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خط  خبر 

چاقوكشى مرگبار در قطار
ژاپن/ مــردى كه متهم 
اســت يك نفر را در قطار 
به قتل رســانده و دو تن 
ديگــر را مجــروح كرده 
است، توسط پليس ژاپن 
دستگير شد. پليس ژاپن 
اعالم كرد: در پى كشــته 
شــدن يك تن و مجروح 
شدن دو نفر ديگر با ضربات چاقو در يك قطار سريع السير، يك 
نفر به عنوان مظنون دستگير شده  است. اين چاقوكشى ساعت 
22 روز شنبه گذشته به وقت محلى در قطارى كه از توكيو عازم 
اوساكا بود، اتفاق افتاد. پليس ژاپن پس از متوقف شدن قطار 
در يكى از ايستگاه ها وارد يكى از واگن ها شده و تنها مظنون 
اين حادثه را دستگير كرد.  گفته شده مظنون حامل چند شىء 
تيز بوده و به قربانيان حمله  ور شده است. به گزارش بى بى سى، 
شاهدان اين حادثه اظهار داشتند: هنگام وقوع حادثه مسافران 

هراسان و وحشت زده از قطار گريخته اند. (ايسنا)

ورود غيرقانونى به محل اقامت سفير 
براى خبرنگاران گران تمام شد

سنگاپور/مقام هاى سنگاپور يكشنبه اعالم كردند دو خبرنگار 
كره  جنوبى كه به اتهــام ورود غيرقانونى به اقامتگاه ســفير 
كره شمالى در سنگاپور بازداشت شدند به كشورشان مسترد 
مى شوند.  كى .شــانموگام، وزير امور داخلى و قانون سنگاپور 
گفت: من فكر مى كنم اين بسيار بد است كه در يك كشور كسى 
به طور غيرقانونى وارد اقامتگاه يك ســفير بشود. اين پرونده 
مختومه شده است و از آن ها خواسته شد كشور ما را ترك كنند. 
اين دو خبرنگار متعلق به يك شبكه خبرى كره  جنوبى به نام 
KBS NEWS بودند و روز جمعه به اتهام ورود غيرقانونى 
به محل اقامت سفير كره شمالى دستگير شدند. اين در حالى 
است كه آن ها مجوز فعاليت رسانه اى در سنگاپور را نداشتند. 
اين شبكه خبرى به خاطر اين اتفاق در يكى از بخش هاى خبرى 
خود عذرخواهى كرد. مقام هاى سنگاپور گفتند كه يك خبرنگار 
ديگر اين شبكه و يك مترجم نيز در ارتباط با اين پرونده تحت 
تحقيقات قرار گرفتند. در ســنگاپور جــرم ورود غيرقانونى 
مى تواند تا سقف سه ماه حبس و 1500 دالر سنگاپور جريمه 
داشته باشد. همچنين شــانموگام، وزير امور داخلى و قانون 
سنگاپور گفت: مقام هاى سنگاپور از ورود سه يا چهار نفر به اين 
كشور در ارتباط با ديدار كيم جونگ اون،  رهبر كره شمالى و 
دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا جلوگيرى كردند. او اظهار 
كرد: روز شــنبه مقام هاى مهاجرتى جلوى ورود يك نفر را به 
دليل آنكه مشخص شد وى از وب سايت هاى آموزش ساخت 

بمب هاى انتحارى بازديد كرده، گرفتند.(ايسنا)

45 هزارخودكشى در يك سال!
آمريكا/ ميزان مرگ و مير ناشى از خودكشى در آمريكا طى 
18 سال اخير بشــدت افزايش يافته است و در بيش از نيمى 
از موارد، قربانيان سابقه اى در زمينه بيمارى ها يا اختالف هاى 
روانى نداشــته اند.  رســانه هاى آمريكايى براساس داده هاى 
منتشر شده از سوى مركز كنترل و پيشگيرى از بيمارى هاى 
اياالت متحده آمريــكا كه يكــى از زيرمجموعه هاى وزارت 
بهداشت اين كشور اســت گزارش داده اند كه طى 18 سال 
اخير، ميزان مرگ ومير ناشــى از خودكشى حدود 30 درصد 
افزايش يافته است. طبق اين آمار رسمى، تنها در سال 2016 
ميالدى در آمريكا حدود 45 هزار نفر بر اثر اقدام به خودكشى 

جان خود را از دست دادند. (تسنيم)

ابهام در سرنوشت يكى ازاجساد حادثه 
سقوط هواپيماى تهران - ياسوج

باشــگاه خبرنگاران: مديركل پزشكى 
قانونــى كهگيلويــه و بويراحمد گفــت: 
طى هفته جارى 6 نفر ازاجســاد ســقوط 
هواپيمايى تهران - ياســوج بــه خانواده 
آن هــا تحويــل داده مى شــود. امينى با 
بيان اينكه پيكر خلبــان وكمك خلبان به 
خانواده هايشــان تحويل داده شد، تصريح 
كرد: تاكنــون از يك نفر از جــان باختگان 

حادثه هيچ اثرى پيدا نشــده اســت. وى افزود: از ابتداى حادثه تاكنون 36 جسد 
تحويل خانواده ها شده است.

معلم  قيچى به دست تنزل گروه داده شد
ايلنا: رئيس آموزش و پرورش فســا در خصوص حكم صادر شده براى معلمى كه 
موى 9 نفر از دانش آموزان را قيچى كرده بود، گفت: حكم معلم فسا اين هفته صادر 
و او محكوم به تنزل يك گروه يا طبقه شغلى به مدت يك سال شد. امينى نژاد گفت:  
تنزل يك طبقه شغلى به مدت يك سال يعنى هرماه 60 هزار تومان و به مدت يك 
سال از حقوق اين معلم كسر خواهد شد. اوتصريح كرد: از ميان 9 دانش آموزى كه 
موى سر آن ها قيچى شده بود والدين دو نفر از شاكيان، شكايت خود را پس گرفتند 

و رضايت دادند.

رجا هم بى پول شد!
قطع برق ايستگاه راه آهن تهران به علت بدهى

مهر: برق ايســتگاه راه آهن تهران به دليل بدهى اين مجموعه به وزارت نيرو صبح 
روزگذشته قطع شد.

مديرعامل يكى از شركت هاى فعال در ايستگاه راه آهن تهران كه وظيفه تداركات و 
پشتيبانى قطارها را برعهده دارد در اين زمينه گفت: علت قطع برق، بدهى راه آهن به 
وزارت نيرو عنوان شده است كه البته سرويس دهى به مسافران و تأمين برق سكوها 

با استفاده از برق اضطرارى انجام شد.

زلزله آبگرم قزوين را لرزاند
مهر: زمين لرزه اى بــه بزرگى 3/9 درجه در مقياس امواج درونى زمين «ريشــتر» 
بخش آبگرم را لرزاند. زمان دقيق وقوع اين زمين لرزه ساعت 11:11 دقيقه و 33 ثانيه 
روزگذشته اعالم شده است. كانون اين زمين لرزه 7 كيلومترى آبگرم از توابع استان 

قزوين بوده است. اين زمين لرزه هيچ گونه خسارتى در پى نداشته است.

50 فقره سرقت در سوابق خفاشان شب
خط قرمز: دو سارق حرفه اى محتويات خودرو توســط پليس دستگير شدند. 
فرمانده انتظامى خراسان رضوى اظهار داشت: از چندى قبل گزارش سرقت هاى 
شبانه وســايل داخل خودرو در محدوده خيابان هاى دانشگاه، شهيد كالهدوز، 
خيام و دستغيب مشــهد به فوريت هاى پليسى 110 اعالم مى شد؛ بررسى هاى 
اوليه پليســى در اين زمينه حاكى از آن بود كه دو جــوان با خودروى پژو206 
مرتكب اين سرقت ها مى شــوند. ســردار كريمى تصريح كرد: باتوجه به اعالم 
شكايت مال باختگان دســتورهاى الزم براى شناسايى ســارقان به فرماندهى 

انتظامى مشهد صادر شد.
وى افزود: در ادامه مأموران كالنترى سناباد، خودروى پژو206 سارقان را شناسايى 
كردند و به متهمان دستور ايست دادند، اما دو سارق جوان با سرعت و در مسير خالف 
جهت از خيابان دانش سراى شمالى به خيابان صاحب الزمان(عج) و سپس چهارراه 
لشكر، بلوار جمهورى، بلوار كوشش، بلوار صبا و ميدان گاراژدارها تغيير مسير داده و 

در حال فرار با يك دستگاه موتورسيكلت تصادف كردند و متوقف شدند.
وى خاطرنشان كرد: پليس دو سارق حرفه اى را دستگير و در بازرسى از پژو206 يك 
عدد باترى خودرو، كيف زنانه، دو دستگاه گوشى تلفن همراه، يك قبضه چاقو، يك 

دستگاه سنگ فرز كشف كرد.
سردار كريمى ادامه داد: دو متهم تاكنون به 50 فقره سرقت هاى شبانه طى 50 روز 
اعتراف كرده اند و با توجه به احتمال افزايش سرقت هاى انجام شده توسط متهمان، 

تحقيقات در اين زمينه به دستور مراجع قضايى ادامه دارد.

خط بين الملل 

مديركل پزشكى 
قانونــى كهگيلويــه و بويراحمد گفــت: 
 نفر ازاجســاد ســقوط 
هواپيمايى تهران - ياســوج بــه خانواده 
آن هــا تحويــل داده مى شــود. امينى با 
بيان اينكه پيكر خلبــان وكمك خلبان به 
خانواده هايشــان تحويل داده شد، تصريح 

خط قرمز- عقيل رحمانى: پس از چهار سال قيچى جراحى 
كه طى انجام عمل جراحى مثانه در يكى از بيمارســتان هاى 

معتبر مشهد در شكم مرد گرگانى جا مانده بود، خارج شد!
درد بيمارى امان مرد جــوان را بريده بود. چــاره اى جز طى 
كردن روند درمانى نداشــت. به همين دليل ساكش را بست و 
براى تشخيص علت ايجاد دردهاى شــكمى، گرگان را ترك و 

به مشهد آمد.
چند روزى كارش شــده بود از اين مطب به آن مطب و از اين 

بيمارستان به آن بيمارستان رفتن.
پس از چند روز انتظارو انجام مراحل تشخيصى، قرار بر اين شد 
كه مرد جوان تنش را به تيغ عمل جراحى بسپارد و توسط يكى از 
پزشكان معروف شهر و در يكى از بيمارستان هاى معتبر مشهد 
عمل جراحــى روى مثانه اش صورت پذيــرد و درد و رنج هاى 

شبانه روزى پايان يابد.
روز عمل فرا مى رســد. تمامى اقدامات مــورد نياز صورت 
مى پذيرد و بيمار گرگانى به اتاق عمــل منتقل و بى هوش 
مى شــود. ســاعاتى بعد عمل جراحى پايان مى يابد و شكم 
بيمار كه براى انجام عمل جراحى مثانه شــكافته شده بود 
دوخته مى شود و مرد جوان به بخش منتقل مى شود. پس از 
آنكه بيمار به هوش مى آيد، جاى عمل توســط كادر درمانى 
بررســى و پس از چند روز او از بيمارستان مرخص و به شهر 

خود باز مى گردد.
كم كم زخم هاى به جا مانده از عمل جوش مى كند اما درد در 
ناحيه شكم جايش را به سوزش هاى غير قابل تحمل مى دهد. 
آن قدر مرد جوان در ناحيه جراحى شــده احســاس سوزش 
مى كند كه دوباره مجبور مى شود هرطور شده خود را به پزشك 

معالجش در مشهد برساند.
نزد پزشك مى رود و ماجراى سوزش هاى وحشتناك را براى او 
بازگو مى كند. اما درمقابل پزشك معروف پس از انجام معاينات 
به او مى گويد: اين مشــكل مربوط به درد بعد از عمل جراحى 

است، خوب مى شود و اين موضوع امرى طبيعى است!

مردجوان به خيال آنكه سوزش ها ناشــى از عمل بوده و پايان 
خواهد يافت دوباره به گرگان باز مى گردد اما هرچه روز ها سپرى 
مى شود درد بعد ازعمل پايان نمى يابد و كار به جاى مى رسد كه 

بيمار خانه نشين مى شود.
بيش از چهارســال از ماجرا مى گذرد و اين امــر طبيعى بعد 
عمل  بهبود پيدا نمى كند تا اينكه جوان در شهر گرگان دوباره 
پيگير موضوع مى شود و به واسطه انجام آزمايش هاى متعدد و 
تصويربردارى از موضع عمل جراحى پى مى برد سوزش و دردى 
كه بيش از چهارســال همراه او بوده به خاطر جاماندن قيچى 

حدود 15 سانتى جراحى در بدنش است!
درحالى كه نوك تيز قيچى به مثانه و روده فرد بيمارآســيب 
رسانده بود به سرعت مرد جوان مورد عمل جراحى مجدد قرار 
مى گيرد و قيچى جامانده پس از سال ها از بدن او خارج مى شود.
اين گزارش حاكى اســت، در ادامه بيمار پس از بهبود نســبى 
به شعبه 201 دادســراى عمومى و انقالب مشهد (شعبه ويژه 
رسيدگى به جرايم پزشكى) مراجعه و از كادر درمانى كه قيچى 
را پس از عمل جراحى در بدنش جا گذاشته بودند شكايت كرد.

بر همين اســاس قاضى مالزميان به پرونده تخلف پزشــكى 
رسيدگى مى كند و طى آن از كارشناسان هيئت بدوى انتظامى 
سازمان نظام پزشكى مى خواهد ميزان قصور كادر درمانى را در 
ماجراى جاماندن قيچى جراحى در بدن شــاكى مشخص و به 

شعبه اعالم كنند.
برهمين اساس جلسه هيئت كارشناسى دراواسط ارديبهشت 
ماه گذشته تشكيل و طى آن اعالم مى شود: «نظارت و كنترل بر 
صحت و شمارش آالت و ادوات جراحى درحيطه مسئوليت هاى 
قابل انتظار از دستياران رشته جراحى است. از سوى ديگر عدم 
ثبت كنترل صحت شمارش وسايل جراحى از سوى دستياران 
در برگه شرح عمل و برجاى ماندن ابزاربزرگ جراحى(يك عدد 
هموستات فلزى)حاكى از اهمال نامبردگان در كنترل موضع 
عمل و نبود نظارت بر صحت شــمارش وسايل جراحى است. 
لذا عالوه بر پرستاران ســيركولر واسكراب كه وظيفه مستقيم 
شمارش وسايل جراحى را عهده دار بوده اند و دو پزشك كه در 
هنگام عمل به عنوان دستيار ارشــد وظيفه نظارت بر مراحل 
پايانى جراحى را عهده دار بوده اند هم به نسبت مساوى (هريك 
بيست و پنج درصد) در عوارض به جاى ماندن جسم خارجى در 

موضع عمل مسئول مى باشند».
پس از اعالم نظر هيئت بدوى انتظامى ســازمان نظام پزشكى 
بازپرس پرونده، از پزشكى قانونى خواست تا ميزان ديه   صدمات 
وارده به بيمار را مشــخص و به قيد فوريت به شعبه بازپرسى 

اعالم كند.

باشگاه خبرنگاران: 31 نفر در كشــور دچار بيمارى تب 
كريمه كنگو شدند و سه نفرهم جان باخته اند.

رئيس اداره بيمارى هاى منتقله از حيوان به انســان وزارت 
بهداشــت اظهار كرد: با توجه به اينكه هوا به ســمت گرمى 
مى رود فعاليت ناقل بيمارى تب  كريمه كنگو بيشتر مى شود 
و احتمال بروز موارد ابتال به اين بيمارى افزايش پيدا مى كند.
عرفانى به آمار مبتاليان به تب كريمه كنگو در كشور اشاره 
كرد و گفت:تاكنون 31 مورد ابتــال به تب كريمه كنگو در 9 
استان كشور ثبت شده است و ســه نفر جان خود را از دست 

دادند.
وى تصريح كرد: از سه نفرى كه در اين زمينه جان باخته اند 
دو مورد بيمارى زمينه اى داشتند كه اين امر موجب شده بود 

سيستم ايمنى بدن آن ها در برابر بيمارى ضعيف شود.

رئيس اداره مديريت بيمارى هاى منتقله از حيوان به انسان 
وزارت بهداشت عنوان كرد: اطالع رسانى به مراكز درمانى و 
بهداشتى دولتى و خصوصى در سراسر كشور صورت گرفته و 
دارو به اندازه كافى دپو شده است و مشكلى از نظر تشخيص و 

درمان احتمالى وجود ندارد.
عرفانى در خصوص شيوه هاى پيشگيرى از ابتال به تب كريمه 
كنگو بيان داشت: انتظار ما از مردم اين است تا فرآورده هاى 
گوشــتى و پروتئينى را از مراكزى تهيه كننــد كه زير نظر 

سازمان دامپزشكى كشور فعاليت مى كنند.
مردم در صورتــى كه از تهيــه فرآورده هاى گوشــتى و 
پروتئينــى اطمينان ندارنــد كه ايــن فرآورده ها مرحله 
پيش سرد را گذرانده اند، قبل از اســتفاده، بسته بندى و 
هرگونه تماس، گوشت و فرآورده هاى پروتئينى را حداقل 
24 ساعت در دماى يك تا 4 درجه ســانتى گراد يخچال 
نگهدارى كنند، همچنين توصيه مى كنيم براى پيشگيرى 
از ابتال به تب كريمه كنگو تا حد امكان از تماس نزديك با 

دام ها خوددارى كنند.

قيچى پزشك پس از 4 سال در شكم بيمار پيدا شد!

«در حاشيه» واقعى

تب كريمه كنگو جان 3 نفر را در ايران گرفت

گفت وگو با حجت االسالم شاملى دكتراى «تعليم و تربيت ارزش ها»  

امروز به «بسته اخالق قرآنى» نياز داريم
يادى از مرحوم حجت االسالم دكتر «احمد احمدى»

راه دور و دراز فلسفه
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گزارش قدس از مستند - مسابقه «دستم را بگير » كه اين شب ها از شبكه افق پخش مى شود

اين مسابقه بازنده ندارد

قيچى پزشك پس از 4 سال در شكم بيمار پيدا شد!

«در حاشيه»  واقعى
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مردم

گفت و گو

ماجرای ریز علی خواجوی، 57 سال بعد تکرار شد
د هقان فد اکار 2

 مرد م  شــمال غرب ایران ریزعلی خواجوی خیز اســت و هرچند وقت 
یک بار قطاری در معرض خطر قرار می گیرد و یک نفر با فداکاری هرچه 
تمام تر جان 600-500نفر آدم را نجات می دهد. حدود50ســال پس از 
داستان دهقان فداکار، این بار نوبت به حسین علیمردانی رسید تا نگذارد 
یاد و خاطره ریزعلی فراموش شود. ادامه داستان این مرد زنجانی را از زبان 

خودش بخوانید:
 صبح 25اردیبهشــت بود و باران بهاری هوای تازه ای به شهر بخشیده 
بود. من مثل هر روز ســوار خودروی پرایدم  شدم تا راهی باغ و زمین های 
کشــاورزی ام شــوم؛ زمین هایی که در 36کیلومتری زنجان و در منطقه 
نیک پــی قرار دارند و من 61ســاله خرج زندگی و خانــواده 7نفره ام را با 
کشاورزی در این زمین ها تأمین می کنم. آن روز مثل همیشه حدود ساعت 
7صبح از خانه بیرون زدم، اما دوشنبه هوا خوب بود و تصمیم گرفتم کمی 

زودتر راهی زمین ها و باغم شوم.
  جاده ای که به زمین های من می رسد، از کنار خط آهن می گذرد. بخشی 
از خط آهن ارتفاع زیادی با جاده دارد و آن را با اســتفاده از شــن و ماسه 
زیرسازی کرده اند. هنوز به زمین هایم نرسیده بودم که متوجه شدم خاک 
زیر خط آهن به خاطر باران ریزش کرده و داخل جاده آمده است. طوری که 
عبور از جاده را سخت کرده بود. می توانستم با خودرو رد شوم ولی خودرو 
را کمی عقب تر پارک کردم برگشتم ببینم چه اتفاقی افتاده است و وضعیت 
چقدر خطرناک است که تا بازگشت من ریزش دیگری اتفاق افتاده و جاده 
مســدود شد، حتی اگر می خواستم هم دیگر نمی توانستم رد شوم. وقتی 
نگاه کردم حدود 15متر از خاک زیر ریل ریزش کرده و کامالً خالی شده 
بود. شک نداشتم که اگر قطار از آنجا عبور می کرد، ریل طاقت نمی آورد و 
حتما حادثه ای رخ می داد. برای همین تصمیم گرفتم ماجرا را گزارش کنم.

