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كشف جاسوس افزار پيشرفته
مهر: مركــز مديريت 
افتــاى  راهبــردى 
رياســت جمهورى از 
كشف جاســوس افزار 
جديد خطرنــاك با نام 
InvisiMole خبر داد 
كه به عنوان ابزارى براى 

مقاصد ملى و مالى مورد استفاده قرار مى گيرد.
پژوهشگران امنيتى ESET بدافزارى را كشف كرده اند 
كه در پنج سال گذشته بشدت مورد استفاده قرار گرفته 
است. درحالى كه ريشه اين بدافزار جديد مشخص نشده، 
اما باورها بر اين است كه اين بدافزار يك ابزار پيشرفته 
جاسوسى سايبرى بوده كه براى مقاصد ملى و مالى مورد 

استفاده قرار مى گيرد.
اين جاسوس افزار كه InvisiMole نام گرفته، از سال 
2013 فعال بوده است. به گفته پژوهشگران، اين بدافزار 
از كدنويسى هوشمندانه اى برخوردار بوده و از دو ماژول 
تشكيل شــده اســت. هر دو ماژول داراى ويژگى هاى 
جاسوسى اطالعات هستند و به يكديگر كمك مى كنند 

تا اطالعات را استخراج كنند.
ماژول نخســت كه RC۲FM نــام دارد و پيچيدگى 
كمترى نســبت به ماژول دوم دارد، فقط از 15 دستور 
پشتيبانى مى كند و قابليت هاى ويرايش سيستم محلى 
و جست وجو و سرقت اطالعات را دارد. ويژگى بارز اين 
ماژول، قابليت آن در اســتخراج تنظيمات پراكسى از 
مرورگرها و اســتفاده از پيكربندى آن ها و ارســال اين 

اطالعات به سرور C&C است.
ســاير قابليت هاى اين ماژول شــامل روشــن كردن 
 MP۳ ميكروفون كاربر، ضبط صدا، تبديل آن به فايل
و ارسال به سرور C&C است؛ همچنين اين جاسوس 
افزار مى تواند وب كم كاربر را روشــن كنــد و از صفحه 
نمايش كاربر عكس  بگيرد. استخراج اطالعات سيستمى 
و تغييرات در پيكربندى سيســتم از ساير قابليت هاى 

آن است.
ماژول دوم كه RC۲CL نــام دارد، داراى قابليت هاى 
پيشــرفته اى اســت كه مى توان از يك جاسوس ابزار 
حرفه اى، انتظار داشــت. اين ماژول حاوى 84 دستور 
در پشتى اســت كه مى تواند دســتورهاى shell را به 
صورت راه دور اجرا كند، كليدهاى رجيسترى را تغيير 
دهد، فايل اجرا كند، فهرســت نرم افزارهاى نصب شده 
را به دســت آورد، درايورها را بارگذارى كند، اطالعات 
شبكه را به دست آورد، UAC  را غير فعال كند، فايروال 
ويندوز را غيرفعال كند و... اين ماژول نيز مانند ماژول اول 
مى تواند ميكروفون كاربر را روشــن كند و همچنين از 

صفحات عكس بگيرد.
از ويژگى هاى منحصر به فرد اين ماژول، قابليت آن در 
حذف فايل ها خود پس از جمع آورى اطالعات به منظور 
مخفى ماندن از ابزارهاى كشف بدافزار و ويروس است. 
ويژگى ديگر آن در تبديل خود به يك پراكسى و تسهيل 

اتصاالت با ماژول اول و سرور C&C مهاجم است.

مارهاى افعى در ساحل به جان دختر افتادند
انگلستان/ مارهاى افعى پنهان شده در 
ماسه هاى ساحل ولز به يك دختر حمله 

كرده و او را نيش زدند.
دختر دو ساله اى هنگام شنا در سواحل 
ولز توســط مارهاى افعى ســمى مورد 
حمله قرارگرفت. اين دختر به همراه دو 
قربانى ديگر كه آن ها هم از نيش مارهاى 
عصبانى بى نصيب نمانده بودند، توسط 

تيم پزشكى گارد ساحلى مورد درمان موقت قرار گرفتند و سپس به بيمارستان 
منتقل شدند.  سخنگوى گارد ساحلى به گردشــگرانى كه قصد قدم زدن در 
ســاحل را دارند هشــدار داد تا مراقب حمله مارهايى كه درزير شن ريزه هاى 

ساحل پنهان شده اند، باشند.(باشگاه خبرنگاران)

بيمارى مرموز 20 ديپلمات
كوبا / مسئوالن كوبايى اظهار كردند كه همچنان در خصوص پرونده بيمارى مرموز 

شمارى از ديپلمات هاى آمريكا در اين كشور سردرگم هستند.
بيش از 20 تن از ديپلمات هاى آمريكايى كه در هاوانا مشغول فعاليت بودند، دچار 
مشكالت مغزى شده اند كه وزارت امور خارجه آمريكا معتقد است كه اين مشكالت 
در پى حمله اى توسط تسليحات سرى ناشــناخته و احتماالً يك دستگاه صوتى يا 

توليد امواج مايكروويو صورت گرفته است.
پرونده هاى مربوط به بيمارى اين افراد از پايان سال 2016 تا تابستان 2017 مطرح 
شد و عالئم آنان از دست دادن توانايى شنوايى، اختالل شناختى، سرگيجه، بى خوابى 

و مشكالت بينايى را شامل مى شد.
آمريكا كوبا را مسئول بروز اين بيمارى مى داند و معتقد است كه چنانچه اين بيمارى 
به دليل حمله كوبايى ها نبوده، آنان همچنان به خاطر عدم حفاطت از ديپلمات هاى 
آمريكايى متهم هســتند. در پى اين حادثه، آمريكا بيش از نيمى از ديپلمات هاى 
خود را از كوبا خارج و 15 تن از ديپلمات هاى كوبايى را نيز از واشنگتن اخراج كرد. 
وزارت امور خارجه كوبا در بيانيه اى اعالم كرد: پس از بيش از يك سال تحقيقات به 
سرپرستى آژانس هاى ويژه و كارشناسان آمريكايى و كوبايى، مى توانيم تاييد كنيم 
كه هيچ توضيح علمى و يا فرضيه معتبرى كه اقدام هاى انتقام جويانه آمريكا را توجيه 

كند، به دست نياورده ايم.
اين بيانيه ادامه مى دهد، كوبا تمايل خود را به همكارى با مسئوالن آمريكايى براى 

روشن كردن اين وضعيت ابراز مى كند.
وزارت امور خارجه كوبــا در اين بيانيه افــزود: هاوانا يادداشــت هايى از تازه  ترين 
پرونده هاى گزارش شده از سوى ســفارت آمريكا تهيه كرده كه در 29 مه منتشر 
شده اند و به بيمار شــدن يكى از كاركنان آمريكايى در اثر «صدايى ناشناخته» در 

محل سكونتش در چين مى پردازند.
ســفارت آمريكا در پكن پس از آنكه كاركنان دولت را از اين شهر خارج كرد، براى 
شهروندانش در چين هشدارى را درخصوص سالمت اين افراد صادر كرد كه دومين 
هشدار در دو هفته اخير است و هراس هايى را درباره مرتبط بود اين مسئله  با وقايع 

كوبا برمى انگيزد.
مايك پامپئو، وزير امور خارجه آمريكا يگانى را براى نظارت بر واكنش ها در خصوص 

اين بيمارى مرموز در كوبا و چين تعيين كرده است.(ايسنا)

فرمانده انتظامى شرق تهران خبر داد
كشف 1400كيلوگرم مواد مخدر از يك تريلى

فارس: فرمانده انتظامى شرق استان تهران گفت: ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر 
موفق به شناسايى محموله عظيم مواد مواد افيونى شدند كه در پوشش لوازم مجاز 
وارد كشور شده بود.   سردار عبدالرضا ناظرى بيان كرد: قاچاقچيان اقدام به جاسازى 
مواد مخدر در بين لوازم برقى كرده بودند كه از مجارى قانونى وارد كشور شده و قصد 
داشتند اين محوله را به تهران منتقل كنند كه توسط نيروى انتظامى مورد شناسايى 
قرار گرفتند. وى با بيان اينكه اين محموله در يك تريلى جاسازى شده بود، تصريح 
كرد: محموله كشف شده به ميزان 1400 كيلوگرم بود كه در مسير تهران كشف  شد؛ 
همچنين خودروى حامل مواد توقيف شد. وى در پايان متذكر شد: در اين خصوص 

يك نفر بازداشت شده و پرونده در حال بررسى بيشتر است.

هشدار  

مارهاى افعى پنهان شده در 
ماسه هاى ساحل ولز به يك دختر حمله 

دختر دو ساله اى هنگام شنا در سواحل 
ولز توســط مارهاى افعى ســمى مورد 
حمله قرارگرفت. اين دختر به همراه دو 
قربانى ديگر كه آن ها هم از نيش مارهاى 

باشگاه خبرنگاران: اعضاى باند بزرگ فساد اقتصادى پس از 
فرار از ايران با 10 چمدان پر از طال دســتگير و به ايران منتقل 

شدند.
ابتداى شهريور ماه 1392 خبر بازداشت عناصر يك شبكه فساد 
اقتصادى به جرم اخالل در نظــام اقتصادى به خبر اصلى فضاى 

اقتصادى كشور تبديل شد.
پرونده اى كه بعدها بــه پرونده برادران (ر) معــروف و در ميان 
افكار عمومى ، فعاالن بازار پولى، بانكى و صنعت پتروشيمى به 
نماد قاطعيت دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادى تبديل 
شد. اين شبكه سازمان يافته فساد با تطميع و آلوده سازى برخى 
مديران و توسل به پرداخت رشوه هاى كالن و با استفاده از ضمانت 
نامه هاى صورى، برخى شركت هاى واگذار شده به موجب اصل 
44 قانون اساســى از جمله پتروشــيمى اصفهان، پتروشيمى 
بيستون كرمانشاه و همچنين يك بانك خصوصى را تصاحب و 
اقدام به انتقال بخشى از سرمايه حاصله به خارج از كشور كرده اند.

 در ادامه اعضاى باند پس از گريختن به يكى از كشورهاى عربى، 
با روش هاى پيچيده اطالعاتى به همراه 10 چمدان طال و جواهر 

دستگير و به كشور بازگردانده شدند.

متهم اصلى اين پرونده بدون پرداخــت حتى يك ريال از جيب 
خود و با استفاده از ضمانت نامه هاى صورى يك بانك دولتى، 40 
درصد سهام يك بانك  را خريدارى و پس از تصاحب غير قانونى 
ســهام و كرســى مديريتى، از همين بانك وام گرفته و ضمانت 
نامه هاى بانك دولتى را تسويه كرده اســت. به عبارتى اين فرد 
بدون هيچ گونه آورده اى با ارائه ضمانت نامه هاى بدون پشتوانه به 
فروشنده، ابتدا بانك را خريدارى و سپس از همين بانك تسهيالت 

گرفته و منابع مرتبط با ضمانت نامه ها را تأمين  كرده است.

در نهايت اقدام هاى اين گروه منجر شــد شــركت پتروشيمى 
اصفهان با بيش از 1000 ميليارد تومان بدهى براى مقطعى در 
خرداد 92 به تعطيلى كشيده شود و اين گروه 400 ميليارد تومان 

نيز به پتروشيمى بيستون بدهكار شوند.
اين پرونده آبان ماه سال 95، با كيفرخواستى 10 عنوان اتهامى 
براى 45 متهم، روانه دادگاه انقالب شــد. ميــزان اموال مورد 
رسيدگى نيز آن گونه كه از سوى دادستان تهران اعالم شده بود، 
1600 ميليارد تومان بود كه 800 ميليــارد آن در همان زمان 

رسيدگى مسترد شد.
پرونده برادران ريخته گران در شعبه 15 دادگاه انقالب به رياست 

قاضى صلواتى رسيدگى شد.
حجت االسالم والمسلمين موسى غضنفرآبادى رئيس دادگاه هاى 
انقالب تهران در رابطه با آخرين وضعيت اين پرونده گفت: حكم 
متهمان پرونده برادران ريخته گران در شعبه 15 دادگاه انقالب 

تهران صادر شده است، اما از جزييات آن اطالع ندارم.
گفتنى اســت؛ برخى از رســانه ها از صدور 59 سال زندان براى 
متهمان اين پرونده خبر دادند كه هنوز از سوى مسئوالن قضايى 

كشور تأييد  نشده است.

رد پاى 45 متهم در پرونده فساد  1600 ميلياردى

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامى استان 
گلستان گفت: كودك چهار ســاله كه به علت 
درگيرى هاى طايفه اى در شهرستان آزادشهر 
ربوده شده بود، با تالش مأموران انتظامى سالم 

از دست آدم ربايان نجات يافت.
ســردار على اكبر جاويدان اظهار كرد: مردى 
34ســاله به پليس آگاهى شهرستان آزادشهر 
مراجعه و اعالم كرد افرادى ناشــناس با سر و 
صورتى بسته به درب منزلش مراجعه و اقدام به 
درگيرى و ضرب وشتم وى و همسرش كرده اند. 
وى افزود: فرد شــاكى بيان كــرد براى نجات 
جان خود و اعضاى خانــواده با خودرو از محل 
گريختيم، امــا آن ها در مكانى خارج از شــهر 
جلوى ما را گرفته و اقدام به ربودن پســر چهار 
ساله ام از داخل خودرو كرده به سرعت از محل 

متوارى شدند.  وى افزود: بررسى هاى مقدماتى 
پليس آگاهى نشان داد چند روز پيش بين دو 
طايفه بر سر اختالفات قومى و قبيله اى درگيرى 
و نزاعى صورت گرفت كه شــاكى عضو يكى از 
آن طايفه ها بوده است. سردار جاويدان تصريح 
كرد: ســرانجام يكى از آدم ربا ها در حالى كه با 
سوارى زانتيا در سطح شهر در تردد بود توسط 
مأموران شناســايى و طى يك تعقيب و گريز 
پليسى خودرو متوقف و راننده آن دستگير شد. 
وى ادامه داد: متهم  در تحقيقات صورت گرفته 
اعالم كرد به علت درگيرى و دعوايى كه چند روز 
پيش شاكى با طايفه آن ها داشته، اقدام به اين 
عمل مجرمانه كرده است. در ادامه  محل اختفا 
كودك چهارساله شناسايى شد و مأموران موفق 

به آزادى كودك از چنگال آدم ربا ها شدند.

خط قرمز- عقيلى: سرپرســت دادســراى 
انقالب مشــهد: فردى كه در حوالى مشــهد 
به كشت خشخاش مشــغول بود شناسايى و 
دســتگير شــد. قاضى مهدى خدا بخشى در 
تشريح ماجراى شناسايى و انهدام مزرعه كشت 
خشــخاش در اطراف مشــهد به قدس گفت: 
مدتى پيش اطالعاتى به دست ماموران پاسگاه 
گوجگى رســيد كه حكايت از آن داشت فردى 
در محدوده روستاى گوجگى (جاده كالت) به 
صورت مخفيانه اقدام به كشت خشخاش كرده 
و در اين زمينه تعدادى زيادى بوته خشخاش در 
محل پرورش داده است. برهمين اساس دستور 
قضايى با قيد فوريت صادر و از ماموران خواسته 
شد نسبت به شناسايى محل كشت خشخاش 
و دستگيرى متهم اقدامات الزم صورت پذيرد. 

اين مقام قضايى تصريح كرد: به همين واسطه 
ماموران روز يكشنبه محل كشت خشخاش را 
شناسايى كردند و در اين زمينه فردى 66 ساله 
هم در محل دستگير شــد. طى بازرسى كه از 
محل توسط ماموران به عمل آمده مشخص شد 
متهم 1570 بوته خشــخاش در محل پرورش 
داده است كه آثار تيغ خورگى روى بوته ها هم 
مشــخص بود. قاضى خدابخشى همچنين به 
اجراى طرح جمع آورى معتادين متجاهر اشاره 
كرد و در اين زمينه افزود: ماموران پليس مبارزه 
با مواد مخدر اســتان در اين هفته 294 مرد و 
11 زن معتاد متجاهر را از ســطح شهر مشهد 
جمع آورى و پس از طى شدن مراحل مورد نياز 
تحويل مراكز ماده 16(مراكز ترك اعتياد) دادند 

كه روند درمانى آن ها آغاز شده است.

خط قرمز : عقيل رحمانى: 19 خرداد ماه بود كه خبر دستگيرى 
دو عضو باند «17 ساله هاى زورگير» در صفحه حوادث منتشر شد كه 
طى آن اعضاى باند با پرسه زنى در مناطق مركزى شهر مشهد پس از 
شناسايى طعمه هاى خود در خيابان هاى فرعى و مكان هاى خلوت، 
سد راه آن ها مى شــدند و درحالى كه ســر وصورت خود را پوشانده 
بودند، با تهديد چاقو و زدن شوكر، گوشــى تلفن همراه شهروندان 

را سرقت مى كردند!
در حالى در ساعات اوليه بازداشــت دوعضو نوجوان باند زورگيرى، 
آن ها در شعبه 203 بازپرسى (شعبه ويژه سرقت) دادسراى مشهد به 
صراحت به اقدامات مجرمانه خود اعتراف كردند كه همزمان تعدادى 

از مالباختگان هم سارقان را شناسايى كردند.
اين گزارش حاكى است، در ادامه بازپرس ترابيان متهمان را دراختيار 

ماموران اداره مبازره با جرايم خشن پليس آگاهى استان قرار داد تا 
ديگر عوامل فرارى زورگيرى هاى متعدد در سطح شهر شناسايى و 

دستگير شوند.
بر همين اساس تحقيقات كارگاهان براى شناسايى محل اختفاى دو 
عضو ديگر باند آغاز و در نتيجه هردو متهم ابتداى هفته در حوالى بلوار 

طبرسى شناسايى و طى دو عمليات پليسى دستگير شدند.
هر دو سارق دستگير شــده پس از انتقال به دادســرا زمانى كه در 
مقابل مستندات غير قابل انكار دســتگاه قضايى قرار گرفتند، انجام 
زورگيرى هاى خشن را پذيرفتند و مالخر گوشى هاى سرقتى را نيز 

معرفى كردند.
به همين واسطه مالخر سابقه دار در حوالى خيابان پنج تن دستگير و 

به شعبه ويژه سرقت دادسراى مشهد منتقل شد.

وى درحالى همان ابتدا به خريد تعداد زيادى گوشى سرقتى از اعضاى 
باند اعتراف كرد كه بررسى سوابق وى نشان مى داد او در گذشته به 
اتهام مالخرى به شعبه مذكور منتقل و به اتهاماتش رسيدگى شده 
است؛ همچنين بررسى گوشــى تلفن همراه مالخر حرفه اى و وجود 
پيامك هاى متعدد از افراد متخلف گوياى اين بود كه وى به صورت 

گسترده در امر خريد و فروش گوشى هاى مسروقه فعاليت مى كند.
مالخر حرفه اى در قسمتى از اعترافاتش مدعى شد كه پول گوشى ها را 
نقد به سارقان پرداخت مى كرده   و تعدادى از گوشى ها را هم در جمعه 

بازار مهر آباد فروخته است!
بنا بر اين گزارش، بادستگيرى ديگر اعضاى باند تعداد شاكيان پرونده 
از 25 نفر گذشت و اعضاى باند 17 ساله هاى زورگير با دستور قضايى 

براى تحقيقات بيشتر در اختيار پليس آگاهى قرار گرفتند.

كشف مزرعه خشخاش در حوالى مشهد كودك ربايى به خاطر درگيرى طايفه اى

جزئيات جديدى از پرونده 17 ساله هاى زورگير

دوعضو فرارى باند زورگيران نوجوان دستگير شدند

گفت وگو با زهره قاسم زاده، زن مشهدى 
كه خانه اش را وقف خدمات اجتماعى كرده است

ازدواج آسان 
 به بركت روضه امام رضا

نقدى بر عملكرد «مركز دايره المعارف بزرگ اسالمى» 
در گفت وگو با حجت االسالم پژمانفر 

 تحريف امام
با تاريخ نگارى جناحى

11

14

15

10

12

گفت وگو با سازنده مستند «حرمان» به بهانه پخش آن از تلويزيون

در يك قدمى داعش

گفت و گو با سيد قاسم ياحسينى به مناسبت سالروز آغاز قيام مردم تنگستان

الاليى هاى ضد انگليسى مادران بوشهرى

چه كسى كاپيتان تيم ملى در روسيه خواهد بود؟
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مردم

گفت و گو

روايت زن جانبازى كه قسمت بود
 گذرش به مشهد بيفتد و شفا بگيرد

زيارت با برانكارد
 مردم   سيد طيبه يوسفيان متولد شهر دزفول است؛ زنى كه به عنوان نيروى 
پشتيبان در دوران دفاع مقدس خدمت مى كرد و در سال 62 بر اثر بمباران 
اين شهر به درجه جانبازى نائل آمده. او غير از اين جانبازى اما تفاوت ديگرى با 
ديگران دارد؛ توسلى به امام رضا(ع) كه زندگى او را متحول كرد. روايت زندگى 

او را در ادامه مى خوانيد: 
 خانم يوسفيان، لطفًا از نحوه مجروحيتتان در جنگ بگوييد.

روز آخر مهر 62 بود. من خانه خواهرم بودم كه صداى مارش نظامى از بلندگوى 
مسجد بلند شد. يكى از اعضاى خانواده ام به ما نهيب داد كه «پاشيد بريد جاى 
امن؛ مگه نمى بينيد صداى انفجار به گوش مى رسه؟» در همين گفت وگوها، 
ناگهان صداى انفجار مهيبى بلند شد و من يك آن خودم را تو هوا ديدم. با 
همان ســرعت كه به هوا پرتاب شــدم، به همان سرعت هم به طرف پايين 
ســقوط كردم و با كمر، اول روى سكوى سيمانى پله زير زمين افتادم و بعد 
از لحظه اى، به كف زيرزمين ليز خوردم. بعد از اين ديگر چيزى يادم نيست.

 بعد چه اتفاقى برايتان افتاد؟
يادم هست مرا به بيمارستان افشار دزفول بردند. البته حدس مى زدند من هم 
شهيد شوم، ولى هنوز نيمه جانى داشتم. در بيمارستان، براى يك لحظه به 
هوش آمدم. ضربه به مخچه ام وارد شده بود. به همين دليل چهره ها را خيلى 
ناجور مى ديدم. يكى از دكترها متوجه حال من شد و به سراغم آمد. او از من 
پرسيد: دخترم كجايت درد مى كند؟ من با ناله گفتم: پا، ندارم! با خنده به من 
گفت: دخترم، پا دارى. بعد در همان حال مى شنيدم كه به عده اى مى گويد: 
اين دختر را به يك جايى برسانيد؛ خيلى جوان است؛ حيف است كه فلج بماند!

 منظورش كجا بود؟
منظورشان اعزام به تهران بود. به هر حال، مرا شبانه به سمت تهران حركت 
دادند، اما گويا هواى تهران مساعد نبوده كه هواپيما به سمت مشهد مى رود. 
وقتى به مشهد رسيديم، نمى دانم چه تقديرى بود كه مرا به بيمارستان امام 

رضا(ع) منتقل كردند.
 تشخيص پزشكان درباره شما چه بود؟

مى گفتند نخاع من آسيب ديده و در حال قطع شدن است. به همين دليل، 
اصالً مرا تكان نمى دادند و مرا با همان برانكاردى كه رويش خوابيده بودم، روى 

تخت بيمارستان گذاشتند.
 چند ماه در بيمارستان بسترى بوديد؟

حدود سه الى چهار ماه شد. در اين مدت، زخم هايم بشدت عفونى شد. از بس 
درد داشتم، خواب نداشتم. گاهى به زور مرفين چند ساعتى پلك هايم روى 
هم مى افتاد. يك روز به من خبر دادند كه دكترها مى خواهند مرا عمل كنند. 
قرار بود از بعضى قسمت هاى بدنم بردارند و به قسمت هاى آسيب ديده پشت 
كمرم پيوند بزنند. شب قبل از عمل، پرســتارى براى آماده كردن من آمد. 
پرستار مشغول كارش شد و من با دلى شكسته و چشمى گريان مشغول راز 

و نياز با خدا شدم. حال عجيبى داشتم. 
وقتى كه پرستار رفت، حالم بشدت دگرگون شد. يكى از پرستارها باالى سرم 
آمد و مشــغول آرام كردن من شد، اما حالتى به من دست داده بود كه به او 
گفتم: بايد مرا به حرم امام رضا(ع) ببريد. او با تعجب گفت: «دختر، نميشه، 
كجــا برى؟ بدنتو ضدعفونى كردند، تو فردا بايد به اتاق عمل بروى!» اما من 
بيشتر اصرار كردم. او وقتى نتوانست مرا قانع كند، مسئول بخش را خبر كرد. 
او كمى خشــن بود. با عصبانيت به سمت من آمد و در حالى كه دستش به 
كمرش بود، گفت: «يوسفيان، شنيدم كه مى خواهى به حرم بروى؟ آخه تو با 
اين وضعت، مى خواهى بروى حرم چه بكنى؟» گفتم: مى خواهم بروم حرم، 
شكايت ظالمانى را بكنم كه من را به اين روز انداخته اند. مى خواهم بروم پيش 

آقا، ببينم او كه براى همه معجزه دارد، براى من هم دارد!
هر چه مى گفتند با گريه هاى شــديدتر بر خواسته ام اصرار كردم. به هر حال 
آن ها كوتاه آمدند و يك آمبوالنس آوردند و مرا با مســئوليت خودمان سوار 

آن كردند.
 اين ماجرا دقيقًا براى چه تاريخى است؟

اواخر آذر بود. بارش شديد برف ادامه داشت كه دم در حرم رسيديم. آمبوالنس 
تا دم در كفشدارى وارد شد. انگار از قبل به خدام خبر داده بودند. آن ها منتظر 
ما بودند. حرم خلوت بود. برانكارد مرا نزديك ضريح امام بردند و آن را طورى 
قرار دادند كه دســت راستم را در شبكه هاى ضريح پنجه كردم. ضريح را كه 
در دستم حس كردم، ديگر هيچ كس و هيچ چيز ديگرى را نمى ديدم. تمام 
وجودم گرم شــده بود. با ناله، ضجه زدم: آقا جان، نمى دانم من را به سيدى 
و فرزنــدى قبول دارى؟ اگر قبــول دارى، بابا جان به دادم برس. چندين بار 
حضرت را با كلمه بابا صدا زدم و از او خواستم نظرى به من داشته باشد كه 
فردا زير دســت پزشكان نيفتم. وقتى خادمين حال مرا مى ديدند، آن ها هم 
اشك مى ريختند. يكى از آن ها، قرآنى روى سينه ام گذاشت و شالى سبز روى 
سرم كشيد. بعد گفت: دخترم، آرام باش، ان شاءاهللا، مادرت، بى بى حضرت 

زهرا (س) فردا كمكت مى كند. 
بعد از دقايقى، حدود ســاعت يك نيمه شــب، با حالى پريشــان به سمت 
بيمارستان راه افتاديم. وقتى مرا روى تخت گذاشتند، برخالف اين چند ماه، 
به خواب رفتم. در خواب ديدم، داخل حياط دبيرستانمان هستيم. در همين 
حين، آقايى را ديدم كه وارد حياط مدرســه شد. همين كه چشمش به من 
افتاد، مرا به سمت خودش فرا خواند. با خوشحالى به سمتش راه افتادم. چند 
قدمى نرفته بودم كه ناگهان با فريادى از سر شوق به دوستانم گفتم: بچه ها، 

من پا دارم. من پا دارم.
 بعد از اين خواب حالتان تغييرى هم كرد؟

روز بعد، مرا به سمت اتاق عمل بردند. حاال من آماده روى تخت خوابيده بودم 
و چراغ هاى اتاق عمل باالى سرم روشن شده بود، اما خبرى از دكتر نبود. به 
ناچار مرا به اتاق ريكاورى بردند. در آنجا، هركسى مرا مى ديد، از سرحالى من 
تعجب مى كرد. يك ساعت بعد، خانم پرستارى كه عفونت هاى بدن و محل 
زخم ها را پاك مى كرد، باالى سرم آمد. او گفت: يوسفيان، معجزه شده كه تو 

اينطور سر حال هستى؟ 
از طرفى برايم خبر آوردند، گروهى از پزشــكان ساعت سه بعد از ظهر براى 
دادن آخرين شور درمانى، باالى سرم مى آيند. رأس ساعت مقرر آن ها آمدند. 
يكى از پزشكان سرنگى باريك دستش بود تا به پشت من تزريق كنند. مرا 
با زحمت دمر كردند. همين كه آن دكتر دستش براى تزريق جلو آمد، دكتر 
بنايى گفت: صبر كن دكتر. بعد زخم مرا بررسى كرد و گفت: درسته زخمش 
به اندازه يك بند انگشت قطر دارد ولى نيازى به اين تزريق نيست. حتى نياز 
به پيوند هم ندارد؛ به پانسمان كردن زخم ادامه بدهيد. يكى از پزشكان گفت: 
دكتر پس براى استخوان كمرش اقدام كنيم. دكتر بنايى دوباره گفت: نه. حاال 

زخمش را مداوا كنيد تا ببينيم چه مى شود.
 و از چه زمانى توانستيد راه برويد؟

مدتى مداواى زخم هايم طول كشــيد. بعد از آن فيزيوتراپى رفتم و يك 
سرى ماساژ درمانى و ساير اقدام هاى پزشكى روى من انجام شد، اما هر 
چه اتفاق افتاد، تحت تأثير همان توسل و خواب بود. چون من در جايم 
غلت زده بودم. بعد از مدتى توانســتم روى ويلچر بشينم اما از سال 63 

ديگر توانستم راه بروم.

