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خط  خبر 

58 كشته در تيراندازى مرگبار
 در كنسرت موسيقى 

آمريكا/ مهاجم 64 ساله 
به سمت جمعيت حاضر 
در يك كنسرت موسيقى 
تيرانــدازى كرد و 58 نفر 

را كشت.
دوربين هاى مداربســته 
لحظه فرار جمعيت حاضر 
در يك كنسرت موسيقى 
در الس وگاس آمريكا را به تصوير كشيده اند. اين تيراندازى 
كه موجب كشته شدن 58 نفر و زخمى شدن صد ها نفر ديگر 
شد توسط يك مهاجم 64 ساله از طبقه سى و دوم ساختمان 

مجاور صورت گرفته است.
مأموران پليس قبل از اينكه بتواند انگيزه عامل تيراندازى به 
سمت 22 هزار نفر را مشخص كند، با جسد او مواجه شد كه 

خودكشى كرده بود. (باشگاه خبرنگاران)

قتل زن صيغه اى در پارك 
خط قرمز-عقيلى: مرد 60 ساله اى كه همسر موقتش را با 
ضربات متعدد چاقو در پارك ملت به قتل رسانده بود دستگير 
شد. ساعت 17 چهارشنبه گذشــته بود كه ماجراى قتل زن 
35 ساله در پارك ملت مشهد به اطالع قاضى ويژه قتل عمد 
مشهد رسيد. از اين رو قاضى على اكبر احمدى نژاد لحظاتى 
بعد به همراه اكيپ بررسى صحنه جرم پليس آگاهى استان در 
ضلع جنوبى پارك ملت حاضر شد و تحقيقات قضايى خود را 
پيرامون جنايت در پارك آغاز كرد. در بررسى هاى اوليه قاضى 
ويژه قتل عمد مشهد مشخص شد زن جوان به دليل ضربات 
متعدد چاقو كه به پشت و قفسه سينه اش وارد شده بود پس 
از انتقال به بيمارستان فارابى جان خود را از دست داده است.

همچنين در تحقيقات تكميلى مشخص شد مقتول مدتى قبل 
به عقد موقت مرد 60 ساله اى در آمده است و عامل درگيرى 

و وارد آوردن ضربات كشنده، همسر موقت مقتول مى باشد.
اين گزارش حاكى است، در ادامه متهم به قتل دستگير و در 
بازجويى ها مدعى شــد: مدتى بود كه از همسر موقتم خبرى 
نداشتم. پس از مدتى مقتول را در پارك ملت ديدم. به او گفتم 
چرا ديگر جواب تلفن هاى من را نمى دهى؟ كه او(مقتول)پاسخ 

داد: به تو ارتباطى ندارد. من هم او را با چاقو زدم!
در ادامه با توجه به اعترافات متهم، قاضى ويژه قتل پاســى از 
شب گذشته بود كه دستور بازسازى صحنه قتل را هم صادر 
كرد و متهم به محــل منتقل و نحوه جنايــت در پارك را در 

حضور مقام قضايى تشريح كرد.

مرگ جوان در نزاع دسته جمعى
خط قرمز: جوانى 19 ســاله طى يك نزاع دسته جمعى در 
شهرك شــهيد رجايى مشهد به قتل رســيد. حوالى ساعت 
2 بامداد چهارشنبه گذشــته مأموران پليس، ماجراى قتل 
جوان 19 ساله در شهرك شهيد رجايى را به قاضى ويژه قتل 
عمد اطالع دادند. پس از حضور قاضى احمدى نژاد در محل 
مشخص شــد جرقه نزاع در يكى از پارك هاى منطقه خورده 
است. در تحقيقات قضايى مشخص شــد چند نفر از جوانان 
در پارك با خانواده اى كه در آنجا حضور داشــته اند درگيرى 
لفظى پيدا مى كنند كــه در اين ميان جوان 19 ســاله اى بر 
اثر وارد آمدن ضربه چاقو به بدنش مجروح و پس از انتقال به 

بيمارستان هاشمى نژاد جان خود را از دست مى دهد.
بر همين اساس قاضى ويژه قتل مشهد دستور شناسايى عامل 

و يا عامالن نزاع را صادر كرد. 

در يك عمليات پيچيده اطالعاتى صورت گرفت
نجات 4 ملوان ايرانى از چنگال دزدان دريايى 

برنا:4 ملوان ايرانى كه توســط دزدان 
دريايى در سومالى به گروگان گرفته 
شــده بودند، در يك عمليات پيچيده 
اطالعاتى توســط ســربازان گمنام 

امام زمان(عج) آزاد شدند.
وزير اطالعات روز پنجشــنبه پس از 
مراسم استقبال از ملوانان ايرانى آزاد 

شده از بند دزدان دريايى ســومالى اظهارداشت: ملوانان آزاد شده از سال 
94 در اسارت گروگانگيران بودند كه در سفر رئيس جمهور به بندر چابهار 
و درخواست خانواده آنان، اين موضوع در دستور كار وزارت اطالعات قرار 
گرفت. حجت  االسالم و المسلمين سيدمحمود علوى ادامه داد: با توجه به 
اينكه ملوانان در اختيار حكومت و يا مجموعه رسمى قرار نداشتند به همين 
خاطر وزارت اطالعات وارد عمل شده و در يك عمليات پيچيده اطالعاتى 
اين افراد توسط سربازان گمنام امام زمان از دست گروگانگيران آزاد شدند.
وى خاطرنشــان كرد: ارتباط گرفتن با دزدان دريايى كار ســاده اى نبود 
و وزارت اطالعات با هر روش و ابزارى كه در اختيار داشــت تالش كرد تا 

مقدمات آزادى اين عزيزان را فراهم كند.
وزير اطالعات ادامه داد: سپاه قدس، وزارت امور خارجه ونيروهاى وزارت 
اطالعات شبانه روز در اين زمينه همكارى كردند تا اين نتيجه حاصل شد.

مسعود بلوچى، احمد بلوچى، آدم بلوچى و شيرمحمد تابه زر، چهار صياد 
ايرانى و از اهالى استان سيستان و بلوچستان هستند كه از سال 1394 به 
دســت دزدان دريايى در آب هاى بين المللى نزديك كشورسومالى اسير 

شده بودند.

2 مرزبان نيروى انتظامى به شهادت رسيدند
باشــگاه خبرنگاران: دومرزبان نيروى انتظامى حين درگيرى با يك 

گروهك تروريستى در منطقه سردشت شهيد شدند.
 فرمانده مرزبانى ناجا در تشريح جزئيات شهادت دو مرزبان ناجا دردرگيرى 
مســلحانه با يك گروهك تروريستى در سردشــت اظهار كرد: در ساعت 
21:45 سه شنبه گذشته مرزبانان متوجه ورود يك گروه مسلح به استعداد 
تقريبى 20 نفر به داخل كشورمى شوند، بنابراين بالفاصله با آرايش مناسب 

منطقه را تحت پوشش قرار داده و با آنان درگير شدند.
سردار قاســم رضايى افزود: تروريســت ها كه توان مقاومت نداشتند به 
كشــورعراق متوارى شــدند. در اين عمليات 2 تن از مرزبانان به شهادت 

رسيدند و مهاجمان نيز متحمل خسارت شدند.
فرمانده مرزبانى ناجا گفت: موضوع دردست بررسى است و اخبار تكميلى 

متعاقباً اعالم مى شود.

ـ  مشهد در آسمان آتش گرفت هواپيماى اهواز 
مهر: يكى ازموتورهاى يك فروند هواپيماى مسافربرى مسير اهوازـ  مشهد 

در آسمان آتش گرفت، اما اين هواپيما به سالمت به زمين نشست.
مديركل فرودگاه هاى اســتان خوزســتان در تشــريح جزئيات حادثه 
مذكورگفت: يك فروند هواپيماى مسافربرى مسير اهوازـ  مشهد كه ساعت 
23:20 پنجشنبه با 161 مسافر، فرودگاه اهواز را ترك كرد بود، به محض 

برخاستن از روى باند يكى  از موتورهايش دچار نقص فنى و آتش گرفت.
محمدرضا رضايى افزود: به محــض اطالع خلبان از ايــن وضعيت، فوراً 
درخواســت فرود اضطرارى مى كند و بالفاصله هواپيما در فرودگاه اهواز 

به زمين مى نشيند. 
وى بيان كرد: در ادامه تمامى مسافران به سالمت از هواپيما خارج شدند.  
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 ملوان ايرانى كه توســط دزدان 
دريايى در سومالى به گروگان گرفته 
شــده بودند، در يك عمليات پيچيده 
اطالعاتى توســط ســربازان گمنام 

وزير اطالعات روز پنجشــنبه پس از 
مراسم استقبال از ملوانان ايرانى آزاد 

خط قرمز-عقيلى: دو عضو باند چهار نفره 17 ســاله هاى 
زورگير كه در نقاط مختلف شــهر مشــهد باســالح ســرد از 

طعمه هاى خود سرقت مى كردند، دستگير شدند.
اوايل خردادماه به واســطه شــكايت هاى متعددى كه توسط 
شهروندان دركالنترى هاى سطح شهر مشهد مبنى زورگيرى و 
موبايل قاپى به ثبت رسيد، شناسايى عامالن سرقت ها در دستور 

كار مأموران پليس قرار گرفت.
مأموران در تحقيقات صورت گرفته وبررسى اظهارات شاكيان، 
پى بردند كه عامالن زورگيرى هاى سريالى چهار نوجوان هستند 
كه سوار بر دو دستگاه موتور ســيكلت و پرسه زدن در حوالى 
خيابان هاى مركزى شــهر پس از شناسايى طعمه هاى خود، با 
سروصورت پوشانده ســد راه مالباختگان مى شوند و باتهديد 
سالح سرد،شوكر وگاز اشك آور گوشــى تلفن همراه و... را به 

سرقت مى برند.
به همين واسطه بود كه مشخصات زورگيران نوجوان در اختيار 

كالنترى هاى سطح شهر قرار گرفت.
اين گزارش حاكى است،اعضاى باند زورگيرى همچنان تحت 
تعقيب پليس بودند تا اينكه هفته گذشــته مأموران تجسس 
كالنترى سناباد به راكبان يك دستگاه موتور سيكلت هونداى 
آبى رنگ كه سر و صورت خودرا پوشانده بودند و درحال پرسه 

زنى در خيابان ها بودند مشكوك شدند.
در ادامه مأموران در خيابان فرهاد دستور توقف موتورسيكلت 
را صادر مى كنند، اما راكب موتورسيكلت برسرعتش مى افزايد 
و قصد فرار از محل را دارد كه مأموران راه را بر آن ها بسته و دو 

راكب موتورسيكلت را دستگير مى كنند.
بازرسى بدنى متهمان در محل صورت گرفت كه در نتيجه يك 

عدد سالح سرد از ترك نشين موتورسيكلت كشف شد.
مأموران سرگرم استعالم اركان موتورسيكلت و بررسى هويت 
افراد بازداشت شده بودند كه يك دستگاه موتور سيكلت ديگر 
به هواخواهى افراد بازداشت شــده به سمت مأموران تجسس 
كالنترى ســناباد آمده، اما اقدام آن ها براى فرارى دادن افراد 
بازداشت شده نتيجه اى نداشــت وپس از آن از محل متوارى 

شدند.
پس از انتقال متهمان به كالنترى مشخص شد موتورسيكلت 
مورد اســتفاده آن ها به صورت غير قانونى از رنگ قرمز به آبى 
تغيير رنگ داده شده است تا پس از ارتكاب جرايم براحتى مورد 

شناسايى قرار نگيرند.
درحالى كه مشــخصات افراد دســتگير شــده با اعضاى باند 
زورگيران 17 ســاله مطابقت داشت،متهمان در بازجويى هاى 
پليس لب به اعتراف گشــودند و يكى از آن ها گفت: ما همراه با 
ديگراعضاى باند كه از محل متوارى شدند به قصد زورگيرى در 

خيابان پرسه مى زديم تا طعمه خود را شناسايى كنيم.
وى ادامه داد: قبًال هم درنقاط مختلف شــهر زورگيرى و كيف 
قاپى كرده ايم. من بيشتر مواقع راننده بودم و ترك نشين موتوربا 

شوكر،چاقو و افشانه فلفلى از مالباختگان زورگيرى مى كرد.
وى كه 17 ســال سن داشت ادامه داد: بيشــتر سرقت ها را در 
حوالى خيابان احمدآباد، نســترن، ميدان فردوسى، خرمشهر، 

ابوطالب، عبدالمطلب و خواجه ربيع انجام مى داديم.

گوشــى هاى ســرقتى را هم ديگر اعضــاى باند بــه مالخر ها 
مى فروختند و ســهم من از فروش هر گوشى حدود 50 تا 70 

هزار تومان بود.
عضو ديگر باند زورگيرى كه اوهم حدوداً 17 ســاله اســت در 
اعترافاتش عنوان كرد: زمانى كه دستگيرشديم براى زورگيرى 
در خيابان هاى نســترن و فرهاد به منطقه آمده بوديم. ازچاقو 

براى تهديد استفاده مى كردم. 
وى افزود:تا به امروز بيــش از 30 فقره زورگيرى همراه با ديگر 
اعضاى باند انجام داده ايم. قرار بود  اين بار هم دوگوشى سرقت 

كنيم كه مأموران ما را گرفتند.
پس از اعتراف هاى صريح 17 ساله هاى زورگير پرونده انتظامى 
تشكيل ومتهمان به شــعبه 203 دادسراى مشهد (شعبه ويژه 

سرقت) منتقل شدند.
بنابراين گزارش تا به امروز بيش از 12 نفر از مالباختگان دو عضو  

باند را شناسايى كرده اند. 
يكى از شاكيان پس از شناسايى اعضاى باند 17 ساله هاى زورگير 
اظهارداشت: چند روز پيش در فضاى سبز بولوارآموزگارنشسته 
بودم كه دو موتورسيكلت درمحل توقف كردند.در ادامه يكى از 
افراد بازداشت شده به سمت من حمله كرد و با تهديد، گوشى 

تلفن همراه من را سرقت كرد و به سرعت از محل متوارى شد.
در ادامه بازپرس ترابيان ضمن صدوردســتور شناسايى ديگر 
اعضاى باند، متهمان را براى كشف ديگر سرقت هاى احتمالى 
در اختيار مأموران اداره مبارزه با جرايم خشــن پليس آگاهى 

استان قرار داد.

خط قرمز-عقيل رحمانى: چند ماه پيش فرد جوانى به بهانه 
فروش سهميه اى خودرو از چند صد مشهدى وجوهى را دريافت 
و در يك چشم به هم زدن از كشور متوارى شد. مالباختگان پس 
از آنكه خبر فرار عامل اصلى كالهبردارى به گوششــان رسيد و 
دستشان از زمين و آســمان كوتاه بود، به دستگاه قضايى پناه 
آوردند و در دادســرا طرح شــكايت كردند. اين گزارش حاكى 
است،برهمين اساس بود كه دســتگاه قضايى به موضوع ورود 
كرد  و پرونده تحت عنوان كالهبردارى به شعبه 217 دادسراى 
عمومى و انقالب مشهد ارجاع و به صورت ويژه اى مورد رسيدگى 
قرار گرفت. روند قضايى و پيچيده پرونده كالهبردارى همچنان 
ادامه داشت تا اينكه چهارشنبه گذشته قاضى غالمعلى صادقى، 
دادستان مركز استان خبر داد متهم فرارى پرونده كالهبردارى 
با هويت «م-گ» با پيگيرى هاى بازپرس شعبه 217 دادسراى 
عمومى و انقالب مشهد به كشور بازگشته و تحقيقات از وى در 

دادسرا آغاز شده است.
* رد زنى در تركيه و قبرس

محمد على كمال زاده بازپرس شــعبه 217 دادسراى عمومى 
و انقالب مشهد در تشــريح اقدام هاى قضايى صورت گرفته در 
پرونده كالهبردارى بزرگ موسوم به فروش سهميه اى خودرو 
بيان داشت: پس از آنكه متهم پرونده با هويت «م-گ» از ايران 
فرار كرد، ابتدا همراه با همسر وفرزندش به كشور تركيه گريخت.

وى در ادامه پس از اقامت كوتاهى كه در تركيه داشت، آنجا را هم 
ترك و به كشور قبرس رفت و در آنجا ساكن شد.

وى تصريــح كــرد: بالفاصلــه پس از متــوارى شــدن عامل 
كالهبــردارى، مالباختگان كه تعداد آنــان نزديك به 500 نفر 
مى باشد، با حضور در داســراى ناحيه 2 مشهد مبادرت به طرح 
شــكايت كردند. برهمين اســاس پرونده به اين شــعبه(217 
بازپرســى) ارجاع و اقدام هاى قضايى موردنياز باتوجه به اينكه 
متهم از كشــور متوارى و كار كمى پيچيده شده بود، به صورت 

ويژه اى در دستور كار قرار گرفت.
* مكالمه اى چند ساعته و تسليم شدن متهم

بازپرس پرونده اشــاره اى بــه پيگيرى هاى بيــن المللى براى 
دستگيرى متهم فرارى كالهبردارى ده ها ميليارد تومانى فروش 
خودرو سهميه اى كرد و در اين زمينه عنوان داشت: در راستاى 
شناسايى و دستگيرى متهم مكاتبات الزم با دفتر امور بين الملل 

قوه قضائيه و پليس اينترپل صورت گرفت.
اما پيش از صدور برگ جلب بين المللى و اعالن قرمز متهم، امكان 
برقرارى تماس تلفنى با وى صورت پذيرفت كه پس از ساعت ها 
مكالمه تلفنى بنده با «م-گ» سرانجام وى حاضر شد تا به كشور 
بازگردد وخود را به دستگاه قضايى معرفى كند. قاضى كمال زاده 
اضافه كرد: موازى با اقدام هاى مذكور كليه هماهنگى هاى الزم با 
پليس اينترپل صورت گرفته بود و درصورتى كه متهم به كشور 

برنمى گشت با توجه به شناسايى موقعيت مكانى، او دركمترين 
زمان ممكن توســط پليس اينترپل دستگير و به كشور مسترد 

مى شد.
* متهم باوثيقه 100 ميلياردى در زندان

بازپرس پرونده افزود:در ادامه متهم هفته گذشــته به كشــور 
بازگشت و اتهاماتش در شعبه بازپرسى مورد رسيدگى قرارگرفت. 
متهم در اولين جلسه بازپرسى در مقابل اتهام هاى وارده دفاعياتى 
را مطرح كرد كه صحت و سقم آن به طور ويژه اى در دست بررسى 
مى باشد. همچنين حسابرسى هاى مالى در اين زمينه نيز آغاز 

شده است.
  برهمين اساس عامل كالهبردارى فروش سهميه اى خودرو به 
اتهام كالهبردارى و تحت قرار تأمين وثيقه 100 ميليارد تومانى 
به زندان معرفى شد. اين مقام قضايى به شهروندان توصيه كرد: 
تعداد بسيار باالى پرونده هاى كالهبردارى مطروحه در مراجع 
قضايى بيانگر اين واقعيت است كه افراد در مشاركت هاى مالى 
خود تمامى جوانب امور را در نظر نمى گيرند و اين عدم بررسى 
همه جانبه اقدامات مالى و اعتماد بى جا، فرصت ســوء استفاده 

افراد شياد را فراهم خواهد كرد.
 بازپرس محمد على كمال زاده در پايــان گفت: تمامى اقدام ها 
و تمهيدات الزم صورت خواهد گرفت تا وجوه دريافت شــده از 

مالباختگان به ايشان مسترد شود.

مقام قضايى در گفت و گوى اختصاصى با قدس:

كالهبردار فروش سهميه اى خودرو به ايران بازگردانده شد

پايان شرارت هاى  باند 4نفره
17 ساله هاى زورگيردستگير شدند

12 14

14

16

گفت وگو با عبداهللا حسينى 
درباره فعاليت هاى ادبى اش در هنر انقالب اسالمى

شاعِر بى كتاب
گزارش اختصاصى قدس از روسيه

كى روش:  فيفا براى كم كردن 
فشار تحريم ها كمكى نمى كند

چين را مقتدرانه برديم

ايران- برزيل؛ نبرد با غول زرد وال يبال

پرستار فلسطينى «رزان النجار»
چگونه به شهادت رسيد؟

من نمى ترسم

رى
مي

ضا 
د ر

حم
د م

سي
ح: 

طر



شنبه  19 خرداد 1397
24 رمضان 1439 9 ژوئن 2018  سال سی  ویکم  شماره 8703  

مردم

گفت و گو

گفت وگو با واقفی که از اوالد و اموالش در راه خدا گذشت
تا آخر عمر مدیون کرامات امام رضا g هستم

aq
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شــاید بســیاری از افراد فکر کنند که در این اوضاع بد اقتصادی دیگر 
آدم هایــی وجود ندارند که به دیگران کمک کنند، چه برســد به اینکه 
بخواهند همه و یا بخش اعظمی از دارایی را که با ســختی و مشقت به 
دســت آورده اند، وقف کنند، اما اگر به ســراغ افراد نیک اندیشی که در 
سال های اخیر اموال خودشان را در راه خیر هزینه و یا وقف کرده اند برویم، 
می بینیم که چه بسیارند آدم های بلند نظر و بلند همتی که خودشان به 
حقوق اندک راضی هستند و بقیه مالشان را به دیگران بخشیده اند تا در 

این دنیا دست هم نوع را بگیرند تا در آن دنیا خدا دستشان را بگیرد. 
خســرو غفاری پور پدر شــهید غالمرضا غفاری پور که پسرش در جنگ 
تحمیلی در منطقه فاو به شهادت رسیده است، نه تنها از اوالدش در راه 
خدا گذشــته بلکه اموالش را بخشیده است. در ادامه گفت وگوی صفحه 

مردم را با این خیر و واقف آستان قدس رضوی می خوانید. 
 

 بگذارید گفت وگو را از این پرســش شروع کنم، امروزه برای 
بســیاری از افراد وقف یک اتفاق دور از ذهن است، چه شد که 
تصمیم گرفتید بخش اعظمی از دارایی خودتان را برای حضرت 

رضا)ع( وقف کنید؟ 
ما در این دنیا هر چه داریم می خوریم و می پوشیم و استفاده می کنیم و 
یک روز همه این ها تمام می شود، اما برای آن دنیا هیچ ذخیره ای را آماده 
نکرده ایم. در منبرهایی که رفته بودم از برکات وقف زیاد شــنیده بودم؛ 
بنابراین تصمیم گرفتم بخشــی از دارایی هایم را وقف کنم تا ذخیره ای 

معنوی برای آن دنیا که دست همه ما خالی و بسته است، باشد. 
 