اولین فکری که به ذهنم رسید، تماس با پلیس بود. دو بار 110را گرفتم 
اما کســی جواب نداد. همان موقع بود که یادم آمد یکی از دوســتانم در 
راه آهن کار می کرد و تصمیم گرفتم او را خبر کنم. ماجرا را برای او تعریف 
کردم و او هم گفت دیگر در راه آهن کار نمی کند، اما حتماً رئیس راه آهن 

را مطلع می کند.
 حدود 20 دقیقه ای گذشــت، اما از هیچ کس خبری نشد، ریل قطار از 
طرف تبریز شیب داشت و احساس کردم اگر قطار از طرف تبریز بیاید قطعاً 
خطرناک تر خواهد بود، همین طور هم شد دلهره تمام وجودم را گرفته بود 
با دیدن قطار، اطرافم را نگاه کردم و چشمم به یک بنر قرمز و کهنه افتاد 
که در گوشه ای افتاده بود، همان را به دست گرفتم و وارد خط آهن شدم 

و به طرف مسیر تبریز و قطار دویدم. 
 رئیس قطار مســافربری میانه به تهران با دیدن من چراغ های قطار را 
روشن کرد فهمیدم متوجه شده اند که خطر یا حادثه ای پیش رو است، قطار 
ســرعتش را کم کرد و ایستاد رئیس قطار پیاده شد و پرسید چه اتفاقی 
افتاده، ماشینت روی ریل گیر کرده است، ماجرا را برای وی تشریح کردم 
آن ها هم با بررسی ماجرا متوجه خطر شدند و به راه آهن شمال غرب اعالم 
کردند که چه اتفاقی افتاده است و بعد از اینکه مسئوالن راه آهن وارد صحنه 

شدند من دنبال کار خودم رفتم.
 پس از اقدام من قطار به ایستگاه فرعی »آذر پی« باز می گردد و مسافران 
با اتوبوس به زنجان منتقل می شوند تا راهی تهران شوند. مسیر یک روز 
تعطیل شد تا این خرابی و خسارت به وجود آمده بازسازی شود با امکانات 
شهرداری نیک پی و راه آهن شمال غرب مسیر بازسازی و مجدد بازگشایی و 

تردد به روال عادی بازگشت. 
 من برای خوش آمد کســی این کار را انجام ندادم همین که حادثه ای 
پیش نیامد خدایم را شــاکرم اینکه من توجه نمی کردم و خدای ناکرده 
حادثه ای پیش می آمد هرگز خودم را نمی بخشیدم و اکنون وجدانم راحت 

است.
 خداشاهد است که به دنبال قدردانی نبودم و انتظار چنین کاری را هم 
ندارم من یک انسانم و انسانیت و وجدانم می گفت، که باید این کار را انجام 
دهم تا هموطنانم دچار حادثه نشوند اصالً دنبال این هم نیستم که کسی یا 
اداره ای از من تشکر و قدردانی کند، همین که خدا بداند برایم کافی است.

روایت زندگی علیرضا هادی نژاد، معلمی که برای دانش آموز معلولش همه کارکرده است

یک معلم  استثنایی
 مرد م درطــول تاریخمان کم معلــم فداکار 
نداشته ایم، از حســن امیدزاده گرفته که همین 
چندســال پیش فوت کرد تا کنگوزهی که مانع 
فروریختن دیوار روی دانش آموزانش شد. علیرضا 
هادی نژاد، سیزدهمین معلم فداکار ایران، نمونه 
زنده و حاضر معلم های فداکار ایرانی اســت که 6 
 سال برای دانش آموز معلولش همه کار کرده است.

 فکر نمی کردم دل بسته روستا شوم
 بعد از آن همه درس خواندن براي گرفتن مدرک 
فوق دیپلم در رشته حسابداري و قبولي در آزمون 
آمــوزش و پرورش، حاال براي کار باید راهي یکي 
از روستاهاي اطراف شهر یزد مي شدم؛ روستایي 
کــه 70کیلومتر با خانه مان فاصله داشــت و هر 
روز دو ســاعت زمان مي گذاشتم تا به آنجا بروم 
و درس بدهم. کادر معلمین ناحیه یک و دو شهر 
یزد پر شــده بود. نزدیک ترین محل براي خدمت 
روستاي دوالب بود. روز اول وقتي استارت ماشین 
را زدم و به سمت روستاي دوالب بخش خضرآباد 
شهرستان اشکذر به راه افتادم، تصور نمي کردم که 
پاگیر این روستا و بچه هایش بشوم و بعد از مدت 
کوتاهي آنچنان دل به آنجا ببندم که پیشنهاد کار 

در مدارس شهر یزد را رد کنم.

 نیت کردم که با بچه ها رفیق باشم
 روز اولی که وارد جاده خاکي و آسفالتي روستا 
شــدم، نگاهي به ســاعت انداختم و دیدم که 
هنوز بیش از یک ساعت به شروع کالس مانده 
است. ناچار بودم که هرروز صبح به این زودي 
حرکت کنم تا به موقع به روستا برسم. با آنکه 
از دوري راه شکایت داشــتم، اما روزهاي اول 
کارم را با هیجاني خاص مي گذراندم. از همان 
روز اول که پایم را در مدرســه روستاي دوالب 
گذاشــتم با خود عهد کردم کــه براي بچه ها 
تنها یک معلم نباشــم. بلکه دوستي باشم که 
بتواند دردي از آن ها دوا کند. هفت دانش آموز، 
کنار هم روي صندلي هاي چوبي کالس درس 
نشسته بودند. دو نفر از آن ها کالس اولي بودند، 
کالس دوم نداشــتند و باقي دانش آموزانش در 
مقاطع دیگــر تحصیلي بودند. بایــد به چهار 
گروه متفاوت درس مي دادم. کار ســختي بود، 
اما خیالم راحت بود و مي دانســتم که در این 
کار موفق مي شوم. آموزش هاي پیش از خدمت 
زیادي دیده بودم و از طرفي عاشق کارم بودم و 
صبر و حوصله سر و کله زدن با دانش آموزان را 
هم داشتم، پس با اعتماد به نفسي کامل کارم 

را شروع کردم.

 با دیدن ابوالفضل خشکم زد
بچه ها یکي یکي خودشان را معرفي کردند. زماني 
که نوبت به یکي از شــاگردان کالس اولي رسید 
دلم لرزید. ابوالفضل پاهایش بي حس بود و اگر قرار 
بود بدون واکر راه بــرود، باید روي زانوهایش راه 
مي رفت. پاهاي او از زانو به پایین تقریباً بي حس 
بــود و روي کف پایش نمي توانســت بایســتد. 
ابوالفضــل 6 ماهه به دنیا آمده بــود و قادر به راه 
رفتن نبود. ســال هاي اول تولدش مــادر او را به 
فیزیوتراپي برده بود، اما از زماني که ابوالفضل به 
مدرســه رفت، چون راه روستا به شهر زیاد بود و 
خانواده اش هزینه پرداخت کالس ها را نداشتند، 
برنامه فیزیوتراپي او کنســل شــد؛ روز اول پدر 
ابوالفضل او را به مدرســه آورد و به من گفت چه 
زمانــي دنبال بچه بیایم؟ من گفتم خودم او را به 
خانه برمي گردانم. از آن به بعد صبح ها پدر او را به 
مدرسه مي آورد و ظهر من به خانه مي رساندم تا 
اینکه آذر ماه بود که یک روز دیدم مادر ابوالفضل 
او را روي ویلچر گذاشــته و به مدرســه مي آورد. 
این صحنه را از پنجره کالس دیدم. از دیدن این 
صحنه قلبم گرفت. مدرسه در سراشیبي بدي قرار 
داشت و مادر باید تپه نسبتاً بلندي را باال مي آمد 
تا به مدرسه برسد و این کار براي مادر ابوالفضل با 
یک ویلچر کار سختي بود. آن طور که بعد فهمیدم 
پدر ابوالفضل در منطقه هاي شــرقي کشور روي 
زمین هاي هندوانه کار مي کند و از آذر ماه تا عید 
هر ســال، آن ها را تنها مي گذارد و براي کار راهي 
شهرهاي شرقي مي شود. این کار تمام مردان این 
روستاست، بعد از رفتن آن ها تمام کارهاي خانه 
و مزارع به عهده همسرانشــان اســت و کار مادر 

ابوالفضل به خاطر بیماري پسرش چند برابر بود.

 ابوالفضل استثنایی نبود
 آن روز به اســتقبال ابوالفضل رفتم و بعد از آن 
کار هر روزم بود کــه به دنبال ابوالفضل بروم و او 
را به مدرســه بیاورم و بعد از پایــان کار دوباره او 
را ســوار بر خودرویم بکنم و به خانه برسانم. بعد 
از ایــن قضایا، یکي دو باري مادر ابوالفضل به من 
گفته بود که تصمیــم دارد بچه اش را در مدارس 
استثنایي ثبت نام کند، اما من با این کار مخالفت 
کردم. او با آنکه در راه رفتن مشــکل داشت اما از 
نظر درجه هوشي بسیار باال بود و نمرات 20پایان 
ســال ابوالفضل گواه تأیید این مسئله بود؛ کار با 
ابوالفضل کالس اولی ســخت بود. چون برخالف 
دیگر دانش آموزانم، پیش دبســتانی نرفته بود و 
تقریباً نخستین باري بود که به صورت جدي قلم 
در دســت مي گرفت و این مســئله کار را سخت 

کرده بود. با همکارانم که در این کار تجربه داشتند 
صحبت کردم. آن ها گفتند که اگر از همین ابتدا 
طریقه صحیح به دست گرفتن قلم را یاد نگیرد بعد 
از آن نیز یــاد نخواهد گرفت، براي همین خیلي 
تالش کردم تا او توانست بدرستي قلم را به دست 

بگیرد.
دیدن ابوالفضل با آن وضعیت اذیتم مي کرد. دیگر 
خودم را تنها یک معلم نمي دیدم بلکه دوســت و 
برادر همه بچه ها مي دانستم. زنگ هاي تفریح وقتي 
بچه ها دور هم جمع مي شدند، یا مي خواستند به 
حیاط بروند، ابوالفضل مجبور بود روي زانوهایش 
حرکت کند. حتي براي درس جواب دادن هم او 
با این مشــکل مواجه بود و راه رفتن با زانو روي 
زمین هاي کالس براي او ســخت بود. چند روزي 
به این مسئله فکر کردم تا سرانجام راه حلي براي 
ابوالفضل پیدا کردم؛ تصمیم گرفتم تمام کالس را 
فرش کنم تا هــر زماني که او بخواهد پاي تخته 
ســیاه برود یا با بچه ها جایي برود، برایش این راه 
رفتن سخت نباشــد و پاهایش درد نگیرد چون 
فضاي کالس پاسخگوي آن نبود که ابوالفضل با 
واکر داخل کالس راه برود و البته راه رفتن با واکر 
برایش سخت هم بود. کارهاي روزانه ابوالفضل را 
برایــش انجام مي دادم و اصالً تصور نمي کردم که 
من مدیر و معلم او هســتم، بلکه او را مثل برادرم 

مي دانستم.

 نگذاشتم حسرت بکشد
وقتــي او را مي دیدم که با حســرت بازي بچه ها 
را نگاه مي کند، فکري به ذهنم رســید و تصمیم 
گرفتم اگر ابوالفضل بــا پا نمي تواند فوتبال بازي 
کند دســت هایش این کار را برایش انجام دهد. 
بعد از ظهر همان روز بود که بعد از کمي استراحت 
راهي خیابان هاي شهر یزد شدم. وارد مغازه اسباب 

بازي فروشي شدم و با فوتبال دستي نسبتاً بزرگي 
از مغازه خارج شــدم. از دیدن نگاه پر از شــادي 
ابوالفضل زماني که دســته هاي فوتبال دستي را 
به دســت مي گرفت چقدر ذوق مي کردم و از ته 
دل خدا را شاکر بودم. یاد سر خوردنشان از روي 
تپه هاي برفي مي افتادم؛ کیسه هاي پالستیکي اي 
که بچه ها به عنوان تخته اســکي از آن اســتفاده 
مي کردند و از باالي تپه هاي برفي به پایین ســر 
مي خوردند. یاد آن زمان که ابوالفضل را در آغوش 
مي گرفتم تا باهم از تپه ُسر بخوریم و تنها چیزي را 
 که مي شنیدم صداي خنده های ابوالفضل بود و بس. 

 برایش میز خریدم
 سال اول وقتي مي دیدم پشت میز نشستن براي 
ابوالفضل کار سختي است، به فکر افتادم که براي 
او میز مخصوص تهیه کنم؛ اما نمي دانســتم چه 
میزي و از کجا، تا اینکه اوایل سال دوم موفق شدم 
با مدرسه اســتثنایي تماس بگیرم و از آن ها یک 
میز مخصوص بگیرم؛ میزي که کنارهاي آن بسته 
مي شد و مي توانستم دانش آموزم را با خیال راحت 
داخل آن قرار دهم. با بزرگ شدن ابوالفضل میز را 
هم تغییر دادم تا مشــکلي براي نشستن نداشته 

باشد.

 وقتی گفتند باید از روستا بروی حالم بد شد
 زماني کــه فهمیــدم بچه ها معلــم دیگري را 
نپذیرفته اند، فقط خدا مي داند که چه حسي به من 
دست داد. سال دوم تدریسم در مدرسه، همزمان 
شــده بود با سازماندهي آموزش و پرورش. از آنجا 
که یکي از معلم هاي باسابقه، مدرسه اي که او در 
آن تدریس مي کــرد را تقاضا کرده بود و رتبه آن 
معلم باالتر بود، سازمان با درخواست معلم باسابقه 
موافقت کرده بود، به همین دلیل مجبور شدم که 
روستا را ترک کنم و در مدرسه دیگري که در شهر 
یزد بود مشغول به کار شــوم. هرچند سال اول از 
اینکه ســازمان من را به مدرسه روستاي دوالب 
فرستاده بود ناراحت بودم، اما سال بعد زماني که 
شــنیدم مدرسه ام عوض شــده و باید در مدرسه 
دیگري در خود یزد تدریس کنم حس بدتري به 
من دست داد. احساس کردم دنیا روي سرم خراب 
شده است و ناراحتي تمام وجودم را گرفت. خواستم 
اعتراض کنم، اما جایي براي اعتراض نبود. معلمي 
که مدرسه روستاي دوالب را درخواست کرده بود 
درجه اش باالتر بود و نمي توانستم حرفي بزنم؛ با 
آنکه دلم نمي خواست به مدرسه جدید بروم و همه 
فکر و ذهنم پیش ابوالفضل و بچه هاي مدرســه 
بود، اما به ناچار پذیرفتم. یک هفته از شروع سال 

تحصیلي نگذشته بود که سازمان از من خواست به 
مدرسه قبلي برگردم. بچه ها اعتصاب کرده بودند 
و هیچ کدامشــان به مدرسه نرفته بودند و زماني 
که معلم جدید با این برخورد آن ها مواجه شــده 
بود درخواست انتقالي داد. بازگشت به مدرسه برایم 
حس خیلي خوبي بود، حس رضایت و اعتماد به 
نفس داشتم. این تنها من نبودم که دلتنگ بچه ها 
بودم و از نبودشــان ناراضي بودم. آن ها براي بودن 

من به کالس درسشان نرفته بودند.

 عالقه ام را که دیدند
 سه سال دیگر هم تمدید کردند

 سازمان که عالقه  بچه ها به من را دیده بود، 3 سال 
بعد که سازماندهي دیگري صورت گرفته بود، حکمم 
را تأیید کردند. خودم هم دلم نمي خواست مدرسه را 
ترک کنم. وقتي یاد ابوالفضل و بچه ها و خوبي هاي 
آن ها مي افتادم، مسافت 70کیلومتري خانه به مدرسه 
دیگر برایم سخت نبود؛ باورتان نمی شود، ولی دیگر 
عضوي از اهالي روستا شده بودم و هر سال روز مادر 
جشني مي گرفتم به احترام مادران آن روستا که در 
نبود مردانشــان کار و تالش شان چند برابر مي شد. 
مادرها هم در پاســخ به این کارم هر ســال در این 
جشــن آش درست مي کردند. حاال من شده ام پسر 
تک تک مادران آن روستا. غم نداري و از دست دادن 
بچه و بیماري شــوهر و پسر، کمر مادر ابوالفضل را 
خم کرده اســت. اما با تمام این ها او تمام تالش اش 
را مي کند تا پســرش به جایي برسد. حاال ابوالفضل 
سال پنجم دبستان را با رتبه عالي به پایان رسانده و 

خودش را براي ادامه تحصیل آماده مي کند.

 ابوالفضل با فیزیوتراپی خوب می شد اگر...
روز آخر کارم در مدرســه، مادر ابوالفضل به دیدنم 
آمده بود تا از من تشکر کند؛ هرچند که تشکر الزم 
نبود. این مادر چند سال قبل وقتي پسر بزرگش در 
تصادفي جانش را از دست داد به شهر یزد می رود تا 
تحمل از دست دادن غم فرزند برایش کمي راحت تر 
باشد، اما بعد از دو سال به خاطر مسائل مالي دوباره به 
روستا برگشته بود. پدر ابوالفضل دو سال قبل عمل 
قلب کرده بود و وضعیت مالي آن ها با بحران مواجه 
شده بود. البته مدتي بود که ابوالفضل با کمک خیري 
به کالس هاي فیزیوتراپي مي رفت، اما این کار براي 
خانواده اش خیلي سخت بود. مادر باید هر بار از روستا 
راهي شــهر مي شد تا پسرش را به فیزیوتراپي ببرد. 
ابوالفضل به کمک کالس هاي فیزیوتراپي مي توانست 
4  زانو بنشیند. اما  اي کاش مي شد کمک بیشتري 
به ابوالفضل و خانــواده اش کرد. با ادامه کالس هاي 

فیزیوتراپي او بزودي مي توانست راه برود.

آنچه می خوانید

هرچند سال اول از اينكه سازمان 
من را به مدرســه روستاي دوالب 
فرســتاده بــود ناراحــت بــودم، 
اما ســال بعد زماني كه شــنيدم 
مدرســه ام عــوض شــده و بايد 
در مدرســه ديگــري در خود يزد 
تدريس كنم حــس بدتري به من 
دســت داد. احســاس كردم دنيا 

روي سرم خراب شده است
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قصار اآليات

خــبر

قائم مقامى:  ســيدمحمد  آيت اهللا 
زكات فطره، از موارد مهم زكات اســت 
و نقش بســيارى در كمك بــه فقرا و 
مستمندان دارد اما نكته مهم اين است 
كــه نبايد عده اى تصور كنند كه اگر ما 
در طول سال فقط يك بار مبلغى را به 
عنوان زكات پرداخت كنيم، دردى را از 
نيازمنــدان و فقرا دوا نخواهد كرد؛ چرا 

كه جمع اين زكات تبديل به مبلغ زيادى خواهد شد و تأثيرات خود را بر جاى 
خواهد گذاشت.

آيت اهللا قائم مقامى تأكيد كرد: بنده به عينه تجربه كرده ام مبالغى كه در اختيار 
مراكزى كه اين كمك ها را دريافت مى كنند قرار مى گيرد، اين امكان را فراهم 
مى كند كه، نه فقط براى چندين روز بلكه براى چندين ماه، دست آن ها را براى 
كمك به نيازمندان و فقرا باز مى گذارد؛ بنابراين پرداخت اين زكات از اهميت 

بسيارى برخوردار است.
توصيه مهمى كه به مردم مؤمن و روزه دار دارم اين اســت كه زكات فطره به 
ميزان بيشتر و بهترى داده شود و به مبلغ اندك اكتفا نشود و كسانى كه توان 
بيشترى دارند به پرداخت حداقل اكتفا نكنند بلكه حداكثر را پرداخت كنند؛ 

زيرا نقش بسيار زيادى در سالمت جسمى انسان در طول سال هم دارد.
ايكنا

آيت اهللا جعفر سبحانى: 
روايتــى وجود دارد كه صحاح ســته و 
غير آن، صحــت آن را تأييد مى كنند، 
در اين روايت شــخصى به سراغ پيامبر 
اكرم(ص) مى رود و از ايشان درخواستى 
مى كند كه پيامبر اكرم(ص) در پاسخ به 
درخواست او، چگونگى توسل كردن به 

خود را به آن شخص تعليم مى دهد.
در روايت چنين آمده است كه فرد نابينايى خدمت پيامبر اكرم(ص) مى رسد و 

عرض مى كند؛ اى رسول خدا(ص) دعا كن تا بينايى من بازگردد. 
پيامبر اكرم(ص) مى فرمايد: «اگر خواســتى از پروردگارت حاجتى بخواهى، 
وضوى كاملى بساز و دو ركعت نماز بخوان و در نماز، خدا را به عظمت ستايش 

كن و بر رسول خدا صلوات بفرست». 
بعد از نماز بگو: «... بار خدايا من با آبروى محمد(ص) پيامبر رحمتت به درگاه 

تو آمدم تا حاجتم را برآورده سازى...». 
با آنكه همه مذاهب اسالمى بر صحيح بودن اين روايت اذعان دارند، اما منكران 
توسل تالش مى كنند اين حديث را دستكارى كنند در حالى كه روايت مذكور 
به صورت آشكار به انسان اجازه مى دهد تا براى استجابت دعاى خود به پيامبر 

اكرم(ص) متوسل شود.
معارف

آيت اهللا مكارم شيرازى:
مســائل مســتحدثه كه مورد ســؤال 
جامعه است، مسائلى است كه در زمان 
پيامبر(ص) و ائمه طاهرين(ع) نبوده و با 

گذشت زمان پيدا شده است.
سؤال مى شود كه آيا مى توان پاسخ اين 
سؤاالت را در منابع اسالمى پيدا كرد يا 
خير؟ بانكــدارى، بيمه و نماز و روزه در 

مناطق قطبى هرگز در زمان گذشته وجود نداشته و مورد ابتال نبوده كه چگونه 
مى توان روزه گرفت و نماز خواند چون مسلمانانى در آن منطقه نبودند.

