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خط  خبر

انتقام پرايد از كمدين خندوانه!
 :20:30 وب گــردى 
زاده  كرباليــى  اميــر 
بازيگــر ســينما، تئاتر و 
تلويزيون طى يك حادثه 
رانندگــى مصدوم شــد. 
امير كرباليــى زاده بازيگر 
تلويزيون و تئاتر، كه اين 
روزها به عنــوان كمدين 
«خندوانه» و اجراى اســتنداپ كمدى مشهور شده است، به 
دليل تصادف با ماشين در بيمارستان بسترى شد.   كرباليى 
زاده با انتشــار عكس و متنى در صفحه شخصى خود نوشت: 

پرايد باالخره انتقامش را از من گرفت. 

انتقال 4 محكوم ايرانى از 
ارمنستان به كشور

فارس: در چارچوب همكارى هاى حقوقــى و قضايى چهار 
محكوم ايرانى از ارمنستان به ايران منتقل شدند. رئيس كميته 
انتقال محكومان وزارت دادگســترى گفــت: اين محكومان 
ايرانى كه در زندان هاى ارمنستان دوران حبس خود را سپرى 
مى كردند، در چارچــوب همكارى هاى حقوقى و قضايى بين 
دو كشور از ارمنستان به ايران منتقل شدند. وى افزود: ادامه 
محكوميت اين افراد در زندان هاى كشورمان انجام خواهد شد.
محمود عباسى ادامه داد: ساير محكومان دو كشور در چارچوب 
موافقت نامه همكارى بين ايران و ارمنســتان در آينده مبادله 
خواهند شد. وى خاطرنشان كرد: از ابتداى امسال تاكنون صدها 
محكوم ايرانى از كشــورهاى مختلف به ايران منتقل شده اند، 
همچنين بيش از 500 محكوم افغانستانى محبوس در زندان هاى 

ايران آماده تحويل به مقام هاى كشور متبوع شان هستند. 

كشف جسد  سوخته پسر 7 ساله 
ماهشهرى

خبرآنالين: جنازه پسربچه 7 ساله ماهشهرى پس ازمفقود شدن 
در حالى در خرمشهر كشف شد كه در شعله هاى آتش مى سوخت.  
صبح چهارشنبه 16 خرداد زن جوانى هراسان به پليس شهرستان 
ماهشهر در استان خوزستان رفت و ناپديد شدن پسرش را گزارش 
كرد. اين مادر گفت: پسرم براى خريد از خانه بيرون رفت اما ديگر 
برنگشت. در بررسى تصاوير دوربين هاى مداربسته اطراف محل 
زندگى پسر 7 ساله، مشخص شد او درحالى كه مقدارى پول در 
دست داشت وارد سوپر ماركت مى شود، اما بعد از خروج به طرز 
مرموزى ناپديد مى شــود. عصر همان روز يك كارگر شهردارى 
خرمشهر كه به سمت جزيره مينو  مى رفت، متوجه شعله هاى 
آتش در ميان بوته ها شــد. مرد جوان زمانى كــه به كانون آتش 
نزديك شد جسدى را در حال سوختن مشاهده كرد.   به دنبال 
تماس اين كارگر جوان؛ بازپرس ويژه قتل عمد خرمشهر و تيم 
بررسى صحنه جرم راهى محل شدند. از آنجا كه جسد سوخته بود 
براى تعيين جنسيت به پزشكى قانونى فرستاده شد و در نخستين 
بررسى ها دريافتند جسد متعلق به يك پسر بچه است. كارآگاهان 
در بررسى ها متوجه پرونده مفقودى پسر 7 ساله اى شدند كه چند 
ساعت قبل در ماهشهر ناپديد شده بود.  در ادامه مادر كودك قطعه 
باقى مانده از لباس نيم سوخته فرزندش را شناسايى كرد.  عليرضا 
باوى، دادستان خرمشهر در اين رابطه گفت: آزمايش «دى ان اى» 
از جسد سوخته انجام شده است و دســتور آزمايش «دى ان اى» 
از خانواده پسر گمشده نيز صادر شده است  تا با انجام آزمايشات 
اين اطمينان حاصل شود كه جسد متعلق به پسر گمشده است. 

تحقيقات براى شناسايى عامل اين جنايت نيز ادامه دارد. 

خط  خبر

باشــگاه خبرنگاران: رئيس كل دادگســترى استان 
تهران از اجراى حكم قاتل بنيتا پس از پايان ماه مبارك 
رمضان خبر داد. اسماعيلى در خصوص آخرين وضعيت 
اجراى حكم قاتل بنيتا گفــت: فرآيند مربوط به اجراى 
حكم انجام شــده و پرونده در اختيار اجراى احكام قرار 

گرفته است.
وى افزود: با توجه به اينكه پرونده شاكى خصوصى دارد، در 

اولين فرصت زمان اجراى حكم مشخص مى شود.
رئيس كل دادگسترى اســتان تهران تصريح كرد: با توجه به 
اينكه در روز هاى پايانى ماه مبارك رمضان هستيم، معموالً در 
اين ايام حكم اجرا نمى شود، پس از پايان ماه مبارك رمضان 

تعيين وقت صورت گرفته و حكم به اجرا درمى آيد.
اسماعيلى در خصوص متهم رديف دوم پرونده قتل بنيتا هم 
اظهار داشت: با توجه به اينكه بخشى از موضوع نياز به بررسى 

مجدد داشــت پرونده به دادسرا برگشــت و منتظر تكميل 
تحقيقات دادسرا هستيم.

اين گزارش حاكى است، شعبه نهم دادگاه كيفرى يك استان 
تهران به رياست قاضى محمدى كشكولى، متهم رديف اول 
پرونده قتل بنيتا را به اتهام قتل عمد به قصاص، در ارتباط با 

آدم ربايى به 22 ســال و 6 ماه حبس، رها كردن طفل به 17 
ماه حبس، مباشرت 15 ســال حبس، 111 ضربه شالق، رد 
عين مال مسروقه، ديه و دو سال تبعيد به ديوان دره محكوم 
كرده است. 29 تير سال 96 بود كه خبر ربوده شدن دختربچه 
هشت  ماهه اى در رسانه ها منتشر شد؛ ماجرا از اين قرار بود كه 
پدر بنيتا براى باز كردن در پاركينگ از خودرو پياده مى شود 
تا خودرو را داخل پاركينگ ببرد، اما در همين حين، دو عابر 
پياده اى كه درمحل حضور داشــتند، با مشــاهده خودروى 
روشن، ســوار خودرو مى شــوند و خودرو و بچه را با هم به 

سرقت مى برند. 
جســت وجو ها براى يافتن كودك هشــت ماهــه چند روز 
ادامه داشــت تا اينكه پس از 6 روز و به رغــم تمام تالش ها، 
جسد دختربچه داخل خودروى به ســرقت رفته در يكى از 

خيابان هاى پاكدشت ورامين پيدا شد! 

خط قرمز- عقيل رحمانى: با تالش شــبانه روزى پليس 
فرودگاه مشــهد و دســتورهاى قاطع قضايــى، اعضاى باند 

كالهبردارى تلفنى در مشهد و شيراز زمينگير شدند.
اوايل ارديبهشت ماه پليس فرودگاه شهيد هاشمى نژاد مشهد 
حين اسكن بار همراه يكى از مســافران پرواز مشهد - شيراز 
متوجه وجود تعداد زيــادى كارت بانكى كه به طرز ماهرانه اى 
داخل بار همراه مسافرى جاسازى شده بود، مى شود. در ادامه 
مأموران به صورت نامحســوس وى را تعقيب و متهم را پس از 
هماهنگى با ســپاه فرودگاه، در گيت ورودى پرواز بازداشــت 
مى كنند و لوازم همراه وى را مورد بازرســى قرار مى دهند. در 
نتيجه اين اقدام 80 عدد كارت عابربانك با هويت هاى مختلف 

كشف مى شود.
با كشــف اين حجم از كارت هاى عابربانك شــك مأموران به 
ســمتى مى رود كه فرد بازداشت شــده به واسطه كارت هاى 

مكشوفه دست به كالهبردارى هاى مختلف زده است.
برهمين اســاس موضوع به مقام قضايى اطالع داده مى شود و 
دستور بازرسى محل ســكونت وى صادر مى شود. منزل فرد 
بازداشت شده كه در اعترافاتش آدرس آن را در خيابان مصلى 
ذكر كرده بود مورد تفتيش پليس قرار مى گيرد كه در پى اين 
اقدام 90 كارت بانكى ديگر به همراه 20 پوكه ســيم كارت با 

شماره هاى مختلف و يك سرويس طال كشف شد.
با كشف عابربانك هاى ديگر شــك مأموران به يقين تبديل و 
مشخص مى شود فرد دستگير شده از كارت هاى عابربانك براى 

اقدامات مجرمانه استفاده مى كرده است.
برهمين اســاس ماجرا به قاضى حقدادى جانشين سرپرست 
دادسراى ناحيه 7 مشهد اطالع داده مى شود. در ادامه متهم به 

دادسراى ناحيه 7 منتقل و مورد بازجويى قرار مى گيرد.
متهم كه مى دانســت هيچ راهى براى فــرار و كتمان حقيقت 

ندارد پرده از كالهبردارى هاى تلفنى خود و ديگر همدستانش 
برداشت و مدعى شد: دوستان من در شهر شيراز حضور دارند. 
كارت ها را آن ها براى من تهيه مى كننــد. در ازاى تحويل هر 

كارت 80 هزار تومان به آن ها مى دهم.
من هم براى زن جوانى به نام الهــام كار مى كنم كه به صورت 
تلفنى با او در ارتباط هستم. شماره كارت ها را به او مى دهم و هر 
بار او بامن تماس مى گيرد و از من مى خواهد كه پول واريز شده 

را به حسابش منتقل كنم.

كالهبردار حرفه اى ادامه داد: من هــم موجودى كارت هارا يا 
طال مى خرم يا به كارت هديه تبديل مى كنم و پس از آن دوباره 
تبديل به پول نقد مى كنم و پول را به حساب الهام واريزمى كنم. 
سرويس طالى كشف شده را هم با موجودى يكى از كارت ها، 
12 ميليون تومان خريدم كه به همين شيوه قرار بود اقدام كنم. 
اين گزارش حاكى اســت، در ادامه تحقيقات مشــخص شد 
فرد بازداشت شــده باهمكارى ديگر اعضاى باند با استفاده از 
شيوه قديمى «شما برنده شــده ايد!» با طعمه هاى خود تماس 
مى گرفتند و تحت عنوان اينكــه از راديو جوان و يا اپراتورهاى 
تلفن همراه با شــما تماس گرفته ايم، طعمه هاى خود را پاى 
دستگاه عابربانك مى كشاندند و با ترفند هاى مختلف موجودى 

حساب مالباختگان را به كارت هاى بانكى منتقل مى كردند.
برهمين اســاس نيابت قضايى صادر و تيمى از مأموران پليس 
فروگاه شهيد هاشــمى نژاد مشهد به شــيراز اعزام شدند. در 
ادامه مأموران موفق شدند ســه عضو ديگر باند را هم دستگير 
و حدود 69 كارت عابربانــك ديگر هم از محل اختفاى اعضاى 

باند كشف كنند.
با دستگيرى اعضاى باند كالهبردارى تلفنى در شيراز، پرونده 
به شعبه 751 بازپرسى ارجاع و قاضى امير حسين جوانبخت 

تحقيقات قضايى در اين زمينه را ادامه داد.
در ادامه رســيدگى هاى قضايى مشــخص شــد، اعضاى باند 
حرفه اى «شما برنده شده ايد!» تا به امروز بيش از 500 ميليون 
تومان از افراد مختلف كالهبردارى و حساب هاى آن ها را خالى 
كرده اند! همچنين مشخص شــد يكى از اعضاى باند در ازاى 
انتقال هر بار وجوه كالهبردارى شده 500 هزارتومان نصيبش 
مى شده اســت. اين گزارش حاكى از آن اســت، عامل ديگر 
كالهبردارى كه زن جوانى مى باشد در زندان به سرمى برد و از 

آنجا فعاليت اعضاى باند را هدايت مى كرده است.

 چوبه دار درانتظار قاتل بنيتا

ترفند «شما برنده شده ايد» هنوز قربانى مى گيرد

باند كالهبرداران تلفنى در تور  پليس هك برنامه هاى جنگ زيردريايى 
ايســنا:  روزنامه واشــنگتن پســت از 
قــول منابعــى ناشــناس گــزارش داد، 
هكرهــاى دولــت چيــن كامپيوترهاى 
مقاطعه كاران(پيمانكاران) نيروى دريايى 
آمريــكا را هك كــرده و حجم زيــادى از 
داده هــاى حســاس را درباره يــك پروژه 

زيردريايى به سرقت برده اند.
روزنامه واشــنگتن پســت نوشــت، اين 

داده هاى حساس شامل برنامه هاى مربوط به يك موشك مافوق صوت ضد ناو مورد 
استفاده در زيردريايى هاى آمريكايى است.

مقام  آمريكايى كه خواســت نامش فاش نشــود به اين روزنامه گفت كه اين هك 
اطالعات در ژانويه و فوريه سال جارى ميالدى صورت پذيرفته است.

نيروى دريايى آمريكا در پاسخ به پرسشى از سوى رويترز اعالم كرد: براساس مقررات 
فدرال، اقداماتى در دست انجام است كه كمپانى ها را ملزم مى كند تا در زمان وقوع 
يك حمله هكرى كه بر شــبكه هاى ما اثر بالقوه يا واقعى مى گذارد، دولت را مطلع 
كنند. در حال حاضر نمى توان جزئيات بيشترى را اعالم كرد. سخنگوى سفارت چين 
نيز از طريق ايميل به رويترز اعالم كرد كه مقام هاى سفارت از اين مسئله اطالعى 
ندارند و افزود، دولت پكن امنيت سايبرى قوى دارد و به شدت با هرگونه حمله اى 
سايبرى مخالف است و با آن مبارزه مى كند. هكرها مقاطعه كارى(پيمانكارى)را كه 
براى مركز جنگ زيردرياى نيروى دريايى آمريكا مســتقر در نيوپورت، رودآيلند 
كار مى كند، هدف قرار دادند. روزنامه واشــنگتن پست همچنين از قول اين منابع 
ناشناس گزارش داد، داده هاى هك شده 614 گيگابايت است كه به پروژه موسوم به 
«اژدهاى دريا»،سيگنال ها و داده هاى حسگر، اطالعات اتاق راديو زيردريايى مرتبط 
با سيستم هاى رمزنگار و مركز نگهدارى جنگ الكترونيك واحد ساخت زيردريايى 

مرتبط هستند. 

دادستان جيرفت خبر داد
دستگيرى عامالن شهادت مامور

نيروى انتظامى 
مهر: دادستان عمومى و انقالب شهرســتان جيرفت از دستگيرى عامالن اصلى به 
شهادت رسيدن مامور نيروى انتظامى جيرفت طى كمتر از چند ساعت پس از وقوع 
حادثه خبر داد. حسين سالمى گفت: جمعه شب گذشته ماموران نيروى انتظامى 
جيرفت پس از كسب گزارشــى مبنى بر انتقال يك محموله سنگين مواد مخدر از 
جنوب استان كرمان به مقصد ديگر استان هاى كشور، بالفاصله توقيف محموله مواد 
مخدر را در دستور كار خود قرار دادند. وى ادامه داد:برهمين اساس ماموران حين 
گشت در ورودى محور كهنوج به جيرفت به يك دستگاه خودروى سمند مشكوك 
مى شوند و دســتور توقف خودرو را صادر مى كنند كه بالفاصله قاچاقچيان مسلح 
اقدام به تيراندازى به سمت ماموران مى كنند طى اين اقدام يكى از ماموران پليس به 
شهادت رسيد و دو نفر ديگر زخمى شدند. دادستان جيرفت عنوان كرد: قاچاقچيان 
مسلح در تاريكى هواجلوى يك دستگاه خودروى عبورى را مى گيرند و راننده را پياده 
مى كنند و با آن وسيله از محل حادثه متوارى مى شوند. اين مقام قضايى تصريح كرد: 
چند ساعت بعد دو نفر از عامالن اصلى حادثه در رودبار جنوب شناسايى و دستگير 
شــدند. وى عنوان كرد: در اين عمليات 590 كيلوگرم موادمخدر از نوع ترياك از 

قاچاقچيان مسلح به همراه يك دستگاه خودروى سمند كشف و ضبط شده است.

با شكايت يكى از بانك هاى دولتى صورت گرفت
محكوميت يك واردكننده به بازگرداندن ارز دريافتى 
فارس: مديركل تعزيرات حكومتى استان فارس گفت: يك وارد كننده كاال به دليل 
عدم اجراى تعهدات به بازگرداندن ارز دريافتى به بانك و تعليق يك ســاله كارت 
بازرگانى محكوم شد. على مبشرى گفت:پرونده با شكايت يكى از بانك هاى دولتى 
مبنى بر تخلف يك وارد كننده در عدم انجام تعهدات نسبت به وارد كردن كاالى مورد 
نياز كشور، موضوع در تعزيرات حكومتى مورد رسيدگى  قرار گرفت. وى افزود: در 
بررسى ها مشخص شد فرد متخلف با وجود در اختيار داشتن ارز دولتى، به طور كامل 
به تعهدات خود عمل نكرده است. مبشرى تصريح كرد: با محرز شدن تخلف و تكميل 
تحقيقات، شعبه رسيدگى كننده حكم به پرداخت 38 هزار يورو به بانك شاكى صادر 

و همچنين طبق اين حكم كارت بازرگانى متخلف به مدت 6 ماه به تعليق در آمد.

 روزنامه واشــنگتن پســت از 
قــول منابعــى ناشــناس گــزارش داد، 
هكرهــاى دولــت چيــن كامپيوترهاى 
مقاطعه كاران(پيمانكاران) نيروى دريايى 
آمريــكا را هك كــرده و حجم زيــادى از 
داده هــاى حســاس را درباره يــك پروژه 

رئيس كل دادگســترى استان 
تهران از اجراى حكم قاتل بنيتا پس از پايان ماه مبارك 
رمضان خبر داد. اسماعيلى در خصوص آخرين وضعيت 
اجراى حكم قاتل بنيتا گفــت: فرآيند مربوط به اجراى 
حكم انجام شــده و پرونده در اختيار اجراى احكام قرار 

وى افزود: با توجه به اينكه پرونده شاكى خصوصى دارد، در 

رئيس كل دادگسترى اســتان تهران تصريح كرد: با توجه به 

با موافقت كلى اتحاديه جهانى كشتى

مشهد ميزبان جام جهانى كشتى آزاد شد 
گفت و گو با محمدرضا سنگرى و محمد گلريز

به بهانه دومين سالگرد درگذشت استاد حميد سبزوارى

اين بانگ آزادى است...
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نگاهى به برنامه پرمخاطب تلويزيون در ماه رمضان 
كه يك دهه از عمر آن مى گذرد

ماحصل ماه عسل
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مردم

گفت و گو

نگاهى متفاوت به كوره هاى آجرپزى و تعزيه
زندگى آن 10 نفر

 مردم  تصاويرى از حضور گــروه وارثين در كوره هاى آجرپزى 
مدتى پيش در فضاى مجازى منتشر شــد، درباره اين تصاوير 

توضيح مى دهيد؟
بله اين آخرين برنامه اى بوده كه به همت عكاسان جهادى وارثين انجام 
شده؛ البته يك نكته اى كه بايد بگويم اين است كه در بحث كمك رسانى 
ما هميشه ســعى مى كنيم، هر چيزى كه به دســت بچه هاى نيازمند 
مى رسانيم به صورت جايزه باشد. يعنى برايشان مسابقه برگزار مى كنيم. 
مثالً در همين كوره هاى آجرپزى ما مســابقه فوتبال برگزار كرديم و به 
بهانه فوتبال به اين ها كفش و لباس و كيف و لوازم مدرسه هديه داديم. 
بعــد در همين حين كه بچه ها همه در زمين بازى جمع شــده بودند، 
پزشــكانى كه با گروه ما همكارى مى كنند والدين اين بچه هارا معاينه 
كردند. ما هزينه داروى اين بيماران را هم با داروخانه منطقه حساب كرديم 
و درنتيجه در اين برنامه، هم ويزيت رايگان شدند هم داروى رايگان تحويل 
گرفتند. خوشبختانه االن همكارى بچه ها با گروه به سطحى رسيده كه 
همــه مى خواهند در نيكى كردن ازهمديگر جلو بزنند. اينجا تنها جايى 

است كه سبقت مجاز است.

