروز 
توجه جدی رهبری و بی توجهی جدی رسانه ها 
و فضای فرهنگی به شعر و ادبیات انقالب اسالمی 
باعث اهمیت این جلسه می شود. همان طور که 

رهبر معظم در خیلی از زمینه ها به تنهایی باری 
را بر دوش می کشــند و جامعه نخبگانی ما توان 
همراهی با ایشان را ندارند در مسیر جریان شعر 
انقالب و توجه به شــاعران این عرصه هم همین 
اتفاق رخ داده اســت. شــفیعی ضمن گالیه از 
رسانه ای مثل صدا و سیما نسبت به معرفی شعر 
انقالب می گوید: مهم ترین کاری که این رســانه 
برای شناســاندن شــعر انقالب به جامعه انجام 
داده انعکاس خبری همین نشست بوده است، در 
صورتی که برای تبلیغ و ترویج یک خواننده صدا 
و سیما خیلی جدی عمل می کند. به گفته این 
شاعر دیدارهای رمضانی رهبر معظم با شاعران، 
تنها تریبونی است که از طریق آن شاعران جوان 
مستعد می توانند جامعه را مخاطب خودشان قرار 
دهند و فرصت دیده شدن و شنیده شدن داشته 
باشند. این شاعر جوان می گوید: من در سال ۹۵ 
غزلی را در حضور رهبر معظم انقالب به شهدای 
مدافع حرم تقدیم کردم و این شــعر مورد توجه 
ایشان قرار گرفت. بعد از همین اتفاق بود که در 
ســال ۹6 اولین مجموعه شعرم منتشر شد و در 

سال ۹7 به چاپ سوم رسید. 

 سهولت در انتشار اولین مجموعه شعر
سجاد سامانی که در ابتدای مسیر شعری موفق 
شده است در دیدار رهبر معظم با شاعران شرکت 
کند و شعر بخواند، معتقد است دیدار رهبر معظم 
با شــاعران جوان موجب معرفی آن ها به جامعه 
ادبی و کارشناسان می شــود. او می گوید: بعد از 
حضور در همین نشست اعتبار دیگری برای من و 
اشعارم قایل شدند و مسیر انتشار اولین مجموعه 
شعرم که در کشــور ما معموالً به سختی انجام 
می شود، با سهولت بهتری انجام شد.  سامانی با 
بیان اینکه جلسات دیدار با رهبر انقالب موجب 
اعتبار بخشیدن به شاعران جوان و بیشتر دیده 
شدن آن ها می شود، تأکید می کند: این جلسات 

برای نسل شاعران پیش از من هم سکوی پرش 
بوده اســت و شاعران دهه 6۰ بعد حضور در این 
جلســات هم قریحه شــعری و هم شعرشان را 
نســبت به قبل جدی تر گرفتند چون در فضای 
فرهنگی فعلی کشــور ما تنها بستری که مردم 
با شــعر ارتباط برقرار می کنند همین دیدارها و 

انعکاس آن به جامعه است. 
این شاعر جوان که توانســت در ۱8 سالگی در 
جشنواره شعر دانش آموزی حایز رتبه برتر شود تا 
بتواند شعرش را در محضر رهبر انقالب بخواند، در 
۲۲ سالگی مجموعه اشعارش را با عنوان »ایما« 
منتشر و در دیدار بعد تقدیم رهبر معظم انقالب 

کرد. 

کوتاه و خواندنی

فارس: حجت االســالم زمانی با اشــاره به دیدار 
شاعران در نیمه ماه مبارک رمضان با رهبر انقالب 

آن را آغــازی برای حرکات عظیم 
 ادبــی در طول ســال دانســت.
وی درباره جلســات شــعرخوانی 
نیمــه ماه مبــارک رمضــان در 
محضــر رهبــر انقــالب اظهــار 
داشت: این شب شــعر و دیدار از 
 چند جهت حائز اهمیت اســت.

زمانــی ادامــه داد: اولیــن نکتــه اینکــه، ایــن 
دیــدار بزرگتریــن اتفاق ادبی ســال محســوب 
می شــود که به گفته ادبا، شــعرا و اهالی رســانه 
 مهمتریــن اتفــاق ســاالنه ادبی کشــور اســت.

حجت االســالم زمانی در ادامه سخنان خود ضمن 

اشــاره به نکات دیگر تصریح کــرد: این برنامه در 
واقع آغازی برای حرکات عظیم ادبی در طول سال 
شــمرده می شــود و از سال های 
گذشته ادامه داشــته است، اما از 
زمان رســانه ای شــدن آن شاهد 
 رشد در ادبیات کشورمان هستیم.

این شــاعر، شــعر انقــالب را در 
دهه هــای 8۰ و ۹۰ دارای رشــد 
چشمگیر دانســت و خاطر نشان 
کرد: مــا در دهه 8۰ و ۹۰ شــاهد رشــد ادبیات 
خصوصا شــعر بوده ایم، به نحوی که اشــعار شبه 
روشــنفکری عیــاری در روزگار ما ندارد و شــعر 
انقــالب در همه ابعــاد، دفاع مقدس، عاشــقانه و 
 آئینی ســرآمده شــده و در حال پیشــرفت است.

اینمحفلآغازیبراینشاطادبیدرطولسالاست

باشگاه خبرنگاران: حجت االسالم و المسلمین زکریا 
اخالقی، شــاعر »تبسم های شــرقی« درباره جلسات 

شــاعران با رهبر انقالب گفت: این 
جلسات سبب می شود که شاعران 
به مســیر درســتی هدایت شوند. 
عالوه بــر اینکه مقام معظم رهبری 
در این جلســه وقــت می گذارند و 
شعرهای ارائه شــده را که نمونه ای 
از شعرهای کشور در آن سال است، 

گوش می دهند، شاعران نیز آثار خود را به ایشان تقدیم 
می کنند و اطالع دارم که ایشان این آثار را دقیق مطالعه 
می کنند؛ از این جهت مشــرف بر جریان شعر معاصر 
هستند و نظرات کارشناسانه ای که در آخر دیدار معموالً 
ارائه می فرمایند، برای شعر معاصر راهگشاست و مسیر 

درســت را به شاعران نشان می دهند. به عبارت دیگر، 
 این جلسات سبب شده تا شعر به مسیر اشتباه نرود.