  آیا فرد خاصی مشوق شما در این راه خیر بود؟ 
نه فرد خاصی مشــوق من نبود. مــن از بچگی ارادت خاصی به حضرت 
رضا)ع( داشــتم و هر زمان که گره ای در زندگی ام می افتاد به ایشان پناه 
می بردم و ایشان هم همیشه من را کمک کرده اند. در جوانی اتفاقی برایم 
پیش آمد که موجب شــد تا آخر عمر مدیون آقا شوم. حدود سال های 
1344 بود که متوجه شدم مشکل قلبی دارم و از بیمارستان خوزستان 

من را به تهران اعزام کردند که ادامه درمان را در تهران داشته باشم. 
آن زمــان یکی از دکترها دارویی را برایم تجویز کرد که می بایســت هر 
ســه روز یک بار مجدد برای معاینه مراجعه می کــردم. من از آن آقای 
دکتر خواســتم که بجای ســه روز به اندازه 10 روز به من دارو بدهند. 
دکتر هم دارو را برای 10 روز برایم نوشت. مستقیم از تهران خودم را به 
مشهد رساندم. آن زمان بیماران با طناب هایی دخیل پنجره فوالد و ضریح 
می شدند، من هم به دستم طنابی را بستم و دخیل پنجره فوالد شدم و 
به آقا التماس کردم که شفا پیدا کنم. بعد از چند روز که مشهد بودم برای 
ادامه درمان به تهران برگشتم. در تهران دکترها که معاینه ام کردند گفتند 
هیچ آثاری از بیماری در شما نیست و از ما هم حالتان بهتر است. بنابراین 

در سال 1391 بود که این دارایی اندک ام را وقف امام رضا )ع( کردم. 
 

 واکنش اطرافیان چطور بود، آیا مخالفت کردند؟ 
مگر می شود کاری کرد و دیگران مخالفت نکنند، در هر کاری مخالفت 

پیش می آید بویژه آن زمان که حرف پول به میان باشد. 

 مصرف خاصی را برای موقوفه تان مشخص کردید؟ 
بله. من نیــت کرده ام که نیمی از عواید این موقوفه برای داروی بیماران 
نیازمند و نیمی دیگر برای تجهیز کتابخانه هزینه شود. مردم گتوند بسیار 
محروم و کم بضاعت هســتند و معاش  آن ها با کار کشاورزی است و به 
خاطر وابستگی کشاورزی به باران، اگر بارندگی خوب باشد، کشاورزی ها 
می گیرد و اگر هم در سالی بارش کمتر باشد آن سال اوضاع مردم رو به 
راه نیست، اما در سال های اخیر که سد زده شده است، اوضاع زندگی مردم 
هم بهتر شــده است و مردم معترض بودند که به خاطر این سد، خانه و 

روستاهایشان را از دست داده اند، حاال راضی هستند. 
 

 چرا این دو نیت را انتخاب کردید؟ 
من بازنشسته شرکت برق هستم و بر روی دکل های با ارتفاع 45 متری 
کار برقکاری می کردم، سواد درست و حسابی هم ندارم و تا ششم ابتدایی 
بیشتر نخواندم، ولی عاشق کتاب خواندن هستم.  از این رو نیمی از درآمد 

موقوفه را صرف کتاب و کتابخوانی کردم. 
از طرفی دیگر متأسفانه نیازمندان که درگیر یک بیماری می شوند، برای 
تأمین هزینه های درمان با مشکالت زیادی مواجه هستند؛ بنابراین تصمیم 
گرفتم که عواید حاصل از این موقوفات ان شاءاهلل در این دو مسیر هزینه 

شود تا مرهمی بر زخم بیماران باشد.

روایت دو

گفت وگو با محمد زمان نورانی، طلبه ای که دارایی اش را وقف امام رضا g کرد

وقف شالیزاربا اقتدا به شهـدا
 مردم/ زهرا چکنه   ســاده ترش آن اســت که 
وقف و نذر را بگــذاری برای بعد از اینکه بارت را از 
این دنیا بســته ای؛ آن وقت که دستت از دنیا کوتاه 
است و داشتن یا نداشتن مال و اموال گرهی از کارت 
باز نمی کند. کافی است وصیت کنی که فالن قدر از 
اموالت را در راه ساخت یک مجتمع آموزشی یا یک 
مســجد و... وقف کنند تا هم کار خیری شده باشد 
و هــم روح تو در آن دنیــا از عواید این خیر متنعم 
شــود. این طوری زحمت دل کندن از مال دنیا هم 
روی دوشت نمی افتد. همه واقفان و خیران می توانند 
این طور به قضیه نگاه کنند. در این میان اما هستند 
آن هایی کــه دل می کنند از مال و اموالی که امروز 

می تواند گرهی از کارشان باز کند. 
محمد زمان نورانی از جمله طلبه هایی است که به 
گفته هایش هم جامه عمل پوشانده است و زمینی 
را که از پدرش به او رسیده و تنها دارایی او بوده است 

وقف حضرت رضا)ع( کرده است. 
به گفته این واقف آســتان قــدس رضوی او بعد از 
آنکه برکات و اثرات این بخشــش را دیده اســت، 
تشویق شده است که ماشین زیر پایش را هم وقف 
حضرت معصومه )س( کند و اکنون هم با تمام وجود 
می گوید که اگر باز هم خداوند به او دارایی بدهد آن 
را هم برای خدا می دهد. در ادامه گفت وگوی قدس 
را با این طلبه واقف که اکنون مدیر مجتمع شهید 

محالتی قم است، می خوانید. 
 

  آقای نورانی چه شــد که تصمیم گرفتید 
زمینی را که هدیه پدرتان به شــما بود، وقف 

حضرت رضا)ع( کنید؟ 
از گذشــته در ذهنم این بود که اگر دارایی داشتم 
آن را در راه خیــر و وقف صــرف کنم، تا اینکه در 
برهه ای از دوران یک ســری اتفاقات در زندگی من 
پیش آمد که بیشتر مصمم شدم زمین شالیزاری که 
هدیه پدرم به من در شــهر آمل بود را سال 1388 
وقف کنم. پدرم خیلی آدم زحمت کشی بود و در آن 
منطقه هم بســیار خوش نام بود، بعد از فوت پدرم 
دوست داشتم یادی ماندگار از ایشان به یادگار بماند؛ 
بنابراین این زمین شــالیزار رادر سال 1388 وقف 

حضرت رضا)ع( کردم. 
االن پدرم 20 ســال است که به رحمت خدا رفته و 
مادر هم سال گذشته از دنیا رفتند، همسر و یکی از 
فرزندانم در سفری تبلیغی که جمعی از اهل سنت 
را برای زیارت مســجد جمکران به قم می بردیم در 
تصادف از دســت دادم، روزی هم من خواهم رفت. 
این ســرا رفتنی است همچنان که در آیات شریفه 
قرآن کریم آمده اســت »کلُّ َمْن َعلیها َفان« برای 
همه اســت ولی آنچه که باقی می ماند عمل خیر و 
اعمال ما تأخر و صدقات جاریه اســت که از انسان 
باقی می ماند که مانند آب باریکه همیشه برای انسان 
است که وارد اعمال انسان می شود؛ چون در منابع 
دینی ما هم تأکید شــده اســت که اعمال ما تأخر 
اعمالي است که حتي پس از مرگ افراد نیز ثواب یا 
جزای آن، عذاب یا بخشش گناهان در پرونده اعمال 

انسان وارد می شود، همچون کسی که زمینی را وقف 
می کند، مســجد یا مدرسه ای را می سازد و یا عمل 
خیری را بنیان می کند تا روزی که این عمل ادامه 
دارد ثواب آن برای آن فرد نوشته می شود و در مقابل 
هم اگر فردی سنت ناپسندی را در جامعه برپا کند 
تا زمانی که به این سنت عمل می شود، گناه آن هم 

در پرونده اعمال او ثبت می شود. 
 

  با توجه به اینکه در آن دوران شــما طلبه 
جوانی بودید که زندگی تان با شــهریه اندک 
طلبگی می گذشت، بستگان و نزدیکان شما 

مانع این کار شما نشدند؟ 
آن موقع که زمین را وقف کردم از طرف نزدیکان و 
بستگان مخالفت هایی می شد و مقاومت می کردند 
که تو خودت طلبه  ســاده ای هستی و تمکن مالی 
باالیــی نداری و برای تبلیغ به شــهرهای مختلف 
می روی و نیــاز به درآمد این شــالیزار داری، ولی 
من با وجود هزار و یک حرفی که شــنیدم به وعده 
الهی ایمان داشتم از طرفی هم برای وقف این زمین 
استخاره گرفتم و جواب استخاره  ام بسیار خوب آمده 

بود؛ بنابراین مصمم تر شدم برای انجام این کار. 
 

  مصرف خاصی را برای این موقوفه مشخص 
کردید؟ 

خیر؛ مصرف خاصی را برای این موقوفه مشــخص 
نکردم، زیرا دوست نداشتم که با نیتی خاص دست 
آستان قدس رضوی برای درآمد آن بسته باشد، زیرا 
در وقف هــای قدیم دیده بــودم که واقفان مصارف 
معینی را در وقف نامه ها ذکر کرده اند که در برخی 

از مواقع شاید نیاز نبود که این تعداد وقف نامه برای 
این مصرف معین باشد. 

چند سالی هم می شود که عواید حاصل از کشاورزی 
این زمین به حســاب آســتان قدس رضوی واریز 
می شود و مدتی شوهر خواهرم و در سال های اخیر 
هم بــرادرم بر روی این زمین به عنوان مســتأجر 
کشــاورزی می کند و خودم هم ناظــر و واقف این 

موقوفه هستم. 
 

  اگر به عقب برگردید باز هم دارایی تان را 
می بخشید؟ 

با تمام وجودم می گویم که اگر باز هم ِملک ارزشمند 
و زمینی را داشته باشم در راه خدا می بخشم. شاید 

برایتان جالب باشد که بدانید کمک به همنوعان و 
بخشش یک عمل فطری است که در وجود انسان 
هاست، همچنان که در کشورهای غربی و اروپایی 
شاهد آن هستیم که افراد بسیاری اموال خود را برای 
کمک به مستمندان و خدمت به دیگران می بخشند، 
آن ها اســم آن را وقف نمی گذارند ولی بر اســاس 

فطرت خود به این کار گرایش دارند. 
ما که اعتقادمان بیشــتر از این حرف هاست چون 
اعتقــاد داریم که وعده الهی محقق خواهد شــد و 
اگر خداوند امر می کند که از اموالتان ببخشید و ما 
جایگزین می کنیم پس قطعاً همین طور خواهد بود، 
همچنان که در سیره ائمه اطهار)ع( نیز این موضوع 

بخوبی دیده می شود. 
 

 برکات این عمل خیرتان را هم در زندگی 
دیده اید؟ 

بله، بــه لطف حضرت رضا)ع( برکات مســتقیم و 
غیر مســتقیم مادی و معنوی این عمل را در طول 
زندگی ام بسیار دیده ام. آن قدر برکات و خیرات در 
زندگی من تزریق شد که تشویق شدم ماشین زیر 
پایم را در ســال 1390 وقف حضرت معصومه)س( 

کردم که شرمنده ایشان نشوم. 
 

  برای بســیاری از ما حتی گذشتن از هزار 
تومان هم سخت است، چطور می شود که شما 
از همه دارایی هایتان حتی ماشین زیر پایتان 

هم می گذرید؟ 
این که چیزی نیســت، شما تصور کنید که چگونه 
شــهدا و علمای مــا از باالترین دارایــی خود که 

جانشــان و عزت و آبرویشان بوده است، در راه خدا 
می گذرند دیگر این مال اندک دنیا چیزی نیست... 
در برابر کار شهدایی که برای خدا از جان، خانواده، 
خوشی های دنیایی و اموال گذشتند، االن به جرئت 
می گویم که بیشتر از آن مقداری که من بخشیدم به 
صورت مستقیم و غیر مستقیم به من برگشته است 
و به برکت این وقف بســیاری از گره ها و مشکالت 
زندگی ام باز شــده است و از خداوند می خواهم که 
دچار حبط اعمال نشوم و برای من و فرزندانم باقیات  

صالحاتی باقی بماند. 
نکته جالب برایتان بگویم از آن مدت که ماشین ام 
را وقف کردم هیچ وقت نشد که من بخواهم جایی 
بروم و مشــکلی برایم پیش بیایــد، زمانی که کنار 
خیابان بودم فوراً وسیله ای نقلیه پیدا می شد و من 
را به مقصد می رساند، شاید باورتان نشود تا به امروز 
که مجدد توانستم یک ماشین دیگری را به صورت 
اقســاطی بخرم، به هیچ عنوان احساس نکردم که 

ماشین ندارم. 
 

  بســیاری از افراد وصیــت می کنند که 
اموالشان بعد از مرگشان وقف شود، چرا شما 
در سنین جوانی از اموالتان گذشتید و وصیت 

نکردید بعد از مرگتان آن را وقف کنند؟ 
جواب این ســؤالتان را با داستان مشهوری درباره 
عباســقلی خان که مدرســه ای در ورودی حرم 
مطهر امام رضا)ع( به اســم ایشان است، می دهم. 
گفته اند که روزی عباســقلی خان بــه فرزندش 
می گویــد: زمانی که من از دنیا رفتم، تمام اموالم 
را در راه خدا وقف کنید. علی مردان خان هم بعد 
از اینکه درخواســت پدر را قبول می کند، فانوس 
را پشت سر عباسقلی خان می گیرد تا نور، مقابل 
او را روشــن نکند. پس از اعتراض عباسقلی خان 
به ایــن کار او، علی مردان خــان در جواب پدر 
می گوید: مالی که بعد از مرگ وقف شــود، مثل 
چراغی اســت که پشت ســر روشن شود و راهی 
برای انسان روشن نمی کند. بعد از این ماجراست 
که عباسقلی خان اول مدرسه و بعد سایر اموالش 

را وقف می کند. 
همچنین در روایتی از نبی مکرم اسالم)ص( داریم 
که اگر مــرد در زمان حیات خود یک درهم صدقه 
بدهد، بهتر از یکصد درهم صدقه در موقع مردنش 

است.
داســتان دیگری را از زمان پیامبــر )ص( برایتان 
می گویم؛ یکی از ســرمایه داران مدینه وصیت کرد 
که انبار خرمای او را پیامبر اســالم)ص( به بینوایان 
انفاق کند. پس از مرگ او، رســول خدا)ص( تمام 
خرماها را به بینوایان داد، آن گاه یک عدد خرمای 
خشکیده و کم مغز برداشت و به مسلمانان فرمود: 
ســوگند به خدا که اگر خود این مرد، این یک دانه 
خرما را به بدبخت و گرســنه ای می داد، پاداش آن 
نزد پروردگار بیش از همه این انبار خرماســت که 
من به دســت خود که پیامبر خدا هستم، به فقرا و 

بینوایان دادم.

اســت  نذر عهدی   مردم/ زهــرا چکنه  
میــان بنده و پروردگار، فرد نــذر می کند، نام 
مبارک حضرت رضا)ع( را واســطه می گیرد و 
خواســته ای طلب می کند. او تعهد می کند در 
دل که اگر حاجت روا شــود، فالن دارایی اش را 
به حرم امام رضا)ع( بدهد. حال که خواســته 
اجابت می شود، او با حالی خوش و دلی روشن، 
به آستان مقدس رضوی می آید و نذر خویش 

را اهدا می کند. 
علی صفری از جمله زائرانی است که این عهد را 
با خود بســته است که هر بار که به حرم مطهر 
امام رضا)ع( می آید، یک گوسفند را به نذورات 
حرم بدهد، نذری اســت که بیش از 20 ســال 
به آن عمل می شــود. این ناذر حرم که بیش از 
حدود 60 سال اســت که بافنده پرده است، به 
واســطه نذری که برای حضــرت رضا)ع( کرده 

بود، بیــش از 5 هزار متر پــرده ای که خودش 
بافته بود را به حرم امام رضا)ع( داد. 

 
 خودتان را برای ما معرفی کنید.

بنده علی صفری متولد ســال 1323 از آذرشهر 
تبریز هستم و در حال حاضر مدیر صنایع نساجی 
خوشرو بافت تهران که در عرصه تولید انواع پرده 

فعال است، می باشم. 
 

 آقای صفری چند سال است که در حوزه 
بافندگی فعالیت دارید؟ 

مــن از ســال 1338 که نوجوان بــودم وارد کار 
بافندگی پرده شدم و از سال 1381 به همراه چهار 
تن از پسرانم توانستیم صنایع نساجی خوشرو بافت 
را ایجاد کنیم و مشغول تولید انواع پرده های والونی 

و حریر هستیم. 

  با توجه به شروع کار شما در ایام نوجوانی 
در عرصه بافندگی، پدرتان هم به این شغل 

مشغول بودند؟ 
خیر پدر من کشاورز بودند. 

 
 آقای صفری در مدیریت نذورات آستان 
قدس رضوی اسم شما به عنوان ناذر بیش 
از 5 هزار متر پرده ذکر شده است، درست 

است؟ 
بله... درست است؛ شهریور ماه دو سال پیش یعنی 
سال 1395 بود که من 5788 متر پارچه پرده ای 
حریر ساده شیری رنگ را نذر امام رضا)ع( کردم. 

 
 چه شد که تصمیم گرفتید این متراژ باال پرده 

را نذر امام رضا)ع( کنید؟ نذر خاصی بود؟ 
من حدود 20 سال است که هر بار که به مشهد 

می آیم یک گوسفند را نذر آقا می کنم. ولی این 
پرده ای که نذر حضرت رضا)ع( کردم داســتان 
دیگری دارد، اواســط دهــه 70 بود که متوجه 
شدیم پسرم ناصر بیماری ام - اس دارد، تصمیم 
گرفتم که پیش بزرگ ترین طبیب عالم حضرت 
رضا)ع( بیایم، به مشهد که رسیدم به پابوس آقا 
رفتم و پیش حضرت التماس کردم که پسرم شفا 
بگیرد، مدت کوتاهی گذشت تا اینکه آثار بیماری 
از بین رفت و پســرم شفا گرفت، الحمدهلل از آن 
زمان تا حاال که حدود 20 ســال می شود هنوز 
بیماری به ســراغش نیامده است و در سالمتی 
کامل اســت. من هم چند سال بعد از این ماجرا 
بیش از 5 هزار متر پرده را به نذورات حرم تحویل 

دادم. 
 

  پس داستان نذر این 5 هزار متر پرده به 
شفای پسرتان بر می گردد؟ 

بله، پیش از آنکه این بیماری برای پســرم بوجود 
بیاید هر زمان به مشهد می آمدم یک گوسفند را 
به نذورات حرم می دادم و تا به امروز هم آن را ادا 
کرده ام، ولی دو ســال پیش بود که با وجود آنکه 

بازار کســب و کارمان هم خوب نبود ولی تصمیم 
گرفتــم که این مقدار پرده را به حرم امام رضا)ع( 

بدهم. 
 

  چه جالب! پس شــما هــر وقت که به 
مشهد بیایید یک گوسفند به نذورات حرم 

می دهید؟ 
بله، یک وقت هایی پیش می آید که سالی دو، سه 
بار به مشهد می آییم و در آن سال تعداد گوسفند 
بیشتری را به نذورات حرم می دهیم. ولی همیشه 
در سال یک گوسفند را به نذورات حرم می دهیم 
و هر بار هم که گوسفند را تحویل می گیرند دو تا 
فیش میهمانســرای حرم به ما می دهند که این 
بار آخری که اول ســال جاری به مشهد آمدیم و 
گوسفند را تحویل دادیم، سه تا فیش میهمانسرا 

به ما دادند. 
 

  اول صحبت هایتان گفتید که شما بافنده 
پرده هســتید، این پرده ای را که نذر حرم 

کردید، کار خودتان بود؟ 
بله این پرده هم از تولیدات خودمان بوده است. 

آنچه می خوانید

 از آن مــدت کــه ماشــین ام را 
وقف کــردم هیچ وقت نشــد که 
من بخواهم جایی بروم و مشکلی 
برایــم پیش بیاید، زمانی که کنار 
خیابان بودم فوراً وسیله ای نقلیه 
پیدا می شــد و مــن را به مقصد 
می رســاند، شــاید باورتان نشود 
تا به امــروز که مجدد توانســتم 
یک ماشــین دیگری را به صورت 
اقســاطی بخــرم، به هیــچ عنوان 

احساس نکردم که ماشین ندارم

10

گفت وگو با ناذر قدیمی حرم رضوی که نامش با نذر 5هزار متر پرده ثبت شده است

هر سال برای آقا نذر می کنم 
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 ايكنا  يك كارشــناس مسائل دينى و قرآنى با 
اشــاره به راه دوام آثار شب قدر در طول زندگى 
گفت: اميرالمؤمنين امام على(ع)، در خطبه 176 
نهج البالغه پس از ذكر فضائل قرآن دســتورى 
مى دهند كه عصاره برنامه ســير و سلوك الى اهللا 

و تكامل زندگى انسان است. 
حجت االسالم والمسلمين مهدى حافظى نسب 
افزود: حضرت على(ع) در اين خطبه مى فرمايند: 
َقاَمَة  «الَْعَمــَل الَْعَمَل، ثُمَّ النَِّهايََة النَِّهايََة، َواالْْســتِ
ْبَر، َوالَْوَرَع الَْوَر؛ إِنَّ لَُكْم  ْبَر الصَّ االِْســِتَقاَمَة، ثُمَّ الصَّ
نَِهايًَة َفانَْتُهوا إِلَى نَِهايَِتُكْم، َو إِنَّ لَُكْم َعلَماً َفاْهَتُدوا 
بَِعلَِمُكْم، َو إِنَّ لِْالْســَالِم َغايَــًة َفانَْتُهوا إِلى َغايَِتِه، 
ِه، َو  َواْخُرُجوا إِلَــى اهللاِ بَِما اْفَتَرَض َعلَْيُكْم ِمْن َحقِّ
بَيََّن لَُكْم ِمْن َوَظائِِفِه. أَنَا َشاِهٌد لَُكْم، َو َحِجيٌج يَْوَم 
الِْقَياَمــِة َعْنُكْم.» يعنى: «عمل كنيد، عمل كنيد؛ 
سپس به پايان رسانيد، به پايان رسانيد، اعتدال، 
اعتدال؛ سپس شكيبايى، شكيبايى؛ و پارسايى، 
پارســايى. (بدانيد) براى شــما پايان و مقصدى 
است؛ خود را به آن برسانيد و براى شما نشانه اى 
قرار داده شده؛ به وســيله آن راه را پيدا كنيد و 

اسالم هدفى دارد به هدف آن برسيد. 
بــا انجام دادن فرايض و وظايفى كه براى شــما 
تبيين كرده، حــق او را ادا كنيد كه (اگر چنين 
كنيد) من مدافع شما در روز قيامت خواهم بود.»

اين كارشــناس مسائل دينى تصريح كرد: بعد از 
بيــان ويژگى ها و اهميت فوق العاده قرآن مجيد 
در عبارت پيشــين، اين خطبه امام در اينجا به 
بيان اين حقيقت مى پردازد كه هدف نهايى نزول 
قرآن، عمل كردن به آن بوده است؛ نه تنها تالوت 
و قرائت بلكه مى فرمايد: «عمل كنيد، عمل كنيد» 
و اين يعنى معلوم اســت كه قرآن كتاب تالوت 
نيســت و بايد به آن عمل كنيد و سبك زندگى 
شود؛ و بعد مى فرمايند: «سپس به پايان رسانيد، 
به پايان رسانيد» و اين يعنى اينكه عاقبت كار را 

ببينيد و كار را به سرانجام برسانيد.