درباره نمايشــگاه چشــم ما حيرت هم توضيح مى دهيد؟ اين 
نمايشگاه روى عكاسى شما از مراسم اربعين تمركز دارد. چطور به 

اين موضوع پرداختيد؟
بحث اربعين هميشه براى من مهم بوده؛ من هم مثل خيلى از هموطنانم 
عاشق بودم، دلداده سيدالشــهدا بودم كه اين مسير را جلو رفتم. يعنى 
از بچگى هرجا اســم امام حســين (ع) مى آمد، جلو مى رفتم. در بحث 
اربعين هم اولين بار ســال 81 بود كــه به كربال رفتم. آن موقع تازه مرز 
عراق بى حســاب و كتاب شده بود و من پياده از مرز وارد عراق شدم. آن 
موقع حتى يك عكس كوچك هم از اين مراســم در اينترنت نبود، ما از 
بين الحرمين اصالً نماى باز نداشــتيم. اما اين دلدادگى باعث شد كه با 
همان دوربين كامپكت ساده اى كه داشتم از اين مراسم عكاسى كنم.اين 
حضور يك جورهايى برايم مثل كشف و شهود بود، چندسال بعد وقتى 
دوباره به اين سفر رفتم، ديگر عكاسى نكردم و شروع كردم به فكر كردن. 
به اين نتيجه رســيدم كه بحث اربعيــن خيلى پيچيده تر از اين نمايش 
حضور اين جمعيت چند ميليونى است كه ما در ظاهر مى بينيم؛ كه اين 
عزادارى و ســينه زنى و پياده روى فقط اليه رويى قضيه است. همانجا 
بود كه تصميم گرفتم عميق تر به اين موضوع نگاه كنم. ديدم هركســى 
در هرجاى دنيا اگر آزادى خواه است، صلح طلب است، خداپرست است، 
مسيرش اربعين اســت. من از بصره شروع كردم به پياده روى به سمت 
كربال. مسيرى حدوداً 600 كيلومترى. سفرم هم 40 روز طول كشيد. در 
اين مسير هرچه من بيشتر جلو مى آمدم بيشتر شوكه مى شدم؛ اين حجم 
از ارادت اصالً برايم باوركردنى نبود. تا اينكه از سال 93 يعنى بار ديگرى 
كه به كربال رفتم قضيه را يك جور ديگرى ديدم و سعى كردم عكاسى ام 

داستان محور باشد.
اين 10 نفرى كه داستان زندگى شان را روايت مى كنيد، از همين 

جا مقابل دوربين شما قرار گرفتند؟
بله. در اين مدت من 10 قصه و روايت خاص پيدا كردم. اولين قصه ام، 
ماجراى حضور يك فرد مسيحى اهل بصره در موكب عزادارى اربعين 
بود. برايم جالب بود كه ببينم اصًال اين مســيحى در مراســم اربعين 
چه حرفى دارد؟ داســتان بعدى مادر يك شهيد مدافع حرم بود كه 
در شهر نجف زندگى مى كرد و از خادمان اربعين بود.پسر اين زن در 
سامرا شهيد شده بود. ماجراى زندگى او، داستان زندگى تعداد زيادى 
از زنان ســرزمين عراق بود. يكى ديگر از روايت هاى خاص ماجراى 
يكــى از نيروهاى ويــژه پليس عراق بود كه تالشــش حفظ امنيت 
در اين مراســم بود و همين طور كه جلو رفتــم به آدم هاى ديگرى 
رســيدم كه هركدام يك قصه خاص داشتند. درحقيقت من در كربال 
دنبال سيدالشهدا نگشتم. من سيدالشهدا را در ارادت و عشق ناتمام 
آدم هايى پيدا كردم كه در ايام اربعين به زائران سيدالشــهدا خدمت 
مى كردنــد. در ايام اربعين 30 ميليون زائر به كربال مى روند، پس 30 
ميليون قصه وجود دارد، ما مى توانيم بگرديم ببينيم امام حسين(ع) 

كجاى زندگى اين ها بوده كه امروز همه اينجا جمع شده اند.
نمايشگاه چشم ما حيرت تصاوير مربوط به همين افراد است؟

يك بخش از تصاوير اين نمايشگاه روايت زندگى همين 10 نفر است. 
اين نمايشــگاه يك بار ماه رمضان در مشهد و در ورودى باب الجواد 
حرم مطهر رضوى داير شــد؛ از ديروز هم اين امكان فراهم شده كه 
در ميدان امام حســين(ع) به مدت 10 روز اين نمايشگاه برپا شود؛ 
البته همزمان با برگزارى نمايشــگاه عكس، از ساعت 19، 40 نفر از 
هنرمندان گروه تعزيه ســماوه عراق هم در ميدان امام حســين(ع) 
حضــور دارند و به زبان عربى تعزيه اجرا مى كنند؛ ما براى اين تعزيه 

راوى ايرانى انتخاب كرديم تا مردم متوجه روايت ها بشوند. 
در قسمت بيوگرافى صفحه اينستاگرامتان يك جمله جالب هم 
داريد؛ «ننگ بر جنازه عكاسى كه دوربينش خونى نباشد.» درباره 

اين جمله توضيح مى دهيد؟
بله اين جمله درحقيقت اقتباســى از جمله اى اســت كه در فيلم چ 
آقاى حاتمى كيا شنيدم. در اين فيلم بابك حميديان كه نقش اصغر 
وصالى را بــازى مى كند در يك ديالوگ مى گويــد:« ننگ بر جنازه 
پاسدارى كه در خشاب اســلحه اش فشنگ مانده باشد» همانجا من 
هم اين جمله به ذهنم رسيد؛ البته رويكرد اين جمله صرفاً به خودم 
اســت. به نظرم يك عكاس در اين حرفه، در سبك كارى اى كه من 
انتخاب كردم، بايد تا آخرين لحظه پاى عكاســى اش بايســتد، يعنى 
اگــر يكى مثل من قرار باشــد بميرد، قطعاً بايد پــاى اعتقادش و با 

دوربينش بميرد.

درباره عكاسى كه جهادى عكس مى گيرد

شاتر براى شليك به قلب محروميت

 بحث محروميت زدايى را هم همچنان دنبال مى كرديد؟
بله، من معتقدم كه كالً اين دو حوزه در ارتباط مستقيم با هم قرار دارد. محروميت چطور 
برطرف مى شود؟ با رونق حوزه اقتصاد. تا وقتى كه مشكالت اقتصادى يك منطقه رفع 

نشود، محروميت آن منطقه هم تمامى ندارد.
براى پرداختن به اين دغدغه هايى كه داشتيد كجا ها رفتيد؟

هرجايى كه فكرش را بكنيد. من تقريباً به همه استان هاى كشور و بيشتر مناطق محروم سر زده ام.
در پرداختن به مشكالت اين مناطق محروم چه رويكردى داشتيد؟

رويكرد من اميدآفرينى بود. هر گزارشى كه در اين مدت از من در مناطق محروم كار شده 
پر از اميد است. من هميشه و همه جا گفته ام كه وقتى به اين مناطق مى روم مى بينم 
محروم منم. محروم يكى مثل من است كه از خيلى از چيزهايى كه اين ها دارند دور است. 
درست است كه اين ها آب ندارند، گاز ندارند، اما هنوز پيوندهاى خانوادگى بين شان مهم 
است، هنوز همگى با هم دور يك سفره مى نشينند غذا مى خورند؛ حاال شايد از امكانات 

دور باشند اما دارايى هايى هم دارند كه مى توان روى همان ها دست گذاشت.

روايت

رويكردمان
 اميدآفرينى

 است

از مســيرى كه انتخاب كرديد، راهى كه شما را از عكاسى مطبوعاتى 
جدا كرد پشيمان نيستيد؟

نه اصالً. از نظر من رسانه يا عكس، يا بايد باعث يك اتفاق بشود يا جلوى يك اتفاق 
را بگيرد، وگرنه ما بايد برويم ثبت احوال كار كنيم. من وقتى اين راه را شروع كردم 
هيچ چيزى نداشتم، اصالً تجهيزاتى براى عكاسى نداشتم. اما همه پس اندازم را دادم 
و تجهيزات خريدم. همان روزها هم كه تازه كار را شروع كرده بودم به مادرم گفتم 

كه من فكر مى كنم آدم بايد براى عشقش هزينه بكند و اين كار، عشق من است.
خانواده شما مخالف اين سبك زندگى شما نيست؟

نه خوشــبختانه. من با همسرم، خانم عرفانه السادات سيدمحمدى، هم در همين 
اردوهاى جهادى آشنا شدم. ما با هم در يك روستاى خيلى محروم آشنا شديم، آن 
موقع ايشان از طرف يك گروه جهادى براى عكاسى به آنجا آمده بود، اين آشنايى 
باعث ازدواج ما شد و االن ايشان يكى از اعضاى ثابت عكاسان جهادى وارثين است 

و همه جا با من همراه است.

روايت

از مسيرمان
 پشيمان
 نيستيم

 مردم  لنز دوربين اين عكاس بيشــتر روى 
مى چرخد  فراموش شــده  مردم  ســادگى هاى 
تا هــاى و هــوى زندگى شــهرى. عكاســى 
كــه به همــه جاى ايران ســر زده و از ســقز 
كردســتان تا جازموريان كرمان و از شهريانچ 
سيستان وبلوچســتان تا طبــس و مازندران و 
حتى خارج از ايران عكس دارد. عكس هايى پر 
از رنگ و لعاب كه بيشتر بوى زحمت مى دهند 

تا تلخى.
«مجتبى حيدرى» عكاس 34 ســاله  اى است 
كه 6 ســالى مى شود عكاس «جهادى» شده تا 
با دوربينش به ناشــناخته  ها سفر كند. «قضيه 
حضورم در اردوهاى جهادى و عكاسى از مناطق 
محروم به ســال 89 برمى گردد. روال كار اين 
گونه بود كه بسيج سازندگى از عكاسان دعوت 
مى كرد و به شكل يك كاروان رسانه اى آن ها را 
در شــهر مستقر مى كردند و به اين خبرنگاران 
و عكاسان مى گفتند فردا فالن ساعت به فالن 
روستا مى رويم. بعد شــما تصور كنيد در يك 
روســتايى كه 200 نفر جمعيت دارد، ناگهان 
پر از 40-30 نفر خبرنگار و عكاس و فيلمبردار 
مى شود. تا سال ها اين سبك كار رسانه اى ادامه 
داشت. اين سبك كار هزينه هاى زيادى داشت؛ 
چون مثــًال اين تيم رســانه اى را با هواپيما از 
تهران به شهرهاى مختلف مى بردند و در ضمن 
كار به شــكل مطلوبى انجام نمى شد. خودم به 
هيچ وجه اين سبك كار را نمى پسنديدم. براى 
همين از دو ســال پيش و بقيه دوستانم روش 
جديدى را در بسيج ســازندگى شروع كرديم. 
به اين صــورت كه ما هم بــا بچه هاى اردوى 
جهادى همراه مى شــويم و كنار آن ها هستيم 
و مثل آن ها كل مدت اردوى جهادى در روستا 

هستيم».

 ما عكاس «جهادى» هستيم
آقاى حيدرى مى گويد كه او و دوستان عكاسش 
اوايــل در عكس گرفتــن از بچه هاى جهادى 
موفق نبوده و خود دليل اين شكســت را اين 
گونه بيان مى كند: «موقعى كه مى خواســتيم 
از بچه هاى جهــادى عكس بگيريم يا مصاحبه 
كنيم، روى خوش نشــان نمى دادند. براى من 
هميشه اين سؤال بود كه چرا واكنش هاى اين 
بچه ها اين شــكلى اســت. تا اينكه يك آرشيو 
عكس از اين بچه ها به دســتم رســيد و ديدم 
كــه اين ها در همه حال در اردوهاى جهادى از 
خود عكس دارند. پس چرا به ما عكاس ها روى 
خوش نشــان نمى دهند؟ خب پاسخ اين سؤال 
مشخص است. شما تصور كنيد كه يك كاروان 
را دو ساعت مى برند داخل يك روستا و در اين 
دو ساعت مى خواستند هم با بچه ها رفيق شوند 
هم صميمى بشوند هم عكس بگيرند. خب اين 
نشدنى است. اينجا بود كه فهميدم اين ها واقعاً 
با دوربين مشــكلى ندارند. با كســى كه پشت 

دوربين است، مشكل دارند». 

 عكاسى شغل من نيست!
«گمشــده خودم را پيدا كردم» تعبيرى است 
كه عكاس جوان از حضور در اردوهاى جهادى 
دارد. «من سال ها عكاس بودم اما واقعاً لحظاتى 
كه در اردوهاى جهادى هستم يا خودم شخصاً 
سفر مى كنم، عكاسى نمى كنم، زندگى مى كنم 
و وقتى به تهران مى آيم، اذيت مى شوم. نگاهم 
به عكاســى به عنوان شــغل نيست»؛ عكاسى 
از ســوژه هايى كه گاه بزرگ ترين حســرتش 
مى شــوند. «يكى از حســرت هاى هميشــگى 
من در ســفرهايم بچه هايى هســتند كه پر از 
اســتعداد هســتند؛ ولى به آن هــا بهايى داده 
نمى شود. آخرين روستايى كه من رفتم رودبار 

جنوب استان كرمان بود. آخرين روستاى اين 
منطقه كه بعد از آن دره است. تمام دختران و 
بچه هاى اين منطقه حافظ قرآن هستند. اصًال 

باوركردنى نيست». 

 به خاطر عكسم از من شكايت شد
آقاى حيدرى تلخى ها و شيرينى هاى زيادى را 
به چشم ديده و ثبت كرده است. شيرينى هاى 
كــه با آن لبخنــد زده و تلخى هايى كه همراه 
با آن شكســته است. «در عكاســى ها بچه ها 
هميشــه برايم خيلى مهم هستند؛ چون جايى 
كه بچه ها هســتند زندگى هست. اصًال هر جا 
مى خواســتم با اهالى روستا ارتباط بگيرم، اول 
با بچه ها ارتبــاط مى گرفتم و با آن ها همبازى 
مى شدم. سال گذشــته در سفرى كه به يكى 
از روســتاهاى اصفهان داشتم و گزارش آن در 
مجله مهر منتشر شد، واقعاً خرد شدم و اولين 
بار پشت دوربين شكســتم. خيلى سخت بود 
كه ببينم پسربچه اى كنار پدر و مادرى زندگى 

مى كند كه در حال مصرف هروئين هســتند. 
به چشــم خودم ســوختن آينده ايــن بچه را 

مى ديدم».
عكس هــاى حيــدرى از اين روســتا براى او 
دردسرســاز مى شود. «االن با قيد وثيقه آزادم! 
از من به خاطر نشــر اكاذيب شكايت كرده اند. 
چرا؟ چون واقعيت هاى اين روســتا را منتقل 
كردم. جالب اينكه با كســانى كه در آنجا مواد 
مصرف مى كنند و كســانى كه مواد را به دست 
مردم مى رسانند، كارى ندارند؛ اما من به جرم 
اينكه از واقعيت ها عكس گرفتم، مجرم هستم 
و براى عكاســى تا پاى مرگ هم رفتم. اين در 
حالى اســت كه ما بخش عمده اى از مشكالت 
مردم آن منطقه را انتقال داديم و بخشى از آن 

را هم با كمك خيرين حل كرديم».

 وقتى از ايتاليا به ما كمك مى كنند
آقــاى حيــدرى مى گويد عكس هايــش بايد 
مبــدا يــك تغيير باشــند وگرنه عكاســى را 
كنار مى گذارد. بارها شــده كه عكســى را در 
اينستاگرام منتشر كرده و با واكنش هاى مثبت 
همراه شده اســت. « چند وقت پيش عكسى 
در اينستاگرامم منتشــر كردم كه درباره يك 
پيرمرد دامدار به نام «خدابخش فرامرزي» اهل 
روستاي محروم پت كي از توابع جازموريان بود. 
او در ســال 1371 به همراه عطا تنها پسرش 
گله گوسفندان خود را براي چرا به زمين هاي 
اطراف روستا مي برند كه چندين دزد به آن ها 
حملــه مي كند و در اين اتفاق گله به ســرقت 
مي رود وعطا كه فقط 18 سال داشت با ضرب 
گلوله متاسفانه كشته مي شود و آقاي فرامرزي 

هم دست چپ خود را از دست مي دهد!
او در ســال هــاي بعد از اين اتفــاق مجدد به 
زندگــي باز مي گردد و با دختــر جواني به نام 
ماهي فرامــرزي نژاد ازدواج كــرد، خدابخش 
از همســر دوم خود در ســال گذشته صاحب 
فرزند پســري شده اســت به نام رسول، آقاي 
فرامرزي در حــال حاضر همچنان به دامداري 
مشغول اســت و زندگي سختي دارد. اين مرد 
گفت شما از كجا آمديد؟ من فقط يك يخچال 
مى خواهم. حاضرم چند رأس از گوسفندانم را 
هم بدهم. من هم اين عكس را در اينستاگرامم 
منتشر كردم. آقايى از ايتاليا اين عكس را ديد 
و كامنت گذاشت كه قضيه اين عكس چيست؟ 
مى خواهم كمك كنم و براى او يخچال بگيرم 
و پول واريز كرد. ما هم پول را به واســطه يكى 
از دوســتان به دست اين پيرمرد رسانديم. چه 

چيزى از اين بهتر؟»

 «اقتصاد مقاومتى» محور اصلى 
عكاسى هايم است

آقــاى حيدرى عكاســى را در دو حوزه دنبال 
مى كنــد. «گــزارش از اردوى جهــادى يك 
چيــز اســت. انعــكاس محروميت مــردم و 
محروميت زدايــى يك مقوله ديگر اســت. در 
طول سال هم در دو بخش خيلى جدى داريم 
كار مى كنيــم؛ يكــى بحث اقتصــاد مقاومتى 
اســت. يكى هم محروميت زدايى است. بعضى 
از خانواده هاى روستايى كارهاى اقتصادى خرد 
انجــام مى دهند كه بعضــى موفق اند و بعضى 
خيلى موفق اند. مثًال يكى از اين نمونه ها آقاى 
تندرو بود كه مركز پرورش زالو داشت و خيلى 
هــم موفق بود و االن آن قدر كارش گرفته كه 
به فكر صادرات هم هســت يا فرد ديگرى كه 
روحانى بود و عالوه بــر فعاليت هاى فرهنگى، 
پرورش شــترمرغ هم انجام مــى داد. افراد اين 
چنينى در سفرهايم زياد ديدم. خيلى از كسانى 
كه از آن هــا گزارش كار كردم يا به برنامه هاى 
اقتصادى تلويزيون دعوت شدند يا موسسات و 
خيريه ها به كمك آن ها شــتافتند. اصًال هدفم 
در عكاســى فقط اين نيست كه عكس بگيرم. 

عكس يا بايد باعث اتفاقى شود يا از بروز اتفاقى 
جلوگيرى كند و اگر عكاسى من چنين تأثيرى 

نداشته باشد، شغلم را عوض مى كنم!» 

 محروم ماييم نه اين مردم!
 آقاى عكاس حساســيت زيادى در برخورد با 
مردم دارد و كوچك تريــن بى احترامى را تاب 
نمــى آورد. «هميشــه به همــكاران خودم كه 
براى عكاســى به مناطق مى روند، مى گويم كه 
كســى حق ندارد با نگاه ترحــم به اين بچه ها 
نــگاه كند و خــودم هم ايــن كار را نمى كنم. 
ما قبًال نمونه هايى از عكاســان داشتيم كه در 
گوش بچــه مى زدند كه گريــه كند تا عكس 
ســياه ترى بگيرند. مــا اين دردهــا را بايد به 
چه كســى بگوييم؟ هيچ وقت به خودم اجازه 
نمى دهم به اين مردم از باال به پايين نگاه كنم. 
اين مردم آن قدر عزيز هســتند كه همنشينى 
با آن ها بركت اســت. بعد از همنشينى با اين 
مردم فهميــدم كه محروم منــم. زندگى اين 
مردم سخت هست. ســخت مى گذرد؛ اما تلخ 
نمى گــذرد. تصور كنيــد در منطقه اى كه آب 
نيست، برق نيست، سرويس بهداشتى نيست؛ 
اما در زندگى كنار هم خوش هستند. به معناى 
واقعى خانواده هستند. واقعاً زندگى مى كنند و 
از زندگى كردن لذت مى برند. يك بار پزشكى 
در يك منطقه آمد و شروع به صحبت با مردم 
كــرد. آن قدر با مــردم بد صحبــت كرد كه 
ناراحت شدم و گفتم كســى مجبورت نكرده! 
اصال نمى آمدى! بايد باور كنيم كه ما محروميم 

نه اين مردم!»

 نيمه گمشده ام را هم جهادى پيدا كردم
تمام سفرهاى آقاى عكاس و تمام خاطراتش با 
مردم براى او شيرين است؛ اما شيرينى بعضى 
خاطره ها بيشتر است. «تمام سفرهايم خاطرات 
شيرين من هســتند و به خود مردم اهالى هم 
هميشــه مى گويم كه قلبم را يــك جايى جا 
مى گذارم و برمى گردم. اما شــيرين ترين آن ها 
اين بود كه همسرم را هم در يكى از اين سفرها 
پيدا كردم.» خانواده آقاى حيدرى هميشــه با 
او و غيبت هــاى طوالنى مدتــش كنار آمده اند 
حتى به قــول خودش از او پيشــى گرفته اند. 
«من اين خوى ســفر كردن را از خانواده ام به 
ارث بردم. اصًال يكى بايد جلوى پدر و مادرم را 
بگيرد. [با خنده] براى همسرم هم آرزوى صبر 
مى كنم! البته امسال در اردوى جهادى همراه 
من بودند منتها من در يك روســتا و ايشان در 
يك روستاى ديگر و براى همين كل عيد را از 

هم دور بوديم». 