حال آنكه اسالم دين جاودانه و جهانى است؛ به زمان و مكان محدود نيست و 
تا آخر دنيا همه مناطق را شامل مى شود. در آيه 40 سوره احزاب مى خوانيم: 
پيامبر پدر كسى نيست اما رســول خدا(ص) به سوى مردم فرستاده شده و 
آخرين پيامبر است كه آيين آن تا ابد جاويدان است، پيامبر اسالم(ص) پايان 

بخش انبيا هستند از اين رو آيين ايشان جاويدان است.
در اســالم سلســله قواعد كلى مانند عمومات، اطالقات و اصول وجود دارد 
كه در تمام دوره ها حاكم اســت و هر حادثه و مســئله اى كه پيدا شــود در 
يكى از اين موضوعات داخل مى شــود و ما به وســيله قاعده پاسخ مسئله را 

مى دهيم.
رسا

به پرداخت حداقلى 
زكات فطره اكتفا نكنيم

دستكارى سلفى ها 
در برخى روايات 

اسالم پاسخگوى 
تمام نيازهاى بشريت است

چهره - خبر

  كســى كه يك يا چند روز بيهوش و در حــال اغما بوده و روزه  احكام
واجب از او فوت شده، الزم نيست قضاى روزه  آن روزها را به جا آورد.
  زن بايد ايامى  را كه به خاطر عادت ماهيانه و يا زايمان روزه نگرفته 

پس از ماه رمضان قضا كند.
  كســى كه چند روز از ماه رمضان را بخاطر عذرى روزه نگرفته و 
تعداد آن روزها را نمى  داند مثالً نمى  داند كه آيا در روز بيست و پنجم 
ماه رمضان به ســفر رفته تا روزهايى كه از او فوت شــده مثالً 6 روز 
باشد يا در روز بيست و ششم رفته كه پنج روز باشد، مى  تواند مقدار 
كمتر را قضا كند و اما در صورتى كه هنگام شروع عذر (مثالً سفر) را 
مى  داند، مثالً مى  داند كه در روز پنجم ماه به سفر رفته ولى نمى  داند 
كه در شــب دهم برگشته تا پنج روز فوت شده باشد يا شب يازدهم 
برگشته تا 6 روز فوت شده باشد، در اين صورت احتياط آن است كه 

مقدار بيشتر را قضا كند.
  اگر از چند ماه رمضان روزه  قضا داشــته باشد، قضاى هر كدام را 

كه اول بگيرد مانع ندارد، ولى  اگر وقت قضاى آخرين ماه رمضان تنگ 
باشد، مثالً پنج روز از رمضان آخر قضا داشته باشد و پنج روز هم به 
ماه رمضان باقى مانده باشد، در اين صورت احتياط آن است كه قضاى 

رمضان آخر را بگيرد.
  كســى كه به  خاطر بيمــارى روزه ماه رمضــان را نگرفته، اگر 
بيمارى اش تا ماه رمضان آينده ادامه يافت، قضاى رمضاِن گذشته از او 

ساقط مى  شود و بايد براى هر روز يك مّد طعام بدهد.
  كسى كه بخاطر سفر، روزه  ماه رمضان را نگرفته، اگر تا ماه رمضان 
سال بعد در وضعيت سفر باشــد قضاى رمضان گذشته از او ساقط 
نمى  شود و بايد بعد آن را به جا آورد، و احتياط مستحب آن است كه 

كفاره (يك مّد طعام براى هر روز) نيز بدهد.
  اگر در ماه رمضان به  ســبب عذرى روزه نگيرد و بعد از رمضان 
عذر او برطرف شــود و با اين حال قضاى روزه  خود را به جا نياورد تا 
ماه رمضان آينده فرا برســد، بايد روزه را قضا كند و براى هر روز يك 

مّد طعام بدهد.
  اگر قضاى روزه  رمضان را چند سال به تأخير بيندازد بايد قضا را 
بگيرد و بخاطر تأخير از ســال اول كفاره (يك مّد طعام) بدهد، ولى 

بخاطر تأخير سال هاى بعد چيزى بر او واجب نمى  شود.
  كسى كه بايد براى هر روز يك مّد طعام بدهد، مى  تواند كفاره  چند 

روز را به يك فقير بدهد.
  اگر پدر و نيز بنابر احتياط واجب، مادر روزه  خود را به  خاطر عذرى 
ـ غير از ســفرـ  به جاى نياورده و با اينكه مى  توانسته آن را قضا كند، 
قضا نيز نكرده است، بر پسر بزرگ تر آنان واجب است كه پس از مرگ 
آنان خودش يا به وسيله  اجير، قضاى  آن روزه را به جا بياورد. و اما آنچه 
به خاطر سفر به جا نياورده اند واجب است حتى در صورتى كه فرصت و 

امكان قضا را هم نيافته اند، آن را قضا كند.
  روزه هايى را كه پدر و مادر عمداً به  جا نياورده اند، بنابر احتياط بايد 

به وسيله  پسر بزرگ ترـ  شخصاً يا با گرفتن اجيرـ  قضا شود.

قضاى روزه 
در چه شرايطى 

از بيمار ساقط 
مى شود؟

يكى از احكام مربــوط به ماه 
مبارك رمضان، احكام مربوط به 
قضاى روزه است. اين احكام از 
شماره هاى 267 تا 280 رساله 
آموزشى رهبر معظم انقالب در 

موضوع احكام روزه است. 

دشمن قسم خورده ات را بشناس!

به همت مؤسسه فرهنگى قدس
شماره پنجم «انديشه نامه» منتشر شد

 سيد مصطفى حسينى راد   
ِميُع الَْعِليُم َُّه ُهَوالسَّ ْيَطاِن نَْزٌغ َفاْسَتِعْذ بِاهللاِ إِن َوإِمَّا يَْنَزَغنََّك ِمَن الشَّ

«و هرگاه از جانب شيطان دستخوش وسوسه اى شدى، به خدا 
پناه ببر كه او خود شنواى داناست»

(سوره مباركه فصلت آيه 36)
انسان در هر لحظه اى در معرض حمله شيطان است. شيطانى كه به گفته 
ْيَطاَن لِْإلِنَْساِن َعُدوٌّ ُمِبيٌن».  قرآن كريم «دشمن آشكار» انسان است؛ «إِنَّ الشَّ
اين هشــدار در قرآن بارها و بارها و به شكل هاى گوناگون تكرار شده، به 

گونه اى كه 63 بار نام «شيطان» و 11 بار «ابليس» به ميان آمده است. 
از همان آغازين روزهاى خلقت آدم(ع) خداوند به او كه در بهشت ساكن 
بود فرمود: «و گفتيم اى آدم! خود و همسرت در اين باغ سكونت گير[يد] و 
از هر كجاى آن خواهيد فراوان بخوريد و[لى] به اين درخت نزديك نشويد 
كه از ستمكاران خواهيد بود. پس شيطان هر دو را از آن [بهشت] بلغزانيد 
و از آنچه در آن بودند ايشان را به درآورد و گفتيم فرود آييد! شما دشمن 
همديگريد و براى شــما در زمين قرارگاه و تا چندى برخوردارى خواهد 

بود». (سوره بقره آيات 35 و 36)
اين هشدار الهى مخصوص حضرت آدم(ع) نيست بلكه خداوند به فرزندان 
آدم نيز بارها و با عبارات مختلف درباره دشمنى شيطان، هشدار مى دهد؛ 
َطاُن َكَما أَْخَرَج أَبََويُْكْم ِمَن الَْجنَِّة...»؛ «اى  ــيْ «يَا بَِني آَدَم َال يَْفِتَننَُّكُم الشَّ
فرزندان آدم! مراقب باشيد شيطان شما را به فتنه نيندازد چنانكه پدر و 
مادر شما را از بهشت بيرون راند و لباسشان را از ايشان بركند تا زشتى هاى 
بدن تان را بر آنان نمايان كند» و در ادامه همين آيه (اعراف/ 27) مى فرمايد: 
َُّه يََراُكْم ُهَو َو َقِبيُلُه ِمْن َحْيُث َال تََرْونَُهْم»؛ يعنى «شيطان و دار و دسته اش  «إِن
شــما را از آنجايى كه نمى بينيد، مى بينند» و اين بسيار خطرناك است. 
خطرناك ترين دشمن انسان، دشمنى است كه ديده نمى شود. گاهى از 
چپ حمله مى كند گاهى از راست؛ گاهى از روبه رو و گاهى از پشت سر، 
چنانكه قرآن كريم مى فرمايد: «ثُمَّ َآلتَِينَُّهْم ِمْن بَْيِن أَيِْديِهْم َوِمْن َخلِْفِهْم 
َوَعْن أَيَْمانِِهْم َوَعْن َشَمائِلِِهْم َوَال تَِجُد أَْكَثَرُهْم َشاِكِريَن»؛ [شيطان خطاب به 
خداوند مى گويد:] «آنگاه از پيش رو و از پشت  سرشان و از طرف راست و 
از طرف چپشان بر آن ها مى تازم و بيشترشان را شكرگزار نخواهى يافت». 

(اعراف/ 17)
شيطان، دشمن قسم خورده انسان است و با پررويى تمام در برابر خداوند 
به ذات احديت ســوگند خورده است كه براى گمراه كردن و به انحراف 
كشــيدن انسان، از هيچ تالشى فروگذار نكند؛ چنانكه در آيات 82 و 83 
تَِك َألُْغِويَنَُّهْم أَْجَمِعيَن، إِالَّ  ســوره ص از قول او آمده اســت: «َقاَل َفِبِعزَّ
ِعَباَدَك ِمْنُهُم الُْمْخلَِصيَن»؛ يعنى: [شيطان] گفت پس به عزت تو سوگند 

كه بى ترديد همگى را از راه به در مى برم مگر بندگان خالصت را.
خوب؛ حاال كه اين دشمن خطرناك و قسم خورده را شناختيم و فهميديم 
كه حتى لحظه اى از ما غافل نمى شــود، ما هم نبايد لحظه اى از او غافل 
شــويم و چون بدون شــك مورد تيرهاى زهرآگيــن او قرار مى گيريم 
بهترين سپر براى دفاع، پناه بردن به خداوند و ياد خداست؛ چنانكه قرآن 

مى فرمايد: «َفاْسَتِعْذ بِاهللاِ».
هرگاه دچار وسوسه اى از شيطان شديم تا دروغى بگوييم، غيبت كنيم، 
كم فروشــى يا خيانت كنيم، ريا بورزيم، به بندگان خدا ظلم كنيم، حق 
ديگران را زير پا بگذاريم، نگاه گناه آلود داشته باشيم و هر گناه ديگر؛ بايد 
يطان  يك لحظه توقف كنيم و در دل يا بر زبان بگوييم: «أَعوُذ بِاهللاِ ِمَن الشَّ
الرَّجيم»؛ خدايا! از شّر شيطان به خودت پناه مى برم. بى شك اين «تذكر» 
و «استعاذه» نخستين گام براى دفع حمله شيطان و عقب راندن اوست. 

گام هاى بعدى را هم خدا خودش برخواهد داشت.
در اين صورت در زمره «مبصرون» يا بيدار دالن خواهيم بود، آنان كه قرآن 
َِّذيَن اتََّقْوا إَِذا  در آيه 201 از سوره مباركه اعراف درباره شان مى گويد: « إِنَّ ال
ُروا َفإَِذا ُهْم ُمْبِصُروَن»؛ در حقيقت كسانى  ْيَطاِن تََذكَّ ُهْم َطائٌِف ِمَن الشَّ َمسَّ
كه [از خدا] پروا دارند چون وسوسه  اى از جانب شيطان بديشان رسد [خدا 

را] به ياد آورند و به ناگاه بينا شوند.

معارف: انديشــه نامــه، ماهنامه 
حوزه فرهنگ وعلوم انسانى است 
كه به همت موسســه مطبوعاتى 
قدس فعاليت مى كند و در بخش 
«ارجنامه» اين شــماره به پاس 
پژوهش هاى مسعود درخشان در 
زمينة اقتصاد بر پاية مبانى دينى، 
با انتشار مطالبى از وى تقدير شده 

است.
در بخش گزارش، به برخى زواياى 
كمتر بررسى شــده در منظومه 
فكرى شــهيد مطهرى نگاه شده 

است و در پرونده ســينماى اين شماره به بررسى وضعيت هنر دينى با 
نگاهى به تالش هاى مرحوم محمد مددپور در راستاى اعتالى هنر قدسى 

پرداخته شده است.
همچنين در بخش جامعه اسالمى درباره تحقق كامل «عدالت اجتماعى» 
در بستر انقالب اســالمى، مطالبى آمده است، همچنين بخش «تمدن 
اسالمى»   اين شماره از انديشه نامه به اين پرسش پرداخته كه «چرا راه 

تقابل باغرب ازمجراى احياى تمدن اسالمى مى گذرد؟»
درپنجمين شــماره اين ماهنامه در پرونده تاريخ به  بهانه سال حمايت 
از كاالى ايرانــى، نگاهى به تالش هاى صورت گرفته براى احيا و تقويت 
اقتصاد ملى ايران شده است. در بخش كتاب گشت، به بررسى چالش هاى 
موجود بر سر راه حوزة ادبيات پايدارى پرداخته شده و مهمترين آثار اين 

حوزه معرفى شده اند.
اين شــماره مشتمل بر گفتارها و نوشــتارهايى از موسى نجفى، جميله 
علم الهدى، عبدالحسين خسروپناه، محمد رجبى دوانى، هوشنگ جاويد، 
بهروز فرنو، سيدعباس نبوى، محمدرضا شفيعى فر، مصطفى ملكوتيان، 
حميد صالحى و محمدحسين جمشــيدى، مهدى جمشيدى، محسن 
پرويز، محمدحسين متولى امامى وعلى ذوعلم در موضوعات ياد شده است.

موسسه فرهنگى قدس، نهاد مطبوعاتى آستان قدس رضوى است كه با 
انتشار روزنامه سراسرى قدس، ماهنامه زائر، پايگاه خبرى تحليلى قدس 
آنالين فارســى و عربى از سال 1366 تاكنون به فعاليت مشغول است و 
انديشه نامه، محصول رسانه اى اين موسسه با رويكرد انديشه و مخاطب 

نخبگانى است.

 معارف/ سيدمصطفى حسينى راد   ماه مبارك 
رمضان آهســته آهســته دارد به پايان مى رسد. 
رمضــان كريم مى رود و البته يادگارهايى براى ما 
باقى مى گذارد. ياد شب هاى روشن قدر، روزهاى 
آرام روزه دارى، لحظات شيرين افطار، مناجات هاى 
ســحرى و انس و الفت بيشترى كه با قرآن كريم 

پيدا كرده ايم.
بى شك، اُنس با قرآن يكى از مهم ترين ميراث هاى 
معنــوى رمضان كريم براى ماســت. ميراثى كه 
اثــرش اعتالى اخالق بنــدگان در ديگر ماه ها و 
روزهاى ســال اســت. قرآن، اين كتاب هدايت و 
نسخه شــفابخش دردهاى انسان، كتاب اخالق و 
انسانيت و بندگى است. براى آشنايى با شيوه هاى 
تربيتى قرآن كريم كه ماه رمضان بهترين آغاز آن 
اســت و البته آموختن شيوه هاى تربيتى كه بايد 
پس از ماه مبارك نيز استمرار يابد با حجت االسالم 
والمسلمين دكتر عباسعلى شاملى دكتراى «تعليم 
و تربيت ارزش ها» از دانشــگاه مك گيل كانادا و 
عضو هيئت علمى جامعة المصطفى العالميه گفت 

و گو كرده ايم.

  استاد! براى شــروع تعريفى از اخالق 
قرآنى داشته باشيد.

بهره گيــرى از الگوى قرآن كريــم بويژه در ماه 
مبارك رمضان هديه بزرگى اســت كه اميدواريم 
خداوند نصيب همه ما بكند. قرآن، كتاب آسمانى 
آخرين پيامبر الهى است و ايشان هم بزرگ ترين 
رسالت خود را تمام كردن و به اوج رساندن مسائل 
اخالقى مى دانند و اين فرمايش مشــهور پيامبر 
اكرم(ص) را همه شــنيده ايم كه فرمودند: «إِنََّما 
َم َمَكارَِم اْألَْخَالِق»؛ يعنى من مبعوث  بُِعْثــُت ِألُتَِمّ
شدم تا خوبى ها و زيبايى هاى اخالقى را در ميان 
مردم به اتمام برسانم. اين واژه «ِألُتّمم» بارِ معنايى 
دقيقى دارد و آن هم اين اســت كه همه انبيا از 
جمله نبى مكرم اســالم(ص) كارشــان كاشت و 
ايجاد فضائل اخالقى نيست بلكه كار آن ها شكوفا 
كردن و بسترسازى براى بارور كردن گنجينه هاى 
ارزش ها و فضائل اخالقى است كه توسط خداوند 
متعال در فطرت همه انسان ها نهادينه شده است. 
به شــهادت آيات هفتم و هشــتم سوره مباركه 
«شمس» كه خداى متعال پس از چندين قسم، 
اَها، َفأَلَْهَمَها ُفُجوَرَها  مى فرمايد: « َونَْفٍس َوَما َســوَّ
َوتَْقَواَها»؛ اين الهام همان الهام هستى شناختى يا 
بارگذارى بالقوه و فطرى ارزش هاست. از آن جا كه 
قرار است ما آدميان مسير كمال و پايانه شخصيتى 
خود را با پاى اختيار طى كنيم، اين كريمه قرآنى 
هم بارگذارى «فجور» را گفته و هم بارگذارى «تقوا» 
را تا روشن شود كه كمال انسان در بستر حركت 

اختيارى و نه اجبارى وى رخ مى دهد.
مــكارم اخالقــى چيــزى اســت كه امــروزه 
نيــز در بحــث آمــوزش و پــرورش ارزش هــا 
(Values Education) از آن بــا عنوان هــاى 
Qualifications or Characters (كيفيت ها 
يا شــاخص هاى مثبت شــخصيت) ياد مى شود. 
پس اين درونى ســازى، نهادينه ســازى و به اوج 
رساندن مكارم اخالقى به فرموده پيامبر اكرم(ص) 
مهم ترين رســالت ايشان است و البته خود قرآن 
كريم هم وقتى مى خواهد از شخصيت پيامبر اعظم 
ََّك لََعلَى ُخُلٍق َعِظيٍم»؛ اى  تمجيد كند مى فرمايد: «إِن
پيامبر! تو بر بلنداى برترين اخالق الهى راه يافته اى 
يا در كريمه ديگرى مى فرمايد: «لََقْد َكاَن لَُكْم فِي 
َرُســوِل اهللاِ أُْسَوٌة َحَسَنٌة» يعنى پيامبر اكرم(ص) 
در باالترين جايگاه و مرتبت اخالقى قرار دارد كه 
مى تواند بهترين الگوى اخالق مدارى براى همه 

مردم باشد.
بــا اين دو پيش فرض، بايــد توجه كنيم كه ماه 
رمضان كه در برخى از روايات اســالمى از آن به 
بهار قرآن تعبير كرده اند، ظرفيت ويژه اى را براى 
بهره مندى از نورانيت و معارف قرآن در اختيار ما 
مى گذارد كه در ديگر ماه ها به اين سطح يا كيفيت 

نيست. 