گفت وگو با زهره قاسم زاده، زن مشهدى كه خانه اش را وقف خدمات اجتماعى كرده است
 ازدواج آسان به بركت روضه امام رضا

روايت

 مــردم مجموعــه فرهنگــى بيت العباس(ع) 
تركيبــى از چند كارگروه اســت كه بر اســاس 
نيازســنجى محله تشــكيل شــده اند. در ادامه 
گفت وگويى كوتاه با مســئول چنــد كارگروه را 
مى خوانيد؛ كارگروه هايى كه هر چند در طبقه اى 
از يــك خانوار هم جمع شــده اند، ولى گره هاى 

بزرگى را از محله باز كرده اند.

 كارگروه مشاغل خانگى 
يكى از فعاليت هاى اين مجموعه اشــتغال زايى و 
ايجاد مشاغل خانگى ويژه زنان سرپرست خانوار 
اســت. فهيمه فيروز، مســئول كارگروه مشاغل 
خانگــى در اين خصــوص مى گويــد: در اوايل 
تأســيس اين مركز مربيانــى از بيرون مجموعه 
براى آمــوزش بانوان محله در كالس هاى هنرى 
شامل خياطى، كيف بافى، گل هاى كريستالى و... 
به كار گيرى شــدند، امــا در نوبت هاى بعدى از 
متربيان آموزش ديده نيز براى مربيگرى در اين 

كالس ها كمك گرفتيم.
مسئول كارگروه مشاغل خانگى بيت العباس(ع) 
اظهار مى كنــد: در حال حاضر 15 مربى در اين 
مجموعه فعال هســتند كه اكثراً زنان سرپرست 
خانــوار بــوده و عالوه بر اين نيــز 50 درصد از 
متربيان كالس هاى اين مجموعه خود وارد بازار 

كار شده اند.
فيــروز ادامــه مى دهد: محصوالت توليد شــده 
توســط متربيان در اين مجموعه نيز در روزهاى 
پنجشــنبه و جمعه در بازارى كــه با هماهنگى 
شــهردارى در يكى از پارك هــاى منطقه ايجاد 
شده به فروش مى رسد و خوشبختانه با استقبال 

خوبى نيز مواجه بوده است.
وى مى گويد: كالس هاى تابستانى معموالً پر بارتر 
بوده و ســعى شــده تا اين كالس ها متناسب با 

نيازمندى بانوان محله برگزار شود.
فيروز از تيم ســى نفره مهرورزان ميثم شمالى 
مى گويد كه دغدغه اش رفع آسيب هاى اجتماعى 
اين منطقه اســت و تاكنون در راستاى رفع اين 

آسيب ها گام هاى مؤثرى برداشته اند.

 اقدام هاى مجموعه در راستاى 
محروميت زدايى

مجموعــه بيت العباس(ع) همچنيــن اقدام هاى 
مؤثــرى در جهــت فقرزدايى مناطق حاشــيه 

شــهر انجام داده كــه اين برنامه هــا به صورت 
خودجــوش و مردمى اســت و همچنــان ادامه 
دارد. مرضيــه احمــدى مقدم، مســئول گروه 
تحقيق و شناسايى محرومان است. وى مى گويد: 
شناسايى خانواده هاى بى سرپرست، بد سرپرست 
و خانواده هايــى كــه بيمار دارند، توســط تيم 
تحقيــق مجموعه انجام مى شــود كــه در ابتدا 
اين اقدام محدود به محله ميثم شــمالى بود كه 
اكنــون اين عمل خيرخواهانه تــا محله خواجه 
ربيع، رســالت، عباس آباد، حســينى محراب، 

شــيخ طوســى و... نيز گســترش يافته است.
احمدى مقدم بيان مى كند: تهيه ســبد غذايى 
در ايام عيد نوروز، ماه مبارك رمضان و برخى از 
مناسبت هاى خاص از جمله اقدام ها در راستاى 
محروميت زدايى اســت كه در ابتداى تأســيس 
مجموعــه از 70 خانوار آغاز شــد و اكنون 120 
خانــواده در مناطق مذكور تحت پوشــش قرار 

گرفته اند.
وى ادامه مى دهد: تهيه جهيزيه براى نوعروسان 
بى بضاعت نيز از جمله اقدام هاى اين مؤسســه 

بوده كه از ســال 93 تاكنــون 25 مورد تأمين 
هزينــه جهيزيــه از ســوى مجموعــه بــراى 

خانواده هاى بى بضاعت انجام شده است.
احمدى مقدم در خصوص ساير فعاليت هاى تيم 
تحقيق اظهار مى كند: در راستاى تكريم خانواده 
شهدا، شناسايى خانواده شهيد محله، جمع آورى 
وصيت نامه و خاطرات شهدا نيز توسط تيم انجام 
شده و به مناســبت هاى مختلف از جمله هفته 
بســيج، هفته دفاع مقدس و روز مادر از مادران 

شهدا تجليل مى شود.
وى مى گويد: عــالوه بر اين نيز به منظور ترويج 
فرهنگ ايثار و شــهادت با همكارى شــهردارى 
منطقــه ســر در خانــه شــهدا تابلو شــهيد با 

مشخصات كامل تهيه و تعبيه شده است.

 پيش دبستانى و دارالقرآنى با رويكرد 
مهدويت

نرگس بهرامــى، مدير داخلــى دارالقرآن بيت 
العبــاس(ع) در خصــوص برنامه هاى اين بخش 
مى گويد: دارالقرآن و پيش دبستانى اين مجموعه 
با هدف تأمين هزينه هاى بيت العباس(ع) از سال 
93 فعاليــت خــود را آغاز كرده و همه ســاله 
پذيراى بيش از 30 كودك در رده ســنى پيش 

دبستانى است.
وى ادامه مى دهــد: رويكرد پيش دبســتانى و 
دارالقرآن بيت العباس(ع) در راستاى مهدويت و 
آموزه هاى قرآنى بوده كه از اول مهرماه تا پايان 

سال تحصيلى داير است.
بهرامى بيان مى كند: در راستاى پر كردن اوقات 
فراغت دانش آموزان ايام تابستان نيز اين بخش 
با برگزارى كالس هاى تابستانى شامل روخوانى، 
روانخوانى قرآن، نقاشــى و... ويــژه كودكان به 

فعاليت خود ادامه مى دهد.

 مردم/ عباســعلى سپاهى يونسى كانون 
فرهنگى مذهبــى بيت العباس(ع) نزديكى هاى 
پل فجر است؛ جايى در محالت كمتر برخوردار 
شهر مشــهد كه مى شــود نام «حاشيه» را بر 
روى آن گذاشــت. كار زهــره قاســم زاده اين 
اســت كه خانه اش را در چنين محله اى به يك 
كانــون فرهنگى تبديل كــرده؛ كانونى كه در 
ابتدا قرار بود فقط يك كالس آموزشــى ساده 
باشد، اما ناگهان به پاتوق حضور خيران، پايگاه 
ســر و  ســامان دادن به ازدواج جوان ها، پايگاه 
ورزش خانم هــاى محل و... تبديل شــد. خانم 
قاســم زاده از تجربه چهار سال اداره اين كانون 
فرهنگى مى گويــد؛ كانونى كه يك طبقه خانه 
او را به خودش اختصاص داده و بيشــتر از يك 

فرهنگسرا كار مى كند. 

 اگر موافقيد با ماجراى شكل گيرى
 اين كانون شروع كنيم

ماجراى شكل گيرى اين كانون از يك كالس آموزشى 
شروع شد. ما اين كالس را در روضه ها گذاشته بوديم 

كه دهه آخر صفر در خانه برگزار مى كرديم. 

 اين كالس چه سالى برگزار مى شد؟
ســال 93. آن موقع من ديدم استقبال خوبى 
از كالســى كه برگزار كرديم، شد؛ براى همين 
طبقــه باالى منزلمان ديگــر گنجايش الزم را 
نداشت و بايد جاى بزرگ ترى پيدا مى كرديم. 

اين طبقه هم دست مستأجر بود.

 اصًال چه جورى به ذهنتان رسيد براى 
خانم ها كالس آموزشى برگزار كنيد؟

خب من قبل از آن تســهيلگر بودم و با بهزيستى 
همكارى مى كردم. كارم هم در محالت حاشــيه 
شــهر مشهد بود. يعنى با مشــكالت اين مناطق 
آشــنايى داشتم. براى همين به فكرم رسيد كه از 
اين توانايى و چيزهايى كــه ياد دارم به نفع زنان 
محله خودم استفاده كنم. عالقه داشتم چيزى را 
كه ياد دارم، به ديگران هم ياد بدهم. با همســرم 
صحبت كردم كه به ســهم خودم براى منطقه اى 
كه در آن زندگى مى كنم، قدمى بردارم. شــوهرم 
هم طبقه پايين خانه را در اختيار من قرار داد. آن 
زمان با خودم فكــر كردم كه اين بهترين فرصت 
است براى اين كه كارهايى را كه دوست دارم، انجام 
بدهم. به شوهرم گفتم مى شود از اين طبقه براى 

كمك كردن به مردم استفاده كنيم. 

 و كارتان را شروع كرديد؟
بله. من با دست خالى و تنها با يك واحد ساختمان 
شــروع كردم. به 70،80 نفــرى هم كه به برنامه 
آموزشــى مان مى آمدند، جريان طبقه را گفتم و 
خواستم كمك كنند تا اين مكان براى برنامه هاى 
بعدى و برنامه هاى جدى ترى كه در سرم بود، آماده 
شود. دو ســه روزى بود كه من به علت گرفتارى 
به اين طبقه ســر نمى زدم. كليد را هم به يكى از 
خانم ها داده بودم. بعد از دو روز كه به پايين ســر 
زدم، ديدم به همت خانم ها بعد از رفتن مستأجر 
كل طبقه شسته شــده. هر كسى هم از خانه اش 
فرشــى آورده بود و خالصه اينجا فرش شده بود. 
اين طورى بود كه اينجا كم كم شكل گرفت. حتى 
با كمك خيرى كه آهن مورد نياز ما را تقبل كرد، 
حياط را هم مسقف كرديم تا فضاى بيشترى براى 
برنامه ها داشته باشيم. در داخل هم تغييراتى داديم 

كه مناسب اجراى برنامه ها بشود.

 هزينه تعميرات و تغييرات رو
 از كجا آورديد؟

با همت خانم هايى تأمين شــد كه در برنامه ها 
شــركت مى كردند. يعنى هر كدام از دوستانى 
كــه به عنوان خادم اين جــا كار مى كردند، به 

هر طريقى بــود به بيت كمــك كردند. يكى 
گوشــواره اش را فروخت، يكى انگشترش را و 
خالصه هر كس به هر طريقى توانســت كمك 

كرد تا كار راه بيفتد.

 و اول كار را با چه برنامه اى شروع 
كرديد؟

برنامه اول ما راه انــدازى مهد قرآن بود. چون 
قبل از آن در محله مهد نداشــتيم. براى اينكه 
اين كار را شروع كنيم، دو نفر از خانم ها رفتند 
و آموزش هــاى الزم را ديدند. بعد هم در يك 
اتاق كوچك آموزش 15تا بچه را شروع كردند. 
خوشــبختانه آن قدر هم خوب كار كردند كه 
خانواده هاى متقاضى بيشــتر و بيشــتر شد و 
به جايى رســيد كه دچار كمبود جا شــديم و 
كم كم نتوانســتيم به همه متقاضيان سرويس 
بدهيــم. بعد بــراى اين كه منســجم تر پيش 
برويم، كارگروه هاى مختلفى راه اندازى كرديم. 
كارگروه شناســايى نيازمندان، كارگروه ازدواج 
آسان، كارگروه ورزش و بانوان، كارگروه اردوها 
و غيره. هر كدام از خانم ها هم مسئوليتى دارند 

كه كارها بهتر پيش برود. 

 كارگروه ورزش و بانوان چه كارى 
انجام مى دهد؟

ما ديديم اينجا باشــگاه ارزانــى كه به خانم ها 
خدمات بدهد، نيســت. مثًال هرمــاه 30 هزار 
تومان از هر نفر مى گرفتند. براى همين ما اين 
كارگــروه را راه انداختيــم و با هفته اى 1000 
تومان بــه خانم ها خدمات داديــم. با اين كار 
خواستيم هم خانم ها بيشتر ورزش كنند و هم 

هزينه زيادى براى اين كار صرف نكنند. 

 از ازدواج آسان گفتيد. اين كارگروه با 
چه هدفى راه افتاد؟

يادم هســت خانمــى پيش من آمــد و گفت 
دخترى را براى پســرش سراغ دارد، ولى چون 
مــادر ناتنــى دارد، مى خواهنــد او را با وجود 
سن كم به مرد مســنى بدهند و دختر راضى 
به اين ازدواج نيســت. از طرفى چون خانواده 
پسر هم دستشان تنگ بود، نمى توانستند براى 
ازدواج ايــن دو جوان كارى بكنند. تا آن زمان 
ما سفره عقدى نداشــتيم و اين ماجرا موجب 
شــد كه ســفره عقدى تدارك ببينيم. يكى از 
خانم ها كه خواهر شوهرشان قبًال مزون عروس 
داشــت و جمع كرده بود، به خاطر اين ماجرا 
همه وسايل مزون خودش را به ما داد و سفره 
عقد ما جور شــد. با محضر هم صحبت كرديم 
كه خوشبختانه قبول كردند عقد اين دو جوان 
را رايــگان انجام بدهند. البته بعد از آن هم هر 
عقد اينجــا را نيم بها قبول كردند. با شــوراى 
محــل هم صحبت كرديم و يــك كارت هديه 
براى داماد گرفتيم. يكــى از خانم ها هم براى 
عروس و داماد ســاعت گرفت و خالصه كيك 
و پذيرايى هم داشــتيم كه خانم هــا با هزينه 

خودشان آماده كردند. 

 پس اين بهانه و انگيزه اى شد كه
 شما به سمت ازدواج آسان برويد؟

بله. همين طور شد.

 جهيزيه هم به عروس و دامادهاى 
نيازمند مى داديد؟

نه. جهيزيه نمى داديم، اما باز اتفاقى موجب شد 
كه جهيزيه بدهيم.

 چه اتفاقى؟
بعد از 2 ماه از ماجراى عقد اين دو جوان به ما خبر 
دادند كه مادر ناتنى همان دختر او را از خانه بيرون 

كــرده و جهيزيه اى هم ندارد كــه به خانه خودش 
برود. وضع مالى پسر هم روبه راه نبود. با بقيه خانم ها 
صحبت و همفكرى انجام شد و بعد از بازديدى كه 
از خانه آن ها در يكى از روســتاهاى اطراف مشــهد 
داشتيم، به اين نتيجه رسيديم كه بايد دوباره دست 
به كار بشويم و به اين دو جوان در حد توانمان كمك 
كنيم. خالصه يادم هست در عرض دو روز جهيزيه اى 

براى اين دو جوان تهيه شد.

 چه جالب! در عرض 2 روز جهيزيه 
كامل شد؟

بلــه. براى خود مــا هم جالب بــود. دو وانت 
جهيزيه آماده كرديم و مقدارى وســيله هم با 
ماشين هاى ســوارى به خانه نوعروس برديم. 
همه چيز هم بــراى زندگى اين دو جوان جور 
شــد، از ســرويس چوب و تخت و روتختى تا 
يخچــال و بخارى و هر چيــز ديگرى كه براى 
شروع يك زندگى الزم است. يادم هست وقتى 
وسايل را به خانه داماد برديم و خانم ها وسايل 

را چيدند، داماد سجده شكر كرد. 
ايــن صحنه خيلى براى مــا تأثيرگذار بود. آن 
لحظه همه ما حس خوبى داشتيم و خوشحال 
بوديــم كه خدا كمك كــرد و آن اتفاق خوب 

افتاد.
اين موجب شد كه تهيه جهيزيه براى دختران 
بى سرپرســت تبديل به يكى از فعاليت هاى ما 

بشود. 

 يادتان هست چه مبلغى براى جهيزيه 
دختر و پسرى كه گفتيد هزينه كرديد؟

نه. چون شــكل تهيه جهيزيه هم متفاوت بود، 

مثًال خانمى براى خــودش همان روزها چرخ 
گوشتى قسطى خريده بود، اما چون اين ماجرا 
پيش آمد، همان چرخ گوشت را قبل از اين كه 
يك بار هم از آن استفاده كند به عروس هديه 
داد. اجــاق گاز، بخارى و بقيه چيزها همگى به 
همين شــكل جور شد. بعضى اقالم را هم خود 

خانم ها تهيه كردند. 

 از كارى كه مى كنيد راضى هستند؟
ببينيد مــا اينجا همراه جمعى از خانم ها جمع 
شده ايم و هر كدام از اين افرادى كه اين جا به 
عنوان خادم كمك مى كنند، كار خودشــان را 
به نحو احســن انجام مى دهند. چون با عشق 
كار مى كنند و هدف آن ها هم رضايت خداست. 

 در اين مدتى كه اين كانون را راه اندازى 
كرده ايد، چه اتفاق خاصى در زندگى شما 

رخ داد كه براى شما قابل تأمل بود؟
كار همســرم به عنوان يــك حامى و به عنوان 
كســى كه سرمايه اش را در اين كار صرف كرد 
تا اين كانون شــكل بگيرد، بــراى من خيلى 
تأمل برانگيــز بود. همســرم زمانى هم ســهام 
داشــت و هم زمين، ولى اكنــون هيچ كدام را 
ندارد. البته يك زميــن ديگر هم مانده كه آن 
را هم گذاشــته كه به قيمت خوب بفروشــد 
تــا بتوانيم اين كانون را از نظــر متراژ و ديگر 

امكانات توسعه بدهيم.

 وقتى شما اين همه وقت براى كارى كه 
شــروع كرده ايد، مى گذاريد، حتمًا بايد 
خودتان  شخصى  زندگى  از  بخش هايى  از 

بزنيد؟
بله. حتى گاهى اين مســئله موجب مى شــود 
بعضى هــا ديگر دور و بــر آدم نيايند، اما براى 
من كارى كه شــروع كرده ام مهم اســت. من 
زمانى خيلى اهل ميهمانى دادن بودم، اما االن 
اگر قرار است هزينه اى بشــود، بايد براى اين 
مجموعه بشود. شــايد برايتان جالب باشد اگر 
بدانيد كه من 3 ســالى مى شــود كه ميهمانى 
نداده ام. چون حاال خانواده بزرگى دارم كه بايد 
در كنار آن ها هم باشــم و اين موجب مى شود 
كــه از بعضى از روابطى كــه قبًال خانواده ما با 

ديگران داشت، كم شود.

 برايمان از خاطرات خوبتان
 در اين مدت هم بگوييد.

يك روز فرد خيرى آمد و گفت بچه هاى يتيم هر 
آرزويى دارند، بنويسند. بچه ها هم آرزوهايشان 
را نوشــتند. دو هفته بعد همزمان با شب تولد 
امــام رضــا(ع) آن بنده خدا تمــاس گرفت و 
وقتى آمد، ديديم آرزوهــاى بچه ها را برآورده 
كرده اســت كه البته خودش مى گفت اين كار 
را بــا كمك خيرين انجام داده اســت. خالصه 
آن شــب با همديگر به خانــه بچه ها رفتيم و 
هديه هاى آن ها را يكى يكى داديم. بايد آن شب 
مى بوديــد و مى ديديد كه بچه ها چه قدر ذوق 
كرده بودند و چه قدر خوشــحال شــده بودند 
كه به چيزى كه دوســت داشته اند، رسيده اند.
بــراى يكى دوچرخــه آورده بودند، براى يكى 
تبلــت و چيزهاى ديگرى كه بچه ها خواســته 
بودند. آن شب هم از آن شب هايى بود كه حال 
همه ما كه شــاهد اين صحنه ها بوديم، خيلى 
خوب شد. چون داشتيم شادى بچه هاى يتيم 

را مى ديديم. 
يك بار هم برنامه جشــن روز دختر بود و از قبل 
اعالم كــرده بوديم كه فقط دخترهــا مى توانند 
در برنامه شــركت كنند. آن روز 450 دختر براى 
شــركت در برنامه آمده بودند. يادم هست آن قدر 
استقبال شده بود كه جاى سوزن انداختن نبود و 
اصالً ديگر كســى نمى توانست وارد بشود. يكى از 
مادران اصرار مى كرد كه دخترش داخل بيايد، اما 
حتى براى يك نفر هم جا نبود و من آن جا ديدم 
كه مادر آن دختر گريه مى كند. همان جا با خودم 
فكر كــردم اى كاش اين جا خيلى بزرگ تر از اين 
200 متر بود تا من و بقيه خانم هايى كه اين جا كار 
مى كنيم، شرمنده هيچ مادرى نشويم. يادم هست 
در آن برنامه براى پذيرايى از دخترها پاستيل، پفك 
و آلوچه تهيه شده بود كه دخترها خيلى دوست 
دارنــد.آن روز با كالنترى محل هم صحبت كرده 
بوديم و نماينده آن هــا از خطرات فضاى مجازى 
خيلى مختصــر و مفيد گفت و بعد هم دو كليپ 

براى دختران پخش كردند.
 يعنــى در مجموع هم خواســتيم روز جشــن، 
دخترها شاد باشند و يك خاطره خوب براى آن ها 
درست بشود و هم خيلى حساب شده چيزهايى را 
هم به جمع آن ها آموزش بدهيم كه به درد آن ها 

بخورد و خسته كننده هم نباشد.

آنچه مى خوانيد

ســهام  هــم  زمانــى  همســرم 
داشــت و هم زمين، ولى اكنون 
هيچ كدام را نــدارد. البته يك 
زميــن ديگر هم مانده كه آن را 
هم گذاشــته كه به قيمت خوب 
بفروشــد تا بتوانيم اين كانون 
را از نظر متراژ و ديگر امكانات 

توسعه بدهيم
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قصار اآليات

خــبر

معارف: امــام باقر و امــام صادق(ع) راهكارهاى شــفاى 
دردهاى جســمانى و اخالقى را در گروى يك عمل معرفى 

كردند.
جلب روزى، دفع بال، شفاى دردها، به دست آوردن منزلت 
نزد خداوند، نجات از دوزخ، آرامش روانى، كســب معرفت 
در پرتــو مضامين ادعيه و مناجات از دســتاوردهاى مادى 
و معنوى دعا و مناجات محســوب مى شــود كه در روايات 

متعددى به آن ها اشاره شده است.
به عنوان نمونه امام صادق(ع) در روايتى يكى از دستاوردهاى 
دعا را شفاى دردها(مادى و معنوى) بر شمردند و فرمودند: 

«بر شما باد به دعا كردن، زيرا دعا شفاى هر دردى است. 
پس هر وقت دعا كردى گمان كن كه حاجتت در جلوى در 
َُّه ِشفاٌء ِمن كلِّ داءٍ و إِذا َدعوَت  عاءِ َفاِن خانه توست؛ َعلَيكم بِالدُّ

َفُظنَّ أَنَّ حاَجَتك بِالباِب». 
امــام باقر(ع) در روايتــى ديگر در اين بــاره به محمد بن 
مســلم فرمودند: «آيا تو را آگاه كنم بــه چيزى كه داروى 
هر دردى حتى مرگ اســت؟ گفت: بله. حضرت فرمودند: 
دعا؛ أَال أُخِبُرك بِما فيِه ِشفاٌء ِمن كّل داءٍ و ساٍم؟ ُقلُت: بَلى،

عاُء». قاَل: الدُّ
 دعا نفسانيات را مى شكند

رهبــر معظم انقالب با اشــاره به يكى ديگــر از خواص و 
دســتاوردهاى دعا فرمودند: «خاصيت دعا اين اســت كه 
نفســانيات را مى شكند، از اين روســت كه گفته اند حتى 

چيزهاى كوچكت را هم از خدا بخواه تا بفهمى كه حقيرى. 
بدانى كه گاهى اوقات، يك پشــه يا مگس، انسان را از كار 
بَاُب  مى اندازد و آســايش وى را مى گيرد؛ «َو إِْن يَْسُلْبُهُم الُذّ
الُِب َوالَْمْطُلوُب؛ هرگز بر  َشْيًئا َال يَْســَتْنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف الَطّ
خلقت مگسى هر چند همه اجتماع كنند قادر نيستند، و اگر 
مگس (ناتوان) چيزى از آن ها بگيرد قدرت بر باز گرفتن آن 
ندارند، (بدانيد كه) طالب و مطلوب (يعنى بت و بت پرست 
يا عابد و معبود يا مگس و بتان) هر دو ناچيز و ناتوانند». اين 
است كه دعا براى تضرع پيش خداست. براى عرض حاجت 
پيش خداســت؛ براى تواضع و براى بيرون آمدن از پوسته 

دروغين استكبار و استعالست. 
خداى متعال گاهى براى من و شــما مشــكالتى به وجود 
مى آورد تا وادار به تضرع و توجه و خشــوعمان كند. همان 
طور كه در آيات كريمه قرآن مى فرمايد: «و لقد ارســلنا الى 
امم من قبلك... كانوا يعملون». اين تضرع نه براى خدا كه به 

خاطر خود ماست. 
خدا احتياجى به تضرع من و شما ندارد. 

تيشه زان بر هر رگ و بندم زنند
تا كه با مهر تو پيوندم زنند

راهكارى براى شفاى دردهاى جسمانى و اخالقى
دارالشفا

زمين قلبت را به باران هدايت الهى بسپار

 آيت اهللا مكارم شيرازى: 
تا مسئله بانكدارى حل نشود

مشكالت اقتصادى پابرجاست 

* سيد مصطفى حسينى راد
َِّذيَن اْهَتَدْوا َزاَدُهْم ُهًدى َوآتَاُهْم تَْقواُهْم َوال

«و آن ها كه هدايت پذير شدند، [خدا] بر هدايتشان افزود و [روح ] 
تقوايشان بخشيد»

(سوره مباركه محمد(ص) آيه 17)
زمين ها با هم متفاوتند. زمين خوب و حاصلخيز با اولين باران بهارى، آماده 
رويش مى شود. اين زمين مدام به سبز شدن و رستن فكر مى كند و همه 
توانش را ذخيره مى كند تا با رسيدن آب، برويد و بار دهد و سبز شود. اما 
زمين بد و شوره زار، هزار بار هم كه آبيارى شود، گياهى در آن نمى رويد 

و حاصلى نمى دهد.
قلب انســان درست مانند زمينى است كه بايد براى حاصلخيز شدن آن 
تالش كرد. گناهان، زمين قلب را تبديل به شوره زار مى كنند و در چنين 

زمينى تخم «عمل صالح» رشد نمى كند و گياه معرفت نمى رويد.
همه ما ضرب المثل معروف «از تو حركت، از خدا بركت» را شــنيده ايم. 
در عالم معرفت و در راه ســلوك هم اين قاعده، جريان دارد و آيه شريفه 
هم به همين موضوع اشاره دارد. يعنى وقتى تو پاى در راه خدا گذاشتى 
و «هدايت پذير» شــدى، خداوند هم خودش به تو كمك مى كند و تو را 
«هدايت» مى كند و به تصريح آيه شــريفه، بر هدايتت مى افزايد. ميوه و 
نتيجه اين هدايت نيز «تقوا» است كه خود عامل سعادت دنيوى و اخروى 

انسان است. 
َِّذيَن َجاَهُدوا فِيَنا لََنْهِديَنَُّهْم  در آيه 69 سوره عنكبوت نيز مى فرمايد: « َوال
َ لََمَع الُْمْحِسِنيَن» يعنى كسانى كه در راه ما تالش مى كنند،  ُسُبلََنا َوإِنَّ اهللاَّ

يقيناً آن ها را به راههاى خود هدايت مى كنيم.
كسى كه از پذيرش هدايت الهى سر باز زند و آن را نپذيرد، زمين قلبش را 
تبديل به شوره زار و سنگالخ كرده است و در زمين سنگالخى چه چيزى 
مى رويد جز خار و خاشاك؟ جاى گل در «قلب سليم» است يعنى همان 
قلبى كه ابتدا هدايت را پذيرفته و به نداى الهى لبيك گفته و ســپس با 

باران هاى هدايت روزافزون خداوند، آبيارى شده است.
زمين قلب ما نياز به بيل زدن و شــخم خوردن دارد تا آماده پذيرش بذر 
هدايت شود. كسى كه به خواهش هاى نفسانى و تحريكات و وسوسه هاى 
شيطانى «نه» مى گويد، زمين قلبش را شخم مى زند و آن را آماده مى كند 
براى پذيرش بذر هدايت و كســى كه به شــيطان و هواى نفس «آرى» 
مى گويد، خداوند بر قلــب او مهر مى زند و قلبش دچار بيمارى و مرض 
مى شــود و ديگر هيچ گياه پاك و شــجره طيبــه اى در قلبش نخواهد 
روييد. چنانكه در آيات 7 و 10 ســوره بقــره مى خوانيم: «خدا بر دل ها 
و گوش هايشــان ُمهر نهاده و بر چشمشــان پرده اى است و براى آن ها 
عذابى بزرگ خواهد بود». و نيز: «در دل هايشان بيمارى است، پس خدا بر 

بيمارى شان مى افزايد... ».
بله! سنت خداوند متعال اين است كه هر كه دنبال هدايت باشد كمكش 
مى كند و بر هدايتش مى افزايد و هر كه دنبال «مرض» و بيمارى گناه باشد 
و خدا را فراموش كند خدا نيز او را به حال خودش وامى گذارد و در نتيجه 

مرض و بيمارى او فزونى مى يابد و موجب سقوطش خواهد شد. 