 حرف هاى نگفته زياد دارم
آقاى حيدرى تأكيد مى كند كه مردم فقط مردم 
تهران نيســتند و گاليه اى هم مى كند به كسانى 
كه به فكر مردم فراموش شده ايران نيستند. «چرا 
مردم ايران فقط مردم تهران و شــهرهاى بزرگ 
محسوب مى شــوند؟ من آدم هايى را مى شناسم 
كه نوك كوه زندگــى مى كنند و حتى جنگ را 
درك نكرده انــد؛ اما مى گويند تــا آخرين قطره 
خون پاى اين انقالب هستيم. اگر از من بپرسيد 
مســئوالن در اين مناطق چــه كار كردند، من 
قطعاً به شــما مى گويم خيلى به گوش آشناست. 
اصًال چى هســت؟ بايد به چه كسى بگوييم كه 
بچه هاى ســقز فقط تا ششــم ابتدايى مى توانند 
درس بخواننــد؟ االن به اين نتيجه رســيدم كه 
فقط اندازه خودم مى توانم كار كنم و اندازه خودم 
مى توانم حرف بزنم. قبــًال فكر مى كردم عكاس 
فقط عكس مى گيرد و تمام؛ اما االن فهميدم هر 
عكسى كه مى گيرم، ده برابر آن بايد حرف بزنم».

آنچه مى خوانيد

تمام سفرهايم خاطرات شيرين 
مــن هســتند و به خــود مردم 
اهالى هم هميشــه مى گويم كه 
قلبم را يــك جايى جا مى گذارم 
و برمى گردم. اما شــيرين ترين 
آن ها ايــن بود كه همســرم را 
هم در يكى از اين سفرها پيدا 

كردم
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قصار اآليات

مفهوم «َال اِكراه ِفى الّدين»
ْشُد ِمَن الَْغيِّ « هيچ اجبارى در دين نيست و راه از  يِن َقْد تََبيََّن الرُّ َال إِْكَراَه فِي الدِّ

بيراهه بخوبى آشكار شده است» (سوره مباركه بقره آيه 256)
اين فراز از آيه شــريفه از آياتى است كه بســيارى از مردم آن را در حافظه دارند، 
شنيده اند و گاهى به آن استناد مى كنند. بسيارى افراد به محض اينكه مى خواهند 
كار يا كوتاهى خود را توجيه كنند يا زير بار يك مسئوليت دينى و قانونى نروند، 
مى گويند: «ال اكراه فى الدين»؛ در حالى كه غالباً اين يك سوءبرداشت و بهتر است 
بگوييم سوء اســتفاده از آيه قرآن است. ابتدا بهتر است بدانيم شأن نزول اين آيه 
چيست و سپس به وجه اصلى تفسير آيه بپردازيم. مرحوم طبرسى در مجمع البيان 

به نقل از ساير مفسران پنج تفسير را براى اين آيه بيان كرده است:
1. آيه فقط درباره اهل كتاب است كه از آن ها «جزيه» گرفته مى شد. بدين معنى كه 

اگر از كسى جزيه گرفته  شود، ديگر او مجبور به پذيرش اسالم نمى شود.
2. درباره همه كفار است ولى بعد از آن با آيه قتال نسخ شد.

3. مراد اين اســت كه اگر كسى بعد از جنگ وارد اسالم شد، نگوييد كه به اكراه 
اسالم را پذيرفته اســت. به دليل اينكه بعد از جنگ وقتى به ميل و رضاى خود 

مسلمان شد، اسالمش درست است و او مجبور نبوده است.
4. اين آيه درباره دسته اى معّين از انصار نازل شد.

5. هدف، گروه بخصوصى نيست بلكه به طور كلى معناى آيه اين است كه در دين 
كه يك مسئله اعتقادى و قلبى است، اكراه و اجبارى نيست و فرد، آزاد و مخير است 
و اگر كسى را به گفتن شهادتين مجبور نمايند و او هم بگويد، اين قول به تنهايى 
نشانه ديندارى نيست. همچنين اگر متقابالً كسى را مجبور كنند و كلمه كفر آميز 
بگويد، كافر نخواهد بود، زيرا ايمان و كفر مربوط به زبان نيست و به قلب و باطن 
بستگى دارد و مقصود از دين هم همان دين معروف يعنى اسالم است يعنى دينى 

كه خدا آن را برگزيده است.
اين تفسير اخير بهترين و قابل قبول ترين قول در ميان اقوال مختلف است. اما در 
پاسخ به كسانى كه مى گويند اجبارى در دين نيست و مثالً حجاب، امرى اجبارى 
نيســت يا مى توان مســلمان بود و نماز نخواند يا روزه نگرفت و برخى مناسك و 
واجبات را انجام نداد، بايد گفت اين تفسيرى سراسر نادرست از اين آيه است. اين 
آيــه در مقام تأكيد بر اجبارى نبودن اصل دين در مقام پذيرش قلبى و اعتقادى 
اســت وگرنه اگر كسى دين را پذيرفت، بايد همه آن را بپذيرد و نمى توان بخشى 
از دين را با سليقه و خواست خود قبول نكرد! به قول قرآن كريم نمى توان «نُؤِمُن 
بَِبعض َو نَكُفــُر بَِبعض» بود چنانكه برخى كافران مى گفتند و دينى مطابق ميل 
خودشان را مى خواستند. اساساً «دين» برنامه و راهى است كه خداوند براى انسان 
با هدف رسيدن او به سعادت دنيوى و اخروى تدارك ديده است؛ بنابراين بايد اين 

دستورعمل را كامل پذيرفت و اجرا كرد. 
دين يك ماهيت به هم پيوسته و كلى است كه مانند يك پازل در نبود هر جزء آن، 
كلّش آسيب مى بيند و به هدف نمى رسد. وانگهى اگر معناى آيه شريفه اين بود كه 
هيچ اجبار و اكراهى در پذيرش دين و اجزاى آن وجود ندارد، ديگر چه ضرورتى 
براى تشريع دين وجود داشت و اگر قرار بود هر كسى هر اعتقادى مى خواهد داشته 
باشد، چه نيازى به ارسال ُرُسل و فرستادن كتاب هاى آسمانى بود و در اين صورت 
انسان با حيوانى كه دوست دارد هر طور مى خواهد در آزادى مطلق زندگى كند، 

چه فرقى مى كرد؟
تفسير زيباى ديگرى هم كه از اين آيه شده اين است كه «اكراه» با «اجبار» فرق دارد 
و به معناى «ناخوشايند» است. مفهوم «ال اكراه فى الدين» اين است كه در دين هيچ 
امرى كه براى انسان «ناخوشايند» و بر خالف فطرت او باشد وجود ندارد و اگر قرار 
بود اجبارى در دين نباشــد خداوند مستقيماً مى فرمود: «ال اجبار فى الدين» پس 

حتماً دليلى داشته كه از كلمه «اكراه» استفاده شده است.

خــبر

از سوى دفتر رهبر معظم انقالب 
ميزان زكات فطريه 8هزار تومان اعالم شد

معارف: بخش وجوهات پايگاه اطالع رسانى حضرت آيت اهللا خامنه اى مبلغ 
زكات فطريه امسال را اعالم كرد. بر اين اساس، حداقل مبلغ فطريه براى هر 
نفر 8هزار تومان (براساس قوت غالب گندم) و بر مبناى قوت غالب برنج هم 

قيمت سه كيلو برنج بر حسب نوع مصرف است.
همچنين كفاره غيرعمد روزى 2500 تومان و مبلغ كفاره عمد روزى 150 
هزار تومان تعيين شده است.  زمان وجوب زكات فطريه از غروب شب عيد 
فطر است و مراجع تقليد تأخير پرداخت آن را بعد از نمازعيد جايز نمى دانند، 
اما اگر كسى نماز عيد را نخواند، بايد فطريه را تا ظهر عيد پرداخت كند. ولى 
اگر دسترســى به فقير ندارد، مى تواند مقدارى از مال خود را به نيت فطريه 
جدا كرده و براى مستحقى كه در نظر دارد يا براى هر مستحقى كنار بگذارد 

و بايد هر وقت كه آن را مى دهد نيت فطريه كند.

 معارف/ سميه عابدى   اسالم طرفدار صلح 
و دوســتى اســت، اما براى حفظ كيان جامعۀ 
اسالمى و دفاع در برابر يورش دشمنان دستور 
جهاد و مبارزة مســلحانه داده اســت. هدف از 
جنــگ در اســالم دعوت به توحيد و رشــد و 
كمال انســان در دنيا و آخرت اســت و صلح و 
سازش مقدم بر جنگ است. در قرآن و روايات 
جهادگران از جايگاه ويژه و ممتازى نســبت به 
ديگران برخوردارند، بنابراين در جامعه اسالمى 
فرهنگ جهاد و شهادت بايد به صورت عمومى 
درآيد. در دعاى موســوم به مرزداران صحيفه 
ســجاديه، امام زين العابديــن(ع) ضمن دعا، 
اشــارات لطيفى به وجوب و جايــگاه جهاد و 
مرزبانى، ثمرات، موانــع و مقتضيات درونى و 
بيرونى آن داشــته اند كه شايســته است مورد 

توجه ويژه قرار بگيرد.

جايگاه جهاد و مرزدارى در اسالم  
هدف از جهاد در اســالم دعــوت به توحيد و 
رشــد و كمال انســان در دنيا و آخرت است. 
در آموزه هاى سياســى اســالم، جهاد يكى از 
مهم ترين اصولى اســت كه در آيــات قرآن و 
متون روايى بــه آن تأكيد شــده، چنانكه در 
روايات از جهاد به عامل اصالح و سعادتمندى 
جامعه ياد شده است[1]. از منظر اهل بيت(ع)، 
جهاد چنان در اســالم حائز اهميت اســت كه 
وجوب آن حفظ عزت و ســربلندى مسلمانان 
اســت[2] و فرار از آن معصيــت و گناه كبيره 

محسوب مى شود[3].
يكــى از ميدان هــاى مهم جهــاد در جامعۀ 
اسالمى مرزدارى است كه حراست و هوشيارى 
هميشــگى مجاهدان اين ميــدان را مى طلبد. 
رسول اكرم(ص) در اهميت مرزبانى فرموده اند: 
«يك شب نگهبانى در راه خدا برتر است از هزار 
شبانه روز كه شب هايش به عبادت و روزهايش 

به روزه دارى سپرى شود»[4].
در دعاى مرزداران صحيفۀ ســجاديه به حفظ 
عزت مســلمانان از طريق پاسداشت مرزهاى 
كشور اســالمى اين گونه اشاره شده است: «و 
ســرحّدات و مرزهاى مســلمانان را به عّزتت 
پاس دار و نگهبانان مرزها را به قّوتت تأييد كن 
و عطاياى ايشان را به توانگرى بى پايانت سرشار 
ســاز». حفظ كيان جامعه اسالمى چنان حائز 
اهميت است كه امام ســجاد(ع) براى تقويت 
مرزداران و جهادگران چنين دعا مى فرمايند: «و 
بر شمار ايشان بيفزا و اسلحه و جنگ افزارشان 
را بُّرايــى ده و حوزه آنــان را محافظت فرما و 
جوانب جبهه آنان را محكم و نفوذناپذير گردان 
و جمع آنان را يكدل و هماهنگ نما و كارشان 
را روبه راه كن و آذوقه شــان را پياپى برسان و 
خود به تنهايى مؤونــه آنان را كفايت نما و به 
نصرت خود تقويتشــان فرما و به صبر ياريشان 

ده، و ايشان را چاره جويي هاى دقيق بياموز».

موانع و مقتضيات جهاد و مرزدارى  
به بــاور برخى صاحــب نظران، جهــاد يكى 
از عوامل اصالح و تربيت انســان اســت، زيرا 
مجاهد بايد در لحظــه تصميم بگيرد، بنابراين 
ايمانش بايد چنان ثابت و پابرجا باشــد كه در 
لحظه، خودش را به خاطر دينش در كام مرگ 
بيندازد. كارى كه از اين عامل ســاخته است از 
عوامل ديگر تربيتى ساخته نيست[5]. اما اين 
عامــل تربيتى به همين اندازه كه مؤثر اســت 
موانع و مقتضياتى دارد كه اگر در جامعه يا در 
درون مجاهدان محقق نشود، فرهنگ عمومى 
جهاد دچار خدشــه شــده و امنيــت جامعۀ 

اسالمى به خطر مى افتد.

الف) موانع و مقتضيات درونى  
آمادگــى براى جهاد بايد درون هر مســلمانى 
نهادينه باشــد. نقش تربيتى جهــاد در تعاليم 
اســالم آن گونه ممتاز اســت كه نداشتن آرزو 
و تمناى جهاد، نشانه نفاق شمرده شده است: 
پيامبــر اكــرم(ص) در اين خصــوص فرموده 
ْث بِه نَفَسُه،  اســت:«َمن ماَت ولَم يَْغُز، ولَم يُحدِّ
ماَت على ُشــْعَبٍه ِمن نِفاٍق...كســى  كه  جهاد 
نكرده  يا آرزوى جهاد نداشته باشد و بميرد به 

نوعى نفاق مرده است»[6]. 
در جهت اعتــالى روح و آمادگى درونى براى 
جهــاد، امام ســجاد(ع) چنين بــا خداوند راز 
و نيــاز مى نمايد: «آنان را بــه آنچه نمى دانند 
معرفت ده و از آنچه بى خبرند آگاهشــان ساز 

و بــه آنچه بينش ندارنــد بينش عطا كن و به 
هنگام برخورد با دشــمن ياد دنياى دلفريب را 
از خاطرشان ببر و انديشه هاى مال فتنه انگيز را 
از دل هاشــان محو كن و بهشت را نصب العين 

آنان قرار ده».
امام ســجاد(ع) در حقيقــت مانع اصلى درونى 
جهاد را بى توجهى بــه خداوند و بى بهره بودن 
از شــناخت و معرفــت دينى مى داننــد كه با 
پرداختن بيش از حد به دنيا و دنياطلبى ايجاد 
مى شود. ايشان چون پدرى دلسوز براى بينش 
اسالمى، معرفت دينى و سعادت ابدى مرزداران 
دعــا مى كند، زيــرا نتيجه رســيدن به چنين 
معرفت و بينــش قدرتمندى در ايمان و عمل، 

شجاعت و جسارت و مجاهدت حقيقى است. 
يكى از موانع درونــى فرهنگ جهاد بى ارزش 
ديــدن كار خــود و بــى نتيجه دانســتن آن 
اســت. براى مقابلــه با اين حربــۀ نفس، امام 
زيــن العابدين(ع) بــه درگاه خداوند اين گونه 
تضرع نموده اســت: «و آنچه را كه در بهشــت 

فراهــم آورده اى از مســاكن ابــدى و منازل 
كرامت و حوريان زيبــاروى و نهرهاى روان با 
آشــاميدنى هاى رنگارنــگ و درختانى بارور با 
ميوه هاى گوناگون در برابر ديدگانشــان جلوه 
ده، تــا هيچ كدام از آنان آهنگ پشــت كردن 
به دشــمن ننمايد و فكر گريز از هماورد را به 

خاطر نگذراند».
 مرزبانى يكى از سخت ترين موقعيت هاى جهاد 
در جامعه اسالمى اســت. چنانچه مرزبان كار 
خويش را عمل صالح و مستوجب پاداش بزرگ 
الهــى بداند، انگيزه و قدرتى صدچندان خواهد 

يافت و ميدان را ترك نخواهد كرد.

ب) موانع و مقتضيات بيرونى  
انســان به طور طبيعى به معيشت و مال براى 
زندگى نياز دارد. اگر مجاهد و مرزدارى از نظر 
معيشت خانواده اش در تنگنا باشد و نگرانى آن 
را براى اهل و عيالش داشــته باشد در مقاومت 
و جهاد سســت خواهد شــد و چه بسا ميدان 
كارزار را تــرك كند. امام ســجاد(ع) با بينش 
عميق خود به اين موضــوع مهم توجه نموده 
و از خداوند تقاضا مى كند كــه: «الهى بدانچه 
از تو خواستيم قدرت و تدبير اسالميان را نيرو 
بخش و شهرهايشان را استوارى ده و اموالشان 
را فزونــى بخــش و خاطرشــان را از جنگ با 
دشــمن براى بندگى خودت و از كارزار با آنان 
براى خلوت و راز و نياز با خودت آســوده كن، 
آنچنان كه در سراســر زمين جز تو پرســتش 
نشــود و احدى از آنان جــز براى تو صورت به 

خاك نسايد».

در بخش ديگرى چنين آمده است: «الهى، هر 
رزمنــده از اهل آيين تو كه بــا آنان نبرد كند 
و هــر مجاهد از پيروان ســّنت تــو كه با آنان 
جهاد نمايد، تا دين تو برترى يابد، پس آسانى 
نصيبش كن و كار را بر او سهل فرما و وى را به 
رستگارى رسان و همنشينان او را نيكو برگزين 
و پشــت وى را قوى كن و درآمدش را فراوان 
نما و او را از نشاط و خّرمى كامياب ساز و او را 
از غم تنهايى پناه ده و ياد همسر و فرزندان را 
فراموشــش كن و حسن نّيت را برايش برگزين 
و عافيتش را خودت به عهده گير و ســالمت را 
همراهش ســاز و او را از ترس نگه دار و وى را 
جرئــت ده و نيرومندى را روزي اش كن و او را 
به نصرت خود تأييد فرماى و ســيره و ســنن 

اسالمى را به او بياموز».
از نظر امام زين العابدين(ع) مانع بيرونى ديگر 
جهاد و مرزبانى، قدرت و آمادگى دشمن است 
كه هراس بر دل مجاهــدان مى افكند. در اين 
راستا ايشان از خداوند چنين مسئلت مى كنند: 
«بــار خدايا مشــركان را به مشــركان گرفتار 
ساز تا از دســتيابى بر سرزمين هاى مسلمانان 
بازمانند و آنان را با كاستن عددشان از كاستن 
مســلمين بازدار و رشــته اتحادشان را بگسل 
تا از همدســتى عليه مســلمين بازمانند. الهى 
دل هاشــان را از آرامش تهى ساز و بدن هاشان 
را از توانايــى بى بهــره كن و دل هاشــان را از 
چاره جويــى غافــل ســاز و اعضايشــان را در 
هماوردى با رجال مســلمين سست گردان و 
از زد و خورد با قهرمانان اســالمى در دلشــان 
هراس افكن و ســپاهى از مالئكه ات را بر آنان 
برانگيــز تا بر آنان عذاب بارند، چنانكه روز بدر 
كردى و به نيروى خود بنيانشــان را بركنى و 
شوكتشــان را ريشه كن سازى و جمعيتشان را 

پراكنده نمايى».
البتــه تالش بــراى نابودى دشــمنان به دعا 
منحصر نمى شــود و بايد مجاهدان تمام تالش 
خود را در تمام ســطوح عليه دشــمنان انجام 
دهنــد، اما توفيق و كارگشــايى در هر چيز از 
جانب خداوند است و بايد از او توفيق مجاهدت 
و مرزبانى و نابودى دشــمنان اسالم را مسئلت 

كنيم.

پى نوشت ها:  
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آنچه مى خوانيد

آمادگى بــراى جهاد بايد درون هر 
مســلمانى نهادينه باشــد. نقش 
تربيتى جهاد در تعاليم اســالم آن 
گونه ممتاز است كه نداشتن آرزو 
و تمناى جهاد، نشانه نفاق شمرده 

شده است

معارف: دعــا و نيايش از بهترين ابزارهاى ارتباط روح انســان با خداوند 
متعال است.  اين عمل به قدرى اهميت دارد كه خداوند در آياتى از قرآن 
به صورت مســتقيم و غير مستقيم انســان ها را دعوت به انجام آن كرده 
است. به عنوان نمونه در بخشــى از آيه60 سوره غافر مى فرمايد : «َو َقاَل 
َربُُّكُم اْدُعونِى أَْســَتِجْب لَُكْم؛ پروردگار شــما مى گويد بخوانيد مرا تا براى 

شما استجابت كنم». 
همچنيــن در آيه186 ســوره بقره پس از آنكــه در آيات قبــل درباره ماه 
رمضان و احكام آن ســخن مى گويد، مى فرمايد: «َو إَِذا َســأَلََك ِعَباِدى َعِنّى 
اِع إَِذا َدَعاِن َفلَْيْســَتِجيُبوا لِى َولُْيْؤِمُنوا بِى لََعلَُّهْم  َفإِنِّى َقِريٌب  أُِجيُب َدْعَوَة الَدّ
يَْرُشــُدوَن؛ و چون بندگان من (از دورى و نزديكى من) از تو پرسند، (بدانند 
كه) من به آن ها نزديكم، هرگاه كسى مرا خواند دعاى او را اجابت كنم. پس 
بايد دعوت مرا (و پيغمبران مرا) بپذيرند و به من بگروند، باشد كه (به سعادت) 
راه يابند.» لذا توجه به خداوند متعال از مهم ترين دستاوردهاى دعا محسوب 
مى شــود. نيز جلب روزى، دفع بال، شفاى دردها، به دست آوردن منزلت نزد 
خداوند، نجات از دوزخ، آرامش روانى، كسب معرفت در پرتو مضامين ادعيه و 

مناجات از ديگر دستاوردهاى مادى و معنوى دعا و مناجات محسوب مى شود 
كه در روايات متعددى به آن ها اشاره شده است.