به گفتــه اخالقی؛ در دیــدار نیمه 
مــاه مبارک رمضــان از هر صنفی 
شــعر می خوانند که بخشی از آنها 
حوزویان هســتند، اما ما جدای از 
دیدار نیمه مــاه مبارک، دیدارهایی 
مختص حوزویان در نظر گرفته شده 
است و ایشان در این جلسات نکاتی 
را بــه عنوان راهنمایی و برای هدایت شــاعران حوزه 
فرموده اند.  این شاعر خاطر نشان کرد: ما در دهه 8۰ 
و ۹۰ شاهد رشد ادبیات خصوصا در حوزه های مختلف 
شــعر بوده ایم، به نحوی که اشــعار شبه روشنفکری 

عیاری در روزگار ما ندارد.

رهبریبرجریانشعرمعاصراشرافدارند

آنچه می خوانید

ســراغ آقای گلپایگانــی رفتیم و 
گفتیم که ما طبق ســنت هرسال 
جلسات شــعری با حضور ایشان 
برگــزار می کنیم. ایشــان گفت 
دیگر گذشت آن زمان. آن زمان 
ایشــان رئیس جمهور بــود االن 
رهبر شــده اند و مســئله فرق 
دارد. این کار شــدنی نیست. ما 
فکر کردیــم حتما خــود رهبری 
تمایلی دیگر به ادامه این جلسات 

ندارد



پنجشنبه   10    خرداد  1397
 15  رمضان 1439 31 می 2018  سال سی و یکم  شماره  8699 

سیما و سینما

15

خبر

حسین فرحبخش:
سینمای گلخانه  ای 

جلوی اکران »برزخی ها« را گرفت

فارس: حسین فرحبخش، تهیه کننده نام آشنای سینما گفت: مرحوم 
ملک مطیعی یکی از کسانی بود که برای سینما زحمات زیادی کشید، اما 
در دهه 60 با ظهور سینمای گلخانه ای و نگاه یک سویه به هنرمندان و 
سیاست های نادرست مدیران وقت وزارت ارشاد در حوزه سینما از ادامه 
فعالیت او جلوگیری شد؛ این در حالی بود که مقام معظم رهبری که آن 
زمان رئیس جمهور بودند با اقدامات این افراد مخالفت کردند اما خاتمی، 
وزیر ارشاد وقت با حمایت نخست وزیر وقت )میرحسین موسوی( مانع 
از ادامه فعالیت  ملک مطیعی شدند و جلوی اکران »برزخی ها« نخستین 
فیلمی کــه در ابتدای دهه 60 به کارگردانی ایرج قــادری بازی کرد را 
گرفتند. بابت این موضوع او بسیار درد و رنج کشید. وی گفت: سینمای 
ایران هیچ گاه خیانتی که عده ای در بدنه ســینما و خارج از آن در حق 
هنرمندان پیشکسوت کردند را از یاد نخواهد برد و باید فقط افسوس خورد 
که چرا کسانی میان او و مردم فاصله انداختند. تهیه کننده سینمای ایران 
در ادامه اظهار داشت: همه ما خاطراتی از فیلم های زنده یاد ملک مطیعی 
داریم و دوســت داشتیم او با کوله بار تجربه مقابل همه ما ظاهر می شد 
 و حســرت به دل از دنیا نمی رفت. او پس از انقالب می خواســت با فیلم 
»نقش نگار« کار علی عطشانی به سینما بازگردد، اما نقش ضعیفی که به 
وی سپرده شد و مشکالتی که بر سر اکران آن بود، سبب شد او با وجود 
اکران فیلم در ســال های بعد دیگر هیچ پیشنهادی را نپذیرد. فرح بخش 
ادامه داد: پیشکسوتان و کسانی که برای سینمای ایران زحمت کشیده اند 
سرمایه های فرهنگی این مملکتند و قابل قدردانی و ارزشمند هستند. باید 
به آن ها احترام گذاشت. نباید بگذاریم یک نفر فوت کند بعد یادمان بیفتد 

که چقدر عزیز و مهم بوده است.

 سیما و ســینما/ زهره کهندل   برنامه 
»هفت« که قرار بود جای خالی نود ســینمایی 
را در مجالت شــبانه تلویزیونی پر کند، هشت 
سال پیش آغاز به کار کرد اما در مسیر حرکتی 
خود با نوســاناتی همراه شد که در نهایت منجر 
به تعطیلی این برنامه در روزهای پایانی ســال 
95 شــد. پس از وعده های فراوان برای ادامه این 
برنامه ترکیبی، سال گذشته در روزهای برگزاری 
جشــنواره فیلم فجر به صورت موقت روی آنتن 
رفت. مدیر گروه اجتماعی شــبکه سه سیما هم 
از پخش ســری جدی برنامه »هفت« در ســال 
جــاری خبر داده و اعالم کــرده که مجری این 
سری احتماالً از »کارشناسان امر سینما« خواهد 
بود. ناصر کریمان درباره زمان پخش سری جدید 
هفت به مشــرق گفته بود: با برنامه ریزی انجام 
شده، ســری جدید برنامه »هفت« از اوایل سال 
97 پخش می شــود، اما هنوز مجری این برنامه 

قطعی و نهایی نشده است. 
او تأکید کرده؛ در ســری جدید برنامه به دلیل 
پخــش هفتگی برنامــه »هفت« و بیــان نقاط 
مثبت و منفی فیلم های سینمای ایران، احتمال 
تغییر در رویکردهای برنامه وجود دارد و شــاید 
روال برنامه انتقادی شود، سیاست های سیما در 
این راســتا تدوین شده اســت و براساس همان 
چارچوب برنامه ریزی »هفت« را خواهیم داشت 

و ادامه می دهیم. 
او درباره اینکه آیا ادامــه اجرای برنامه »هفت« 
توســط رضا رشــیدپور خواهد بود، خاطرنشان 
کرده؛ گزینه رشــیدپور بر اجرای »هفت« را نه 

تأیید و نه تکذیب می کنم. 
کریمــان در تازه ترین اظهاراتــش گفته بود که 
بررسی ها انجام خواهد شد و تالش ها بر این است 
که »هفت« جدید قبل از مــاه رمضان به آنتن 

شبکه سه برسد. 
ماه رمضان به روزهای پایانی نزدیک می شــود و 

خبری از »هفت« در تلویزیون نیست.