حوزه: آيت اهللا مكارم شيرازى با ابراز تأسف از 
اينكه بعضى از بانك ها به وظايف شرعى عمل 
نمى كنند، گفت: بنده معتقدم هنوز مســئله 

بانكدارى در اين كشور حل نشده است.
اين مرجع تقليد افزود: بايد فكرى براى بانك ها 
كرد و تا مسئله بانك در اين مملكت حل نشود، 

اقتصاد ما همچنان نابسامان خواهد بود.
وى با بيان اينكه بانك ها مى توانند به مســائل 
اقتصادى و توليدى شــكل بدهند، تصريح كرد: اين كار مهمى است كه 
سرمايه هاى كوچك، سرگردان نشود و تبديل به سرمايه بزرگ شود و كار 

اقتصادى مهم با آن انجام شود.
وى با اشاره به تأكيد اسالم مبنى بر اينكه بانكدارى رباخوار ممنوع است و 
جايز نيست، اظهار كرد: بانك ها بايد مطابق هشت نوع عقود شرعيه نظير 

مضاربه و مشاركت عمل كنند.
وى گفت: يكى ديگر از كارهاى خالفى كه افرادى را به خاك سياه نشانده، 

دريافت جريمه هاى ديركرد است.

80درصد آثار موزه ملى قرآن كريم 
به مرمت نياز دارند

صبا كريمى: مدير مــوزه ملى قرآن كريم با انتقــاد از بودجه 
10ميليونى براى مرمت آثار موزه قرآن كريم گفت: با اين بودجه 
هيچ مرمت كارى حاضر به همكارى نشد و نمى توان با اين پول كار خاصى 

انجام داد.
حجت االسالم امير لهراسبى در خصوص آسيب هاى سقف موزه و چكه 
كردن آن در زمان بارندگى عنوان كرد: موزه در عمق 15مترى زمين واقع 
شده و قاعدتاً رطوبت بســيار زيادى در آن محيط وجود دارد و در زمان 

بارندگى سقف چكه مى كند و باعث آسيب به آثار موزه مى شود.
وى افــزود: در خبرى آمده كه 80 درصد آثــار بر اثر اين چكه كردن ها 
آســيب ديده اند در حالى كه واقعيت اين است كه 80 درصد آثار به طور 
كلى نيازمند مرمت هســتند و البته اغلب اين آسيب ها از طريق رطوبت 

اتفاق افتاده است.
لهراســبى تأكيد كرد: ما در موزه آثار را در دو بخش مخزن و نمايشگاه 
نگهدارى مى كنيم كه البته مخزن خوبى هم داريم اما مشكل اصلى ما در 
بخش نمايشگاهى است كه متأسفانه اصالً اوضاع خوبى ندارد و مهم ترين 
دليل آن هم رطوبت اســت و زمانى كه وارد ســالن مى شويد كامالً اين 
رطوبت را احساس مى كنيد و بسيار محسوس است. ضمن اينكه ويترين ها 
هم بســيار غيراستاندارد است و در كل نمايشگاه شاخص هاى استاندارد 

الزم را ندارد.
وى عنــوان كرد: بودجه اى كه براى مرمت اين آثار در نظر گرفته شــده 
10ميليون تومان است كه جزو بودجه هاى جارى محسوب مى شود و در 
واقع رقمى نيست كه بتوان با آن كارى انجام داد و هيچ مرمتگرى حاضر 
نشده با اين پول كار انجام دهد. البته يك مقدار كار صحافى انجام شده 
و به قدرى پيگيرى مستمر كرديم كه بودجه اى مصوب كردند تا بتوانيم 

مرمت عمرانى را در برنامه هايمان بگنجانيم.

 معارف  تحريف انقالب و به دنبال آن استحاله 
نظام از ميانه دهه شــصت با محوريت مؤسساتى 
چون مركز مطالعات ايران شناسى دانشگاه كلمبيا 
كه با حمايت مالى پهلوى ها و مديريت بهاييانى 
چون احســان يارشاطر شــكل گرفته بودند به 
عنوان جايگزينى براى براندازى سخت مطرح شد. 
بعد از جنگ تحميلى و شــكل گيرى هسته هاى 
همفكر اين مؤسسات در داخل كشور شاهد تسلط 
جريان برانداز بر روند تاريخ نگارى و تحليل انقالب 
اسالمى بوده ايم. اين هجمه ها چنان قوى بوده كه 
رهبر معظم انقالب در ســخنرانى سالگرد رحلت 
امام خمينى(ره) در سال گذشته تحريف امام(ره) 
را بســيار جدى خوانده و همــگان را به مقابله با 
آن فراخواندند. به همين مناســبت و با توجه به 
انتشار مجلد 23 كتاب مركز دايره المعارف بزرگ 
اســالمى كه فعاليت هايش طى سال هاى اخير و 
تحت مديريت يك جناح خاص سياسى توجهات 
بســيارى را به خود جلب كــرده، در گفت وگو با 
حجت االسالم والمسلمين نصراهللا پژمانفر نماينده 
مردم مشــهد و كالت و نايب رئيس كميسيون 
فرهنگى مجلس شوراى اسالمى به ابعاد تحريف 
در تاريخ انقالب و به طور ويژه تحريف شخصيت 

امام خمينى(ره) پرداخته ايم. 

 جناب آقاى پژمانفر اساساً تحريف به چه 
روندى مى گويند و ابعاد مختلف آن را چگونه 

مى توان شناسايى كرد؟
يكى از خطراتى كه جريانات اصيل و ناب را تهديد 
مى كند، موضوع تحريف است. تحريف به معناى 
وارونــه كردن و از بين بردن حقيقت يك شــىء 
اســت كه آن حقيقت گم و به نسل هاى بعد به 
صورت غيرواقعى و وارونه منتقل مى شود. تحريف 
هميشه به عنوان يك تهديد براى جريان هاى ناب 
وجود داشته است و اگر نگاه كنيد در صدر اسالم 
هم تحريف اســت كه مى تواند شخصيت بزرگى 
مثل اميرالمؤمنين(ع) را به شــخصيتى كه مردم 
حتى در نماز خواندنــش ترديد مى كنند تبديل 
كند و وقتى خبر شهادت اميرالمؤمنين(ع) به شام 
مى رسد مردم تعجب كرده و مى گويند مگر على 
اهل نماز بوده! تحريف هميشه به يك شكل نبوده 
و به شكل هاى گوناگون خودش را نشان مى دهد. 
يكى از اشــكال تحريف تطهير بعضى از اشخاص 
اســت. شما نگاه كنيد اشــخاصى كه چهره هاى 
منفورى بودند و ظلمشان هنوز در بين عامه مردم 
فراموش نشده است مثل پهلوى اول و دوم، اين ها 
را به اشكال مختلف تطهير كرده و به عنوان منجى 
نشــان مى دهند؛ كارى كه شبكه هاى معاند مثل 

BBC انجام مى دهند.
يك نوع تحريف ديگر جعل تاريخ اســت، يعنى 
دروغ هايــى را در تاريخ مى گويند كه اين ها خود 
منشأيى براى ساير دروغ ها براى نسل هاى آينده 
مى شــود. يك تحريف به نقيصــه داريم. يعنى 
بســيارى از وقايع مهم تاريخ را ذكر نمى كنند و 
به سمت فراموشــى مى برند يا جهت دار نويسى 
كه گاه يك خادم را خائن نشان مى دهد و گاهى 
يك خائن به عنوان خادم به مردم معرفى مى شود.

 اگر تحريف را به معنــاى قلب و ايجاد 
بدانيم، شاهد  تاريخى  روايت هاى  در  نقص 
نمونه هاى معاصر آن هم بوده ايم. انتشــار 
گسترده روايت هاى جعلى از سير مبارزاتى 
با  اســدآبادى همزمان  الدين  سيد جمال 
ناقص  روايت  يا  اســالمى  انقالب  پيروزى 
از برخــورد قضايى با مجرمــان گروهك 
منافقين در دهه 60 از اين دست تحريف ها 
هستند. اگر به طور مشخص به تحريف امام 
خمينى(ره) بپردازيم چه مصداق هايى براى 
آن قابل ذكر است؟ به نظرم همه دوستداران 
انقالب متفق القول هستند كه تحريف امام 
انقالب  خمينى(ره) يعنى تحريــف اصول 
اســالمى و در نهايت استحاله نظام واليت 
فقيه. لطفاً به صورت مصداقى به اين مسئله 

بپردازيد.
در صحبت هايى كه در ســالگرد رحلت امام(ره) 
وجود داشــت رهبر بزرگــوار انقــالب، يكى از 
نگرانى هاى خود را تحريف شــخصيت امام(ره) 
عنوان كردند كه اين موضوع بايد به صورت جدى 
مالحظه و مراقبت شــود. يكى از نگرانى هايى كه 
وجود دارد منابع و مرجع هايى اســت كه ممكن 

اســت به عنوان مســتند براى تاريــخ از آن ها 
سوءاســتفاده گردد و بايد با دقت بيشترى روى 

آن ها كار شود. 
در اســفند ســال 62 يــك مجموعــه اى با نام 
«دايره المعارف بزرگ اســالمى» در تهران زير نظر 
ســيد كاظم موسوى بجنوردى برادرِ سيد محمد 
موسوى بجنوردى راه اندازى شد. نخستين جلد 
اين دايره المعارف هم در سال 70 منتشر گرديد. 
بودجه هاى كالنــى هم دريافت كرده و مى كنند. 
زمين گرفتند، امكانات زيادى از نظام اســالمى 
دريافت كردند و خب انتظار اين اســت كه حتى 
كوچك ترين مشكلى در انتشار اين دايره المعارف 
وجود نداشته باشد. اما متأسفانه اين دايره المعارف 
با توجه به اشكاالتى كه اشاره خواهم كرد تهيه و 
تنظيم شده است. دايره المعارفى در خارج از كشور 
به نام «ايرانيكا» توســط ضدانقالب آمريكانشين 
نوشته شــده و جالب اين است كه اين مجموعه 

مرتبط با ضدانقالب، نامه نگارى هاى متعددى با 
دايره المعارف بزرگ اســالمى انجام داده و بابت 
محتواى اين دايره المعارف تقدير و تشكر داشته اند. 

اين خود جاى نگرانى است. 
اين دايره المعارف تا االن 22جلدش چاپ شده و 
در نمايشگاه كتاب امسال نيز جلد23 آن منتشر 
شد. الزم است دقت شــود بخصوص در كسانى 
كه منســوب به امام هســتند، مثالً جناب آقاى 
سيدحسن خمينى كه در جلسه اى با نويسندگان 
اين دايره المعــارف و درباره مدخلــى كه درباره 
امام(ره) است از اين دايره المعارف تعريف و تمجيد 

كرده كه به نظرم خودش جاى تأمل دارد. 
در مدخــل مربــوط به امــام خمينــى(ره) اين 
دايره المعــارف در حــدود 100 صفحه از صفحه 
674 تــا 764، جناب آقاى حاج منوچهرى، آقاى 
پاكتچى و بخصوص آقاى حميد انصارى كه خود 
در مؤسسه تنظيم و نشــر آثار امام خمينى(ره) 

فعالند، نقش دارند. 
در اين مدخل 9 بخشى، ايرادات زيادى وارد است 
كــه در اينجا من به بخش روايت تاريخى زندگى 
امام(ره)، فرزندان امام(ره) و نهضت سياسى ايشان 
اشاره خواهم كرد و بررسى بخش هاى مربوط به 
انديشــه فقهى و سياســى امام(ره) جاى بررسى 

مبسوط ترى دارد.

 دايره المعــارف يعنى كتــاب مرجع در 
تحقيقات بعدى. چگونه امكان دارد در مورد 
شخصيتى كه از رحلت ايشان تنها 29 سال 
گذشته چنين اشتباهى مرتكب شوند؟ آيا 

مصداقى براى اين سخنان داريد؟
من در ســه اليه نقد خودم را مطرح مى كنم كه 
اين نقد مستند به كتابى است كه با وجود گذشت 
يك سال از چاپ و انتشار آن، نه تنها پاسخى بدان 
داده نشده بلكه با سكوت از كنار اشكاالت فراوانى 
كه دارد گذشــته اند. كتابى توسط آقاى مقدمى 
شــهيدانى با عنوان «نقدى بر مدخل «خمينى، 
روح اهللا» در دايره المعارف بزرگ اســالمى» نوشته 

شده كه من در بخشى به آن اشاره خواهم كرد.
اليه اول نقد، نقد ســاختارى و شكلى است. مثًال 
در يك مجموعــه اى با اين هزينــه و امكانات و 
تجهيزات، وحدت رويه براى اســتفاده از تواريخ 
وجود ندارد. برخى تاريخ شمســى است و برخى 
قمرى. خطاهاى بســيارى در محاســبات سال 
شــمار زندگى امام(ره) و وقايع اين نهضت وجود 
دارد. وحدت رويه در القاب و عناوين به هيچ وجه 
وجود ندارد و حتى عطف هايى كه در اين مدخل 
استفاده شده بســيار خسته كننده است. كاربرد 
ناصحيح اصطالحات علمى، غلط هاى زياد اماليى و 
ويرايشى، ابهام گويى و تناقض گويى را هم مى توان 
جزو اشكاالت عمده چنين كتابى دانست كه قرار 
است به عنوان كتاب مرجع در جهان اسالم مورد 
اســتفاده قرار گيرد و زيبنده نيســت. كتابى كه 
سى و اندى سال براى آن هزينه هاى فراوانى شده 

است.
نقد دوم موضوع منابع و ارجاعات است كه در اين 
بخش داراى اشكاالت فراوان است، اما من بيشتر 
به تحريفاتى كه در خود اين دايره المعارف اســت 
مى پردازم. بخش هاى مهمــى از نهضت امام(ره) 
در اين دايره المعارف حذف شده است. جشن هاى 
مربوط به آزادى امام(ره) در سال 1343، اعالميه 
12 امضايى مربوط به مرجعيت امام(ره) در سال 
49، تحوالت روز 12 بهمن، ستاد استقبال و نقش 
شــهيد مطهرى در اين موضوع، پايه گذارى روز 
قدس و جايگاه آن در انديشه امام(ره)، بسيارى از 
نامه ها و نكات مربوط به تســخير النه جاسوسى، 
موضــوع جنايت هاى گروهك منافقين و ســير 
مجازات آن ها از ســال 60 تــا 67 و موضوع مهم 
انتصاب و عزل آقاى منتظرى تنها بخشــى از اين 
حذفيات مهم اســت. اين ها بخشى از صدها مورد 
تاريخى است كه نبايد به فراموشى سپرده شود ولى 
در اين دايره المعارف به آن ها توجهى نشده است. 

بخــش ديگرى از تحريفات را هــم بايد با عنوان 
«تحريفات معنوى» ذكر كنيم، مثالً در بســيارى 

از مواقــع امام(ره) به عنــوان يك عملگرا معرفى 
مى شود كه حاضر است از آرمان خود دست بردارد، 
همان چهره تكنوكراتى كه ما بارها به آن اعتراض 
داريم و دايره المعارف سعى در ترسيم آن دارد. يا 
امام(ره) را شخصيتى صرفاً روادار معرفى مى كنند 
كه با تساهل و تسامح با مسائل برخورد مى كنند 
كه اين ها بخشى از تحريفات معنوى است، يا بين 
جايگاه رهبرى مذهبى و رهبرى سياسى امام(ره) 
تفاوت قايل مى شــود و در موضوع تســخير النه 
جاسوســى يا حكم تكفير ســلمان رشدى آن را 
به رهبرى مذهبى امام نســبت مى دهند و سعى 
در القاى جدايى ديانت و سياست در انديشه امام 

خمينى(ره) دارند.
تالش براى اثبات يكسان انگاشتن نهضت امام(ره) 
با فداييان اسالم و برجسته سازى عنصر ترور در 
اين مورد از جمله اين تحريفات اســت، در حالى 
كه ما مى دانيم اساساً امام(ره) رويكرد مردم محور 

داشــتند و با ترور مخالف بودند، اگرچه امام(ره) 
از برخى از ايــن افراد مانند نواب صفوى حمايت 
مى كردند اما مشــرب امام(ره) اين نبود كه امور 
خود را با ترور جلو ببرند. در موضوع تسخير النه 
جاسوسى، متأسفانه دايره المعارف آن را با عنوان 
«اشــغال ســفارت» مطرح مى كند در حالى كه 
امام(ره) آن را تسخير النه جاسوسى مى دانستند 
كه جنايت هاى آمريكا در آنجا برنامه ريزى مى شد. 

از اين دست تحريفات موارد فراوانى وجود دارد.
اما نقد سوم اشتباهات فاحشى است كه در ثبت 
تاريخ تولد امام(ره)، ازدواج امام(ره) و حتى ارتحال 
و تشــييع امام(ره) رخ داده است. اشتباهاتى كه 
اساســاً قابل دفاع نيست. شــما چطور مى توانيد 
با داشــتن عنوان دايره المعارف چنين اشتباهات 
فاحشــى داشته باشيد؟ اشــتباهات گسترده در 
معرفى اجداد و خاندان امام(ره) وجود دارد؛ يعنى 
جد ششــم امام(ره) را ميرحامد حسينى هندى 
معرفى مى كند كه صاحب عقبات االنوار است در 
حالى كه ايشان متوفاى سال 1306 قمرى بوده 
و امام(ره) را متولد 1320 قمرى معرفى مى كند. 
يعنى فاصله 6 نســل را 14سال معرفى كرده اند! 
اشتباهات فاحشى كه در زندگينامه امام(ره) قابل 
قبول نيست. اغالط فراوانى مربوط به مهاجرت جد 
امام(ره) به نجف و خمين وجــود دارد. در ديگر 

نقاط دنيا اگر كوچك ترين اشتباهى در كتاب هاى 
مرجع باشد آن ها را جمع آورى، بازبينى و اصالح 
مى كنند. ســؤال من اين اســت كه چرا با وجود 
چنين تحريفاتــى در مورد امام(ره)، در مقابل آن 

سكوت مى شود و هيچ واكنشى رخ نمى دهد.

 برخى محققان از اشتباهات فاحش در ذكر 
نام اساتيد و شاگردان حضرت امام(ره) در 
اين مدخل صحبت كرده اند و يا شرح زندگى 
آقا مصطفى خمينى را پر از ايراد و تحريفات 
مسّلم مى دانند. نمونه هايى براى اين موضوع 

وجود دارد؟
در مورد اســاتيد امام(ره) هشــت اشتباه قطعى 
صورت گرفته اســت. بعضى اســامى را اشــتباه 
گفته اند، اســامى برخى را جابه جــا ذكر كرده اند 
يا تعابير غلطى نســبت به اين مســئله دارند. يا 
درباره رابطه امام(ره) با مرحوم آقاى شــاه آبادى 
و ســال هاى ارتباط اشتباهات فراوانى وجود دارد 
كه غيرقابل دفاع اســت. در حوزه درسى برخى 
افراد را شــاگرد امام(ره) معرفى كرده اند كه وقتى 
با خود ايــن عزيزان مصاحبه مى كنند مى گويند 
ما شــاگردى امام(ره) را نداشتيم. آيت اهللا مكارم 
شيرازى، آيت اهللا ممدوحى و آيت اهللا سيدموسى 
شبيرى زنجانى خود را از شاگردان امام(ره) معرفى 
نكرده اند، حال اينكه در اين دايره المعارف به عنوان 

شاگردان امام(ره) معرفى شده اند. 
يكى از نكته هايى كه قابل دفاع نيســت تحريفى 
اســت كه در زمينه آقامصطفى خمينى در اين 
مدخل وجود دارد. بعضــى از بزرگان را به عنوان 
اســتادان آقامصطفى ذكــر كرده اند در حالى كه 
در واقعيت هيچ نســبت اســتادى با آقامصطفى 
نداشــته اند؛ مثالً آقــاى بجنــوردى را به عنوان 
اســتاد آقامصطفى معرفى مى كنند در حالى كه 
هيچ نسبت اســتادى و شاگردى نداشتند. اينكه 
گعده هاى طلبگى و مباحثه بين آقامصطفى و آقاى 
بجنوردى را نسبت استاد و شاگردى معرفى كنند 
درست نيست. به پيامدهاى شهادت آقامصطفى 
كه منجر به انقالب شــد اصالً اشاره نشده است. 
واكنش امام(ره) به شــهادت ايشــان اصالً درج 
نشده اســت. سيره آقا مصطفى كه بايد در تاريخ 
انقالب بدان توجه كرد واقعاً سانســور شده است. 
آقامصطفى مواضع صريحى در موضوعاتى چون 
«شــهيد جاويد» و «دكتر شريعتى» داشتند كه به 
هيچ كدام اشــاره نشده است و اجحاف بزرگى در 

حق ايشان است.

 در پايان اگر نكته اى جهت تكميل بحث 
داريد بفرماييد.

نزديك به 40 سال از شكل گيرى اين دايره المعارف 
مى گــذرد و در اين مدت هزينه و امكانات زيادى 
صرف آن شــده اســت. در مدخلى كه مربوط به 
امام(ره) اســت و بايد حساسيت خاصى روى آن 
باشد پر از اشتباه است كه به هيچ وجه قابل دفاع 
نيست. نكته بعدى اينكه كتاب و جزوات زيادى در 
نقد اين اشتباهات نوشته شده كه هيچ واكنشى 
در پى نداشته و در مقابل آن ها بى تفاوت هستند 
و متأسفانه اين دايره المعارف به سه زبان در حال 
ترجمه است. ســؤال من اين است كه چه كسى 
جلوى انتشار چنين كتاب پر غلطى را بايد بگيرد 
تا از نهادينه شدن اين انحرافات جلوگيرى شود؟ 
قطعاً در آينده اين كتاب مى تواند به عنوان مرجع 
مطرح شود و در صورتى كه اين تحريفات در آن 

وجود داشته باشد در تاريخ قلب رخ خواهد داد. 
نكته مهم ديگــر در اين دايره المعارف وجود يك 
تاريخ نگارى خطى و جناحى است كه ما نسبت 
به اين موضوع واقعاً نگران هستيم. مؤسسه تنظيم 
و نشــر آثار امام خمينى(ره) با اين موضوع كامًال 
غيرحساس مواجه شــده و اين نگرانى را تشديد 
مى كند. در كنار اين دايره المعارف، دايره المعارف 
ديگرى در موضوع تشيع در حال نگارش است كه 
اين هم جاى نگرانى دارد كه بخشى چاپ شده و 

در آن هم ما شاهد تحريفات متعددى هستيم. 
در هر صورت موضوع تحريف امام(ره) جدى است 
و مراكــز مختلف بخصوص مركز تنظيم و نشــر 
آثار امام خمينى(ره) نســبت به اين حرف ها نفياً 
و اثباتاً بايــد ورود كند وگرنه در همين عصر و با 
وجود چنين منابع پر غلطى در آينده نمى توانيم 
يك تاريخ صحيح را به نســل هاى آينده منتقل 

كنيم.

معارف

نقدى بر عملكرد «مركز دايره المعارف بزرگ اسالمى» در گفت وگو با حجت االسالم پژمانفر 

تحريف امام با تاريخ نگارى جناحى

يك نوع تحريف ديگر جعل تاريخ 
اســت، يعنــى دروغ هايــى را در 
تاريــخ مى گويند كــه اين ها خود 
منشأيى براى ساير دروغ ها براى 
نســل هاى آينــده مى شــود. يك 
تحريف به نقيصــه داريم. يعنى 
بسيارى از وقايع مهم تاريخ را ذكر 
نمى كنند و به ســمت فراموشى 
مى برند يا جهت دار نويسى كه گاه 
يك خادم را خائن نشان مى دهد و 
گاهى يك خائن به عنوان خادم به 

مردم معرفى مى شود

برش

در ايــن دايره المعــارف وجود يك 
تاريــخ نگارى خطى و جناحى اســت 
كه ما نســبت به اين موضوع واقعاً 
نگران هســتيم. مؤسسه تنظيم و 
نشــر آثار امام خمينــى(ره) با اين 
موضــوع كامالً غيرحســاس مواجه 
شــده و ايــن نگرانــى را تشــديد 
مى كند. دايره المعارف ديگرى نيزدر 
موضوع تشيع در حال نگارش است 
كه ايــن هم جاى نگرانــى دارد كه 
بخشــى چاپ شــده و در آن هم ما 

شاهد تحريفات متعددى هستيم

برش



 ادعاى بازيكن سابق تيم ملى استراليا:
«دنيل ارزانى» مقابل فرانسه 

ورزش: دنيل ارزانى با وجود اينكه فقط 19 سال سن دارد و چهارمين 
بازيكن جوان حاضر در جام جهانى 2018 خواهد بود، اما عملكردى 
در تيم ملبورن سيتى و دو ديدار تداركاتى اخير تيم ملى استراليا برابر 
چك و مجارستان داشته كه نگاه بسيارى از كارشناسان فوتبالى را به 

خود جلب كرده است.
سايت TEN Sport در مطلبى به تمجيد از عملكرد دنيل ارزانى برابر 
مجارستان پرداخته و گفت وگويى با پائول ميشل اوكون، بازيكن سابق 
تيم ملى استراليا و ســرمربى فصل گذشته سنترال كوئست مارينرز 
داشته كه او نيز نمايش ارزانى را مورد تحسين قرار داده و عنوان كرده: 
«من به اندازه كافى بازى هاى او را ديــده ام و مى دانم توانايى هاى 
زيادى دارد و به نظرم هر فردى كه بــازى دنيل را ببيند، متوجه اين 

موضوع خواهد شد.»
اين ملى پوش سابق استراليايى در ادامه صحبت هاى خود مى گويد: 
«ارزانى در تمام طول فصل عملكرد خوبى داشت كه ما آن را ديديم؛ 
حاال هم اگر از ابتداى مسابقه در خط حمله استراليا در نخستين بازى 

جام جهانى برابر فرانسه قرار گرفت، نبايد تعجب كنيم.»

داور ويدئويى، آماده قضاوت 
در جام جهانى! 

ورزش:محــل داور ويديويــى و صفحــه نمايش هــاى الزم براى 
ويدئوچك، آماده هستند و روس ها   رسما از آن رونمايى كردند.

 جام جهانى 2018 اولين جام جهانى با داوران ويدئويى يا var خواهد 
بود. اين تكنولوژى چند سالى است در فوتبال اروپا و ديگر نقاط دنيا 
مورد استفاده قرار مى گيرد و تا حد زيادى اشتباهات داورى را كاهش 

داده است.
 از اين رو فيفا نيز تصميم گرفــت از اين فناورى در بزرگترين رويداد 
جهانى بهره ببرد تا اهالى فوتبال ديگر شاهد اشتباهات مرگ بار داورى 

نباشند و برقرارى عدالت براى تيم ها به حداكثر برسد.
 روس ها رســما از اتاق مخصوص كمــك داور ويدئويى كه صفحه 
نمايش هاى زيادى در آن است رونمايى كردند و به نظر مى رسد همه 

چيز آماده مسابقات جام جهانى است.

واكنش رئيس جمهور فرانسه به دعوت 
نشدن «بنزما»

ورزش: بعد از اتفاقاتى كه در خصوص پرونده والبوئنا و كريم بنزما رخ 
داد، مهاجم رئال مادريد حدود 3 سال است ديگر جايى در تركيب تيم 
ملى فرانسه ندارد و امانوئل مكرون نيز معتقد است در اين خصوص 

بايد به نظر سرمربى تيم ملى احترام گذاشت.
 امانوئل مكرون گفت:  من رئيس جمهور فرانسه هستم نه سرمربى تيم 
ملى فوتبال فرانسه اما من عالقه زيادى به فوتبال داشته و مى توانم 
نظرات خود را بيان كنم اما در نهايت كســى كه مسئوليت تيم را بر 

عهده دارد ديديه دشان است و من به وى اعتماد كامل دارم.
 البته اين نافى عملكرد بنزما در رئال مادريد نيست و او سالهاست در 
اسپانيا درخشــيده و در ليگ قهرمانان عملكرد خوبى ارائه مى دهد. 
قوانينى وجود دارد و ســرمربى تيم ملى مى داند يك بازيكن بزرگ 

هم اگر با گروه همراه نباشد مى تواند شرايط تيم ملى را بر هم بزند. 