همچنين امام صادق(ع) در روايتى با اشاره به مهم ترين دستاوردهاى دعا 
فرمودند: زيــاد دعا كنيــد و در خواندن خدا اصرار كنيــد؛ زيرا دعا كليد 
تمام رحمت هاســت؛ «ِمْفتاُح كلِّ َرْحَمٍة»، عامل پيــروزى در هر حاجتى 
اســت؛ «نَجاُح كلِّ حاَجٍة» و نعمت ها و بركاتى كه نزد خداوند است، بدون 
عا»، بنابراين هيچ درى  ِ االَّ بِالدُّ دعا به كسى نمى رسد؛ «َو ال يناُل ما ِعْنَد اهللاَّ
وجود ندارد مگر اينكه با اصرار و ســماجت و پافشارى گشوده مى شود«َو 

لَيَس باٌب يكَثُر َقْرُعُه االَّ يوَشك اْن يْفَتَح لِصاِحِبِه» (بحار، ج93، ص295)
با تمام دستاوردهايى كه دعا دارد، عواملى مانع مستجاب نشدن دعا مى شود؛ 
از جمله اين عوامل روى آوردن به رزق حرام است. پيامبر گرامى اسالم(ص) 
در روايتى فرمود  :«كسب و درآمدت را پاك كن تا دعاهايت مستجاب شود؛ 
زيرا يك لقمه حرام باعث مى شــود كه دعا تا 40 روز مستجاب نشود؛ اِطْب 
ُجَل يْرَفُع الى فيِه َحراماً َفما تُْسَتجاُب لَُه  كْســَبك تُْسَتجاُب َدْعَوتُك؛ َفانَّ الرَّ

َدْعَوٌة اْربَعيَن يْوماً» (مكارم االخالق، ج 2، صفحه 20)

بــر اين اســاس بخش عمــده اى از داليل تســريع يا تأخيــر در اجابت 
دعــا بســتگى بــه عواملــى خارجــى و بخشــى از آن ها بســتگى به 

حكمت هاى الهى دارد. 

دارالشفا

معارف

تبيين جايگاه فرهنگ جهاد و شهادت در صحيفه سجاديه

دعايى كه به مرزداران آبرو مى دهد

چه عاملى مانع استجابت دعا مى شود

 سيدمصطفى حسينى راد  



 پيش بينى 7 ميليارد نفرى براى صعود 
نيجريه

ورزش: در شــرايطى كه طى روزهاى اخير كيت مربوط به تيم ملى 
نيجريه با طراحى جالب توجه آن به ســوژه اصلى تبديل شده بود، 
اكنون نظرسنجى هفت ميليارد نفرى با راى قاطع براى صعود اين تيم 

به مرحله بعدى باز آنها را در كانون توجه قرار داده است.

كى روش؛ هفتمين مربى گران قيمت 
جام جهانى

ورزش:  نشــريه ماركا فهرســت مربيان حاضر در جام جهانى را بر 
اساس دستمزد دريافتى شان منتشــر كرد و از اين حيث، كارلوس 
كى روش، سرمربى تيم كشورمان با دريافت 2 ميليون يورو در جايگاه 

هفتم قرار دارد.
 در اين رده بندى، يواخيم لوو، سرمربى تيم ملى آلمان با دريافت 3,85 
ميليون يورو در صدر قرار دارد و او را تيته از برزيل و دشان، سرمربى 
فرانسه با 3,5 ميليون يورو، لوپتگى، ســرمربى اسپانيا با 3 ميليون 
يورو، چرچســوف از روســيه با 2,6 ميليون يورو، فرناندو سانتوس، 
ســرمربى پرتغال با 2,25 ميليون يورو، كى روش و ســاوت گيت، 
سرمربى انگليس با 2 ميليون يورو، خورخه سامپائولى از آرژانتين با 
1,9 ميليون يورو و نيز اسكار تابارز، سرمربى اروگوئه با دريافت 1,7 

ميليون يورو تعقيب مى كنند.
 پس از ســرمربى ســنگال كه تنها 200 هزار يورو دريافت مى كند 
سرمربى لهســتان با 270 هزار يورو، كرستاژيچ از صربستان با 300 
هزار يورو، راميرز از كاســتاريكا با 350 هزار يورو، و ســرمربى پاناما 
با دريافت 400 هزار يــورو، ارزان ترين مربيان حاضر در جام جهانى 

هستند.

شوق پانامايى ها از حضور در روسيه 
ورزش:  كاروان تيم پاناما به عنوان چهارمين تيم خود را به اردوگاه 

روسيه رساند تا آماده حضور در جام جهانى شوند.
 پاناما در گروه هفتم بايد مقابل تيم هاى تونس، بلژيك و انگليس پيكار 
كند. در اين ميان خوشحالى برخى از بازيكنان پاناما از اولين حضور در 
جام جهانى مشهود بود. رومن تورس، كاپيتان اين تيم سردمدار اين 
قضيه بود و حسابى با حاضرين در فرودگاه سارانسك گرم گرفته بود و 
عكس و سلفى مى گرفت. اين بازيكن كه زننده گل صعود اين كشور 

به جام جهانى بود مورد توجه حاضران در فرودگاه نيز قرار داشت.

مورد عجيب مربيان تيم هاى قهرمان 
جام جهانى

ورزش:  آلمان ها با يواخيم لوو در جام جهانى 2014 عنوان قهرمانى را 
كسب كردند. او نوزدهمين مربى بود كه توانست كشورش را به عنوان 
قهرمانى جهان برساند. مورد عجيب اينجاست كه هيچ مربى خارجى 
نتوانسته در جام جهانى عنوان قهرمانى را كسب كند و همواره مربى 

تيم قهرمان، مليت  همان كشور را داشته است.
تنها دو مربى خارجى در تمام اين سال ها توانسته اند به فينال جام 
جهانى برسند اما هر دو در نهايت مغلوب شدند. جورج رينر انگليسى 
با سوئد در سال 1958 و ارنست هاپل اتريشى با هلند در سال 1978، 

فينال را به برزيل و آرژانتين باختند.

خوش بينى سرمربى تيم ملى اسپانيا به 
شرايط كارواخال

ورزش:  خولن لوپتگى، سرمربى تيم ملى اسپانيا در مورد بازيكنان 
مصدوم خود در آستانه ديدار دوستانه برابر تونس توضيح داد.

  شرايط دنى كارواخال مدافع راست تيم ملى اســپانيا كه در ديدار 
فينال ليگ قهرمانان برابر ليورپول آســيب ديد هنوز به طور كامل 
مشخص نيست اما لوپتگى تاييد كرد او يا در بازى اول يا نهايتا دومين 

ديدار الروخا به ميدان خواهد رفت.
لوپتگى گفت:  بايد كمى كارواخال را دور نگه داريد اما من اطمينان 
دارم او به جام جهانى خواهد رسيد. نمى دانم آيا كارواخال براى اولين 
يا دومين بازى آماده خواهد بود، اما او در نهايت در جام جهانى شرايط 
خوبى خواهد داشت. بوسكتس نيز شرايط خوبى داشته و به طور كامل 
بهبود يافته است پس اگر اتفاق خاصى رخ ندهد او فردا بازى خواهد 
كرد.  ديدار با تونس يك گام رو به جلو است و ما اين حريف را شانسى 
انتخاب نكرده ايم زيرا تونس تيمى باكيفيت بوده و نياز است ما با تمام 
توان بازى كنيم.  ما نياز داريم كه همه چيز را به درستى تنظيم كرده و 

در بازى اول با تعادل از لحاظ جسمى و ذهنى حضور يابيم. 

شگفتى جوانان واليبال ايران ناكام ماند
ورزش:  تيم ملى واليبال ايران در ديدارى نفسگير با وجود شايستگى 

مقابل برزيل شكست را پذيرا شد.
در اين مسابقه كه از هفته سوم ليگ ملت ها به ميزبانى روسيه برگزار 
شــد، چهره جوان شــده ايران عملكرد بســيار خوبى مقابل يكى از 
ابرقدرت هاى جهان به نمايش گذاشت اما با بدشانسى نتوانست آن را 

به ثمر نشانده و با نتيجه 3-2 مغلوب زردپوشان شد.
ايران با وجود اين شكســت يك امتياز كســب كرد و امروز در ادامه 

مسابقات خود در مقابل روسيه  به ميدان خواهد رفت.

با موافقت كلى اتحاديه جهانى كشتى
مشهد ميزبان جام جهانى كشتى آزاد شد 
ورزش: پس از اعالم آمادگى استان خراسان رضوى براى ميزبانى شهر 
مشهد از جام جهانى كشتى آزاد در ســال 2019 ميالدى، فدراسيون 
كشتى مكاتبات و هماهنگى هاى الزم را با اتحاديه جهانى كشتى در اين 
مورد را انجام داد و اتحاديه جهانى نيز با اين موضوع موافقت كلى خود 
را اعالم كرد. بر اين اساس دولت تورليخانوف به عنوان نماينده اتحاديه 
جهانى كشتى، بزودى با حضور در شهر مشهد، از امكانات اين شهر براى 
برگزارى اين رقابت ها بازديد   مى كند تا گزارش خود را در اين زمينه به 
اتحاديه جهانى اعالم تا در نهايت اين اتحاديه در اين زمينه تصميم گيرى 
كند. قرار است جام جهانى كشتى آزاد در سال 2019 ميالدى با تعامل 
صورت گرفته بين مديريت شهرى«مشهد»، اداره كل ورزش و جوانان 

خراسان رضوى و فدراسيون كشتى به صورت مشاركتى برگزار شود.

آخرين فرصت براى كسب مجوز حضور در 
بازى هاى آسيايى

ورزشگاه امام رضا(ع)؛ اين بار ميزبان 
دووميدانى كاران

ورزش: مسابقات دووميدانى قهرمانى كشور به ميزبانى ورزشگاه امام 
رضا(ع) مشهد برگزار مى شود. در شرايطى كه ورزشگاه شيك و مدرن 
امام رضا(ع) در مشهد بعد از افتتاح خيلى براى ميزبانى از مسابقات 
فوتبال مورد اســتفاده قرار نگرفته، اين بار فدراســيون دووميدانى 
سراغ آن رفته و ميزبانى مسابقات قهرمانى كشور را به اين شهر و اين 
استاديوم سپرده اســت. 26 و 27 خردادماه مسابقات مردان و 29 و 
30 خردادماه مسابقات زنان در ورزشگاه امام رضا(ع) كه داراى پيست 
دووميدانى استاندارد است، برگزار خواهد شد. اين دوره از رقابت هاى 
قهرمانى كشــور به منظور ارزيابى عملكــرد دووميدانى كاران براى 
انتخاب تركيــب نهايى تيم ملى دووميدانى ايــران جهت حضور در 

بازى هاى آسيايى جاكارتا پيگيرى خواهد شد.

مهاجم سابق سپاهان به پرسپوليس پيوست
ورزش: مهدى شريفى، مهاجم سابق تراكتورسازى و سپاهان طى 
توافق با مسئوالن پرسپوليس قرارداد خود را به مدت دو سال با اين 
تيم به امضا رساند تا دومين خريد سرخپوشان لقب گيرد.شريفى كه 
دوران سربازى خود را در تراكتورسازى پشت سر گذاشته بود، فصل 
گذشته به سپاهان بازگشت و در پايان فصل با اتمام قراردادش با اين 
تيم، به مذاكره با پرسپوليس پرداخت و ديروز قرارداد دوساله خود با 
اين تيم را با حضور در ساختمان باشگاه به امضا رساند. پرسپوليس با 
وجود محروميت از نقل و انتقاالت تابستانى تاكنون با مهدى شيرى 

و مهدى شريفى براى حضور در اين تيم به توافق دست يافته است.

ضد حمله
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  يكشنبه 20 خرداد ليگ ملت هاى واليبال
 ژاپن - ايتاليا

 ساعت: 10:00 زنده از شبكه ورزش

يكشنبه 20 خرداد ليگ ملت هاى واليبال
 چين - برزيل

 ساعت: 16:00 زنده از شبكه ورزش

يكشنبه 20 خرداد ليگ ملت هاى واليبال
 روسيه - ايران

 ساعت: 18:30 زنده از شبكه سه
يكشنبه 20 خرداد دوستانه بين المللى

 اتريش - برزيل
 ساعت: 18:30 زنده از شبكه ورزش

ورزش در سيما

ورزش: كاهش دماى ناگهانى شهر مسكو باعث شد چهره تيم ملى ايران 
رنگ و بوى زمستانى به خود بگيرد. بازيكنان تيم ملى  تصور نمى كردند 
در ميانه خرداد ماه براى فرار از سرما به البسه زمستانى آديداس پناه ببرند. 
پيش از بازى با ليتوانى يكى از دغدغه هاى اصلى كادر فنى و تيم پزشكى 
اين بود كه با كاهش دما بازيكنان دچار ســرما خوردگى نشوند .پوشش 
كارلوس كى روش نيز در نوع خود جالب بــود.  البته اين اتفاق تيم هاى 
ديگر را هم شوكه كرد تا حدى كه شبكه راشاتودى از موج سرماى روسيه 
به ويژه شب سرد مســكو به عنوان يك سورپرايز براى تيم هاى فوتبالى 
ياد كرد.مجرى ورزشى اين شبكه با كنايه به ميهمانان جام جهانى گفت 

اينجا با تمام نقاط دنيا متفاوت است!
البته به واســطه حضور عزت اللهى،آزمون و محمدى در ليگ روســيه 

بازيكنان ايران تا حدودى مى دانستند هوا سرد خواهد شد .
*كمپ منحصر به فرد

اما هر چقدر هواى مسكو سرد و كالفه كننده است محيط وكمپ تيم ملى 
گرم و اميدوار كننده است. انتخاب كمپ لوكوموتيو از سوى كارلوس به 
قدرى هوشمندانه بوده است كه حاال تمام بازيكنان مدعى هستند اين 

بهترين كمپى است كه تاكنون مشاهده كرده اند.
*درخواست كانگوروها

اثبات اين ماجرا زياد سخت نيست چون اســتراليايى ها به دليل دورى 

محل تمرين تا كمپ تيم ملى شان دســت به دامن ايرانى ها شدند كه 
اگر كى روش اجازه دهد تنها يــك نوبت در روز آنها در كمپ لوكوموتيو 
تمرين كنند تا شايد مسير طوالنى هر روز آنها نصف شود اما كى روش 
زير بار  نمى رود و از طريق رابط ايرانى بــه آنها پيغام داده اينجا فقط در 

اختيار ايران است!
در كمپ لوكوموتيو فاصله هتل تا زمين چمن ســى ثانيه است. استخر 
مجهز،سالن هاى بدنسازى،سالن همايش،سالن تماشاى فيلم(سينماى 
خانوادگى)،اتاق هاى مجهز، سالن ماساژ و فيزيوتراپى از امكانات منحصر 

به فردى است كه بازيكنان تيم ملى از آن بهره مى برند.
*سرگرمى هاى ملى پوشان 

در كنار اين امكانات برنامه متنوع تيم ملى براى بازيكنان نيز در جريان 
اردو باعث شده بازيكنان دائما سرگرم باشــند. اتفاقى كه سبب شد به 
كلى از فضاى مجازى و حاشيه هاى بيرونى دور بمانند. تماشاى فوتبال 
و بازى هاى دوستانه،حضور در كارگاه هاى آموزشى ، تماشاى فيلم هاى 
سينمايى خاص،مطالعه كتاب هاى توصيه شده از سوى تيم روانشناسى 
و تمرين در زمين از جمله اتفاقاتى است كه اين روزها در كمپ تيم ملى 
رخ مى دهد. در كنار اين اتفاقات سورپرايزهاى ناگهانى كى روش مثل 
تولد شجاعى و تولد دختر اشكان و توليد كليپ بازيكنان تيم ملى براى 

تبريك به هم تيمى خود نيز از ديگر نكات ويژه اردوى تيم ملى است.

سينا حسينى:غيبت اشــكان دژاگه و مهدى 
طارمى در تمريــن نوبت صبح روز شــنبه تيم 
ملى ابهامات فراوانى را به دنبال داشت. هرچند 
هيچ خبر رســمى در خصوص سرنوشت اين دو 
بازيكن وجود ندارد اما گفته مى شــود احتماال 
اين دو بازيكن به دليــل مصدوميت در تمرين 

شركت نكردند!
ظاهرا مصدوميت اشكان دژاگه زياد نگران كننده 
نيست و با فيزيوتراپى قادر به همراهى تيم ملى 
است اما ابهام در سرنوشت طارمى بيشتر است تا 
حدى كه شنيده مى شــود ممكن است بازيكن 
خبرساز فوتبال ايران روياى بازى در جام جهانى 

را از دست بدهد.
غيبت دكتر خانلرى و يكى از دستياران كارلوس 
كى روش نيز بــه تقويت اين خبــر دامن زد. از 
طرفى عصبانيت سرمربى پرتغالى تيم ملى نشان 
از اين داشــت او برخالف آرامش روزهاى اخير 

برآشفته است تا حدى كه كشمكش ميان او 
و خبرنگاران ايرانى زياد شد و كى روش تاكيد 

كرد منتقدانش به دكتر مراجعه كنند.
حاال همه نگاه ها به پزشك تيم دوخته شده 
اســت. او نظر نهايى را درباره طارمى تا صبح 
يكشــنبه به كادر فنى اعــالم خواهد كرد . 
طارمى در بازى با ليتوانى دقيقه 20 تعويض 
شــده اســت.تعويضى كه تاكتيكى به نظر 
نمى رسيده. آيا طارمى قادر به همراهى تيم 
هست يا اينكه بايد وى از ليست خارج شود تا 

على قلى زاده جايگزين وى شود؟
اگر اين اتفاق رخ دهد تلــخ ترين خبر براى 
مهاجم بوشــهرى فوتبال ايران رقم خواهد 
خورد و كلكسيون خبرسازى وى در فوتبال 
ايران بعد از داســتان هاى اخيــرش با ريزه 
اسپورت و پرســپوليس و رفتن به ليگ قطر   

تكميل خواهد شد!

ماركا: صالح كه در جريان فينال چمپيونزليگ پس از برخورد سختى كه 
با راموس داشت، مجبور به ترك زمين شد و تيمش 3-1 شكست خورد.   

حاال سخت در تالش است كه براى جام جهانى آماده شود .
*وضعيت مصدوميتت چگونه است؟ به بازى اول مى رسى؟

بهتر هســتم. اميدوارم در بازى اول مقابل اروگوئه بــازى كنم ولى اين 
بستگى به حالم در آن شرايط دارد.

*مصدوميتت در كيف و ترك زمين در فينال چمپيونزليگ.
* خيلى چيزهــا درباره برخورد تو بــا راموس گفته 

مى شود. آيا فكر مى كنى طبيعى بود؟
نمى دانــم. شــايد  
هميــن را مى دانم 

كه بدترين اتفاق 
م  گــى ا ند ز

لحظــه 
جــم  و خر

از زميــن در فينــال 
چمپيونزليگ بود.

راموس چند  *سرخيو 
روز پيش گفــت: « صالح 

اول دســت من را گرفت و من 
به طرفى ديگر زمين خوردم، 
در حقيقت او ديگر دســتش 

اين را مصدوم كرد.» نظر تو راجع به 
موضوع چيست؟

مضحك است. نظر من اين بوده كه خيلى خوب است كسى 

كه در ابتدا باعث گريه كردن شما شده، حاال شــما را بخنداند. شايد او 
مى توانست به من هم بگويد كه آيا در جام جهانى بازى خواهم كرد يا نه؟

*سرخيو براى تو يك پيام فرستاده بود؟
او پيام فرستاد ولى من هيچگاه به او نگفتم حالم خوب است.

*هدف مصر در جام جهانى چه خواهد بود؟
فكر مى كنم ما تيم خيلى خوبى هستيم و مربى خيلى خوبى هم داريم، 

مى خواهيم به دور بعد صعود كرده و خوش بدرخشيم.
*و هدف شخصى تو؟

فقط اينكه به تيمم كمك كنــم صعود كند و گلزنى كنــم. اميدوارم 
عملكرد بهتر و بهترى در بازى ها داشته باشيم.