 خالی بندی! 
برنامه نقد و بررسی فیلم های سینمایی »هفت« 
در آغــاز راه با اجرای فریدون جیرانی روی آنتن 
شبکه سه رفت و بعد از آن محمود گبرلو و بهروز 
افخمی اجرای برنامه را به عهده گرفتند. پس از 
آن قرار بود که اواخر فروردین 96، ســری جدید 
برنامه »هفت« پخش شود، اما این اتفاق رخ نداد. 
سپس اعالم شــد که سری جدید برنامه قبل از 
جشنواره سی و ششم فیلم فجر پخش می شود، 
اما در ویژه برنامه ای برای ایام جشنواره فیلم فجر 

با اجرای رشیدپور خالصه شد. 
یکی از مجریان پیشــین برنامه هفت که تمایل 

نداشت نامی از او برده شود، درباره احتمال ادامه 
این برنامه به خبرنگار ما می گوید: این برنامه، کاًل 

تعطیل شده است و قرار نیست که راه بیفتد. 
او وعده های مدیران شــبکه ســه دربــاره ادامه 
برنامه »هفت« را خالــی بندی توصیف کرده و 
ادامه می دهد: خواستند چیزی بگویند تا مردم و 
رسانه ها را سرگرم کنند، بعید است که این برنامه 
به امسال برسد چون مدیر شبکه سه، تغییر کرده 

است و تا برنامه ریزی بکند زمان می برد. 
او بــا بیان اینکه بعید اســت برنامه »هفت« در 
تلویزیون ادامه یابــد، می گوید: اصل ماجرا روی 
هواســت و صحبت کردن درباره اینکه چه شود 
که برنامه بهتر شود، در شرایط فعلی توجیه ندارد. 

  »هفت« نباشد فیلم های سخیف می سازند
آیا برنامه »هفت« برنامه ای 
تلویزیون  بــرای  ضروری 
اســت؟ هادی حاجتمند، 
کارگــردان اشــنوگل در 
این بــاره به خبرنــگار ما 

می گوید: برنامــه هفت باید ادامــه یابد. وقتی 
برنامه ای نیست که نقد کند و سینمای کشور را به 
سالبه بکشد، فیلم های بسیار سطحی و سخیفی 
ساخته می شود. برنامه هفت، برنامه ای الزم برای 

سینمای ایران است. 
او ادامه می دهد: انتقادهایــی به این برنامه وارد 

بود که چرا فقط فالنی نقد می کند در حالی که 
اگر چند نفر منتقد در یک برنامه باشند و با نگاه 
حرفه ای درباره فیلم های ســینمایی نظر بدهند 

حتماً اتفاقات خوبی می افتد. 
بــه بــاور حاجتمند، مشــکلی کــه در جریان 
روشــنفکری بدنه ســینما وجود دارد این است 
که اگر حرف درســتی بزنید و بــوی رد کردن 
فیلم هایشــان را داشته باشــد؛ حتماً برچسب 
سیاســی به شــما می زنند، تندترین نقدها به 
فیلم های جریان انقالبی می شد و آن ها با احترام 
می پذیرفتند، ولی کافی بود که یکی از فیلم های 
جریان روشنفکری را نقد کنید، برچسب می زنند 
که نگاهتان سیاســی است و متحجرانه برخورد 

می کردند. 
این کارگردان با بیان اینکه نمی توان با سینمای 
سطحی و سخیف روبه رو شد و به ساز آن ها هم 
رقصید، خاطرنشان می کند: به همین دلیل برنامه 
هفت باید برنامه مستقل سینمایی باشد. برنامه ای 

که با نگاه به ســینمای ناب و خالص و با رویکرد 
فرهنگی و اجتماعی به فیلم ها بپردازد، نباید فقط 
نگاه روشنفکری جشنواره ای بر این برنامه غالب 

باشد. 
او بر اهمیت تنوع منتقدان و وجود تکثر آرا در این 
برنامه تأکید کرده و می گوید: منتقدان بایستی در 
حوزه ســینما راهکار بدهند، این طور نباشد که 
کلی حرف بزننــد و بگویند فالن فیلم درنیامده 
اســت. تنوع منتقدان می توانــد برنامه هفت را 
مســتقل تر کند، ضمن اینکه ایــن برنامه باید 
ســطح سلیقه مخاطب را ارتقا دهد و اگر چنین 
شود بسیاری از فیلم ها روی پرده نمی ماند چون 

مخاطب ندارد. 
حاجتمند در پاســخ به اینکه دلیل توقف برنامه 
ســینمایی هفت را به خاطر فشارهایی می داند 
که به صدا و ســیما وارد شده یا ظرفیت پذیرش 
نقد در جامعه سینمایی، پایین است؟ می گوید: 
هم جریان ســینمایی که ادعای روشنفکر بودن 
و نقدپذیر بودن را دارند، فشار آوردند و هم اینکه 
برخی از مدیران تلویزیون جرئت ندارند روی پای 

خودشان بایستند. 
به باور او، برخی مدیران از صراحت و شــجاعت 
می ترسند چون یاد گرفتند که برای نگه داشتن 
میزشان، حرف های خنثی بزنند. مهم نیست که 
ســن مدیران، کم باشد مهم این است که وقتی 
 پشــت میز می نشــینند، نگاه جوان و انقالبی 

داشته باشند. 