تغييراتى اساسى در نظام رنكينگ فيفا 
ورزش: فيفا قصد دارد نظام رتبه بندى رنكينگ جهانى خود را بعد از 

جام جهانى روسيه اصالح كند.
 در سالهاى اخير شاهد انتقادات زيادى به سيستم رنكينگ فيفا و تاثير 
زياد ديدارهاى دوستانه آسان تيم ها بر افزايش رتبه آنها بوده ايم اما 

حاال اخبار حاكى از تغييراتى اساسى در اين سيستم است.
اين تغييرات كه در نشست شوراى فيفا در روز يكشنبه در پيشنهادى 
كه براى بهتر نشــان دادن قدرت واقعى تيم هاى ملى ارائه شده بود، 

تاييد شد.
روش فعلى كه از سال 2006 به اجرا گذاشــته شده است، انتقادات 
زيادى را به همراه داشــت و منتقدان معتقد بودند تيم هاى بزرگ با 
برگزارى بازى هاى دوستانه آسان با تيم هاى ضعيف تر رتبه خود را 
باال مى برند اما قرار است از اين به بعد ضريب اهميت ديدارهاى بزرگ 

و تورنمنت هاى مهم افزايش يابد.
در روش جديد امتيازدهى بيشتر بر اساس قدرت رقبا و دستاوردها در 
تورنمنت هاى مهم، خصوصا در مراحل حذفى خواهد بود و رويكرد 
تازه در اولين به روزرسانى رنكينگ فيفا پس از جام جهانى منعكس 

خواهد شد.   

رئيس هيئت فوتبال خراسان رضوى خبرداد
احتمال پخش جام جهانى در ورزشگاه 

امام رضا(ع)
قدس آنالين:رئيس هيئت فوتبال خراسان رضوى گفت: رايزنى هاى 
متعددى انجام داده ايم تا مســابقات جام جهانــى فوتبال با حضور 
فوتبال دوستان در ورزشــگاه فوق مدرن امام رضا عليه السالم پخش 
شود. مهدى برادران طى نشستى با حضور مسئوالن كميته ها در محل 
اتاق جلسات هيئت فوتبال استان اظهار كرد: با توجه به شور و هيجان 
فوتبال دوستان در آستانه مسابقات جام جهانى 2018 پيگيرى هاى 
متعددى انجام داده ايم تا به اقتضاى شرايط بتوانيم اقدامات مطلوبى 
براى هواداران و مــردم انجام دهيم كه يكــى از اين اقدامات پخش 
مسابقات جام جهانى در ورزشــگاه امام رضا عليه السالم با همكارى 
آستان قدس رضوى است. گفتنى است طى نشست هاى انجام شده 
قرار است براى پخش اين بازى ها در استاديوم امام رضا(ع)  مجوزهاى 

الزم را هيئت فوتبال استان بگيرد. 

رد پيشنهاد معاوضه ترابى با منشا 
ورزش: باشگاه پرسپوليس براى جذب مهدى ترابى دو راهكار را مدنظر داشت 
كه تا االن در هر دو زمينه ناكام مانده است. اول اينكه اين باشگاه با درخواست 
از ستاد كل نيرو هاى مسلح در نظر داشــت حداقل اجازه جذب يك بازيكن 
سرباز را داشته باشــد تا از اين طريق بتواند ترابى را به خدمت بگيرد كه اين 
امر منتفى شد، چرا كه ســتاد كل نيروهاى مسلح به سرخابى ها اجازه جذب 

بازيكن سرباز را نداد.
راهكار ديگرى كه برانكو ايوانكوويچ به مسئوالن باشگاه پرسپوليس ارائه كرد، 
پيشنهاد معاوضه گادوين منشا كه بيشترين دستمزد را در پرسپوليس مى گيرد 
با مهدى ترابى بود، درخواســتى كه از سوى على دايى رد شد. باشگاه سايپا و 
سرمربى اين تيم تحت هيچ شرايطى حاضر به از دست دادن ستاره ملى پوش 
تيم خود نيستند و قصد دارند در نيم فصل اين بازيكن را به اروپا ترانسفر كنند.

فغانى: روياى قضاوت در فينال جام 
جهانى را داريم

ورزش: عليرضا فغانى كه در جام جهانى 2018 دومين دوره حضورش در اين 
تورنمنت معتبر را تجربه خواهد كرد، در گفت وگو با سايت رسمى كنفدراسيون 
فوتبال آســيا (AFC) در مورد در مورد آرزوهاى خودش و تيم داورى ايران 
در جام جهانى 2018 براى آينده هم اظهار داشت: روياى ما قضاوت در ديدار 
فينال جام جهانى اســت و براى تحقق بخشــيدن به اين رويا در حال تالش 
هستيم. اميدواريم كه يك داور آسيايى اين شانس را داشته باشد كه بتواند در 
ديدار فينال جام جهانى قضاوت كند.  وى صحبت هاى خود را اين طور ادامه 
داد: اميدواريم كه نمايندگان آسيا بتوانند به فينال جام جهانى 2018 برسند، 
اما اگر اين اتفاق نيفتد، ما داوران بااستعداد زيادى داريم كه با كيفيت داورى 

خوبى كه دارند، مى توانند در فينال اين رقابت ها سوت بزنند.  

پس از اتمام حجت برانكو
كاميابى نيا با پرسپوليس 3 ساله تمديد كرد

ورزش: كمال كاميابى نيا بعد از بازگشت از سفر تركيه به باشگاه پرسپوليس 
رفت تا در مورد آينده اش در اين تيم با حميدرضا گرشاســبى مذاكره كند. 
طرفين بعد از صحبت هايى كه داشتند در نهايت براى ادامه حضور كاميابى نيا 
در جمع سرخپوشان به توافق رسيدند. قرارداد جديد كاميابى نيا سه ساله است.
با توجه به اينكه برانكو ايوانكوويچ از مسئوالن باشگاه پرسپوليس خواسته بود 
ديگر هيچ تماسى با كمال كاميابى نيا نگيرند اين بازيكن خودش راهى باشگاه 

شده و پاى ميز مذاكره با مسئوالن اين باشگاه نشست.

آخرين وضعيت مصدومان تيم ملى
ورزش: اشــكان دژاگه، رامين رضاييان، مهدى طارمى و مهدى ترابى چهار 
بازيكن تيم ملى هستند كه ديروز در تمرين تيم ملى شركت نكردند؛ اين در 
حالى است كه تيم ملى به برنامه آماده سازى خود براى ديدار برابر مراكش ادامه 
داد.اين چهار بازيكن پس از ديدار برابر ليتوانى و پس از مشكل فيزيكى جزئى، 
در زمين تمرين حاضر نشدند و زير نظر كادر پزشكى تيم ملى تمرين ريكاورى 
را انجام دادند.اين چهار بازيكن تحت ارزيابى دائمى كادر پزشكى تيم ملى قرار 
دارند و پس از تاييد ارزيابى مثبت از سوى تيم پزشكى انتظار مى رود در چند 

روز آينده به زمين تمرين برگردند.

بازيكنان سرباز در تراكتور 
 ماندگار شدند

ورزش: تراكتورسازى به مالك خصوصى واگذار شده و ديگر يك تيم نظامى 
محســوب نمى شــود و به همين دليل برخى گمانه زنى كردند كه بازيكنان 
سربازى كه در تراكتورسازى حضور داشته اند فصل آينده مى توانند به تيم هاى 
ديگر ليگ برتر يا تيم هاى نظامى در ليگ دســته اول بروند اما هيچ كدام از 
اين گمانه زنى ها درست نبود و تربيت بدنى نيروهاى مسلح تصميم گرفت كه 
بازيكنان سرباز تراكتورسازى تا پايان دوره خدمت مقدس سربازى در اين تيم 
حضور داشته باشند و براى تراكتورســازى بازى كنند. مهرعلى باران چشمه 
رئيس تربيت بدنى نيروهاى مسلح در گفت و گو با فارس اين خبر را اعالم كرد.

ضد حمله
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نود: بعد از خداحافظى نكونام از تيم ملى، تا مدتى آندو تيموريان گزينه 
اول ســرگروهى ايران بود ولى پس از كنار گذاشتن اين بازيكن از سوى 
كى روش كاپيتان تيم ملى متغير بوده است. در اين بازه زمانى، تيم ملى 
در 20 بازى رسمى و تداركاتى شركت كرده و 5 بازيكن (مسعود شجاعى، 
اشكان دژاگه، احسان حاج صفى، سيدجالل حسينى و اميد ابراهيمى) 

كاپيتان تيم ملى بودند.
در فوتبال ايران فاكتورهاى متعارف براى تعيين كاپيتان، ميزان سابقه 
و سن است. بر اساس ميزان سابقه، احسان حاج صفى با بيش از 90 بازى 
ملى باسابقه ترين بازيكن اردوى تيم ملى محسوب مى شود و بر مبناى 
سن و سال نيز پژمان منتظرى با 34 سال سن، مسن ترين بازيكن حال 
حاضر تيم ملى است. اما كى روش براى تعيين كاپيتان با فاكتورهاى عرف 
كارى ندارد و مسعود شــجاعى گزينه اول و اشكان دژاگه دومين گزينه 

كاپيتانى ايران در جام جهانى خواهد بود.
ولى بايد ديد از بين شــجاعى و دژاگه كداميك شــانس بيشــترى 
براى حضور در تركيب اصلــى ايران را دارنــد. كارلوس كى روش تا 
مدتها از هر 2 بازيكن در تركيب اصلى اســتفاده مى كرد. اما پس از 
جام ملت هاى آســيا و با اوج گيرى مهره هاى هجومــى نظير عليرضا 
جهانبخش، مهدى طارمى، كريم انصارى فرد، كى روش كمتر تمايلى 
به استفاده همزمان از دو گزينه كاپيتانى تيم ملى دارد. در 34 بازى 
گذشــته تيم ملى تنها در يك بازى و در ديدار كم ارزش دوســتانه 

مقابل گينه بيســائو هر 2 بازيكن در تركيب اصلى حضور داشته اند. 
هرچند كه هم شجاعى و هم دژاگه در اردوهاى اخير تيم ملى حضور 
صددرصدى نداشــتند و اكثرا حضور يكى با غيبــت ديگرى همراه 

بوده است.
اشكان دژاگه به خاطر مصدوميت و مسعود شــجاعى نيز به علت كنار 
گذاشته شدن از تيم ملى و آســيب ديدگى در بسيارى از اردوها حضور 
نداشــتند به گونه اى كه در 34 بازى اشاره شــده بدون در نظر گرفتن 
دو بازى آخر تيم ملــى كه به منظور حفظ ســالمت دژاگه اين بازيكن 
نيمكت نشــين بود تنها در 7 بازى به صورت همزمان در فهرست نهايى 
حضور نداشتند كه در يك بازى به صورت همزمان و در 3 بازى شجاعى 
در تركيب اصلى و دژاگه نيمكت نشين و در 3 ديدار ديگر دژاگه در تركيب 

اصلى و شجاعى نيمكت نشين بود.
آمار نشان مى دهد كه كى روش به هر 2 بازيكن به يك اندازه اعتقاد داشته 
و وابسته به سبك بازى حريف و آمادگى يكى از دو بازيكن را براى حضور 
در تركيب اصلى انتخاب مى كند. با توجــه به بهبود مصدوميت دژاگه و 
اعتقاد كى روش به او بايد ديد كدام يك در تركيــب اصلى قرار خواهد 
گرفت . با اين اوصاف احتماال كاپيتان تيم در طول بازى هاى جام جهانى 
متغير خواهد بود. در صورتى كه هر 2 بازيكن در جمع 11 بازيكن اصلى 
حضور نداشته باشند احسان حاج صفى ســرگروه ايران در اين رقابت ها 

خواهد بود.

ورزش: اســپانيا از مدعيان قهرمانى رقابت ها به حســاب مى آيد 
و لوپتگى ســعى دارد شــاگردانش را به بهترين شكل ممكن براى 
ديدارها آماده كند. صبح ديروز تمرينات اسپانيا زير آفتاب داغ برگزار 
شد و چيزى كه به وضوح مشاهده مى شد، اين بود كه 24 بازيكن در 
تمرينات حاضر بودند و كارواخال همچنان نتوانسته شرايط تمرين 
كردن را پيدا كند. اين جلسه تمرينى كه در مقابل ديدگان رسانه ها 
برگزار شد، در ابتدا با پاسكارى و كار با توپ همراه بود. بازيكنان به دو 
تيم تقسيم شدند كه تيم اول شامل كپا، اودريوزوال، وايخو، آسپيلى 
كوئتا، يوردى آلبا، رودرى، بوســكتس، اينيســتا، تياگو، آسپاس و 

رودريگو بودند و تيم دوم شامل رينا، ناچو، پيكه، راموس، مونرئال، 
ســائول، دخيا (تا پايان تمرين جاى گلرها دائم عوض شد)، سيلوا، 
لوكاس واسكز، كوكه، آسنسيو، ديگو كاســتا و ايسكو بود. پيكه در 
يكى از تمرينات، پس از فرود نه چنــدان خوب روى پاى چپش، از 
ناحيه زانو دچار آسيب ديدگى شد. او دقايقى نتوانست در تمرينات 
حاضر باشد و سپس به دستور لوپتگى، به همراه داويد سيلوا، تمرين 
در فضاهاى كوچك را آغاز كرد و سپس با توپ تنيس تمرين كرد. 
پس از يك ســاعت و 15 دقيقه تمرين، بازيكنان توسط لوپتگى به 

رختكن فرستاده شدند.

ورزش: ســرمربى تيم ســايپا درباره شــائبات حضورش در تيم 
ملى و پرسپوليس گفت: به اين مســائل فكر نمى كنم و به كارم با 

ســايپا ادامه مى دهم. دايى در پاسخ به سوالى مبنى بر 
اينكه كى روش در روســيه از وى خواسته حافظ 

ميراثش در تيم ملى باشد و اين به معنى جانشينى 
اش در تيم ملى است، گفت: كى روش راجع به 
جانشــينى و مربيگرى تيم ملى با من صحبت 
نكرده اســت. كى روش راجع به امكانات كمپ 

تيم ملى و يادگارى اش حــرف زد. او تالش 
كرد اين مسائل صورت بگيرد. 

خودم هم دوست ندارم به 
اين مسائل فكر كنم. با 
اينكه مشكالت زيادى 
در اين چند سال در 
تيم هايى مثل صبا و 
سايپا داشته ام اما 
باز آرامش داشتم و 
دوست ندارم اين 
آرامش را از دست 

بدهم.
وى درباره حضور 
تيم ملى ايران در 

جام جهانى و بازى 
با مراكش گفت: هيچ 

چيز قابــل پيش بينى 
نيســت. بازيكنان ما اين 

اميــد را دارند كــه از گروهمان 
صعود كنيم. مراكــش اولين و 
مهمترين ديدار ما است. از لحاظ 
فوتبالى حتى شانس بردن 
هم داريم. بازيكنان ما بايد 
تمام تالش خود را داشته 

باشند تا با آگاهى كامل 

كه مطمئنــا كادر 
فنى در اختيارشان قرار 
مى دهد، مقابــل مراكش بازى 
كنند. مى شود مراكش را برد ولى بردن 
پرتغال و اسپانيا خيلى سخت است. بچه هاى 
ايران هميشه روزهاى سخت را دوست دارند 
و در اين روزها نشــان داده اند چقدر خوب 
هستند. تيم ملى مى تواند با فوتبال منطقى 

نتايج آبرومند بگيرد.
سرمربى سايپا در پاسخ به اين سؤال كه 
آيا براى تماشاى جام جهانى به روسيه 
مى رود؟ گفت: شايد بازى با اسپانيا به 
روسيه بروم. دايى در پايان درباره اينكه 
خيلى از افراد فوتبالى و غير فوتبالى به 
روسيه مى روند، گفت: نمى دانم. تيمم تمرين دارد و 
مجبورم بمانم. فقط بازى با اسپانيا را به روسيه  مى 

روم چون پرواز مستقيم تا كازان وجود دارد.

دايى: براى بازى ايران- اسپانيا مى رومچه كسى كاپيتان تيم ملى در روسيه خواهد بود؟

اميرمحمد سلطان پور : كلمبيا به سختى و در آخرين لحظات جواز 
حضور در روســيه را كســب كرد. بعد از آنكه به دور يك چهارم نهايى 
جام جهانى 2014 صعود كردند، در بســيارى از مسابقات پس از آن 
دوره خوب ظاهر نشــده و طرفدارانشــان را نااميد كرده اند. وقتى به 
نتايج مقدماتى جام جهانى آن ها در منطقه آمريكاى شــمالى نگاهى 
مى اندازيم، تيمشان فاقد آن جذابيت و شادابى الزم است و انتظارات 
از بازيكنان تكنيكى و خالق كلمبيا بسيار باالتر از اين چيزى است كه 

اخيرا مشاهده كرده ايم.

سرمربى
خوزه پكرمن 68ساله يكى از چهره هاى شناخته شده ميان مربيان در 
روسيه خواهد بود. او براى اولين بار خود را به عنوان يك سرمربى موفق 
در هدايت تيم زير 20ساله هاى كشــورش يعنى آرژانتين در ابتداى 
قرن بيست و يك مطرح كرد و هدايت بزرگساالن آلبسيلسته را در جام 
جهانى 2006 به عهده داشت. او 6سال است كه سرمربيگرى كلمبيا را 
به عهده دارد و نمى خواهد تيمش عملكردى ضعيف تر نسبت به دوره 

قبل در برزيل ارائه دهد.

ستاره
پسر طاليى كلمبيا يعنى خامس رودريگز يكبار ديگر بهترين اميد مردم 
كشورش براى كمك به تيم در جام جهانى خواهد بود. او بعد از عملكرد 
درخشان در 2014 به تازگى در رده باشگاهى اوضاع آنچنان باثباتى 

را تجربه نمى كند اما به هر ترتيب هميشه از او انتظارات زيادى دارند.
مهره كليدى

اگر بخواهيم يكــى از بهترين متخصصين يارگيــرى و تكل زنى را در 
ميان كشــورهاى آمريكاى جنوبى انتخاب كنيم، كارلوس ســانچز 
هافبك دفاعى كلمبيا مى تواند گزينه خوبى براى ما باشد. نقش او در 

جام جهانى براى تيمش بسيار كليدى خواهد بود.
نوظهورها

با وجود تكنيك بااليى كه ادوين كاردونا از آن بهره مند است اما آنچنان 
اعتقادى به بازى گروهى ندارد؛ اما به هرترتيب مى توان از او به عنوان 
بهترين محصول فوتبــال كلمبيا بعد از جام جهانــى 2014 نام برد. 
يرى مينا بازيكن جوان بارسلونا را نيز نبايد فراموش كنيم كه از ميانه 
رقابت هاى مقدماتى به پرورش دهندگان قهوه اضافه شد و سرعت روى 

زمين و قدرت روى ضربات با سر را به تيمش اضافه كرد.

ســنگال براى دومين بار در جام جهانى حضور خواهد داشت. 
اولين و آخرين حضور آن ها در 2002 بود كه خود را به عنوان 
يكى از شــگفتى آفرينان مطرح كرده و تا دور يك چهارم نهايى 
نيز باال آمدند؛ اتفاقى كه براى تيم هاى قــاره آفريقا تنها براى 
دومين بار روى مى داد. ســرمربى ســنگال يعنى آليو سيسه 
كاپيتان آن تيــم رويايى 2002 بــود و اكنون با اســتفاده از 
بازيكنانى كه در تمام قاره اروپا پخش شده اند، تيم قدرتمندى 
را در دست دارد. شيرهاى ترانگا در دور مقدماتى جام جهانى 
در قاره آفريقــا به جز يك بازى در ديگــر ديدارها حداقل يك 
گل را به ثمر رســانده و به عنوان تيم نخســت گروه صعودش 

را قطعى كرد.
سرمربى

آلسيو سيسه كه تنها 41سال دارد همان گونه كه اشاره شد كاپيتان 
كشــورش در جام جهانى 2002 بود و پس از كنار گذاشتن بازى، 
به زادگاهش بازگشــت تا به فوتبال اين كشور كمك كند. او جزو 
كادر فنى ســنگال در المپيك 2012 بود و از سال 2015 هدايت 

بزرگساالن را به عهده دارد.

 ستارگان
بهترين بازيكنان ســنگال را بايد در دفاع و حمله جستجو كنيم؛ 
يعنى جايى كه ساديو مانه وينگر مهاجم ليورپول بعد از چند فصل 
درخشش در ليگ برتر انگليس، حاال آماده است به تيم كشورش 
در چنين ميدان بزرگى كمك كند. در خط دفاع نيز آن ها از عنصر 
بسيار درخشانى مانند كاليدو كوليبالى بهره مند هستند كه مى تواند 

در موفقيت سنگال بسيار تاثيرگذار باشد.
مهره هاى كليدى

ســنگال در خط هافبك از دو مهره بسيار خوب بهره مند است كه 
نقش ويژه اى در قدرتمند نگاه داشتن كمبرند ميانى اين تيم در جام 
جهانى ايفا خواهند كرد. ادريسه ِگى و شيخو كوياته كه هر دو در 

ليگ برتر انگليس بازى مى كنند اين دو مهره هستند.
نوظهور

از امبايه نيانگ مى توان به عنوان جذاب ترين چهره جوان سنگال نام 
برد. اين مهاجم 23ساله كه زمانى در تيم ملى زير 21ساله هاى فرانسه 
به ميدان مى رفت، صيد خوبى توسط فدراسيون فوتبال سنگال بود كه 

مى تواند آينده درخشان خود را از روسيه وارد مرحله جديدى كند. 
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روى خط روسيه

اسپورت : ليونل مسى از احتمال وداع خود با تيم ملى 
آرژانتين پس از جام جهانى 2018 خبر داد.

 دو سال پيش و پس از شكســت آرژانتين در فينال 
كوپا آمه ريكا برابر شــيلى، مســى از بازى هاى ملى 
خداحافظى كرد. او پس از مدتى از تصميم خود عقب 
نشينى كرد و بار ديگر به تيم ملى آرژانتين بازگشت.  
اعجوبه بارسا اكنون خود را براى حضورى قدرتمندانه 

در جام جهانى 2018 مهيا مى كند.
*دين به آرژانتين

مسى در مصاحبه با اســپورت  گفت:  نمى دانم. همه 
چيز به اين بستگى دارد كه جام جهانى براى ما چگونه 
تمام شود و اينكه اوضاع چگونه پيش برود. ما در سه 
فينال متوالى باخته ايم و رســانه ها شــرايط را براى 
من بسيار سخت كردند. كســى توجهى نداشت كه 
چگونه به آن سه فينال رسيديم. واضح است كه كسب 
قهرمانى مهم تر اســت اما رســيدن به فينال نيز كار 

ساده اى نيست. 
وى ادامه داد« من و ديگر بازيكنان ملى پوش هيچ 
دينى به گردن آرژانتين نداريــم و تنها بدهى ما به 
خودمان است. ما هميشــه و در هر شرايطى تمام 
توان مان را در زمين گذاشــته ايم. به ســه فينال 

خواهند كرد.»
*نااميدى از قهرمانى

مهاجم شماره 10 تيم ملى آرژانتين اعتراف مى كند:« 
واقعيت اين اســت كه در حال حاضر ما شانسى براى 
قهرمانى نداريم. از لحاظ شكل بازى، نحوه آماده سازى 
و به خصوص زمان، همه چيز بر ضد ماست و تيم هايى 
خيلى بهتر از ما هســتند كه شــانس اول قهرمانى 
محسوب مى شــوند. آلمان، برزيل، اســپانيا و حتى 
فرانسه، شانس شان از ما بيشتر است. آنها جلوتر از ما 

هستند و كانديداى اصلى قهرمانى».
*تيم ملى مسى

وى در مورد اظهارنظر سامپائولى،سرمربى آرژانتين 
كه گفته بود «تيم ملى مســى» مى گويد: «او نهايت 
تالش خود را مى كند تا تيمى متحد و منســجم را به 
جام جهانى برساند. بايد يك گروه قوى باشيم و خيلى 
ســريع خودمان را به فرم مطلوب برسانيم. سرمربى 
ايده هاى مشــخصى دارد و در مدت زمانى كه داريم، 
همه بايد خودمان را نزديك به برنامه هاى او كنيم. من 

از اين اظهارنظر سامپائولى متشكرم».
*تلخ ترين خاطره

اما جام جهانى 2014 براى مسى بدترين خاطره بوده 
است «واقعا سخت و وحشتناك بود. عكسى كه از من 
پس از بازى و در حال نگاه كردن به جام منتشر شد، 
تصوير تلخى بود. جام را از دســت داده بوديم و گذر 
از كنارش، لحظات ســختى را براى من رقم زد. من 
از شكســت متنفرم. پس از تولد اولين فرزندم، شيوه 
مواجه ام با شكست تغيير كرد ولى هنوز آن حس بد و 
تلخ پس از شكست در من وجود دارد. همين حس را در 
ديگر ملى پوشان هم مى بينم. آنها نيز در باشگاه هاى 
بزرگى توپ مى زنند و هر ســال براى كسب عناوين 
مهمى مى جنگند. بازيكنان آرژانتين اهدافى باال را در 
سر دارند و ستاره هايى جنگنده هستند. با اين گروه از 

بازيكنان مى توان به روياپردازى مشغول شد».
*تشكر از رايكارد

 مســى در مورد كار با والورده  در بارسا هم گفت:  با او 
احساس راحتى مى كنم و حس فوق العاده اى در طول 
فصل داشتم چرا كه شــخصيتى صادق است و حرف 
زدن با بازيكنان و رفتار با آنها را بلد است. از او ممنونم 
و همچنين از رايكارد كه در ابتداى دوران فوتبالم به 
من اعتماد كرد و باعث شــد به تيم اول بارسا راه پيدا 
كنم. گوارديوال و انريكه نيز نقش مهمى در پيشرفت 

من داشته اند.
   

رســيديم و  نمى دانم چرا خدا نخواســت كه در هيچكدام 
قهرمان شويم.»

*روسيه آخرين فرصت
مسى در مورد جام جهانى روسيه گفت: «يا حاال يا هيچوقت. 

معتقدم بايد اين تفكر را داشــت كه اين آخرين شانس براى 
رسيدن به قهرمانى دنياست و بايد از اين فرصت نهايت استفاده 
را برد. پس از اين بازى ها، تغيير نسل بزرگى در تيم ملى اتفاق 
مى افتد و عمال خيلى از بازيكنان از بازى هاى ملى خداحافظى 

 شانس مان براى قهرمانى
 كم است

مسى: 
شايد پس از 
جام جهانى 
خداحافظى 
كنم!

تلگرافى

* خاوير تبــاس، رئيس الليگا معتقد اســت كه رونالدو و 
آنتوان گريزمان، در رئال مادريد و اتلتيكو خواهند ماند.

*كالوديو تاپيا، رئيس فدراسيون آرژانتين معتقد است كه 
رسيدن به نيمه نهايى، هدف اين تيم در جام جهانى خواهد بود.
*كاروان تيم فوتبال پرسپوليس 8تيرماه اردوى 12روزه 

خارجى خود را آغاز خواهد كرد.
*حبيب زاده بازيكن زير 23 سال فصل گذشته نفت تهران 

با عقد قراردادى 3 ساله به سبزپوشان اصفهانى پيوست.
*باشگا ه هاى استقالل و پرسپوليس از تربيت بدنى نيروهاى 
مسلح درخواست جذب بازيكن ســرباز را داشتند كه اين 

درخواست مورد موافقت قرار نگرفت.
* اميد ابراهيمى گفت:  اگر در بازى با مراكش به پيروزى 
برسيم مى توانيم بدون خطر درباره شانس صعود از مرحله 

گروهى صحبت كنيم. 
*ســايت «البطوله» مراكش خبر داد رئيس فدراسيون 
فوتبال الجزاير تماسى را با يكى از نزديكان كى روش داشته 
تا نظرش را درباره به دســت گرفتن زمام هدايت تيم ملى 

اين كشور بداند.
*روزنامه ميرور در تازه ترين تحليل خود  شانس قهرمانى 

تيم ملى فوتبال ايران را 1 به 500 ارزيابى كرد.
*كى روش قصد دارد مأمور ويژه اى را براى مهار رونالدو 
مشخص كند. اين مأمور ويژه كريم انصارى فرد خواهد بود.

* گفته مى شــود رفيعى طى روزهاى گذشته به صورت 
تلفنى با برانكو صحبت هايى انجام داده است.

هازارد: زمان موفقيت بلژيك فرا رسيده است
ورزش: ادن هازارد، هافبك تيم ملى بلژيك گفت:  فكر مى كنم ما همگى در بهترين فرم هستيم. كوين در منچسترسيتى، روملو در منچستريونايتد، من در 
چلسى، تيبو كورتوا در چلسى. ما همگى در باشگاه هاى خوبى بازى مى كنيم، فصل خوبى را سپرى كرده ايم بنابراين اگر الزم باشد كار بزرگى انجام دهيم، 
وقتش رسيده است. تيم ما هيچ وابســتگى به ادن هازارد ندارد. همه 23 بازيكن مى توانند بازى كنند. مشخصا من در فرم خوبى هستم. مى توانم گل هاى 

تعيين كننده در مرحله گروهى بزنم و تيم را باال ببرم. با اين حال هيچ وابستگى به من وجود ندارد. 