*نقاط قوت تيم ملى شما چيست؟
گفتنش دشوار اســت. تيم ما خيلى متحد است. با هكتور كوپر 
نســبت به ســرمربى قبلى خيلى متفاوت بازى مى كنيم. تيم 
قدرتمندى داريم و همه براى يك هــدف مى جنگيم كه بردن 

بازى هاست  و اين مهم ترين چيز است.
* آيا هكتور همانطور كه مى گويند سرسخت است؟

او تجربــه خيلى خوبى دارد، مربى خيلى خوبى اســت 
كه به ما كمك كرده عملكرد بهترى داشته باشيم. او 
سخت گير نيست، فكر مى كنم مربى خوبى است. همه 

ما به هم كمك مى كنيم.
* آيا به احتمال تقابل با اسپانيا فكر مى كنى؟

شايد، اسپانيا يا پرتغال. اميدواريم اين اتفاق بيفتد. 
آنها تيم خيلــى خوبى هســتند و بازى كردن 
مقابلشان دشوار است ولى هيچكس هيچ چيز 

راجع به آينده نمى داند.

ورزش: بازيكنان تيم ملى اسپانيا تنها در صورتى پاداش 
دريافت خواهند كرد كه حداقــل بتوانند به يك چهارم 

نهايى صعود كنند.
 اسپانيايى ها از مدعيان جدى قهرمانى محسوب مى شوند 
و براى كســب دومين قهرمانى خود در جام جهانى مى 

جنگند.
 سرخيو راموس پس از مذاكره با روبيالس، رئيس جديد  
فدراسيون فوتبال اسپانيا در نهايت موفق شد مبلغ 825 
هزار يورو ناخالص(بدون كسر ماليات)به عنوان پاداش هر 
بازيكن در صورت كســب عنوان قهرمانى را تثبيت كند. 
پيش از اين او با رئيس قبلى مذاكراتى داشت و حتى رقمى 
هم توافق شده بود ولى سپس با تغيير رئيس، مقرر شد كه 

مذاكراتى جديد صورت بگيرد و البته تنها تغييرات اندكى 
در توافق قبلى اعمال شده است.

 اسپانيايى ها حتما بايد تا يك چهارم نهايى صعود كنند 
تا حداقل پاداش براى شان در نظر گرفته شود. البته اين 
جداى دريافتى هر بازيكن به خاطر حضور در اردوهاى تيم 

ملى و نيز در بازى هاى پيش رو خواهد بود.
 سال 2010 هر بازيكن اسپانيا به خاطر قهرمانى در جام 
جهانى، 600 هزار يورو پاداش دريافت كرده بود. اسپانيا 
اگر در جام جهانى 2014 قهرمان مى شد، قرار بود به هر 

بازيكن 720 هزار يورو پرداخت شود.
بازيكنان تيم ملى فرانســه هم با قهرمانى در جام جهانى 

روسيه مبلغ 500هزار يورو پاداش دريافت خواهند كرد.

آنها اميدوارند بعد از جام جهانــى 98 كه به ميزبانى اين 
كشور برگزار شد، بار ديگر موفق به تكرار قهرمانى شوند و 
با حضور ستاره هاى خود به اين مسئله خوش بين هستند.
بازيكنان تيم ملى فرانســه در صورت حضور در مرحله 
نيمه نهايى 150 هزار يورو دريافت خواهند كرد. سهم 
هر بازيكــن در صورت حضور در فينــال اين رقابت ها 
نيز 280هزار يورو اعالم شده است. فدراسيون فوتبال 
فرانسه در صورت قهرمانى اين تيم در روسيه نيز مبلغ 
500هزار يورو به عنــوان پاداش هــر بازيكن تعيين 

كرده است.
 فرانسه در گروه سوم رقابت هاى جام جهانى با تيم هاى 

استراليا، پرو و دانمارك همگروه است.

بازيكنان تيم ملى آلمان نيز اگــر عنوان قهرمانى خود را 
تكرار كنند، 350 هزار يورو دريافت خواهند كرد كه يك 

ركورد در اين كشور محسوب مى شود.
 همچنين در صورت قهرمانى برزيل، به هر بازيكن اين تيم 

800 هزار يورو پاداش تعلق خواهد گرفت.
 جالب است بدانيد كه فيفا به تيم قهرمان 33 ميليون يورو، 
به تيم نايب قهرمان، 25 ميليون يورو، به تيم هاى ســوم 
و چهارم، 21 و 19 ميليون يورو، به تيم هاى حذف شده 
در يك چهارم نهايى، 15 ميليون يورو، به تيم هاى حذف 
شده در يك هشتم نهايى 11 ميليون يورو و به تيم هايى 
كه در دور گروهى حذف شده اند، 8 ميليون يورو پرداخت 

خواهد كرد. 

تعويض مشكوك مقابل ليتوانى و غيبت در تمرين ديروز

«طارمى»  جام جهانى را از دست مى دهد؟
اميدوارى ستاره مصرى  براى تقابل با اسپانيا

صالح:حرف هاى «راموس»  مضحك است

اسپانيا،آلمان يا برزيل

كدام كشور بيشترين پاداش قهرمانى را مى دهد؟

تلگرافى

* تيم ملى آلمان موفق شــد در ديدارى دوستانه با نتيجه 2-1 
عربستان را مغلوب كند.

*اكبر صادقى با حضور در دفتر باشــگاه پديده پس از مذاكره 
با مديران اين باشــگاه  قرارداد خود را بــراى يك فصل ديگر با 

سرخپوشان تمديد كرد.
*خالد شــفيعى مدافع فصل گذشــته ذوب آهن به ســپاهان 

پيوست. 
*عزت اهللا پورقاز، مدافع تيم فوتبال ســپاهان قرارداد خود را با 

اين تيم به مدت يك فصل تمديد كرد.
* جان توشاك سرمربى 69 ســاله ولزى با قراردادى سه ساله 

سرمربى تيم تراكتورسازى تبريز شد. 
*  كنفدراسيون فوتبال آسيا با ارسال نامه اى  از عليرضا فغانى، 
رضا ســخندان و محمدرضا منصورى دعوت كرد تا در كالس 
كمــك داوران اضافى (پشــت دروازه) 2018 - آســيا حضور 

داشته باشند. 
* ســايت «هســبورت» مراكش خبر داد كه نبيل درار، مدافع 
راست تيم ملى مراكش هنوز نتوانســته به تمرينات تيم ملى 

ملحق شود. 
*باشگاه رئال مادريد از رونالدو خواسته ببيند آيا تيمى حاضر به 

جذب او هست يا خير؟
*پليس ايتاليا، تحقيقات خودش در مورد تبانى پارما با اسپيزا 
رقيب هفته آخرش در فصل گذشــته ســرى B ايتاليا را آغاز 

كرده است.
* تيم گلدن اســتيت واريرز با برترى 108 بر 84 در چهارمين 
بازى فينال فصل جارى رقابت هاى بســكتبال NBA  آمريكا 
مقابل كليولند كاواليرز براى ششمين بار فاتح اين رقابت ها شد.

«نوير» به دنبال ركوردشكنى در جام جهانى
ورزش: مانوئل نوير مى تواند در جام جهانى 2018 تبديل به ركورددار كلين شيت در تاريخ جام هاى جهانى شود. با وجود دورى از ميادين از ماه سپتامبر، 
نوير در نهايت در فهرست نهايى ژرمن ها قرار گرفته و احتماال سنگربان اول اين تيم در جام جهانى روسيه خواهد بود. مانوئل نوير در 2 جام جهانى 2010 و 

2014 در مجموع در 7 مسابقه موفق به بسته نگه داشتن دروازه خود شده و با 4 كلين شيت ديگر در تاريخ جام هاى جهانى ركورددار خواهد شد.
پيش از نوير، پيتر شيلتون دروازه بان افسانه اى فوتبال انگليس و فابين بارتز گلر سابق تيم ملى فرانسه در 2 جام جهانى موفق به ثبت 10 كلين شيت شده 

بودند و حاال نوير مى تواند اين ركورد را به نام خودش ثبت كند.

ريوالدو: مسى هنوز اسطوره آرژانتين نيست
ورزش: ريوالدو، اسطوره فوتبال برزيل معتقد است كه اگر ليونل مسى موفق به كسب قهرمانى در روسيه نشود، در قياس با مارادونا، ميراثى نخواهد داشت.

وى گفت:  مسى از همين حاال براى كارهايى كه براى بارسلونا انجام داده يك اسطوره است. نمى توان بيش از اين گفت. آرژانتين به عنوان يك كشور، مارادونا را 
داشته كه بزرگترين ستاره اش در جام جهانى بوده است. بنابراين شايد براى آرژانتينى ها، مسى در سطح اسطوره اى مثل مارادونا نيست، مهم نيست شما براى 
باشگاهتان چه كرده ايد و جام هاى زيادى برده ايد، يا اينكه چند بار قهرمان الليگا و چمپيونزليگ شده ايد.اين ها براى هواداران باشگاه مهم است ولى براى مردم 
آرژانتين، مهم ترين چيز جام جهانى است. البته قابل درك است زيرا جام جهانى بزرگترين رقابت جهان است.  اگر موفق به بردن آن نشويد، ممكن است مردم 
بر اين اساس فكر كنند كه كارنامه شما تكميل نيست. فكر مى كنم وقتى مسى  قهرمان جام جهانى شود، آرژانتينى ها او را اسطوره اى در سطح مارادونا بدانند. 

انتقاد لوو از هو شدن دوباره گوندوگان
ورزش:  يواخيم لوو، ســرمربى تيم ملى آلمان به انتقاد از هواداران اين تيم، پس از هو شــدن ايلكاى گوندوگان در ديدار مقابل اتريش پرداخت.  هافبك 
منچسترسيتى در جريان شكست 2-1 تيمش مقابل اتريش، به خاطر ديدار با رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه و عكس انداختن با او توسط هواداران 
هو شد. اين اتفاقات   در جريان ديدار با عربستان سعودى نيز تكرار شد و حال لوو به انتقاد از اين اتفاقات پرداخت.  وى  گفت: گوندوگان يكى از اعضاى تيم 

ملى است. هو كردن او به هيچ چيزى كمك نمى كند. 

اومتيتى: حاال حواسم به جام جهانى خواهد بود
ورزش:  در ماه هاى اخير اخبار زيادى در مورد احتمال جدايى ســاموئل اومتيتى بازيكن تيم ملى فرانســه در تابستان امسال از بارســلونا و انتقال او به 

منچستريونايتد شنيده شده بود اما نهايتا چند روز قبل اين مدافع 25 ساله قرارداد خود را تا سال 2023 تمديد كرده و به شايعات پايان داد.
اومتيتى گفت: بعد از تمديد با بارسلونا حاال خيالم راحت شده و فقط مى خواهم تمركز خود را در زمين بازى و جام جهانى قرار دهم. من در گذشته نيز در 

جريان رقابت هاى يورو درگير بازار نقل و انتقاالت بوده ام اما حس مى كنم حالت فعلى احساس بهترى به من مى دهد.

گزارش اختصاصى قدس از روسيه
«كمپ تيم ملى» چشم رقبا را گرفت

اميرمحمد سلطانپور :  با اينكه در دوره گذشته به صعود به 
جام جهانى بسيار نزديك شدند، باالخره اين بار پاناما موفق شد 
اولين بليت حضور خود در جام جهانى را به دست بياورد. آن ها 
در دور مقدماتى منطقه كونكاكاف تالش بسيارى داشتند و جواز 
حضور خود در روسيه را با پيروزى دراماتيك مقابل كاستاريكا 
كسب كردند. تيم پاناما بيشتر از اينكه داراى خالقيت خاصى 
در ميان خود باشد، اما بسيار ســخت كوش و پرتالش است و 
«مردان كانال» با اينكه در كنار بلژيك و انگليس در گروه بسيار 
ســختى قرار گرفته اند اما اميدوارند حداقل از تيم تونس يك 

امتياز كسب كنند.

سرمربى
هرنان داريو گومز از سال 2014 به عنوان سرمربى پاناما انتخاب 
شــده اما قبال تخصص خود را در رســاندن تيم هاى منطقه 
آمريكاى جنوبى به جام جهانى ثابت كرده است. گومز 61ساله 
و كلمبيايى يك بار در سال 98 به همراه تيم كشورش و در سال 
2002 به همراه اكواردور در جام جهانى حضور داشته اما در هر 

دو دوره در همان دور گروهى حذف شده است.
ستاره

در تيم پاناما نمى توان بازيكــن خيلى خاصى را از ديگران جدا 
كرد، اما اگر مجبور باشــيم يك بازيكــن را انتخاب كنيم، آن 
بازيكن كاپيتان اين تيم يعنى رومن تورس خواهد بود. اگر به 
ظاهر او نگاه كنيم بيشــتر از آنكه شبيه به فوتباليست ها باشد 

يك كشتى گير را به ذهن ما مى آورد.
مهره هاى كليدى

شاكله اصلى تيم پاناما در 8ســال گذشته يكسان مانده است. 
جيمى پاندو در درون دروازه، فيليپ بالــوى در دفاع، گابريل 
گومز در هافبك و ســه مهاجم اين تيم همان هايى هستند كه 

مدت هاست براى پاناما به ميدان مى روند.
ستاره غايب

هافبك پاناما يعنى آميلكار هرناندز با 33سال سن و 84 بازى 
ملى نقش كليدى در برنامه هاى سرمربى تيم براى جام جهانى 
داشت اما حدود يك سال پيش به شكل تراژيكى در جريان يك 

سرقت مسلحانه به قتل رسيد. 

بلژيك در حالى به عنوان تيم اول گروه خود در دور مقدماتى جواز حضور 
در جام جهانى را كسب كرد كه در گروهش تنها بوسنى وهرزگوين را به 
عنوان اصلى ترين رقيب مى ديد. آن ها از اين فرصت به خوبى استفاده كرده 
و بهترين ركورد گلزنى در ميان تمام تيم هــاى اروپايى را ثبت كرده و در 
10مسابقه تنها 6گل دريافت كردند. البته با وجود اين، هيچگاه خط دفاعى 
بلژيك به اندازه قواى هجومى اين تيم مورد توجه قرار نگرفته است. آن ها 
همين االن دوباره دچار بحران مصدوميت در خط دفاع خود شده و باز هم 
مشخص نيست كه ونسانت كمپانى با چه وضعيتى در روسيه حاضر باشد. 
آن ها در يورو 2016 اسير مصدوميت ها در خط دفاعى خود شدند و احتمال 

دارد شانس قهرمانى آن ها در روسيه نيز تحت تاثير همين امر قرار گيرد.
سرمربى

روبرتو مارتينز با اينكه تجربه خوبى در اورتون داشــت اما زمانى كه در 
سال 2016 به عنوان سرمربى تيم ملى بلژيك انتخاب شد بسيارى به 
نكوهش فدراسيون فوتبال اين كشــور پرداختند چون عقيده داشتند 
سرمربى شياطين سرخ بايد تجربه كار با تيم هاى ملى را داشته باشد. 

چيزى كه مارتينز از آن بى بهره بود.
ستارگان

چيزى كه بلژيك در تركيب خود زياد دارد ســتاره اســت. اين تيم در 
تمام نقاط زمين از چهره هاى درخشــان از تيم هاى باشگاهى معروف 

بهره مى برد، اما اگر بخواهيم دو بازيكن خاص اين تيم را جدا كنيم، ادن 
هازارد و كوين دبروين را مى توان نام برد. دبروين با قدرت فوق العاده خود 
در پاس دهى يكى از اصلى ترين عوامل قهرمانى مقتدرانه سيتى در ليگ 
برتر بود و هازارد نيز هميشه توانايى رقم زدن اتفاقات اعجاب انگيز را دارد.

مهره كليدى
روملو لوكاكو به صورت مســتمر در دور مقدماتى براى بلژيك گلزنى 
كرد و با اينكه مقدارى در اين فصل از نظر آمارى تعداد گل هايش براى 
منچستريونايتد به نسبت حضور در اورتون كاهش پيدا كرد اما همچنان 

بار اصلى گلزنى تيمش را در روسيه به دوش خواهد كشيد.
ستاره غايب

رجا ناينگوالن را مى تــوان بزرگترين غايب بلژيك نام گذاشــت. اين 
هافبك سخت كوش و خشــن تيم آاس رم در چهار بازى آخر تيمش 
در مقدماتى كنار گذاشته شد و در فهرست كاروان اين تيم در روسيه 

نيز قرار نگرفت.
نوظهورها

چند پديده جوان در تركيب بلژيك براى حضور در جام جهانى 2018 
به چشــم مى خورد كه يكى از آن ها لئاندر دندونكر اســت كه در دور 
مقدماتى در دفاع 3نفره تيمش قرار گفت. يورى تيلمانس نيز يكى از با 

استعدادترين جوانان فوتبال در اروپا محسوب مى  شود.

4 روز تا

 
بلژيك؛ همه چيز آماده به جز دفاع پاناما؛ اولين حضور مردان كانال   معرفى  تيم هاى جام جهانى (19)

روى خط روسيه

* خيلى چيزهــا درباره برخورد تو بــا راموس گفته 
مى شود. آيا فكر مى كنى طبيعى بود؟

نمى دانــم. شــايد  
هميــن را مى دانم 

كه بدترين اتفاق 
م  گــى ا ند ز

جــم  و خر
از زميــن در فينــال 

چمپيونزليگ بود.
راموس چند  *سرخيو 

روز پيش گفــت: « صالح 
اول دســت من را گرفت و من 
به طرفى ديگر زمين خوردم، 
در حقيقت او ديگر دســتش 

اين را مصدوم كرد.» نظر تو راجع به 
موضوع چيست؟

مضحك است. نظر من اين بوده كه خيلى خوب است كسى 

*و هدف شخصى تو؟
فقط اينكه به تيمم كمك كنــم صعود كند و گلزنى كنــم. اميدوارم 

عملكرد بهتر و بهترى در بازى ها داشته باشيم.
*نقاط قوت تيم ملى شما چيست؟

گفتنش دشوار اســت. تيم ما خيلى متحد است. با هكتور كوپر 
نســبت به ســرمربى قبلى خيلى متفاوت بازى مى كنيم. تيم 
قدرتمندى داريم و همه براى يك هــدف مى جنگيم كه بردن 

بازى هاست  و اين مهم ترين چيز است.
* آيا هكتور همانطور كه مى گويند سرسخت است؟

او تجربــه خيلى خوبى دارد، مربى خيلى خوبى اســت 
كه به ما كمك كرده عملكرد بهترى داشته باشيم. او 
سخت گير نيست، فكر مى كنم مربى خوبى است. همه 

ما به هم كمك مى كنيم.
* آيا به احتمال تقابل با اسپانيا فكر مى كنى؟

شايد، اسپانيا يا پرتغال. اميدواريم اين اتفاق بيفتد. 
آنها تيم خيلــى خوبى هســتند و بازى كردن 
مقابلشان دشوار است ولى هيچكس هيچ چيز 

راجع به آينده نمى داند.

چشمى: مهم اين است كى روش به من اعتقاد دارد
ورزش: روزبه چشمى در حاشيه تمرين ديروز تيم ملى گفت: داريم تمرين هاى خود را براى بازى با مراكش انجام مى دهيم و آمادگى 
خوبى داريم. بايد مراكش را در گام اول شكســت بدهيم چون مى خواهيم براى اولين بار تاريخ سازى كنيم و با صعود از گروه مان دل 
مردم را شاد كنيم.مدافع تيم ملى درباره اينكه كى روش او را مدرن ترين دفاع 10 ســال گذشته فوتبال ايران خطاب كرده است هم 
گفت: اين انتقادها هميشه هست اما مهم اين است كه سرمربى به بازى من اعتقاد دارد و من تالش مى كنم خواسته هاى كادرفنى را 

به بهترين شكل اجرا كنم.

كى روش در جمع خبرنگاران: شما هم مثل نايكى تيم ملى را تحريم كرديد
ورزش: كارلوس كى روش ســرمربى تيم ملى ديروز در حاشيه تمرين تيم ملى در پاســخ به پرسشى درباره تحريم اعمال شده 
از ســوى كمپانى نايكى چنين پاســخ داد: موضوع كفش تنها موضوع ما نيست، مسئله اصلى مشــكالت ديگرى است كه درراه 
آماده سازى ما قرار گرفت؛ مسائلى كه در چيدمان بازى ها، رزرو كردن هتل ها، انتخاب كمپ ها و ... به وجود آمد و ما را آزار داد. 
ولى شما در رسانه شايد اين اجازه اخالقى را نداشته باشيد كه از نايكى انتقاد كنيد چون وقتى زمان آماده سازى تيم ملى بود به 
تيم ملى پشت كرديد و شــما هم به نوعى تيم را تحريم كرديد. چراكه بين جام جهانى با پتانسيل خوشحال كردن 80 ميليون و 

ليگ قهرمانان كه هيچ كس نمى تواند قهرمان آخرين دوره اش كيست دومى را انتخاب كرديد. با اين كنار بياييد.
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خازنی، آهنگساز و نوازنده موسیقی ایرانی:
»هفت شهر عشق« در آلمان اجرا می شود

مهر: پیمان خازنی آهنگساز و نوازنده موسیقی ایرانی پروژه  »هفت شهر 
عشــق« را با نگاهی به هویت اقلیم های بزرگ فرهنگی ایران به صحنه 
می برد. وی با اشــاره به اینکه حضور آهنگسازان و نوازندگان ایرانی روی 
صحنه های بین المللی می تواند اتفاق خوبی باشد، گفت: البته اثر ارائه شده 
باید دارای اســتانداردها و رویکردهای متناسب با موسیقی ایرانی رو به 
تعالی و رشد باشد، نه اینکه ایده ها و نگاه های نخ نما را برای بارها اجرا کرد.