 تكامل زندگى انسان در كالم امام على  
وى افزود: اينكه من آدِم نمازخوانى هســتم مهم 
نيست، مهم اين است كه نمازخوان از دنيا بروم؛ 
من نوكر امام حسين(ع) هستم اصًال مهم نيست، 
مهم اين اســت كه نوكر امام حسين(ع) از دنيا 
بروم و اينكه من آدم روزه دارى هستم مهم نيست 
و مهم اين است كه با همين رويه روزه دارى خودم 
از دنيا بروم و كمبودى نداشــته باشم؛ و سپس 
حضــرت مى فرمايند: «اعتدال، اعتدال؛ ســپس 
شكيبايى، شكيبايى و پارســايى، پارسايى». اين 
مراحل پنج گانه كه امــام على(ع) در اين گفتار 

كوتاه بيــان فرموده اند، در حقيقت عصاره برنامه 
رسيدن به خدا و تكامل زندگى انسان و به نوعى 
راه دوام آثار شب قدر در طول هم اين پنج مورد 

است.
حجت االسالم والمسلمين حافظى نسب با بيان 
اينكه در اين چهار مرحله نخست، انسان بايد به 
سراغ برنامه هاى عملى برود و سپس آن ها را نيمه 
كاره نگذارد و به انتها برســاند، گفت: انسان بايد 
مراقب باشد كه از راه راست منحرف نشود و بعد 
از آن در برابر هواى نفس و وسوسه هاى شيطان 
صبر و شكيبايى به خرج دهد و از اين مرحله نيز 
فراتر برود؛ ورع و پارســايى در برابر شبهات نيز 
به كار بندد و به اين ترتيب به ســرمنزل مقصود 

برسد.

  رسيدن به نهايت كار
اين كارشناس مسائل دينى اظهار كرد: رسيدن 
به نهايت كار از غصه هاى بزرگ حضرت على(ع) 
بود، چــرا كه وقتى به حضرت مى گفتند آقا چرا 
اين قدر گريه مى كنيد؟ مى فرمودند: تا االنم معلوم 
بــود و از اين به بعدش را نمى دانم كه نهايت كار 
چه مى شود. بعد مى گفتند آقا شما كه وضعتان 
معلوم است؛ شما درِ خيبر را از جا كنده ايد، شما 
صديق اكبر هستيد، شما شبى 1000 ركعت نماز 

مى خوانيد و شما وصى پيغمبر(ص) هستيد و بعد 
آقا مى فرمودند كه همه اين ها تا االن است و از اين 
به بعد مهم است و گريه من براى بعد است، كه آيا 

با همين وضعيت كار را به انتها مى رسانم يا نه؟
وى در ادامــه گفت: در خطبه شــعبانيه كه اول 
ماه مبارك رمضان، حضرت محمد(ص) در مورد 
فضائــل ماه مبارك براى مــردم قرائت مى  كنند 
به حضرت علــى (ع) مى فرمايند: على جان گويا 
مى بينم كه تو در اين ماه در حال نماز هســتى 

و شخصى كه شــقى ترين آدم نســل ما است، 
ضربه اى به فرق تو مى زند كه تو با محاسن غرق 
به خون از دنيا خواهى رفت، دراين حال حضرت 
على(ع) بلند شدند و تنها يك سؤال كردند، كه يا 
رسول اهللا آيا دين من در آن لحظه سالم مى ماند 
و حضرت پاســخ مى دهند؛ بله. حضرت على(ع) 
با اينكه پيغمبــر(ص) خبر را دادند، تا زمانى كه 
ضربه نخوردند، نفرمونــد كه فزت و رب الكعبه، 
اما اگر ما بوديم از همان جا خوشحال بوديم كه 
آخرت كارمان معلوم شــد، ولى آقا تا زمانى كه 

ضربه نخوردند اين را بيان نكردند.

  عاقبت به خيرى 
حجت االســالم والمسلمين حافظى نسب افزود: 
درســت است كه كالم رسول اهللا حق است، ولى 
تقدير گاهى اوقات تغيير مى كند و چيز هاى بد، 
گاهى اوقات حاصل مى شود؛ بنابراين نهايت كار 
على(ع) هم به كالم رســول اهللا(ص) نيست و به 
عمل خود ايشان است؛ اينجاست كه مى فرمايند 
«ثُــمَّ النَِّهايََة النَِّهايََة»، برســانيد به جايى كه بايد 
برســانيد. عوامل عاقبت به شّرى و چيز هايى كه 
اجــازه نمى دهد ما ايمان خودمــان را به نهايت 
برسانيم، زياد اســت. گاهى يك رذيلت اخالقى 
ما را بيچاره مى كند و شــيطان هم به خاطر يك 

خطا و تكبر به اينجا رسيد. نخ دقيقاً ازجايى كه 
پوسيده اســت پاره مى شود و اين عقالنى است؛ 

بنابراين بايد نقطه ضعف ها را پوشاند.
وى با ذكر خاطره اى از دامــاد امام خمينى(ره) 
گفت: ايشــان تعريف مى كــرد روزى امام(ره) از 
من ســؤال كردند كه اگر خداوند به شما بگويند 
كه يك دعاى مستجاب براى شما گذاشته ام، چه 
دعايى مى كنيد؟ به امام گفتم علم زياد همراه با 
عمل مى خواهم و در واقع عالم عامل بشوم و بعد 
من از امام(ره) سؤال كردم كه شما در اين شرايط 
چه چيزى از خــدا مى خواهيد كه امام فرمودند: 
عاقبت به خيرى؛ اين يعنى ممكن است كه فرد 
عالم باشد، ولى عاقبت به خير نشود، ممكن است 
ســينه زن هيئتى و نمازخوان باشد، قارى قرآن 
باشد، ولى عاقب به خير نباشد؛ بنابراين بايد كار ها 
را به نهايت برسانيم و براى نهايت كار فكر كنيم.

اين كارشــناس مسائل دينى با اشــاره به اينكه 
حضرت على(ع) در ادامه خطبه؛ به هدف دار بودن 
برنامه هاى پنج گانه ذكر شــده و نشانه وصول به 
اين اهداف اشاره مى كنند، مى فرمايد: «براى شما 
پايان و مقصدى اســت، خود را به آن برسانيد و 
براى شما نشــانه اى قرار داده شده؛ به وسيله آن 
راه را پيدا كنيد و اسالم هدفى دارد به هدف آن 
برسيد. امام على(ع) در اين عبارت به نكته مهمى 
اشاره مى كند و آن هدف دار بودن زندگى انسان 
و همچنين هدفمند بودن برنامه هاى دينى است؛ 
بنابراين خداوند ما را بيهوده نيافريد و برنامه هاى 
تشريعى الهى يقيناً مقصد مهمى را دنبال مى كند 
و آن، ســعادت انسان در دنيا و آخرت است. امام 
على(ع) مى  فرمايد بكوشيد تا به اين هدف نايل 
شــويد. مبادا در ميان راه غافل شــويد و توقف 
كنيد و به ســر منزل مقصود نرسيد، چه اين كه 
نشانه هاى راه، روشن و برنامه ها حساب شده است.
حجت االســالم والمسلمين حافظى نسب اظهار 
كرد: منظور از نشانه يا اشاره به وجود مبارك خود 
آن حضرت و انبيا و اوليا در هر عصر و زمان است 
كه راه را به همگان نشــان مى دهند و يا منظور، 
قرآن مجيد و به تعبيرى ديگر كتاب و سنت است 
و يا همه اين هاست. حضرت در پايان اين قطعه 
به صورت يك نتيجه گيرى روشن مى فرمايد: «با 
انجام دادن فرايض و وظايفى كه خدا براى شــما 
تبيين كرده، حــق او را ادا كنيد كه (اگر چنين 
كنيد) مــن مدافع شــما در روز قيامت خواهم 
بود!» منظور از شــاهد هم اين است كه امام(ع) 
در قيامت بر اعمال نيــك و اداى حقوق الهى و 
اســتقامت آن ها در راه هدف و صبر و ورع و تقوا 

گواهى مى دهد.

معارف

يك كارشناس مسائل دينى و قرآنى تبيين كرد

راِه دوام آثار شب قدر در زندگى

قصار اآليات

دنيادوستان غفلت زده!
إِنَّ َهُؤَالِء يُِحبُّوَن الَْعاِجَلَة َويََذُروَن َوَراَءُهْم يَْوًما ثَِقيًال

«آن ها زندگى زودگذر دنيا را دوســت دارند، در حالى كه روز سختى 
را پشت سر خود رها مى كنند!»
(سوره مباركه انسان/ آيه 27)

انســان موجود عجيبى اســت. او آميزه اى از عقل و غريزه است و به 
عنوان اشــرف مخلوقات يعنى به عنوان موجودى كه ذاتاً شريف ترين 
آفريده الهى اســت مى تواند باالتريــن اوج را در بين همه مخلوقات 
داشته باشد و باالتر از مالئكه مقرب الهى پرواز كند و به جايى برسد 

كه حتى جبرئيل را ياراى پرواز به آن مقام نيست.
همين انســان مى تواند بر اثر گنــاه و نافرمانى خداوند به پايين ترين 
درجــه خباثت هم ســقوط كند و در كنار شــيطان، در عميق ترين 
دره ها و چاه هاى دوزخ جــاى گيرد. كافران و منافقان به گفته قرآن 
كريــم در پايين تريــن َدَركات جهنم جاى مى گيرند و به تناســب 
رذالت هاى اخالقى، ديگر انســان ها نيــز در درجات ديگر دوزخ قرار 
مى گيرند؛ ظالمان، دروغگويان، غيبت كنندگان، حسودان، رباخواران، 

شرابخواران، چشم چرانان، دزدان، رياكاران، نيرنگ بازان و....
قرآن كريم به ما هشدار مى دهد و مى فرمايد اين افراد و در صدر آن ها 
كفار و منافقان، كسانى هستند كه «دنياى زودگذر» را دوست دارند. 
«عاجله» كنايه از «دنيا»ســت زيرا با شتاب و عجله حركت مى كند در 
حالى كه اين دنياى شتابنده، موجوديتى فانى دارد و قرار نيست باقى 

بماند. به قول سعدى شيرازى: «هر چه نپايد، دلبستگى را نشايد».
هم در قرآن كريم و هم در روايات اهل بيت(ع) دوســت داشتن دنيا 
بشــدت نهى و نسبت به آن هشدار داده شده است. پيامبر اكرم(ص) 
مى فرمايند: «حّب الّدنيا رأُس كلِّ َخطيئه»؛ يعنى دوســت داشــتن 
دنيا سرمنشــأ تمام خطاها و گناهان انسان اســت. البته بايد توجه 
كرد كه دنيا داشــتن با دنيا را دوســت داشــتن تفاوت دارد. برخى 
مى پرسند پس چرا برخى از پيامبران يا امامان، خودشان داراى ثروت 
فراوانى بوده اند؟ پاســخ اين اســت كه آن ها به اين ثروت دلبستگى 
نداشــته اند و آن را امانتى از جانب خداوند مى دانســتند و در راه او 
نيــز هزينه مى كردند. چنانكه موالى متقيان حضرت على(ع) خود از 
ثروتمندترين افراد بودند و نخلستان ها و چاه هاى زيادى را با زحمت 
خود آباد كرده بودند اما كوچك ترين دلبســتگى حتى به اندازه آب 
بينــى يك بز -به فرموده خودشــان- به ايــن دارايى ها و ثروت هاى 
بزرگ تر و حتى حكومت نداشــتند و به راحتى اين دارايى ها را در راه 

خدا انفاق و هزينه مى كردند.
آيه مورد بحث مى فرمايد كه آن ها يعنى دنيا دوســتان، روز بســيار 
ســخت و ســنگينى كه همانا روز قيامت است را پشت سر خود رها 
مى كنند و به آن بى توجهند. پرســش اين اســت كه چرا «پشت سر» 
در حالى كه آخرت پيش روى ماســت؟ ايــن اوج فصاحت و بالغت 
قرآن اســت؛ به اين دليل مى فرمايد «پشت سر» كه مى خواهد تأكيد 
كند آن ها به آخرت بى توجهى و به آن پشــت مى كنند در حالى كه 
روز قيامت در واقع پيش روى آن هاســت و هر لحظه به آن نزديك تر 

مى شوند.
«يوماً ثقيًال» هم روز قيامت اســت؛ روزى بســيار دشــوار و ســخت 
كــه والدين از فرزندان و فرزندان از والدين و دوســتان از دوســتان 
مى گريزند و هر كســى گرفتار كار و كارنامه خويش است. روزى كه 
پرده ها فرو مى افتد و آبروى گناهكاران مى رود و بيشــتر حاضران در 
محضر عدل الهى سوزش ُمهر دوزخ را بر پيشانى خود حس مى كنند 
و لهيب شــعله هاى ســوزنده جهنم را مى بينند و بر خود مى لرزند. 
روزى كه روز حســرت اســت و البته كه فرصتى براى جبران وجود 

ندارد.
در آيات 20 و 21 ســوره قيامت نيز مشــابه همين معنا را اين گونه 
مى خوانيــم: «َكالَّ بَْل تُِحبُّوَن الَْعاِجلََة َوتَــَذُروَن اْآلِخَرَة»؛ يعنى: چنين 
نيســت كه شــما مى  پنداريد [و داليل معاد را كافى نمى دانيد] بلكه 
شما دنياى زودگذر [و هوســرانى بى قيد و شرط] را دوست داريد و 

آخرت را رها مى  كنيد.
اين تصويرى گويا از آينده انســان هايى اســت كه در آستانه ورود به 
دوزخ ايســتاده اند و آن روز كارى از دستشان برنمى آيد. اگر ما امروز 
به فكر آن روز ســخت و طاقت فرسا نباشيم، شايد در آن روز - كه به 

گفته قرآن خيلى هم نزديك است- در شمار «ياران دوزخ» باشيم.
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اتريش 7 مسجد را تعطيل و 60 روحانى را 
اخراج مى كند

اسپوتنيك: «سباستين كورتس» صدر اعظم اتريش از تصميم «وين» 
براى تعطيلى هفت مسجد تحت حمايت تركيه در اين كشور و اخراج 

حدود 60 روحانى اين مساجد خبر داد.
طبق اعالم دولت اتريــش اين اقدام در مقابله با حمايت مالى از اين 

مساجد و متوليان آن ها صورت مى گيرد.
صدراعظم اتريش گفته اســت كه دولت اين كشور يك مسجد تندرو 
ملى گراى تركيه اى در وين را تعطيل كرده و گروهى را به نام جامعه 
مذهبى عربى كه اداره 6 مسجد ديگر در اين كشور را برعهده دارند، 

منحل خواهد كرد.
بر اساس يك قانون كه در سال 2015 ميالدى در اتريش به تصويب 
رسيد، جوامع مذهبى در اين كشور از دريافت هرگونه بودجه از خارج 

از اتريش منع شده اند.
خبرگزارى فرانسه به نقل از وزير كشور اتريش اعالم كرد، وين قصد 

دارد حدود 60 روحانى مساجد اين كشور را اخراج كند.
صدراعظم اتريش با اعالم اين تصميم گفت: «جوامع موازى، اســالم 

سياسى و افراط گرايى هيچ جايى در اتريش ندارند».

آيت اهللا نورى همدانى:
تجمع طــالب در قم 
و مهاجــرت نكردن به 
شهرســتان ها و خالى 
بودن بالد از علما جاى 
نگرانى دارد. البته بايد 
در ابتدا امكانات حداقلى 
ايجاد شود، چون طالب 

امروز واقعاً در شرايط سخت به سر مى برند. بايد طالبى 
كه زحمت كشــيده اند و تا جايى درس خوانده اند يا 
مدرس هستند به استان ها بروند و خأل پيش آمده را پر 
كنند. امروز شهرها به يك عالم كامل نياز دارند كه در 
كنار مردم باشد همانند مردم زندگى كند و به هدايت 
و تبليغ مشغول باشد، البته اين كار زحمت دارد ولى 
مــا طلبه ها بايد اين كار را انجــام دهيم. االن يكى از 
آفات نبود علما در بالد فعاليت فَِرق منحرف از اسالم و 
فرهنگ اهل بيت(ع) است. يكى از اين ها همين صوفيه 
هستند كه دشمن اهل بيت مى باشند كه به شدت بايد 
با آن ها برخورد كرد. اين ها اسالم را منحرف كردند و 
اسالم همراه با جوش و خروش را به اسالم بى تفاوت 
و بى خاصيت تبديل كردند؛ عده اى هم براى بعضى از 
اين افراد جلسه مى گيرند، مجلس برپا مى كنند بايد 

جلوى اين كارها گرفته شود. 
 (شفقنا)

اسالِم صوفيه بى تفاوت 
و بى خاصيت است 

حجت االسالم والمسلمين على آقابابا (كارشناس 
امور دينى): 

دورى مــردم از واليت 
 ( ع منيــن( لمؤ ا مير ا
پــس از ماجراى غدير 
شــومى  پيامدهــاى 

برايشان داشت . 
انحراف جامعه از صراط 

مســتقيم اهل بيت(ع) يكــى از پيامدهاى جدايى از 
واليت اميرالمؤمنين(ع) بود. پس از رويگردانى مردم 
از واليت اميرالمؤمنين(ع)، جامعه اسالمى با سراشيبى 
زيادى مواجه شــد و به سرعت به سوى عمق رذالت 
حركت كرد تا جايى كه امام صادق(ع) فرمود: «پس از 
پيامبر(ص) جز سه نفر همگى مرتد شدند؛ إرتدَّ الّناُس 
بعَد الّنبى إّال ثَالثة» كه به قول امام(ع) اين ســه نفر 

سلمان و ابوذر و مقداد بودند.
پيامد ديگر دورى از واليت اهل بيت(ع) ايســتايى در 
پيشــرفت مادى و معنوى و به اوج كمال نرســيدن 

جامعه بود. 
بنابراين واليت اهل بيت(ع) انسان را به بهترين پاداش 
و عاقبت مى رساند. در آيه44 سوره كهف مى خوانيم 
ِ الَْحقِّ ُهَو َخْيٌر ثَواباً َو َخْيٌر ُعْقبا»؛  «ُهنالَِك الَْواليَــُة ِهللاَّ
واليت خداوند به بهترين پاداش و سرانجام مى رساند.

 (باشگاه خبرنگاران پويا) 

مهم ترين پيامدهاى جدايى 
از واليت اهل بيت

حجت االسالم والمسلمين قرائتى:
اگر فضــاى خانواده و 
روابط بين پدر و مادر 
بــر محــور كرامت و 
باشد،  اســتوار  احترام 
بخوبى  نيــز  فرزندان 
تربيت خواهند شد، اما 
اگر خانه از اين عنصر 

تهى باشــد و والدين به آزار و اذيت يكديگر بپردازند، 
فرزندان جسور و بد دهن خواهند شد.

والدين براى جلوگيرى از زيرپا گذاشــتن حيا توسط 
فرزنــدان و آلوده شــدن به گناه بايد خودشــان حيا 
را حفــظ كنند. متأســفانه امروز برخــى از منازل و 
ســاختمان ها، فيلم ها و لباس هاى والدين، حيا را در 
خانواده ها از بين مى برد. ايمان به خداوند و معاد، آگاهى 
و كسب شناخت نسبت به خطرات گناه و دوست خوب 
را مى توان به عنوان تعــدادى از عوامل بازدارنده گناه 
معرفى كرد. يكى از مهم ترين عواملى كه انســان را به 
گناه مى كشاند اين است كه انســان به قدر،  ارزش و 
منزلت خويش آگاهى ندارد. براى جلوگيرى از آلوده 
شــدن به گناه بايد قدر و ارزش خود را بدانيم و آگاه 
باشيم كه پيامبران، فطرت، عقل و همچنين كرامت 

و فضيلت انسان براى هدايت ما آفريده شده است.
 (حوزه)

راه هاى پيشگيرى از 
آلوده شدن فرزندان به گناه 

آيت اهللا سيد مهدى ميرباقرى:
ائمه اطهار(ع) حقيقت 
هســتند،  اهللا»  «آيات 
خداوند متعال در قرآن 
كريم ايشان را با عنوان 
توصيف  اهللا»  «آيــات 
كــرده اســت اين در 
حالى است كه آيه براى 

بنده هويتى راهنما و هدايتگر در تاريكى هاى زمين 
اســت. «باب اهللا» توصيف ديگر قرآن از ساحت ائمه 
اطهار(ع) است، امام معصوم(ع) ميزان هدايت بشريت 
است؛ بر اين اساس اگر كسى در پرتو هويت «ذكر» در 
مسير زندگى حركت كرد به وسعت حقيقى خواهد 
رســيد. امام معصوم(ع) «صراط اهللا» است، صراط هم 
امام اســت؛ اين در حالى اســت كه كسى كه مالزم 
محبت و معرف خداوند متعال باشد به نعمت توحيدى 

رسيده و به اسرار عالم دست پيدا خواهد كرد.
ســيماى امام معصوم(ع) را «وجه اهللا باقى» است. اگر 
مؤمن متوجه اين وجه شد خود در هستى «وجه باقى» 
خواهد شــد؛ اين در حالى است كه امام معصوم (ع) 
ميزان حقيقى عالم است. تعلق به امام وزن حقيقى 
است بر اين اساس در قيامت كسانى رهايى خواهند 
يافت كه با ميزان امام معصوم(ع) زندگى كرده باشند.
 (رسا)

ائمه اطهار  حقيقت 
«آيات اهللا» هستند 

چهره - خبر

عصاره برنامه رســيدن به خدا و 
تكامــل زندگى انســان در خطبه 
176 نهــج البالغه بيان شــده به 
طــورى كه انســان بايــد مراقب 
باشــد كه از راه راســت منحرف 
نشــود و در برابــر هــواى نفس 
و وسوســه هاى شــيطان صبــر و 
شــكيبايى به خرج دهد و از اين 
مرحله فراتر رود و ورع و پارسايى 
در برابر شبهات نيز به كار بندد تا 
به اين ترتيب به سرمنزل مقصود 

برسد

برش

امســال ارتحال ملكوتى امام(ره) با غروب خورشيد عالمتاب 
موالى متقيان حضرت على عليه السالم قرين بود و عمق حزن 

و اندوه امت داغدار و به سوگ نشسته را دو چندان كرد.
بى شك اين تقارن نيز همانند تقارن والدتش با والدت مادرش 
حضرت زهراى اطهر اتفاقى و تصادفى نبود بلكه اين همزمانى 
كامالً معنادار و حكيمانه و مصداقى بــر اجابت دعاى «اَللُّهَمّ 
ٍد  ٍد َو َمماتى َمماَت ُمَحَمّ ٍد َو آِل ُمَحَمّ اْجَعْل َمْحياَى َمْحيا ُمَحَمّ

ٍد»بود.  َو آِل ُمَحَمّ
همان گونه كه عظمت شخصيت بى بديل على عليه السالم در 
شعاع تاريخ جلوه گرى بيشترى داشته است، امروز عظمت امام 
راحلمان با گذر ايام و سپرى شدن دوران، درخشش بيشترى 
يافته و انديشــه هاى ناب و آرمان هاى بلند وى، نفوذ بيشترى 
در اعماق تاريخ داشــته و لحظه به لحظه مرزهاى جغرافيايى 
را درهــم نورديده و امــواج جديدى از بيــدارى را در جهان 
مســتضعفين پديد آورده و بارقه هايى از اميــد را در دل آنان 

فرو نشانده است.
فرياد مظلوم خواهى علــى و داِد «اهللا اهللا فى االيتام» او كه در 
دل تاريخ طنين انداز بوده، امروز در كالم امام راحل تجلى پيدا 
كرده اســت كه فرمود: «محروميت زدايى، عقيده و راه زندگى 
ماست» «خدمت به گودنشــينان و طبقات كم درآمد جامعه 

افتخار اســت.» و «عبادتى باالتر از خدمت به محرومان وجود 
ندارد.»