 سنگ بنای هفت، کج گذاشته شد 
برنامه هفت چه رویکردی 
را باید دنبال کند تا به یک 
انتقادی  تحلیلــی  برنامه 
خــوب در حوزه ســینما 
تبدیل شــود؟ نعمت اهلل 

سعیدی، منتقد ســینما در این باره به خبرنگار 
مــا می گوید: قطعاً عرصه ســینما، از مهم ترین 
عرصه هایی است که فرهنگ کشور در آن شکل 
می گیرد زیرا سینما جایگاه خاصی دارد، بنابراین 
وجود چنیــن برنامه ای در تلویزیــون ضرورت 
می یابد و می تواند از اولویت های رسانه ملی باشد. 
او با بیان اینکه در ســینما، خیلی هزینه کردیم 
به طوری که از نظر کادرســازی و تربیت نیروی 
حرفه ای، توفیقات خوبی داشــتیم، خاطرنشان 
می کند: مجموع این توفیقات در گیشــه موفق 
نبوده اســت و سینمای بدون گیشه هم سینما 
نیســت، چرا که حیات سینما به وجود مخاطب 

وابسته است. 
وی اضافه می کند: با توجــه به هزینه ای که در 
سینما شده، نیاز است که رسانه ملی از این هنر 
و صنعت حمایت کند. همانطور که صدا و سیما 
به سوژه های فوتبالی می پردازد، سینما هم این 

ظرفیت و جذابیت را برای پرداخت دارد. 
به باور سعیدی، سنگ بنای برنامه »هفت« کج 
گذاشته شد و مشــکالت سینما را تقویت کرد. 
او می گوید: این برنامه در آغاز راه، به یک ســری 
عوالم روشنفکرزده اختصاصی که با عموم مردم 
ارتباط نداشــت، آلوده شد در حالی که سینما، 

هنری عمومی و مردمی است. 
این منتقد خاطرنشان می کند: این برنامه در دوره 
اول سنگ بنای بدی گذاشت که سینمای ما را از 
نظر محتوا و مضمون دچار مشکل کرد، این سنگ 

بنای غلط مشکالت سینما را تشدید کرد. 
به باور سعیدی، برنامه هفت در دوره ای که بهروز 
افخمی اجرای آن را بر عهده داشــت، قدم های 
خوبی برداشــت، امــا انرژی تیــم او هم صرف 
برطرف کردن اشتباهات قبلی ها شد به طوری که 

مخاطب را با این برنامه آشتی داد. 
برگرداندن این وضعیت کار راحتی نبود و نفس 
تیــم کاری افخمی را گرفت، شــاید برنامه افت 
نسبی پیدا کرد، اما مسیر را درست می رفت که 

در شرایط بدی، تعطیل شد. 
او اظهار امیدواری می کند که مدیران در ســری 
جدید برنامــه، تدبیر کنند تا هفت در مســیر 
درســتی قرار بگیــرد؛ زیرا بودن ایــن برنامه از 

نبودنش بهتر است.

قدس اما و اگرهای ادامه برنامه سینمایی»هفت« را بررسی می کند

هفتی که  نمی گذارند »نود«  شود!

آنچهمیخوانید

وقتی برنامه ای نیســت که نقد 
کند و سینمای کشور را با سالبه 
بکشد، فیلم های بسیار سطحی و 

سخیفی ساخته می شود



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
چه با نرخ سال هاى 1320 به بعد،  

چه با نرخ يكى دو ســال مانده به 
پيروزى انقالب و چه به قيمت ســال هاى اخير... 
فرقى نمى كنــد... 11/5 تن طال، هر جور و با هر 
معيارى كه حساب كنيد چيز كم و ناقابلى نيست 
كه بشود از خير آن گذشت. براى همين ماجراى 
پرداخت بدهى يا غرامت 11/5 تُنى طال توســط 
روس ها به ايران، چند بار و در دوره هاى مختلف 
داغ مى شــود و تا مدت ها محل بحث و اختالف 
نظر سياســتمداران، روزنامه نگاران، مورخان و 
حتى مردم كوچه و بازار است. آخرين بارش سال 
90 و 91 كه اكران فيلم « اســترداد» سبب شد 
يك بار ديگر داســتان 11/5 تن طال سر زبان ها 
بيفتد. راستى ! شما فكر مى كنيد چرا سردمداران 
و دولتمردان سختگير و عبوس شوروى سابق، روز 
10 خرداد ســال 1334 پــس از مدت ها كش و 
قوس و لجاجت و خساست،مهربان شده و بيشتر 
از 11 تن طال را با دســت خودشان تقديم دولت 

ايران كردند؟

  غرامت طاليى
براى خيلى ها كــه حوصله و دل و دماغ خواندن 
تاريخ را ندارند، فيلم « استرداد» مى توانست جذاب 
باشد. سرهنگ ارتش شاهنشاهى - فرامرز تگين 
- از طرف نخست وزير « فضل اهللا زاهدى» احضار 
مى شــود تا همراه يك هيئت پنج نفره به مسكو 
برود و بنا به ادعــاى فيلمنامه، 11/5 تن طال را 
كــه غرامت جنگ دوم جهانى اســت از روس ها 
بگيرد و.... البته قرار نيست اين مطلب نقد فيلم 
«استرداد» باشد اما عالوه بر گاف هايى كه بعدها 
منتقدان براى فيلم رديف كردند، دو نكته هست 
كه به مطلب امروز ما مربوط مى شود. اول اينكه 

در اسناد تاريخى مربوط به روابط ايران و شوروى، 
چيزى به نام « غرامــت» وجود ندارد. دوم اينكه 
« اســترداد» در نماى پايانى با به تصوير كشيدن 
تصاويرى از ديدار « اشــرف پهلوى» از مســكو 
مدعى مى شود كه طبق توافق اشرف و استالين، 
شــمش هاى طال به ســوييس و حســاب هاى 

شخصى شاه منتقل شده است!