وی افــزود: من بر این باورم تاریخ مصرف اجرای مرغ ســحرها به پایان 
رسیده و به نظرم وقت آن است تا تجربه های جدید جای تکرار مکررات را 
در اجراهای صحنه ای بگیرد. صحنه های داخلی که موسیقیدانان جوان بار 
تولید موسیقی اش را برعهده دارند شاهد ایده هایی ناب است که نگاهی رو 
به جلوتر از اجراهای موسیقی ایرانی در سطح بین الملل دارد. این آهنگساز 
در ادامه اظهار کرد: در این سال ها در اجراهای خارج از ایران بی مسئولیت 
عمل شده است. موسیقیدان های ما یا به اجرای آثار نخ نماشده پرداخته 
اند یا با اهرم بداهه نوازی صحنه را فقط به پایان رسانده اند به همین سبب 
در اجرای پیش رو تالش می کنیم بین رشته ای حرکت کنیم تا با ایجاد 

مفاهیم جدید بتوانیم رفتاری متفاوت را روی صحنه رقم بزنیم.

روس ها سالگرد الکساندر پوشکین را گرامی داشتند
پدر ادبیات روسیه، متأثر از سعدی و حافظ

ایرنا: روس ها هر ســاله 6 ژوئن )16 خرداد( مصادف با زادروز آلکساندر 
پوشــکین را که در آثارش از اندیشه های بزرگان ادب شرق چون سعدی 
و حافظ تاثیر پذیرفته است، گرامی می دارند. در تاریخ روسیه نیز این روز 
به گرامیداشت زبان و ادبیات روسی اختصاص یافته است زیرا از پوشکین 
به عنوان تزار زبان روســی یاد می شود و تاکنون هیچ نویسنده روسی به 
اندازه او در میان مردم روس زبان به محبوبیت نرسیده است. این نویسنده 
و شاعر روس را بنیان گذار زبان ادبی معاصر روسی و معیار سنجش زبان 
و ادبیات روسی می دانند، همان گونه که سعدی و فردوسی معیار سنجش 

زبان و ادبیات فارسی هستند. 
مردم ایران بیشــتر با آثار و اندیشــه های نویسندگان بزرگ روس مانند 
چخوف، تولستوی، داستایفســکی و غیره آشنا هستند اما اندیشه های 
پوشــکین، گر چه ترجمه هایی از وی به چاپ رســیده است، کمتر نزد 
خوانندگان ایرانی بازگو شده است. پوشکین ششم ژوئن 1799 در مسکو 
و در یــک خانواده درباری به دنیا آمــد و به همین دلیل در نوجوانی در 
تزارسکویه ســلو )منطقه ای در حومه سن پترزبورگ که تزارهای روس 

سکونت داشتند( زندگی می کرد.
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ادب و هنر

گفت و گو با محمدرضا سنگری و محمد گلریز به بهانه دومین سالگرد درگذشت استاد حمید سبزواری، مردمی ترین شاعر انقالب 

این بانگ آزادی است...
 ادب و هنر/ خدیجه زمانیان  با آنکه لقب 
»پدر شــعر انقالب« را به او دادند اما کســی نام 
این پدر دلســوز را نمی شناسد. نســل امروز و 
حتی نسلی هم که با اشــعار و سروده های او پا 
به خیابان های شــهر می گذاشت و با مشت های 
گره کرده خواســتار انقالب و آزادی و سرنگونی 
رژیم وقت بود، نمی داند شعر انقالب پدری دارد 
که همه عمــر و زندگی اش را برای روییدن و پا 
گرفتن انقالب گذاشته است. اما کافیست یکی از 
این اشعار را برای هر یک از این چهار نسل زمزمه 
کنی تا خاطره ای از روزهای انقالب برای او زنده 
شود. »خمینی ای امام، خمینی ای امام«، »آمریکا 
آمریــکا ننگ به نیرنگ تو«، »ایــن بانگ آزادی 
ست ، کز خاوران خیزد/ فریاد انسان هاست ، کز 
نای جان خیزد«.  حسین آقا ممتحنی، مشهور 
به حمید سبزواری شــاعر معاصر ایران و دارنده 
نشان افتخار جهادگر عرصه فرهنگ و هنر بود. 

سبزواری در سال 1304 در سبزوار متولد شد. 
از آثار او می توان به دیوان اشعار، کاروان سپیده، 
یاد یاران، ســرود درد، گزیــده ادبیات معاصر و 
سرود سپیده اشاره کرد. سروده های استاد حمید 
سبزواری حماســه    های ماندگاری بود که برای 
تهییج مردم علیه استبداد سروده می   شد. هر کدام 
از سروده های او شناسنامه زمانه انقالب است که 

همه حوادث انقالب را می   توان در آن دید.  
در آستانه دومین سالگرد درگذشت قلب تپنده 
شــعر انقالب که »پدر شعر انقالب« لقب گرفت 
خاطراتش را توســط دوســتان و یارانش مرور 
می کنیم  تا تأثیر آشکار و بی شائبه او را بر جریان 

شعر انقالب بیش از گذشته درک کنیم.   

 شعری که سرباز را وادار به واکنش می کند 
ســنگري  محمدرضــــا 
نویسنده و پژوهشـــــگر 
ادبي کــه از ابتدا تا لحظه 
احتضار اســتاد سبزواری 
او را همراهی کرده است،  

خاطره ای جذاب و شــیرین از این شــاعر نقل 
می کند. خاطره ای که هم بیان آغاز رفاقت دیرینه 
دو یار است و هم شرح تأثیر حمید سبزواری بر 
جریان شــعر انقالب و حقی که او بر گردن این 

شعر دارد. 
دکتر ســنگری از خاطراتش با مرحوم سبزواری 
چنین می گوید: نقطه آشــنایی مــن با مرحوم 
ســبزواری در ســال 57 و در راهپیمایی ها بود. 
زمانی که من ســروده ها و اشعار را دستنویس و 
یا با امکانات محدود آن زمان استنسل )رونوشت( 
می کردم و در اختیار بقیه قرار می دادم. در همان 
زمان به شــعری برخورد کردم که مضمون آن 

خطاب به افسران، فرماندهان و سربازانی بود که 
به ســمت مردم تیراندازی می کردند،  شعر این 
طور شروع می شد: »گوش کن ای افسر فرمانده 

/ ای سرباز«. 
من  این شــعر را در راهپیمایی هــای آن زمان 
خواندم  که مردم را بســیار تحت تأثیر قرار داد، 
یادم هســت حتــی تانک هایی کــه در خیابان 
بودند و ســربازان جلوی تانک ایستاده بودند و 
تفنگ هایشان آماده شــلیک بود با شنیدن این 
سرود، سکوت کردند، در میان سکوت تفنگ ژ3 
از دست ســربازی رها شد و روی تانک افتاد که 
صدای مهیب و عجیبی در فضا پیچید، همه به 
سمت صدا برگشتند.  من فکر نمی کردم این شعر 
بتواند چنین تأثیری بگذارد، آن زمان نمی دانستم 
این شــعر از کیست چون کسانی که این شعرها 
را می ســرودند عنوان شان را پنهان می کردند اما 
بعد ها متوجه شــدم این شــعر متعلق به استاد 
سبزواری است. همین شعر که در قالب نیمایی 

هم بود، نقطه آشنایی من با ایشان بود.
بعد از پیروزی انقــالب من برای  تحصیالت در 
مقطع دکتری به دانشگاه تهران آمدم  و در دفتر 
تألیف کتب درســی با ایشان مواجه شدم. چهره 
صمیمی، گرم و روحیه  افتاده و متواضع ایشان 

من را جذب خودش کرد.  

 استفاده مرحوم سبزواری از ظرفیت »سرود«
به گفته سنگری سرود، مردمی ترین شعری است 
که در جامعه زمزمه می شــود و استاد سبزواری 
ظرفیت فوق العاده این قالب شــعری را دریافته 
بود و به همین دلیل  سروده های انقالبی اش تأثیر 
زیادی در جریان انقــالب و حوادث تاریخی بعد 
پیروزی انقالب اسالمی گذاشت.  این پژوهشگر با 
بیان اینکه استاد سبزواری در پنهانِ شعر انقالب، 
حضور دارد، می گوید: به جرئت می شــود گفت 

شاخص ترین چهره انقالب در زمینه سروده های 
انقالبی استاد ســبزواری است.  کمتر شاعری به 
اندازه ایشــان به جبهه ها خدمت کرده است. او 
انســانی متعهد و مقید به ارزش های انقالب بود 
و باور داشــت در هر موقعیتی همیشــه باید از 
ارزش های انقــالب دفاع کند هر چند در این راه 
کتک هم بخورد؛ آن ها را به جان می پذیرفت. به 
جوان ها انگیزه می داد که شــعر متعهد بگویند و 
از سر باور دســت به خلق اثر بزنند. سنگری در 
پایان در خصوص ویژگی های سبکی شعر مرحوم 
ســبزواری گفت: ســروده های مرحوم سبزواری 
سروده هایی اســتوار است که ترکیبی از سبک 
خراسانی و عراقی هســتند. ایشان در قالب های 
گوناگون طبع آزمایی کردند. شعر سبزواری چه 
به لحاظ ســاختار نحوی زبــان و چه مفاهیم و 
مضامینی که به کار برده اند شعر برجسته ای است.

 شاعر فدایی انقالب
محمد گلریز که بســیاری از سرودهای مرحوم 
ســبزواری را خوانده و توانســته اســت صدای 
خودش و شــعر سبزواری را در ذهن و یاد مردم 
ماندگار کند، در خصوص ویژگی های شــعری و 
منش مرحوم سبزواری می گوید: اگر چه عنوان 
پدر شــعر انقالب را به ایشان داده اند اما به نظرم 

باید لقب خاص تری به این شاعر تعلق می گرفت. 
او می گوید: خدمتی که سبزواری به انقالب کرد 
هیچ شــاعری نتوانســت انجام دهد. او شهامت 
عجیبی داشــت که علیه رژیم طاغوت آنچنان 
بی مهابا شــعر بگوید، البته در آن زمان شاعران 
دیگر هم بودند کــه فعالیت می کردند اما وقتی 
آن شــاعران جرئت و صالبت استاد سبزواری را 
می دیدند با قدرتی دوچندان در مســیر مبارزه و 
سرودن شــعر حرکت می کردند. به این صورت 
سبزواری هم بر شعر انقالب تأثیر گذاشت و هم 

بر شاعران زمانه خودش.
این خواننــده می گوید: دفــاع از انقالب در هر 
شــرایطی ویژگی اخالقی و حتی شعری مرحوم 
ســبزواری بــود. او خــودش را فدایــی انقالب 
می دانســت.  من با او زندگی کردم و می دیدم از 
همه چیز خودش برای انقالب می گذشت. البته 

در راه انقالب خیلی ایشان را رنجانیدند. 
از دوست و دشــمن به ایشان کنایه زده می شد 
و در عین صداقتش نامهربانی می دید اما کارش 
را ادامه می داد و به جرئت می گویم استاد حمید 
سبزواری یکی از کسانی بود که سهم بسزایی در 

پیشبرد انقالب و انگیزه دادن به مردم داشت. 
او در میــان مردم حضور داشــت و واژه هایی را 
که مردم زمزمه می کردند در اشــعارش استفاده 
می کرد مثل: اهلل اکبر، خمینی رهبر یا خمینی ای 
امام و یا اهلل یا اهلل.  مردم هم با شعر او عجین شده 
بودند و با مشت های گره کرده همین واژه ها را در 

اعتراض هایشان می گفتند. 

  خاطره بازی ایرانی ها با اشعار سبزواری
گلریز که به گفته خودش 
400 ســروده ســبزواری 
قالب هــای مختلف  در  را 
آواز، ســرود، مرثیــه، آواز 
بــدون ســاز و یا با ســاز 

خوانده اســت، در خصوص خاطره سازی اشعار 
مرحوم سبزواری  می گوید: همه مردم با اشعار او 
خاطره دارند، خاطرات انقالب و ادوار گذشته این 
کشور با اشــعار او در ذهن مردم نقش می بندند؛ 
وقتی»خجسته باد این پیروزی« خوانده می شود 
همه یاد پیروزی خرمشــهر می افتند و یا شــعر 
»ای مجاهد،  ای شــهید مطهر« مجاهدت های 
شهید مطهری را در اذهان زنده می کند و یا »این 
بانگ آزادی اســت کزخاوران خیزد«، سروده این 
شاعر 40 سال است از رادیو پخش می شود. کدام 
شــاعر است که چنین در خاطره مردم ماندگار و 
ثبت شــده است؟ او شاعری بود که از سوی امام 
پشتیبانی می شــد و رهبر معظم انقالب عالقه 

ویژه ای به ایشان داشتند.  

آنچهمیخوانید

یادم هســت حتــی تانــک هایی 
که در خیابان بودند و ســربازان 
جلــوی تانــک ایســتاده بودند و 
تفنگ هایشــان آماده شلیک بود 
با شــنیدن این ســرود، سکوت 
کردنــد، در میان ســکوت تفنگ 
ژ3 از دست ســربازی رها شد و 
روی تانک افتاد که صدای مهیب 
و عجیبی در فضا پیچید. من فکر 
نمی کردم این شعر بتواند چنین 

تأثیری بگذارد
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گفتوگو

بازیگر نقش صدیقه در »بچه مهندس«:
نقش هایی را می پذیرم که مرا به چالش بکشد

تسنیم: »ساناز سعیدی« فعالیت خودش را از تئاتر شروع کرد. دوره های 
بازیگری حرفه ای تر را در آموزشگاه بازیگری امین تاریخ گذراند و اولین بار 

با سریال »پریا« در چند سکانس خیلی کوتاه بازی کرد. 
بازیگری اش در اواخر سال 93 در یک نمایش به نام »گمشده« در نقش 
عمه ای 40 ساله که کودک صفت بود رنگ و لعاب جدی تری به خودش 
گرفت. به گفته خودش وقتی برای تســت ســریال »نفس« می رود به 
المان های ذهنی کارگردانی جلیل سامان نزدیک می شود و اینگونه بود که 
نقش »ناهید« را به او واگذار می کنند.  سعیدی از جمله بازیگران جدید 
و خوش آتیه ای است که در هیچ شبکه اجتماعی فعالیت ندارد و ترجیح 
می دهد در ســکوت و بدون حاشیه مسیر هنری اش را طی کند. بعد از 
تجربه خوب در سریال رمضانی »نفس« حاال یک بار دیگر مخاطبین او 
را در نقش »صدیقه« یا روایتگر اصلی داستان »بچه مهندس« می بینند. 

گپ و گفت کوتاهی با وی داشته ایم که می خوانید:

 بعد از موفقیت در به تصویر کشیدن کاراکتر ناهید در سریال 
»نفس« با نقــش صدیقه دوباره به تلویزیون برگشــتید. »بچه 

مهندس« را چگونه ارزیابی می کنید؟
وقتی فیلمنامه »بچه مهندس« را به من پیشــنهاد کردند بدیع و خاص 
بودن این سناریو برایم جالب توجه بود و نقشی که در این سریال تجربه 
کــردم پنجره جذاب و چالش برانگیزی از بازیگری را به رویم باز کرد که 

می تواند به ارتقای کارنامه کاری یک بازیگر کمک کند. 
بســیار خوشحالم که دو کار جدی من در دو سال متوالی در ماه مبارک 
رمضان پخش شــد کــه بهترین زمان در کنداکتــور پخش برنامه های 
تلویزیون به شــمار می رود. اثر برای مخاطب ساخته می شود، مخاطب 
ما هم مردم هســتند و قطعاً این مردم به مــا و هنر بازیگری مان، معنا 
می بخشــند. ما نیاز داریم مردم ما را ببینند و از بازخوردهایشان انرژی 
بگیریم. سریال »بچه مهندس« در فازهای دوم و سوم ادامه پیدا می کند؛ 
تــا اینجا بازخوردهای مردم خوب بوده اســت، امیدوارم که در ادامه هم 

بتواند نظر مردم را جلب کند.

 به نظرشما نقش »صدیقه« خوب از آب درآمده و می تواند این 
نقش و سریال بچه مهندس مخاطب را درگیر کند؟ فیلمنامه چه 
جذابیت هایی برایتان داشت؟ آیا این نقش حس کنکاش و چالش 
در نقش آفرینی را در شما به منصه ظهور می رساند که در جایی 

عنوان کردید که دغدغه شماست؟
باید اجازه بدهیم پخش سریال تمام شود و نظر مخاطب را بدانیم. چون 
واقعاً تصمیم با مخاطب اســت و او نمره الزم به کار فیلمساز و بازیگر را 
می دهد. من به عنوان یک بازیگر از تمام آموخته ها، داشته ها و تجربه هایم 

استفاده کردم و از هیچ گونه سعی و تالشی هم دریغ نکردم. 
با تمام وجود خودم را در اختیار فضای فیلمنامه قرار دادم و سعی کردم 
بــا کمک های کارگردان و جمعی عوامــل فیلم به بهترین نحو، نقش را 
ارائه بدهم. تا جایی که من یادم هست در تاریخ سریال سازی به موضوع 
پرورشگاه خیلی کم پرداخته شده و برای یک بازیگری همچون من که 
همواره به دنبال نقش های متفاوت و چالش برانگیز هستم جالب بود که 
این فضا را تجربه کنم.  از طرفی عاشق بچه ها هستم؛ اعتقاد من این است 
که آن ها آینده ســازان و ســرمایه های اصلی این مرز و بوم هستند. حاال 
ارتباط با این قشــر کودک که ســایه پدر و مادر بر روی سرشان نبوده و 

بچه های پرورشگاهی هستند، خود به خود بازیگر را به چالش می کشد.

 به عنوان یک بازیگر، وضعیت سریال های این روزهای تلویزیون 
را چطور می بینید؟ چرا که بسیاری اعتقاد دارند که نوع سوژه ها و 

موضوعات عمدتاً تکراری هستند؛ دلیل این رکود چیست؟
بله، تا حدودی وجود دارد. امیدوارم که بهتر بشود. شایسته است در کنار 
تجربه های پیشکسوتان از انرژی و خالقیت نیروی جوان هم استفاده شود 

که فضای بهتری ایجاد شود و اتفاقات تازه تری برای تلویزیون بیفتد.

معموالً نقش ها را چگونه می پذیرید؛ آیا برای شخصیت   هایی که 
می پذیرید مصداق بیرونی دارید که از آن الگوبرداری کنید؟

در همین چند سال فعالیت و پیشنهادهایی که به من شده، همواره سعی 
کرده ام که نقش به سلیقه، حس و فضای عاطفی ام نزدیک باشد. تفاوت، 
درگیری و به چالش کشیدن هم کلید واژه های دیگری است که به واسطه 
آن نقشــی مرا ترغیب می کند.  طرفدار نقش هایی هستم که یک سیر 
تکاملی را طی می کنند؛ نقشــی که اصطالحاً فراز و فرود داشــته باشد. 
معموالً در مورد نقش تحقیق می کنم تا بتوانم آن نقش را خوب ایفا کنم. 
حاال اگر نقش در یک برهه زمانی خاصی باشــد که نبودم یا خیلی کم 
ســن و سال بودم درباره آن مطالعه و یا از خاطره های اطرافیانم استفاده 
می کنم. البته بخش زیادی از اطالعات را هم فیلمنامه در اختیار بازیگر 

قرار می دهد.

 به نظر شما رسانه ملی با چه رویکردی در عرصه سریال سازی 
پیش برود که مخاطب را درگیر خودش کند؟

بایستی به فیلمنامه نویسان سخت بگیرند که قصه های جدیدتر و خوش 
رنگ و لعاب تری نوشــته شــود. از طرفی، کمی هم از خطوط قرمز کم 
کنند. الزم اســت نظرات پیشکسوتان بخوبی بازگو شود، اما از خالقیت 
و انرژی نیروی جوان نباید غافل شویم؛ چراکه مطمئن باشید این دو در 
کنار هم فضای تازه و مطلوبــی را برای دنیای تصویر بویژه در تلویزیون 

خلق می کنند. 

 شما دو ماه رمضان پیاپی سریال هایی را روی آنتن داشتید و آن 
هم جزو نقش های اصلی بودید. فکر می کنید این از خوش شانسی 

شما است یا نه؟
اینکــه تلویزیون در ماه رمضان بیشــترین تعدادبازدیدکنندگان را دارد 
خوشحال کننده است و ما هم بیشترین بازخوردها را می گیریم از مردم 
عزیــزی که به ما و کار ما معنا می دهند چون مــا کار را برای مردم مان 

می سازیم و دوست داریم همه این عزیزان از کار ما لذت ببرند.