  از الگوى تربيتى قــرآن كريم برايمان 
بگوييد و اينكه چطور از اين ميراث ارزشمنِد 
ماه مبارك رمضان در ديگر ماه ها و ايام سال 

هم بهره ببريم؟
تقاضاى من از خوانندگان محترم اين اســت كه 
بياييد در اين ماه خدايى در سه آيه از آيات قرآن 
كريم كه درباره تربيت اخالقى است دقت و تأمل 
بيشترى داشته باشيم. آيه اول در سوره «جمعه» 
است كه مى فرمايد: « ُهَو الَِّذي بََعَث فِي اْألُمِّيِّيَن 
َرُسوًال ِمْنُهْم يَْتُلو َعلَْيِهْم آيَاتِِه َويَُزكِّيِهْم َويَُعلُِّمُهُم 
الِْكَتاَب َوالِْحْكَمَة َوإِْن َكانُــوا ِمْن َقْبُل لَِفي َضَالٍل 
ُمِبيٍن»؛ دو كريمه ديگر آيه 129 سوره بقره و آيه 
164 سوره آل عمران است. بر پايه معارف برآمده 

از اين كريمه هــاى قرآنى، الگوى تربيتِى اخالقى 
قرآن سه مرحله اى است؛ مرحله اول «يتلو عليهم 
آياته» است. تالوت آيات يعنى دادن نشانه و دادن 
نشانه براى كسى است كه يا به طور كلى راه را گم 
كرده و يا مســير خود براى رسيدن به هدف را به 

روشنى نمى شناسد. 
انبيا وقتى براى هدايت مردم مبعوث مى شوند سه 
كار را بايد انجام دهند كه خواهش من اين است 
به اين بخش از بحث كه بســيار مهم است، دقت 
بيشترى داشته باشيم؛ كارشناسان تعليم و تربيت، 
امروزه به اين يافته علمى رسيده اند كه نخستين 

مرحلــه در فرايند تربيت، بحث بيدارســازى يا 
هوشمند كردن يا هوشمندسازى متربيان است. 
اين چيزى اســت كه آقاى پائولو فِِريره از فالسفه 
و نظريه پــردازان بزرگ تعليــم و تربيت كه اهل 
برزيل بود در ســال 1995 مطرح كرد. يعنى در 
اقدام هاى آموزشــى و پرورشى پيش از هر كار و 
اقدام تعليمى، شما بايد فرد را به خودش بياوريد و 
او را متوجه داشته هايش بكنيد. ما بايد توجه كنيم 
كه موهبت هاى الهى نسبت به ما، سكوى پرش و 
عامل اوج گيرى ما به ســمت تقوا و مراتب باالى 
ارزش هاى اخالقى است. پس اين شد مرحله اول 
يعنى «يتلو عليهم آياته» كه من آن را منطبق با 
همين بحث بيدارسازى يا هوشيارسازى و به خود 

آوردن، مى دانم.
جلــد   50 از  بيــش  فِِريــره،  پائولــو  آقــاى 
كتــاب دربــاره بحث هــاى گوناگــون تعليــم 
يعنــى  جلــدش  دو  كــه  دارد  تربيــت  و 
«Pedagogy of the oppressed آمــوزش 
ستمديدگان» و «Pedagogy of hope آموزش 
اميــد» به فارســى ترجمه شــده و در «آموزش 
ستمديدگان» مفصل به اين بحث پرداخته است 

كه «متوجه سازى» هر فرد نسبت به داشته هايش 
يا «conscientization» مهم ترين و نخستين 
گام در تربيــت اســت وگرنه متربــى، اصطالحاً 
«خودكوك» يا self-regulated نخواهد بود و 
شــما مدام بايد دنبالش بدويد تا ببينيد آنچه را 

گفته ايد، انجام مى دهد يا نه.

  اين بســته اخالقى قرآنى كه توضيح 
داديد، چه شاخصه هايى دارد؟

بــراى پاســخ به اين پرســِش شــما، از يكى از 
فرموده هاى پيامبر اكرم(ص) كمك مى گيرم كه 
مى فرمايند: «إن لكل ديٍن ُخُلًقا، وُخُلُق االســالم 
الحياُء». هر دينى براى خودش يك نظام اخالقى 
دارد كه اين نظام اخالقى حول يك محور مركزى 
مى چرخد و اگر اين محور تأمين شــود آن نظام 
اخالقى، ســامان خود را پيــدا مى كند. حاال اين 
نقطه و مركز ثقل اخالقى در دين اســالم «حيا» 

است. 
حيا هم بر خالف آنچه مردم مى پندارند، تنها به 
معناى شرم و آزرم داشتن نيست بلكه به معناى 
رسيدن به نقطه اى از ايمان و معرفت است كه چه 
در خلوت و چه در جلوت، شما احساس حضور و 
نظارت ناظر حكيم و عليم را داشــته باشيد. چه 
كسى داراى چنين خصوصيتى است؟ كسى كه 
بــه قول امام راحل، عالم را محضر خدا بداند و در 

محضر خدا از ارتكاب گناه حيا كند. 

  و اين حيا يا همان احساس نظارت از كجا 
پيدا مى شود و به دست مى آيد؟

از يك چيزى كه گوهر تربيت قرآنى است يعنى 
«تقوا». قرآن كريم در سوره مباركه بقره در فلسفه 
واجب شــدن روزه بر مؤمنان مى فرمايد: «يَا أَيَُّها 
َياُم َكَما ُكِتَب َعلَى  َِّذيَن آَمُنوا ُكِتــَب َعلَْيُكُم الصِّ ال
َِّذيَن ِمْن َقْبلُِكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن»؛ هدف از روزه دارى  ال
رسيدن به تقواست و در واقع «تقوا» ميوه شيرين 
رمضان است. پس محور مركزى نظام اخالقى در 

اسالم «تقوا»ست.

 و چطور مى توان به اين ميوه شيرين ماه 
مبارك رمضان يعنى «تقوا» رسيد؟

بله؛ بايد در كنار كليات از جزئيات و راه هاى عملى 
رسيدن به تقوا هم سخن گفت؛ اول اينكه بايد در 
ماه رمضان كه ماه بهاران انس با قرآن اســت، با 
قرآن انس بگيريم و از بركت آن براى تمام ســال 

بهره بگيريم.
خانواده ها بايد در اين ماه پيوند خود و فرزندانشان 
با قرآن را مســتحكم تر كنند. گذشــته از تالوت 
عمومى قرآن كريم، پيشنهاد من به عنوان يكى 
از كارشناسان عرصه تعليم و تربيت اين است كه 
در اين فرصت رمضانى به سراغ تالوت و تأمل در 
سوره مباركه سى و يكم يعنى سوره لقمان برويم 
و آن را بــا هم و در جمع خانواده مطالعه كنيم و 
تفسير ساده آن مثالً تفسير نمونه را هم با يكديگر 
مرور و بحث كنيم. ســعى كنيم در اين ماه يك 
بار اين ســوره را با نگاه كدبردارى و توشه گزينى 
تربيتى مطالعه كنيم. همچنين نامه ســى و يكم 
نهج البالغــه را در جمع خانواده خــود بازخوانى 
كنيم. اين نامه وصيت امام على(ع) به فرزندشان 

امام حسن مجتبى(ع) است.
براى بحث اخــالق اجتماعى، سياســى، ملى و 
بين المللى، سوره چهل و نهم يعنى سوره حجرات 
را مطالعه كنيم و براى مباحث توحيدى و اعتقادى 
سوره هاى عنكبوت، روم و دخان را مطالعه كنيم 

كه مطالعه آن جزء اعمال شب هاى قدر است.

معارف

گفت وگو با حجت االسالم والمسلمين شاملى، دكتراى «تعليم و تربيت ارزش ها» 

امروز به «بسته اخالق قرآنى» نياز داريم

  تزكيه يا پيراسته سازى، گام دوم تربيت
گام دوم مى شــود « َويَُزكِّيِهْم» يعنى پيراسته سازى يا تزكيه. از نگاه من، 
تزكيه يعنى كمك به متربيان براى حل نبرد درونى. به شهادت آيه هشتم 
ســوره شمس كه عرض كردم، همه ما از وقتى دست چپ و راستمان را 
مى شناسيم بر ســر يك دو راهى قرار داريم كه بايد يك طرف را اختيار 
كنيم؛ َفأَلَْهَمَها ُفُجوَرَها َوتَْقَواَها يعنى يا فجور يا تقوا را بايد انتخاب كنيم. 
برخى از مفسران همانند عالمه شهيد سيدمحمد باقر صدر كه بنده هم 
با آن ها موافقم معتقدند كه «يزكيهم» يعنى حل اين نبرد درونى به نفع 

جبهه تقوا به وسيله «تزكيه».
و گام سوم هم « َويَُعلُِّمُهُم الِْكَتاَب َوالِْحْكَمَة» يعنى «تعليم» است كه نيازمند 
دو مرحله قبلى يعنى بيدارســازى و تزكيه است. اين سه مرحله نياز به 
ساعت ها بحث دارد كه ان شاءاهللا مخاطباِن اهل تحقيق خودشان جزئيات 
آن را در منابع تفسيرى و علمى پيگيرى مى كنند. به گمان من مهندسى 
اخالقى جامعه كنونى ما به همين بسته اخالق قرآنى نياز دارد. چون اگر 
مى خواهيم از كسى كه بهره مند از باالترين مراتب اخالقى است، پيروى 
كنيم و بر اين التهاب ها و تنش ها و آسيب هاى اخالقى و اجتماعى موجود 
كه جامعه ما را دچار به هم ريختگى كرده غلبه كنيم، چاره اى نداريم جز 

اينكه به قرآن و مفاهيم ناب تربيتى آن پناهنده شويم.

  بازشناسى مفهوم قرآنى تقوا
 بــر خالف آنچه مــردم فكر مى كننــد معنى «خداترســى» براى تقوا 
يك معنى كامل و درســتى نيســت. به نظــر من معنــى دقيق تقوا، 
خودمهارى خدامحور اســت كه من آن را به انگليسى ترجمه مى كنم به

«God-Centered Self-control» انســان شناســان و كارشناسان 
روان شناسى شــخصيت مى گويند ما دو گونه خودكنترلى داريم؛ يكى 
خودكنترلى رياضتى سكوالر است كه خدامحور نيست و مثالً مرتاض هاى 
هنــدى انجام مى دهند و آثار ظاهرى مهمى هم در آزاد شــدن قدرت و 
انرژى روانى آدمى دارد. در اسالم اين خودكنترلى مورد تأييد نيست چون 

خدامحور نيست و بر اساس هواى نفس است. 
تقوا يعنى رســيدن به نقطه خودمهارى خدامحور و كسى در زندگى اش 
كامياب مى شود كه بتواند نفس خودش را تحت كنترل دربياورد و معيار 
اين كنترل هم خداوند و خواســت و فرمان خداى متعال است يعنى اين 

كنترل بايد براى خدا باشد.
در اين مســير قرآن بهترين يار و ياور ماست و بخصوص با ذخيره انرژى 
معنوى در ماه مبارك رمضان مى توانيم از اين ذخيره با همراهى قرآن كريم 
در ايام ديگر ســال هم استفاده كنيم و ان شاءاهللا در هر رمضان نسبت به 

رمضان سال قبل در نقطه معرفتى و كردارى باالترى قرار بگيريم.
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 گربه آرميتاژ و پيش بينى جام جهانى
ورزش: بعد از اختاپوس معروفى كه در جــام جهانى نتايج بازى 
ها را پيش بينى مى كرد حاال در آستانه جام جهانى روسيه آشيل 
گربه ناشنواى روسى نتايج بازى ها را پيش بينى خواهد كرد. اين 
گربه كه در موزه آرميتاژ ســن پترزبورگ نگهدارى مى شود براى 
انتخاب برنده بازى ها شيوه جالبى دارد. دو ظرف غذا مقابل او مى 
گذارند و پرچم تيم ها كنار آن قرار مى گيرد و آشــيل با انتخاب 
مورد عالقه اش به ســمت پرچم تيم برنده مى رود. آشيل در جام 
كنفدراسيون ها از 4 ديدارى كه پيش بينى كرده، تنها يك اشتباه 

داشته است. 

درخواست عجيب كودك اروگوئه اى
 از سوارز

ورزش: آخرين تمرين اروگوئه پيش از عزيمت به روســيه با حضور 
هواداران برگزار شــد. در پايان تمرين، يك كودك كه همراه پدرش 
به كمپ تمرينى اروگوئه آمده بود، با ديدن سوارز به وى گفت:«لطفا 
در جام جهانى كسى را گاز نگير!»   سوارز در جام جهانى گذشته به 
دليل گاز گرفتن كيه لينى، ادامه رقابت ها را از دست داد و 4 ماه نيز 

محروم شد.

دفاع سرمربى مكزيك
 از جشن جنجالى شاگردانش

ورزش: چند روز پيش بود كه خبرى فاش شد مبنى بر حضور حداقل 
هشت ملى پوش مكزيكى در يك باشگاه شبانه كه واكنش هايى منفى 

در رسانه هاى اين كشور داشت.
اوسوريو، سرمربى مكزيك گفت:  آنها در مرخصى بودند و نمى توان 
ايرادى به كارشان گرفت. ما در 19 روز گذشته با يكديگر بوده ايم و 
اميدوارم در 25 تا 30 روز آينده نيز با يكديگر باشيم و در جام جهانى 

تا مراحل باال صعود كنيم.
 بازيكنانم مدت هاست كه در اردو هســتند و اينكه زمانى را هم 
به خودشــان و تفريح كردن اختصاص دهنــد، در جاى خودش 

مهم است.

افتتاحيه؛ سطح پايين ترين بازى 
جام جهانى!

ورزش:پنج شــنبه پيش رو جام جهانى با ديدار بين 2 تيم روسيه 
ميزبان و عربســتان آغاز خواهد شــد كه اين ديدار مجموعا از نظر 

رنكينگ فيفا بين ضعيف ترين تيم ها برگزار خواهد شد.
 در آخرين رده بندى فيفا، تيم ملى روسيه كه در سالهاى اخير دچار 
افت محسوسى شده در رتبه 70 و تيم ملى عربستان در رده 67 قرار 
دارد و طبيعتا نبايد شــاهد برگزارى بازى ســطح بااليى بين اين 2 

رقيب باشيم.
 در حال حاضر آلمان رتبه اول رده بندى را در اختيار دارد اما از نظر 
فيفا ســطح باالترين ديدار در گروه پنجم و بين 2 تيم ملى برزيل و 
سوئيس برگزار خواهد شد زيرا سلسائو در رتبه دوم و حريف اروپايى 

اش در رتبه ششم رنكينگ قرار دارند.
 همچنين ديدار تيم ملى پرتغال و اسپانيا از گروه دوم مسابقه اى بين 
تيم هاى چهارم و دهم بوده و بلژيك رده سومى نيز در گروه هفتم به 

مصاف انگليس رده دوازدهمى خواهد رفت.

 كاپيتان تيم   ملى فوتبال مراكش:
 بازى با ايران سرنوشت ساز است

ورزش: كاپيتان تيم   ملى فوتبال مراكــش تاكيد كرد كه تيمش در 
گروه سختى قرار دارد و از هواداران خواستار حمايت شد.

بن عطيه درباره گــروه تيمش نيز  اضافــه كرد: از هــواداران خود 
مى خواهيم كه تيم را در اين شرايط حســاس تنها نگذارند. در گروه 
سختى قرار گرفته ايم و به حمايت هواداران نياز داريم.در بازى با ايران 
بايد تمام تالشمان را بكنيم كه دست پر از ميدان خارج شويم چون 
بازى سرنوشت سازى است. پيروزى در اين ديدار ما را براى ادامه راه 

اميدوار مى كند.
وى گفت: ايران بهترين تيم آسياست و نبايد آنها را دست كم بگيريم. 
به خصوص كه ســرمربى بزرگى چون كى روش هم رهبرى آنها را 

عهده دار است.
بن عطيه رويارويى با اسپانيا و پرتغال را هيجان انگيز دانست و تيمش 

را براى پيروزى در اين ديدار كم شانس ندانست. 

احتمال محروميت بهترين بازيكن السد 
برابر استقالل

ايسنا: بغداد بونجاح مهاجم الســد قطر بعد از گلزنى برابر االهلى عربستان 
در مرحله يك هشتم نهايى ليگ قهرمانان آسيا رفتارى از خود نشان داد كه 
هواداران االهلى را حسابى خشمگين كرد و باعث شد تا اين باشگاه عربستانى 
از او شكايت كند.كميته انضباطى كنفدراســيون فوتبال آسيا اعالم كرد كه 
اعتراض تيم االهلى عربستان وارد است و به زودى حكم نهايى را درباره بونجاح 
كه از بهترين و آماده ترين بازيكنان فصل جارى ليگ قهرمانان آسيا است اعالم 
خواهد كرد. غيبت بونجاح در ديدار مرحله يك چهارم نهايى برابر تيم فوتبال 

استقالل اصال خبر خوبى براى هواداران و كادر فنى السد نيست.

ستاره هاى پديده و فوالد در سايپا
ورزش: باشگاه ســايپا 2 بازيكن جديد توافق كرد و با آنها قرارداد امضا كرد. 
رحيم زهيوى از فوالد خوزستان و معين عباســيان از تيم پديده دو بازيكن 
جديدى هستند كه ديروز با باشگاه سايپا به توافق نهايى رسيدند و قراردادشان 
را به طوررسمى با اين باشگاه امضا كردند.پيش از اين نيز سايپا على دشتى را از 

تيم پارس جنوبى جذب كرده بود.

كسر 6 امتياز مشكى پوشان!
ورزش: با وجود اينكه مســئوالن باشــگاه مشكى پوشــان چندين بار طى 
هفته هاى اخير اعالم كرده اند قصد تيمدارى براى فصل بعد را ندارند اما اين 
باشگاه حاال با خطر كسر امتياز هم مواجه شده است!باشگاه مشكى پوشان به 
دليل عدم پرداخت مطالبات موسى ترائوره بازيكن سابق اين تيم تنها 3 روز 
فرصت دارد تا از خطر كسر امتياز رهايى پيدا كند در غير اين صورت اين باشگاه 

با كسر 6 امتياز مواجه خواهد شد.

التزيو همچنان به دنبال سردار
ورزش: جديدترين خبر سايت cittaceleste ايتاليا خبر داد كه با نزديك 
شدن فليپه اندرسون به وســتهام انگليس، التزيو به دنبال جايگزينى براى 
اوست. التزيو براى پر كردن جاى اندرسون دوباره براى جذب سردار آزمون، 
مهاجم ايرانى روبين كازان روسيه اقدام كرده است. التزيو در تابستان گذشته 
نيز تالش كرد تا اين مهاجم را جذب كند ولى باشگاه روسى بابت فروش آزمون 

20 ميليون دالر درخواست كرد كه خارج از توان باشگاه ايتاليايى بود.

عنايتى و برهانى سرمربيان تيم هاى 
پايه استقالل شدند

ورزش: به نقل از ســايت باشگاه استقالل، جلســه هيئت امناى آكادمى 
استقالل صبح ديروز برگزار شد و سرمربيان تيم هاى پايه انتخاب و معرفى 
شدند.به اين ترتيب و با پيشــنهاد مدير آكادمى و مدارس فوتبال باشگاه 
اســتقالل، رضا عنايتى به عنوان ســرمربى تيم اميدهاى استقالل، آرش 
برهانى به عنوان سرمربى تيم جوانان استقالل، ايوب اصغرخانى به عنوان 
ســرمربى تيم نوجوانان و مقداد خدابنده به عنوان سرمربى تيم نونهاالن 
انتخاب شدند.همچنين بعد از بررسى چند رزومه، محمد خرمگاه به عنوان 

مدير مدارس فوتبال استقالل انتخاب شد.

اتمام حجت برانكو:
ديگر با كاميابى نيا تماس نگيريد

تسنيم: برانكو ايوانكوويچ در مورد بازيكنان آزاد تيمش فقط يك حرف را به 
مسئوالن باشگاه پرسپوليس زد و اينكه؛ اگر تا روز 4 ژوئن ( 14 خرداد) براى 
تمديد قرارداد به باشگاه پرسپوليس نيامدند ديگر نيازى به آنها ندارم. در اين 
بين كاميابى نيا تنها بازيكنى بود كه چند بار مديربرنامه هايش را به باشــگاه 
پرسپوليس فرستاد اما توافقى بين طرفين حاصل نشد .سرمربى پرسپوليس 
در تماسى كه با مسئوالن باشگاه داشته به آن ها تاكيد كرده كه ديگر تماسى 

با كمال نداشته باشند. 