پس ماجرا چه بود؟
وقتى جنگ دوم جهانى در گرفت و طبق توافق 
متفقين، قرار شد ايران اشغال شود و پل پيروزى 
آن هــا باشــد، روس ها كه بــراى تأمين مخارج 
نظاميان شــان در ايران نياز به «ريال» داشتند، 
دولت وقت و بى اســكناس كشــورمان را وادار 
كردند تا مى تواند پول چاپ كند و به عنوان قرض 
به شــوروى بدهد. جنگ كه تمام شد، روس ها 
قصد پرداخت بدهى شــان با «روبل» را داشتند. 
مســئوالن ايرانى نپذيرفتند و در نهايت قرار شد 
روس ها بدهى شان را با شمش هاى طال بپردازند. 
پس 11/5 تن طالى تاريخى و مورد ادعاى فيلم 
« استرداد» واقعيت داشت اما «غرامت» محسوب 
نمى شد. شايد بپرسيد: خب چه فرقى مى كند؟ 
فرقش همان نكته اى است كه برخى منتقدان و 
مورخان گوشــزد كردند. يعنى فيلم «استرداد» با 
يك اشتباه، به دولتمردان آن زمان حال مى دهد و 
ناخواسته آنان را آن قدر قدرتمند معرفى مى كند 
كه توانسته اند از ابرقدرتى مانند «شوروى» غرامت 

بگيرند! 

 5/5 ميليون ليره
البته ماجرا بســادگى چند سطر نوشته باال هم 
نيســت. انگليس و آمريكا هم در ماجراى چاپ 
اســكناس و پــول قرض گرفتن ســهيم بودند. 

انگليسى ها كه قبالً هر ليره شان در ايران هفت 
تومــان بود آن را 13 تومان محاســبه كرده و با 
حساب خودشــان بيشــتر از 5/5 ميليون ليره 
بدهكار شدند. روزنامه «باختر» در 18 تير 1332 
مى نويسد: «انگليسى ها در دولت «هژير» حدود سه 
تا چهار ميليون از بدهى شان را داده و بقيه آن را 
فشنگ خراب دادند كه چندى بعد در شيراز به 
آتش كشيده شد»! آمريكايى ها هم مبالغى بدهكار 
شدند كه زمان پرداخت، قيمت تجهيزاتى را كه 
به ايران آورده بودند از آن كم كردند! گمان نكنيد 
روس ها بالفاصله پس از جنگ جهانى، بدهى شان 
را پرداخــت كردند. آن ها تا چند ســال بعد كه 
اســتالين زنده بود نه تنها پول يا طاليى ندادند 
بلكه نيروهايشان را نيز از ايران خارج نكرده و در 

آذربايجان بلوا هم به راه انداختند.

 پيمان بغداد
برق 11/5 تن طال آن قدر چشم همه را مى گيرد 
كه ممكن است اليه ها و بخش هاى ديگر ماجرا 
را يا نبينند يا پاك فراموششان كنند. يعنى چه 
سال هاى پس از جنگ دوم جهانى و چه سال هاى 
بعد تا هميــن دهه 90 خودمان كه بحث طالها 
هربار به دليلى داغ مى شــود، كمتر كســى در 
اين باره حرف مى زند كه چرا حكومت شــوروى 
يكباره حاضر به پرداخت بدهى ايران مى شــود؟ 
روس ها پيش از آن حتى در سخت ترين شرايط 
كه دولت مصدق توسط انگليسى ها تحريم شده 
و زير پرداخت حقوق كارگران و كارمندان مانده 
بــود، با وجــود اصرار دولت ايران حاضر نشــده 
بود بدهــى اش را پرداخت كند. واقعيت اين بود 
كه روس هــا زمانى براى پرداخت بدهى پا پيش 
گذاشــتند كه ايران داشــت به «پيمــان بغداد» 
مى پيوست. پيمانى كه با حضور تركيه، انگليس و 

عراق براى همكارى هاى نظامى و اقتصادى بسته 
شده بود و هدفش مقابله با نفوذ شوروى هم بود. 

 به دست آوردن دل دولت ايران
دولتمردان جديد شوروى براى اينكه چهره خوبى 
از خودشــان به كشــورهايى چون هند، ايران و 
تركيه نشان بدهند و هم براى به دست آوردن دل 
دولت ايران و اينكه به پيمان ضد روسى نپيوندد، 
حاضر شدند عالوه بر طالهايى كه بدهكار بودند، 
قول هاى ديگرى هم بدهند. بنابراين با وعده پس 
دادن بخــش هايى از خاك ايران كه ســال هاى 
گذشــته و به بهانه هاى مختلف آن ها را اشغال 
كرده بودند،پاى ميز مذاكرات آمدند.يعنى قرارداد 
بستند كه همه اختالف هاى مرزى دو كشور حل 
شــود، ايران به حق و حقوقش برســد و منطقه 
خوش آب و هواى «فيروزه» در تركمنســتان هم 
به خاك ايران ضميمه شــود. در عمل اما فقط 
كاميون حامل شــمش هاى طال در مرز «جلفا» 
به ايران تحويل شــد. در ضمن كشورمان هم به 

پيمان بغداد يا «سنتو» پيوست.