اگر نام على عليه السالم با ياد ايتام و توجه به نيازمندان قرين 
َِّذيَن يُِقيُموَن  گشــته و قرآن او را به «يطعمون الطعــام» و « ال
ــَالَة َويُْؤتُوَن الزََّكوَة َوُهْم َراِكُعــوَن» معرفى مى نمايد، امام  الصَّ
راحل نيز بزرگ ترين دغدغه اش محرومين بوده و از او چهره اى 
پردرد، انسان دوست و مهربان و با احساساتى لطيف نسبت به 
مستمندان و نيازمندان ترسيم مى كند و از صميم قلب و اعتقاد 

كامل بيان مى دارد:
«يك موى سر اين كوخ نشينان و شهيد دادگان به همه كاخ و 

كاخ نشينان جهان، شرف برترى دارد.»
اگر على عليه الســالم به فرماندار بــزرگ خويش عثمان بن 
حنيف، نهيب زده و با عتاب مى فرمايد: «يابن حنيف؛ شنيدم كه 
مردى از سرمايه داران بصره، تورا به ميهمانى خويش فرا خواند 
و تو به سرعت به سوى او شتافتى. خوردنى هاى رنگارنگ براى 
تو آوردند و كاســه هاى پر از غذا، پى در پى جلوى تو نهادند. 
گمان نمى كردم مهمانى مردمى را بپذيرى، كه نيازمندانشان با 
ستم محروم شده و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شده اند. 

انديشه كن در كجايى و بر سر كدام سفره مى خورى»؟
اين مســيح قرن نيز خطاب به مسئوالن نظام همواره هشدار 

مى داد كه: «خدا نياورد آن روزى را كه سياســت ها و سياست 
مسئوالن كشــور، پشــت كردن به دفاع از محرومين و روى 
آوردن به حمايت از سرمايه دارها گردد و اغنيا و ثروتمندان از 
اعتبار و عنايت بيشترى برخوردار شوند. معاذاهللا كه با اين سيره 
و روش انبياء و اميرالمؤمنين و ائمه معصومين عليهم السالم 

سازگار نيست.»
على عليه السالم اين انســان كامل در اوج حكومت، قدرت و 
ثروت، هرگز به مقام و موقعيت خويش نظر نداشت و با سلوك 
زاهدانه و زندگى فقيرانه، خود را شــديداً در برابر مشكالت و 
اندوه فقرا و نيازمندان، سهيم و مسئول مى دانست و مى فرمود:

«أ اَقنع من نفسى بان يقال: هذا اميرالمؤمنين، وال اشاركهم فى 
مكاره الدهر او اكون اسوه لهم فى جشوبه العيش»

آيا به همين رضايــت دهم كه مرا اميرالمؤمنين خوانند و در 
سختى هاى روزگار با آن ها شريك نباشم يا در تلخكامى هاى 

زندگى آنان الگو و پيشگام نباشم.
همينطور امــام بزرگوار فرمود: «اگر به من بگويند خدمتگزار، 
بهتر از اين اســت كه بگويند رهبر. رهبرى مطرح نيســت، 
خدمتگزارى مطرح است، اسالم ما را موظف كرده كه خدمت 

بكنيم و خدمتگزارى مطرح است پيش ما. 
«خودتان را خدمتگزار بدانيد و به بزرگان خدا، بزرگى نفروشيد.

امام على عليه الســالم به فرزند خويش امام حســن مجتبى 
عليه السالم فرمودند: «التَُلم انساناً يطلب قوته، فمن عدم قوته 
، الفقير حقير اليسمع كالمه و اليعروف مقامه  كثرخطاياه. يا بُنىَّ

لوكان الفقير صادقاً يسمونه كاذبا و لوكان زاهداً يسمونه جاهًال 
«فرزندم انسانى را كه همواره در جست وجو و تكاپوى روزى خود 
مى باشد، ولى عايدى به دست نمى آورد، خطاها و لغزش هايش 
زياد مى شود، مالمت مكن. فرزندم فقير حقير شمرده مى شود 
و در جامعه صدايش شنيده نمى شود و مقام و منزلتش شناخته 
نمى شود. اگر فقير صادق باشد اورا دروغگو خطاب مى كنند و 

اگر زاهد باشد او را نادان مى خوانند.»
و اينجاســت كه با تدقيق در گفتمان امــام (ره) در مى يابيم 
كه انديشــه هاى امام (ره) ريشــه در دغدغه هاى فكرى على 

عليه السالم داشته و كامالً هم جنس و هم سنخ است.
آفتـاب آمد دليـل آفتـاب

گر دليلت بايد از وى روى متـاب
كاش مى شد امروز ما هم، همان جمله معروف جرج جرداق را 

تكرار مى كرديم كه:
«اى دنيا چه مى شد، اگر همه نيروهايت را در هم مى فشردى و 
دوباره شخصيتى مانند امام (على«ع») با آن عقل، قلب، زبان و 

شمشير نمودار مى كردى؟»
«امام خمينى (ره) به همه فهماند كه انســان كامل شــدن، 
على وار زيستن و تا نزديكى مرزهاى عصمت پيش رفتن افسانه 

نيست.»
بارى خمينى عزيز ما را، كيست كه نشناسد. الفاظ، را تحمل 
آن نيســت كه آن «حقيقت فاخــر»و آن «گوهر نفيس» را در 

خود بگنجاند.

ديدگاه

آفتاب آمد دليل آفتاب
محسن مسعوديان راد / دكتراى جغرافياى برنامه ريزى روستايى



 ركورد عجيب مارادونا 
در تاريخ جام هاى جهانى

ورزش: ديگو آرمانــدو مارادونا، ركوردى بى نظيــر در زمينه هند كردن در 
تاريخ جام جهانى به ثبت رسانده است. در سال 86مارادونا كه با گلر انگليس 
در مصاف تك به تك قرار داشت، با دســت توپ را وارد دروازه كرد و داور نيز 
متوجه اين صحنه نشد تا اين گل، به مشهور ترين گل فوتبال تبديل شود. اما 
اين صحنه، تنها بارى نبود كه مارادونا از دســت خود استفاده كرده است. در 
حقيقت، او ركورد هند كردن در جام هاى جهانى را به نام خود ثبت كرده است. 
از سال 1986، مارادونا 7 بار با دست خود توپ را لمس كرده و داور خطاى او را 
اعالم كرده كه در اين آمار، گل دست خدا حساب نشده است. به نظر نمى رسد 
كسى بتواند با چنين ركوردى برابرى كند و احتماال اين ركورد همواره به نام 

مارادونا ثبت خواهد شد.

پله و نگرانى بزرگ در مورد تيم ملى برزيل
ورزش: اسطوره فوتبال برزيل، تيم ملى كشورش را در آمادگى كامل براى فتح 
جام جهانى نمى بيند.  شايد برزيل با سابقه پنج قهرمانى جام جهانى و داشتن 
ستاره هايى چون نيمار و كوتينيو، يكى از شانس هاى اول قهرمانى اين دوره از 
جام جهانى باشد اما پله هنوز به اطمينان كامل در مورد سلسائو نرسيده است. 
پله گفت:  ببينيد؛ من اطمينان و اعتماد كامل به توانايى هاى تيته(سرمربى) 
دارم ولى فقط نگران يك چيز هستم. تنها چند روز به جام جهانى باقيمانده و 
برزيل هنوز به يك تيم واقعى تبديل نشده است. از لحاظ فردى ما در باالترين 
سطح هستيم ولى هنوز يك تيم نشده ايم.  نيمار از نظر من، يكى از بهترين هاى 
دنياست و نسبت به سال هاى گذشته، به بلوغ فكرى بيشترى نيز رسيده است 
ولى او به تنهايى نمى تواند برزيل را قهرمان كند. بهترين تيم تمام تاريخ برزيل، 

تيمى بود كه سال 1970 فاتح جام جهانى شد. آن تيم از هر نظر كامل بود. 

سرمربى مصر:
 نمى توانيم فقط به صالح وابسته باشيم

ورزش: هكتور كوپر، سرمربى تيم ملى مصر، اعالم كرد كه تيمش براى بدترين 
سناريوى ممكن در صورت نرسيدن محمد صالح به رقابت هاى جام جهانى 
آماده شده است.  وى  گفت  اميدواريم مصدوميت صالح ما را تحت تاثير قرار 
ندهد. ما تالش مى كنيم تا همان تيم هميشگى باشيم. ما نمى توانيم تنها به 
يك بازيكن وابسته باشيم. او بازيكن مهمى است اما اگر او به موقع آماده نشود، 
ما آماده استفاده از بازيكنان ديگر هستيم. اين فوتبال است و اين اتفاق مى تواند 
براى هر بازيكنى رخ بدهد. ممكن است نياز به تعويض او پيدا كنيم اما اميدوارم 

اين اتفاق رخ ندهد.

سرمربى پرتغال: 
بايد باز هم بهتر شويم

ورزش: فرناندو سانتوس، سرمربى تيم ملى پرتغال، پس از پيروزى 3-0 تيمش 
مقابل الجزاير، به بازيكنانش هشدار داد كه بايد از بعضى جنبه ها بهتر شوند. 
سانتوس گفت: ما مى توانستيم در نيمه اول گل هاى بيشترى بزنيم و مانع از 
اين شديم كه سه بازيكن تاثيرگذار الجزاير بدرخشند. گونسالو گدس در اين 
ديدار به جاى آندره سيلوا به عنوان مهاجم به ميدان رفت و توانست دو گل بزند 
اما سانتوس تاكيد كرد كه هنوز مشخص نيست در ديدار اول مقابل اسپانيا، از 
كدام يك از اين دو استفاده مى كند.  وى گفت:   هيچ تيمى پيش از جام جهانى 
آماده نيست. بازيكنانى هستند كه براى اولين بار در تمرينات تيم حضور پيدا 
كرده اند و بايد با فضا تطبيق پيدا كنند. ما هنوز جاى زيادى براى بهتر شدن 

داريم و در طول رقابت ها هم رو به جلو گام خواهيم برداشت.

پس از پيروزى بر كاستاريكا
ساوت گيت: انگليس كيفيتش را به رخ 

كشيد
ورزش: گرت ساوت گيت، ســرمربى تيم ملى انگليس به تمجيد از عملكرد 
شــاگردانش و كيفيتى كه آنها در ديدار دوستانه مقابل كاستاريكا به نمايش 
گذاشــتند پرداخت. وى  گفت:  فوتبال به خانه ها خواهــد آمد. من خيلى از 
عملكرد خوشحالم. لذت بخش ترينش آنجا بود كه 10 تغيير ايجاد كرديم و 
هنوز روان و راحت بازى مى كرديم. بازيكنانى متفاوت را روانه زمين كرديم و 
شايد كمتر به محوطه جريمه حريف مى رسيديم. از لحاظ دفاعى هم خوب 
بوديم، چند بار البته تمركزها از دست رفت. گردش توپ خوب بود، جاگيرى 

بازيكنان خوب بود، انرژى و انگيزه خوبى گذاشته شد. 

پوستر غيرمنتظره بازى فيفا رونمايى شد: 
رونالدو با پيراهن جديد! 

ورزش:  كمپانى EA Sport، تبليغات بازى ويديويى فيفا 2019 را آغاز كرده 
كه در آن، رونالدو با پيراهن جديد رئال حضور دارد. معرفى نسخه جديد بازى در 
طول يك كنفرانس خبرى انجام شد و اين اتفاق در حاليست كه حضور رونالدو 
در رئال مادريد براى فصل آينده هنوز مشخص نيست. رابطه مديريت رئال و 
رونالدو در پرتنش ترين حالت ممكن است و اين تصوير تنها آتش اين تنش را 
بيشتر خواهد كرد. اين بازى در اواخر سپتامبر منتشر خواهد شد و بايد ديد كه 
آيا پوسترى كه براى آن با حضور رونالدو در پيراهن جديد رئال منتشر شده، 
پوستر نهايى است يا در هنگام انتشار بازى، پوستر جديدى منتشر خواهد شد. 

چين را مقتدرانه برديم
ايران- برزيل؛ نبرد با غول زرد وال يبال

ورزش: تيم ملى واليبال ايران در هفتمين مسابقه خود در رقابت هاى ليگ 
ملت هاى واليبال در ســالن اوفا آرنا به مصاف تيم ملى چين رفت و موفق شد 
3 بر صفر اين تيم را شكســت دهد. ايگور كوالكوويچ براى شروع اين مسابقه 
از تركيب معروف، فائزى، شفيعى، عبادى پور، قائمى، غفور استفاده كرد. تيم 
ملى كشورمان( 25 بر 19 )( 25 بر 20)( 25 بر 15) از سد چينى ها گذشت. 
به اين ترتيب تيم ايران به سومين پيروزى خود در سومين هفته از رقابت هاى 
ليگ ملت هاى واليبال رسيد. امير غفور با كســب 19 امتياز، امتيازآورترين 
بازيكن ديدار ايران و چين شــد. پيش از اين ايران در دو هفته ابتدايى موفق 
به كسب 2 پيروزى و 4 شكست شده بود. تيم ملى واليبال ايران در هشتمين 
مسابقه خود امروز از ســاعت 16 بايد به مصاف برزيل برود. پيروزى بر برزيل 
با هر نتيجه اى مى تواند روحيه و اعتماد به نفس از دست رفته را به شاگردان 

كوالكويچ باز گرداند.

مسلمان پس از عقد قرارداد 2 ساله: 
از ابتدا گفته بودم اولويتم ذوب آهن است

ورزش: به نقل از ســايت باشگاه ذوب آهن، محســن مسلمان كه ظهر 
پنجشنبه با حضور در دفتر مديرعامل باشگاه ذوب آهن قرارداد دو ساله اى 
را با اين تيم بست، ضمن ابراز خوشحالى از بازگشت به ذوب آهن گفت: از 
اينكه بار ديگر در باشگاه ذوب آهن حضور دارم، بسيار خوشحالم و اميدوارم 
فصل خوبى را با تيم فوتبال ذوب آهن در پيش داشته باشم.وى در ادامه 
افزود: با توجه به شرايط پيش آمده در باشگاه پرسپوليس و اينكه برانكو 
رسماً اعالم كرد كه به من نيازى ندارد، با وجود پيشنهادهايى از باشگاه هاى 
سپاهان، تراكتورسازى و ســايپا، اولويت اول من همان طور كه پيش از 
اين اعالم كرده بودم، ذوب آهن بود و با قراردادى دو ساله به تيم فوتبال 
ذوب آهن پيوستم. اطمينان دارم با مديريت خوب و آرامشى كه در باشگاه 

ذوب آهن وجود دارد، روزهاى خوبى را در اصفهان سپرى خواهم كرد.

بازگشت حسن زاده به ذوب آهن
ورزش: مهاجم تيم فوتبال سپاهان اصفهان در هفدهمين دوره ليگ برتر 
به ديگر تيم اصفهانى حاضر در اين رقابت ها پيوست. مسعود حسن زاده، 
مهاجم فصل گذشته تيم سپاهان اصفهان كه سال گذشته مصدوم بود، با 
عقد قراردادى به عضويت تيم ذوب آهن درآمد. حسن زاده سابقه بازى در 

تيم ذوب آهن را دارد و بار ديگر به تيم قبلى خود بازگشت.

گل محمدى : 
كامال منطقى پديده را انتخاب كردم

ورزش: به نقل از سايت رسمى باشگاه فرهنگى ورزشى پديده خراسان ، 
يحيى گل محمدى درباره حضورش در تيم پديده اظهار داشت: مذاكراتى 
را از چند روز قبل با مديران باشگاه پديده داشــتم و در نهايت با توجه به 
شناختى كه از اين باشگاه پيدا كردم و مشورت برخى از دوستانم قرارداد 
خود با اين باشــگاه را منعقد كردم. گل محمدى افزود: از شرايط باشگاه 
پديده كامال مطلع هستم و اين شــرايط در جلساتى كه با مديران باشگاه 
داشتم به من اعالم شده اســت و من هم با ديدى كامال باز و منطقى اين 

تيم را انتخاب كردم.  

سپيدرود  با جادوگر تمرين كرد
ورزش: پس از كش وقوس هاى فراوان و نيمه تمام ماندن تســت گيرى 
ســپيدرود زير نظر نادر دست نشــان، اين بار تمرينات و تســت گيرى 
سپيدرود رشــت زير نظر على كريمى مربى فصل گذشــته اين تيم در 

ورزشگاه سردار جنگل رشت برگزار مى شود. 

ميثاقيان به خرمشهر رفت
ورزش:  پس از توافقات صورت گرفته ميان اكبر ميثاقيان و باشــگاه كارون 
اروند خرمشهر، اين مربى رسماً هدايت كارونى ها را بر عهده گرفت. تيم كارون 
اروند فصل گذشته با هدايت سيد محمد علوى در صدر جدول گروه A مرحله 

پلى آف ليگ دسته دوم قرار گرفت و به ليگ دسته اول صعود كرد.

ضد حمله

خبر

شنبه 19 خرداد ليگ ملت هاى واليبال
ايتاليا - بلغارستان

ساعت: 08:00 زنده از شبكه ورزش  

شنبه 19 خرداد ليگ ملت هاى واليبال
ايران - برزيل

ساعت: 16:00 زنده از شبكه سه 

شنبه 19 خرداد ليگ ملت هاى واليبال
روسيه - چين

 ساعت: 18:30 زنده از شبكه ورزش 

ورزش در سيما
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اميرمحمد ســلطان پور:  آلمان در دور مقدماتى 
جام جهانى 2018 بهترين عملكــرد تاريخ يك تيم 
اروپايى در اين مسابقات را از خود به نمايش گذاشت. 
آن ها به شكل بى رحمانه اى خوب بودند و هر 10بازى 
مقدماتى خود را با پيروزى پشت سر گذاشته و تفاضل 
گل فوق العــاده 39+ را ثبــت كردنــد. مدافع عنوان 
قهرمانى جام جهانى، حاال براى كسب پنجمين جام و 
مساوى كردن با برزيل پاى به روسيه خواهد گذاشت. 
آلمان به جز دوره اول جام جهانى در 1930 كه در اين 
مسابقات شــركت نكرد و 1950 كه به خاطر اتفاقات 
جنگ جهانى دوم محروم بود، در بقيه دوره ها در اين 
مسابقات حضور داشته و در 1954، 1974، 1990 و 
2014 قهرمان شده  است. مانشافت 4بار نيز در فينال 
بازنده بوده و 4بار هم رتبه ســوم جام را كسب كرده 
اســت. در مقدماتى 2018، آلمان آمار بسيار خوب 

گلزنى توسط 21بازيكن مختلف را ثبت كرد.
سرمربى

يوآخيم لو از تابستان 2006 هدايت آلمان را بر عهده 
داشته و تا 2020 با شــاهين ها قرارداد دارد. در حال 

حاضر هيچ سرمربى در قاره اروپا مانند او در يك تيم 
باقى نمانده است. او موفق شد قهرمانى 2014 را براى 
كشــورش به ارمغان بياورد و در تورنمنت هاى بزرگ 
ديگر نيز كه حضور داشــته تا لبه كسب افتخار پيش 
رفته است. لو همچنين استايل بازى آلمان را نيز دچار 
تحول كرده و بازى متكى به قدرت بدنى و غيرريسكى 
آن ها كه بسيارى با عنوان فوتبال ماشينى مى شناسند 

را به سبكى پويا و خالقانه تغيير داده است.
ستارگان

در اين بخش مى توان به نام هاى زيادى اشــاره كرد 
اما انتخــاب تونى كروس با قــدرت فوق العاده اش در 
ديد و پاس رســانى هاى او مى تواند آسان تر از ديگران 
باشــد. مت هوملز نيز رهبرى خط دفــاع را به عهده 

خواهد داشت.
مهره كليدى

بعد از طى كردن يك دوره افت بــه همراه تيم ملى و 
همينطور بايرن، توماس مولر در هر دو تيم دوباره اوج 
گرفته است. او ركورد بسيار خوب 5گل زده و 7پاس 
گل را در اين مسابقات ثبت كرد تا مخالفينش را دوباره 

ساكت كند. جاشوآ كيميچ نيز خود را به عنوان يكى از 
بهترين مدافعين راست جهان معرفى كرده و در دور 
مقدماتى به تنهايى 9پاس گل براى هم تيمى هايش 

فراهم كرد.
ستاره غايب

حاال كه نگرانى ها از مصدوميت نوير و رويس برطرف 
شــد، تنها غايــب تعجب برانگيز آلمــان را مى توان 
لروى ســانه لقب داد كه با وجود داشتن فصلى بسيار 
خوب به همراه منچسترســيتى، توســط يوآخيم لو 

كنار گذاشته شد.
نوظهورها

در حالى كه هميــن االن نيز آلمان هــا براى انتخاب 
هافبك هاى مركزى خود در ميان آن همه ستاره دچار 
سردرگمى شده اند، يك ستاره جوان و با استعداد ديگر 
به نام لئون گورتسكا خود را معرفى كرد تا دغدغه هاى 
شيرين يوآخيم لو براى ميانه زمين بيشتر شود. تيمو 
ورنر را نيز نبايد فراموش كنيم كه آماده است يكى از 
معدود نگرانى هاى آلمان در نــوك خط حمله بعد از 

خداحا فظى ميروسالو كلوزه را برطرف كند.

با اينكه خيــال مكزيك مانند چند دوره گذشــته در 
خصوص عبور از دور مقدماتــى در منطقه كونكاكاف 
راحت بود، اما ماموريت اصلى آن ها اين است كه با توجه 
به كيفيتى كه در تيم خود دارند، بتوانند طلسم حذف 
شدن در مرحله يك هشتم پايانى در 6دوره پياپى جام 
جهانى را باالخره به پايان رسانده و به جمع 8تيم برتر 
مســابقات راه يابند. البته بســيارى مكزيك را مانند 
دوره هاى گذشته قدرتمند ندانسته و شانس 3رنگ ها 

را آنچنان باال نمى بينند.
سرمربى

خــوآن كارلوس اوســوريو از ســال 2015 به عنوان 
سرمربى مكزيك انتخاب شده است. اولين كار مهم او 
همكارى به عنوان دستيار در تيم منچسترسيتى بود. 
اوسوريو ســرمربيگرى را در تيم هاى باشگاهى كشور 
خود كلمبيا آغاز كــرد و در ليگ هاى مكزيك، آمريكا 

و برزيل نيز آمار خوبى را از خود به جا گذاشته است.
ستاره

با اينكه فصل خوبى را در وســتهم پشت سر نگذاشت 

اما خاوير هرنانــدز، معروف بــه چيچاريتو همچنان 
بهترين گلزن تاريخ تيم ملى و شناخته شده ترين چهره 

كشورش در جام جهانى خواهد بود.
مهره كليدى

به جز حضور رافائل ماركز 39ســاله كه به شــكل 
اعجاب آورى پنجمين جام جهانى خود را پشت سر 
مى گذارد، آندرس گواردادو را مى توان قدرتمندترين 
مهره مكزيك لقب داد. او با اينكه 31ساله است اما 
از ماركز بازى هاى ملــى بيشــترى دارد و بازوبند 
كاپيتانى را نيز مى بندد. مكزيكى ها بازيكن پرتجربه 
كم ندارند و شــاهد حضور بســيارى از مدافعين و 
دروازه بــان آن ها يعنــى اوچوآ در چنــد تورنمنت 

گذشته بوده ايم.
نوظهور

ايروينگ لوزانو را مى تــوان جذاب ترين بازيكن جوان 
مكزيك لقب داد. اين وينگر 22ساله بازى هاى بسيار 
خوبى را در پى اس وى هلند به نمايش گذاشته و مسلما 

از او چيزهاى زيادى در روسيه خواهيم ديد. 