 دخيا: آينده من؟ فعالً فقط جام جهانى
ورزش:داويد دخيا، گلر منچستريونايتد از صحبت راجع به آينده اش طفره رفت و تاكيد كرد كه فعال تمركزش بر روى جام جهانى و تيم ملى اسپانيا است.

سال 2015 انتقال دخيا به رئال مادريد قطعى شده بود ولى به علت ارسال ديرهنگام مدارك، اين انتقال منتفى شد. او قراردادش را با يونايتد تمديد كرد ولى 
همچنان مورد توجه رئال مادريد قرار دارد. با اين وجود، تمركز او فعال بر روى جام جهانى است و به آينده اش فكر نمى كند.

وى  گفت  آينده من؟ مهم ترين چيز در حال حاضر جام جهانى است و به چيز ديگرى فكر نمى كنم. براى اينكه در جام جهانى خوب كار كنيد، بايد متمركز 
باشيد. همه ما آمادگى بااليى داريم. اميدوارم كه بتوانيم صعود كنيم.

صدراعظم آلمان در جام جهانى!
ورزش:رقابت هاى جام جهانى به حدى مورد توجه قرار گرفته كه حتى مسايل مهم سياسى و ديپلماتيك را نيز تحت تأثير قرار داده است. در همين رابطه 
آنگال مركل صدراعظم آلمان  اعالم كرد كه ممكن است براى حضور در مراسم و بازى هاى جام جهانى 2018 كه روز 14 ژوئن برگزار مى شود به روسيه برود. 
او البته گفته است كه در اين سفر در كنار حضور در مراسم جام جهانى قصد دارد كه مذاكرات سياسى را نيز در مسكو برگزار كند. وى گفت:« اين سفر مى تواند 
سفرى مفيد باشد و البته نمى تواند برروى اصول سياسى او تاثير گذار باشد.» او اضافه كرد:« براى تصميم گيرى براى اين سفر بايد شرايط ديگرى جز فوتبال 

را هم در نظر بگيرد.» با اين وجود صدراعظم آلمان مى گويد كه امكان سفر او به بازى هاى جام جهانى در روسيه امكان پذير است و ممكن است رخ بدهد».

زين الدين زيدان و روزهاى دور از فوتبال  
ورزش: در آستانه آغاز جام جهانى و اوج هيجان فوتبال، زين الدين زيدان در حال استراحت و لذت بردن از تعطيالت است.   حدود 2 هفته قبل بود كه سرمربى 
فرانسوى رئال مادريد با استعفاى ناگهانى همگان را شوكه كرده و بعد از سپرى كردن حدود 3 فصل موفق در جمع كهكشانى ها، نيمكت اين تيم را ترك كرد.

زيدان تنها به حضور و اداى جمالتى مبهم در كنفرانس مطبوعاتى بسنده كرده و بعد از آن هرگز صحبتى در خصوص جدايى ناگهانى خود از رئال مادريد 
نداشته است. حاال زيزو در حال لذت بردن از تعطيالت در كنار همسر خود است و   او در فرانسه و در حال تماشاى مسابقات تنيس اوپن كه با قهرمانى دوباره 
رافائل نادال همراه بود ديده شد. يورى ژوركايف، همبازى سابق زيدان در تيم ملى نيز از ديگر تماشاگران مسابقات تنيس بود و با اين تفاسير به نظر مى رسد 

قرار است مدتى شاهد دورى زيدان از بطن فوتبال و اتفاقات آن باشيم.

رونالدو :تقديم جام جهانى به پرتغال رؤياى من است
ورزش: كريستيانو رونالدو، ستاره تيم ملى پرتغال مدعى شــد قهرمانى در جام جهانى بزرگ ترين روياى يك بازيكن است.  
رونالدو 2 سال قبل موفق شد با پرتغال به قهرمانى يورو 2016 دست يابد اما بى شك فتح جام جهانى نام او را براى هميشه جاودانه 
خواهد كرد و خود وى نيز معتقد است رخ دادن چنين اتفاقى بزرگ ترين دستاورد زندگى يك بازيكن محسوب مى شود. رونالدو 
گفت:  قهرمانى در جام جهانى بزرگ ترين دستاوردى است كه يك بازيكن در طول زندگى خود مى تواند به آن دست يابد زيرا 
هر بازيكنى در جام جهانى نماينده كشور خود است اما بايد پذيرفت رسيدن به اين دستاورد بسيار دشوار است.  اما اگر ما موفق 
به فتح جام جهانى شويم براى من به معناى رسيدن به باالترين افتخارات ممكن خواهد بود. تقديم كردن جام قهرمانى به پرتغال 
مهم ترين روياى زندگى من بوده و اگر اين اتفاق رخ دهد يعنى من به تمام دستاوردهاى ممكن در فوتبال رسيده ام.  بعضى از 
مردم حس مى كنند در صورت قهرمانى پرتغال در جام جهانى زمان خداحافظى من فرا خواهد رسيد اما من انسان بلندپروازى 

هستم و هنوز كارهاى زيادى در ورزش پيش روى خودم مى بينم.

گزارشى از تمرين ماتادورها

«پيكه»  مصدوم شد

ســرمربى تيم ســايپا درباره شــائبات حضورش در تيم ورزش: ســرمربى تيم ســايپا درباره شــائبات حضورش در تيم ورزش: ســرمربى تيم ســايپا درباره شــائبات حضورش در تيم 
ملى و پرسپوليس گفت: به اين مســائل فكر نمى كنم و به كارم با 

ســايپا ادامه مى دهم. دايى در پاسخ به سوالى مبنى بر 
اينكه كى روش در روســيه از وى خواسته حافظ 

ميراثش در تيم ملى باشد و اين به معنى جانشينى 
اش در تيم ملى است، گفت: كى روش راجع به 
جانشــينى و مربيگرى تيم ملى با من صحبت 
نكرده اســت. كى روش راجع به امكانات كمپ 

تيم ملى و يادگارى اش حــرف زد. او تالش 
كرد اين مسائل صورت بگيرد. 

خودم هم دوست ندارم به 
اين مسائل فكر كنم. با 
اينكه مشكالت زيادى 
در اين چند سال در 
تيم هايى مثل صبا و 
سايپا داشته ام اما 
باز آرامش داشتم و 
دوست ندارم اين 
آرامش را از دست 

وى درباره حضور 
تيم ملى ايران در 

جام جهانى و بازى 
با مراكش گفت: هيچ 

چيز قابــل پيش بينى 
نيســت. بازيكنان ما اين 

اميــد را دارند كــه از گروهمان 
صعود كنيم. مراكــش اولين و 
مهمترين ديدار ما است. از لحاظ 
فوتبالى حتى شانس بردن 
هم داريم. بازيكنان ما بايد 
تمام تالش خود را داشته 

باشند تا با آگاهى كامل 

كه مطمئنــا كادر 
فنى در اختيارشان قرار 
مى دهد، مقابــل مراكش بازى 
كنند. مى شود مراكش را برد ولى بردن 
پرتغال و اسپانيا خيلى سخت است. بچه هاى 
ايران هميشه روزهاى سخت را دوست دارند 
و در اين روزها نشــان داده اند چقدر خوب 
هستند. تيم ملى مى تواند با فوتبال منطقى 

نتايج آبرومند بگيرد.
سرمربى سايپا در پاسخ به اين سؤال كه 
آيا براى تماشاى جام جهانى به روسيه 
مى رود؟ گفت: شايد بازى با اسپانيا به 
روسيه بروم. دايى در پايان درباره اينكه 
خيلى از افراد فوتبالى و غير فوتبالى به 
روسيه مى روند، گفت: نمى دانم. تيمم تمرين دارد و 
مجبورم بمانم. فقط بازى با اسپانيا را به روسيه  مى 

روم چون پرواز مستقيم تا كازان وجود دارد.

دايى: براى بازى ايران- اسپانيا مى روم
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اخبار

موسوى گرمارودى:
مرحوم سبزوارى شيخ الطايفه بود

تســنيم: ســيدعلى موسوى 
گرمارودى شــاعر پيشكســوت 
كشور با بيان اينكه مرحوم حميد 
سرودهاى  با  بيشــتر  سبزوارى 
انقالبى اش شــناخته مى شــود، 
اظهار كرد: ايشان تنها در سرود 
استاد نبودند؛ بلكه همه قالب ها 

و حوزه هاى شــعرى را با اســتادى تمام و با زبان فخيم كه همان زبان 
خراسانى است، آزمود. وى افزود: از مرحوم سبزوارى دفاتر متعدد شعرى 
در قالب هاى متفاوت به جا مانده است و ايشان را مى توان به نوعى «شيخ 
الطايفه» دانســت. موســوى گرمارودى همچنين اظهار داشت: مرحوم 
سبزوارى در حوزه مضمون نيز تجربه هاى بسيارى را پشت سر گذاشت 
و در دوران حيات خود در زمينه هاى جنگ تحميلى، شــهادت، انقالب 
اسالمى، عاشقانه و شعر اعتراض و اجتماعى و... به سرايش شعر پرداخت. 
اين شــاعر پيشكســوت در توصيف زندگى و درگذشت مرحوم حميد 
ســبزوارى گفت: تنها مى توانم به اين مصرع از شعر حافظ اشاره كنم كه 
مى فرمايد: «نظير خويش بنگذاشتند و بگذشتند». گفتنى است؛ حسين 
ممتحنى، متخلص به حميد در سال 1304 در سبزوار متولد شد و بعدها 
به حميد سبزوارى شــهرت يافت. هفت دفتر شعرى با عناوين «سرود 
درد»، «سرود ســپيده»، «كاروان سپيده»، «ياد ياران»، «گزيده ادبيات 
معاصر»، «به رنگ آمده دشمن»، «سرودى ديگر» از حميد سبزوارى به 
چاپ رسيده است. حميد سبزوارى داراى مدال درجه يك هنر در رشته 
ادبيات است و اولين شاعرى است كه كتاب شعرش با عنوان (سرود درد) 
در ســال 1375 كتاب سال شناخته شــد. استاد حميد سبزوارى شاعر 
پيشكسوت انقالب به دليل كهولت سن و بيمارى، بامداد شنبه 22 خرداد 

95 در سن 91 سالگى در بيمارستان تريتا دارفانى را وداع گفت.

برنامه نقد كتاب «عصر اثر» 
به رمان خسرو عباسى مى پردازد

«سنگ يحيى» زير سنگ محك شهرستان ادب
فارس: تازه ترين برنامه از سرى برنامه هاِى نقد كتاب «عصر اثر» به نقد و 
بررسى مجموعه داستان «سنگ يحيى» خسرو عباسى خودالن مى پردازد. 
در پنجمين برنامه از دوره جديد «عصر اثر»، مجيد قيصرى و قباد آذرآئين 
از نويسند گان و منتقدان شناخته شده به نقد و بررسى مجموعه داستان 
«سنگ يحيى» نوشــته خسرو عباســى خودالن مى پردازند. مجرى و 
كارشــناس ثابت سلسله جلســات «عصر اثر» داستان مجيد اسطيرى 
نويسنده و پژوهشــگر جوان است. گفتنى اســت كه دوره  اول سلسله 
جلســات «عصر اثر» تنها به كتاب هاى شــاخص منتشر شده در حوزه 
شعر اختصاص داشــت و از اين ميان جلساِت كتاب هاِى: «گزيده اشعاِر 
على معلم دامغانى»، «نيست انگارى و شعر معاصر» يوسفعلى ميرشكاك، 
«نماشم» مرتضى اميرى اسفندقه، «لحظه جهان» قربان وليئى، «فيض 
بــوك» ناصر فيض و «آتش گردان» اميد مهدى نژاد و «مذاكرات» مريم 
جعفرى آذرمانى برگزار و با استقبال مخاطبان حوزه شعر و ادبيات روبه رو  
شــد. حال برگزار كنندگان جلسات «عصر اثر» در نظر دارند كه در دوره  
جديد اين برنامه عالوه بر كتاب هاى حوزه  شعر به نقد و بررسى آثار منتشر 
شــده در حوزه ادبيات داســتانى نيز بپردازد. جلسه نقد و بررسى كتاب 
«سنگ يحيى» در روز سه شنبه بيست و دوم خرداد ماه از ساعت18:30 
به همراه ضيافت افطار در مؤسســه  فرهنگى شهرســتان ادب به نشانِى 
تهران، خيابان دكتر شريعتى باالتر از خيابان آيت اهللا طالقانى، روبه رو ى 

سينما صحرا، پالك 168 برگزار مى  شود.

گزارشى از مراسم معرفى برندگان جايزه تئاتر «تونى»
يك آهنگساز ايرانى اسكار تئاتر را گرفت 

فارس: نمايش «هرى پاتر» در 
شــب اعالم جوايز تئاتر «تونى» 
چند جايــزه از جمله «بهترين 
نمايــش» را نصيب خــود كرد. 
در ايــن مراســم «هــرى پاتر: 
كــودك نفرين شــده» موفق به 
نمايش»  «بهترين  كسب جايزه 

و «بازديــد گروه» نيز به عنوان «بهترين نمايش موزيكال» اعالم شــد 

 رابرت دنيرو: لعنت بر ترامپ!
اين مراسم البته بى حاشيه نبود و بسيارى از گروه ها پيام خود را رساندند، 
چه گروه هاى مخالف آزادى سالح در آمريكا و چه گروه هاى مخالف قانون 
مهاجرتى ترامپ. از همه قابل توجه تر حضور و سخنرانى «رابرت دنيرو» 
بود كه هنگامى كه مى خواســت اجرايى از «بروس اسپرينگســتين» را 
معرفى كند بى مقدمه گفت «لعنت بر ترامپ!» و همين سخن دنيرو باعث 
تشويق تمامى حاضرين در مراسم شد. بزرگ ترين برنده مراسم ديشب 
نمايش «هرى پاتر» بود كه موفق شد 6 جايزه تونى را ازآن خود كند. اين 
نمايش با بودجه 68 ميليون و 500 هزار دالرى گران قيمت ترين نمايش 
تاريخ است. جايزه «بهترين اركستراسيون موسيقى نمايش موزيكال» نيز 
براى همين نمايش موزيكال «بازديد گروه» بود كه به جمشيد شريفى 

آهنگساز ايرانى ساكن آمريكا رسيد.

برگزارى دوره هاى آموزشى درست نويسى و روايت
مهر: دو دوره آموزشى با عنوان «مبانى روايت در داستان» و «درست نويسى 
در زندگى روزمره» از هفته نخست تيرماه توسط دو تن از داستان نويسان 
برگزار مى شود. كامران محمدى داستان نويس با اعالم اين خبر گفت: من 
دوره مبانى روايت در داســتان  را مى گويم و محسن فرجى، مدرس دوره 
درست نويسى در زندگى روزمره است. اين دو دوره 10 جلسه اى كم وبيش 
مكمل يكديگرند، چرا كه براى روايت زيبا، تسلط به زبان هم ضرورى است.
نويســنده رمان «مه» افزود: در دوره مبانى روايت، هدف اين اســت كه 
بــا اولين ويژگى هاى روايت جذاب و درســت آشــنا شــويم و نگارش 
داســتانى را تمريــن كنيم. معتقــدم اين همان نكته اى اســت كه در 
كنار رفع اشــكاالت ابتدايى زبان، براى شــروع كار نوشتن، الزم است.
نويسنده  مجموعه داستان «رولت روســى» همچنين يادآور شد: غرض 
اين اســت كه بعد از ايــن دوره ها، عالقه مندان جدى تر و مســتعدتر، 
در دوره هــاى پيشــرفته تر با مســائل ديگــرى ازجملــه ايده پردازى 
داستانى، شخصيت پردازى، ســاختارهاى غيرخطى و... نيز آشنا شوند.
محســن فرجى نيز به عنوان مدرس «درست نويسى در زندگى روزمره» 
درباره اين دوره آموزشــى گفت: يكى از مشكالت ارتباطى در جامعه ما 
نرســيدن به زبانى پاكيزه و قابل فهم در تعامالت روزمره است. به همين 
دليل تصميم گرفتيم طى 10 جلسه به اصلى ترين خطاهاى ويرايشى و 

نگارشى بپردازيم و جايگزين هاى استاندارد اين خطاها را معرفى كنيم.
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گفت و گو با سيد قاسم ياحسينى به مناسبت سالروز آغاز قيام مردم تنگستان

مادران بوشهرى الاليى هاى ضد انگليسى مى خواندند

موسيقى

فارس: على اكبر صفى پور مديرعامل بنياد رودكى 
چندى پيش در كنار هيئــت همراه وزير اقتصاد به 
روســيه ســفر كرد و تفاهمنامه اى را با كنسرواتوار 
مسكو امضا كرد؛ بر طبق اين تفاهمنامه تركيبى  از 
اركسترهاى «سمفونيك تهران» و «ملى ايران» طى 
سه شب در شــهرهايى كه تيم ملى حضور خواهد 
داشــت، روى صحنه خواهد رفت.  نخستين اجراى 
اركستر در روسيه 15 ژوئن (25 خردادماه)، ساعاتى 
پيش از اولين بازى تيم ملى ايران مقابل مراكش در 
شــهر سن پترزبورگ برگزار خواهد شــد.  در ادامه 
اركستر به شهر مسكو مى رود و در تاريخ 27 خرداد 
در سالن اصلى كنسرواتوار مسكو روى صحنه مى رود 

و در آخرين اجرا روز 29 خرداد و در كازان به اجراى 
برنامه مى پردازد.

 در اين اجراها كه رهبرى آن بر عهده شهرداد روحانى 
است، ضمن اجراى آثارى از موسيقى كالسيك، دو 
قطعه بى كالم به همراه سرود رسمى تيم ملى ايران 
در جام جهانى با صداى ساالر عقيلى و با آهنگسازى 

بابك زرين اجرا مى شود.
اركستر سمفونيك پس از بازگشت از جام جهانى نيز 
چهاردهم و پانزدهم تير در تاالر وحدت تهران روى 
صحنه مى رود. در اين اجرا، «وكاليز» و «كنســرت 
پيانو شماره 2» اثر سرگئى راخمانينوف و «سمفونى 

شماره 9» اثر آنتون دورژاك به اجرا درخواهد آمد.

 موسيقى ايرانى در جام جهانى

كتاب

باشگاه خبرنگاران: «بيدارم كن» عنوان كتابى به 
قلم فريبا كلهر اســت كه نويسنده در آن داستانى را 
براساس ســفر امام رضا(ع) از مدينه به مرو در سال 

200 هجرى قمرى روايت مى كند. 
اين كتاب در دو بخش نوشته شده است؛ حركت از 
مرو به سوى مدينه، حركت از مدينه، بصره، اهواز و 
اصفهان عناوين ســرفصل هاى بخش اول اين كتاب 
است؛ نويســنده در بخش دوم نيز در قالب عناوين: 
مردى كه بــه تمام آرزوهايش رســيده بود، جواب 
هميشگى، نمازى كه خوانده نشد، نقشه اى ديگر، به 
سوى بغداد و رو به آسمان داستان را روايت مى كند.

كلهر براى نگارش اين رمان از منابعى همچون عيون 

اخبارالرضا(ع)، منتهى اآلمال، اخبارالطويل، جغرافياى 
تاريخى هجرت امام رضا(ع) از مدينه تا مرو، زندگى 
سياسى هشتمين امام(ع)، الكافى و... استفاده كرده 

است.
به نشــر اين كتاب 140صفحــه اى مصور را در قطع 
وزيرى با شمارگان 1000 نسخه منتشر و با قيمت 

140 هزار ريال روانه بازار كرده است. 
«بيدارم كن» يكى از كتاب هاى ســه گانه داســتان 
رضوى به نشر براى نوجوانان است كه دو جلد ديگر 
آن به نام هاى «راز آن بوى شــگفت» به قلم كلهر و 
«اعترافات غالمان» اثر حميدرضا شاه آبادى پيش از 

اين منتشر شده است.

«بيدارم كن» به بازار كتاب آمد

 ادب و هنر/ خديجه زمانيان- موســوى  
20 خرداد در تقويم هاى ما روايت روزهاى غريبى 
از تاريخ اين ســرزمين اســت كه مردمى براى 
احقاق حقوق اوليه خود قيام تاريخ ســازى را در 
افق مقاومت اين كشــور رقم زدند. قيامى كه از 
اسمش حماسه مى بارد و برگه هاى تقويم به رهبر 
شجاعش افتخار مى كند. قيامى عليه نفى هرچه 
سلطه است و زورگويى؛ «قيام دليران تنگستان».
مردم استان امروزى بوشهر و فارس قديم به كرات 
در برابر متجاوزان خارجى به خصوص دولت هاى 
استعمارگر آن زمان يعنى هلندى ها و انگليسى ها 
و پرتغالى هــا قرار گرفتند و ايســتادگى كردند. 
تجربيات زيادى كه از حضور اســتعمارگران در 
اذهان مردم استان امروزى بوشهر و فارس قديم 
در دوره هاى مختلف شــكل گرفته است نوعى 
فرهنگ مقاومت در برابر بيگانگان را در بين مردم 
اين خطه به ارمغان آورده است، و به اعتبار منطق 
تاثير و تاثر ادبيات و هر فرهنگ انسانى ديگرى، اين 
روحيه مقاومت به ادبيات اين منطقه رنگ و بوى 
متفاوتى داده است. روحيه اى كه به واسطه حضور 
پررنگ انگليس و سياســت هاى استعمارى اش 
رفته رفته نوعى ادبيات ضدانگليســى در جنوب 
كشــور به وجود آورد. براى تبيين شاخصه هاى 
ادبيات ضدانگليســى در بوشــهر و وضعيت آن 
در ادبيــات امــروز گفت وگويى با سيدقاســم 
ياحسينى انجام داده ايم كه در ادامه مى خوانيد:
ياحسينى يكى از پركارترين نويسندگان بوشهرى 
به شــمار مى رود كه از سال 70 تاكنون نزديك 
به 70 كتاب درباره تاريخ بوشــهر و تنگســتان 
نوشــته اســت. ميهمان فشــنگ هاى جنگى، 
آخريــن شــليك، زيتــون ســرخ و... از جمله 
كتاب هاى اين نويسنده است كه همگى توسط 
انتشــارات ســوره مهر به چاپ رســيده است.

 اولين بارقه هاى ادبيات ضدانگليسى در 
كدام منطقه بوشهر و توسط چه كسانى زده 
شد؟ آيا اين ادبيات قبال هم سابقه داشته 
يا فقط به واسطه حضور استعمارى انگليس 

بوده است؟
نبودند،  اســتعمارگران  نخســتين  انگليسى ها 
پرتغالى ها و اسپانيايى ها حدود 500 سال سابقه 
اســتعمارگرى در بوشــهر دارند. اما همزمان با 
هجوم انگليسى ها به بوشهر در جنگ جهانى اول 

كه درواقع چهارمين هجوم شــان است، ادبياتى 
توليد مى شــود كه اكثرا ادبيات شــفاهى است. 
ما در اين زمان شــاعرى به نــام محمد مضطر 
داريم كه از نخســتين شاعرانى است كه ادبيات 

ضد انگليســى را همزمان با حضور انگليسى ها 
در شــروع جنگ جهانــى اول توليد مى كند و 
منظومه بلندى مى ســرايد در ذم انگليســى ها 
كه در قالب و وزن شــاهنامه فردوســى است. 

 اين منظومه چاپ هم شده است؟
بلــه ايــن كار خوشــبختانه چاپ شــده و در 
دسترس است. همچنين شخصى مانند آيت اهللا 
بــالدى يادداشــت هاى روزانــه اى همزمان با 
حضور انگليسى ها  نوشــته و تمام وقايع جنگ 
را ثبــت و ضبط كرده اســت. بنابراين همزمان 
با حضور انگليســى ها به معناى وســيع كلمه 
ادبيات ضد انگليســى هم رواج پيــدا مى كند. 
بعدهــا در زمــان رضاشــاه و در ســال 1310 
محمدحســين ركن زاده آدميت كتاب معروف 
«دليران تنگســتانى» را مى نويســد و دو سال 
بعد همين نويسنده كتاب «فارس و جنگ بين 
الملل» را مى نويسد كه در اين دو كتاب ادبيات 
ضد انگليســى مشــهودى جريان پيدا مى كند. 

 اين ادبيــات به كوچه و بازار هم راه پيدا 
مى كند و مردم كوچه و بازار هم چيزى از اين 

ادبيات مى دانند؟ 
بله، راه پيدا مى كند و انعكاس وســيعى مى يابد. 
يَزله يا هوســه يكى از گونه هاى رايج موسيقى 

محلى جنوب ايران اســت كه دست افشانى ها و 
پايكوبى هاى محلى است و ريشه در ايران باستان 
دارد. ادبيات ضد انگليسى در قالب يزله به شدت 
نمود دارد و در اين موسيقى هاى محلى اشعار ضد 
انگليسى زيادى خوانده مى شود. البته محققين 
مردم شــناس ما در اين زمينه كم كارى كرده اند 
و اين اشــعار به ندرت جمع آورى شــده است. 
اگر جمع آورى اين روايت ها به طور كامل انجام 

مى شد اشعار بسيار زيادى جمع آورى مى شد. 
خصوصا در گويش محلى اشــعار ضدانگليسى 
حماســى زيــادى وجــود دارد كــه نشــان 
مى دهــد مــردم از همــان اول اســتعمار را 
شــناخته بودنــد و بــا آن مبــارزه مى كردند.

 از اين اشعار محلى كه مى فرماييد شعرى 
در ذهن داريد؟

 فقط چنــد بيت از شــعرهاى 
به محمدخان  منســوب  محلى 
دشــتى را يادم هست:  خبر آمد 
كه دشتستان بهار است/ زمين از 
خون احمد الله زار اســت/ خبر 
به مادر پيرش رسانيد/ كه احمد 
يك تن و دشــمن هزار اســت 

 اين شــعر خيلى حماسى 
و غمگينانه اســت، همه اين 

اشعار در قالب دوبيتى و حماسى 
هستند؟

ببينيد شــعرهاى محلى سروده شده با 
اينكه شاعرانش گمنام بوده اند، شعرهاى 

قوى اى هستند، اما قالب هاى متفاوتى 
دارند. مثال محمدخان دشــتى پيرو 
سبك سعدى بوده و در سبك گلستان 
اثرش را نوشــته و قالب شــعرها هم 
رباعى،  قصيده و غزل اســت. در غزل 
من شعر انقالبى و حماسى نديدم اما 

در قصيده و مسمط و رباعى آمال و آرزوها و 
ستم ها و مبارزات ضد انگليسى روايت شده است.

 آيا  شاخصه ادبيات 
ضد انگليسى در 
منطقه بوشهر به 
جنوب  شهرهاى 

و ساير شهرهاى كشور هم گسترش پيدا 
كرد؟ 

بوشهر مناطق مختلفى دارد و و هر كدام از اين 
مناطق ادبيات ضد انگليســى خاص خودش را 
دارد. خصوصا منطقه دشتســتان و تنگستان و 
دشــتى كه مناطق ضداســتعمارى هستند، در 
قالــب رباعى، چهارپاره، ترانه و قصيده به حضور 
انگلســتان اعتراض كرده اند. البته همانطور كه 
گفتم در زمينه جمع آورى اين اشــعار كم كارى 
شده است و ما ميراث عظيمى را از دست داده ايم 
اما جسته و گريخته اشعارى مى بينيم كه حتى در 
قالب الاليى هاى ضد استعمارى قابل رصد است.

 نقش روحيات مردم بوشهر را در ايجاد 
اين ادبيات چه مى دانيد. اگر انگليسى ها در 
منطقه ديگرى در كشور بودند ادبيات ضد 

انگليسى همين قدر رشد مى كرد؟ 
من به دليل حساســيت هاى محلى اين ســوال را 
نمى توانم پاســخ دهم. فقط مى گويم انگليسى ها 
مناطق ديگر كشــور هم بودند اما ما هيچ واكنش 
خاصى عليه آن ها مشــاهده نمى كنيم، نه در بعد 
قيام هاى مردمى و نه در بعد ادبيات. اما بوشــهر به 
دليل حضور مستمر استعمار دست كم 500 سال 
مردمش ضد اســتعمار بوده اند و به دنبال مبارزات 
عملى كه داشتند در قالب هاى مختلف ادبيات مانند 
نوحه، الاليى و يزله نفرت خودشــان را از استعمار 
روايت كردند كه اين روايت اكثرا شــفاهى بوده و 
جســته و گريخته ثبت شده اســت. من 40 سال 
پيش سراغ افرادى رفتم و اين روايت هاى شفاهى 

را ضبط كردم اما االن هيچ اثرى از آن ها نيست. 