 طال بود يا پشم؟
برخى نويسندگان و تاريخ نويســان توده اى كه 
فقط سنگ منافع شــوروى را به سينه مى زدند، 
ماجراى طالها را جــور ديگرى روايت مى كنند 
و منكر خيلى چيزها مى شــوند. يكــى از آن ها 
« فرج اهللا ميزانى» اســت كه پيش از دستگيرى 

و اعدام در سال 67، نوشته بود: «افسانه طالهاى 
ايران يكى از ساخته هاى تبليغاتى دوران جنگ 
سرد اســت كه محافل ارتجاعى و امپرياليستى 
براى اخالل در مناســبات ايران و شوروى به راه 
انداختند... طالها در اصل بدهكارى ريالى شوروى 
به ايران بابت استفاده از راه آهن ايران بوده... تنها 
شــوروى بود كه تا دينار آخر هزينه را پرداخت 
ولى انگليس و آمريكا چيزى نپرداختند... ميزان 
طالهــا قابل توجه نبــوده و بيش از 12 ميليون 
دالر ارزش نداشــته اســت كه جنجال ادامه دار 
در مورد آن به ســال هاى پس از انقالب 1357 
بكشــد...اصل قرارداد ايران و شــوروى در مورد 
معامله پشــم و پنبه و كشــمش بوده اســت»!

 پرسش هاى سخت
خالصه اينكه همه دعوا ها و ماجرا هاى 11/5 تن 
طالى ديروز و امروز بر سر تحويل دادن يا ندادن 
آن توســط روس ها نيست. «خسرو معتضد» هم 
معتقد است دولت شوروى نه 11/5 تن بلكه 11 
تن و 196 كيلو و 703 گرم طال را به ايران تحويل 
مى دهــد. حاال و پس از اكران فيلم « اســترداد» 
سؤال اين است كه طالها پس از ورود به ايران چه 
مى شود؟ آيا هنوز در خزانه كشور موجود است؟ 
آيا به عنوان پشــتوانه چاپ اسكناس به انگليس 
فرستاده مى شود؟ سر از حساب هاى شخصى در 
بانك هاى سوييس در مى آورد؟ انصاف بدهيد كه 
پاسخ به اين پرسش ها كار صفحه «ايستگاه» نيست! 
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

حليم اينترنتى!

 ايستگاه/اميد ظرافتى دم دم هاى غروب بود و ضعف روزه حسابى من و 
خانواده محترم را برده بود. به اصرار مادرجان كه حال افطارى درســت كردن 
نداشت راه افتادم توى خيابان دنبال حليم. در كمال تعجب ديدم از ابزار فروشى 
محل بگير تا پيتزا فروشــى و آبميوه فروشى همه يكى يك ديگ گذاشته اند 
جلوى مغازه شــان و آش و حليم مى فروشند و ملت هم صف كشيده اند كه 
بيا و ببين! از آنجايى كه با اصغرآقا ابزارى رفيق بودم زدم توى مغازه و ســالم 
و احوالپرســى نكرده، گفتم: «اصغر آقا آشپز شــده اى»! همان طور كه حليم 
مشترى ها را مى كشيد خنديد و گفت: «زندگى خرج دارد پسرجان! البته خودم 
كه نپختم. پسرم از اينترنت سفارش داده». چهره متعجبم را كه ديد ادامه داد:« 
توى گوگل بزن حليم! سايت هاى مختلف با قيمت هاى جور واجور باز مى شود. 
البته فقط ديگى مى فروشند و فروش جزئى ندارند». سرش را جلو آورد و طورى 
كه مشترى ها نشنوند گفت:« بين خودمان بماند. همين ديگ را كيلويى 3000 
تومن خريدم با ارسال رايگان! االن هم كيلويى 11 تومن مى فروشم. اصل سود 

است المصب! براى تو همان سه تومن حساب مى كنم، چند كيلو مى برى»؟
آن روز از تــرس جان خودم قيد حليــم را زدم و روزه را با چايى و نان و پنير 
باز كردم. بعد از افطار با جست وجو در اينترنت فهميدم كه طبق ادعاى رئيس 
اتحاديه آش و حليم، هر كيلو حليم بهداشتى و مجوز دار براى آشپزخانه 11 
هزار تومان آب مى خورد و مجاز اســت تا 15 هزارتومان آن را بفروشــد. حاال 
توى حليم هاى اينترنتى از چه موادى استفاده مى شود و براى فروشنده چند 
در مى آيد كه با محاســبه سود، هزينه ارسال و دستمزد كاركنان فقط 3000 
تومان به فروش مى رسد؟! طبق ادعاى همان رئيس اتحاديه آش و حليم در اين 
حليم ها از آرد و ســيرابى گاو به طرز حرفه اى استفاده مى شود طورى كه من 
و شما فكر مى كنيم حليم محترم با گوشت درجه يك گوسفندى پخته شده 

است و معده بيچاره مان تقاص ساده انگارى مان را پس مى دهد!
حاال كه ما روز به روز تنبل تر و صف هاى حليم هم روز به روز طويل تر مى شوند 
و مسئوالن عزيز هم ضعف روزه بردتشان و قصد فيلتر كردن حليم فروش هاى 
اينترنتى را ندارند، شما مردم محترم لطف كنيد فقط از مكان هاى معتبرى كه 
خودشان حليم مى پزند، حليم تهيه كنيد. نشانه شان هم بنرهاى يك شكل 

اتحاديه و شماره عامليت فروش مجاز بر روى آن هاست.

گزارش جيبى
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 تا جغرافياى رنجور بعدى...
 ايســتگاه / حسين احمدى   
مثل سربازى هستيد در برج ديده 
بانى...! مشــمولى كه عميق تر از 
ديگران به جاده هــاى پيش رو، 

اشراف دارد...!
سربازى كه ســفرهاى طبيبانه 

مى رود و رمزگشــايى مى داند و از دردهاى جهان، َسر درمى آورد. شايد به اين 
خاطر كه زبان رسمى دنيا - مهربانى را - از بَر است! پزشِك جهادى بدون مرز! 
قصد ندارم از عراق و افغانستان و كنيا و غنا و تانزانيا و گينه و سومالى و بروندى 
و زيمباوه و نايروبى و بَم بگويم. با اجازه اما مى خواهم آهنگ خوش ســفرتان 
در آخرين ماه بهار به خراســان جنوبى، به روســتاهاى «ذكرى» و «گل نى» را 