ضد حمله

خبر

دوستانه - بين المللى
 لتونى 1 -  3 آذربايجان

 مجارستان 1 - 2 استراليا
 صربستان 5 - 1 بوليوى

 فنالند 2 -  0 بالروس

 استونى 1 - 3 مراكش
 سوئد 0 - 0 پرو 

 دانمارك 2 - 0  مكزيك
 اسپانيا 1 -  0 تونس
 فرانسه 1 - 1 آمريكا

ميز نتايج

دوشنبه 21 خرداد ليگ ملت هاى واليبال
 كانادا - آمريكا

 ساعت: 00:40 زنده از شبكه ورزش 

ورزش در سيما
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اميرمحمد سلطان پور:  در دور مقدماتى جام جهانى، تيم ملى انگليس با 
اينكه صعودش به روسيه را به راحتى رقم زد، اما طرفداران متعصب خود را 
با نمايش هايش آنچنان جذاب هيجان زده نكرد. آن ها تركيب هاى بسيار 
پرستاره ترى در جام هاى جهانى گذشته تجربه كرده اند كه نتوانسته طلسم 
قهرمان نشدن شان را از 1966 بشكند؛ اما بسيارى بدشان نمى آيد ببينند 

چهره جوان شده انگليس چه كارى انجام خواهد داد؟
سرمربى:  بعد از حواشى بســيار زيادى كه در اخراج سم آلردايس از 
سمت سرمربيگرى انگليس اتفاق افتاد، گرت ساوتگيت آزمون بسيار 
سختى را براى آرام كردن سه شيرها در پيش رو داشت. او با انديشه هاى 
متفاوت و نزديك شدن احساسى به بازيكنان توانسته تا حدود زيادى 
اين كار را به انجام برســاند كه نمونه آن را در مســابقات مقدماتى در 
قاره اروپا ديديم. اما جام جهانى2018  آزمون بزرگ بازيكن ســابق 
سفيدپوشان در يورو96 و جام جهانى 98 و سرمربى سابق ميدلزبورو و 

تيم زير 21ساله هاى انگليس خواهد بود.
ستاره:  از قدرتمند نبودن خــط حمله انگليس به قدر كافى گفتيم و 
تنها كسى كه مى تواند اين مشــكل را حل كند كسى نيست جز هرى 
كين! مهاجم تاتنهام كه به صورت متداوم در فصل هاى گذشــته در 
رده باشگاهى به گلزنى مشغول بوده، حاال بايد اين توانايى خود را در 

بزرگترين ميدان فوتبال به نمايش بگذارد.

مهره كليدى:  يكى از مشــكالت انگليس از دوره هاى گذشــته در 
تورنمنت هاى بزرگ، خوب عمل نكردن مهره هاى شاخص آن ها بوده 
كه نمى توانند كيفيت باشگاهى خود را به تيم ملى انتقال دهند. عملكرد 
دله على نقش ويِژه اى در موفقيت انگليس خواهد داشت و بايد ببينيم 
بازيكنانى مانند: واكر، هندرسون ، رشفورد و لينگارد كدام فرم خود را 

در جام جهانى به نمايش خواهند گذاشت؟
ستارگان غايب:  به جز وين رونى كه كه بعد از خداحافظيش از تيم 
ملى، نبودنش در يك تورنمنت بزرگ حس خواهد شد، غيبت جو هارت 
دروازه بان باسابقه انگليس نيز ديگر نكته جالب فهرست ساوتگيت بود. 
آدام الالنا، دنيل استاريج و جك ويلشر نيز نام هاى بزرگ ديگرى بودند 
كه روى نام آن ها خط كشيده شــد و الكس اوكسليد چمبرلين نيز به 

خاطر مصدوميت شديد در كنار انگليس در روسيه نخواهد بود.
نوظهورها:  انگليس در خط دفاعى از چهره هاى جديد در جام جهانى 
روسيه رونمايى خواهد كرد. ترنت الكساندر آرنولد بعد از درخشش در 
ميدان هاى بزرگ براى ليورپول، حاال جوان ترين بازيكن تيم كشورش 
است، كايران تريپير با اينكه جوان نيست اما اولين تجربه مهم خود را 
سپرى مى كند و نقش ويژه اى در تاكتيك 2-5-3 احتمالى ساوتگيت 
ايفا خواهد كرد و هرى مگواير نيز مى تواند گزينه ديگرى براى سرمربى 

سه شيرها در خط دفاع باشد.

تيم تونس در حالى بليت خود را براى روسيه اوكى كرد كه در 
مقدماتى جام جهانى در آفريقا درگير رقابت سختى با تنها رقيب 
اصلى خود در گروه يعنى جمهورى دموكراتيك كنگو تا آخرين 
دور مســابقات بود. با اينكه آن ها در گروه خود بدون شكست 
بودند اما براى صعود به جام جهانى به بيشتر از اين نياز داشته و 
با پيروزى در بازى رفت و تساوى در زمين كنگو در فاصله پنج 
روز، صعود خود را قطعى كردنــد. آن ها تمركز خود را در طول 
مسابقات از دست ندادند حتى وقتى سرمربى لهستانى آن ها در 

ميانه راه كنار رفت و مربى بومى را استخدام كردند.
سرمربى:  نبيل معلول حدود يك سال پيش به عنوان سرمربى 
تونس انتخاب شد. اين براى دومين بار است كه او هدايت تيم 
كشورش را به عهده مى گيرد و يكبار قبل از آن در مقدماتى جام 
جهانى 2014 از سمت خود استعفا داده بود. آخرين بارى كه 
تونس در جام جهانى حضور داشت يعنى در سال 2006، معلول، 
دستيار روجر لمر سرمربى وقت عقاب هاى كارتاژ بود و مردم 
اين كشور او را به عنوان جوانترين بازيكن كشورش در المپيك 

1988 مى شناسند.

ستاره:  تونســى ها مشــهورترين بازيكن خود يعنى يوسف 
مسكانى را به خاطر يك مصدوميت شــديد از دست داده اند و 
اگر بخواهيم بين بازيكنان كنونى آن ها شــاخص ترين چهره 
را انتخاب كنيم آن وهبــى خضرى مهاجم تيم ِرن فرانســه 

خواهد بود.
مهره هاى كليدى:  آيمن المثلوثى دروازه بان تونس در بسيارى 
از مواقع، اشــتباهات مدافعين نه چندان مطمئن قرمزپوشان 
را پوشــش مى دهد و مردم اين كشــور به رقم خوردن چنين 
شــرايطى از طرف كاپيتان خود در روسيه بسيار نياز خواهند 

داشت.
ستاره غايب:  به جز يوسف مساكنى كه پيش از اين در مورد 
غيبت دردناك او براى مردم تونس گفتيم، آيمن عبدالنور نيز 
به دليل مصدوميت همسترينگ ضربه سختى را به خط دفاع 

كشورش وارد خواهد آورد.
نوظهور:  ديالن برون كه متولد فرانسه است، با وجود جوانى در 
چند وقت گذشته هم در تيم باشگاهى اش خنت بلژيك و هم در 

تيم ملى چشم هاى زيادى را به خود خيره كرده است.

3 روز تا

 
تونس؛ عقاب هاى كارتاژ   انگليس؛ پايان طلسم 1966؟   معرفى  تيم هاى جام جهانى (20)

روى خط روسيه تلگرافى

* تيم ملى فرانسه در ديدارى دوســتانه با تساوى 1-1 برابر 
ايالت متحده متوقف شد.

*شهردار مســكو درخواســت كرد تا پايتخت روسيه در روز 
برگزارى ديدار افتتاحيه تعطيل شود. 

*رئال براى «بيل» 222ميليون يورو قيمت گذاشت.
*جيم رتكليف، ميلياردر بريتانيايــى براى در اختيار گرفتن 
چلسى پيشنهادى 2 ميليارد پوندى به آبراموويچ، ارائه كرد كه 

با پاسخ منفى مواجه شد.
*مهدى رجب زاده، كاپيتان ذوب آهن، از فوتبال خداحافظى 
كرد. بر همين اســاس اميد نمازى كادر فنى خــود را براى 
هدايت تيم ذوب آهن در ليگ هجدهم معرفى كرد كه مهدى 

رجب زاده، وحيد رضايى و مهرداد خانبان خواهند بود.
*خشن ترين دوره جام جهانى، سال 2006 آلمان بود كه در 64 
بازى 307 كارت زرد داده شد و 28 كارت قرمز توسط داوران 

از جيب خارج شد .
*كنفدراســيون دووميدانى آسيا، حسين رســولى پرتابگر 
ديســك جوان ايران را به عنوان بهترين ورزشكار جوان مرد 

آسيا برگزيد.
* امير مهدى زاده بــا پيروزى در فينــال وزن 60- كيلوگرم 
كاراته وان تركيه، نخستين مدال طالى ايران در اين مسابقات 

را كسب كرد.
* رونالدو انتظار دارد تــا دســتمزد او از 21 ميليون يورو به 
37 ميليون يورو افزايــش يابد ولى كوپه فاش ســاخت كه 
رقم پيشــنهادى رئال تنها 25 ميليون يورو بعالوه يك سرى 

پاداش ها و مزايا بوده است.

سورپرايز رونالدو توسط كودك پرتغالى 
ورزش:در شرايطى كه اعضاى اين تيم از جمله كريس رونالدو با لباس رسمى پرتغال در حال ترك هتل و رفتن به فرودگاه بين المللى ليسبون بودند كودكى 
خردسال با تيپ و ظاهرى متفاوت با برتن كردن لباس اول تيم ملى پرتغال با شماره 7 و نام رونالدو به سمت ستاره رئالى ها رفت و باعث شد تا كاپيتان پرتغال 
حسابى از ديدن ذوق و شوق اين كودك براى ديدار از نزديك سورپرايز شود. رونالدو كه در ابتدا تصور مى كرد اين كودك تنها براى خوش و بش به سمت او 
رفته وقتى با سماجت او روبرو شد براى اين كه بتواند دل اين كودك را به دست بياورد دقايقى به هتل بازگشت و بنا به نوشته ديلى ميل چند دقيقه اى سفر 

اتوبوس تيم به فرودگاه را به تاخير انداخت تا لحظاتى را با اين هوادار كودك خود بگذراند. 

ماسكرانو:به آمادگى مسى وابسته ايم
ورزش: ماسكرانو كه سالها و تا چند ماه پيش در بارسلونا هم با ليونل مسى همبازى بود، مدعى شد شرايط آرژانتين به شدت به عملكرد مسى وابسته است و 
بازيكنان ديگر تيم نيز بايد تالش كنند نمايشى در حد استانداردهاى كاپيتان شماره 10 ارائه دهند. آرژانتين در جام جهانى در گروه دشوار چهارم قرار داشته 

و با تيم هاى كرواسى، ايسلند و نيجريه همگروه خواهد بود.
ماسكرانو گفت:يكى از آرزوها براى جام جهانى پيش رو اين است كه لئو مسى در بهترين شــرايط خود باشد زيرا اهداف تمام تيم به آمادگى مسى بستگى 
دارد. واضح است كه شرايط مسى نتيجه زيادى در عملكرد جمعى ما دارد و من اميدوارم كه ما هم تيمى هاى او بتوانيم استانداردهاى مورد نظر ليونل مسى 

را برآورده كنيم.

ناچو: بايد رونالدو را از بازى محو كنيم
ورزش:ناچو فرناندس، مدافع تيم ملى اسپانيا اميدوار است كه در جام جهانى، فرصت روبرو شدن با كريستيانو رونالدو، هم تيمى باشگاهى اش را داشته باشد.

وى گفت:  اميدوارم كه فرصت بازى كردن مقابل رونالدو را داشته باشم. ما بايد متمركز شويم تا او را متوقف كنيم. مربى مى داند كه من توانايى بازى كردن 
روبروى او را دارم، كامال آماده هستم. همه مى دانند كه در دفاع وسط آرامش و تمركز بيشترى دارم ولى در ديگر پست ها هم بازى كرده ام.

وى گفت:  من انتظار دارم كه او را در فينال ببينم، همينطور در رئال مادريد. او با ما قرارداد دارد و اميدوارم در تيم بماند. 

ساوتگيت: هيچ غيرممكنى در مسير انگليس نيست
ورزش: گرت ساوتگيت، سرمربى تيم ملى انگليس معتقد است كه هيچ غيرممكنى در مسير آنها در جام جهانى وجود نخواهد داشت. انگليس تيمى جوان را با 
هدايت سرمربى جوان و كم تجربه راهى جام جهانى كرده ولى استعدادهاى درخشانى كه در اين تيم حضور دارند، مردم اين كشور را به نتايج خوب كشورشان اميدوار 
كرده اند. حال ساوتگيت نيز تاكيد كرد كه هيچ غيرممكنى در مسير آنها وجود نخواهد داشت.  او گفت: چرا بايد اتفاقات ممكن را محدود كنم؟ شغل من اين است 
كه به مردم اجازه دهم روياپردازى كنند. مثل جمله معروف كه مى گويد غيرممكن را ممكن كن. بازيكنان ما جوان و با انگيزه هستند و از شور باال و كيفيت خوبى 

برخوردارند بنابراين بايد دائما به پيشرفت كردن ادامه دهند. ما بايد پيشرفت كنيم تا به مقاطع باالى رقابت ها برسيم و از همين رو تالش زيادى بايد انجام دهيم.

جواد رستم زاده: در غوغاى ستاره هاى حاضر در روسيه تيم ايران 
در رده بيست و هشتم تيم هاى گران قيمت قرار دارد. 37،4 ميليون 
پوند ارزش واقعى تيمى است كه  كى روش براى ما ساخته است.  اين 
در حالى است كه در جام جهانى 2014 تيم ملى ايران، با ارزش 25 

ميليون يورو سى امين تيم جام جهانى بود.

*سبقت جهانبخش
عليرضا جهانبخــش (AZ آلكمــار هلند) بــا 13 ميليون يورو 
گرانترين بازيكن در ترانسفر ماركت اســت و احتمال انتقالش به 
عنوان بهترين بازيكن ليگ هلند به فوتبال ايتاليا و انگليس بيشتر 
از هميشه است. سردار آزمون (روستوف روسيه) اما با 11 ميليون 
يورو به رده دوم رفته است . اين در حالى است كه التزيو و ليورپول 
كماكان او را زير نظر دارند. باشگاه اوسترشوندس هم براى فروش 
ســامان قدوس قيمت 50 ميليون كرون (معادل 5 ميليون يورو) 
را تعيين كرده بود . رضا قوچان نژاد (هيرنوين هلند) با 3 ميليون 
يورو  و ميالد محمدى (ترك گروژنى روسيه)؛ 2 ميليون يورو در 

رده هاى بعدى هستند. 
*افت قيمت دژاگه

جالب اينكه دژاگه كه در دور قبلى جام جهانى گرانترين بازيكن ايران 
بود با افت شديد قيمت مواجه شده و به دليل نداشتن باشگاه در اكثر 
مواقع و البته مصدوميت اخير با تنها يك ميليون يورو در رده هفتم 

ملى پوشان گران قيمت قرار گرفته است.
*بچه عقاب ارزان

امير عابدزاده  كه در ماريتيمو پرتغال روزهاى خوبى دارد و همه از او 
به عنوان ســورپرايز كى روش درون دروازه نام مى برند با  100 هزار 

يورو ارزانترين بازيكن شاغل در اروپاست.
اما از لحاظ ميانگين سنى، تيم ما در رده هفتم جوان ترين تيم هاى 

جام قرار دارد. در اين رده بندى، شاگردان كى روش با ميانگين 26,5 
ســال، فقط تيم هاى نيجريه، آلمان، انگليس، دانمارك، سنگال و 

فرانسه را به عنوان تيم هاى جوان تر از ايران مى بينند. 
* 9 ميليارد پوند ناقابل

ديروز سايت بيزينس اينسايدر نوشت: حدود 9 ميليارد پوند ارزش 
بازيكنانى است كه در جام جهانى 2018 به ميدان  مى روند كه ارزش 
سه بازيكن شامل نيمار، ليونل مسى و كريستيانو رونالدو از مجموع 
9 تيم در جام جهانى بيشتر اســت. نيمار كه با قرارداد 200 ميليون 
پوندى تابستان گذشته از بارســلونا به پارى سن ژرمن منتقل شد، 

گرانترين بازيكن فوتبال جهان معرفى شده است.
*آرواره هاى ميلياردى حريفان تيم ملى

اسپانيا با ارزش910/8 ميليون پوند گرانترين تيم جام جهانى است.
آنها در سال 2014 هم گرانترين تيم جام جهانى بودند. تيم پرتغال 
411 ميليون پوند ارزش گذارى شده اســت كه كريستيانو رونالدو 

با87/9 ميليون پوند گرانترين بازيكن اين تيم است.
*قيمت غول ها

 ارزش آرژانتين614/2 ميليون پوند اعالم شده و ليونل مسى با158/2 
ميليون پوند گرانترين بازيكن اين تيم محسوب مى شود. تيم آلمان 
مدافع عنوان قهرمانى771/8 ميليون پوند ارزش گذارى شده و تونى 
كروس 70،3 ميليون پوند گرانترين بازيكن ژرمن ها نام گرفته است. 
تيم برزيل با ارزش808/01 ميليون پوند در رده سوم جاى دارد و نيمار 

با158/2 ميليون پوند گرانترين ستاره برزيل است.
*مفت ترين ها

پرو، عربستان سعودى و پاناما ارزانترين تيم هاى جام جهانى هستند. 
ايسلندى ها در كمال تعجب در رده 24 اين رده بندى جاى دارد. در 
بين آفريقايى ها سنگال گران ترين تيم است و تونس ارزان ترين تيم.
گران ترين تيم آسيا هم كره جنوبى است كه در رده 23 ايستاده است.

ورزش: در طول تاريخ جام جهانى ركوردهاى  خاصى جا به جا 
شده اما برخى طلسم ها هنوز پابرجا مانده و انتظار مى رود در جام 

بيست و يكم شكسته شود.
 *برزيل در انتظار ركورد قهرمانى 

 برزيل مى تواند ششــمين قهرمانى خودش را براى دومين بار 
در اروپا جشن بگيرد. هيچ تيمى تا به حال موفق نشده 2 بار در 
جام هاى جهانى برگزار شــده در خارج از قاره خودش قهرمان 
شود. فراموش نكنيد طاليى پوشان تنها تيم دنيا هستند كه در 
4 قاره قهرمان جهان شده اند و غير از آن ها فقط اسپانيا و آلمان 

موفق شده خارج از قاره خودش جام را باالى سر ببرد.
*ماجراى جالب مربيان 

در 20 دوره گذشــته همه قهرمانان مربى بومى داشته  اند و به 

عبارت بهتر تاكنون هرگز يك تيم با مربى خارجى جام را باالى 
سر نبرده است. امســال در بين تيم هاى مدعى، مربى خارجى 

وجود ندارد و بعيد است طلسم شكسته شود. 
* هت تريك مسى و رونالدو

  2 اعجوبه دنياى فوتبال كه تاكنون روى هم 8 گل در جام جهانى به 
ثمر رسانده اند تا به حال هرگز در اين رقابت ها هت تريك نكرده اند.

 *نيمه نهايى آفريقايى
 در تاريخ جام جهانى تنها يك بار آســيا به وسيله كره جنوبى در 
سال 2002 و آمريكاى شمالى با آمريكا در سال 1930 در جمع 4 
تيم پايانى جايى داشت و در بقيه موارد هميشه مرحله نيمه نهايى 
در انحصار اروپا و آمريكاى جنوبى باقى مانده است. بر اين اساس تا 

به حال هيچ تيم آفريقايى به نيمه نهايى نرسيده است.

ورزش: با وجود اينكه كارلوس كى روش تمامى دسترسى هاى 
موجود براى اطالع خبرنگاران از اتفاقات داخلى اردوى تيم ملى را 
محدود كرده و همه چيز در سكوت كامل خبرى پيش مى رود اما 
گفته مى شود برخى اتفاقات ناخواسته و بدون تمايل كى روش 

به بيرون درز پيدا مى كند.