 چرا ادبيات ما نتوانســت از اين ظرفيت 
استفاده كند؟ 

ادبيات ما به دليل ماهيت روشنفكرانه و اروپايى 
نتوانست و نمى تواند از بن مايه هاى بومى خودش 
استفاده كند. ما نويسنده هاى دست دوم و دست 
سوم دنياى غرب را مى شناسيم اما برجسته ترين 
نويســندگان منطقه خاورميانه را نمى شناسيم، 
يعنى نمى دانيم در مصر،كويــت، قطر و امارات 
و عربســتان چه جريان ادبى وجــود دارد. چون 
از همــان ابتدا رمان و نمايشــنامه از غرب وارد 
شــد و نگاه مــا را به 
جلب  ســمت  آن 
كــرد. از طرفى اگر  
هــم از بن مايه هاى 
كرده ايم،  استفاده  بومى 
تقليدى بوده است و با روحيه 
و مبانى نظرى داخلى همخوانى 
نداشته است. متاسفانه ادبيات فولكلور و عاميانه 
خودمــان را هم بازآفرينى نكرده ايم. تنها تالش 
ما نهايتا ثبت ادبيات فولكلور بوده اســت و آن را 
سال ها  من  نكرده ايم.  امروزى 
پيــش مقاله اى نوشــتم با 
و  بينديش  جهانــى  عنوان 
بومى بنويس و در آن جا اين 

مباحث را مفصل مطرح كرده ام.

يَزله يا هوســه يكى از گونه هاى 
رايج موسيقى محلى جنوب ايران 
و  كــه دست افشــانى ها  اســت 
پايكوبى هاى محلى است و ريشه 
در ايــران باســتان دارد. در اين 
موســيقى هاى محلى اشعار ضد 

انگليسى زيادى خوانده مى شود

آنچه مى خوانيد

مى دهــد مــردم از همــان اول اســتعمار را 
شــناخته بودنــد و بــا آن مبــارزه مى كردند.

از اين اشعار محلى كه مى فرماييد شعرى 
در ذهن داريد؟

 فقط چنــد بيت از شــعرهاى 
به محمدخان  منســوب  محلى 
دشــتى را يادم هست:  خبر آمد 
كه دشتستان بهار است/ زمين از 
خون احمد الله زار اســت/ خبر 
به مادر پيرش رسانيد/ كه احمد 
يك تن و دشــمن هزار اســت 

اين شــعر خيلى حماسى 
و غمگينانه اســت، همه اين 

اشعار در قالب دوبيتى و حماسى 
هستند؟

ببينيد شــعرهاى محلى سروده شده با 
اينكه شاعرانش گمنام بوده اند، شعرهاى 

قوى اى هستند، اما قالب هاى متفاوتى 
دارند. مثال محمدخان دشــتى پيرو 
سبك سعدى بوده و در سبك گلستان 
اثرش را نوشــته و قالب شــعرها هم 
رباعى،  قصيده و غزل اســت. در غزل 
من شعر انقالبى و حماسى نديدم اما 

در قصيده و مسمط و رباعى آمال و آرزوها و 
ستم ها و مبارزات ضد انگليسى روايت شده است.

آيا  شاخصه ادبيات 
ضد انگليسى در 
منطقه بوشهر به 
جنوب  شهرهاى 

عملى كه داشتند در قالب هاى مختلف ادبيات مانند قالب الاليى هاى ضد استعمارى قابل رصد است.
نوحه، الاليى و يزله نفرت خودشــان را از استعمار 
روايت كردند كه اين روايت اكثرا شــفاهى بوده و 

جســته و گريخته ثبت شده اســت. من 
پيش سراغ افرادى رفتم و اين روايت هاى شفاهى 

را ضبط كردم اما االن هيچ اثرى از آن ها نيست. 

چرا ادبيات ما نتوانســت از اين ظرفيت 

ادبيات ما به دليل ماهيت روشنفكرانه و اروپايى 
نتوانست و نمى تواند از بن مايه هاى بومى خودش 
استفاده كند. ما نويسنده هاى دست دوم و دست 
سوم دنياى غرب را مى شناسيم اما برجسته ترين 
نويســندگان منطقه خاورميانه را نمى شناسيم، 
يعنى نمى دانيم در مصر،كويــت، قطر و امارات 
و عربســتان چه جريان ادبى وجــود دارد. چون 
از همــان ابتدا رمان و نمايشــنامه از غرب وارد 
شــد و نگاه مــا را به 
جلب  ســمت  آن 
كــرد. از طرفى اگر  
هــم از بن مايه هاى 
كرده ايم،  استفاده  بومى 
تقليدى بوده است و با روحيه 
و مبانى نظرى داخلى همخوانى 
نداشته است. متاسفانه ادبيات فولكلور و عاميانه 
خودمــان را هم بازآفرينى نكرده ايم. تنها تالش 
ما نهايتا ثبت ادبيات فولكلور بوده اســت و آن را 
سال ها  من  نكرده ايم.  امروزى 
پيــش مقاله اى نوشــتم با 
و  بينديش  جهانــى  عنوان 
بومى بنويس و در آن جا اين 

مباحث را مفصل مطرح كرده ام.

شــناخته بودنــد و بــا آن مبــارزه مى كردند.

از اين اشعار محلى كه مى فرماييد شعرى 

 فقط چنــد بيت از شــعرهاى 
به محمدخان  منســوب  محلى 
دشــتى را يادم هست:  خبر آمد 
كه دشتستان بهار است/ زمين از 
خون احمد الله زار اســت/ خبر 
به مادر پيرش رسانيد/ كه احمد 
يك تن و دشــمن هزار اســت 

اين شــعر خيلى حماسى 
و غمگينانه اســت، همه اين 

اشعار در قالب دوبيتى و حماسى 

ببينيد شــعرهاى محلى سروده شده با 
اينكه شاعرانش گمنام بوده اند، شعرهاى 

قوى اى هستند، اما قالب هاى متفاوتى 
دارند. مثال محمدخان دشــتى پيرو 
سبك سعدى بوده و در سبك گلستان 
اثرش را نوشــته و قالب شــعرها هم 
رباعى،  قصيده و غزل اســت. در غزل 
من شعر انقالبى و حماسى نديدم اما 

در قصيده و مسمط و رباعى آمال و آرزوها و 
ستم ها و مبارزات ضد انگليسى روايت شده است.

آيا  شاخصه ادبيات 

نوحه، الاليى و يزله نفرت خودشــان را از استعمار 
روايت كردند كه اين روايت اكثرا شــفاهى بوده و 

جســته و گريخته ثبت شده اســت. من 
پيش سراغ افرادى رفتم و اين روايت هاى شفاهى 

را ضبط كردم اما االن هيچ اثرى از آن ها نيست. 

چرا ادبيات ما نتوانســت از اين ظرفيت 
استفاده كند؟ 

ادبيات ما به دليل ماهيت روشنفكرانه و اروپايى 
نتوانست و نمى تواند از بن مايه هاى بومى خودش 
استفاده كند. ما نويسنده هاى دست دوم و دست 
سوم دنياى غرب را مى شناسيم اما برجسته ترين 
نويســندگان منطقه خاورميانه را نمى شناسيم، 
يعنى نمى دانيم در مصر،كويــت، قطر و امارات 
و عربســتان چه جريان ادبى وجــود دارد. چون 
از همــان ابتدا رمان و نمايشــنامه از غرب وارد 
شــد و نگاه مــا را به 

كرده ايم،  استفاده  بومى 
تقليدى بوده است و با روحيه 
و مبانى نظرى داخلى همخوانى 
نداشته است. متاسفانه ادبيات فولكلور و عاميانه 
خودمــان را هم بازآفرينى نكرده ايم. تنها تالش 
ما نهايتا ثبت ادبيات فولكلور بوده اســت و آن را 
سال ها  من  نكرده ايم.  امروزى 
پيــش مقاله اى نوشــتم با 
و  بينديش  جهانــى  عنوان 
بومى بنويس و در آن جا اين 

مباحث را مفصل مطرح كرده ام.

گفت و گو

محمود دولت آبادى:
هنوز «روايت فتح» مى بينم و اشك مى ريزم

اتفاقى  مهر: بهار ســال 97 بــا 
جالب توجه در ادبيات كسل كننده 
اين سال هاى ايران همراه مى شود. 
يكى از نويسندگان تأثير گذار ايرانى، باالخره بعد 
از ســال ها رمانى مهم درباره هشت سال دفاع 

مقدس منتشر مى كند. 
اين يكى از معدود مواردى اســت كه طيفى از 
نويسندگان پرسابقه و معتبر ايرانى كه به كانون 
نويسندگانى ها مشهور هســتند، واكنشى كم 
و بيش حماســى و نه ضدجنگ بــه اين دوره 
پرتنش و خاص در فضاى ايران نشان مى دهند. 
در شــرايطى كه تيراژ رمان هاى ايرانى به 200 
نسخه رسيده اســت؛ «طريق بسمل شدن» با 
تيراژى 30هزارتايى منتشر مى شود و بالفاصله 
به چاپ دوم مى رسد. روى جلد اين رمان نام يك 
نويسنده مشهور و نام آشنا در تاريخ ادبيات بعد از 
انقالب به چشم مى خورد: محمود دولت آبادى. 
مرد 78 ســاله ادبيات ايران، ســرانجام سال ها 
ســكوت اين طيف خاص از نويسندگان ادبيات 
ايرانى دربــاره يكى از مهم ترين دوره هاى تاريخ 

معاصر ايرانى را مى شكند.
نام محمود دولت آبادى در ادبيات ايران بيشــتر 
با ســه مجموعه كتاب منتشرشــده مشهور او 
«كليدر»، «جاى خالى سلوچ» و «روزگار سپرى 
شده مردم سالخورده»، و البته جنجال بزرگى كه 
بر سر «زوال كلنل» تنها اثر چاپ نشده او به راه 

افتاد، شناخته شده است. 
طيف متفاوتى از انديشه ها در ادبيات ايرانى در 
تمام اين ســال ها او را به شــدت نقد كرده اند؛ 
شيوه سلوك، نويســندگى و عقايد خاصش را 
ضربه زننده به ميهن و ســاختارها دانســته اند 
و در مقابــل، او طيفى از طرفداران به شــدت 
متعصبــى براى خود دارد كــه به هيچ وجه به 
لقبى پايين تر از «استاد» و «قله ادبيات معاصر» 
براى او راضى نمى شوند. اما دولت آبادى تفاوت 
بزرگى با همنسالن و شــايد همفكرانش دارد. 

در آخريــن روز منتهى به ماه مبارك رمضان به 
ديدار دولت آبادى رفتيم و به بهانه انتشار «طريق 
بسمل شــدن» با وى به گفت و گو پرداختيم. او 

آهسته مى آمد و سخت حرف مى زد.

  محمــود دولت آبادى برخالف خيلى از 
همنسالنش، در زمان جنگ، كشور را ترك 
نكرد، امــا اين واقعيت بزرگ اجتماعى در 
آثارش انعكاســى نداشت. چه شده و چه 
اتفاقى افتاده كه دولت آبادى به سراغ جنگ 

آمده است؟
 زمانى كه اين داستان را نوشتم، 60 و خرده اى 
سال داشتم، اگر 40 ســالم بود صبر مى كردم 
تا 10 ســال ديگر هم بگذرد؛ اما در آن شرايط 
ســنى، با خودم فكر كردم كه اگــر اآلن انجام 
نشود، شايد ديگر بقايى در كار نباشد؛ اين يك 
وجه ماجراست، اما وجه ديگر نگارش اين رمان 
اتفاقاتى بود كــه از آن دوران تا االن ذهن مرا، 
همچون قطره اى محال انديش درگير كرده بود. 

از اين نظر، بخشى از ماجرا براى من ارادى نبود؛ 
به اين معنا كه بنشينم و تصميمى بگيرم و بعد 
نگارش كنم. انگيزه آن خيلى روشــن بود. من 
همه مدت جنگ در ايران بودم، به جز سه نوبت 
كه به خارج رفتم و در هر سه نوبت به من گفتند 
كه اين جا بمان. در آمريكا دعوت شدم و همزمان 
يك بورس مهم پيشنهاد شد كه زندگى ام را از 

اين رو به آن رو مى كرد. 
در سوئد و آلمان هم گفتند بمان، اما نماندم. تازه 
آن موقع نگفتم كتابى به نام «كلنل» نوشته ام، 
اصالً به زبان نياوردم و تا وقتى كه به وزارت ارشاد 
ندادم به كسى نگفتم چنين كتابى نوشته ام، فقط 
سه نفر مى دانستند: همسرم، احمد شاملو و دكتر 

ابراهيم يونسى. 
در آســتانه جنگ، دبير و سخنگوى سنديكاى 
تئاتر بــودم. نامه اى از طــرف هنرمندان تئاتر 
نوشــتيم و اعالم كرديم كه ما 12 گروه داريم 

كه آماده اســت به جبهه بيايد و نمايش دهد، 
اما قبول نشــد. بيانيه آن با عنوان «لبيك» در 

اطالعات آن ايام چاپ شد.
امكان رفتن نبود و اجازه داده نشــد، اما من در 
ذهن و واقعيت در جنگ بودم، زير بمباران و با 
يك ماشين «لنسر» كه الستيك هم نداشت، با 

يك زن و سه بچه.
يادم مى آيد ســال ها پيش، در روزنامه مطلبى 
خواندم كه برايم بسيار عجيب بود. خاطره اى از 
يك شهيد آمده بود كه در آستانه نزع قرار گرفته 
بود؛ يك قمقمه آب به او مى دهند و او به جاى 
اينكه بنوشد، روى زمين مى ريزد و مى گويد: «يا 
اباالحسن، باالخره از من راضى شدى؟» يك بار 
ديگر همــان عبارت را تكرار مى كند و همان جا 
شهيد مى شود. اين بريده روزنامه را براى خودم 
نگاه داشــته بودم؛ برايم بسيار عجيب مى آمد. 
وقتى هنوز در مركز نشــر دانشــگاهى بودم و 
دانشــگاه هنوز عذرم را نخواسته بود، اين تكه 
روزنامه را كنار ديوار زده بودم، چسبيده به ميز 
كارم و هــر روز مى خواندم و نگاه مى كردم. بعد 
هم آن را به خانه آوردم. خيلى برايم عجيب بود.

  از مسئله مهمى مثل هشت سال دفاع 
مقدس چه تصويرى براى شما اهميت دارد و 
ذهن شما را به خودش مشغول كرده است؟

اآلن هيچ تصويرى در ذهــن ندارم، ولى وقتى 
شروع به نوشتن مى كنم، آن تصاوير مى آيد.

  يعنى گاهى به آن فكر مى كنيد؟
بله. هنوز شب ها بيدارم و گاهى كه به تلويزيون 
نگاه مى كنم، «روايت فتح» مى بينم و اشــكم 
مى آيد. آقاى آوينى عجب كارى كرد، حيف شد.

  در آن موقع آشــنايى و ديالوگى با هم 
نداشتيد؟

خير، ولى كارهايى كه انجام داده يادگار است.

 جايى گفته بوديد اين «طريق بســمل 
شــدن» يك جورهايى اداى دين از طرف 

شما به دفاع مقدس است.
بله، به جوانــان و همه بچه هــا و خانواده هاى 
آن ها كه شهيد شدند. اگر فكر نمى كردم زمان 
مى گذرد و ســنم باال مى رود، حتمــاً يك كار 
وســيع ترى مى كردم. به رغم آنكه برخى آمدند 
و همه چيز را منتســب به خود كردند و ميراث 
جوانان مملكت و ملت ايران را منحصر به خود 
كردند؛ من اعتقاد داشــته و دارم اين ها جوانان 
مملكت ما از هر قشر و تفكرى بودند كه رفتند 
از كشورشان دفاع كردند.  دوستانى داشتم كه 
پزشــك بودند، ولى در جنــگ توپچى بودند، 
مى آمدند تهران 15 روز اســتراحت مى كردند و 
دوباره مى رفتند. اين ها حقوق بگير دولت نبودند، 
آزادگانــى بودند كه رفتند از مملكت خود دفاع 
كردند. اينكه اين طور وانمود شد كه هر كسى كه 

از بين رفته براى ماست، اشتباه بود.

 كمى بيشتر درباره اين اعتقاد شما كه 
حكومت از همان ابتدا قائل به خط كشــى 
اين  آقاى دولت آبادى  شد، صحبت كنيم. 

خط كشى واقعاً از سوى روشنفكران نبود؟ 
قبل از اينكه شــخصيت آقاى سليمانى منتشر 
شــود، در زمانــه صلح و بروز مردم  كشــان در 
منطقه گفتم من از سربازان و سرداران مملكتم 

مى خواهم جلوى اين بيمارى را سر مرزهاى ما 
بگيرند و نگذارند اين خنازير به كشور ما واگير 
شــود.عالوه بر اين شما اين مســئله را در نظر 
بگيريد كه از ابتدا اصل بر اين شد كه دانشگاه ها، 
سيستم آموزش، و فرهنگ تغيير كند و به ادبيات 
و هنر نوع ديگرى نگاه شــود؛ جلوى موسيقى، 
هنر و چيزهايى كه مطلوب نيست گرفته شد و 
اين يعنى برو ديگر! من سمج بودم و ماندم، ولى 

به بقيه گفتند برو، نه اينكه آن ها عقب بكشند.

 خود شــما همين چند وقت پيش در 
گفت وگويى، از «سردار قاسم سليمانى» نام 
برديد و چقدر واكنش هاى منفى در فضاى 

مجازى و… به سمت شما آمد.
اصالً من روشنفكر نيستم، اهل فكر هستم. اما 
روشــنفكر، نه! هر چه مى خواهند بگويند، مگر 
من اهميت مى دهم؟ به نظر خودم درست فكر 
مى كنم، پنهان كارى هم نمى كنم، سياست باز هم 
نيستم.  در باور من روشنفكر مى تواند كالش هم 
باشد، دروغ هم بگويد، روشنفكر مى تواند معاون 
وزير شود، در عين حال كلك بزند و رانت بخورد، 
او هم روشنفكر است. اينكه مى گويم روشنفكر 
نيستم به اين علت هاست. روشنفكر كسى است 
كــه ذهنش پرورش پيدا كــرده براى كارهايى 
كه آدم عــادى نمى تواند به آن ها فكر كند. من 

هيچ كدام نيستم. من به مملكتم فكر مى كنم.
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اكران ويژه عيد فطر در انتظار فيلم هاى جديد
به  شــدن  نزديك  بــا  فارس: 
عيد سعيد فطر سينماها اكران 
تازه اى را پس از اكران نوروز آغاز 
خواهند كــرد كه طى آن هفت 
فيلم به نمايــش درخواهد آمد 
كه دو گزينه از ميان آن محصول 

سال هاى گذشته هستند.
اســامى فيلم هايى كه قرار است در اكران ويژه عيد فطر روى پرده بروند 
در حالى اعالم شده است كه برخالف انتظار خبرى از فيلم هايى كه پيش 
بينى مى شد در اين ايام اكران شوند نيست، بويژه كه اين دوره اكران و با 
وجود فصل تابستان، موقعيت و ظرفيت خوبى براى فروش فيلم ها دارد. 
ضمن اينكه در جشنواره سى و ششم نيز فيلم هايى به نمايش درآمد كه 
پيش بينى مى شــد از فروش خوبى برخوردار باشند، اما در اين فهرست 

حضور ندارند.
با اين حال هفت فيلم ســينمايى «در وجه حامــل»، «دلم مى خواد»، 
«دشــمن زن»، «داركــوب»، «خاله قورباغه»، «الزانيا» و «شــماره 17 
ســهيال» جايگزين فيلم هاى اكران نوروز مى شوند و بزودى اكران خود 

را آغاز مى كنند.

آغاز فيلمبردارى «روياى سهراب» از اواخر تير
«روياى  سينمايى  فيلم  فارس: 
ســهراب» به كارگردانى و تهيه 
كنندگــى على قوى تــن اين 
روزها مرحله پيش توليد را پشت 
ســر مى گذارد و تاكنون حضور 
بازيگرانى چون الله اســكندرى، 
بهاره كيان افشار، ترالن پروانه و 

مهدى سلطانى در اين فيلم قطعى شده است. همچنين قرار است على 
قوى تن در نقش سهراب سپهرى كه شخصيت اصلى قصه است در اين 

فيلم ظاهر شود.
على قوى تن كه سال ها پيش خبر ساخت فيلمى در مورد شاعر و نقاش 
معاصر ايران ســهراب سپهرى را داده بود، از فروردين ماه سال جارى به 
طور رسمى پيش توليد اين فيلم را شروع كرده و قرار است اواخر تيرماه 

وارد مرحله فيلمبردارى شود. 

«آقاى گوزن» برنده جايزه ويژه جشنواره «زاگرب»
ايسنـا: انيميشـن كوتــــــاه 
«آقاى گوزن» كه پخش جهانى 
آن را حوزه هنرى برعهده دارد، 
در بيست و هشــتمين دوره از 
انيميشــن زاگرب در  جشنواره 
كشور كرواسى به نمايش درآمد و 
موفق به كسب جايزه ويژه بخش 

رقابتى كوتاه اين رويداد سينمايى شد. اين انيميشن به تهيه كنندگى الهه 
فرنيا و محصول مشترك مركز تلويزيون و انيميشن حوزه هنرى و خانه 

انيميشن و مجرى طرح آن استوديو گوزن قرمز است.
جشنواره زاگرب قدمتى 46 ساله دارد و دومين جشنواره قديمى دنيا ويژه 
انيميشن است كه همتراز باجشنواره هاى انسى فرانسه و هيروشيماى ژاپن 

محسوب مى شود.
«آقاى گوزن» در بخش رقابتى آثار كوتاه جشــنواره معتبر «انسى» نيز 
پذيرفته شده كه كه پنجاه و هشتمين دوره آن امسال از 11 تا 16 ژوئن 

(21 تا 26 خرداد) برگزار مى شود.

رضا عطاران با «هزارپا» مى آيد
قـــدس آناليــــن: فيلم 
سينمايى«هزارپا» به كارگردانى 
ابوالحسن داودى از اواسط تيرماه 
در سينماهاى كشور به نمايش 

درخواهد آمد. 
اين فيلم تازه ترين اثر داودى بعد 
از فيلم «رخ ديوانه» است كه از 

فضايى طنز برخوردار است و داستان آن درباره اتفاقات دهه 60 و شرايط 
جنگ است. 

اين در حالى اســت كه رضا عطاران با انتشــار پستى در اينستاگرامش 
از اكران اين فيلم خبر داد. فيلمبردارى فيلم ســينمايى «هزارپا» اوايل 

خردادماه سال گذشته آغاز شد و در شهريورماه به پايان رسيد.

«بامداد خمار» بعد از «شهرزاد»
فــارس: كارگــردان ســريال 
«شهرزاد» در حال تدارك براى 
توليد ســريال جديــد خود بر 
اســاس رمان پرطرفدار «بامداد 

خمار» است. 
اين روزها فتحى بــا فتانه حاج 
سيد جوادى، نويسنده اين كتاب 

جلســات متعددى داشــته و در حال مذاكره براى ساخت اين اثر است. 
«بامداد خمار» براى اولين بار در ســال 74 منتشر شد و داستان دختر 
جوانى به نام محبوبه است كه در خانواده اى ثروتمند در دوران تهران قديم 
زندگى مى كند. او در سال هاى اوج جوانى دل باخته پسرى از طبقه پايين 

مى شود كه اين عشق فرجام سوزناكى را براى او رقم مى زند.

پيش توليد «ماجراى نيمروز2» بعد از ماه رمضان
مشرق: هادى بهروز از همكارى 
خود در پروژه «ماجراى نيمروز 
به كارگردانى محمدحسين   «2
فيلمبردار  عنــوان  به  مهدويان 

خبر داد. 
وى با اشــاره به اينكــه بزودى 
مراحــل پيــش توليد ايــن اثر 

سينمايى آغاز مى شــود، بيان كرد: فكر مى كنم بعد از پايان ماه مبارك 
رمضان پيش توليد «ماجراى نيمروز 2» آغاز شود. 

ايــن امكان وجود دارد كه با يك پــروژه فيلم كوتاه همراهى كنم، اما تا 
پايان كار در «ماجراى نيمروز 2» نمى توانم با هيچ پروژه سينمايى ديگرى 

همكارى داشته باشم.

گفت وگو با سازنده مستند «حرمان» به بهانه پخش آن از تلويزيون

در يك قدمى داعش

گزارش

چرا تنها رقم مشاركت فيلم «قالده هاى طال» اشتباه گزارش مى شود؟
شيطنت 2 ميلياردى!

باشگاه خبرنگاران: شنبه هفته 
گذشــته (12 خردادماه) بود كه 
خبر فهرست حمايت هاى  هشت 
ساله مؤسسه رســانه هاى تصويرى كه توسط 
سازمان سينمايى منتشر شده بود، روى خروجى 
رسانه ها قرار گرفت. فهرســتى كه در آن تمام 
مشاركت هاى مؤسسه رسانه هاى تصويرى نوشته 
شــده بود. چيزى كه بسيار جلب توجه مى كرد 
مشاركت 2 ميليارد و 700 ميليون تومانى اين 
مؤسسه در توليد فيلم ســينمايى «قالده هاى 
طال» بود؛ آمــارى كه بعد از چند روز اصالحيه  
آن اعالم شــد و رقم 898 ميليون تومانى براى 

آن قيد شد!

 هدف ما شفاف سازى است
مهدى يزدانى مدير عامل مؤسســه رسانه هاى 
تصويــرى در گفت وگو با خبرنگار ســينمايى 
انتشــار فهرســت  خبرگزارى فــارس درباره 
حمايت هاى مؤسسه رســانه هاى تصويرى، در 
توضيحاتى اظهار كرد: سياســت دولت و وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمى به عنوان پيشگام در 

حوزه شــفاف ســازى اقتضا مى كرد اطالعات 
بخش هاى مختلف حمايتى سازمان سينمايى 
منتشر شود و يكى از اين دستگاه ها اين مؤسسه 
اســت. مهدى يزدانى ادامــه داد: البته معناى 
شفاف سازى اطالعات، حركت غير قانونى توسط 

طرفين قراردادها نيست. 
بلكه براساس سياست هاى سازمان سينمايى در 
هر دوره اولويت هاى ســازمان تعيين مى شود و 
حمايت ها بنابر اختيارات قانونى و توسط مديران 

انجام مى گيرد.
مديرعامل مؤسســه رسانه هاى تصويرى گفت: 
نكته اى كه توســط محمد خزاعى تهيه كننده 
فيلم «قالده هاى طال» عنوان شده است، اشكال 
در درج رقم كل قرارداد فيلم بود كه به سرعت 
در اصالحيه تصحيح و اعالم شد كه از اين مبلغ 
ســهم پرداختى مؤسســه 33 درصد يعنى 8 

ميليارد و 980 ميليون ريال بوده است.
وى ادامه داد: سياست ما شفاف سازى اطالعاتى 
است كه به موجب قانون مكلف به انتشار هستيم 
و متعاقبــاً بعد از اعالم گزارش حسابرســان و 
برپايى مجمع عمومى حمايت هاى سال هاى بعد 

از 95 نيز اعالم مى شــود كه مطلب اخير شامل 
كل مؤسسات تابعه سازمان سينمايى نيز خواهد 

بود.

 آبروى امثال من براى برخى دوستان 
مهم نيست

محمــد خزاعــى تهيه كننده فيلم ســينمايى
« قالده هــاى طال» در گفت  وگــو با خبرنگار 
ســينمايى خبرگزارى فارس، دربــاره اين رقم 
اعالم شده توسط مؤسسه رسانه هاى تصويرى 
گفــت: در ســال 1390 زمانى كه مــا پروژه 
«قالده هاى طال» را در دســت ساخت داشتيم، 
مؤسسه رســانه هاى تصويرى 33 درصد در اين 
فيلم مشــاركت كرد و رقم دقيق مشاركت اين 

مؤسسه حدود 898 ميليون تومان بوده است. 
وى ادامه داد: متأســفانه در خبرى كه چندى 
پيش توسط سازمان سينمايى منتشر شد، رقم 
حمايت از فيلم سينمايى «قالده هاى طال» حدود 
2 ميليارد و 700 ميليون تومان اعالم شده بود. 
برخى از رسانه ها با دست گرفتن مبلغ اشتباهى 
كه سازمان سينمايى درباره اين فيلم سينمايى 

اعالم كرده بود، اقدام به تخريب شخصيت من و 
فيلم سينمايى «قالده هاى طال» كردند.

اين تهيه كننده سينماى ايران بيان كرد: سازمان 
سينمايى بعد از انتشار اين آمار درصدد تصحيح 
آن برنيامده بود و اصالحيه اى كه چند روز بعد از 
انتشار آمار مشاركت ها اعالم شد با پيگيرى هاى 
ما صورت گرفــت؛ هرچند كه آن اصالحيه  هم 
ديده  نشــد و هنوز برخى تصور مى كنند كه ما 

چنين مبلغى را دريافت كرده ايم. 
برايــم جالب اســت كه چرا از ميــان آن همه 
فيلــم، تنها رقم مشــاركت فيلم ســينمايى 

«قالده هاى طال» اشتباه نوشته مى شود. 
خزاعى تصريح كرد: مؤسسه رسانه هاى تصويرى 
با انتشار اين مبلغ غلط، موجب تشويش و نشر 
اكاذيب شــد و همين موضوع ســبب شد كه 
برخى اقدام به تخريب پروژه فيلم ســينمايى 

«قالده هاى طال» كنند.  
مؤسســه رســانه هاى تصويرى بعد از رخ دادن 
چنين اشتباهى تنها يك اصالحيه منتشر كرد و 
هيچگونه عذرخواهى رسمى بابت آن خبر دروغ 
از من نكرد، متأسفانه اين دوستان آبروى امثال 

من برايشان مهم نيست.