بگذارم! تا از نُت هاى سرشار عاشقانه اش، همه كيفور شوند!
لذت ببرند كه هنوز مردمانى چون شما حاضربه يراق اند و اسب هايشان را زين 
مى كنند تا دنيا بداند براى دوســت داشتن، مرزى نبايد قائل بود. فقط كافى 
است راه و رسم همدردى با بنى آدم را آموخت! خبِر ويزيت 60 بيمار پوستى 
در روســتاهاى مرزى خراسان جنوبى كه مى رود روى خروجى ها - در كسرى 
از ثانيه - ياِد ســرباز طبيب مى افتم! ياد شما «دكتر ناصر عمادى»! اين بار هم 
مطلع مى شوم پوتين به پا كرديد تا تالطم نوعدوستى و ايثار، بكشاندتان تا لب 
مرز! اين بار ميان كودكان صــورت زخمى كه تالش هاى داوطلبانه درمانى - 
آموزشى تان را انتظار مى بردند. مى خوانم با تيم اعزامى در قالب كاروان سالمت 
مثل هميشه با خود، تعهد و ويزيت رايگان و دارو برده ايد. از بهداشت و درمان 
گفتيد و كاله آفتابى، ســِر بچه ها كرديد و ياد بزرگ ترها داديد وزش بادهاى 
موسمى منطقه شان با ذرات معلق شن همراه است. و گويا قرار هم گذاشته ايد 
پس از ماه رمضان براى بررسى و ارزيابى روند درمان به منطقه كالهداران باز 
خواهيد گشــت! دستمزد و حاِل خوب اين سفر، مبارك تان آقاى دكتر! شك 
ندارم ايستگاه بعدى باز عزيمت به برج ديده بانى خواهد بود تا جغرافياى رنجور 
بعدى را دريابيد. چه بى اندازه احساس غرور و مسّرت دارد آشنايى با كسى كه 
خودش را اهل همه دنيا مى داند و تالش مى كند مهر و تخصص اش را از هيچ 
نژاد و قوم و زبانى دريغ نكند... كسى كه معرفت و جهان بينى اش - به حرفه 

طبابت - سّكو مى دهد

گزارش از رويداد

11/5 تُن طال كجا رفت؟
روس ها در 10 خرداد سال 1334 حاضر شدند بدهى شان را به ايران بپردازند

روزمره نگارى

ايســتگاه/ قِل مى خوريم بين كارها... اما نمى رسيم! به سرعت شب 
مى شود و ساعت ها، فرفره وار مى چرخند!

گذرِ برق و بادى روزها، چه حديث دردناك و مخوفى ست...!
دو ساعت، پلك هايم را بسته ام اما هالكم! برمى خيزم. بايد ظرف هاى 

سحرى منتظر در سينك را، بشويم. 
مثل سلحشــورى كه مقاومت مى كند، آخرين قابلمه را هم حواله آب 
چك مى دهم و دســتكش ها را از انگشت هاى مرطوبم مى كشم. از آن 
جهت كه كابينت چوبى، پادشاه پُراطوار خانه است و بايد خشك شود؛ 

خشكش مى كنم.
گلدان ها آب مى خواهند، رخت چرك ها بايد بروند در ماشين و از بالكن، 
شسته ها برگردند در طبقات كمد؛ همه اين كارها بدو بدو انجام مى شود. 

ساعت مچى ام مى گويد، 90 دقيقه وقت دارم.

پس خانه را جارو نمى كشــم، گرد و غبار نمى گيرم، سرويس ها را هم 
نمى شويم، فقط آينه توالت را شيشه شوى مى زنم، دستمال كاغذى باز 

مى كنم و نفس زنان مى نشينم پشِت سيستم.
بعد از تايمى كه پنج دقيقه به نظر گذشت، مى فهمم يك ساعت و نيم 

را خرج كرده ام.
با پاى خواب رفته، كج و كوله، رخت رفتن از منزل مى پوشــم و مثل 

هميشه با بدرقه كتاب هاى نخوانده، مى زنم بيرون.

چندساعت ترجمه و ترجمه و بعد، سوپر و نانوايى.
ساعت از 3 مى گذرد... از ضعف ممتِد قوه بينايى تا دست و پا يك روزه 

دار را تصور كنيد، همان مى آيد بسِر آدم...
با نماز و قرآن روبراه تر مى شوم. بعد ورود مى كنم به دنياى نوشته ها و َسر 
كه بلند مى كنم مى بينم نه به تلفنى جواب داده ام نه به پيامى... و ساعت 

دارد جار مى زند كه اگر افطارپزى، بسم اهللا.
گوشت از قبل در يخچال گذاشته را با سيب زمينى و پياز و تخم مرغ و 
ادويه و َمرزِه ى خشك تركيب مى كنم... بدو بدو سبزى مى شويم... آب 
در سماور مى ريزم.... نان ها را تكه تكه مى كنم... بدوبدو رنگى هاى ساالد 
را چاقو مى زنم... خرما مى شويم... گلوله هفتم از مواِد كتلت را برمى دارم 

و حالت مى دهم و مى چينم كنار بقيه...
اصالً دوست ندارم به نايلون نخودفرنگى پاك نشده، نگاه كنم و فكرم 
برود تا چشم هايى كه مى سوزند از زور بى خوابى! به آفتابى كه غروب 
كــرده و اصالً نفهميدم كه امروز تابيده! بــه قوطى قرص ها كه صف 

كشيده اند و به فهرست بلندباالى بعد از افطار!
انگار گاهى وقت ها الزم است پشت كرد به عبور زمان، به ساعت... يا به 

قول دوستى «ساعِت خانه يك روزهايى بايد بخوابد.» 

ساعت هم
 بايد بخوابد!