ورزش: بازيكنان تيم ملى اسپانيا در فصل (18-2017) بيش 
از ديگر بازيكنان تيم هاى حاضر در جــام جهانى 2018 بازى 
كرده اند.   تيم ملى فوتبال اسپانيا در حالى   وارد روسيه شد كه 
بيشتر از 32 تيم ديگر حاضر در جام جهانى 2018 بازى كرده 
است. يعنى اســپانيا خســته تر از ديگر تيم ها است. تحقيقات 
 CIES Football Observatory انجــام شــده توســط
نشان داد بازيكنان ملى پوش اسپانيا بيش از همه در يك فصل 
(18-2017) انرژى صرف كردند.  در اين بررســى دقايقى كه 
23 بازيكن حاضر در تيم هاى ملى در اين فصل به ميدان رفتند 
(باشگاهى و ملى) لحاظ شده اســت. الورخا با 85 هزار و 554 
دقيقه در رتبه نخست قرار دارد و سپس فرانسه با 81 هزار و 982 
دقيقه ديده مى شود. رتبه ســوم براى برزيل با 80 هزار و 533 
است. انگليس نيز با 76 هزار و 516 دقيقه در جايگاه چهارم قرار 

دارد. پرتغال، دانمارك، اروگوئه، صربستان، آلمان و آرژانتين در 
رتبه هاى بعدى قرار دارند.  در ميان 10 بازيكنى كه بيشــترين 
بازى را در يك فصل انجام دادند رويى پاتريسيو رتبه نخست را 
به خود اختصاص داده اســت. دروازه بان پرتغالى در 61 بازى با 
پيراهن اسپورتينگ ليسبون و كشــورش 5 هزار و 580 دقيقه 
بازى كرده اســت.  رتبه دوم به دويه چلتاسار كروات اختصاص 
دارد. او با پيراهن تيم ملى و ســالزبورگ 58 بازى انجام داد و 5 

هزار و 117 دقيقه در ميدان حضور داشت.
 در رتبه سوم سائول نيگس اسپانيايى ديده مى شود. او با پيراهن 
اتلتيكو و الروخا 62 بازى انجام داد و 5 هزار و 9 دقيقه به ميدان 
رفت. در رتبه هاى بعدى ليونل مســى، اليســون بكر، لوييس 
سوارس، سباستين كواتس، عادل رامى، برونو فرناندس و مارك 

آندره تراشتگن حضور دارند.

ورزش:  تيم ملــى فوتبال كشــورمان پــس از اردويى كه در 
تركيه داشــت، به عنوان اولين تيم وارد روسيه شد تا تمرينات 
آماده سازى اش را در كمپ باشگاه لوكوموتيو دنبال كند. يكى از 
بازيكنان آماده اين روزهاى تيم ملى در تمرينات، رضا قوچان نژاد 
اســت، زننده تك گل تيم ملى در جام جهانى قبلى كه اگر در 

تركيب باشد اميد زيادى براى گلزنى او وجود دارد.
رضا قوچان نژاد در خصوص تمرينات تيم ملى در تركيه 

و حضور در روســيه، آمادگى بازيكنان، سه ديدار 
سخت پيش روى تيم ملى در جام جهانى، شانسش 
براى گلزنى صحبت كرده است كه مشروح آن در 

زير مى آيد:
* بعد از اردوى خوبى كه در تركيه داشتيم، 

شرايط تيم چگونه است؟
تيم آماده است. ما اردوى خوبى در تركيه داشتيم 

و 16 روز با امكانات خوبــى تمرين كرديم و 
اكنون هم به مســكو آمده ايــم. اميدواريم 

تمرينــات خوب و مســابقه تداركاتى 
خوبى هم اينجا داشــته باشــيم. 
همان طور كه خودتان در تركيه 
ديديد، امكانات خوبى داشتيم 
و اينجا هم تازه رســيده ايم و 
اين طور كه مى بينيم امكانات 
و همــه چيز خوب اســت و 
اميدوارم كمپ خوبى داشته 

باشيم.
* به عنــوان اولين تيم 
وارد مســكو شــديم و 
هواداران تيم ملى هم به 
اين تيم خيلى اميدوارند. 
شــايد بازى چهار سال 
پيش با آرژانتين را به ياد 

مى آوردند كه ما استثنايى 
بازى كرديم.

بله، اما چهار ســال پيش ديگر 
گذشــته و االن مهــم لحظه 
حال مان اســت. همان طور 
كه هواداران مثبت هستند، 
ما هــم در تيــم خودمان 

خيلى مثبت هستيم. درست است كه در يك گروه سخت قرار 
داريم و با تيم هاى سختى بايد بازى كنيم، اما خب خدا را شكر 
اعتمادبه نفس مان باالست. مطمئنم با لطف و عنايت خدا و كمك 

هواداران عزيزمان مى توانيم نتايج خوبى بگيريم. چرا كه نه.
 * هوادارانى هستند كه مى گويند ايران با سه شكست 
روسيه را ترك مى كند و يكســرى اميدوارند 
به صعود تيم ملــى از گروهش و معتقدند 
كى روش مى تواند اين اتفاق را رقم بزند. 
ديگر فوتبــال همين اســت و همــه نظر 
خودشــان را دارند و هركسى حق دارد نظر 
خودش را بدهد. ما فقــط تمركزمان به كار 
خودمان اســت و تالش مــان را مى كنيم و 
سعى مى كنيم پرچم ايران را باال نگه داريم 

تا مردم به ما افتخار كنند. 
ديگر نتيجه هر چه شد، 

آن با خداست، اما ما 
تالش و سعى مان را 

مى كنيم.

خــودت   *
ما  مى كنى  فكر 
بيشتر براى پيروزى 
مقابل كدام تيم شانس 
داريم؟ مراكش، اسپانيا يا 

پرتغال؟
فكر مى كنــم مقابل هر ســه تيم 
شانس برد داريم. همان طور كه مى دانيد 
فوتبال 90 دقيقه است و خيلى اتفاقات امكان 
دارد رقم بخورد. همان طور كه گفتم ما خيلى مثبت 
فكر مى كنيم و خيلى بااميد هســتيم در هر سه 

بازى. البته بازى اول از همه مهم تر است.
* و گل زدن خودت در جام جهانى ؟

ان شاءاهللا گل بزنيم. هركسى گل زد مهم نيست، 
مهم اين است با تيم ملى نتيجه خوبى بگيريم و اين 

از همه مهم تر است.

5 روز تا

 
مكزيك؛ تالش براى شكست طلسم يك هشتم نهايىآلمان؛ صعود با تمام اقتدار   معرفى  تيم هاى جام جهانى (17) 

روى خط روسيه

ورزش: هواپيمــاى اختصاصى تيم ملى ايران نخســتين 
هواپيماى مسافران جام جهانى روســيه بود كه در فرودگاه 
بين المللى ونوكووا فرود آمد. شاگردان كارلوس كه با هواپيما 
اختصاصى از فرودگاه آتاتورك راهى مســكو شدند پس از 
نزديك به دو ســاعت پرواز بر فراز آسمان به پايتخت روسيه 
قدم گذاشــتند تا مورد توجه رســانه هاى بين المللى قرار 
گيرند. استقبال ايرانى هاى مقيم مسكو از يوزهاى ايرانى در 
فرودگاه بين المللى ونوكووا نشان داد كه پسران كارلوس در 

مسكو تنها نيستند.
*هجوم عكاسان وخبرنگاران

هجوم عكاســان و تصويربرداران رســانه هــاى ديدارى و 
نوشتارى به سالن ترانزيت فرودگاه ونوكووا نشان داد هدف 
كى روش از حضور زودهنگام در مسكو محقق شده است. تيم 
استقبال كننده فيفا با بنرى حاوى خوشامدگويى دو زبانه نيز 

به تيم ملى ايران خوشامد گفتند .
بازيكنان تيم ملى پس از عبور از تونل اســتقبال به سمت 
اتوبوس آبى رنگى رفتند كه شــعار تيم ملى در مسابقات 
جام جهانى روى بدنه آن نقش بسته بود.با وجود استقرار 
تيم امنيتى بــراى كنترل اوضاع، شــاگردان كى روش با 
ايرانى هايى كه براى اســتقبال به فــرودگاه آمده بودند 

عكس يادگارى گرفتنــد. پرچم هاى كوچــك ايران در 
دست كودكان روسى مورد توجه كى روش قرار مى گيرد 
تا عكاســان اين لحظه را به عنوان نخستين حاشيه هاى 

جام جهانى ثبت كنند.
*اسكورت ويژه

تمام بازيكنان كه ســوار اتوبوس مى شوند دو ماشين پليس 
كاروان ايران را اسكورت مى كند تا كاروان ملى پوشان ايران به 
سمت كمپ اختصاصى لوكوموتيو مسكو بروند.تدابير شديد 

امنيتى به قدرى است كه بازيكنان تيم ملى هم از اين مسئله 
تعجب مى كنند.افسر امنيتى فيفا كه مسئوليت حفاظت از 
كاروان ايران را دارد به صورت سرپايى برخى موارد مندرج در 
پروتكل امنيتى مسابقات را به مديران كاروان ايران متذكر 

مى شود.
اتوبوس تيم ملــى در ميان تدابير شــديد امنيتى به كمپ 
اختصاصى لوكوموتيو مى رســد، طراحــى منحصر به فرد 
ديوارهاى كمپ تيم ملى نشــان مى دهد فيفــا براى اينكه 

بازيكنان تيم هاى راه يافته به جام جهانى احســاس تنهايى 
نكنند از همه عنصرهاى تبليغاتى بهره گرفته تا آنها فكر كنند 

در خانه حضور دارند.
*جدى گرفتن داعش

پيام هاى خوش آمدگويى به زبان فارسى از مهمترين نكات 
كمپ است. البته به زبان پرتغالى هم شعارهايى روى ديوارها 
نوشته شده تا ســرمربى تيم ملى هم مورد توجه قرار گرفته 
باشد. وجود  دســتگاه ايكس رى نشان مى دهد تهديدهاى 
ماه هاى گذشــته تروريســت ها روس ها و فيفا را به شدت 
حساس كرده! كمپ لوكوموتيو در محاصره درخت هاى بلند 
قرار گرفته است.فاصله مجموعه هتلينگ تا زمين چمن زياد 
نيست اما بازيكنان پس از اســتقرار در اتاق هاى خود برنامه 
تمرينى و ساير برنامه هاى خود را دريافت مى كنند تا طبق 

برنامه عمل كنند.
* رسانه ها در فشار

محدوديت هاى رســانه اى فيفا نيز كمى سخت گيرانه به 
نظر مى آيد. خبرنگاران رســانه هاى گروهى موظفند بر 
اساس زمانبندى اعالم شــده در كمپ حاضر شوند و در 
ساعات غير مشخص هيچ رسانه اى حق حضور در محوطه 

كمپ را ندارد.

ســرمربى تيم ملى در كمپ روســيه به وضوح 
ناراحتى خود را از برهم خوردن پياپى ديدارهاى 
تداركاتى نشــان مى دهد. كى روش در واكنش 
به تحريم ها عليه ايران كه باعث شــد بازى هاى 
تداركاتى كمى انجام شــود گفت: هميشه فشار 
تحريم  ها را روى تيم حس مــى كنم، و فيفا هم 
كمكى به جدايى فوتبال از سياســت نمى كند. 
بازيكنان ايرانى شرايط مشــابهى با بازيكنان 
كشور هاى ديگر ندارند. ما شرايط كامال متفاوتى 
از لحاظ تمرينى و مسابقات تداركاتى در مقايسه 

با ديگر كشــورها داريم و فيفا به طور پيوسته 
چشم خود را در مقابل اين مسائل مى بندد. 

ســرمربى تيم ملى ادامه داد: ما قبل از مســابقه 
مقدماتى جام جهانــى مقابل كره جنوبى در دوبى 
يك مسابقه دوستانه برنامه ريزى كرده بوديم كه به 
علت مسائل سياسى آن بازى لغو شد. در آن شرايط 
ما مجبور شديم كه يك مسابقه دوستانه در مقابل 
«ستاره هاى آفريقايى» را جايگزين كنيم.البته كه 
با وجود همه اين مسائل ما كره جنوبى را با يك گل 

شكست داديم.  

گزارش اختصاصى قدس از روسيه

كى روش:  فيفا براى كم كردن فشار تحريم ها كمكى نمى كند

تلگرافى

*  حداقل 60 هزار هوادار تيم ملى برزيل، راهى روسيه خواهند شد تا 
از تيم ملى كشورشان حمايت كنند.

* طبق ادعاى ماركا، كارواخال هم اكنون 50 درصد شانس رسيدن به 
اولين بازى اسپانيا را دارد و در يك هفته پيش رو مشخص خواهد شد 
كه شرايطش  چگونه خواهد بود. ســتاره رئال اگر با بدشانسى روبرو 

نشود، 100 درصد به بازى با تيم ملى كشورمان خواهد رسيد.
 *نشريه «ايندين اكسپرس» در گزارشى حضور 12 بازيكن تيم ملى 
فوتبال ايران در ليگ هاى اروپايى را پديده اى نادر در فوتبال آســيا 

توصيف كرد.
*در ســايت فيفا پيش بينى اكثر كاربران در خصوص بازى ايران و 

مراكش، تساوى يك – يك است.
* استقالل و پرسپوليس در صورت عدم تسويه بدهى هاى خود فصل 

آينده از ليگ قهرمانان آسيا كنار گذاشته  مى شوند.
*كى روش مدعى شــد: به من الهام شــده بود با پرتغــال همگروه 

مى شويم. 
* روسيه، آمريكا، برزيل، كلمبيا، آلمان، مكزيك، آرژانتين، پرو، چين 
و استراليا 10 كشورى هستند كه بيشــترين تعداد بليت هاى جام 

جهانى را خريدارى كرده اند.
*ابراهيــم ميرزاپور پس از ســال ها گفت: در جــام جهانى 2006، 
بازيكنان علنا به برانكو توهين مى كردند و من از احمدى نژاد عمدا 

گل نخوردم.
*پيمان يوسفى قرار است راهى مسكو شود تا بازى هاى ايران در جام 

جهانى را به طور زنده گزارش كند.
* نشريه ال موندو مدعى شده كه باشگاه رئال مادريد، با قيمتى كمتر 

از 200 ميليون يورو راضى به فروش رونالدو نخواهد شد.
* مانوئل النسينى به علت آسيب ديدگى نمى تواند تيم ملى آرژانتين 

را در جام جهانى 2018 همراهى كند.

 اسپانيا، خسته ترين تيم جام جهانى

رونالدو: 
در گروه بسيار سختى قرار داريم

ورزش: كاپيتان تيم ملى فوتبال پرتغال معتقد است كه اين تيم، تيِم 
محبوب و پرطرفدارى در جام جهانى 2018 روسيه جهت كسب عنوان 
قهرمانى نيست. كريستيانو رونالدو در اين رابطه گفت: مى دانيم كه تيم 
محبوب جام جهانى فوتبال نيستيم. بايد واقع بين باشيم و بازى به بازى 
پيشروى كنيم. در فوتبال هيچ چيز غيرممكن نيست. وى كه تيمش 
با اسپانيا، ايران و مراكش در گروه مرگ قرار گرفته است، ادامه داد: ما 
مرحله بسيار سخت گروهى را داريم، اما پرتغال بايد با همين تركيب 
اهداف بزرگى را تعيين كند و اطمينــان دارم كه با تمام توان تالش 
خواهيم كرد. مى توانم با اطمينان بگويم تيم ملى فوتبال پرتغال همانند 
جام ملت هاى 2016 اروپا در جام جهانى 2018 روسيه تا پايان با تمام 

توان مبارزه مى كند. بايد ببينيم چه نتايجى براى ما رخ خواهد داد.

سقوط يك پله اى ايران در رده بندى جديد فيفا
كانگوروها جاى يوزها 

در قله فوتبال آسيا 
ورزش: در تازه ترين رده بندى تيم هاى ملى فوتبال جهان، شاگردان 
كارلوس كى روش با يك پله سقوط در جايگاه سى وهفتم جهان قرار 
گرفته و عنوان رده باالترين تيم قاره كهن را از دســت دادند. سايت 
فدراسيون جهانى فوتبال (فيفا) رده بندى تيم هاى ملى جهان در ماه 
ژوئن را منتشر كرد كه براين اساس تيم ملى ايران با يك پله سقوط 
نسبت به رده بندى ماه گذشــته و با 708  امتياز در رده سى و هفتم 
جهان قرار گرفت. در اين رده بندى همچنين تيم ملى ايران جايگاه 
خود به عنوان تيم اول آسيا را از دست داد و آن را به استراليايى تقديم 
كرد كه چهار پله صعود داشته است. در اين رده بندى تيم هاى آلمان، 

برزيل و بلژيك در رده هاى اول تا سوم قرار گرفته اند.

جهانبخش:
 مى خواهيم دنيا را شوكه كنيم

ورزش: در آستانه شروع جام جهانى فوتبال در روسيه، ملى پوشان 
ايران در كمپ دينامومسكو تمرينات خودشان را براى آمادگى هر 
چه بهتر ادامه مى دهند. عليرضا جهانبخــش آقاى گل ليگ هلند 
در گفت وگو با روزنامه تلگراف درباره شرايط خود و حضور در جام 
جهانى روســيه گفت: ما در جام جهانى بدون فشار و استرس بازى 
خواهيم كرد و اين نكته مثبت براى ما است. مى توانيم با نتايج خوب 
در روسيه دنيا را شــوكه كنيم.  چرا نبايد به توانايى خودمان ايمان 
داشته باشيم؟ ما باور داريم مى توانيم عملكرد خوبى در جام جهانى 
روسيه داشته باشيم و نتايج خوبى نيز به دست بياوريم. تمام مردم 
كشور ما آرزو دارند كه ما بتوانيم در جام جهانى نتايج خوبى به دست 

بياوريم و شگفتى ساز شويم. 

دنيل ارزانى، جوان ترين بازيكن 
جام جهانى روسيه

ورزش: دنيل ارزانى، بازيكن ايرانى االصل تيم ملى استراليا كه در ماه 
ژوئن گذشته 19 ساله شده است به عنوان جوان ترين بازيكن حاضر 
در جام جهانى خواهد بود. كيليان امباپه، مهاجم تيم ملى فرانسه نيز 
با 14 روز اختالف از ارزانى دومين بازيكن جوان جام جهانى روسيه 
است.اشــرف حكيمى مدافع رئال مادريد و عضو تيم ملى مراكش 
نيز با 19 سال و  7 ماه ســومين بازيكن جوان حاضر در جام جهانى 

روسيه خواهد بود.
دنيل ارزانى بازيكن ايرانى االصل مقيم اســتراليا است كه با وجود 
تماس هايى كه كى روش، سرمربى تيم ملى ايران با او براى حضور 
در تيم ملى ايران داشت ولى او در نهايت استراليا را براى بازى ملى 

انتخاب كرد.

مهاجم تيم ملى در جمع خبرنگاران

قوچان نژاد: در هر سه بازى شانس پيروزى داريم

فرانك لبوف: پوگبا در جام جهانى نيمكت نشين خواهد بود
ورزش:  فرانك لبوف، مدافع سابق فرانسوى معتقد است كه پل پوگبا بايد در جام جهانى نيمكت نشين شود.

لبوف گفت:  پوگبا تحت فشار و انتقادات شديدى اســت. فكر نمى كنم او در جام جهانى نيز فيكس باشد. توليســو هم جلوتر از اوست. فكر مى كنم 
ماتويدى مهم تر است. منظورم اين است كه پوگبا اســتعداد كافى را دارد ولى براى تيم ملى فرانسه در چند سال اخير تالشى نكرده است. او درباره 
بردن توپ طال حرف مى زند ولى اصال نمى تواند به دنبال حرف هايى كه مى زند برود. فكر مى كنم او پســر خوبى اســت و استعداد دارد ولى فشار 

بسيارى روى اوست.

زالتان: رسانه ها باعث شدند به جام جهانى دعوت نشوم
ورزش: زالتان پس از يورو 2016 از ميادين فوتبال بازنشسته شده بود ولى براى جام جهانى، خداحافظى اش را پس گرفت و آماده بازگشت به ميادين بود. 

با اين حال او توسط سرمربى سوئد در فهرست تيم قرار نگرفت و دعوت نشد و حاال زالتان مقصر اين موضوع را رسانه ها مى داند.
وى  گفت: نشريات مى گويند تيم بدون من بهتر است و براى همين من معتقدم كار آنهاست. سوئدى ها يك رويكرد مشخصى در نشريات دارند. من حتى 
اسم معمولى سوئدى هم ندارم. من انسان سوئدى معمولى نيستم، رفتارم كامال متفاوت است. فكر مى كنم جام جهانى بزرگترين مهمانى فوتبال است. همه 

بازيكنان بزرگ هستند. زالتان آنجا نيست. او بايد آنجا مى بود ولى نيست.

هازارد: نسل طاليى بلژيك بايد به حقش برسد
ورزش: ادن هازارد، ستاره جوان تيم ملى بلژيك مدعى شد كه نسل طاليى فوتبال اين كشور، بايد به استحقاقش برسد.

  او گفت:  ما مى دانيم چه هستيم. ما بازيكنان خوبى هستيم، همگى در بازى هاى بزرگ بازى كرده ايم، مقابل انگليس، ايتاليا و اسپانيا. نسل طاليى انگليس، 
10 يا 15 سال طول كشيد و هيچ اشتباهى انجام نشد. فكر مى كنم تمام خبرنگاران، هواداران و ... در بلژيك مى خواهند شما دوم هم نشويد، فقط اول. كار 

سختى پيش روى ماست. البته فكر مى كنم شرايط همه شبيه به هم است. تقابل ما با انگليس،    50-50 است 

پادشاه اسپانيا، راموس را كاپيتان كرد 
ورزش: سرخيو راموس، مدافع باتجربه رئال مادريد، به طور رسمى به عنوان كاپيتان تيم ملى اسپانيا در جام جهانى 2018 معرفى شد.