*اولين اخراجى
يكى از اين اتفاقات ماجراى اخراج يكى از اعضاى تيم تداركات 
تيم ملى بود. كى روش كه به نظم و انضباط تاكيد ويژه دارد وقتى 
متوجه شد شرايط الزم از سوى تيم تداركات براى ريكاورى مهيا 
نيست به اين مسئله معترض شد. اما در اين ميان يكى از اعضاى 
كادر فنى براى توجيه اين اتفاق تالش كــرد با مخالفت با نظر 
كى روش به نوعى شانه از بار مسئوليت خالى كند. كى روش كه 
ابتدا تصميم داشت از كنار اين مسئله عبور كند پس از اصرار اين 
فرد از محمدرضا ساكت خواست كه  اين فرد ديگر در اردوى تيم 

ملى نباشد به همين دليل اين فرد محترمانه از كمپ اخراج شد.
*درگيرى مجازى

درگيرى لفظى دو بازيكن تيــم ملى در فضاى مجازى با فوتبال 
نويس سابق و بازيگر ســينما و تلويزيون سبب شد حاشيه اى 
جديد براى تيم ملى به وجود بياورد. البته كى روش پيش از سفر 
به روســيه به بازيكنانش تاكيد كرده بود وارد چنين بازى هاى 
حاشيه اى نشــوند اما طارمى و آزمون بدون توجه به سرمربى 
و دســتورش دوباره در فضاى مجازى درگير شدند و به عنوان 

چهره هاى خبرساز تبديل شدند.
* بازگشت مصدومان

در كنار اين اتفاقات يك خبر خوب هم براى كى روش ديروز صبح 
هنگام صرف صبحانه شنيده شــد كه تيم پزشكى اعالم كردند 
مصدوميت طارمى با فيزيوتراپى برطرف شــده از اين رو او مى 
تواند براى تيم ملى بازى كند.درباره اشكان دژاگه نيز شنيده مى 

ورزش: فوتبال مدرن، در سطح باشــگاهى دورانى از حضور شود مشكل خاصى براى بازى در تركيب تيم ملى ندارد .
مربيان تكخال و فوق العاده را پشت سر مى گذارد، وضعيتى 
كه در تاريخ اين ورزش كم سابقه بوده. از پپ گوارديوال و خوزه 
مورينيو در انگلستان گرفته تا ماســيميليانو آلگرى و ديه گو 
سيمئونه در ديگر كشورها. ولى در فوتبال ملى شاهد چنين 

شرايطى نيستيم.  
از 32 سرمربى كه در روســيه هدايت تيم هاى ملى را به عهده 
خواهند داشت، شمار كسانى كه مى توان از آنها به عنوان مربيان 
درجه يك روز دنيا نام برد از تعداد انگشتان يك دست بيشتر 
نيست. مربيانى كه بدون خيال پردازى بتوانند به نشستن روى 

نيمكت يكى از باشگاه هاى بزرگ اروپايى اميدوار باشند.
يواخيم لوى آلمانى يكى از اين مربيان انگشــت شمار است. 
همينطور خورخه سمپائولى، ســرمربى آرژانتين كه در سال 

2015 با شيلى قهرمان رقابتهاى كوپا آمريكا شده است.
فوتبال ملى كه زمانى جام زرين و معبــد مربى گرى فوتبال 
به حســاب مى آمد، در ســالهاى اخير با ســرعتى فزاينده، 
دگرگون شده و شــكل و شــمايلى ديگر پيدا كرده است. و 
مثل هميشه، پول در اين فرايند مهمترين نقش را بازى كرده 
است. در بين مربيان حاضر در جام جهانى روسيه، يواخيم لو 
بيشترين دستمزد را مى گيرد، دستمزدى كه گفته مى شود 
به 3/31ميليون پوند در سال بالغ مى شــود. بعد از او دشان 
با 3/02ميليون پوند و خولن لوپتگى، ســرمربى اســپانيا با 

2/58ميليون پوند در رتبه هاى دوم و سوم ايستاده اند.  
براى اينكه مبنايى براى مقايسه در اختيار داشته باشيم، كافى 

است بدانيم قرارداد جديد پپ گوارديوال با منچسترسيتى بنا 
بر ادعاهاى مطرح شده، ســاالنه 20 ميليون پوند خواهد بود. 
موريســيو پوچتينو هم در قالب قرارداد جديد خود با تاتنهام 
هر ســال 8/5 ميليون پوند دريافت خواهد كرد. حتى مانوئل 
پلگرينى، سرمربى جديد وســتهام هم با دستمزد 7 ميليون 
پوندى خود، در سال بيش از دو برابر يواخيم لو درآمد خواهد 

داشت.
اين روزها يك مربى، اوج دوران حرفه اى خود را از لحاظ مادى 
در فوتبال باشگاهى سپرى مى كند. درحاليكه 10سال پيش 
اوضاع به گونه ى ديگرى بود. زمانى كه دســتمزد 4 ميليون 
پوندى فابيو كاپلو به عنوان سرمربى انگلستان، او را در سطح 
سر الكس فرگوسن در منچستريونايتد و آرسن ونگر در آرسنال 
قرار داده بود و تنها كمى از درآمد افســانه اى ژوزه مورينيو، 

تكخال چلسى كمتر بود.
اوضاع و شرايط مربى گرى ملى از آن زمان تا امروز تغيير كرده. 
حاال كه به  خدمت گرفتن بهترين ســرمربى هاى دنيا براى 
تيم هاى ملى تا حد زيادى غيرممكن شــده، غولهاى بزرگ 
فوتبال نوع نگاه خود را تغيير داده و با شــرايط جديد سازگار 
كرده اند. گرايش غالب جام جهانى امسال اين است كه بسيارى 
از كشورها براى هدايت تيم هاى ملى شان به مربيان داخلى 

رو آورده اند. 
از طرفى روى هم رفته از 32 سرمربى حاضر در روسيه، 13 نفر 
در تيم هاى ملى كشورشان يا به عنوان كمك مربى يا به عنوان 

مربى تيم هاى رده هاى سنى، سابقه فعاليت دارند. 

ورزش: رسانه ملى زير فشار افكار عمومى و به واسطه كاهش 
قيمت هاى باكس هاى خبرى و تصويرى جام جهانى توانست 
براى گروهى  ده نفــره هزينه بپردازد تا براى شــان آى دى 
كارت پوشــش تصويرى مســابقات را بگيرد. آن ها كمتر از 
دو هفته قبل اين پروســه را آغاز كردند و حاال در حالى كه 
گروه برنامه ساز 2018 به روسيه رســيده و با استقبال گرم 
دوســتداران فوتبال در تمرين تيم ملى قرار گرفته است اما 
هنوز آى دى كارتى براى شان صادر نشده و پروسه كارهاى 
ادارى ادامه دارد. بــراى مثال محمدرضــا احمدى يكى از 
گزارشگران سيما كه حاال مشخص شــده در ابتدا قرار بوده 
او گزارشــگر ايران در جام جهانى باشــد، اخيرا سفرى يك 
روزه به مســكو داشــت و احتماال مداركى براى تغيير گروه 

خبرى را تحويل مسئوالن بخش رســانه هاى تصويرى فيفا 
داد و برگشت تا در برنامه جديد عادل فردوسى پور، مجرى 

مكمل باشد.
خريدارى حق پخش كامل بازى ها

رئيس شوراى سياست گذارى و هماهنگى ورزش صدا و سيما 
گفت: پخش تلويزيونى رقابت هاى جــام جهانى فوتبال را به 
قيمت خيلى خوبى خريديم و خيــال همه مردم ايران راحت 
باشــد. على اصغر پورمحمدى درباره پخش رقابت هاى جام 
جهانى فوتبال از رسانه ملى افزود:   اين نويد را هم بدهم كه با 
توافقات حاصل شــده، حق پخش تلويزيونى بازيهاى آسيايى 
جاكارتا و المپيك جوانان كه در آرژانتين برگزار مى شود هم 

خريده ايم و مشكلى از بابت پخش اين مسابقات نداريم.

ورزش: كارلوس كى روش در نخســتين موضع گيرى خود 
پس از بازى برابر ليتوانى از رسانه هاى گروهى و منتقدانش 

به شدت انتقاد كرد و آنها را در آســتانه شروع جام جهانى 
به كارشــكنى متهم كرد تا مشخص شود هنوز كى روش 
مقابل رســانه هاى ايرانى گارد بســته به خــود گرفته 
اســت اما در ال به الى انتقادهاى كــى روش يك نكته 
بحث برانگيز وجود داشــت. نكته اى كه گفته مى شود 
دلخورى نامحسوس برخى ستاره ها را به دنبال داشته 

است.
ظاهرا پس از تعريف و تمجيد كى روش از 
روزبه چشــمى به عنوان مدرنترين دفاع 
فوتبال ايران، مرتضى پور على گنجى از 

اين اتفاق دلخور شده است چون با 
توجه به اظهارات كى روش اينگونه 

تداعى  مى شــود كه وى 

عملكرد قابل دفاعى نداشــته به همين دليــل هم اكنون با 
ورود چشــمى به تركيب تيم ملى اين نقطــه ضعف برطرف 

شده است.
هرچند پورعلى گنجى واكنشــى رسمى به اين 
موضوع نشــان نداد اما از چهره درهم فرو رفته او 
كامال پيداست كه وى از شرايط فعلى زياد راضى به 
نظر نمى رسد به ويژه حاال كه كى روش چشمى 

را پسنديده است . 
حاال سوال اينجاســت آيا در آستانه 
بازى حساس برابر مراكش با وجود 
انتقادها نســبت به خط دفاع تيم 
ملى در نبود سيد جالل آيا كى 
روش به سمت ريكاورى روحى 
مدافــع لژيونر خــود خواهد 
رفــت يــا اينكــه همين 
شــرايط پيش خواهد 

رفت. از قهرمانى با مربى خارجى تا  نيمه نهايى آفريقايى

طلسم هاى شكسته نشده

قدس از كمپ مسكو  گزارش مى دهد

يك اخراج و 2 بازگشت در اردوى تيم ملى

ايران پنجمين تيم ارزان جام جهانى است

تيم ملى در محاصره مولتى ميلياردرها 
به جزء مثل لو و سمپائولى

مربيان گرانقيمت،  جام جهانى را دوست ندارند

 مدرن ترين مدافع ايران كيست؟

دلخورى پورعلى گنجى  از كادر فنى 

ورزش: حكيمى، مدافع تاثير گذار و سرشناس تيم   ملى فوتبال مراكش در ديدار دوستانه 
برابر استونى از ناحيه كتف مصدوم شد و نتوانســت به بازى ادامه دهد. تيم   ملى فوتبال 
مراكش توانست در اين ديدار دوستانه با نتيجه  سه بر يك به پيروزى برسد تا با روحيه بسيار 
خوبى جام جهانى 2018  روسيه را آغاز كند. آسيب ديدگى اشرف الحكيمى از ناحيه كتف 

است و هنوز زمان دورى او از ميادين مشخص نشده است. 

مدافع سرشناس 
مراكش
 مصدوم شد

كارلوس كى روش در نخســتين موضع گيرى خود ورزش: كارلوس كى روش در نخســتين موضع گيرى خود ورزش: كارلوس كى روش در نخســتين موضع گيرى خود 
پس از بازى برابر ليتوانى از رسانه هاى گروهى و منتقدانش 

به شدت انتقاد كرد و آنها را در آســتانه شروع جام جهانى 
به كارشــكنى متهم كرد تا مشخص شود هنوز كى روش 
مقابل رســانه هاى ايرانى گارد بســته به خــود گرفته 
اســت اما در ال به الى انتقادهاى كــى روش يك نكته 
بحث برانگيز وجود داشــت. نكته اى كه گفته مى شود 
دلخورى نامحسوس برخى ستاره ها را به دنبال داشته 

است.
ظاهرا پس از تعريف و تمجيد كى روش از 
روزبه چشــمى به عنوان مدرنترين دفاع 
فوتبال ايران، مرتضى پور على گنجى از 

اين اتفاق دلخور شده است چون با 
توجه به اظهارات كى روش اينگونه 

تداعى  مى شــود كه وى 

عملكرد قابل دفاعى نداشــته به همين دليــل هم اكنون با 
ورود چشــمى به تركيب تيم ملى اين نقطــه ضعف برطرف 

شده است.
هرچند پورعلى گنجى واكنشــى رسمى به اين 
موضوع نشــان نداد اما از چهره درهم فرو رفته او 
كامال پيداست كه وى از شرايط فعلى زياد راضى به 
نظر نمى رسد به ويژه حاال كه كى روش چشمى 

را پسنديده است . 
حاال سوال اينجاســت آيا در آستانه 
بازى حساس برابر مراكش با وجود 
انتقادها نســبت به خط دفاع تيم 
ملى در نبود سيد جالل آيا كى 
روش به سمت ريكاورى روحى 
مدافــع لژيونر خــود خواهد 
رفــت يــا اينكــه همين 
شــرايط پيش خواهد 

رفت.

به خاطر سرشكن شدن هزينه ها

گزارشگرهاى«صدا و سيما»دريبل خوردند
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عربشاهی رنج های زنان ایران 
در 2 جنگ معاصر را روایت می کند

»شهریور داغ« در بازار کتاب 
ادب و هنر: رمان »شــهریور داغ« نوشته 
»هدا عربشــاهی« به بازار کتاب راه یافت. 
این رمان از حملــه روس ها به پل آهنی 
می گویــد و ردپای جنــگ جهانی دوم و 
جنگ ایران و عراق را در رنج های سه نسل 

از زنان ایران می کاود.
هدا عربشاهی، نویســنده رمان »شهریور 
داغ« دربــاره این کتــاب به خبرنگار مهر 
گفت: این رمان با وقایع شــهریور ۱۳۲۰ 
و حملــه نیروهای شــوروی از مرز جلفا-

نخجوان آغاز می شود و در رفت  و برگشت های تاریخی، زندگی سه نسل از 
زنان خانواده ای را که جنگ جهانی دوم و جنگ ایران  و عراق را پشت سر 
گذاشته اند، مرور می کند.عربشاهی که پیشتر چند اثر داستانی و همچنین 
علمی از زبان ایتالیایی ترجمه کرده است، در خصوص اینکه چرا موضوع 
جنگ را دستمایه رمانش قرار داده است، توضیح داد: جنگ و تبعات آن 
در تمام جهان موضوع جذابی برای خلق هنر و ادبیات است. ایران در قرن 
حاضر شاهد دو جنگ بزرگ و مهم بوده است. در طول سال های جنگ 
ایران و عراق، ادبیات و سینمای دفاع مقدس شکل گرفت و تا امروز هم 
ادامه دارد؛ اما به نظر می رســد در سال های اخیر دچار تکرار شده است. 
بنابراین، به عنوان کسی که دوران کودکی اش را در سال های جنگ سپری 
کرده و خاطرات واضحی از بمباران ها و حمالت موشکی مناطق مسکونی 
و شهرها در ذهن دارد، تصمیم گرفتم رمانی بنویسم که از نگاه هم نسالنم 
باشد.وی ادامه داد: شخصیت نسل سوم این رمان زنی ۳۸ ساله است که 
در شــهریور ۱۳۵۹ و درست روز آغاز جنگ به دنیا آمده است و بی آنکه 
بخواهد، در جنگی ذهنی با ترس ها و تردیدهایی گرفتار شده و هنوز از آن 
بیرون نیامده است؛ مشکلی که معتقدم بسیاری از کسانی که کودکی شان 
در ســال های جنگ گذشته است، به آن مبتال هستند و برای نسل های 
بعدی قابل درک نیســت.این داستان نویس و مترجم افزود: وقتی برای 
کســانی که بعد از جنگ به دنیا آمده اند، از حمالت موشکی زمستان ۶۶ 
حرف می زنم، با چهره حیرت زده آن ها روبه رو می شوم. این نشان می دهد 
هنر و ادبیاتی که به دست نسل اول انقالب تولید می شود، به شدت اسیر 
کلیشه ها شــده و آثاری هم که به دست دهه شصتی ها به عنوان آخرین 
نسلی که جنگ را آن  هم از نگاه کودکانه به چشم دیده خلق می شود، در 

بیان آنچه در آن زمان تجربه کرده، ناتوان است. 
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ادب و هنر

گفت و گو با مریم حسینی درباره سیمای زن در آثار ادبی دیروز و امروز

چهره زن ایرانی در ادبیات
با ایده آل خودش فاصله دارد

 ادب و هنر/ خدیجه زمانیان  ورود زنان به 
عرصه ادبیات ایران طی سال های اخیر افزایش 

کمی و کیفی چشمگیری داشته است. 
به باور کارشناســان این حضور طی چند دهه 
گذشــته به حدی استوار و باورپذیر بوده که به 
تثبیت جایگاه زنان در ادبیات، همگام با مردان 

منجر شده است.
امــا در موضوع تصویــر زن در ادبیات دو نگاه 
تاریخی همواره جایگاه واقعی زن را زیر ســؤال 
برده است. از یک طرف نگاهی که زن را درگیر 
کارهای مردانه و روزمره دنیای مدرن می کند و 
از طرف دیگر نگاهی که حق هرگونه مسئولیت 
اجتماعی را از زن ســلب می کنــد و به مثابه 
موجودی تاثیرپذیر و بدون اراده به او می نگرد.
 بتازگــی دو کتاب جدید ادبــی زنانه با عنوان 
»زنان شــاهنامه« در ادبیات کالسیک و رمان 
»قلبی که برای تــو می تپد« در ادبیات معاصر 

وارد بازار کتاب شده است.
انتشــار این دو کتاب کــه در دو برهه تاریخی 
نگاهی به زن و مســائل  پیرامون آن دارد ما را 
بر آن داشــت با محور ســیمای زن در ادبیات 
امروز ایران، گفت و گویی با مریم حسینی داشته 

باشیم. 
مریم حســینی متولد ۱۳۴۱،  استاد دانشگاه و 
عضو هیئت  علمی گروه زبان و ادبیات فارســی 
دانشــکدهٔ ادبیــات، زبان ها و تاریخ دانشــگاه 

الزهراست. 
او دبیر علمی همایش کارنامهٔ صد ســال شعر 
زنان فارسی سرا و عضو هیئت علمی جایزه ادبی 

جالل آل احمد است. 
کتاب های »ریشــه های زن ستیزی در ادبیات 
کالسیک فارســی« و »نخستین زنان فارسی« 
جزء کتاب ها و ده ها مقاالتی اســت که از این 

نویسنده و پژوهشگر منتشر شده است.

 در دهه های پیشین ورود زنان به عرصه 
ادبیات افزایش کمی و کیفی داشته است، 
این ورود چه تأثیر ی بر ســیمای زن در 

ادبیات داشته است؟ 
وقتی زنان قلم به دست می گیرند حتماً متفاوت 
خواهند نوشت. تا پیش از ظهور سیمین دانشور 
آنچه درباره زنان است از زبان مردان نوشته شده 
است؛ اما سیمین دانشور توانست فضای متفاوتی 
را که مردان داستان نویس تا پیش از این از زن 

ارائه  داده بودند دگرگون کند. 
از خلق زری »سووشــون« تا »هستی« جزیره 

ســرگردانی ۲۰ ســال طول می کشــد اما زنی 
مثل هســتی و زری تا پیــش از این در ادبیات 
وجود نداشته است. سیمین دانشور در »جزیره 
ســرگردانی« نمایندگان چند طیــف زن را در 
رمانش خلــق می کند و بــه دغدغه های آن ها 
می پردازد در حالی که تا پیش از این در رمان ها 
نمی توانستیم تعریفی از زن به معنای واقعی اش 
در ادبیات ارائه  دهیم و زن عموماً در آثار چوبک 

و هدایت زنی اثیری و یا لکاته بود. 

اما از زمان سیمین دانشور و در آثار نویسندگانی 
مانند فریبا وفی و یا بلقیس سلیمانی با سیمای 

دیگری از زن ایرانی مواجه می شویم. 

 به طور کلی زنــی که در ادبیات معاصر 
وجود دارد با آنچه پیش از این در ادبیات 
کرده  تفاوتی  چه  داشته،  وجود  کالسیک 

است؟ 
امروزه با توجه به ســن و ســال نویسندگان و 
دغدغه های ذهنی و شخصی آن ها آثار متفاوتی 
می توانید در ادبیــات معاصر ایران ببینید؛ مثاًل 
رمان »پاییز فصل آخر سال است« نوشته نسیم 
مرعشی که جایزه کتاب سال را در بخش رمان 
از آن خود کرد و مورد استقبال مخاطب هم قرار 
گرفت به زندگی چند دختر جوان دانشــجوی 

شاغل پرداخته است. 
روابط، خواسته ها و آرزوهای نسل زن ۳۰ ساله 
و دغدغه های این قشــر مورد توجه قرار گرفته 
است؛ یا رمان »چراغ ها را من خاموش می کنم« 
مجموعه آثار داستانی یک زن خانه دار است که 
دغدغه های مادر و همســر بودن را می بینیم؛ یا 
در آثار»فریبــا وفی« زنی را می بینیم که اگرچه 

خانه دار اســت اما اندیشمند اســت و به دنبال 
هویت خود اســت.  اگــر بخواهیم در خصوص 
چهره زن در آثار امــروز و دیروز صحبت کنیم 
باید بگوییم جســت وجو ی هویت دغدغه اصلی 

نویسندگان زن در دهه های اخیر است. 

 آیا ادبیات توانسته در مسئله  تغییر نگاه 
به زنان، خط شکن باشد و نگاه اشتباهی 
را که در دوره های گذشــته به زنان وجود 

داشته است عوض کند؟ 
کتاب باید تأثیر  خودش را بگذارد و می گذارد. در 
همه کشورها نهاد پیشرو نهاد ادبی است. بدون 
شک ما انتظار داریم همه مخاطبان این کتاب ها 

نگاه های تازه تری نسبت به زن داشته باشند. 