 رقيه توسلى  

ايستگاه / در ميان واكنش هاى مثبت 
و منفى بــه ماجراى تحريــم افطارى 
رئيس جمهور، هادى حجازى فر واكنش 
متفاوتــى به ايــن ماجرا داشــته و در 
اينستاگرامش نوشته است:« جناِب آقاى 
روحانى. اعتراِض برخى از همكارانم در 
اجابت نكردِن دعوت به مراسم افطارى 
نشــانه اى از موفقيِت دولِت شماست. 

نيامدن به مهمانِى افطار رئيس جمهور و اعالِم رسمِى آن و نه بهانه سرماخوردگى 
و در ســفر بودن آوردن، يك لحظه تاريخى در مردم ســاالرى اين كشور است. 
اميدوارم دولت ضمن به رسميت شناختِن اين اعتراض، هزينه اين مراسم را به 
نهادهاى خيريه واگذار كرده و رسِم برپايى اين گونه همايش ها را در حكومتى كه 

داعيه پيروى از سيره حضرت على(ع) را دارد از بيخ بخشكاند».

ايستگاه / يــك هفته پيش در سالروز 
آزادسازى خرمشهر، «محسن چاووشى» 
ترانه اى به نام «خوزستان» منتشر كرد. 
در اين ترانه ضمن انتقاد از اوضاع استان 
خوزستان و شهر خرمشــهر، از برخى 
اوضاع اقتصادى كشــور هم انتقاد شده 
بود. ترانه جديد آقا محســن حســابى 
جنجالى شد و عده اى آن را ترانه اى تمام 

سياسى ناميدند و شايعه بدون مجوز بودن اين ترانه در فضاى مجازى قوت گرفت. 
ديروز برخى رسانه ها و صفحه هاى مجازى اعالم كردند «محسن چاووشى» براى 
خواندن اين ترانه تا اطالع ثانوى ممنوع الفعاليت شده است، اما محسن چاووشى 
بالفاصله در كانال تلگرامش نوشت:« خبر منتشر شده در فضاى مجازى مبنى بر 

ممنوع الفعاليت شدن محسن چاوشى صحت ندارد و تكذيب مى گردد».

ايستگاه / چند وقت پيش رسانه هاى 
آمريــكاى مركزى خبــرى مبنى بر 
اينكه از چشــم هاى مجســمه مريم 
مقــدس در كليســاى «گوادالــوپ 
منتشر  اشــك مى ريزد،  نيومكزيكو» 
كردند! اين موضوع تبديل به يكى از 
موضوعات داغ فضاى مجازى شــد و 
عالوه بر ســاكنان آن منطقه افرادى 

از ســاير كشور ها هم براى ديدن مجسمه حضرت مريم راهى اين منطقه 
شده اند. رسانه ها گزارش دادند بعضى افراد اشك هاى مادر مسيح را پاك 
كردند، اما زير چشــمان مريم مقدس دوباره از اشك خيس شد. كشيش 
كليســا اعالم كرده كه اين اشك ها به خاطر گناه هاى زياد مردم است كه 

باعث ناراحتى مريم مقدس شده است!

اشك هاى مريم مقدسريشه اش را بخشكاند

مجاز آباد

چاووشى تكذيب كرد

بيخيال ويروس اسكن ها شويم؟
ماهنامه پى سى پرو كه تمركز خود 
را بر جهان كامپيوتر و الكترونيك 
مى گــذارد، در پرونده اى با عنوان 
شــوكه كننده  قبض هــاى  «از 
دورى كنيــد» راهكارهايــى را به 
خوانندگان خود نشــان مى دهد 
كه در آن مى توانند از هزينه هاى 
«يواشــكى» كه به خاطر مصرف 
اينترنــت و تمــاس، بــر قبض 
مى شــوند  متحمل  خود  موبايل 
دورى كنند. اين مجله همچنين 
در مقاله اى بــه آخرين وضعيت 
ويروس ها در ابزارآالت الكترونيكى 

پرداخته و لزوم ادامه اســتفاده از نرم افزارهاى ضدويروس را مورد سؤال و 
ترديد قرار مى دهد.

تمام چيزهايى كه از اسطوره بارسلونا نمى دانيد
چاپ  فرانس فوتبال  هفته نامــه 
فرانسه در تازه ترين شماره خود 
در پرونــده اى با عنــوان «زيدان 
و ابداع دوباره رئــال مادريد» به 
موفقيــت اســطوره فوتبال اين 
كشــور از زمان انتخاب به عنوان 
سرمربى رئال پرداخته كه شامل 
سه قهرمانى پياپى در اروپا بوده 
اســت. اين مجله گزارشــى نيز 
در خصــوص آندرس اينيســتا 
اســطوره تازه خداحافظى كرده 
باشگاه بارسلونا به چاپ رسانده و 
با عنوان «تمام چهره هاى مخفى 

اينيستا» به بخش هاى زندگى فوتبالى و غير فوتبالى او مى پردازد كه شايد 
كمتر در مورد اين بازيكن كم حاشيه شنيده باشيم.

جداكردن اتم ها با موچين!
هفته نامه ساينتس در مقاله اى با 
عنوان «دستگاه مولكول ساز» و با 
به روى جلد بردن موچينى فوق 
دقيق كه اخيراً توسط دانشمندان 
اختراع شده است، به توانايى هاى 
آن در جــدا كــردن يك به يك 
اتم هاى ســوژه هاى مورد نظر و 
قابل استفاده بودن براى ساخت 
دوباره آن ها مى پردازد. اين نشريه 
فوايد  پيرامون  علمى  توضيحات 
چنين دستگاهى را در 45 صفحه 
به چاپ رسانده است! ساينتس 
همچنين مقالــه اى در خصوص 

دستاوردهاى جديد براى درك حقايق مختلف پزشكى و روان شناختى از 
ذهن كودكان منتشر كرده است.

نشريات جهان

طرح روز / افزايش 30 درصدى قيمت مسكن
تلنگرايستگاه/  امير محمد سلطان پور  نيشتر / مازيار بيژنى 
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