  از زمان كنار رفتن ايكر كاسياس از تيم ملى اسپانيا، سرخيو راموس به كاپيتان اول ال روخا تبديل شد. او كه در رقابت هاى يورو 2016 هم بازوبند كاپيتان 
تيمش را به بازو بست، براى رقابت هاى جام جهانى 2018 روسيه هم به عنوان كاپيتان اسپانيا انتخاب شد.

 در ديدار فيليپ ششم، پادشاه اسپانيا، از اردوى تيم ملى اين كشــور، او بازوبند كاپيتانى را به راموس اهدا كرد تا اين مدافع باتجربه براى دومين تورنمنت 
پياپى، هدايت ال روخا را در درون زمين برعهده داشته باشد. او كه به عنوان كاپيتان رئال مادريد، سه بار پياپى قهرمانى در چمپيونزليگ را جشن گرفت، حاال 

مى خواهد با پيراهن اسپانيا به يك افتخار ديگر برسد.

اســت، زننده تك گل تيم ملى در جام جهانى قبلى كه اگر در 
تركيب باشد اميد زيادى براى گلزنى او وجود دارد.

رضا قوچان نژاد در خصوص تمرينات تيم ملى در تركيه 
و حضور در روســيه، آمادگى بازيكنان، سه ديدار 
سخت پيش روى تيم ملى در جام جهانى، شانسش 
براى گلزنى صحبت كرده است كه مشروح آن در 

* بعد از اردوى خوبى كه در تركيه داشتيم، 
شرايط تيم چگونه است؟

تيم آماده است. ما اردوى خوبى در تركيه داشتيم 
 روز با امكانات خوبــى تمرين كرديم و 

اكنون هم به مســكو آمده ايــم. اميدواريم 
تمرينــات خوب و مســابقه تداركاتى 

خوبى هم اينجا داشــته باشــيم. 
همان طور كه خودتان در تركيه 
ديديد، امكانات خوبى داشتيم 
و اينجا هم تازه رســيده ايم و 
اين طور كه مى بينيم امكانات 
و همــه چيز خوب اســت و 
اميدوارم كمپ خوبى داشته 

* به عنــوان اولين تيم 
وارد مســكو شــديم و 
هواداران تيم ملى هم به 
اين تيم خيلى اميدوارند. 
شــايد بازى چهار سال 
پيش با آرژانتين را به ياد 

مى آوردند كه ما استثنايى 

بله، اما چهار ســال پيش ديگر 
گذشــته و االن مهــم لحظه 
حال مان اســت. همان طور 
كه هواداران مثبت هستند، 
ما هــم در تيــم خودمان 

* هوادارانى هستند كه مى گويند ايران با سه شكست 
روسيه را ترك مى كند و يكســرى اميدوارند 
به صعود تيم ملــى از گروهش و معتقدند 
كى روش مى تواند اين اتفاق را رقم بزند. 
ديگر فوتبــال همين اســت و همــه نظر 
خودشــان را دارند و هركسى حق دارد نظر 
خودش را بدهد. ما فقــط تمركزمان به كار 
خودمان اســت و تالش مــان را مى كنيم و 
سعى مى كنيم پرچم ايران را باال نگه داريم 

تا مردم به ما افتخار كنند. 
ديگر نتيجه هر چه شد، 

آن با خداست، اما ما 
تالش و سعى مان را 

مى كنيم.

خــودت   *
ما  مى كنى  فكر 
بيشتر براى پيروزى 
مقابل كدام تيم شانس 
داريم؟ مراكش، اسپانيا يا 

پرتغال؟
فكر مى كنــم مقابل هر ســه تيم 
شانس برد داريم. همان طور كه مى دانيد 
90فوتبال 90فوتبال 90 دقيقه است و خيلى اتفاقات امكان 
دارد رقم بخورد. همان طور كه گفتم ما خيلى مثبت 
فكر مى كنيم و خيلى بااميد هســتيم در هر سه 

بازى. البته بازى اول از همه مهم تر است.
* و گل زدن خودت در جام جهانى ؟

ان شاءاهللا گل بزنيم. هركسى گل زد مهم نيست، 
مهم اين است با تيم ملى نتيجه خوبى بگيريم و اين 

از همه مهم تر است.
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توسلی، خواننده قطعه »عاشق مبارزه با اسرائیل«:
رژیم صهیونیستی جلوی صلح جهانی را 

گرفته است 
»عاشــق  قطعه  خواننده  مهر: 
مبارزه بــا اســرائیل« از تجربه 
ســاخت این قطعه و نحوه توجه 
هنرمندان به موضوع فلسطین و 
مبارزه با رژیم صهیونیستی سخن 

گفت.
محســن توســلی با اشــاره به 

تجربه ساخت قطعه »عاشــق مبارزه با اسرائیل« توضیح داد: این قطعه 
ضدصهیونیستی سال گذشته با عنوان »عاشق مبارزه با اسرائیل« بر اساس 
فرمایشات رهبر معظم انقالب مبنی بر نابودی رژیم اسرائیل تا ۲۵ سال 

آینده ساخته شد. 
ابتدای این قطعه با بخش هایی از سخنان رهبر معظم انقالب درباره مبارزه 
با رژیم اشــغالگر قدس آغاز می شود. حسین صیامی شاعر، امید رهبران 
تنظیم کننده، حســن فراهانی ارکستر بادی، پیام طونی ارکستر زهی و 

پویان اعتصای میکس و مستر گروه اجرایی را تشکیل می دهند.
وی ادامه داد: ما آن روزها تصمیم گرفتیم بغض چند ساله مان از کودک 
کشــی رژیم صهیونیستی را با زبان موسیقی بیان کنیم زیرا این کودک 
کشــی بی رحمانه رژیم اسرائیل دل هر انســانی را آزرده می کند و در 

بسیاری از نقاط دنیا هم انسان ها به آن واکنش نشان دادند.
این خواننده جوان با تأکید بر اینکه باید آثاری با زبان های زنده دنیا درباره 
حقوق مردم فلسطین تولید شود، بیان کرد: ما آن قطعه را سه زبانه منتشر 
کردیم تا سخنان حقیقت طلب رهبر معظم انقالب را به جهان برسانیم و 
به سهم خود گفتیم در زمانه ای که همه باید به سمت صلح جهانی برویم 
این رژیم کودک ُکش اسرائیل است که جلوی صلح جهانی را گرفته است 

و به همین دلیل ما عاشق مبارزه با اسرائیل هستیم.
توسلی با اعالم اینکه تولید چنین کارهایی برای وی جنبه سفارشی ندارد، 
توضیح داد: آنچه برای من واقعاً ناراحت کننده اســت مظلومیت محض 
کودکانی اســت که بی گناه توسط رژیم صهیونیستی شهید می شوند و 
امیدوارم این قطعه تسکین کوچکی بر درد بزرگ ملت مظلوم فلسطین 

باشد.
این خواننده در بخش پایانی صحبت های خود گفت: خوشــبختانه تا به 
امروز برخی از هنرمندان مطرح کشــورمان به تولید آثار خوبی در حوزه 
مقاومت و فلســطین دست زده اند اما من مطمئنم اگر کمی بیشتر درد 
مردم فلســطین را حس کنیم و در کنار کارهای خوب و مؤثری که در 
حوزه های مختلف آسیب های اجتماعی تولید می شود به مسئله فلسطین 
نیز بپردازیم قطعاً این کارها تبدیل به آثار جهانی می شــود و تأثیرهای 
زیادی خواهد داشت. این کارها مرهمی هرچند کوچک بر زخم مردم درد 
کشــیده ای است که کودکانشان به دست رژیم صهیونیستی به شهادت 

می رسند.

هنرمندان جهان همراه با مردم فلسطین
مهر: فلسطین سال هاست یکی 
از مســائل مهم جهان اسالم و 
مردمان بیدار جهان است و رژیم 
اشغالگر قدس با جنایت هایی که 
دارد نگاه های بسیاری را به خود 
جلب کرده است. با توجه به اینکه 
هنرمندان به عنوان چشم بینا و 

گوش شنوای جوامع همیشه به مسائل و مشکالت جامعه بشری نگاهی 
ویژه دارند تا جایی که در توان داشته اند جنایت های رژیم صهیونیستی را 

نیز در آثار خود انعکاس داده اند. 
روز قدس، کشتار غزه، جنگ ۳۳ روزه، انتفاضه و موضوعاتی از این دست 
بسیار مورد توجه هنرمندان نقاش، عکاس و کاریکاتوریست قرار گرفته و 
کارهای هنرمندان به قدری تأثیرگذار بوده اســت که رژیم صهیونیستی 
بارها نســبت به این آثار واکنش نشان داده است؛ از جمله این واکنش ها 
قتل ناجی العلی کاریکاتوریست معروف فلسطینی در سال ۱۹۸۷ در لندن 

است.
ناجی العلی مشــهورترین کاریکاتوریست خاورمیانه بود. او شخصیتی به 
نام حنظله را در کارهایش تصویر می کرد که نماد مصور مردم فلسطین و 

نشانگر سرنوشت تلخ و اندوهبار آوارگان فلسطینی بود. 
ناجی العلی از سال ۱۹۷۳، حنظله را همواره پشت به بیننده و با دستان 
قالب شده در پشت ترسیم کرد. این شخصیت که پیراهنی ژنده پوشیده 
و پابرهنه اســت، در کاریکاتورهای سال های آخر عمر العلی گاه در حال 
ســنگ پرانی یا شعارنویسی اســت. با وجود اینکه ناجی العلی از جایگاه 
بین المللی ویــژه ای برخوردار بود و قتــل او در جهان هنر و مطبوعات 
واکنش هایی داشــت، اما نگاه رهبران سیاسی دنیا را جلب نکرد و آن ها 

واکنشی در این مورد نشان ندادند.
بشــرا شانان و بالل خالد هنرمندان فلسطینی طراح، نقاش و تصویرساز 
هســتند که کارهای آن ها در دنیا بسیار مشهور است. این هنرمندان با 
اســتفاده از تصاویر انفجار و دود حاصل از آن، تصاویری تأثیرگذار خلق 
می کنند. در این طراحی ها، مصیبت ها و خشونت آمیز بودن جنگ نابرابر 

رژیم اشغالگر قدس با مردم بی دفاع فلسطین نشان داده می شود.

 جشنواره ای برای جذب هنرمندان
مسابقات و جشنواره های بین المللی هنری نیز یکی از محل های جذب 
آثار هنرمندان جهانی درباره موضوع فلسطین و مظلومیت مردم فلسطین 
و غزه است. کارتون و کاریکاتور یکی از شاخه های مهم هنری و زبانی گویا 
و صادق برای همه مردم جهان اســت که همیشه مورد توجه بوده است. 
برای نمونه مسابقه بین المللی کارتون و کاریکاتور غزه که در سال ۲۰۱۴ 
)۱۳۹۳( در ایران برگزار شــد حضور تعداد زیادی از هنرمندان متعهد و 

دردمند از سراسر دنیا را در پی داشت. 
آگوس ویدودو از اندونزی، نیکوال لیستس از کرواسی، الکساندر دویوفسکی 
از اوکرایــن، آلفردو مارتیرنا هرنانــدز از کوبا، علی خلیل از بحرین، دورو 
آکسینته از رومانی، با بیلینگ از چین، برنارد بوتون از فرانسه و... از جمله 
هنرمندان بین المللی هستند که کاریکاتورهایشان در کتاب این مسابقه 

بین المللی منتشر شده است. 
عماد سمیر عکاس فلسطینی نیز با ثبت عکسی با عنوان »زندگی و امید« 
توانست در سال ۲۰۱۶ برنده جایزه عکاس سال در شارجه شود. او با ثبت 
این عکس از زندگی مردم غزه بر دریچه دوربینش روایتی از امید را زنده 
کرد. در توضیح این عکس آمده است: »مردی در خانه ای که توسط رژیم 
صهیونیستی منهدم شده است مشغول شستن بچه هایش است و بچه ها 
فارغ از دنیای ظالمانه ای که رژیم غاصب اسرائیل برایشان رقم زده است، 
مشــغول بازی در آب هستند، در پس زمینه عکس نیز ویرانی شهر غزه 

بیشتر به چشم می آید«.

14

ادب و هنر

 گفت وگو با عبداهلل حسینی درباره فعالیت های ادبی اش در هنر انقالب اسالمی

شاعــِر بی کتــاب
 ادب و هنر/ خدیجه زمانیان  به تازگی چاپ 
دوم کتاب »از مشهد تا ژوهانسبورگ« که شامل 
گفت و گوی بلند حسین قرایی با حجت االسالم 
سید عبداهلل حسینی است، منتشر شده و به بازار 
کتاب آمده اســت. این کتاب در قالب مجموعه 
تاریخ شــفاهی شــعر معاصر ایران از سوی نشر 

شهید کاظمی منتشر شده است.
قرایی در این کتاب و در قالب یک گفت و گو بلند 
زندگی و زمانه این شاعر را از کودکی تا حضور در 
حوزه علمیه مشهد و نیز مطرح شدن به عنوان 
یک طلبه شــاعر در کنگره شعر دفاع مقدس و 
پس از آن آشنایی با شاعران سرشناس خراسان 
و برپایی کنگره شعر طالب مورد توجه قرار داده 
است. حضور در آفریقای جنوبی و فعالیت فرهنگی 
در این کشور نیز بخش دیگری از این گفت و گوی 
بلند است. در قسمت دوم از این کتاب نمونه ای 
از اشعار این شاعر برای مخاطبان درج شده است 
و در بخش سوم آن شاعرانی چون زکریا اخالقی، 
حمید رضا شکارسری، محمد کاظم کاظمی، رضا 
اسماعیلی، هادی سعیدی کیاسری درباره شعر 
و شخصیت ســید عبداهلل حسینی به اظهارنظر 
پرداخته اند. یکی از قابل توجه ترین بخش های این 
کتاب ماجرای معمم شدن سید عبداهلل حسینی 
توسط حضرت امام خمینی)ره( و نیز شرح او از 
سامان دادن به جلسات شعر رهبر انقالب اسالمی 
پس از منصوب شــدن ایشان به سمت رهبری 
اســت که به تفصیل درباره آن در کتاب توضیح 

داده شده است.
گفت وگوی ما را با عبدهلل حســینی درباره این 
کتــاب و ضرورت انتشــار چنین مجموعه هایی 

بخوانید. 

 با اینکه زندگی شــما از دوران جوانی 
با شعر گره خورده اســت چرا تا به حال 

مجموعه ای منتشر نکرده اید؟ 
 من از پیغمبران بی کتاب هستم! با اینکه بسیاری 
از شاگردانم صاحب چند مجموعه شعر منتشر 
شــده اند اما من به خودم اجازه ندادم مجموعه 

شعری داشته باشم. 
در زمانی که طبع شــاعری من را برای سرودن 
سر ذوق می آورد، انتشار مجموعه مثل اآلن رایج 
نشــده بود و هر کسی به خودش اجازه نمی داد، 

مجموعه ای منتشر کند.
 آن زمان برداشتم این بود که انتشار مجموعه باید 
حتماً در عرصه ادبیات جریان سازی کند و حادثه 
و اتفاقی باشد و یا حرف جدیدی در عرصه ادبیات 
داشته باشد و چون چنین ذهنیتی درباره شعرم 
نداشــتم، به خودم اجازه ندادم، دست به انتشار 

مجموعه بزنم. 

 یعنی هیچ موقع به فکر چاپ اشعارتان 
نبودید؟ درآینده چه تصمیمی دارید؟

بله، زمانی مجموعه شعرم را به احمد زارعی دادم، 
ایشــان مجموعه را خواند و گفت برای انتشــار 
مجموعه وقت زیاد داری؛ اما من دیگر وقت زیادی 
پیدا نکردم چون برای ۲۲ سال به آفریقای جنوبی 
رفتم و از فضای شعر و ادبیات خارج شدم و تب 

انتشار مجموعه از سر من افتاد. 
به هر حال من به این حرف ســعدی اعتقاد زیاد 
دارم تا مرد ســخن نگفته باشد عیب و هنرش 
نهفته باشد.  شاعری که با اصرار و به قول حسن 
حســینی با سزارین شــعر بگوید و مجموعه ای 
منتشــر کند و بر جامعه ادبیــات تحمیل کند، 

خودش را در عرصه ادبیات ساقط کرده است. 
شاعر زمانی باید دست به انتشار مجموعه اش بزند 
که مطمئن باشد شعرهایش توسط مردم خوانده 
می شود.  به طور کلی در ایران خیلی مسائل موج 
می شود مثل موج عمل بینی، مثل دانشگاه رفتن 
و مدرک گرایی، متأسفانه در زمینه های فرهنگی 
مثل انتشار کتاب هم همین مسئله وجود دارد، 
ناشــر به خاطر اینکه با عدد و رقم سر و کار دارد 
با هر شرایطی کتاب منتشر می کند حتی با تیراژ 
۱۰۰۰ تا در حالی که هیچ جای دنیا با تیراژ کم تر 

از ۵۰۰۰ تا کتاب منتشر نمی کنند. 
البته در هیچ جای جهان هم این همه دانشــگاه 
وجود ندارد. تعداد دانشــگاه های پیشرفته ترین 

کشورها تعداد کمتر از کشور ماست. 

 شما با برگزاری دوره های اولیه شب های 
شعر طالب مؤسس این نوع شعر بودید. در 
حال حاضر شرایط شعر طالب چگونه است 

و چه جایگاهی دارد؟ 
 در سال ۱۳۶۴ و زمانی که رهبر معظم انقالب، 
رئیس جمهور بودند من طرح کنگره شعر طالب 

و پیشنهاد راه اندازی کنگره سراسری شعر حوزه 
را به ایشــان دادم، من در آن زمان لیســتی ۳۰ 
نفره از شاعران طلبه را ارائه دادم که برای ایشان 
موجب تعجب بود، لیست را نگاه کردند و با تعجب 
پرسیدند مگر ما این همه طلبه شاعر داریم؟ بعد از 
تأیید ایشان نخستین کنگره سراسری شعر حوزه 
در حوزه علمیه مشــهد رقم زده شد که توسط 
سازمان تبلیغات اسالمی برگزار شد و شاعرانی از 

سراسر کشور به این کنگره دعوت شدند. 
البته ســومین دوره این کنگره با رحلت امام)ه( 

مصادف شد که این مسئله در روند کنگره بسیار 
تأثیرگذار بود. 

 دقیقا چه تأثیری بر روند کنگره گذاشت؟
یادم هســت از زمان ارتحال امــام)ره( تا اربعین 
ایشان شعرهایی که در این کنگره ارائه شد مورد 

استفاده صدا و سیما قرار گرفت. 
این حرکت ادامه داشت تا وقتی من به آفریقای 
جنوبی رفتم، بعد رفتن من این کنگره به تهران 
منتقل شــد و چند سالی با عنوان کنگره شعر و 
قصه طالب برگزار شــد که بعد در اختیار دفتر 
تبلیغات اســالمی قرار گرفــت و در حال حاضر 
جشــنواره ای تحت عنوان جشنواره اشراق برای 

طالب سراسر کشور برگزار می شود. 

 ویژگی مهم شعر طالب چیست؟
 شعر طالب چند ویژگی دارد اول اینکه شاعرش 
از نهادهای حوزوی برخاســته باشد. این شعر از 
نظر محتوا هم با توجه به تسلط طالب به دین، با 
تسلط بیشتری و با پشتوانه بهتری از مسائل دینی 

بیان می شوند. 
از نظر ذوق هم قطعــاً اصطالحاتی که در حوزه 
می آموزند روی زبان شعری شان تأثیر می گذارد. 

این فرم و محتوا از شعر طالب شعری می سازد که 
آن را از شاعران دیگر متمایز می کند. 

تا ژوهانســبورگ« دومین  »از مشهد   
کتابی است که به تاریخ شفاهی شعر معاصر 
ایران می پردازد، نوشتن و ثبت این خاطرات 
فرهنگی  انقالب  در جریــان  تأثیری  چه 

می گذارد؟ 
 به هر حال اگر این کتاب ها نوشته نشود، مسائل 
ایــن چنینی هــم گفته نمی شــود و در اذهان 
می مانــد. با مرگ شــاعر این مســائل هم دفن 
می شود در حالی که اگر این واقعیت ها گفته شود 
بسیاری از این نظریه ها ثبت و تاریخ دار می شود. 
اگر بعد ۵۰ ســال کســی بخواهد درباره ادبیات 
خراسان اطالعاتی بداند دو جلد »از سناباد شعر« 
و »از مشــهد تا ژوهانسبورگ« که هر دو توسط 
حسین قرایی نوشته شده است، می تواند کمک 
کند. این کتاب مجموعه ۴۰ ساعت گفت و گو با 
من درباره خاطرات و ایده های من درباره زندگی، 
شــعر و ایده آل های من دربــاره جامعه متعالی 

اسالمی و نظریه های من درباره ادبیات است. 
کتاب از کودکی من شروع می شود تا اتفاقاتی که 

در ژوهانسبورگ رخ می دهد. 

کوتاه و خواندنی

مهر: همزمان با فرا رسیدن روز جهانی قدس، کارگاه هنری »قدس از منظر هنر« 
با حضور تعدادی از هنرمندان رشته های مختلف از جمله نقاشی، خوشنویسی، 
طراحی و کاریکاتور در حاشیه راهپیمایی برگزار شد. در این برنامه که به همت 
فرهنگسرای »رویش« برگزار شد هنرمندان خوشنویس و طراحی چهره به شعار 
نویســی و طراحی چهره قدس و انتفاضه فلسطین پرداختند. پس از برگزاری 
این کارگاه آموزشی آثار خلق شده در نگارگذر »ایرانسرا« و دیگر مراکز شاخص 

منطقه ۹ شهرداری تهران برای عموم به نمایش گذاشته خواهد شد. 

برگزاری کارگاه هنری »قدس از منظر هنر« 

فارس: چهار کتاب »صبر«، »امام«، »انتظار« و »انسان خلوت و خلوت انسان« از 
شهید عبدالحمید دیالمه از سوی دفتر نشر معارف به چاپ دوم رسید. دفتر نشر 
معارف با همکاری مرکز نشر آثار و اندیشه های شهید دیالمه تاکنون ۹ کتاب از 
مباحث این اندیشمند جوان و انقالبی را منتشر کرده است. شهید دیالمه با نگاه 
جامعی که به ضعف های فکری و انحرافات موجود در جامعه آن روز داشت چاره 
را در دو حرکت همسو می دید: ۱. تدوین مفاهیم صحیح دینی و تبیین آن برای 

نسل جوان، ۲. به نقد کشیدن افکار و اندیشه های انحرافی و التقاطی.