 سيما و ســينما/ معين اصغرى  چند ماه 
بيشــتر از نابــودى داعش نمى گــذرد و اگرچه 
طعم شــيرين پيروزى هنوز در ذائقه ماست، اما 
تا سال هاى ســال بايد از اين بالى خانمان سوز 
گفت و خواند و شــنيد. فيلم ها و مستندها بايد 
ساخت تا مردم دقيقاً بدانند ماجرا چه بود؟ اين 
وحوش از كجا پديد آمدند؟ آبشخور فكرى آن ها 
كجاســت؟ آيا يك گروه تروريستى به تنهايى با 
ادعاى خالفت مى تواند چندين سال سايه ترس و 

ناامنى را بر دنيا بيندازد؟ 
اين ها همه سؤاالتى است كه اگر به آن ها پاسخ 
داده نشــود هيچ بعيد نيســت آتش شوم اين 
ملعونين دوباره از خاكستر غفلت ما شعله بكشد. 
اگر آنجا انگشت ندامت بگزيم ديگر هيچ فايده اى 

نخواهد داشت. 

 حرمان و يك رسالت مهم
مستند «حرمان» به كارگردانى حميد عبداهللا زاده 
در ســال 96 توليد شد كه با پخش در جشنواره 
مردمى فيلم عمار مورد استقبال مخاطبين قرار 

گرفت.
«حرمان» روايتى جســورانه و جســت وجو گر 
از داعش اســت كه در قلب خالفــت اين گروه 
تروريستى يعنى شهر موصل ساخته شده است. 
اين فيلم ماجراى دعوت از يك جوان ُكرد سّنى 
ســاكن در ايران به داعش است. جوانى كه پسر 
عمويــش به عضويت داعش درآمــده و او را نيز 
ترغيب به عضويت در اين گروهك مى كند. با اين 
حال اين جوان نسبت به تبليغات داعش ترديد 
دارد و تصميم مى گيرد كه به شهر موصل و قلب 
خالفــت داعش برود تا همه چيــز را از نزديك 
ببيند. مستند «حرمان» سعى دارد ناگفته هايى 
را درباره اين گروه تروريستى از زبان مردمى كه 
تحت خالفت اين جريــان تكفيرى بودند بازگو 
كند. شــما در اين مســتند صحنه هايى ناب از 
طراحــى عمليات ها و گفت و گوهــاى بين اعضا 
خواهيد ديد. راوى مســتند «حرمان»، يك مرد 
جوان كرد سنى است كه نسبتش بين دو جبهه 
در ابتداى فيلم، بى طرفى اســت و سعى دارد با 
جست وجو  در شهر موصل حقيقت را كشف كند. 
اين موضوع، تأثيرگذارى اين فيلم را بسيار بيشتر 
كرده است و به مخاطب كمك مى كند تا بدون 
پيش زمينه  ذهنى به ماهيت گروه هاى تكفيرى 

پى ببرد.
موضوع مهمى كه در اين فيلم برجســته است، 
نمايش نزديكى و رفاقت شيعه و سنى است. همه 

مسلمانان براى نابودى يك دشمن مشترك كه 
داعش اســت تالش مى كنند و در اين راه هيچ 

اختالفى با هم ندارند.

 منطقى و موشكافانه
«حرمان» كه طى دو سفر 20 روزه و 15 روزه به 
موصل فيلمبردارى شــده و كار تدوين آن 9 ماه 
زمان برده است، زمينه  بروز خشونت و بى عدالتى 
را در نسبت با اقليت هاى قومى و مذهبى ارزيابى 
مى كند و اقبال مردم در نخســتين سال بروز و 
قدرت گرفتن گروه تروريستى داعش را به بخشى 
از غفلت هاى حاكميتى در عراق نسبت مى دهد. 

اين مســتند يك ســؤال كليدى مهم طراحى 
مى كند؛ چه عواملــى در پيدايش داعش نقش 
داشــته اند؟ «حرمــان» روى مســئله اقليت ها 
انگشــت مى گذارد و تصاويرى دقيق و حرفه اى 
از بــروز ناعدالتى قومى و اقليتــى را به تصوير 
مى كشــد. عراق پس از صدام همچنان مى تواند 
زمينه بــروز رخدادهاى تراژيكــى مثل ظهور و 
بروز داعش همراه با خطر تجزيه طلبى باشــد و 
نگاه مردم شناختى كوتاه اما موجز فيلم حرمان، 
مى تواند بر مخاطبانش تأثير فوق العاده اى گذارد 
كه بر اســاس قرائت رسمى در كشــور و زاويه 
غيرخبرى، ظهور و بروز اين گروهك تروريستى 

را بررسى مى كند.
فيلم زاويه ديدش را براى منصفانه بودن به سوى 

مناسبى هدايت مى كند و بسيار منصفانه  و با يك 
راوى اهل تســنن، منطق توسعه مردمى داعش 
را در قالب اقليت ها بررســى مى كند. نسبت ها 
در اين اثر متفاوت كامالً دقيق است؛ از يك سو 
ارتش افزايى داعش از طريق اروپا صورت مى پذيرد 
و مردمانى كه از تكثر غيرجامع مسيحى خسته 
شده اند و مدرنيته آن ها را به سوى معنويت هاى 
جعلى كشانده، در نهايت با معنويت جعلى داعش 
گره خورده اند. سوى ديگر ماجرا نيز اقليت ها در 
ايران، سوريه، افغانستان و پاكستان هستند كه 

هژمونى داعش را تشكيل مى دهند.
در بخش مهمى از مســتند حرمان خواهيم ديد 
كه داعش با ابزار تبليغاتى رسانه اى مدرنى كه در 

اختيار داشت، در ابتدا خودش را به عنوان ناجى 
اقليت ها و اهل تسنن در عراق معرفى مى كند و 
رشد اين فرقه تروريستى با انگشت گذاشتن روى 
اقليت ها توســعه پيدا مى كند. «حرمان» دست 
به يك تبار شناسى منطقى در مورد اهل سنت 
مى زند و بدين سان زير ســاخت هاى اجتماعى 
بحران داعش را از زواياى كامالً ميدانى بررســى 

مى كند.
نكته مهم اين است كه راوى مستند اهل تسنن 
و از اهالى شــهر مرزى مريوان است و كنجكاوى 
فراوانى نسبت به فعاليت هاى گروهك تروريستى 
دارد و از ســوى ديگر انتخــاب زاويه ديد فردى 
كه مســتند را براى مخاطــب روايت مى كند، 
اهميت بســيار فراوانى در قضاوت مخاطب دارد. 
با حميد عبداهللا زاده، كارگردان جوان اين مستند 
گفت و گويى ترتيب داديم كه در ادامه مى خوانيد:

 آقاى عبداهللا زاده چه چيزى موجب شد تا 
سراغ اين سوژه حساس و خطرناك برويد؟

اولين چيزى كه توجه مستندساز جنگى را جلب 
مى كند اين است كه به خط مقدم برود، اما بايد 
در مستندسازى مان بيش از هرچيز به مخاطب 
فكر كنيم. وقتى مى خواستم توليد اثرى را آغاز 
كنم، در ابتدا مخاطب و طرز تفكر او را بررســى 
مى كردم و مى گفتم چگونه مى توانم شبهه هاى 
شــكل گرفته در ذهن او را جواب دهم. وقتى ما 

رفتيم دنبال اين سوژه، زمانى بود كه طرفداران 
داعش در ايران خيلى فعال شده بودند و تبليغات 
مى كردند. ماهم مى خواستيم سوژه اى پيدا كنيم 
كه مقايســه اى بشود بين الگوى خالفت موصل 
اهل ســنت و آنچه كه دنبال پياده سازى آن در 

ايران بودند.
به عقيــده بنده ما بايد يك قدم جلو تر از جامعه 
باشيم و جامعه را بشناسيم و از سوژه هاى موجود 
در منطقه استفاده كنيم. موقعيت بحرانى بر روند 
مستندسازى اثر مى گذارد و هيچ چيز در مستند 
جنگى دست كارگردان نيست و همه با او مخالف 
هستند. در هنگام مستندسازى خودم را از برخى 
آدم ها پنهان مى كردم كه نخستين آن ها ايرانى ها 
بودند؛ چرا كه مى خواستند همه چيز را با آن ها 

هماهنگ كنيم.

 ســاخت يــك مســتند جنگى چه 
چالش هايى دارد؟

اگر با فرمانده گروه ها هماهنگ نباشــيم بايد از 
آن ها پنهان شويم. هميشه چالش ها و سدهايى 
در راه مستندســاز است كه نبايد به آن ها توجه 
كرد؛ چون تجربه مى گويد هــر تصويرى بدون 
هماهنگى گرفته شده بهتر است و همواره سعى 

كرديم با گروه هاى بومى ارتباط بگيريم.
اگر مستندساز بتواند به زبان بومى لوكيشن مورد 
نظرش حرف بزند، مسيرش هموار تر خواهد بود. 
اكثر اوقات در كارهاى جنگى يك بحران وجود 
دارد و آن هم كسانى هستند كه مانع كار توليد 

مى شوند. 
ما از هر چيزى كه احساس كنيم به قدر كوچكى 
در كارمان اثــر مى گذارد بايد اســتفاده كنيم. 
انتخاب ديالوگ به ديالوگ اثر من بر اساس تك 
خطى اى بود كه براى كارم در نظر گرفته بودم و 
تنهــا به دنبال اين نبودم كه كارى كنم كه براى 

مخاطب جذاب باشد.
اما در اين مســتند بيشــترين مشكل ما حضور 
آمريكايى هــا بــود. آن ها قبــل از ورود ما حتى 
خبرنگارهاى واحدمركزى خبر را با فشار به ارتش 
عراق بيرون كرده بودند. آن موقع شــهر موصل 

دست ارتش عراق بود.
الزم به ذكر است «برنامه به اضافه مستند» امروز 
ســاعت 20:30 از شبكه مســتند سيما پخش 
خواهد شــد و به بررسى اين مستند مى پردازد. 
بازپخــش آن روزهاى چهارشــنبه (23 خرداد) 
ســاعت 9 و جمعه (25 خرداد) ساعت 13:30 

است.

سينما

ايلنا: رئيس انجمن سينماداران با اشاره به آخرين وضعيت 
نمايش مسابقات جام جهانى فوتبال در سينماها گفت: «مجوز 
نمايش مسابقات جام جهانى روسيه در سالن هاى سينمايى 
از ســوى وزارت ارشاد صادر شده و فعالً با نمايش 6 مسابقه 

موافقت شده است. 
از اين 6 مســابقه، 3 مســابقه به بازى هاى ايران اختصاص 
دارد و 3 بازى ديگر هنوز مشــخص نشده اســت». او ادامه 
داد: «رايزنى هاى الزم با نيروى انتظامى انجام شده و نيروى 
انتظامى موافقت و تمايل خود را براى برگزارى اين برنامه در 
سينماها اعالم كرده است، اما ما همچنان منتظر مجوز رسمى 

و مكتوب نيروى انتظامى هستيم». 

 قيمت بيشتر از 20 تومان مجاز نيست
اشــرفى درباره قيمت بليت تماشاى مســابقات فوتبال در 
سالن هاى سينما گفت: «قيمت پيشنهادى سينماداران براى 
هر سانس براى هر نفر 20 هزار تومان است البته ممكن است 
اين قيمت تغيير كند اما قطعاً از 20 هزار تومان بيشتر نخواهد 

بود». 
او درباره اينكه مسابقات فوتبال در كدام سالن هاى سينما به 
نمايش درخواهد آمد، گفت: «همه سالن هاى سينما مى توانند 
مســابقات را پخش كنند، اما براى پرديس هاى ســينمايى 
و سينماهايى كه چند ســالن دارند، سقف تعيين كرده ايم. 
پرديس هاى سينمايى كه مثالً پنج سالن دارند فقط مى توانند 

در دو سالن فوتبال نمايش بدهند».
اشــرفى با بيان اين مطلب كه «جدول تعيين ســالن هاى 
سينمايى بزودى منتشر مى شود»، ادامه داد: «در سينماهاى 

ســرگروه، سالنى كه به عنوان سرگروه اعالم شده، مسابقات 
فوتبال را نمايش نمى دهند و فقط در ســالن هاى زير گروه 

مسابقات پخش مى شود. 
در پرديس هاى سينمايى نيز سالن سرگروه نبايد مسابقات 
فوتبــال را نمايش بدهد بلكه بايد ســالن ديگرى به اين امر 

اختصاص پيدا كند». 
رئيس انجمن سينماداران درباره مخالفت برخى تهيه كنندگان 
با نمايش مسابقات فوتبال در ســينماها اضافه كرد: تجربه 
دوره هاى گذشته نشــان مى دهد در زمان پخش مسابقات 
فوتبال و بخصوص بازى هــاى تيم ملى ايران، درصد حضور 
مخاطبان در سالن هاى سينما براى تماشاى فيلم كاهش پيدا 

مى كند. 

 هنوز چيزى قطعى نيست
البته ما سهم و درصد صاحبان فيلم ها و پخش كنندگانى كه 
ســانس نمايش آثار آنها با نمايش مسابقات فوتبال همزمان 

مى شود را قطعاً پرداخت خواهيم كرد. 
بليت فروشــى اين مسابقات به صورت اينترنتى خواهد بود و 
زنان، مردان و خانواده ها مى توانند در كنار يكديگر به تماشاى 

مسابقات فوتبال در سينماها بنشينند.
سعيدى مدير روابط عمومى سينما آزادى با تأكيد بر اينكه 
هنوزهيچ چيزى مشخص نيست به روزنامه «ابتكار» گفت: 
«مصاحبه آقاى اشرفى، رئيس انجمن سينماداران را خوانده ام. 
فقط مى توانــم اين را بگويم كه امروز جلســه اصلى برگزار 
مى شود و شــرايط و ضوابط اعالم مى شــود و در ادامه اين 

موضوع را براى مردم خبررسانى خواهيم كرد.»

آخرين وضعيت نمايش مسابقات جام جهانى فوتبال در سينماها

20 هزار تومان؛ حداكثر قيمت بليت ها

وقتى ما رفتيم دنبال اين سوژه، 
زمانى بــود كه طرفداران داعش 
در ايران خيلى فعال شده بودند. 
ماهم مى خواستيم سوژه اى پيدا 
كنيم كه مقايســه اى بشود بين 
الگوى خالفــت موصل و آنچه كه 
دنبــال پياده ســازى آن درايران 

بودند

آنچه مى خوانيد
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اکران ویژه عید فطر در انتظار فیلم های جدید
به  شــدن  نزدیک  بــا  فارس: 
عید سعید فطر سینماها اکران 
تازه ای را پس از اکران نوروز آغاز 
خواهند کــرد که طی آن هفت 
فیلم به نمایــش درخواهد آمد 
که دو گزینه از میان آن محصول 

سال های گذشته هستند.
اســامی فیلم هایی که قرار است در اکران ویژه عید فطر روی پرده بروند 
در حالی اعالم شده است که برخالف انتظار خبری از فیلم هایی که پیش 
بینی می شد در این ایام اکران شوند نیست، بویژه که این دوره اکران و با 
وجود فصل تابستان، موقعیت و ظرفیت خوبی برای فروش فیلم ها دارد. 
ضمن اینکه در جشنواره سی و ششم نیز فیلم هایی به نمایش درآمد که 
پیش بینی می شــد از فروش خوبی برخوردار باشند، اما در این فهرست 

حضور ندارند.
با این حال هفت فیلم ســینمایی »در وجه حامــل«، »دلم می خواد«، 
»دشــمن زن«، »دارکــوب«، »خاله قورباغه«، »الزانیا« و »شــماره 17 
ســهیال« جایگزین فیلم های اکران نوروز می شوند و بزودی اکران خود 

را آغاز می کنند.

آغاز فیلمبرداری »رویای سهراب« از اواخر تیر
»رویای  سینمایی  فیلم  فارس: 
ســهراب« به کارگردانی و تهیه 
کنندگــی علی قوی تــن این 
روزها مرحله پیش تولید را پشت 
ســر می گذارد و تاکنون حضور 
بازیگرانی چون الله اســکندری، 
بهاره کیان افشار، ترالن پروانه و 

مهدی سلطانی در این فیلم قطعی شده است. همچنین قرار است علی 
قوی تن در نقش سهراب سپهری که شخصیت اصلی قصه است در این 

فیلم ظاهر شود.
علی قوی تن که سال ها پیش خبر ساخت فیلمی در مورد شاعر و نقاش 
معاصر ایران ســهراب سپهری را داده بود، از فروردین ماه سال جاری به 
طور رسمی پیش تولید این فیلم را شروع کرده و قرار است اواخر تیرماه 

وارد مرحله فیلمبرداری شود. 

»آقای گوزن« برنده جایزه ویژه جشنواره »زاگرب«
 ایسنـا: انیمیشـن کوتــــــاه 
»آقای گوزن« که پخش جهانی 
آن را حوزه هنری برعهده دارد، 
در بیست و هشــتمین دوره از 
انیمیشــن زاگرب در  جشنواره 
کشور کرواسی به نمایش درآمد و 
موفق به کسب جایزه ویژه بخش 

رقابتی کوتاه این رویداد سینمایی شد. این انیمیشن به تهیه کنندگی الهه 
فرنیا و محصول مشترک مرکز تلویزیون و انیمیشن حوزه هنری و خانه 

انیمیشن و مجری طرح آن استودیو گوزن قرمز است.
جشنواره زاگرب قدمتی ۴۶ ساله دارد و دومین جشنواره قدیمی دنیا ویژه 
انیمیشن است که همتراز باجشنواره های انسی فرانسه و هیروشیمای ژاپن 

محسوب می شود.
»آقای گوزن« در بخش رقابتی آثار کوتاه جشــنواره معتبر »انسی« نیز 
پذیرفته شده که که پنجاه و هشتمین دوره آن امسال از 11 تا 1۶ ژوئن 

)۲1 تا ۲۶ خرداد( برگزار می شود.

رضا عطاران با »هزارپا« می آید
قـــدس آنالیــــن: فیلم 
سینمایی»هزارپا« به کارگردانی 
ابوالحسن داودی از اواسط تیرماه 
در سینماهای کشور به نمایش 

درخواهد آمد. 
این فیلم تازه ترین اثر داودی بعد 
از فیلم »رخ دیوانه« است که از 

فضایی طنز برخوردار است و داستان آن درباره اتفاقات دهه ۶۰ و شرایط 
جنگ است. 

این در حالی اســت که رضا عطاران با انتشــار پستی در اینستاگرامش 
از اکران این فیلم خبر داد. فیلمبرداری فیلم ســینمایی »هزارپا« اوایل 

خردادماه سال گذشته آغاز شد و در شهریورماه به پایان رسید.

»بامداد خمار« بعد از »شهرزاد«
فــارس: کارگــردان ســریال 
»شهرزاد« در حال تدارک برای 
تولید ســریال جدیــد خود بر 
اســاس رمان پرطرفدار »بامداد 

خمار« است. 
این روزها فتحی بــا فتانه حاج 
سید جوادی، نویسنده این کتاب 

جلســات متعددی داشــته و در حال مذاکره برای ساخت این اثر است. 
»بامداد خمار« برای اولین بار در ســال 7۴ منتشر شد و داستان دختر 
جوانی به نام محبوبه است که در خانواده ای ثروتمند در دوران تهران قدیم 
زندگی می کند. او در سال های اوج جوانی دل باخته پسری از طبقه پایین 

می شود که این عشق فرجام سوزناکی را برای او رقم می زند.

پیش تولید »ماجرای نیمروز2« بعد از ماه رمضان
مشرق: هادی بهروز از همکاری 
خود در پروژه »ماجرای نیمروز 
به کارگردانی محمدحسین   »۲
فیلمبردار  عنــوان  به  مهدویان 

خبر داد. 
وی با اشــاره به اینکــه بزودی 
مراحــل پیــش تولید ایــن اثر 

سینمایی آغاز می شــود، بیان کرد: فکر می کنم بعد از پایان ماه مبارک 
رمضان پیش تولید »ماجرای نیمروز ۲« آغاز شود. 

ایــن امکان وجود دارد که با یک پــروژه فیلم کوتاه همراهی کنم، اما تا 
پایان کار در »ماجرای نیمروز ۲« نمی توانم با هیچ پروژه سینمایی دیگری 

همکاری داشته باشم.

گفت وگو با سازنده مستند »حرمان« به بهانه پخش آن از تلویزیون

در یک قدمی داعش

گزارش

چرا تنها رقم مشارکت فیلم »قالده های طال« اشتباه گزارش می شود؟
شیطنت ۲ میلیاردی!

باشگاه خبرنگاران: شنبه هفته 
گذشــته )1۲ خردادماه( بود که 
خبر فهرست حمایت های  هشت 
ساله مؤسسه رســانه های تصویری که توسط 
سازمان سینمایی منتشر شده بود، روی خروجی 
رسانه ها قرار گرفت. فهرســتی که در آن تمام 
مشارکت های مؤسسه رسانه های تصویری نوشته 
شــده بود. چیزی که بسیار جلب توجه می کرد 
مشارکت ۲ میلیارد و 7۰۰ میلیون تومانی این 
مؤسسه در تولید فیلم ســینمایی »قالده های 
طال« بود؛ آمــاری که بعد از چند روز اصالحیه  
آن اعالم شــد و رقم 898 میلیون تومانی برای 

آن قید شد!

 هدف ما شفاف سازی است
مهدی یزدانی مدیر عامل مؤسســه رسانه های 
تصویــری در گفت وگو با خبرنگار ســینمایی 
انتشــار فهرســت  خبرگزاری فــارس درباره 
حمایت های مؤسسه رســانه های تصویری، در 
توضیحاتی اظهار کرد: سیاســت دولت و وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی به عنوان پیشگام در 

حوزه شــفاف ســازی اقتضا می کرد اطالعات 
بخش های مختلف حمایتی سازمان سینمایی 
منتشر شود و یکی از این دستگاه ها این مؤسسه 
اســت. مهدی یزدانی ادامــه داد: البته معنای 
شفاف سازی اطالعات، حرکت غیر قانونی توسط 

طرفین قراردادها نیست. 
بلکه براساس سیاست های سازمان سینمایی در 
هر دوره اولویت های ســازمان تعیین می شود و 
حمایت ها بنابر اختیارات قانونی و توسط مدیران 

انجام می گیرد.
مدیرعامل مؤسســه رسانه های تصویری گفت: 
نکته ای که توســط محمد خزاعی تهیه کننده 
فیلم »قالده های طال« عنوان شده است، اشکال 
در درج رقم کل قرارداد فیلم بود که به سرعت 
در اصالحیه تصحیح و اعالم شد که از این مبلغ 
ســهم پرداختی مؤسســه 33 درصد یعنی 8 

میلیارد و 98۰ میلیون ریال بوده است.
وی ادامه داد: سیاست ما شفاف سازی اطالعاتی 
است که به موجب قانون مکلف به انتشار هستیم 
و متعاقبــاً بعد از اعالم گزارش حسابرســان و 
برپایی مجمع عمومی حمایت های سال های بعد 

از 95 نیز اعالم می شــود که مطلب اخیر شامل 
کل مؤسسات تابعه سازمان سینمایی نیز خواهد 

بود.

 آبروی امثال من برای برخی دوستان 
مهم نیست

 محمــد خزاعــی تهیه کننده فیلم ســینمایی
» قالده هــای طال« در گفت  وگــو با خبرنگار 
ســینمایی خبرگزاری فارس، دربــاره این رقم 
اعالم شده توسط مؤسسه رسانه های تصویری 
 گفــت: در ســال 139۰ زمانی که مــا پروژه 
»قالده های طال« را در دســت ساخت داشتیم، 
مؤسسه رســانه های تصویری 33 درصد در این 
فیلم مشــارکت کرد و رقم دقیق مشارکت این 

مؤسسه حدود 898 میلیون تومان بوده است. 
وی ادامه داد: متأســفانه در خبری که چندی 
پیش توسط سازمان سینمایی منتشر شد، رقم 
حمایت از فیلم سینمایی »قالده های طال« حدود 
۲ میلیارد و 7۰۰ میلیون تومان اعالم شده بود. 
برخی از رسانه ها با دست گرفتن مبلغ اشتباهی 
که سازمان سینمایی درباره این فیلم سینمایی 

اعالم کرده بود، اقدام به تخریب شخصیت من و 
فیلم سینمایی »قالده های طال« کردند.

این تهیه کننده سینمای ایران بیان کرد: سازمان 
سینمایی بعد از انتشار این آمار درصدد تصحیح 
آن برنیامده بود و اصالحیه ای که چند روز بعد از 
انتشار آمار مشارکت ها اعالم شد با پیگیری های 
ما صورت گرفــت؛ هرچند که آن اصالحیه  هم 
دیده  نشــد و هنوز برخی تصور می کنند که ما 

چنین مبلغی را دریافت کرده ایم. 
برایــم جالب اســت که چرا از میــان آن همه 
 فیلــم، تنها رقم مشــارکت فیلم ســینمایی 

»قالده های طال« اشتباه نوشته می شود. 
خزاعی تصریح کرد: مؤسسه رسانه های تصویری 
با انتشار این مبلغ غلط، موجب تشویش و نشر 
اکاذیب شــد و همین موضوع ســبب شد که 
 برخی اقدام به تخریب پروژه فیلم ســینمایی 

»قالده های طال« کنند.  
مؤسســه رســانه های تصویری بعد از رخ دادن 
چنین اشتباهی تنها یک اصالحیه منتشر کرد و 
هیچگونه عذرخواهی رسمی بابت آن خبر دروغ 
از من نکرد، متأسفانه این دوستان آبروی امثال 

من برایشان مهم نیست.

 سیما و ســینما/ معین اصغری  چند ماه 
بیشــتر از نابــودی داعش نمی گــذرد و اگرچه 
طعم شــیرین پیروزی هنوز در ذائقه ماست، اما 
تا سال های ســال باید از این بالی خانمان سوز 
گفت و خواند و شــنید. فیلم ها و مستندها باید 
ساخت تا مردم دقیقاً بدانند ماجرا چه بود؟ این 
وحوش از کجا پدید آمدند؟ آبشخور فکری آن ها 
کجاســت؟ آیا یک گروه تروریستی به تنهایی با 
ادعای خالفت می تواند چندین سال سایه ترس و 

ناامنی را بر دنیا بیندازد؟ 
این ها همه سؤاالتی است که اگر به آن ها پاسخ 
داده نشــود هیچ بعید نیســت آتش شوم این 
ملعونین دوباره از خاکستر غفلت ما شعله بکشد. 
اگر آنجا انگشت ندامت بگزیم دیگر هیچ فایده ای 

نخواهد داشت. 

 حرمان و یک رسالت مهم
مستند »حرمان« به کارگردانی حمید عبداهلل زاده 
در ســال 9۶ تولید شد که با پخش در جشنواره 
مردمی فیلم عمار مورد استقبال مخاطبین قرار 

گرفت.
»حرمان« روایتی جســورانه و جســت وجو گر 
از داعش اســت که در قلب خالفــت این گروه 
تروریستی یعنی شهر موصل ساخته شده است. 
این فیلم ماجرای دعوت از یک جوان ُکرد سّنی 
ســاکن در ایران به داعش است. جوانی که پسر 
عمویــش به عضویت داعش درآمــده و او را نیز 
ترغیب به عضویت در این گروهک می کند. با این 
حال این جوان نسبت به تبلیغات داعش تردید 
دارد و تصمیم می گیرد که به شهر موصل و قلب 
خالفــت داعش برود تا همه چیــز را از نزدیک 
ببیند. مستند »حرمان« سعی دارد ناگفته هایی 
را درباره این گروه تروریستی از زبان مردمی که 
تحت خالفت این جریــان تکفیری بودند بازگو 
کند. شــما در این مســتند صحنه هایی ناب از 
طراحــی عملیات ها و گفت و گوهــای بین اعضا 
خواهید دید. راوی مســتند »حرمان«، یک مرد 
جوان کرد سنی است که نسبتش بین دو جبهه 
در ابتدای فیلم، بی طرفی اســت و سعی دارد با 
جست وجو  در شهر موصل حقیقت را کشف کند. 
این موضوع، تأثیرگذاری این فیلم را بسیار بیشتر 
کرده است و به مخاطب کمک می کند تا بدون 
پیش زمینه  ذهنی به ماهیت گروه های تکفیری 

پی ببرد.
موضوع مهمی که در این فیلم برجســته است، 
نمایش نزدیکی و رفاقت شیعه و سنی است. همه 

مسلمانان برای نابودی یک دشمن مشترک که 
داعش اســت تالش می کنند و در این راه هیچ 

اختالفی با هم ندارند.