 حتی با اینکه ایرانی ها نســبتاً با کتاب 
قهــر و بیگانه اند، باز هــم قائل به چنین 

تأثیر گذاری در ادبیات هستید؟ 
متأســفانه  نتیجه چنین خألیی در بسیاری از 
عرصه ها دیده می شود؛ اما مخاطبان ادبیات که 
نســل جوان و تأثیر گذار ایران هستند از کتاب 

تأثیر  می گیرند. 
دانشجویان من وقتی کتابی جریان ساز می بینند 
آن را می خوانند، راجع به آن گفت و گو می کنند 

و اثر را نقد می کنند. 
این طور نیست که چون مردم کتاب نمی خوانند 
ادبیات نمی تواند در روند مســائل  جامعه مؤثر  
باشد. قشر روشنفکر جامعه حتماً از ادبیات تأثیر  
خواهند گرفت، امــا به دلیل قهر مردم با کتاب 
حتماً ادبیات نمی تواند تأثیر ش را بر همه سطوح 
اجتماع بگذارد و این مسئله خأل بزرگی را ایجاد 

می کند. 

 با همه مسائلی که گفته شد، نویسندگان 
امروزی در ترسیم سیمای واقعی زن، به چه 
جنبه هایی از زن امروز ایرانی نپرداخته اند؟ 
ببینید با همــه تالش هایی کــه در دهه های 
گذشــته و بخصوص در ســال های اخیر برای 
تصویر همه جانبه از زن ایرانی توسط نویسندگان 
انجام شده اگر بخواهیم از زنان ایده آل ایرانی در 
ادبیات نام ببریم با تعداد کمی روبه رو  هســتیم. 
با اینکه من تقریباً آثار نویســندگان زن ایرانی 
را خوانده ام نمی توانم قاطعانه از شــخصیت های 
متعدد داستانی نام ببرم که توصیفی همه جانبه 

از زن ایرانی دارند و یا می توانند الگو باشند. 
در آثار سال های اخیر و دهه ۹۰ تعداد زنانی که 

در تصمیم گیری هایشــان قاطع اند و می توانند 
تصمیــم گیری های درســتی را در بزنگاه های 
زندگی داشــته باشند، کم اســت مثال قهرمان 
داستان »بازی آخر بانو« نوشته بلقیس سلیمانی 
هم نمونه چنین زنی است؛ در حالی که کارکرد 
اصلی ادبیات معرفی چنین چهره هایی به جامعه 

است. 
نویســندگان ما باید بتوانند شخصیت هایی را 
بیافرینند که نمونه های واقعی و ایده آلی از زن 
امروز ایرانی باشند تا بتوانند الگوهای خوبی برای 

زنان ما باشند. 

 با توجه به حضور شــما در هیئت  های 
علمی جوایز ادبی و همایش ها فکر می کنید 
جوایز ادبی مانند پروین و یا همایش هایی 

برگزار می شود، چقدر  زنان  با موضوع  که 
می تواند در مسئله  حضور زنان در عرصه 

ادبیات تأثیر گذار باشد؟ 
اجتماع و گردهمایی نویسندگان در همایش ها 
مهم اســت، چون به بهانه همیــن همایش ها 
نویســندگان نوشته های یکدیگر را می خوانند و 
می شنوند و با فضای فکر یکدیگر آشنا می شوند 
و همین آشــنایی موجب زایش هــای فکری و 

نوشتاری خواهد شد. 
اما جوایز ادبی با هر موضوعی که برگزار می شوند 
تشــویق کننده و ترغیب کننده هستند و عامل 
دلگرمی برای نویســنده ای اســت که می داند 
تالش هــای او دیده می شــود و از تالش های او 
قدردانی می شــود. بنابراین شــرکت کردن در 

گردونه های ادبی مثبت است. 

را  زنــی  وفــی«  آثار»فریبــا  در 
می بینیم که اگرچه خانه داراست 
اما اندیشمند اســت و به دنبال 
هویــت خــــودش اســت، اگــر 
بخواهیم در خصوص چهره زن در 
آثار امروز و دیروز صحبت کنیم 
باید بگوییم جست وجوی هویت 
دغدغه اصلی نویسندگان زن در 

دهه های اخیر است

آنچهمیخوانید
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چگونه مصاحبه ملک مطیعی سر از ماهواره درآورد؟
نفوذی در »دورهمی«
روز جمعه خبر پخش برنامه 
دورهمی با حضور ناصر ملک 
مطیعی در یکی از شبکه های 
ماهواره ای، در فضای مجازی 
پیچیــد و نظر بســیاری را 
به خود جلــب کرد. با اینکه 
برنامه »دورهمی«  میهمانان 
در هنگام ضبــط این برنامه 
نمی توانند از تلفن همراه خود 
اســتفاده  فیلمبرداری  برای 

کنند ظاهراً فردی از داخل استودیو مصاحبه مهران مدیری و ناصر ملک 
مطیعی را ضبط کرده است. 

به گــزارش میزان فردی کــه مصاحبه ناصر ملک مطیعــی در برنامه 
»دورهمی« را با گوشی موبایل به شکل غیر قانونی ضبط کرده بود، توسط 
تیم برنامه »دورهمی« شناسایی شده است. فرد مذکور با وجود غیر قانونی 
بودن این برنامه را به طریقی که هنوز مشخص نیست در اختیار شبکه های 

ماهواره ای قرار داده است.
تهیه کننده شــبکه نسیم هم با اشاره به پخش بخش هایی از یک برنامه 
تلویزیونی در یک شبکه ماهواره ای آن را نشانه استیصال چنین شبکه هایی 
دانســت و افزود: این شبکه ها به چنان فالکتی رسیده اند که می خواهند 
با دزدی از سرمایه های معنوی صداوسیمای جمهوری اسالمی مخاطبی 

برای خود دست و پا کنند.
سیدمصطفی احمدی با بیان اینکه تصاویر پخش شده از برنامه مرحوم 
ناصر ملک مطیعی در برنامه دورهمی با دوربین تلفن همراه ضبط شده 
است، گفت: ما برای حفظ آرامش و نظم برنامه اجازه ورود تلفن همراه به 
برنامه را نمی دهیم و فقط برای احترام به همراهان میهمان برنامه بعضاً به 

آن ها اجازه می دهیم تلفن همراه خود را به داخل استودیو بیاورند.
تهیه کننده برنامه دورهمی محافظت از ســرمایه های معنوی ســازمان 
صداوسیما را از وظایف برنامه سازان رسانه ملی دانست و تصریح کرد: هر 
رسانه ای برای خود ضوابط مشخصی دارد، اما همگی بر حفظ سرمایه های 
تولید شــده خود تأکید و حساســیت ویژه دارند و برنامه سازان خود را 

امانتداران آن رسانه می دانند.
ســید مصطفی احمدی در پایان تاکید کرد: برغم همه تالش هایی که با 
همکارانم در این مدت داشته ایم اما از قصور به وجود آمده در حفظ امانت 

رسانه ملی بسیار ناراحتم و عذر خواهی می کنم.

گزارش قدس از مستند - مسابقه »دستم را بگیر« که این شب ها از شبکه افق پخش می شود

این مســابقه بازنده ندارد
 سیما و سینما/ زهره کهندل   قالب جدید 
مستند- مسابقه در ســال های اخیر مخاطبان 
بسیاری را جذب تلویزیون کرده است. از مستند 
مسابقه »خانواده ما« گرفته تا »فرمانده«. شبکه 
افق در شــب های ماه مبارک رمضان مســتند- 
مســابقه »دســتم را بگیــر« را روی آنتن برده 
است که سوژه هایی دیدنی را با تکنیکی جدید 
در هم آمیخته اســت. در این مسابقه که توسط 
دوربین گروه ســازنده، مســتندنگاری می شود، 
شــرکت کنندگان برای کمک به دیگران از هم 
سبقت می گیرند و تمام مسیر خیرخواهانه خود را 
با بضاعت و هزینه شخصی خود انجام می دهند. 
در واقع هشت گروه شرکت کننده، داستان های 
واقعی خودشان را در کمک رسانی به نیازمندان 

پیش می برند. 
ســاخت این مستند - مسابقه به تهیه کنندگی 
و کارگردانی ســعید ابوطالب یک سال به طول 
انجامید که هفته گذشته، تصویربرداری آخرین 
قصه در خرمشــهر به پایان رســید. وی درباره 
جزئیات این برنامه به خبرنگار ما می گوید: »دستم 
را بگیر« یک رئالیتی شو در قالب مستند- مسابقه 
است که راه حل های ساده برای حل آسیب ها و 
مشکالت اجتماعی را میان گروه های داوطلب به 

رقابت گذاشته است.
ابوطالــب بــا بیــان اینکــه هیــچ کســی به 
شرکت کنندگان کمک نمی کند، اضافه می کند: 
گروه هــای داوطلب هفته هــای طوالنی و گاه تا 
چندین ماه فرصت داشتند که یک انسان درمانده 
و ناامید را به زندگی برگردانند و حاال نتیجه تالش 
آن هــا را می بینیم و مخاطــب تلویزیون درباره 
آن ها قضاوت می کند. بینندگان در این مسابقه 
تلویزیونی، گروهــی را برمی گزینند که روش و 
اقدامــش را در کمک به دیگران می پســندند و 
به آن ها با توجه به روششــان در کمک رسانی و 
ارتباطشــان با موضوع و کمک به همنوعان رأی 
می دهند. هدف از مســتند - مسابقۀ »دستم را 
بگیر« به تصویر کشــیدن فعالیــت افراد عادی 
جامعه اســت که با انگیزه های شخصی سعی در 
شناخت موضوعاتی مثل بچه های کار، کولبران، 
بازمانــدگان از تحصیل در مناطق دوردســت، 
بیماران خاص و دیگر نیازمندان و آسیب دیدگان 
اجتماعی و قصد یاری رســاندن به آن ها بدون 

استفاده از نهادها و امکانات دولتی را دارند. 

 جرقه ساخت یک رئالیتی شو
شــعار برنامه این اســت: »یک نفر را به زندگی 
برگردانیم« که محور مســابقه بر این مبنا شکل 
گرفتــه و کمک ها بایــد به گونه ای باشــد که 
مشکالت زندگی خانواده های نیازمند را به صورت 

بنیادی حل کند. شــبکه افق دو ســال پیش، 
پیشنهاد ســاخت برنامه ای مستند را به سعید 
ابوطالب می دهد و او با داشــتن تجربه ســاخت 
رئالیتی شو تصمیم می گیرد که طرح موضوعات 
اجتماعی را از قالب مستند صرف خارج کرده و به 

شکل مستند- مسابقه بسازد. 
شــرکت کنندگان در این مسابقه از همه اقشار 
جامعه هستند، اما وجه اشتراک آن ها، احساس 
مسئولیت اجتماعی است که به صورت داوطلبانه، 
کارهای خیــر انجام دهنــد. ابوطالب می گوید: 
ساخت چنین رئالیتی شویی با چنین رویکردی 
در تلویزیون ســابقه ندارد و امیدوارم که این ژانر 
جذاب بتواند مســئولیت اجتماعــی را در افراد 
جامعه بیشتر کند. این مجموعه با اینکه ساختار 
مسابقه ای دارد، اما همه اتفاقاتش مستند است و 
کارگردان هم از پایان قصه ها بی اطالع است چون 

سناریو را داستان داوطلبان پیش می برد.
ابوطالب با بیان اینکه این مجموعه بر اساس آیه 
شریفه »آن ها که در کار خیر سبقت بگیرند در 
نزد خداوند، اجر عظیمی دارند« طراحی شــده، 
خاطرنشان می کند: از زمان طراحی این رئالیتی 
شــو، سه ســال می گذرد و تولید آن حدود یک 
سال زمان برد. تصویربرداری مجموعه از تابستان 
سال گذشــته تا هفته گذشته به طول انجامید 
و دلیل طوالنی شــدن زمان فیلمبــرداری این 
بود که شــرکت کنندگان به صــورت تمام وقت 

نمی توانستند در اختیار گروه باشند ضمن اینکه 
پرداختن به برخــی موضوعات زمان بر بود، مثاًل 
گروهی به یکــی از مناطق دورافتــاده در قلعه 
گنج کرمان رفتند و خانواده ای را یافتند که پدر 
خانواده چوپان شتر بود و سه دختر بچه داشت 

که از آموزش محروم بودند. 
او ادامــه می دهد: گروه داوطلب برای این ســه 
دختربچه، یک مدرسه کپری می سازند و به آن ها 
خواندن و نوشــتن را می آموزند که روند ســواد 
آموزی، خیلی زمان بر است و در نهایت آن دختر 

بچه ها، خواندن و نوشتن را یاد می گیرند.

 خیرخواهی به گستردگی ایران
گروه های شــرکت کننــده در مناطق مختلف 
اقدام های خیرخواهانه داشتند، گروهی در مشهد، 
گروهی در کردستان، گروهی در جنوب کرمان، 

گروهی در خرمشــهر، گروهی در کاشان و چند 
گروه هم در تهران. گستردگی لوکیشن موجب 
شــده بود که زمان تولید، بســیار طوالنی شود. 
ابوطالب می گوید: این تصور کلیشــه ای در مورد 
کمک رســانی وجود دارد که برای یک نفر پول 
جمع کنند تا مشــکلش حل شود در حالی که 
برای کمک کردن الزم نیســت که منتظر یک 
دستگاه دولتی بمانیم یا حتماً به منبع مالی وصل 
باشیم؛ بلکه اقدام های خیرخواهانه را می توان با 

گروه های دوستانه و خانوادگی هم انجام داد.
او اضافه می کند: اگر می خواهیم به کسی کمک 
کنیم، آن کمک باید جامع و کامل باشد و زندگی 
یک نفر را تغییر دهد، مثالً یکی از سوژه های ما 
در مورد پیرمرد کولبری بود که ضعف جسمانی 
داشــت، ولی برای اینکه خرج خانواده را تأمین 
کند، کولبری می کرد. گروهی او را پیدا می کنند 
و به دنبال راهی هستند که زندگی اش را تغییر 
دهند. در صحبت ها مشخص می شود که پیرمرد 
سابقه چوپانی دارد. برایش گوسفند می خرند و 
طویله می ســازند و او را به شغل پایدار چوپانی 
برمی گردانند. در این برنامه اگر قرار است به کسی 
کمک شود بایستی مسئله او به صورت کلی حل 

شود نه اینکه صرفاً کمک مادی باشد.
خط اصلی مجموعه »دستم را بگیر« پیدا کردن 
راه حلی برای زندگی بهتر افراد نیازمند اســت. 
گروهی که به آن سه دختربچه؛ خواندن و نوشتن 

یاد می دهنــد، کمک پایداری به آن ها می کنند. 
گروهی که قرار است مشکل فروشنده های کلیه 
را حل کنند، تنها راه حلشان دادن پول به آن ها 
نیست، بلکه ســعی می کنند که مسئله او را به 

بهترین شکل ممکن، حل کنند.
به بــاور کارگــردان، این برنامه تــالش دارد به 
مخاطب یاد بدهد که کمک کردن همیشه پول 
دادن نیســت گاهی با راهنمایی درست می توان 
زندگی افــراد را تغییر داد. یکی از قصه های این 
برنامه، ماجرای زن و شــوهر پزشــکی است که 
دختر بچه بیماری را در جزیره مینو خرمشــهر 
پیدا می کنند. این دختربچه، تاالسمی ماژور دارد 
و آن ها پول نقد به خانواده نمی دهند بلکه پدر و 
مادر را راضی می کنند که دختر بچه را برای پیوند 
مغز اســتخوان به تهران بیاورند تا درمان شود، 
اگرچه پس از ماه ها تالش و یافتن اهدا کننده، به 
دالیلی موفق نمی شوند که رضایت والدین زهرا را 
برای پیوند مغز استخوان بگیرند، اما کارشان را با 

وجود موانع پیش رو انجام داده اند. 
او تأکیــد می کنــد: آنچه در ایــن فعالیت های 
خیرخواهانه اهمیت دارد، صرف رسیدن به نتیجه 
نیست، مهم این است که مردم تالش گروه های 
داوطلب را ببینند و انتخاب کنند که کدام گروه 
به بهترین شکل ممکن و با حفظ کرامت انسانی 

توانستند زندگی افراد را تغییر دهند. 

 فیلمبرداری با جعبه یخ!
ابوطالــب در مــورد خاطراتش از ســاخت این 
برنامه می گوید: گاهی شــرایط بســیار سختی 
برای فیلمبرداری داشــتیم؛ مثالً در کردستان 
منطقــه ای نزدیک مرز عراق وجود داشــت که 
کولبرها می رفتند و تصویربردار برنامه به خاطر 
خطر سقوط از ارتفاع حاضر نشد که برود و مجبور 

شدم که خودم فیلمبرداری کنم.
وی یادآور می شــود: تابستان سال گذشته هم با 
گروه تصویربرداری به جنوب قلعه گنج در کرمان 
رفتیم و شدت گرما چنان زیاد بود که دوربین ها 
به علت گرمای شدید، روشن نمی شدند. جعبه ای 
درست کردیم که اطراف آن با یخ پوشیده شده 
بود و دوربین را در این محفظه قرار دادیم تا پس 
از خنک شدن، روشن شوند. ضمن اینکه مسیر 
رسیدن از تهران تا محل فیلمبرداری حدود 20 
ســاعت طول می کشید که بخشی از مسیر را با 
هواپیما می رفتیم، بخشی را با اتوبوس و بخشی 

هم با ماشین های آفرود، چون راه کویری بود.
مستند- مســابقه »دستم را بگیر« روزهای زوج 
ســاعت 21 از شبکه افق پخش می شود و تکرار 
آن هم روز بعد ساعت های 8:30 و 13:30 روی 

آنتن می رود.

آنچهمیخوانید

برای کمک کردن الزم نیست که 
منتظر یک دستگاه دولتی بمانیم 
یا حتما به منبع مالی وصل باشیم 
بلکــه اقدامــات خیرخواهانه  را 
می توان با گروه های دوستانه و 

خانوادگی هم انجام داد



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
آشــناهاى دور وقتى عالقه اش به 
درس خوانــدن را ديدنــد، وقتى 
متوجه شــدند پايش به حوزه باز شــده، پيغام 
فرستادند: «برو استخدام دولت بشو. .. اين راهى 
كه تو انتخاب كرده اى، راه طول و درازى اســت. 
آخرش هم فقط منبرى مى شــوى... روضه خوان 
و مداح مى شوى...». آشناهاى نزديك، سماجت 
بيشــترى هم داشتند بنابراين كار را از نصيحت 
گذراندنــد و بى رو دربايســتى گفتند:«شــما 
اســتعدادت خوب اســت، ولى پــول ندارى كه 
درس بخوانــى... درس خواندن پشــتوانه مالى 
مى خواهد...بحمداهللا صدا هم ندارى كه بخواهى 
روضه خوان خوبى بشوى!... من نمى دانم عاقبت 

تو چه مى شود...»؟

 حاال ببينم چه مى شود
طلبه 17 يا 18 ساله ماليرى، خودش هم تصوير 
روشــنى از آينده نداشت. همين قدر مى دانست 
كه بعيد اســت طلبگى و روحانيت فقط خالصه 
بشــود به روضه و منبر. با خودش مى گفت آدم 
باسواد كه بشــود سرانجام كار مناسبى هم پيدا 
مى كنــد. يعنى «احمد احمدى» در ســال هاى 
نخست دهه30 همه عشق و عالقه و زندگى اش 
شده بود يك مشــت كتاب، حجره كوچك سه 
در چهار، درس خواندن...درس خواندن و درس 
خواندن! بــدون اينكه سرســوزنى به دكترى و 
استادى دانشــگاه و... فكر كند. به قول خودش: 
حاال بگذار درس را بخوانيم تا بعدها ببينيم چه 

مى شود....

 استعداد 6 سالگى
سال 1312، يكى از روستاهاى اطراف «مالير»، 

تولــد و زندگــى در خانواده اى كه همه شــان 
كشــاورز بودند كجا ؟ حوزه علميه قم و دانشگاه 
تهــران كجا؟ خودش در زندگينامه اش نوشــته 
اســت: «در خانواده اى كشاورز و مذهبى به دنيا 
آمدم. در 6 ســالگى قرآن و كتاب هاى فارســى 
را خــوب آموختم، اما دريغــا كه به علت نبودن 
مدرسه و امكانات، اســتعدادم هدر رفت». حاال 
فكر نكنيد حجت االسالم دكتر «احمد احمدى» 
مثل خيلى از ما درباره استعداد تحصيلى دوران 
كودكى اش دچار خوشبينى مفرط بوده يا اينكه 
غلو كرده است. نمى شود گفت كودك و نوجوانى 
كه در 6 ســالگى بدون رفتن به مكتب خانه، نزد 
پــدرش آن هم فقط در 12 روز خواندن قرآن را 
فرا مى گيرد، در 7 ســالگى شاهنامه را مى خواند 
و 16 ســال بيشتر ندارد كه بدون استاد و معلم، 
يادگيرى علم «صرف» و نيمى از «نحو» را تمام 
مى كند، استعدادى معمولى داشته است. اين را 
هم اضافه كنيم كــه او در حين درس خواندن، 
كشــاورزى هم مى كند و حتى بعــد از ورود به 
حــوزه علميــه «بروجرد» در حالــى نيمه دوم 
«ســطح» را تمام مى كند كه فصل كشت و كار، 
درس را رهــا مى كند و در روســتاى زادگاهش 

مشغول كشاورزى مى شود. 