چهار کتاب »شهید دیالمه« تجدید چاپ شد

مهر: انتشارات کتاب نیستان اثری تازه از فاطمه سلیمانی ازندریانی را با عنوان 
»یک خوشــه انگور ســرخ« با موضوع زندگی امام جواد)ع( در ۲۰۰ صفحه و با 

قیمت ۱۹ هزار تومان منتشر کرده است.
نویسنده توانسته با هنرمندی تمام و در قالب تخیلی مؤمنانه بدون وارد ساختن 
خدشه و یا بیان اخباری ناصحیح درباره خلیفه عباسی و نظام زیستی امام شیعه 
این دو مظهر خیر و شــر و زندگی غیرمؤمنانه و مؤمنانه را در مقابل یکدیگر با 

بهره گیری از کلماتی شاعرانه ترسیم کند.

 jیک خوشه انگور سرخ« روایتی از زندگی امام جواد«

تنها دانشنامه تفصیلی سرزمین های اشغالی به زبان فارسی منتشر شد 

فلسطین، بدون تحریف مستشرقین

ایبنا: تاریخ  کشورهای اسالمی و از جمله فلسطین را مستشرقین نوشته اند و بر اساس میل و ذائقه خودشان، 
بخش هایی را حذف یا تحریف کرده اند. همین امر، ضرورت تاریخ نگاری جدید کشورهای اسالمی را مطرح 
می کند. مجید صفاتاج به همراه گروهی از نویســندگان و پژوهشــگران طی ۲۵ سال به تألیف »دانشنامه 
فلسطین« پرداختند. صفاتاج درخصوص ضرورت تألیف »دانشنامه فلسطین« گفت: این امر، ناشی از ضرورت تاریخ نگاری 
جهان اسالم است. به طور کلی، تاریخ  کشورهای اسالمی و از جمله فلسطین را مستشرقین نوشته اند و بر اساس میل و 
ذائقه خودشان، بخش هایی را حذف یا تحریف کرده اند. همین امر، ضرورت تاریخ نگاری جدید کشورهای اسالمی را مطرح 
می کند. از طرف دیگر، فلسطین پاره تن جهان اسالم در معرض تجاوز صهیونیست ها بود و از سوی کسانی که هیچ گونه 
پیشینه تاریخی در این سرزمین نداشتند، غصب شده بود. آن ها، هم تاریخ و هم سرزمین فلسطین را غصب کرده و مردم 
آنجا را آواره کردند. مجموع این عوامل موجب این شد که کتابی در مورد تاریخ حقیقی فلسطین موجود است و نه آنچه 
که غربی ها تحریف کرده اند. این نویسنده درخصوص تفاوت »دانشنامه فلسطین« با کتاب هایی که پیش از این با موضوع 
فلسطین منتشر شده اند، گفت: »دانشنامه فلسطین« کتابی جامع، مانع و کامل است که به تمام مسائل مربوط به فلسطین 
از آب گرفته تا هر آنچه که به تاریخ، جغرافیا و امنیت فلســطین مربوط می شود پرداخته و تمام این اطالعات بر اساس 
حروف الفبا تنظیم شده است. صفاتاج در پایان تأکید کرد: »دانشنامه فلسطین« هم برای دانشجویان و استادان، هم برای 
سیاســتمداران و دیپلمات ها و هم برای مستندسازان مفید است و به آن ها کمک می کند که بر اساس واقعیات، فیلم یا 
مطالعات خودشان را تنظیم کنند. این کتاب، مرجعی کامل است که از ابتدای تاریخ فلسطین، از دوره کلدانی ها تا سال 

۲۰۱۰ را در هشت جلد در برمی گیرد.

کتاب 

رمان

تازه ترین داستان بلند حوزه دفاع مقدس با رمان »حلیه« منتشر شد
چیدن عشق از سفره جنگ

ایبنا: رمان »حلیه« نوشــته 
سارا شجاعی یکی از تازه ترین 
داستان های بلند حوزه جنگ 
است که محور و شــاکله داستانی خود را 
نه جنگ که عشــق قرار داده است و طی 
روزهای گذشته از سوی انتشارات نیستان 

منتشر شده است. 

 روایتی تمام نشدنی
جنگ، بســتر تولد و مرگ هزاران داستان 
اســت. از خــون دادن تا خــون گرفتن، از 
عاشق شدن تا پاکبازی. جنگ به تعبیری 
مانند سفره ای است که وقتی گسترده و باز 
می شود هر کس به قدر توانش و بر اساس 
قدرتش از آن بر می چیند و انبان پر می کند. 
اما شاید در این میان زیباترین بخش جنگ 
را بتوان در چیدن عشق از سفره آن تعبیر 
کرد. چیدنی که از ســوی هر یک از افراد 

حاضر در این کارزار به شکلی عجیب و تازه 
تعبیر می شود. ادبیات داستانی دفاع مقدس 
و ادبیات جنگ در ایــران با اینکه تاکنون 
خالی از روایت های عاشقانه نبوده است اما 
کمتر داستان بلند عاشــقانه ای را در بطن 
خود دیده که اساس آن نه جنگ که عشق 
باشــد. داستانی که این مسئله را دستمایه 
درامی بکند که جنگ بخشی از شاکله آن 
باشد و نه تمامی آن. رمان »حلیه« نوشته 
سارا شجاعی یکی از تازه ترین داستان های 
بلند حوزه جنگ اســت که محور و شاکله 
داستانی خود را نه جنگ که عشق قرار داده 
است. داستان مرد جوانی به نام علیمردان 
کــه در روزهای منتهی بــه آغاز جنگ در 
جنوب ایران زندگی سپری می کند و دلداده 
حلیمه دختر مدیر مدرسه خود است و این 
دلدادگی او را تا انتهای نبرد و کشف معانی 

متنوعی از عشق پیش می برد.

 پرهیز از فضاسازی های وهمی
شــجاعی در »حلیه« پیش از هر چیز یک 
داستان گوی شش دانگ و تمام عیار است، 
نویسنده ای که می داند مهم ترین مسئله در 
پیشبرد یک داستان بلند، عنصر قصه و درام 
اســت و برای بازگویی این قصه دســت به 
دامن فضاسازی های وهمی نمی شود. همه 
عناصر رمان »حلیه«، تمامی شخصیت ها، 
فضاها و رویدادهایی که مخاطب در داستان 
با آن ها روبه رو می شود در خدمت داستان 
اســت و همین موضوع به مغز داستان به 
عنوان محور پیش برنده رمان چنان افزوده 
که به جرئت می توان گفت این داســتان را 
نمی توان تا پیش از به پایان رسیدن زمین 

گذاشت.
 شجاعی در »حلیه« همچنین به تلفیقی 
هنرمندانه از زبــان و ادبیات بومی جنوب 
ایران با زبان معیار برای روایت دســت پیدا 

کرده است و بر مبنای همین مسئله توانسته 
داســتانی را بنویسد که برای هر دو قشر از 
مخاطبان زبان بومی و معیار خواندنی و در 

عین حال جذاب باشد.

 تقسیم بار دراماتیک در فصل ها
»حلیه« با اینکه داســتانی در بستر جنگ 
به شــمار می رود با تمهید نویســنده در 
فصــول ابتدایی و میانی خود به یک میزان 
بار دراماتیک برای مخاطب خود به ارمغان 
آورده و از این رهگذر توانسته توازنی ایجاد 
کند که مخاطبش را در تمامی بخش ها با 
یک شدت با خود بکشاند و از لذت خوانش 
داستانی با موضوع عاشقانه در بستر جنگ 

سیراب کند.
انتشارات نیستان رمان »حلیه« را در ۱۲۸ 
صفحه و با قیمت ۱۲هزار تومان منتشــر 

کرده است.

آنچه می خوانید

شــاعری که با اصــرار و به قول 
حسن حسینی با ســزارین شعر 
بگوید و مجموعه ای منتشــر کند 
و بر جامعــه ادبیات تحمیل کند، 
خــودش را در عرصــه ادبیــات 
ســاقط کرده است، شــاعر زمانی 
باید دست به انتشار مجموعه اش 
بزند که مطمئن باشد شعرهایش 

توسط مردم خوانده می شود.
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شکرخدا گودرزی: 
شب بازی نقش امام w خوابم نمی برد

تسنیم: شــکرخدا گــودرزی، 
بازیگــر نقش امــام خمینی در 
فیلم »معمای شــاه« بــا بیان 
اینکه بازی در این نقش فرصتی 
بود که تمام کائنــات برای من 
ایجــاد کردند و من یک ســال 
و نیم فرصت دیــدن و خواندن 

داشــتم، گفــت: مــن در ایــن مــدت مســتند »روح اهلل« را کــه 
 محمــد دبــوق ســاخته بــود، دیــدم و آثــار مختلــف صحیفــه 

امام راحل را نیز مطالعه کردم. 
وی افزود: من دیدم انســانی را که از زمین کنده شده و حرکت رو به باال 
دارد و اصطالحاً  از لحاظ فلسفی یک سبکی در درون او ایجاد شده است. 
چون آدم باید از لحاظ فلسفی این سبکی روح را داشته باشد تا بتواند این 

قدر دنیا را رها کند. 
این سبکی یک حال خاصی را می خواهد و به نظر من بخش عرفانی وجود 
امام)ره( و لطافت شعری او به خاطر این امر است. کسی که بخواهد چنین 
نقشی را بازی کند به چیزهای جزئی توجه نمی کند، اما با همه این ها شب 

فیلمبرداری خوابم نمی برد. 
اصــالً اضطراب مثل رفتن به روی صحنه اســت؛ بازیگران جوان بدانند 
که اگر بازیگر این اضطراب را نداشته باشد، اصاًل  بازیگر نیست. اضطراب 

نمایانگر یک حالتی از مسئولیت است.
گودرزی با بیان اینکه یک شــب تا صبح نخوابیدم، توضیح داد: قرار بود، 
ساعت 6 صبح کاخ سعدآباد باشم. دیدم نمی توانم بخوابم. دوش گرفتم، 
سوار ماشین شــدم و ناخودآگاه به سمت مرقد امام رفتم. از آنجا بیرون 
آمدم و ســاعت 7 و 45 دقیقه رسیدم سر صحنه. 6 ساعت گریم بر روی 
من انجام شد. من رفتم جلو و این حالتی که به هیچ چیز توجه نمی کند 
جز آن چیزی که عمق جهان بینی نگاهش است در من ایجاد شد؛ حالتی 
که دیگر این فاصله ایجاد شده بود و این فاصله یک اتفاق مبارکی است. 
در جریان تصویربرداری »معمای شــاه« اصالً برایم مهم نبود که با ناظر 
پخش، رئیس شــبکه و... دیدار کنم چــون این نقش یک وقار و جایگاه 

واالیی به من داده بود.
قبل از فیلمبرداری از آقای ورزی خواستم لحظاتی را با عوامل کار صحبت 
کنم. همه را جمع کردم و گفتم من بازیگر خیلی حرفه ای نیستم، من یک 
بازیگری هستم که نگاه شما خیلی بر روی من تأثیر دارد. شما باید با من 

مهربان باشید و این نقش هم نقش ساده ای نیست، به من کمک کنید.

 سیما و سینما/ زهره کهندل   این شب ها 
بســیاری از مخاطبان تلویزیون تماشاگر سریالی 
متفاوت از شبکه دو سیما هستند. سریال »بچه 
مهندس« درامی اجتماعی و پر از خاطره است که 
داستان آن از دهه 6۰ آغاز می شود و تا سال های 
آتی در دهه ۹۰ ادامــه پیدا می کند. قصه »بچه 
مهنــدس« متأثر از رخدادهای تاریخی اســت و 
بسیاری از اتفاقات تلخ و شیرین این سال ها در آن 
گنجانده شده است. داستان سریال در تاریخ معاصر 
و در سه فاز کودکی، نوجوانی و جوانی شخصیت 
اصلی مطرح می شــود که در ســیر خط اصلی 
داستان اتفاقات مختلفی رخ می دهد. تهیه کنندگی 
این ســریال بر عهده سعید سعدی بوده و سجاد 
ابوالحســنی، فیلمنامه آن را نوشته است. درباره 
ســریال »بچــه مهنــدس« با »علــی غفاری« 
کارگردان این ســریال که فیلم های »استرداد« 
 و »ابوزینــب« را در کارنامــه کاری خــود دارد، 
گفت وگو کرده ایــم که در ادامه مشــروح آن را 

می خوانید. 

 آقای غفاری با وجود ســال ها دوری از 
»بچه  سریال  ســاخت  تجربه  تلویزیون، 

مهندس« چطور بود؟
من سال 75 سریال »سفر سرزمین مالئک« را 
برای تلویزیون ســاختم و تعداد زیادی تله فیلم 
هم در کارنامــه کاری ام دارم، اما مدت زیادی از 
تلویزیون فاصله گرفته بــودم و درگیر کارهای 
سینمایی بودم. وقتی فیلمنامه »بچه مهندس« به 
دستم رسید، آن قدر جذاب بود که بعد ازسال ها 

تصمیم گرفتم دوباره به تلویزیون برگردم.

 ســریال های ماه رمضان شرایط خاص 
خودش را دارد و خیلــی از نگاه ها را به 
خودش معطوف می کند. آیا از اینکه کار 
شما در این ماه پخش شد، راضی هستید؟

بله، ماه مبارک رمضــان زمان خوبی برای دیده 
شدن سریال هاست چون مردم بیشتر 

مخاطب تلویزیون هستند، 
اما دلیل اصلی همکاری 
من با تلویزیون، ســوژه 
نابی بود که برای اولین 

بار ســریالی با موضوع یک 
بچه در پرورشگاه ساخته 
می شــد و نمونه ایرانی 
این موضــوع را ندیده 
بــودم. از کار خیلــی 
راضی هستم و تا کنون 
بازخورد خوبی داشــته 

است. 

 قرار بود این سریال برای شبکه 5 تولید 
شود، چه شد که روی آنتن شبکه دو رفت؟

این ســریال بیش از 6۰ قســمت می شود، ولی 
تصمیم مدیران صدا و ســیما بود که این فاز اول 
ســریال در ماه رمضان روی آنتن شبکه دو برود. 
البته تناســب موضوع که همدلی با بچه های بی 
سرپرســت اســت با ایام ماه رمضان، اتفاق بدی 
نبود و از این جهت، زمان پخش با موضوع سریال 

مناسبت دارد.

 محدودیت های پیــش رو در این کار چه 
بود؟

مهم ترین چالش در ساخت سریال، بازی گرفتن 
از بچه ها بود. تعداد زیادی بچه که بازی گرفتن از 
آن ها، کار بسیار سختی بود، اما با وجود همه این 

سختی ها، تجربه بسیار شیرینی بود.

 از بازی بازیگران سریال راضی بودید؟
هارمونی  یــک  چیدمان شــخصیت ها 

اســت که بایــد توجه داشــت 
شــخصیت ها درســت از آب 

دربیاینــد. مــن از مجموع 
بودم  راضی  بازیگری  تیم 
انتخاب ها  که  معتقدم  و 
خــوب بــوده اســت. 

مهم ترین عاملی که باعث شده تماشاگر به این 
سریال اقبال نشان دهد، سوژه جذاب و بازی های 
خوب بازیگران بوده اســت بویژه بازی بچه ها که 

خیلی بکر بود.

 آیا قبول دارید امروز ضعف فیلمنامه یکی 
از مشکالت پیش روی سریال سازی است؟

ببینید؛ اگر بخواهیــم در مورد »بچه مهندس« 
صحبت کنیم، قضاوت کــردن درباره این ماجرا 
کمی زود است چون فصل های مختلفی را در این 
سریال خواهید دید. بخش نوجوانی و جوانی جواد 
را در ادامه این کار شاهد خواهید بود. بنابراین اآلن 
نمی توان در مورد فیلمنامه بچه مهندس قضاوت 
کرد، اما به طور کلی یکی از دغدغه های مدیران، 
فیلمســازان و مخاطبان، دغدغه فیلمنامه است. 
پیدا کردن موضوع ناب و جذاب و نمایشی کردن 

آن قدم اول است که باید محکم برداشته شود.

 این سال ها شاهد بوده ایم که مردم کمتر 
به تماشای تلویزیون رغبت نشان 
داده اند، دلیــل آن را ضعف 
برنامه ســازی در صدا و 

سیما می دانید؟
دلیــل اصلی فعالیت کم 
صدا و سیما برای عرضه 
نمایشــی  کارهای 
داستانی  و 

اســت. به هر حال در چند سال اخیر آمار کارهای 
تلویزیون در تولیدات نمایشی، کمتر شده است در 
حالی که باید به مخاطب، کار خوب عرضه شود و با 
توجه به تعداد باالی شبکه های تلویزیونی، نیاز است 
که ســریال و کارهای نمایشی به مخاطبان عرضه 
شــود. وقتی محصولی نباشد، تماشاگر از تماشای 

تلویزیــون فرار می کند. البته در یک ســال اخیر 
حرکت هایی شده اســت و آمار تولیدات سازمان 
باالتر رفته است، گویا دلیل کم کاری در سال های 
گذشــته هم مشکالت مالی بوده که سازمان با آن 

روبه رو شده بود. 

 آیا کارگردانان حرفــه ای و باتجربه برای 
ساخت کارهای نمایشی با تلویزیون همکاری 

خواهند کرد؟ 
اگر شــرایط به لحاظ انتخاب موضوع و پرداخت 
کار مناسب باشــد، بله. ضمن اینکه فیلمساز 
باید مســتقل تر عمل کند و نگاه خودش را 
داشته باشد. اگر قرار باشد، محدودیت ها 
باال برود و با فیلمســازان دســتوری 
برخورد شــود، طبیعتاً اســتقبال 
نمی کنند. وقتی فیلمساز بداند 
که در مورد انتخاب موضوع 
اختیــار  کار،  اجــرای  و 
همکاری  ایــن  دارد،  تام 
تقویت می شــود. شــاید 
دلیل اصلی که فیلمسازان 
با  رغبــت می کنند  کمتر 
کنند،  همکاری  صداوسیما 
و  دســتورعمل ها  همین 
پی درپی  نظارت هــای 
باشــد که کارها را به 
بی خاصیت  آثاری 
تبدیــل می کند. 
مورد  در  البتــه 

»بچه مهندس« تا اینجا، چنین محدودیت هایی را 
نداشتیم و امیدوارم که در آینده هم نباشد. 

 در حال حاضر سریال در چه مرحله ای از 
ساخت قرار دارد؟ 

فاز کودکی جواد به پایان رسیده است و پخش آن تا 
پایان ماه رمضان ادامه دارد. نوجوانی و جوانی جواد 
هم در فاز دوم قرار دارد و تالش می کنیم که فصل 
دوم را از پاییز، آماده پخش کنیم. فصل نوجوانی و 
جوانی جواد، داستان های جذابی دارد و امیدوارم با 
توجــه به فاصله ای که در پخش می افتد، مخاطب 

پیگیر ادامه سریال باشد.

 با توجه به وقفه زمانی که در پخش فصل 
اول و دوم رخ می دهد، نگران ریزش مخاطب 

در زمان پخش فصل دوم نیستید؟
به هرحال دوســت داشتم که پشت سرهم پخش 
شود، ولی فصل دوم ســریال، مقطع جدید سنی 
جواد اســت و این فاصله قابل قبول است بنابراین 
نگران ریزش مخاطب نیستم و امیدوارم که تماشاگر 

همچنان پیگیر سریال باشد. 

 چرا برای شروع داســتان سراغ دهه 60 
رفتیــد و قصه خود را در آن بســتر روایت 

کردید؟
ساخت فیلم و سریال در مورد دهه 6۰ بسیار سخت 
است. با توجه به تغییر بسیاری از فضاها و لباس ها، 
کار واقعاً سخت بود، ولی همکاران من تالش کردند 
که نمای خوبی از آن دهه را بازآرایی کنند. از کلیت 

کار راضی هستم.

 نگران نبودید که مخاطبان از کارتان، سوتی 
لوکیشن بگیرند؟

ان شاءاهلل که ســوتی نداشته باشیم. ضمن اینکه 
بازخوردهایــی که از طرف مردم می گیریم، خیلی 
خوب است و امیدوارم این استقبال تا پایان فصل 

اول ادامه داشته باشد.

 بعد از پایان پروژه بچه مهندس همکاری 
شما با تلویزیون ادامه خواهد داشت؟

بســتگی به فیلمنامه دارد. اگر فیلمنامه خوبی به 
دستم برسد، چرا قبول نکنم. 

 طی اجرای پروژه در فیلمنامه هم تغییراتی 
صورت گرفت؟

این تغییرات اجتناب ناپذیر است و هر پروژه ای در 
مرحله اجرا، دستخوش تغییراتی می شود. در این 
پروژه هم تا حدی که حــق کارگردان بود، تغییر 

صورت گرفت.

علی غفاری، کارگردان سریال »بچه مهندس« در گفت و گو با قدس:

فیلمنامه خوب مرا به تلویزیون برگرداند

ماه مبــارک رمضان زمــان خوبی 
بــرای دیــده شــدن ســریال ها 
است چون مردم بیشتر مخاطب 
تلویزیــون هســتند امــا دلیــل 
اصلی همــکاری من با تلویزیون، 
ســوژه نابی بود که بــرای اولین 
بار سریالی با موضوع یک بچه در 

پرورشگاه ساخته می شد

آنچهمیخوانید



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
به چند دليل، نمى شود سوژه امروزمان 
را بــا «بانوى چراغ به دســت» يعنى 
«فلورانس نايتينگل» مقايسه كنيم. «رزان اشرف» اگر 
چه پرســتار بود و با حاضر شدن در ميدان جنگ 
براى نجات جان زخمى ها، خــود را به آب و آتش 
مى زد اما بيشتر و پيشتر از اينكه پرستار باشد انگار 
رزمنده مقاومت فلسطين بود و در جبهه يك جنگ 
نابرابر، حاضر نشــده بود حتى يك قدم از كمك به 
هموطنان مجروحش عقب نشينى كند. در آخرين 
مطلب صفحه شخصى اش نوشته بود: «من برگشتم 
و عقب نشينى نخواهم كرد! با گلوله هاى خود به من 

حمله كنيد، من نمى ترسم»! 
بــا اين همه قبول دارم كه «رزان النجار» هم در حد 
و اندازه هاى خودش، بانويى چراغ به دســت بود كه 
روشنايِى انسانيت را از اين شهر به آن شهر و از اين 
سنگر به آن سنگر مى برد و اجازه نمى داد توفان ظلم 

و اشغالگرى، نورِ آزادگى و مقاومت را خاموش كند.

  فلورانس - رزان
بانوى چراغ به دست انگليسى كه بنيان گذار حرفه 
پرستارى اســت در واقع رياضيدان و عضو انجمن 
آمار پادشاهى انگليس بود. يعنى اشراف زاده اى به 
شــمار مى رفت كه در رفاه به دنيــا آمده و در ناز و 
نعمت بزرگ شده بود. با اين همه وقتى جنگ ميان 
امپراطورى عثمانى و انگليس، فرانسه و... در گرفت، 
زندگى در ناز و نعمت را رها كرد و با وجود مخالفت 
خانواده اش براى كمك به مداواى مجروحان جنگى 
با 34 پرســتار زن ديگر به جبهه هاى جنگ رفت، 
با خطرات، بيمارى ها، كمبود ها و خشونت هايى كه 
تهديدش مى كرد جنگيد و سرانجام با پايان جنگ 
به كشورش بازگشت و در حالى كه شهرت جهانى 
پيدا كرده بود نخستين مدرسه عالى پرستارى را در 

لندن راه انداخت. «رزان النجار» اما عضو خانواده اى 
معمولى بود كه داوطلبانه براى كمك به هموطنانش 

به استقبال خطر رفته بود.