 سیما و سینما/ معین اصغری   مدت هاست 
که دیگر تولیدات صداوسیما از دوگانه خوب و بد 
گذشته و آثار این سازمان عریض و طویل را باید 
به دو دســته »بودجه هدرکن« و »بودجه حالل 

کن« تقسیم بندی کرد. 
ساخت سریال ها و تله فیلم به نوعی از دستور کار 
سازمان خارج شده و بیشتر برنامه های گفت وگو 
محور و یا جنگ های شــبانه روی آنتن به چشم 
می خورد. دلیلش هم مشخص است؛ چو دخلت 

نیست خرج آهسته تر کن. 
وقتی نمی توانی دیگر ســریال هایی مثل »خانه 
به دوش«، »متهم گریخت« و »ســه در چهار« 
بسازی که مردم پای تلویزیون میخکوب شوند، 
پــس دو تا صندلی و یــک دوربین و یک تانکر 
1000 لیتری آب می شــود مــواد الزم برای پر 

کردن کنداکتور شبکه. 
تا دلتان بخواهد این سال ها تلویزیون برنامه های 
این مدلی داشــته که هیچ کــدام از آن ها حتی 
اسمشان در خاطر مردم نیست؛ اما از آنجایی که 
گنج را در ویرانه ها باید پیدا کرد، باید یک مورد را 

استثنا کرد؛ ماه عسل.

 تاریخ تولد
ســال 1386 بود که برای نخستین بار برنامه ای 
به نام »ماه عسل« از شبکه سه سیما پخش شد، 
امــا تاریخ اصلی گل کردن این برنامه را باید بعد 
از سال 91 دانســت که علیخانی خودش رسماً 
پشت فرمان نشست، چرا که تا قبل از آن محسن 
افشانی، حسن جوهرچی و علی ضیا اجرای این 

برنامه را برعهده داشتند که چنگی به دل نزد.
ماه عســل امروز دیگــر یازده ســال از تولدش 
می گذرد و می توانیم او را در سن بلوغ تصور کنیم. 
برنامه ای که آزمون و خطاهایش را انجام داده و 
رفته رفته شخصیتش را پیدا کرده و دیگر خیلی 
قیقــاج نمی زند. هم در بحث فــرم و هم محتوا 
به یک ثبات رســیده که باید آن را به فال نیک 
گرفت. دالیل زیادی ماه عسل را نسبت به سایر 
برنامه های مشابه ممتاز کرده که در این نوشتار به 

آن می پردازیم. 

 فرم نو، حّق تو
یک لحظه در ذهن خود فیلم ها و سریال هایی که 
دوست دارید را مرور کنید. احتماالً اکثرشان یک 
موســیقی متن خوب و یک تیتراژ جذاب دارند. 
کاربلدها هیچ وقت از کنار فرم به ســادگی عبور 
نمی کننــد. معموالً یک اثر خــوب وقتی به دل 
مخاطب می نشیند که اجزای مختلفش جفت و 
جور باشد. احســان علیخانی هم در این سال ها 
به وضوح نشــان داده یک آدم حرفه ای و کاربلد 
است. او خوب می داند مخاطب به همین راحتی ها 
حاضر نیست یک ساعت گوشش را به حرف های 
تکراری و بعضاً خسته کننده تلویزیون بدهد، پس 
باید برود سراغ فرم. هر سال یکی دو هفته قبل از 
ماه مبارک همه منتظرند تا ببینند تیتراژ امسال 
این برنامه را چه کســی می خواند. همین نشان 
می دهد علیخانی موفق شــده و گواه این مدعا 
تیتراژهای پرطرفداری مثل سال 93 می شود که 
مرتضی پاشایی خواند. جالب است بدانید تیتراژ 
آن ســال توانســت جایزه پر بازدیدترین آهنگ 

ســال در وب سایت معتبر رادیو جوان و بهترین 
آهنگ سال در جشنواره ساالنه موسیقی ما را از 

آن خود کند.
همچنیــن از همان ســال 86 برنامه برای خود 
نشان واره ای مخصوص داشــت که در تیزرها و 
خود برنامه نمایش داده می شــد. این نشان واره 
تأثیر به سزایی در هویت بخشی بیشتر به برنامه 

گذاشته است.

در پایــان بحث فرم باید بــه دکور کم نظیر این 
برنامه هم اشــاره کرد. دقیقاً مثل تیتراژ، دکور 
برنامه نیز یکی از غافلگیری های هر سال احسان 

علیخانی است.  

 سوژه های داغ
درســت اســت که از فرم تعریف کردیم و آن را 
دســِت پیش علیخانی نســبت به رقبای خود 
خواندیم، اما تا وقتی شما محتوای به درد بخور 

نداشته باشی فرم به چه کار می آید؟ 
اگر از سال 91 دقیق بررسی کنیم می بینیم هر 
چه ماه عســل جلوتر آمده پخته تر شده و دست 
روی ســوژه های به درد بخورتری گذاشته است. 
همان طور که خود علیخانی بارها گفته، یک سال 
برای پیدا کردن ســوژه ها وقت می گذارند و یک 
تیم حرفه ای مشغول این کارند. تنوع سوژه ها و 
بکر بودنشان مهم ترین ویژگی میهمان های ماه 
عسل است. البته از آنجایی که امالی نانوشته غلط 
ندارد، قطعاً نمی شود از همه سوژه های این برنامه 

دفاع کــرد و اتفاقاً این ویژگی یک برنامه زنده و 
پویاست که وقتی اشتباهی می کند به سرعت از 
مخاطب بازخورد می گیرد. 8 خرداد امسال فردی 
به نام یاســمن اشکی با سابقه یک دهه بیماری 
ناشناخته با عالئمی مشابه ایدز را دعوت کرد که 
به تازگی و بعد از کنترل حداقلی بیماری به کشور 
بازگشته است. میهمان برنامه مدعی می شود در 
1۷ سالگی به بیماری »ژنتیکی« ای مبتال شده 
که عالئمش شبیه ایدز بوده و از 140 بیمار مشابه 
در یک کلینیک آمریکایی، تنها او زنده مانده و به 
دلیل تشابه بیماری اش با ایدز، نذر کرده تا زنده 
اســت مردم ایران را از خطرات »ایدز« و بیماری 
های مقاربتی آگاه کند. حضور این خانم در برنامه 
جنجال های زیادی داشــت که هنوز هم ادامه 

دارد. 

 21 میلیارد تومان چند تا صفر دارد؟
وارد کورس شــدن خیلی سخت نیست، اما در 
کورس ماندن به غایت دشوار است. دو سال قبل 
که خندوانه بسیار مورد پسند مردم قرار گرفت، 
همه گفتند کار علیخانی تمام است و دیگر کسی 
حاضر به دیدن بغض های او نیســت، اما ســال 
گذشته اتفاقی افتاد که همه را در بهت و حیرت 

فرو برد. 
21 میلیــارد تومان ظرف یک مــاه برای آزادی 
زندانیان جرایم غیرعمد در این برنامه جمع شد. 
مبلغی که نشــان از اقبال فــوق العاده مخاطب 
به این برنامــه دارد و این یعنی تیر منتقدان به 
سنگ خورد و مردم همچنان ماه عسل را دنبال 
می کنند. امســال هم او دوباره این طرح را اجرا 
کــرده و باید منتظر ماند و دیــد تا در پایان این 

برنامه چقدر جمع می شود.
این مبلغ هنگفت نشان می دهد هنوز صداوسیما 
زنده اســت و با وجود تبلیغاتی که صبح و شب 
علیه این رسانه از طرف دوست و دشمن می شود، 
اگر مســئوالن دلسوز این سازمان با تدبیر و یک 
سازوکار درست بودجه ها را تقسیم کنند، مردم 
هیچ وقت رسانه ملی خود را با رسانه های بیگانه 

عوض نمی کنند.

نگاهی به برنامه پرمخاطب تلویزیون در ماه رمضان که یک دهه از عمر آن می گذرد

ماحصــل ماه عســل

فضایمجازی

هیچ سازوکاری برای حسابرسی کمک های مردمی 
در شبکه های اجتماعی وجود ندارد

سرابسلبریتیها
 سیما و سینما/ زهره کهندل  
و  مجــازی  فضــای  صفحــات 
شــبکه های اجتماعی پر شده بود 
از شماره حســاب هایی که در انتهای متن های 
پرســوز و گداز برای کمک خواهی، جا خوش 
کرده بودند. پول هــای خرد و کالن کمک های 
مردمی هم این حســاب ها را پر می کرد و هیچ 
نظارتــی بر آن نبــود. کافی بــود یک صفحه 
پرطرفدار در یکی از شبکه های اجتماعی داشته 
باشید و چهره شناخته شده تلویزیون یا سینما 
باشید تا مردم به شما اعتماد کنند و چشم بسته 
کمک های مالی شان به زلزله زدگان کرمانشاه را 
به حسابتان واریز کنند. کمک هایی که توسط 
ســلبریتی ها به بهانه امدادرسانی به مردم زلزله 
زده کرمانشاه جمع آوری شد نه رقمش مشخص 
بود و نه موارد هزینه کردش.  این در حالی است 
که در شرایط بحرانی باید تمام کمک ها از مجرا و 
مسیر هالل احمر به دست مردم برسد، اما ضعف 
و ناتوانی هالل احمر در انجام وظیفه  و همچنین 

نبود اعتماد مردم موجب شــد کــه هر چهره 
شناخته شــده ای برای خودش شماره حساب 
اعالم کرده و شــروع به جمع آوری کمک های 
مــردم کند که در نتیجه یــک فضای غیرقابل 

مدیریت و نادرست شکل بگیرد.

 پول ها کجاست؟
با وجود اینکه چندی پیش حساب 4 سلبریتی 
توسط دستگاه های قانونی مربوط مسدود شد، 
اما همچنان هیچ ســازوکاری برای حسابرسی 
کمک های مردمی به سلبریتی ها وجود ندارد و 
هیچ دستگاهی نمی تواند مقدار کمک واریزی به 
حساب سلبریتی ها و میزان اعطای کمک ها به 
نیازمندان را محاسبه کند. نماینده مردم سنقر 
در مجلس شورای اسالمی در این باره به تسنیم 
گفته است: سلبریتی ها تاکنون درباره هزینه کرد 
کمک هــای مردمی به زلزله زدگان کرمانشــاه 

گزارشی به مردم ارائه نداده اند.
حجت االسالم ســید جواد حسینی کیا با اشاره 

به جمع آوری کمک های مردمی از سوی برخی 
از ســلبریتی ها برای کمک به مــردم زلزله زده 
کرمانشاه، خاطرنشــان کرد: در مواقع بحرانی 
که مردم آسیب دیده نیاز به کمک مردم دارند، 
اعتماد آن ها باید به دستگاه های مربوط باشد و 

نه به برخی از سلبریتی ها.
وی با بیان اینکه برخی از چهره های ورزشــی، 
سینمایی و سیاسی پس از وقوع زلزله کرمانشاه 
اقدام به جمــع آوری کمک های مردمی جهت 
رسیدگی به زلزله زدگان کردند، افزود: میلیارد ها 
تومان پول از ســوی مردم به حساب این افراد 

واریز شــده که متأسفانه تاکنون برخی از آن ها 
حتی یک ریال از این پول ها را برای زلزله زدگان 
هزینــه نکرده اند و برخی نیز تنها میزان اندکی 

از این کمک ها را صرف آسیب دیدگان کرده اند.
نماینده مردم سنقر در مجلس با تأکید بر اینکه 
برخی از این ســلبریتی ها با چنیــن اقداماتی 
به دنبال کار های سیاســی خودشــان هستند، 
ادامه داد: قوه قضائیه به این موضوع ورود کرده 
و حساب برخی از این ســلبریتی ها را مسدود 
کرده اســت. حسینی کیا با بیان اینکه برخی از 
این چهره ها که به این عرصه ورود کردند نمره 

چندان قابل قبولی نگرفته اند، تصریح کرد: الزم 
است قوه قضائیه به جد به این مسئله ورود کند و 
در این باره گزارشی به مردم ارائه بدهد تا مردم 

این چهره ها را بشناسند.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با اشاره 
به اینکه این ســلبریتی ها تا کنون درباره هزینه 
کــرد کمک های مردمی به زلزلــه زدگان غرب 
کشور گزارشی ارائه نداده اند، اظهار داشت: الزم 
است تا این افراد به طور شفاف به مردمی که به 
آن ها اعتماد کردند درباره هزینه کرد های خود در 

این مناطق، گزارش بدهند.

حجت االسالم والمسلمین  امیر اخوان:

روحانیبایدمردمیباشد

فارس: یک مبلغ دینی معتقد است که سریال شب های ماه مبارک رمضان و نقشی را که برزو ارجمند در آن 
ایفا می کند، ذهنیت مثبتی درباره حضور روحانیت در بین مردم ایجاد کرده است. حجت االسالم والمسلمین 
امیر اخوان، مدیر گروه تبلیغی شهید علمدار که کودکان او را با نام »عمو روحانی« می شناسند با بیان اینکه 
سریال » سّر دلبران« بخوبی به مسئله لزوم حضور روحانیت در میان مردم پرداخته است، گفت: اگر روحانی در میان مردم 
باشد، مردم متوجه می شوند که شخص روحانی چه میزان می تواند مفید و پرثمر باشد. وی با تأکید بر اینکه حتی حضور 
یک روحانی فعال در یک روستا می تواند موجب تحول آن روستا شود،  افزود: در سریال سر دلبران نشان داده می شود که 
یک روحانی چقدر می تواند مشکالت را حل کند و اینکه دغدغه او حل مشکالت مردم محل و دیگران است. این همان 

وظیفه دینی روحانی است زیرا باید به عنوان الگو مطرح شود.
او با بیان اینکه بســیاری از مردم دوســت دارند زندگی طلبه ها را از نزدیک نظاره کنند، ابراز داشت: این سریال توانسته 
است نمایی از زندگی خصوصی طلبه ها را نمایش دهد. اینکه این شخص روحانی در جمع خانواده شوخی و مزاح می کند، 
کارهای منزل را انجام می دهد و... آنچه را که در اذهان برخی مردم شکل گرفته که روحانیون افرادی بی انعطاف هستند، 
تغییر داده است. وی ادامه داد: اینکه روحانی مسجد یک نوجوان را متولی کتابخانه مسجد می کند و با این کار به او بها 
می دهد،  تصمیم او موجب می شود که آن نوجوان پایبند مسجد شود؛ اینکه بهمن کتابی را برای فرزندش خریداری می کند، 
در واقع درصدد فرهنگ سازی برای هدیه دادن کتاب است، در حالی که امروزه کتاب از فرهنگ خانواده ها در حال حذف 
است و بیشتر وقت آن ها در فضای مجازی صرف می  شود. مجموعه »سّر دلبران« به کارگردانی محمدحسین لطیفی و 

تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی در شب های ماه مبارک رمضان از شبکه یک سیما در حال پخش است.

سیما

باشگاه خبرنگاران جوان: رضا ناجی بازیگر سینما و تلویزیون گفت: فیلمنامه 
»نهنگ عنبر« در حال نگارش است اما زمان قطعی ساخت آن مشخص نیست.

او درباره جدیدترین فعالیت سینمایی خود افزود: در حال حاضر فعالیت خاصی 
انجام نمی دهم و منتظر پیشــنهاد خوبی هستم تا فعالیتم را آغاز کنم. ناجی با 
اشاره به حضورش در ســری سوم »نهنگ عنبر« ادامه داد: سامان مقدم عالقه 
خاصی به بازی و شخصیت من دارد از این رو همیشه سعی می کند در کارهایش 

از من استفاده کند که این جای خشنودی دارد.

فیلمنامه»نهنگعنبر3«درحالنگارشاست

مهر: رســالت بوذری با اشــاره به برنامه »مخاطب خاص« که هفته ای یک بار 
روزهای جمعه روی آنتن می رود، بیان کرد که این برنامه بعد از یک وقفه 6 ماهه 
به شبکه سه سیما بازگشته است. این مجری تلویزیون افزود: بتازگی تولید برنامه 
زنده »مخاطب خاص« را شــروع کرده ایم که قرار است هر جمعه از شبکه سوم 
سیما پخش شود. وی یادآور شد: این برنامه مخاطبان بسیاری دارد و ما در فصل 
پیش توانستیم از طریق برنامه 300 نفر را که به کربال نرفته بودند به کربال ببریم 

که هزینه آن از طریق بانیان شخصی فراهم می شد.

»مخاطبخاص«بهتلویزیونبازگشت

سیما وســینما: آخرین مرحله تصویربرداری مستند- مسابقه »دستم را بگیر« 
به تهیه کنندگی و کارگردانی ســعید ابوطالب با موضوع دختر بچه ای که بیماری 
تاالسمی ماژور دارد، در خرمشهر به پایان رسید. هدف از مستند- مسابقۀ »دستم 
را بگیر« به تصویر کشیدن فعالیت افراد عادی جامعه است که با انگیزه های شخصی 
سعی در شناخت موضوعاتی مثل بچه های کار، کولبران، بازماندگان از تحصیل در 
مناطق دور دست، بیماران خاص و دیگر نیازمندان و آسیب دیدگان اجتماعی دارند 
و قصد یاری رساندن به آن ها بدون استفاده از کمک نهاد ها و امکانات دولتی را دارند. 

تصویربرداری»دستمرابگیر«بهپایانرسید

چهره-خبر

آنچهمیخوانید

ماه عسل امروز دیگر یازده سال 
از تولدش می گذرد و می توانیم 
او را در ســن بلــوغ تصور کنیم. 
برنامه ای که آزمون و خطاهایش 
رفتــه  رفتــه  و  داده  انجــام  را 
شخصیتش را پیدا کرده و دیگر 

خیلی قیقاج نمی زند



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
خاطر جمع بود كه امــام(ره) خيال 
كنار گذاشتنش را ندارد! با اطرافيانش 
نشسته و تحليل كرده بودند كه رهبر انقالب حتى 
اگر بخواهد، قدرت كنار گذاشــتن نخستين رئيس 
جمهور كشــور را ندارد. بيراه هم فكر نكرده بودند! 
نخستين رئيس جمهور ايران، به جز پشتوانه رأى 
11 ميليونى مردم، فرماندهى كل نيروهاى مسلح را 
داشت و جريان ها و احزاب و گروه هاى اطرافش نيز 
سخت از او حمايت مى كردند. رسانه هاى خارجى 
نيز برايش سنگ تمام گذاشته و هر اختالف نظر و 
سليقه اى كه پيش مى آمد، همه جوره پشتش بودند. 
صــدام هم كه به ايران حمله كــرده و نظام نوپاى 
جمهورى اسالمى را به جنگى ناخواسته كشانده بود. 
با اين اوضاع حتى نمى شد 5 درصد هم احتمال داد 
كه اراده اى براى عزل او وجود داشــته باشد. با اين 
همه روز 20 خرداد سال 1360 حكم يك جمله اى 
امام(ره) صادر شد: « بسم اهللا الرحمن الرحيم - ستاد 
مشترك ارتش جمهورى اسالمى ايران، آقاى بنى 
صدر از فرماندهى كل نيروهاى مسلح بر كنار شده 

اند -روح اهللا الموسوى الخمينى ». 

 آن دكتر بدون مدرك آمد؟
بهمن 57 كه همراه با امام(ره) به ايران برگشــت، 
هنوز چهره چندان شناخته شده اى نبود. دانشجويان 
ايرانى خارج كشــور البته او را خوب مى شناختند. 
فرزنــد «آيت اهللا نصرت اهللا بنى صــدر» در ايران، 
اقتصاد  و حقوق خوانده، يكى دو بار دستگير شده و 
بعد از رخدادهاى خرداد 42 براى ادامه تحصيل به 
فرانســه رفته بود. در فرانسه و در همكارى با بنياد 
فرهنگى ايران توانسته بود اعتماد نيروهاى انقالبى 
خارج كشور را جلب كند و بعد هم به حلقه اطرافيان 
امام(ره) نزديك شــود. اگرچه با نام و عنوان «دكتر 
اقتصاد» از « ســوربن» به ايران بازگشت اما برخى 

منابع نوشته اند دوره دكترى را نيمه تمام گذاشت و 
همزمان با انقالب به كشورش برگشت. هرچه بود، با 
مدرك يا بدون مدرك در ايران به «دكتر بنى صدر» 
معروف شــد و چاپ چند جلد كتاب از او، نامش را 
به عنوان يك روشنفكر مذهبى سر زبان ها انداخت تا 
پشتوانه خوبى براى رئيس جمهور شدن داشته باشد.