 نمى دانم!
با همه ســطوح مختلف علمى كه پشــت ســر 
گذاشته بود، با همه فيلســوف شدن و در كنار 
همه آنچه مى دانســت، درجايى كه الزم بود از 
گفتن «نمى دانم» ابايى نداشت. در گفت و گويى 
با يكى از روزنامه ها وقتى خبرنگار پرســيد شما 
چرا طلبه شديد؟ گفت: «نمى دانم! پدرم خيلى 
عالقه داشت كه من روحانى بشوم... خانه ما هم 
بغل مســجد بود... شــايد خواندن روزانه قرآن 

سبب شد كه بروم قرآن و زبان عربى و... را كامل 
يــاد بگيرم... گاهى هم كه برخــى از روحانيون 
ميهمــان پــدرم بودنــد، مى رفتــم و در كنار 
ميهمانان مى نشســتم... عالقه به روحانى شدن 
در اثر همين معاشــرت ها در من به وجود آمد». 
البته اصرار يكى از تجار مالير كه دوست پدرش 
هم بود، كمك مى كند تا «احمد» ســال 1330 
طلبه مدرسه علميه بروجرد شود. باِر اول، طلبه 
شدن را تاب نمى آورد. دورى از خانواده، زندگى 
و درس خوانــدن در حجره كوچك و تنهايى آن 
قدر به نوجوان روســتايى فشار مى آورد كه قيد 
عشــق و عالقه اش به درس را مى زند و به روستا 
بر مى گردد. كمتر از يك ســال بعــد اما دوباره 
ســراغ درس و بحث مى رود و اين بار در حجره 

كوچكش ماندگار مى شود.

 على اللهى
جايى گفته بود: «... على اللهى درس خواندم. واقعاً 
على اللهى... خيلى عالقه داشتم درس را بخوانم. اما 
اينكه حاال ازاين درس خواندن چى درمى آيد؟ من 
چه خواهم شد؟ نمى دانستم... تابستان ها از حوزه 
برمى گشــتم كمك برادرم و كشاورزى مى كردم 
و از نيمه پاييز تا نيمــه بهار درس مى خواندم». 
على اللهى درس خواندنش، پنج سال ادامه پيدا 
مى كند وپس از آن بــه حوزه علميه قم مى رود 
تا عشق و عالقه اش را پاى درس استادانى چون 
آيت اهللا بروجردى، امام خمينى(ره)، شهاب الدين 
نجفى، محقق داماد، عالمه طباطبايى و... دنبال 
كند؛ البته همزمان در مقطع كارشناســى رشته 
فلسفه وارد دانشگاه تهران شده و در نهايت سال 
1358 با مدرك دكترى دانش آموخته مى شود. 
اين در حالى اســت كه مدتى در دبيرستان هاى 
تهران تدريس مى كند، در انتشار مجله «مكتب 

اسالم» مشــاركت مى كند و سال 53 به دعوت 
گروه «فلسفه غرب» دانشگاه تهران، عضو هيئت 

علمى مى شود. 

 گناه كبيره فلسفه خواندن!
رفتنش از بروجرد به قم و نشســتن پاى درس 
فلسفه را ديگر نمى شــود به قول خودش «على 
اللهى» حساب كرد. آن هم در دورانى كه از نگاه 
بسيارى از روحانيون طراز اول، فلسفه خواندن جزو 
گناهان كبيره بود! خودش در اين باره گفته است: 
«آوازه عالمه طباطبايى را شنيده بودم. دو جلد از 
تفسير «الميزان» را كه به عربى منتشر شده بود 
خواندم و خيلى به اعجاب درآمدم... بخصوص كه 
شنيدم ايشان فلسفه هم درس مى دهد... باالخره 
بروجــرد را رها كردم و به قم رفتم... درآن دوران 
ما بــراى اينكه بتوانيم با اين القائات وشــبهات 
ماركسيستى مبارزه كنيم بايد فلسفه مى خوانديم، 
مجبور بوديم. آقاى بروجردى خواندن فلسفه را 
منع كرده بود... البته ايشان دلش با ما بود. پيغامى 
به عالمه طباطبايى داده بود كه كالس هاى فلسفه 
خيلى علنى نشود... از حضور طلبه هاى ناپخته و 
كم ظرفيت جلوگيرى شود... معتقد بود طلبه اى 
كه ظرفيت خواندن فلسفه را نداشته باشد، معلوم 

نيست آخر و عاقبتش به كجا ختم مى شود...».

 نه فقط نماز و روزه
اگر نمى شود همه 44 كتابى را كه تأليف كرده و 

يا مقاله هاى بى شــمارى را كه در داخل و خارج 
كشور ارائه  داده است، فهرست كنيم، مى شود از 
مسئوليت ها و يا اقدام هايش گفت.از سال 60 بنا 
به دستور امام(ره) به ستاد انقالب فرهنگى كشور 
كه بعدها به شوراى عالى انقالب فرهنگى تبديل 
شد، مى رود... اصالً بگذاريد بقيه را از زبان خودش 
بگوييم: «مرحوم حاج احمدآقا تلفن كرد كه شما 
بياييد توى ستاد انقالب فرهنگى. گفتم، من كار 
تحقيقى را دوست دارم.... حاج احمدآقا گفت: امام 
فرموده اند، قبول كنيد. گفتــم اطاعت مى كنم... 
حــدود 21 ماه، بجز روزهــاى پايان هفته كه به 
قم مى رفتم، شب و روز در دبيرخانه ستاد بودم... 
براى تربيت استاد دانشگاه تربيت مدرس را داير 
كرديم و آگاهان مى دانند كه بنيانگذار و راه انداز 
و ادامه دهنده آن، در واقع اينجانب بوده ام... سال 
1363 شــوراى عالى انقالب فرهنگى، تأسيس 
مركزى را تصويب كرد كه كتاب هاى درسى براى 
دانشگاه ها تدوين كند و با اصرار تمام مسئوليت 
اين مركز - انتشارات سمت - را به عهده اينجانب 
نهاد... اواخر دهه 60 و اوايل دهه 70 به مدت 35 
ماه مدير گروه فلســفه در دانشگاه تهران بودم... 
امروزه مهم ترين كار ما اين اســت كه هر كارى 
مى كنيم براى رضاى خدا باشد... يكى از خطاهاى 
مــا اين بود كه همواره فكر مى كرديم كه عبادت 
تنها نماز خواندن و روزه گرفتن اســت؛ در حالى 
كه آباد كردن زميــن و برطرف كردن نياز مردم 

نيز عبادت است...». 
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

ارزشش را داشت!

 ايســتگاه/ اميد ظرافتى انگار طبيعت همه تالشش را كرده تا اين 
شاهكارش از دست ما خرابكارها دور بماند. زورش را زده تا بكر بماند و زبانم 
الل به سرنوشــت اروميه، زاينده رود و... دچار نشود. براى همين «درياچه 
گهر» را گذاشــته در دل «اشترانكوه» استان لرستان تا بشود نگين رشته 
كوه هاى آلپ ايران و به دليل مسير صعب العبور نه دود ماشين هاى بوگندو 

به آن برسد و نه دست آدم ها!
اما مــا آدم ها ثابت كرده ايم مى توانيم به بكرترين و دســت نخورده ترين 
شاهكار هاى طبيعت دســت پيدا كنيم، خرابش كنيم و بعد داستانش را 
براى آيندگانمان تعريف كنيم! مثالً به بچه هايمان بگوييم روزى از ميان 
اصفهان رودى مى گذشته زاينده رود نام! بر فراز رودخانه هم پلى بوده با 33 
دهنه كه بشر فاتحه جفتشان را باهم خواند! يا دستمان را بگيريم به سمت 
زمين بى آب و علفى كه از خشكى ترك برداشته و به فرزندانمان بگوييم 
روزگارى در اينجا درياچه اى بوده اروميه نام! در افسانه ها آمده كه غلظت 
نمك آن آنقدر باال بوده كه مى توانســتى بدون خطر غرق شدن روى آب 
دراز بكشى. اين درياچه سال هاى سال سرجايش بوده تا گرفتار مصيبتى به 
نام سوءمديريت شده و از فرط سنگينى اين مصيبت، غمباد گرفته و آخر 

سر جان داد و خشكيد!
بيل هاى مكانيكى اى كه دور تا دور درياچه گهر را براى احداث جاده شخم 
مى زنند، كاميون هاى گچ و سيمانى كه براى ساخت پاسگاه هاى محيط بانى 
يكى پس از ديگرى در نزديكى گهر خالى مى شوند، سنگ ريزه هايى كه 
در اثر اصطكاك جاده باالسرى رود گهر به درياچه مى ريزد و مسئوالنى كه 
هر از چندگاهى جلســه اى مى گذارند و خشك شدن بزرگ ترين درياچه 
كوهستانى ايران را پيش بينى مى كنند، همه و همه از روزى خبر مى دهد 
كه ماشين را در گردنه هاى اشترانكوه گاز بدهيم، از شيشه ماشين حفره 
عميقى را در دل كوه به فرزندمان نشان بدهيم و بگوييم كه قدر اين جاده 
را بدان پســرجان! زمانى اينجا درياچه اى بود كه تنها راه رســيدن به آن 
اســب و االغ بود و پاى پياده. جاده ساختيم تا راحت به درياچه اى برسيم 
كه ديگر نيست! اما ببين عجب آسفالت صاف و يكدستى دارد، ارزشش را 

داشت خدا وكيلى!

گزارش جيبى

و زلزله اى به نام دوست داشتن !
 ايستگاه / ترمه تاالرپشتى   به دور از شعار بايد گفت در جغرافيايى زندگى 
مى كنيم با انسان هاى فداكار كه قدم هاى قابل ستايش درحق هم برمى دارند! در 

كشورى كه قهرمان مى زايد و مى پروراند! دليرانى گمنام و پُرآوازه!
پُرآوازه مثل همين «هانيه يزدان شناس» كه تصويرش را خانم كارگردان 
در صفحــه اش مى گذارد، تلويزيون گزارش مهربانى اش را پخش مى كند و 

جرايد، خبر ويژه اش مى دانند.
دختــر ُكرد باغيرتى كه در جريان زلزله، به دل خانه نيمه ويران مى زند و 
ريــزش تيرآهن و خاك و آوار را به جان مى خرد تا پنجمين عضو خانواده 

را نجات دهد!
قهرمان يعنى دالور، آدِم ميدان و آنكه عملش بى مانند اســت؛ به سيزده 
ســاله سرپل ذهابى قصه نگاه مى كنم و مى بينم چقدر اين صفت شايسته 
اين نوجوان اســت! اصًال مگر مى شود براى گذاشتن نام قهرمان كنار اسم 
بعضى ها، مرّدد شد؟ مثل همين نام دخترانه اى كه عجيب از زلزله و آوار، 

بزرگ تر است!
نمى شود احساس اين سيزده ساله را نوشت پس بايد تخيل كرد كه دنيا 
مى لرزد... در حياط منزل ايد... خواهر ســه ســاله تان در تكان هاى زلزله 
تنهاســت... روستايتان «تايشه» سرپل ذهاب دارد خراب مى شود و دقايق 

كش آمده، ترسناك و ناباورند...
يخ كرده ايد... اما مى بينيد از هفت ريشتر ناخوانده - دوست داشتن ُهدى 

- قوى تر است... از اضطرابتان...
پس مى دويد... مثل كرمانشاه كه داشت آن شب سراسيمه مى دويد و فرو 

مى ريخت و قطع نخاع مى شد... با گام هايى محكم و شجاع. 
مى توانيد چشــم هايتان را باز كنيد و بشــويد همــان تهرانى، اصفهانى، 
شــيرازى و آذربايجانى كه بوديد، حاال ديگر ده شــب آبان ماه نيســت! 
اما روبه رويتان هانيه ازخودگذشــته اى هســت كه خواهــرش را از دهان 
زلزله بيرون كشــيد و به له شــدگى نخاع رضايت داد روزى... پالتين ها، 
فيزيوتراپ هــا و مهره هاى در رفته را صبورى كرد و پاهايى را كه ماه ها به 

فرمانش نبودند...
قهرمان هاى ايران بســيارند، لطفاً فراموش نكنيم غنيمِت بودن در جهانى 

كه نامدارانش اين اندازه كوچك اما بزرگ اند.

گزارش از شخص

راه دور و دراز فلسفه
حجت االسالم دكتر «احمد احمدى» به دليل سكته قلبى دارفانى را وداع گفت

روزمره نگارى

ايستگاه/ هوا گرم است. يك صندلى مى كشانم تا بالكن. دلم هواى 
آزاد مى خواهد و غوطه ور شدن در خنكاى دعا.

مثل هرروز، داگ آپارتمان بغلى و كدبانوهاى ســاختمان خودمان، 
كــوالك بــه راه انداخته اند. آخر همســايگانى داريم كــه بهارها و 
تابستان ها - پشت به آشــپزخانه مينياتورى شان - روى بالكن غذا 

طبخ مى كنند.
بــا خودم مفاتيح آورده ام، اما ديالوگ طبقات، خيلى بلند و روشــن 

مى ريزد توى بالكن و ضد تمركز است.
منتظر مى مانم تا از مانوِر اصوات كاســته شود و چشمم را پى ديدن 
ســاختمان هاى عظيم الجثه مى فرستم... مشغول تماشاى رخت هاى 
شســته همســايگان دورتر مى شــوم... آفتاب و ابر را نگاه مى كنم و 
ناخــودآگاه همراه بانوى واحد فوقانى كــه پياز در ماهيتابه مى ريزد، 

دست مى چرخانم.

از بيخود شدنم در اتمســفِر بالكن، غرق لبخندم كه «ياكريم»ى پَر 
مى زنــد و روى نرده خانه فرود مى آيد. انگار با بَق بَقوهايش ســالم 

هم مى كند.
ســر تكان مى دهم و بــى مقدمه برايش كمــى از مهربانى آدم هاى 
گذشته درد و دل مى كنم. از خوبانى كه به وقت رمضان، از افطارشان 
مرحمتى هم به همســايه ها مى رســاندند. از وقت هايى كه در كوچه 

پدرى، يا نذرى مى برديم يا نذرى مى آوردند.
«ياكريــم» نمى رود... خــوب به حرف هايم گــوش مى دهد... پَر باز 
مى كند، قــدم مى زند و نگاهم مى كند.... و بــه كلمات صميميت و 

دوست داشتن، به نظرم تعمق بيشترى نشان مى دهد.
پنج دقيقه مى گذرد از متكلم وحده بودنم و ســكوت كه برقرار مى كنم - 
پرنده عزيز - بق بقوكنان مى رود و صداهاى خش دار و پُرهمهمه هم، انگار.
دعاى ُمجير را باز مى كنم. بالكن رنگ آبى اش از هميشه پُررنگ تر مى شود.

رمضان نوشــت: گاهى هم برداشت هاى اشــتباهى مى كنيم ديگر... 
بشــريم و جايز الخطايى... در ســفره افطارم - امشب - خرما و چاى 
گذاشته ام و يك سينى از دستپخت همسايه را... كتلت و فرنى نذرى 

چه طعمى دارد! 

در 
اتمسفر مهربانى

 رقيه توسلى  

ايستگاه / جناب «ترامپ» كه خودش 
استاد دست دادن هاى غير معقول لقب 
دارد و اغلب براى قدرت نمايى دست 
طرف مقابل را حسابى فشار مى دهد، 
سال گذشته در نشست «ناتو» هنگام 
دســت دادن با «امانوئــل مكرون» 
رئيس جمهور فرانسه تسليم شد! آقاى 
مكرون آن قدر دســت ترامپ را فشار 

داد تا چهره ترامپ درهم كشيده شد و چهره درهم كشيده او هنگام دست 
دادن سوژه رسانه ها شد. ديروز هم در نشست «گروه 7» در كانادا، «مكرون» 
چنان دست ترامپ را فشــار داد كه رد انگشتانش روى دست ترامپ باقى 
ماند! مكرون بعد از اين ماجرا اعالم كرد كه كارش كامالً هدف دار و با برنامه 

بوده است!

ايســتگاه /  انگار حواشى تيم ملى 
در آستانه جام جهانى نه تنها تمامى 
ندارنــد بلكه روز به روز هم بيشــتر 
مى شــوند! اين بــار «مازيار ناظمى» 
مديــر روابط عمومــى وزارت ورزش 
اعزام  نوبت  نوشته:  اينستاگرامش  در 
گزارشــگر به جــام جهانــى بايد به 
محمدرضا احمدى مى رســيد اما به 

خواســت عادل فردوسى پور، احمدى قيد حضور در جام جهانى را زد و در 
تهران ماند تا اين سهميه به پيمان يوسفى برسد. ناظمى البته به سرهنگ 
«عليفر» هم تكه انداخته و غير مســتقيم گفته اســت اين مسابقات حق 
سرهنگ بوده كه باز هم از او دريغ شده است! آقا مازيار البته در انتها براى 

تيم ملى و پيمان يوسفى آرزوى موفقيت كرده است.

ايستگاه / بعــد از انتشار ليست اسامى 
نماينده هــاى مجلســى كه بــراى جام 
جهانى به روسيه مى روند، موج حاشيه ها 
عليه اين سفر و هزينه هاى آن آغاز شد، 
تا جايى كه بعضى از نماينده ها از ســفر 
به جام جهانى انصــراف دادند. اما پروانه 
سلحشــورى گفته است از حضور در اين 
سفر انصراف نمى دهد و با هزينه شخصى 

و به عنوان ناظر براى تماشاى بازى ها به روسيه مى رود! اين صحبت هاى سلحشورى 
انتقــاد كاربران فضاى مجازى را به دنبال داشــت كــه در ادامه بعضى از آن ها را 
مى خوانيد:«چرا به عنوان ناظر به سيستان و بلوچستان و مناطق محروم نمى ريد؟!...

روى سنگ پاى قزوين تو قبر داره مى لرزه!...قرار بود مشكالت مردم رو حل كنيد 
نه اينكه برين خوشگذرونى!»

سنگ پاى قزوينفشار هدف دار!

مجاز آباد

حق سرهنگ را خوردند!

مفيد بودن جنگ براى اقتصاد
نشريه «نكســوس» كه هر دو 
ماه يكبــار به چاپ مى رســد 
در تازه تريــن شــماره خود در 
گزارشــى بــا عنــوان «آينده 
اينجاســت» بــه اســتفاده از 
نانوتكنولــوژى در زمينه هــاى 
پزشــكى  بخصوص  مختلــف 
انتخاب  ايــن مجله  مى پردازد. 
عكــس اصلــى روى جلد خود 
را نيز به حشــره اى رباتيك به 
نانو اختصــاص داده كه  اندازه 
بســيار  آن  از  اســتفاده  دايره 
گســترده اســت. ايــن مجله 

همچنين فرضيه فوايد جنگ براى برخى از جنبه هاى اقتصادى 
كشورهاى درگير آن را بررسى مى كند.

شهرهاى تأثيرگذار بر انسان
ماهنامه «نشــنال جئوگرافيك 
تراولــر» در تازه ترين شــماره 
خــود در گزارشــى بــا عنوان 
ســفرهايى كه زندگى شــما را 
تغييــر مى دهند، 50ســفر به 
نقــاط جالب توجه جهان را كه 
مى تواند از لحــاظ روانى تأثير 
شگرفى بر انسان بگذارد معرفى 
مى كند. اين مجله بر اين اساس 
هــم طراحى جلد خــود را به 
كشــور ژاپن و كــوه فوجى در 
اين كشور اختصاص داده است. 
تراولــر همچنين بخش ويژه اى 

را نيز به معرفى شهر بيروت اختصاص داده است.

تاريخچه پورشه
ماهنامــه «تــاپ گيــر» كــه 
برگرفته از برنامه پربيننده اى با 
همين نام اســت كه در ايران با 
عنوان تخته گاز معروف شــده، 
در تازه تريــن شــماره خود به 
بك  هاچ  پرطرفدار  خودروهاى 
نگاهــى انداخته و بــا آزمايش 
فنــى فورد فيســتا بــه اندازه 
2700كيلومتــر، بــه تعريف و 
تمجيــد از آن پرداخته و لقب 
ســوپر هاچ را به آن داده است. 
تاپ گير نگاهى نيز به تاريخچه 
مشهور  خودروســازى  شركت 

آلمانى يعنى پورشه انداخته و جديدترين مدل مشهور 911 اين 
شركت را معرفى مى كند.

نشريات جهان

طرح روز 
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

جهانگيرى: اقتصاد را طورى مقاوم كرديم كه تكان نخورد!

تلنگر
 نيشتر / مازيار بيژنى 
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