  حصار خان يونس
هنوز چند ماهى تا تمام كردن 22 ســالگى داشت 
و چند ماهى هم از مادر شــدنش مى گذشت. ميان 
6 فرزندخانــواده «النجار»، بزرگ ترينشــان بود و 
در بيمارســتان «ناصر» در شــهر «خان يونس» كار 
مى كرد. «رزان» از مدت هــا پيش به «انجمن امداد 
پزشكى فلسطين» پيوسته بود كه يك تشكل غير 
دولتى به حســاب مى آيد و اعضاى آن داوطلبانه به 
كمك مردمى مى رونــد كه بر اثر حمالت متفاوت 
صهيونيســت ها در گوشــه و كنــار غــزه زخمى 
مى شــوند. البته «رزان» بدون عضويــت در اين يا 
آن ســازمان دولتى و غير دولتى، از مدت ها پيش 
تصميمش را گرفته و با روپوش سفيد پرستارى اش 
به جنگ اشــغالگران رفته بود. دو جمعه پيش هم 
وقتى فلســطينى ها در اعتراض به اشــغالگرى، به 
ســمت حصار شــرقى «خان يونــس» راهپيمايى 
مى كردنــد، چــون خلق و خوى صهيونيســت ها 
را خــوب مى شــناخت، روپــوش مخصوصش را 
پوشــيد تا خودش را بموقع باالى سر زخمى هاى

 احتمالى برساند.

  روپوش سرخ و سفيد
نظاميان صهيونيســت با گاز اشك آور و گلوله هاى 
جنگى، پشت حصار «خان يونس» آماده بودند تا هر 
جنبنده اى را كه نزديك مى شود، بزنند. خيلى طول 
نكشيد تا مردم فرياد بزنند و نيروهاى امدادى را به 
كمك بخواهند. يكى از فلســطينى ها كه به سمت 
حصار دويده بود حاال بدجورى مجروح شده و روى 
زمين افتاده بود. «رزان» با روپوش ســفيد در حالى 

كه دست هايش را باال گرفته بود تا صهيونيست ها 
متوجه پرستار بودنش بشوند، به سمت حصار به راه 
افتاد... تك تيرانداز صهيونيستى اما انگار دنبال هدف 
متحرك مى گشــت... بى توجه به روپوش سفيد و 
دست هاى باالگرفته «رزان» ماشه را فشار داد... گلوله 
به قفسه سينه «رزان» رسيد... هنوز بدنش به زمين 

نرسيده بود كه روپوش سفيد از خون، قرمز شد...!
چند ســاعت بعد نام و تصاوير پرســتار شهيد 
فلسطينى رســانه هاى ريز و درشــت جهان را 
پر كرده بود... ســخنگوى رژيم صهيونيستى در 
واكنــش به اعتراض جهانى و توجيه شــليك به 
يك پرستار فقط گفت: «ما اين حادثه و داليل آن 
را بررسى خواهيم كرد... نيروهاى ما نتوانسته اند 
حضور يك پرســتار را تشخيص بدهند»! هرچند 
«آويخاى ادراى»، سخنگوى عرب زبان ارتش رژيم 
صهيونيستى بعداً در توئيتر نوشت: «رزان النجار، 
آن فرشته رحمتى كه دستگاه تبليغاتى حماس 

مى خواهد از او بسازد نيست.»

  اين سالح دخترم است
بيانيه هاى ارتش اســرائيل مثل هميشه پر است از 
كلمات و جمله هاى تكرارى و كليشه اى: «روز جمعه 
در پنج نقطه مختلف هزاران نفر از تروريســت ها و 
شورشــى ها را كه قصد آشــوب و برهــم زدن زير 
ساخت هاى امنيتى را داشته اند، پراكنده كرده ايم...». 
بيانيه البته توضيــح نمى دهد اين «پراكنده كردن» 
چگونه و با چه روشــى انجام شده است. در عوض 
ســعى دارد «رزان» را هم از جمله تروريســت ها و 
شورشــى هايى معرفى كند كه البد براى عمليات 

شهادت طلبانه، لباس پرستارى به تن كرده بود! 
 مادر پرستار شهيد فلسطينى، در حالى كه لباس 
پرســتارى و وسايل كمك هاى اوليه دخترش را به 
خبرنگاران نشــان مى دهد، مى گويد: «اين ســالح 

دخترم اســت كه با آن با رژيم صهيونيستى مبارزه 
كرد... اين ســالح اوست و اين هم ذخاير پشتيبانى 
سالح اوســت... اين كارت شناسايى دخترم است 
كه او را به عنوان تروريســت شناســايى كردند... 
كجاست حقوق بشر... كجاســت حقوق انسان؟... 
دخترم براى درمان و مداواى برادران آسيب ديده اش 
رفته بود... او تعطيالتى در كارش نداشــت...». وزير 
خارجه كشــورمان هم در پيامى توييترى نوشت: 
«در هفته اى كه رژيم اسرائيل پيامى احمقانه براى 
ايرانى ها مى فرستد و همزمان حاميان آمريكايى اش 
قطعنامه اى را در محكوميت اســتفاده اين رژيم از 
نيروى مرگبار عليه تظاهرات كنندگان غيرمسلح وتو 
مى كنند، تك تيراندازان آن يك پرستار فلسطينى را 
كه به زخمى ها كمك مى كرد، به قتل مى رسانند. 

اين ننگ روى ننگ است».

  چون يك مسلمان بود!
با وجود گذشــت يك هفته،كاربران شــبكه هاى 
اجتماعى نام «رزان» و اين واقعه را داغ كرده اند. آن ها 
در پست هاى مختلف، اينجا و آنجا نوشته اند: «مگر 
اسرائيل قانون سرش مى شود كه بخواهد به نيروهاى 
پزشكى شليك نكند... واقعا كسى نيست كه به اين 
موضوع اهميت دهد، چون او يك زن مسلمان بود... 
كدام كنوانسيون ژنو،كدام جان،كدام اتحاديه اروپا؟ 
هيچ كس اهميت نمى دهد، براى هيچ كس فلسطين 
مهم نيســت... اين اتفاق يك جرم عليه انســانيت 
است...اما در اسرائيل انسانيت وجود ندارد...آن ها روى 

غيرنظاميان، پزشكان و كودكان آتش مى كنند و بعد 
پول ها خرج مى كنند تا جنايات خودشان را پنهان 
كنند...». حتى روز پنجشنبه رسانه هاى ارتش رژيم 
صهيونيستى ويدئويى با عنوان «استفاده حماس از 
سپرهاى انسانى بايستى متوقف شود» منتشر كردند 
كه در آن بخشى تقطيع شده از مصاحبه «النجار» با 
«الميادين» اين گونه آمده «من پرستار رزان النجار 
هستم. من اينجا در خطوط مقدم هستم و به عنوان 
سپر انسانى فعاليت مى كنم.» ويدئويى كه با انتقادات 
شــديد به تحريف سخنان رزان مواجه شد چرا كه 
جمله كامل او اين بوده است: «من پرستار رزان النجار 
هستم. من اينجا در خطوط مقدم حضور دارم و به 
عنوان ســپر انسانى به كسانى كه در اينجا مجروح 

مى شوند، كمك مى كنم.»
حــاال نــام و تصاوير«رزان» بــه انــدازه «فلورانس 
نايتينگل»،شايد هم بيشتر از او، رسانه هاى جهان را پر 
كرده است. هر دو پرستار با اهداف انسانى پا به ميدان 
جنگ مى گذارند، هر دو با چراغ انساندوستى تالش 
دارند تاريكى هاى اطراف خود را بزدايند، هر دو همه 
خطرات و سختى ها را به جان مى خرند و «فلورانس 
نايتينگل» در نهايت از جنگى كه دشمنان در آن بر 
نيروهاى امدادى و سفيد پوش، آتش نمى گشايند، 
زنده باز مى گردد تا حرفه پرســتارى را پايه گذارى 
كند.«رزان» اما در رويارويى با صهيونيست ها جانش 
را فدا مى كند و فرصتى براى بازگشــت ميان مردم 
و چه بســا پايه گذارى شكل جديدى از پرستارى 

پيدا نمى كند.
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

چه اضافه وزنى پيدا كرده اند!
 ايستگاه/ حسين احمدى 
باورم بشود يا نه، توفيرى ندارد 
در اصل قضيه...! چون 50هزار 
پالستيك  دادم، چهار  تومان 
ميــوه يك كيلويــى گرفتم. 
123هزارتومان كارت كشيدم 
و از داروخانــه با يك قوطى 
پماد و يك عدد داروى دست 

ساز، آمدم بيرون.
توى سوپرى هم همين طور... 
تا چشــم كار مى كرد قيمت 
كاالها، اضافه وزن پيدا كرده 
بودنــد و 32 هزارتومانى هم 
آنجا تقديم حسابدار كردم تا 

يك پالستيك ُمردنى مايحتاج ضرورى بدهند دستم و بگويند بدرود.
ديده ايد از زور عصبانيت، گاهى اوقات خنده تان مى گيرد؟ شديداً در همان 

حال به َسر مى برم.
آخر شنيده بودم كه پول، اسم ندارد! بى بركت شده! يا جيب هايت اگر پُف 
ندارد، كنج خانه بنشين! اما واقعاً نمى دانستم با دو عدد 100هزار تومانى 
كه پول كمى هم نيست ديگر يك روز را هم نشود پيش بُرد! اينكه گرانى 

قرار است راهزن بشود!
در اين مقوله و در اين بين، براى بيكارها و اقشــار كم درآمدتر از خودم و 

براى مستضعفان، هم دلم خون است.
با خودم حساب مى كنم تهيه يك وعده سبك و شكم پُركن نه ويتامين دار 
و لذيذ، چه گران مى اُفتد و ِدمارى از بى پول ها درمى آورد! از كيف پولى كه 
صبح هم، پُرش كنى تا ظهر ارقام متورم از خجالتش درمى آيند، چه رسد 

به ندارها! به مردماِن زيِر خط!
باورم بشود يا نه دوره افزايش قيمت هاست! و لبنيات، تنقالت، ميوه، دارو، 
گوشت، سبزى، لباس، لوازم التحرير و كتاب، حالشان بد است... و از زور و 
فشار وارده هر روز منزوى تر و پيرتر مى شوند... مثل روحيه اى كه ما هربار با 

خواندن فاكتور خريدها، به آن دچار مى شويم!
تصميم مى گيرم بعد از ديدن محتويات كيفم - كه ســه عدد اســكناس 
2000تومانى و يك عدد 5000 تومانى اند - بيشتر از هميشه دعا كنم ان 
شاءاهللا كسى ديگر بيمار و گرسنه و بى لباس و محتاج نشود... كه هزينه ها 

و درآمدها اينجا - عجيب - با هم زد و خورد دارند!
روى خط و باالى آن هم كه باشــى باز قصه همان قصه اســت كه راهزن 

معروف - نرسيده به دهمين روز بُرج - سرمايه ناقابلت را غارت مى كند.

تلنگر

بر ما چه گل ها دميد...
 ايستگاه / رقيه توسلى   دستپخت 
معركه اى دارد مــادرِ بچه ها و روى 

گشاده اى و چشمان محجوبى....
اجــازه نمى دهــد بى صــرِف چاى 
و خرمــا برويم... خانــه اش كوچك 
اســت اما دلش، نــه... دلبازترين و 
اعيان ترين چهارديوارى است كه تا 
به حال مهمانش شده ام.حلوا و چاى 
و خرمايش مى چســبد! به 12 نفر 
همراه، نگاه مى كنم آن ها هم آرام و 

متالطم اند!
مهندس گروه مان بــا «آقا محمد» 
بازى موبايلى مى كند و ســاراجان با 
نقاشــى هاى «آقا پويا» شگفت زده 

مى شود.
ساعت 10 و نيم شب - اعضا - بسته هاى خوار و بار و هدايا را از ماشين مى آورند. اوقات زيبايى است... 
حياط تك باغچه اى اين خانه، ستاره باران است و حال دل همه ما... «آقا افشين» 12 ساله، دارد ُكرى 

جام جهانى مى خواند و «سميرا» خواِب خوبش را براى كوچك ترين عضو گروه مان تعريف مى كند.
از مادر بچه ها مى پرســم در اين حلوا چه ريختيد كه اين قدر معركه بود؟ بى جواب، لبخند مى زند... 
اصرار را كه از حد مى گذرانم، به نرمى مى گويد: مادرم ياد داد وقتى شــكر در خانه كم است و بچه ها 

گرسنه اند، غم نخور، زياد صلوات بفرست در آشپزخانه.
پى نوشت يك: مسّرِت همدمى با پويا و محمد و افشين، تجربه كردنى است نه نوشتنى... شب نشينى 

در خانه اى كه سه معلول دارد... مادرى دارد آنجا كه عشق در چشمانش، دو دو مى زند.
پى نوشت دو: مهندس گروه، َسر در گريبان تر از وقت آمدن، اجازه مى خواهد توزيع باقى بسته ها و 

سبدها را بگذاريم براى فردا. صداى او هم مثل عنبيه هاى همسرش، باران دارد و  تر است.
پى نوشت سه:

يكى خار پاى يتيمى بكند
بخواب اندرش ديد َصدرِ خجند

همى گفت و در روضه ها مى چميد
كز آن خار بر من چه گل ها دميد

گزارش از شخص

من نمى ترسم
پرستار فلسطينى «رزان النجار» چگونه به شهادت رسيد؟

نه+طنز

 ايســتگاه/ اميد ظرافتى   هفته پيــش آگهى فروش 
قبرى با اين مضمون در فضاى مجازى دست به دست شد: 
«قبر ســه طبقه در قطعه 23 بهشت زهرا، موقعيت مكانى 
و دسترســى عالى 500 ميليون تومان» و حيرت و تعجب 

كاربران فضاى مجازى را حسابى برانگيخت!
در حالى كه ما هاج و واج مانده بوديم كه چطور مى شــود 
«ويو»، تراكم، طبقه باال و دسترســى عالى كه مالك زنده ها 
براى خريد خانه اســت، براى مرحومى كــه به ديار باقى 
شتافته و تا قيام قيامت زير خروارها خاك خواهد ماند هم 
اهميت داشته باشد؟ موضوع فروش نجومى قبر تكذيب شد 

و مديرعامل سازمان بهشت  زهرا اعالم كرد:« اگر شما بتوانيد 
قبرى با قيمت نجومى به من معرفى كنيد، چهار برابر قيمت 
آن را به عنوان كادو به شــما مى دهم. اصًال سازمان به هر 
شهروندى كه قبر رايگان بخواهد بدون اينكه سؤالى بپرسد، 

قبر رايگان مى دهد!»
البته باتوجه به اين موضوع كه بيشتر آدم ها سراغ چشم 
و همچشــمى و سبك زندگى الكچرى و اشرافى رفته اند 
و مى خواهند با هر چيزى كه شــده، ولو مرده هايشان به 
همديگر پز بدهند و همچنين با توجه به اينكه هرچيزى 
كه در اين مملكت ناپديد مى شــود يا قيمت نجومى پيدا 
مى كند و خالصه يك جورهايى هاپولى مى شود، مى افتد 
گردن دالل، مافيا و...، جناب مســئول بايد اين احتمال 
را مى دادند كه ممكن اســت دالل هاى عزيز به بهشــت 

زهرا هم نفوذ كرده، قبرهاى با موقعيت عالى را با قيمت 
مصوب سازمان بهشت زهرا از اين سازمان خريده و بعداً 

به افراد الكچرى چندصد ميليون قالب كرده باشند!
گذشــته از تمام اين ها ما از آقاى مسئول به خاطر اينكه 
خيال مان را از بابت قيمت پايين قبرها و همچنين وجود 
قبرهاى رايگان راحت كردند كمال تشكر را داريم و حاال 
به شــما مردم عزيز، كارمندان، معلم ها، بازنشســتگان، 
كارگرها و... كه زير فشــار اقتصادى كمر خم كرده ايد و 
نه توان زنده ماندن داريد و نه جرئت مردن، اين مژده را 
مى دهيم كه با وجــود قبرهاى رايگان مى توانيد با خيال 
راحت و آســوده بميريد و از شر گرانى دالر، گرانى دارو، 
حقوق معوقه و در كل فشار هاى اقتصادى، براى هميشه 

راحت شويد!

 آسوده بميريد!

ايســتگاه /  نام «قربان محمد پور» 
با ساخت فيلم «ســالم بمبئى» روى 
زبان ها افتاد. آقاى محمدپور كه ثابت 
كرده حســابى به ســاخت فيلم هاى 
چند مليتى عالقه دارد، اين روزها به 
ساخت فيلم ايرانى-ويتنامى «عاشقى 
در هانوى» مشغول است. قربان خان 
در جديدترين پســت اينستاگرامش 

تصويرى از خودش در كنار «لى يونگ آ» يا همان «يانگوم» خودمان منتشر 
كرده و نوشته اســت:«لى يونگ آ كه براى بازى در فيلم عاشقى در هانوى 
دعوت شده با اينجانب گفت و گو كرد. يانگوم ضمن ابراز عالقه به مردم ايران 
اعالم كرد كه فيلمنامه عاشــقى در هانوى را دوســت دارد و اميدوار است 

شرايط زمان فيلمبردارى اجازه دهد تا بتواند در اين پروژه همكارى نمايد».

پيــش  روز  ســه   / ايســتگاه 
ســخنران  حجت االسالم«ســرلك» 
و كارشــناس علوم دينى و قرآنى، 
در حمايــت از مــردم فلســطين، 
ويديويى از ســخنرانى سيد حسن 
نصر اهللا منتشــر كرد، اما همزمان 
با روز قــدس و در اقدامى عجيب، 
اينستاگرام اين پست را حذف كرد! 

حجت االسالم«ســرلك» هم تصويرى از حذف شــدن اين پســت را در 
صفحه اينستاگرامش منتشر كرد و نوشت:«اين بيچاره ها گمان مى كنند 
با حذف پســت و اليك مى توانند در عــزم ما در كمك به مردم مظلوم 
فلسطين، خلل ايجاد كنند. حاال مى فهمم كه به تعبير «آقا» اين كارها از 

سر ضعف و وحشت است نه از سر قدرت... يعنى چه»؟ 

ايستگاه /  همزمان با راهپيمايى روز 
قدس در نقاط مختلف كشور، كاربران 
فضاى مجازى نيز هشتگ #روز_قدس 
را به يكــى از پربحث ترين و داغ ترين 
موضوعــات توييتر تبديــل كرده اند. 
بخشى از توييت هاى كاربران توييتر را 
در اين باره مى خوانيد:«فلسطين صبر 
كن روزى سنگ هايت به سازمان ملل 

مى رســد... از اين جمعه تا جمعه ظهور چيزى باقى نمانده... فرياد كبوتر ها را 
مى شــنوى؟ ما برخواهيم خاست.....براى فرياد مرگ بر اسرائيل در روز قدس 
نيازى به مسلمان بودن نيست كافى است آزاده باشى و هنوز انسانيت در رگ 
هايت جارى باشد تا در مقابل اين جنايت ها سكوت نكنى.....راهپيمايى در اين 

گرماى شديد رياضت خود را مى طلبد هركه آمد خوش به حالش».

روز قدسمالقات با يانگوم

مجاز آباد

 اين بيچاره ها!

ميليون ها سال دريانوردى بشر
«نيوساينتيست»  علمى  ماهنامه 
در تازه ترين شماره خود با تيترى 
جالب توجه به يافته هاى جديد 
در مورد اجزاى تشــكيل دهنده 
آب پرداخته اســت. اين مجله با 
تيتر «شــكل آب» كه اشــاره اى 
غير مســتقيم به نام فيلم برنده 
جايزه اسكار امسال دارد، مى گويد 
اجــزاى تشــكيل دهنده آب بر 
خالف يافته هاى گذشــته از دو 
نوع مايع ســيال و نه يك ماده از 
آن تشكيل شده است. اين مجله 
همچنيــن در مقاله اى مى گويد 

اين انديشه كه دريانوردى تنها به 3000 سال مى رسد، اشتباه است و بشر 
از ميليون ها سال پيش به دريانوردى مشغول بوده است. 

وايكينگ هاى شگفت ساز
هفته نامه «تايم» چاپ آمريكا در 
شــماره ويژه جام جهانى 2018 
خود به بررســى تيم هاى حاضر 
در ايــن مســابقات پرداخته و 
تمركز خود را بــر تيم جذاب و 
دوست داشتنى ايسلند قرار داده 
اســت. اين مجله با چاپ عكسى 
از يك هوادار ايسلند با همان كاله 
جالب وايكينگ ها، تيتر «كشــور 
كوچكى كه مى تواند» را انتخاب 
كرده است. ايسلند كه جمعيت 
كشــورش به 400هــزار نفر نيز 
نمى رسد در جام ملت هاى اروپا 

شگفتى آفريد و به يك چهارم نهايى مسابقات رسيد و اكنون با صعود به جام 
جهانى كم جمعيت ترين كشور تاريخ حاضر در اين مسابقات خواهد بود.

نويسندگان بيشتر شعر بخوانند
ماهنامــه رايتــر (نويســنده) كه 
131ســال از تاريخ آغاز انتشارش 
تازه ترين شــماره  مى گــذرد، در 
خود، تكنيك هايى به نويسندگان 
كم انگيــزه آمــوزش مى دهد كه 
مى تواننــد در مــدت 90روز، كار 
نوشــتن كتاب خود را بــه پايان 
برســانند. اين نشريه همچنين به 
انتقاد از ســبك جديــد مصاحبه 
كارى به روش اســتفاده از ايميل 
پرداخته و آن را نابودكننده حرفه 
رايتر  مى دهد.  لقب  روزنامه نگارى 
همچنين به نويســندگان تازه كار 

پيشنهاد مى كند كه بيشتر شعر بخوانند تا بتوانند قوه تخيل خود را تقويت كنند.

نشريات جهان

عكس روز / مسئوالن خودمان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

قابل توجه كاربران فضاى مجازى ! وزير ارتباطات با اين لباس غير رسمى، فرزندش را بغل كرده و به راهپيمايى 
روز قدس آمده است... پس لطفاً هر روز از فالن وزير و وكيل سابق و اسبق اروپايى كه با اتوبوس يا پاى پياده 
در شــهر رفت و آمد مى كنند، عكس نگذاريد... مسئوالن محترم خودمان هم بلدند حتى وقتى هنوز وزيِر 
سابق نشده اند، گاهى ساده و غير رسمى، با تى شرت و شلوار كتان به كوچه و خيابان بيايند و لباس رسمى را 

بگذارند براى شهروندانى كه چهره و هيكلشان بدجور شبيه باديگاردهاست!

روزمره نگارى

حسين احمدى
باورم بشود يا نه، توفيرى ندارد 
هزار 
پالستيك  دادم، چهار  تومان 
ميــوه يك كيلويــى گرفتم. 
هزارتومان كارت كشيدم 
و از داروخانــه با يك قوطى 
پماد و يك عدد داروى دست 

توى سوپرى هم همين طور... 
تا چشــم كار مى كرد قيمت 
كاالها، اضافه وزن پيدا كرده 
 هزارتومانى هم 
آنجا تقديم حسابدار كردم تا 
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