 منتظر مرگ امام بود!
حكم بركنارى اش از فرماندهى نيروهاى مســلح 
اگرچه ناگهانى و در يك جمله صادر شد و بسيارى 
را غافلگير كرد اما نگاهى به عملكرد و رفتارهاى چند 
سال گذشته «بنى صدر»  و رخدادهاى ريز و درشت 
آن سال ها نشان مى دهد، اين ماجرا، ناگهانى و بدون 
مقدمه نبوده اســت. برخى سخنان مرحوم « سيد 
احمد خمينى» در باره ماجراى عزل را بخوانيد: « در 
قضيه رياست جمهورى امام به بنى صدر رأى ندادند، 
اين را فقط مــن مى دانم ... هر مرتبه كه بنى صدر 
پيش امام مى آمد امام مى فرمودند كه مجاهدين و 
گروه هاى فاســد را از خود دور كــن ... ولى او كه 
طبق نقشه حساب شــده كار مى كرد گوشش به 
اين حرف ها بدهكار نبود و به هيچ وجه حاضر نشد 
گوش به حرف امام بدهد... اين اواخر، امام به او تشر 
مى زدند و حتى يك مرتبه به او گفتند تو فكر نكن 
رأى آوردى، مردم طرفدار اســالم هستند، رأيى كه 
به تو دادند رأى به تو نيست رأى به اسالم است... او 
انتظار خيلى چيز ها را مى كشيد او بارها و بارها به 
من مى گفت كه امام بيش از دو سه ماه زنده نيست»!

 من نابغه ام
با حساب و كتاب خودش خيلى حساب شده و دقيق، 
پيش از پيروزى انقالب تا رئيس جمهور شدن را قدم 
به قدم جلو آمده بود. پايش كه به ايران رسيد، حرف 
از اقتصاد اســالمى زد و در سخنرانى هايش شروع 
به انتقاد از جريان هاى ماركسيســتى كرد. از طرف 

ديگر دولت موقت را هم به باد انتقاد گرفت تا جاى 
خودش را ميان جريان انقالبى آن روز باز و به جمع 
چهره ها و شخصيت هاى سرشناس راه پيدا كند. با 
اين همه «قاســم تبريزى» عضو شوراى پژوهشى 
مؤسسه مطالعات و پژوهش هاى سياسى در سال90 
درباره رفتارهاى سياســى او مى گويد: «بنى صدر 
به دليل عقايد و شــخصيت خاصش و نيز مواضع 
سياسى كه در يك چارچوب خاص نمى گنجيد در 
شوراى انقالب نيز با شخصيت هاى برجسته اى مانند 
«شهيد مطهرى»، «شهيد بهشتى»، «شهيد باهنر» 
و «آيت اهللا خامنه اى» اختالف داشت... معتقد بود كه 
نابغه قرن است و اين را آشكارا نيز اعالم كرده بود... 
يا اينكه معتقد بود اجتهاد 64 مشخصه دارد كه البته 
هيچ كس اين مشخصه ها را به صورت يكجا نداشته 

و تنها خود او حائز همه آن ها بوده است...»!

 مراقب شخصيتت باش!
امام(ره) در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهورى اش 
گفتند: «بر اساس قانون من شما را به عنوان رئيس  
جمهور تعيين مى كنم و اميدوارم كه شخصيت شما 

قبل از گرفتن مقام و بعد از آن تغييرى نكند»! 
اما شــخصيت و رفتارهاى سياسى او بسرعت و بر 
اســاس برنامه هايى كه از پيش داشت، دستخوش 
تغيير شد. 11 ميليون رأى آن قدر دهان پركن بود كه 
نويسنده «كيش شخصيت» را بسرعت دچار پديده 
كيش شــخصيت كرد. به محض به قدرت رسيدن 
بناى ناسازگارى با نهاد ها و شخصيت هاى  انقالبى 
و مجلس و قوه قضائيه را گذاشت. ناسازگارى ها هر 
روز ابعــاد تازه اى پيدا كرد و با آغاز جنگ تحميلى 
شديدتر هم شد. آن قدر كه نيروهاى مردمى و سپاه 
را از حيث تأمين سالح و تجهيزات براى جنگيدن در 
تنگنا گذاشت. اين در حالى بود كه برخى جريان هاى 
ماركسيستى و اعضاى سازمان منافقين روز به روز 
به او نزديك تر مى شــدند.  از سوى ديگر نيروهاى 

انقالبى و اعضاى شــوراى انقالب بشدت از عملكرد 
بنى صدر انتقاد داشتند و بخشى از آن ها نيز او را به 
خيانت در جريان حمله آمريكا به صحراى طبس و 

حتى جنگ تحميلى متهم مى كردند. 

 فقط يكى دو ساعت!
بخش آخر مطلب را باز هم بگذاريم براى حكم كوتاه 
و يك جمله اى امام(ره) كه توانست طومار آرزوهاى 
دور و دراز سياســى بنى صدر را يك شــبه در هم 
بپيچد. شــايد جالب باشد بدانيد اين حكم چگونه 
نوشته شد. «سيد احمد خمينى» گفته است : «امام 
تمام سعيشان اين بود كه اولين رئيس جمهور كارش 
به اينجا نكشد ... بارها به ايشان گفتيم بنى صدر در 
جبهه ها خيانت مى كند و فرمودند مى دانم ولى هنوز 

وقتش نرسيده است... اما آن شب امام مرا خواستند 
كه همين حاال برو دوستان را جمع كن و مشورت 
كنيد و مرا خبر كنيد ... اين موضوع مسلم است كه 
او بايد از فرماندهى كل قوا عزل شود ... همان شب 
من رفتم منزل آقاى مرحوم شهيد بهشتى رضوان 
اهللا عليه داستان را براى ايشان گفتم، آقاى هاشمى 
را هم خواســتيم آمد آنجا، آقاى خامنه اى هم كه 
مريضخانه بود... بعد از مشورت متن عزل بنى صدر 
را نوشتم و براى آن ها خواندم آن ها هم قبول كردند 
و بعد آوردم و امام امضا فرمودند، شيرين اينكه اين 
كار يكى دو ساعت طول نكشيد... امام فرمودند چرا 
معطل كرديد؟ فوراً بدهيد راديو و نگذاريد براى صبح 
... بعد اين ماجرا بنى صدر خواست خدمت امام برسد 

امام راهش ندادند...».

يكشنبه  20 خرداد 1397
16 25 رمضان 1439 10 ژوئن 2018  سال سى و يكم  شماره 8704 

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

شاخ مجازى يا حامى قاچاقچيان؟! 
 ايستگاه/ اميد ظرافتى 

 اگر شــماهم مثــل خيلى ها فكر 
مى كنيد «كيم كارداشــيان» كه 
خبــر و تصاوير مالقاتش با ترامپ 
كف همــه آمريكايى هــا را بريد، 
فقط يك بازيگر اســت، سخت در 
اشتباه ايد! خانم كارداشيان بيشتر از 
بازيگر بودن، يكى از اولين شاخ هاى 
مجازى و اينســتاگرامى است كه 
شغل كشكى كشــكى سلبريتى 
شــدن را در كشورهاى مختلف از 

جمله ايران باب كرد و شايد بتوان او را مادر تمام شاخ هاى مجازى دانست!
اگر از خودتان مى پرســيد چرا بايد كف آمريكايى ها از مالقات ترامپ و كيم 

كارداشيان ببرد، ادامه مطلب را بخوانيد!
«كارداشيان» يكى از طرفداران برهنگى است و با انتشار تصاوير برهنه و نيمه 
برهنه و فيلم هاى مســتهجن به شهرت رسيده و حسابى هم به اين موضوع 
افتخار مى كند!  همين چند وقت پيــش كه برنده يك جايزه مد و لباس در 
آمريكا شــد، پشت تريبون اعالم كرد:« اين جايزه من را شوكه كرد چون من 

بيشتر اوقات برهنه ام!»
خداوكيلى شما اگر چند صد سال قبل رئيس جمهور هايى مثل آبراهام لينكلن 
و بنجامين فرانكلين داشــتيد كه مثالً هوش و استعداد و سياستمدارى شان 
زبانزد خاص و عام بود و اآلن رئيس جمهورتان يك «بيزينس من» با موهاى 
ژيگولى بود كه آخر هفته هايش را در كلوپ هاى گلف و كازينو ها مى گذراند، 
چند وقت يكبار بازيگرهاى فيلم هاى مســتهجن از او شكايت مى كردند و به 
جاى ديدار با ديپلمات ها، دانشــمند ها و... با شاخ هاى مجازى ديدار مى كرد، 

كفتان نمى بريد؟!
اگر با توجه به سابقه درخشان جناب ترامپ در انواع و اقسام فساد هاى اخالقى جوابتان 
«خير» است و هنوز كفتان نبريده، قول مى دهم با خواندن ادامه مطلب حتماً ببرد!
آقاى ترامپ كه به ديدارش با «كارداشيان» حسابى افتخار كرده و با آب و تاب 
جزئيات اين ديدار را توئيت مى كند، با درخواست او يك قاچاقچى هروئين را 
عفو و از زندان آزاد كرده اســت! اينكه به قول بعضى ها سياست چقدر مبتذل 
شده و دنيا افتاده است دست الاوبالى هايى مثل ترامپ را بى خيال! اما باالغيرتاً 
شما به من بگوييد كسى كه با درخواست يك شاخ مجازى طرفدار برهنگى، 
يك قاچاقچى خطرناك هروئين را از زندان آزاد مى كند و بدون توجه به عواقب 
اين كار فقط مى خواهد دل يك شاخ مجازى را ببرد، امكان ندارد نصف شب با 
درخواست يك بازيگر ديگر فيلم هاى مستهجن تصميم هاى مهم سياسى مثل 

حمله به سوريه، خروج از برجام و... را گرفته باشد؟!

منهاى سياست

خودروها آمده اند هواخورى !
 ايستگاه / حسين احمدى   ديگر باب شده كه با هر تعطيلى كوچك و بزرگى، 
همه به خودشان بگويند چرا نرويم شمال! آن وقت راضى و راغب، بار و بنديل سفر 

مى بندند!
بيچــاره جاده هراز و چالوس و فيروزكوه...! كه ُمدام با مســافرانى طرف اند كه نه 
كلمات مسدود و ممنوع، آن ها را از تصميم شان منصرف مى كند! نه ماندن البه الى 
اتومبيل هاى خسته تر از خودشان! نه يكطرفه شدن هاى طوالنى مدت و نه ساعت 

هايى كه اين وسط از عمرشان تلف مى شود!
در اين بين چه دِل خونى دارد نقشه گرافيكى ترافيك ايران از دست اين تعطيالت! از 

دست اين تعطيالت كه تمام تالشش را انگار خرِج ازدحام جاده ها مى كند.
پس خيلى هم بيراه طنزش را نساخته اند كه يك ايرانى را هيچ وقت نمى شود با 

ترافيك تهديد كرد!
چون مسيرهاى قفل و بى حركت ورودى شمال را بايد ديد... آنجا، تعطيالت جلوه 
عجيبى دارد... چشم انداز قطاروار اتومبيل هايى كه از پايتخت سرازيرند و در نگاه 
اول به نظر مى آيد قصدشان لشكركشى به مازندران و گيالن است، نه خودروهايى 

كه آمده اند هواخورى.
وسط اتوبان - خانواده اى - پشت اتومبيلش زيرانداز انداخته و بالشتى و تنقالتى و 
گپ و گفتى... ديگرى، بساط قابلمه و پيك نيكش را پياده كرده... آن يكى، تخت 
گرفته خوابيده... بعدى با بچه هايش - وسط جاده - فوتبال دستى شان را َعلَم كرده 

اند و جلوتر هم يكى فِرت فِرت، قليان مى كشد و سلفى مى اندازد!
در اينكه شمال، طبيعت ســبز و دلپذير و هواى محشرى دارد، ترديدى نيست و 
حق با مســافران عزيز است اما مديريت هم مقوله قابل تأملى است، مراعات حال 
صاحبخانه اى كه با اين حجم مهمان و مسافر، چند سالى است دست به گريبان و 
درتنگناست... استانى كه حاِل بزرگراه ها و جاده هاى اصلى و فرعى اش، اورژانسى است.
اصالً چه عيبى دارد كه تصاوير سامانه هاى هوشمند و هلى شات هاى كرانه خزرى 
را همه ايرانى ها رؤيت بفرمايند! در آن صورت شايد بيدار شوند و از خودشان كالفه 

بپرسند اين محورهاى ارتباطى، چرا هميشه مسدود و راهبندان است؟
و پى ببرند، نمى شــود - پُرحجم و بى برنامه - فقط چمدان سفر برداشت و قصد 

جاده هاى تعريض نشده كم ظرفيت را كرد و باز گرفتار نشد!
پى ببرند براى فرار از ترافيك و دود و ازدحام و رسيدن به جان پناه شمال، بايد نقش 

شان را درست ايفا كنند. كه آرامش و بهشت، َسرَسرى و يلخى به دست نمى آيد! 

گزارش از رويداد

كيش شخصيت
20 خرداد 1360 حكم بركنارى «بنى صدر» از فرماندهى كل قوا صادر شد

روزمره نگارى

ايستگاه/  از آنچه مى پنداشــتم غمزده تر است. لحنش سرد شده. 
خريد نمى رود. كيك نمى پزد. نمى خندد. براى ديدن شبكه مستند، 
جار و جنجال راه نمى اندازد. با «گلى» و «آبان» بازى نمى كند و راه به 

راه، شماره ام را نمى گيرد.
از دليِل اندوه خواهرجان بى خبر نيستم، از ماللى كه مى گويند در 40 

سالگى سر وكله اش پيدا مى شود!
پس خويشتن دارى ام را كه يك روز از دست مى دهم، زنگ خانه شان 
را بى خبر مى فشــارم و مى گويم آمده ام كه درد دل كنى برايم. اگر 

قبول است كه بيايم باال وگرنه بروم َرّد كارم!
از قهقهــه هايش اثرى نيســت. فقط بعد از چند ثانيــه، آيفون زده 

مى شود...

مى نشــينيم روبه روى هم... آشوب اســت خواهرجان... چشم هاى 
آشــنايش، غريبه اند... بغض، مِن تازه اى از او ساخته و پرداخته... ربع 

ساعتى كه مى رود، در نهايت صدايش را مى شنوم:
«من از 40 سالگى مى ترسم... ميانسالى را دوست ندارم... اندازه عددى 
كه شناسنامه مى گويد، زندگى نكردم... حسرت دارم. كامم تلخ است 
عزيزم. انگار به زور، ُمهر 40 را مى خواهند به پيشانى ام بكوبند... غذا از 

گلويم پايين نمى رود. احساس خفگى دارم.
وقت مى خواهم. به اندازه پنج - شــش سال، دلم مى خواهد برگردم 
عقب و آن طور كه بايد، همه چيز را تغيير دهم... از 40 سالگى فرارى 
ام. االن هم ترجيح مى دهم گريه كنم، هرچند واقفم هيچ چيز عوض 
نمى شود». ولو نمى شوم. مى دانستم بايد آماده حرف هاى مهيبى باشم. 

كمى اما تلوتلو مى خورم و به بانوى مستأصلى كه در آستانه چهارمين 
دهه زندگى اش است، لبخند مى زنم.

ســعى مى كنم به رنگ هايى كه عدد 40 مى تواند داشــته باشد، 
فكر كنم! به عزيمت هايى كه از آن گريزى نيست! به سى و چند 
سالگى خودم! به سن بلوغ عقالنى و شخصيتى! و به رمز و راز اين 
عدد بزرگ! به حضرت يونس (ع) كه 40 روز در شــكم ماهى بود! 
به پيامبر كه در 40 سالگى، نبى دين شدند! به حّد همسايگى كه 
تا 40 منزل از هر طرف است! به ُغفرانى كه با شهادت 40 مؤمن، 
نصيب درگذشــته مى شود! و غيبت كننده اى كه 40 روز، نماز و 
روزه اش مقبول نيست! نشسته ام روبه روى داستان واقعى كه من 

هم بايد يكى از كارگردان هايش باشم؟!

از چهل سالگى
مى ترسم

 رقيه توسلى  

ايستگاه / كاربران فضاى مجازى كه 
#روز_قدس را  روز جمعه هشــتگ 
حسابى داغ كرده بودند، ديروز هشتگ 
به يكى  را  #فرداى_نابودى_اسرائيل 
از پربحث ترين هشــتگ هاى توييتر 
تبديل كردند و با اشــاره به سخنرانى 
تاريخى رهبر انقالب در سال 94 كه 
گفته بودند: «اسرائيل 25 سال آينده 

را نخواهد ديد» براى رژيم صهيونيســتى خط و نشــان كشيدند! بعضى از 
توييت هاى كاربران به شرح زير اســت:« فرداى نابودى اسرائيل روز قدس 
را به روز فتح تغيير خواهيم داد...فرداى نابودى اسرائيل براى زيارت مسجد 
االقصى، شــهداى مقاومت همچون حاج عماد مغنيه و ديدار با سيد حسن 

نصر اهللا لحظه شمارى مى كنيم».

ايستگاه / رامبــد جوان اين روز ها 
بــا خندوانه و جناب خان حســابى 
كوالك كرده اســت و روزى نيست 
كــه كليــپ كوتاهــى از تيكه هاى 
طنز سياســى اين برنامه در فضاى 
مجازى منتشــر نشــود! آقا رامبد 
با انتشــار پســتى در اينستاگرام از 
تصادف «اميــر كرباليى زاده» يكى 

از كمدين هاى اين برنامه خبر داد و نوشــت:« سالم به همه. امير جان 
عزيزمون متأســفانه تصادف كرده و البته خوشــبختانه و خدا رو شكر 
بهتره. مدتى بايد بســترى باشه تا ســالمتيش رو به دست بياره. براش 
انرژى مثبت بفرســتين و دعا كنين كه تند تند خوب بشه. قبًال چند تا 

برنامه با امير ضبط كرديم. تو روزهاى آتى خواهيد ديد.»

ايســتگاه /  از روز جمعه اينستاگرام 
بيشتر پست هاى مربوط به راهپيمايى 
روز قدس و سخنرانى هاى سيد حسن 
نصراهللا را از صفحه كاربران خود حذف 
كرده است كه اين اقدام اعتراض خيلى 
از كاربــران ايــن شــبكه اجتماعى را 
اينستاگرامى  صفحه  است.  برانگيخته 
منتســب به سردار سليمانى كه مدتى 

هم از طرف اينســتاگرام بسته شده بود، از حذف شدن پست جديدش خبر 
داد و با انتشــار نماهنگى مربوط به روز قدس نوشت: «ويديويى كه مالحظه 
مى فرماييد، صبح امروز بارگذارى شده بود و لحظاتى قبل توسط اينستاگرام 
پاك شد. دوستان خود را با خبر ساخته و اين كليپ را در صفحات خود منتشر 

كنيد».

اينستاگرام بى خيال نمى شود!فرداى نابودى اسرائيل

مجاز آباد

انرژى مثبت بفرستين

 عكس/ بهمن زارعى 
جواهرات موجود در كهكشان عكس نوشت/ ترمه تاالر پشتى 

ماهـنـــامه آسـتــرونـومـــى 
تازه ترين  در  (ستاره شناســى) 
تئورى هــاى  خــود  شــماره 
انيشــتين در مورد سياه چاله ها 
در  آن  گســترش  شــكل  و 
كهكشــان ها را مورد بررســى 
مجله همين  اين  مى دهد.  قرار 
طور استفاده از چيزهايى مانند 
زيردريايى ها را براى اكتشــاف 
در مــاه و مريخ زيــر ذره بين 
قــرار داده و همين طور نگاهى 
در  فلكى ماكيــان  صــورت  به 
كهكشــان راه شيرى دارد و به 

احتمال وجود جواهرات عجيب و غريب به شــكل غير از جامد در آن 
نگاهى انداخته است.

فرانس فوتبال
هفته نامــه فرانس فوتبال چاپ 
فرانســه، در تازه ترين شــماره 
خود در آســتانه جــام جهانى 
نگاهى نزديك به ستاره جذاب 
تيم ملى اين كشــور يعنى پل 
پوگبا انداخته است. اين مجله، 
جام جهانى روســيه را بهترين 
زمان بــراى درخشــش پوگبا 
دانســته كه بسيارى ظرفيت او 
را در حد بهترين بازيكن جهان 
مى داننــد اما هنوز نتوانســته 
اســتفاده كند.  اين ظرفيت  از 
مصاحبه اى  فوتبــال  فرانــس 

اختصاصى نيز با يحيى توره بازيكن ســاحل عاجى به چاپ رســانده 
كه در خصوص دوران كابوس وار در منچسترســيتى تحت هدايت پپ 

گوارديوال گفته است.

بازار داغ احضار ارواح
نشريه علمى ديسكاور كه هر دو 
ماه يك بار به چاپ مى رســد در 
تازه ترين شــماره خود مقاله هاى 
جالبى پيرامون موضوعات مختلف 
علمى به چاپ رسانده است. اين 
مجله نــگاه خود را به ســرعت 
انسان ها، انسان هاى نئوندرتال يا 
زياد از حد قدبلنــد، خودروهاى 
شخصيت شناســى  خــودران، 
كبوتران و ايســتگاه هاى فضايى 
ديسكاور  اســت.  كرده  معطوف 
مقاله اى نيز در مــورد داغ بودن 
بازار احضار ارواح به چاپ رسانده 

و روان شناسى سياسى را نيز واكاوى مى كند.

نشريات جهان

اينجا درنگ جايز است
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

بّناهاى 5 ساله كرمانشاه
آجرهايشان را به صف كرده اند

كدام زلزله مى تواند روياهاى عاشقانه را ويران كند؟

تلنگر


	9
	10
	11
	12-13 new
	14
	15 new
	16