 منطقی و موشکافانه
»حرمان« که طی دو سفر ۲۰ روزه و 15 روزه به 
موصل فیلمبرداری شــده و کار تدوین آن 9 ماه 
زمان برده است، زمینه  بروز خشونت و بی عدالتی 
را در نسبت با اقلیت های قومی و مذهبی ارزیابی 
می کند و اقبال مردم در نخســتین سال بروز و 
قدرت گرفتن گروه تروریستی داعش را به بخشی 
از غفلت های حاکمیتی در عراق نسبت می دهد. 

این مســتند یک ســؤال کلیدی مهم طراحی 
می کند؛ چه عواملــی در پیدایش داعش نقش 
داشــته اند؟ »حرمــان« روی مســئله اقلیت ها 
انگشــت می گذارد و تصاویری دقیق و حرفه ای 
از بــروز ناعدالتی قومی و اقلیتــی را به تصویر 
می کشــد. عراق پس از صدام همچنان می تواند 
زمینه بــروز رخدادهای تراژیکــی مثل ظهور و 
بروز داعش همراه با خطر تجزیه طلبی باشــد و 
نگاه مردم شناختی کوتاه اما موجز فیلم حرمان، 
می تواند بر مخاطبانش تأثیر فوق العاده ای گذارد 
که بر اســاس قرائت رسمی در کشــور و زاویه 
غیرخبری، ظهور و بروز این گروهک تروریستی 

را بررسی می کند.
فیلم زاویه دیدش را برای منصفانه بودن به سوی 

مناسبی هدایت می کند و بسیار منصفانه  و با یک 
راوی اهل تســنن، منطق توسعه مردمی داعش 
را در قالب اقلیت ها بررســی می کند. نسبت ها 
در این اثر متفاوت کامالً دقیق است؛ از یک سو 
ارتش افزایی داعش از طریق اروپا صورت می پذیرد 
و مردمانی که از تکثر غیرجامع مسیحی خسته 
شده اند و مدرنیته آن ها را به سوی معنویت های 
جعلی کشانده، در نهایت با معنویت جعلی داعش 
گره خورده اند. سوی دیگر ماجرا نیز اقلیت ها در 
ایران، سوریه، افغانستان و پاکستان هستند که 

هژمونی داعش را تشکیل می دهند.
در بخش مهمی از مســتند حرمان خواهیم دید 
که داعش با ابزار تبلیغاتی رسانه ای مدرنی که در 

اختیار داشت، در ابتدا خودش را به عنوان ناجی 
اقلیت ها و اهل تسنن در عراق معرفی می کند و 
رشد این فرقه تروریستی با انگشت گذاشتن روی 
اقلیت ها توســعه پیدا می کند. »حرمان« دست 
به یک تبار شناسی منطقی در مورد اهل سنت 
می زند و بدین سان زیر ســاخت های اجتماعی 
بحران داعش را از زوایای کامالً میدانی بررســی 

می کند.
نکته مهم این است که راوی مستند اهل تسنن 
و از اهالی شــهر مرزی مریوان است و کنجکاوی 
فراوانی نسبت به فعالیت های گروهک تروریستی 
دارد و از ســوی دیگر انتخــاب زاویه دید فردی 
که مســتند را برای مخاطــب روایت می کند، 
اهمیت بســیار فراوانی در قضاوت مخاطب دارد. 
با حمید عبداهلل زاده، کارگردان جوان این مستند 
گفت و گویی ترتیب دادیم که در ادامه می خوانید:

 آقای عبداهلل زاده چه چیزی موجب شد تا 
سراغ این سوژه حساس و خطرناک بروید؟

اولین چیزی که توجه مستندساز جنگی را جلب 
می کند این است که به خط مقدم برود، اما باید 
در مستندسازی مان بیش از هرچیز به مخاطب 
فکر کنیم. وقتی می خواستم تولید اثری را آغاز 
کنم، در ابتدا مخاطب و طرز تفکر او را بررســی 
می کردم و می گفتم چگونه می توانم شبهه های 
شــکل گرفته در ذهن او را جواب دهم. وقتی ما 

رفتیم دنبال این سوژه، زمانی بود که طرفداران 
داعش در ایران خیلی فعال شده بودند و تبلیغات 
می کردند. ماهم می خواستیم سوژه ای پیدا کنیم 
که مقایســه ای بشود بین الگوی خالفت موصل 
اهل ســنت و آنچه که دنبال پیاده سازی آن در 

ایران بودند.
به عقیــده بنده ما باید یک قدم جلو تر از جامعه 
باشیم و جامعه را بشناسیم و از سوژه های موجود 
در منطقه استفاده کنیم. موقعیت بحرانی بر روند 
مستندسازی اثر می گذارد و هیچ چیز در مستند 
جنگی دست کارگردان نیست و همه با او مخالف 
هستند. در هنگام مستندسازی خودم را از برخی 
آدم ها پنهان می کردم که نخستین آن ها ایرانی ها 
بودند؛ چرا که می خواستند همه چیز را با آن ها 

هماهنگ کنیم.

 ســاخت یــک مســتند جنگی چه 
چالش هایی دارد؟

اگر با فرمانده گروه ها هماهنگ نباشــیم باید از 
آن ها پنهان شویم. همیشه چالش ها و سدهایی 
در راه مستندســاز است که نباید به آن ها توجه 
کرد؛ چون تجربه می گوید هــر تصویری بدون 
هماهنگی گرفته شده بهتر است و همواره سعی 

کردیم با گروه های بومی ارتباط بگیریم.
اگر مستندساز بتواند به زبان بومی لوکیشن مورد 
نظرش حرف بزند، مسیرش هموار تر خواهد بود. 
اکثر اوقات در کارهای جنگی یک بحران وجود 
دارد و آن هم کسانی هستند که مانع کار تولید 

می شوند. 
ما از هر چیزی که احساس کنیم به قدر کوچکی 
در کارمان اثــر می گذارد باید اســتفاده کنیم. 
انتخاب دیالوگ به دیالوگ اثر من بر اساس تک 
خطی ای بود که برای کارم در نظر گرفته بودم و 
تنهــا به دنبال این نبودم که کاری کنم که برای 

مخاطب جذاب باشد.
اما در این مســتند بیشــترین مشکل ما حضور 
آمریکایی هــا بــود. آن ها قبــل از ورود ما حتی 
خبرنگارهای واحدمرکزی خبر را با فشار به ارتش 
عراق بیرون کرده بودند. آن موقع شــهر موصل 

دست ارتش عراق بود.
الزم به ذکر است »برنامه به اضافه مستند« امروز 
ســاعت ۲۰:3۰ از شبکه مســتند سیما پخش 
خواهد شــد و به بررسی این مستند می پردازد. 
بازپخــش آن روزهای چهارشــنبه )۲3 خرداد( 
ســاعت 9 و جمعه )۲5 خرداد( ساعت 13:3۰ 

است.

سینما

ایلنا: رئیس انجمن سینماداران با اشاره به آخرین وضعیت 
نمایش مسابقات جام جهانی فوتبال در سینماها گفت: »مجوز 
نمایش مسابقات جام جهانی روسیه در سالن های سینمایی 
از ســوی وزارت ارشاد صادر شده و فعالً با نمایش ۶ مسابقه 

موافقت شده است. 
از این ۶ مســابقه، 3 مســابقه به بازی های ایران اختصاص 
دارد و 3 بازی دیگر هنوز مشــخص نشده اســت«. او ادامه 
داد: »رایزنی های الزم با نیروی انتظامی انجام شده و نیروی 
انتظامی موافقت و تمایل خود را برای برگزاری این برنامه در 
سینماها اعالم کرده است، اما ما همچنان منتظر مجوز رسمی 

و مکتوب نیروی انتظامی هستیم«. 

 قیمت بیشتر از ۲۰ تومان مجاز نیست
اشــرفی درباره قیمت بلیت تماشای مســابقات فوتبال در 
سالن های سینما گفت: »قیمت پیشنهادی سینماداران برای 
هر سانس برای هر نفر ۲۰ هزار تومان است البته ممکن است 
این قیمت تغییر کند اما قطعاً از ۲۰ هزار تومان بیشتر نخواهد 

بود«. 
او درباره اینکه مسابقات فوتبال در کدام سالن های سینما به 
نمایش درخواهد آمد، گفت: »همه سالن های سینما می توانند 
مســابقات را پخش کنند، اما برای پردیس های ســینمایی 
و سینماهایی که چند ســالن دارند، سقف تعیین کرده ایم. 
پردیس های سینمایی که مثالً پنج سالن دارند فقط می توانند 

در دو سالن فوتبال نمایش بدهند«.
اشــرفی با بیان این مطلب که »جدول تعیین ســالن های 
سینمایی بزودی منتشر می شود«، ادامه داد: »در سینماهای 

ســرگروه، سالنی که به عنوان سرگروه اعالم شده، مسابقات 
فوتبال را نمایش نمی دهند و فقط در ســالن های زیر گروه 

مسابقات پخش می شود. 
در پردیس های سینمایی نیز سالن سرگروه نباید مسابقات 
فوتبــال را نمایش بدهد بلکه باید ســالن دیگری به این امر 

اختصاص پیدا کند«. 
رئیس انجمن سینماداران درباره مخالفت برخی تهیه کنندگان 
با نمایش مسابقات فوتبال در ســینماها اضافه کرد: تجربه 
دوره های گذشته نشــان می دهد در زمان پخش مسابقات 
فوتبال و بخصوص بازی هــای تیم ملی ایران، درصد حضور 
مخاطبان در سالن های سینما برای تماشای فیلم کاهش پیدا 

می کند. 

 هنوز چیزی قطعی نیست
البته ما سهم و درصد صاحبان فیلم ها و پخش کنندگانی که 
ســانس نمایش آثار آنها با نمایش مسابقات فوتبال همزمان 

می شود را قطعاً پرداخت خواهیم کرد. 
بلیت فروشــی این مسابقات به صورت اینترنتی خواهد بود و 
زنان، مردان و خانواده ها می توانند در کنار یکدیگر به تماشای 

مسابقات فوتبال در سینماها بنشینند.
سعیدی مدیر روابط عمومی سینما آزادی با تأکید بر اینکه 
هنوزهیچ چیزی مشخص نیست به روزنامه »ابتکار« گفت: 
»مصاحبه آقای اشرفی، رئیس انجمن سینماداران را خوانده ام. 
فقط می توانــم این را بگویم که امروز جلســه اصلی برگزار 
می شود و شــرایط و ضوابط اعالم می شــود و در ادامه این 

موضوع را برای مردم خبررسانی خواهیم کرد.«

آخرین وضعیت نمایش مسابقات جام جهانی فوتبال در سینماها

۲0 هزار تومان؛ حداکثر قیمت بلیت ها

وقتی ما رفتیم دنبال این سوژه، 
زمانی بــود که طرفداران داعش 
در ایران خیلی فعال شده بودند. 
ماهم می خواستیم سوژه ای پیدا 
کنیم که مقایســه ای بشود بین 
الگوی خالفــت موصل و آنچه که 
دنبــال پیاده ســازی آن درایران 

بودند

آنچه می خوانید



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
با معيارهاى امروز اگر حساب كنيد، 
11 سالگى آن هم براى دختر خانم ها 
هنوز سن كودكى و غرق شدن در بازى هاى كودكانه 
اســت.حتى با حســاب و كتاب 210 سال پيش، 
دخترهــاى 10 يا 11 ســاله اگرچه خيلى كودك 
به حســاب نمى آمدند اما در جامعه آن روزكســى 
نمى توانست تصور كند دختركى 11 ساله مى تواند 
به جاى مشغول شــدن به كارهاى روزمره خانه يا 
بازى هاى همسن و ساالنش، غرق در مطالعه كتاب 
شــود و بهترين تفريحش درس خواندن باشد! بانو 
«نصرت الملوك امين» اما از همان كودكى هاى 021 
سال پيش، اهل غرق شدن در كتاب و مطالعه بود. 
آن قدر كه در كالس درس، وقتى معلم در پاسخ به 
پرسش  هاى شرعى خانم ها درماند و گفت: «... شما 
بايد از يك مجتهد ســؤال كنيد...» نصرت الملوك 
سخت به فكر فرو رفت كه چرا در ميان زنان، مجتهد 
وجود ندارد؟ آن زمان اگرچه 11 سال بيشتر نداشت 
اما اين پرسش روزها و شب هاى بعد از ذهنش بيرون 
نرفت و البه الى آرزوها و مشغوليت هاى كودكانه اش 

گم نشد. ماند تا سى و چند سال بعد....

 تك دختر بابا
نَقِل بيش از 130 سال پيش است يعنى سال 1265 
كه خدا آخرين فرزند و تنها دختر را به خانواده «سيد 
محمد على امين التجار» مى دهد. پدر از بازرگانان 
متدين و سرشناس اصفهان و بلكه ايران است و مادر 
هم از جمله ســادات نيكوكار و شهره شهر. سال ها 
انتظار كشــيده اند تا خدا به آن ها دخترى بدهد و 
حاال همه چيز آماده است تا «نصرت الملوك»، تك 
دختر آقاى بازرگان، بشــود سوگلى خانه و خانواده 
و دختر لوس بابا و جورى بار بيايد كه فردا كســى 
نتواند بگويد باالى چشم شــاهزاده خانم ابروست! 

بشــود دختر ُدردانه اى كه هزار جور ناز و ادا و اطوار 
دارد و دســت هرچه «عليمردان خان» را از پشت 
مى بندد. اما نه «امين التجار» و همسرش از آن پدر و 
مادرهاى «نُُنر پرور» اند و نه به نظر مى رسد «نصرت 
الملوك» كوچك اهل اين حرف ها باشد. تازه چهار 
ســالگى را تمام كرده كه پدر و مادر بر خالف رسم 
معمول خانواده هــاى آن روزگار، او را به مكتبخانه 
مى فرســتند. دوباره تكرار مى كنيم: نَقل 130 سال 
پيش است كه درس خواندن دخترها حكايت نادر 

و عجيب و غريبى بود! 

 از تنبلى نبود
پس از 11 سالگى و آن پرسش اساسى: «چرا مجتهِد 
زن نداريم»؟ پدر و مادر وقتى عالقه دخترشان را به 
درس و يادگيرى زبان عربى ديدند، موافقت كردند 
كه به قول امروزى ها برايش معلم خصوصى بياورند. 
البته نه از آن معلم خصوصى هايى كه پدر و مادرها 
براى جبران تنبلى ها و يا كم و كاســتى هاى هوش 
و استعداد فرزندشان مى آورند. بانو «امين» در باره 
آن دوران گفته اســت: «پــدر و مادرم مواظب من 
بودند كه در ضمير و درونم ســوءاخالق وارد نشود 
و اســتعدادهايم شكوفا شود... من در زمان كودكى 
و اوايل جوانى بســيار مايــل و حريص به مطالعه 
كتاب هــاى علمى و گوش دادن بــه مواعظ دينى 
بودم... هرگاه نزديكانم مشغول به تفريح مى شدند 
من به مطالعه مشــغول مى شدم و آن ها مرا طعنه 
مى زدند و بر من اعتــراض مى كردند و مى گفتند: 
چگونه تو مشــغول به مطالعه مى شوى و تفريح را 
رها مى كنى؟ اين كار عاقالنه نيست بلكه از بطالت 

و كسالت است»!  

 خانم خانه دار 
بى تعارف مى پرسم... االن چند نفر از من و شما به 

اين فكــر افتاده ايم كه: خب... با وجود پدر و مادرى 
تا اين حد روشــن بين و دلسوز، وضع مالى خوب، 
معلم ها و اســتادان خصوصى، بدون هيچ دغدغه و 
دلواپسى مادى و غيرمادى، مگر «بانو امين» شدن 
كار دشــوارى اســت؟ اگر قرار باشد فقط يك نگاه 
مختصر به اول و آخر زندگينامه نخســتين بانوى 
مجتهد ايرانى بيندازيم، بدون شك پاسخ مناسبى 
براى اين سؤال پيدا نمى كنيم. اما خوب است بدانيد 
بــا وجود همه آنچه در بــاره كودكى و اوضاع مالى 
مناســب و... گفتيم، بانو «امين» از جمله دخترانى 
نيست كه الى پر قو و البه الى برگ هاى كتب درسى 
بزرگ شده و فقط براى عالم و مجتهد شدن تربيت 
شود. تك دختر آقاى «امين التجار» در 15 سالگى 
به عقد پســرعمويش در مى آيد تا بشود خانم خانه 
خودش و مادر آينده فرزندانش. در ضمن خودش را 
محك بزند كه چقدر از آن عشــق و عالقه به درس 
خواندن در كنار مشــكالت زندگى مستقل، خانه 

دارى، فرزند دارى، همسردارى و... رنگ مى بازد؟

 استعدادى كه دفن نشد
دو سال از زندگى مشترك گذشته بود كه نخستين 
فرزند به دنيا آمد و بانو «امين» لذت و دشوارى هاى 
مادر شدن را هم تجربه كرد. با اين همه هنوز چيزى 
از عشق و عالقه اش به يادگيرى علوم كم نشده بود. 
اســتعدادى را در خودش كشف كرده بود و سخت 
اصرار داشــت كه نبايد اين استعداد زير آوار خرافه 
دفن شود و يا اجازه بدهد توفان تجددى كه داشت از 
سمت غرب مى وزيد تا حجاب و عفت زنان را بربايد، 
آن را بــا خود ببرد. با تالش و موافقت همســرش، 
آيت اهللا آقا ســيد على نجف آبادى كه از مدرسان و 
مجتهــدان درجه يك اصفهان بــود پذيرفت براى 
تدريس علوم دينى به خانه آن ها بيايد. اســتادان 
بعدى آيت اهللا زفره اى، آقا ميرزا على اصغر شــريف، 

شيخ مرتضى مظاهرى و... بودند. دوران رشد و كمال 
آغاز شده بود. راهى كه بانو «امين» انگار يقين داشت 
اگرچه حاال حاالها به پايان نخواهيد رســيد اما به 

اجتهاد خواهد رسيد.

 صوفى نشود صافى...
نزديك به 27 سال تالش تا رسيدن به اجتهاد، آسان 
نگذشت. مادرى كردن براى هشت فرزند كه هفت 
تاى آن ها به دليل بيمارى هاى عالج ناپذير آن دوران 
از دنيا رفتند، مديريت خانه و خانواده، نشستن پاى 
درس هاى دشوار استادان مختلف، مطالعه بى امان، 
تأليف كتاب هاى ارزشــمند و... كار آســانى نبود. 
استادانش پس از فوت چندمين فرزند او فكر كرده 
بودند ديگر نمى تواند درس را مثل قبل دنبال كند 
اما با كمال تعجب دو روز بعد پيغام رسيد كه: براى 
ادامه درس تشريف بياوريد! «محمد على» تنها فرزند 
بازمانده اش كه سال 1386 از دنيا رفت در اين باره 
گفته است: «... روزى به ايشان گفتم شما كه يك زن 
عالمه فاضله موحد به تمام معنا هستيد؛ چرا بايد اين 
قدر زجر و درد بكشيد؟ گفتند صوفى نشود صافى تا 
در نكشد جامى، من بايد خالص شوم؛ اين ها امتحان 

است من بايد امتحان بدهم». 

 تولد جديد
40 ســالگى را گذرانده بــود كه اجازه اجتهاد 
را از آيــت اهللا محمد كاظم شــيرازى، شــيخ 
عبدالكريــم حائرى يزدى و ابراهيم حســينى 
شــيرازى اصطهبانــى گرفت و ســپس اجازه 
روايــت را از آيت اهللا شــيخ محمدرضا نجفى. 
نگارش كتاب هاى ارزشــمندش نيز از همين 
ســال ها آغاز شــد و تا ســال ها بعــد ادامه 
يافت. اگرچه در بــاره اش گفته اند خيلى اهل 
سياســت نبود اما در افتادن او بــا اقدام هاى 
«رضاخان» در زمينه كشف حجاب و سخنان 
و نوشــته هايش در اين باره نشان مى دهد بانو 
«امين» از مســائل  و مشكالت سياسى جامعه 
خود بى خبر نبوده اســت. راه اندازى «مكتب 
فاطمــه(س)» و دبيرســتان دخترانه «امين» 
از ديگر فعاليت هــاى پس از دوران اجتهادش 
اســت. عالمه محمد تقى جعفــرى در باره او 
گفته اســت: «... به طور قطع مى توان ايشــان 
را يكى از علماى برجســته عالم تشيع معرفى 
نمود... بايد او را از گروه نخبه دانشــمندان به 
شــمار آورد كه به اضافــه فراگرفتن دانش به 

تولد جديد در زندگى نيز نائل مى شوند».  
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

چقدر دور شده ايم!
 ايستگاه/ اميد ظرافتى خانواده 
عروس با ضرب المثل «كى داده 
كى گرفتــه؟» غائله را ختم كرده 
و با يك صلوات و شــيرين كردن 
دهانشان امضاى آقا داماد را پاى 
سند ازدواج مى اندازند و شاه داماد 
هم كــه هنوز داغ اســت و توى 
دلــش مى گويد «كــى داده كى 
گرفته؟» و چند هزار سكه مهريه 
را به جان مى خرد و وسط هلهله: 
«نون و پنير آورديم، دخترتون رو 

برديم»، ناپلئونى را توى دهانش مى گذارد!
اين عاشق دل خسته اما زبانم الل فردا روزى با عروس خانم به تفاهم 
نمى رســد و پايش را مى كند توى يك كفش كه طالق! عروس خانم 
هم كه با لباس ســفيد آمده بود خانه آقا داماد و مى خواست با لباس 
سفيد از اين خانه خارج شود، مهرش را مى گذارد اجرا تا شاه داماد به 
غلط كردم بيفتد! اما ديگر دير شــده. گل پسر ما هرچه مى گويد غلط 
كردم فايده اى ندارد و عروس خانم مهرش را مى خواهد! در نتيجه آقا 
داماد هم لج مى كند و مى گويد حاال كه اين طور شد طالقت نمى دهم! 
عروس خانم هم كه مى بيند هوا پس اســت حكم جلب اين عاشق دل 
خسته را مى گيرد و شاخ شمشاد ما تا به خودش بيايد مى بيند افتاده 
توى هلفدونى و دارد آب خنك نوش جان مى كند! اين طور مى شــود 
كه طبق گفته مدير عامل ســتاد ديه كشــور تعداد زندانيان بدهكار 
مهريه در كشور از مرز 3000 نفر هم عبور مى كند و باتوجه به افزايش 
شــديد قيمت ســكه و با عنايت به اين موضوع كه شاه داماد از توى 
زنــدان نمى تواند كار كند و پول خريد ســكه را در بياورد، اين تعداد 
زندانى مهريه نه تنها كم نمى شود، بلكه روز به روز هم بيشتر مى شود!
حاال شما به اين 3000 نفر، چندين هزار نفر ديگر كه خارج از زندان 
درگير پرداخت مهريه هســتند و چندين هزار نفرى كه با هر فالكتى 
بوده مهريه را پرداخت كرده اند را هم اضافه كنيد! نه اينكه ما بخواهيم 
زبانم الل از قوانين ايراد بگيريم يا ســنت مهريه را زير سؤال ببريم يا 
جوان ها را از ازدواج بترسانيم...نه! اما انگار خيلى هايمان فلسفه مهريه 
و آيه «وآتُو الِنسَأ َصُدقاتِِهنَّ نَْحًل» را از ياد برده ايم. انگار خيلى هايمان 

ازدواج ساده و مهريه حضرت فاطمه(س) را هم فراموش كرده ايم.
كافيســت گشتى در دادگاه هاى خانواده بزنيد، آمار زندانيان مهريه را 
ببينيد و تعداد طالق ها را بشــماريد. خوب كه نگاه كنيد مى بينيد ما 

چقدر از سنت هاى اهل بيت(ع) دور شده ايم!

تلنگر

ميدان جنگ 200 سال پيش
 ايســتگاه   « واگرام» در حال حاضر يك منطقه مسكونى در اتريش است، 
اما 200 و چند سال پيش وقتى ناپلئون بناپارت مجبور شد 300 هزار نيروى 
نظامى را رديف كند تا با 200 هزار آلمانى بجنگند، ميدان يك جنگ دهشتناك 
و خونين بود كه 55 هزار كشته برجاى گذاشت. خبرگزارى «فارس» ديروز به 
نقل از «فاكس نيوز» خبر داد كه درست زير خاك هاى يك مزرعه كشاورزى 
در اين شــهر كوچك، آثار جالبى از اين جنگ بزرگ پيدا شــده است. پس از 
اينكه باســتان شناسان اين مزرعه را به دقت حفارى كردند، حاال محققان در 
حال نقشه بردارى از گورستان هاى دسته جمعى، اردوگاه ها و همچنين هزاران 
توپ، گلوله، اسكلت ســربازان و لوازم شخصى آنان هستند كه بر روى زمين 

افتاده بودند.

گزارش از شخص

خانه داِر دانشمند
نخستين بانوى مجتهد ايرانى 22 خرداد1362 چشم از جهان فروبست

روزمره نگارى

ايستگاه/  سرم شلوغ است... مثل دوندگان دو سرعت، امروز موضوعاتى 
در موازات هم مى دوند در ذهنم... البته چند تايشــان كه سرعتى ترند و 
اهل مسابقه، پيشى مى گيرند اما ُخب، متوجه ام كه بقيه هم در حال تقّال 
و عرق ريختن اند! سكه، money back، بايزيد بسطامى، تابه گريل، جام 
جهانى، فنالند، ماشــين كارى، اُملِت قارچ و مارچوبه، داعش، كبد چرب، 

عكاسخانه، بازار مسگرها، ُزلف سپيد.
1-امروز سكه برايم صرفاً يك تكه طالى گرد گرانبها نيست. نام دوستى 

است كه شنيده ام 700 تايش را در اين توفان بخشيده.
2-فروشنده محصوالت آرايشى - بهداشتى يك بِرند، اصرار دارد با حرارت 
و اطوار به ما توضيح دهد كه بخريد و ببريد كه اگر خوشــتان نيامد و با 
پوستتان سازگار نشد، تمام پول خريدتان را عودت مى دهيم. نه يك بار، 

اتوماتيك وار، سه بار پشت هم.
3-و اين پند از بايزيد كه: «يا چنان نماى كه هستى، يا چنان باش كه مى نمايى»

4-تبليغات، بعضى روزها كم روى اعصاب نيســت و اين انگار اوضاع همه 
كانال هاست. پس صداى تلويزيون را نبايد هميشه باز گذاشت تا مثالً يك 

تابه كه بدون روغن، گريل مى كند؛ تمام صبرت را يكجا ببلعد.
5- واقعاً چهار سال گذشت از جام جهانى برزيل؟ از فينال آرژانتين و آلمان 
در ورزشگاه «ماراكاناى ريودوژانيرو» و تماشاى سرمربى تيم پيروز دنياى 

فوتبال، يوآخيم لو...؟ دنيا واقعاً با چه سرعت عجيبى دارد تمام مى شود!
6-در شمال شرق فنالند، مزرعه متفاوت و زيبا وجود دارد. مزرعه اى كه در 
آن تقريباً 1000 مترسك روبه رو ى شما مى ايستند. لشكر عروسك هايى از 

چوب و پوشال با لباس هاى شاد و رنگارنگ.
7-در بعضى از روســتاهاى همدان به جاى تعميرگاه نوشته اند، ماشين 

كارى! اين را امروز از روى چند عكس اختصاصى سفرمان كشف كردم.
8-ســاراى عزيز تصويرى از غذاى سحرى شان را مى فرستد برايم. اُملت 
قارچ و مارچوبه. كدبانووار ميزش را چيده، اما چه كنم كه با خواندن واژه 

قارچ، دلم غرقآب مى شود!
9-كتاب «من در رقه بودم» خاطرات ابوذكريا، عضو جداشده از گروه تروريستى 
داعش را خريده ام كه مى دانم تا نخوانم، نمى گذارد بر مدار آرامش باشم.

10-اصالً وقتى نزديك نيمى از ايرانى ها و اكثريت اعضاى خانواده خودت 
مبتال به اين بيمارى اند، مى توان به انباشته شدن چربى در سلول ها فكر 

نكرد؟ به الغرى؟ به سركه سيب، به شيرين بيان، سبزيجات خام؟
11-قديم هــا كه آتليه ُمد نبود، مى گفتند رفتيم عكاســى. امروز من در 
عكاسخانه قديم و سرپاى شهرمان مأموريتى داشتم كه خالى از لطف نبود.

12-مشاغل منسوخ در ســرم دوره افتاده اند امروز... مسگرى، نمدمالى، 
حالجى، چلنگرى، آسيابانى، گرمابه دارى. يادشان خوش.

13- نشسته ام كنار آقاجان و به ُزلف يكدست برفى اش نگاه مى كنم. ابدا 
شباهتى با مرد مومشكى توى قاب ندارد! آن جوان، 19 بهار را گذرانده بود 

و همنشين ام، پدربزرگى است كه اميدوارم قدر چروك هايش را بدانم.

چنان باش
 كه مى نمايى

 رقيه توسلى  

ايستگاه / در دوره قبلــى جام جهانى 
بعد از اولين ديدار ايران مقابل نيجريه، 
عكس هاى «عليرضا حقيقى» دروازه بان 
ايران سوژه شبكه هاى اجتماعى خارجى 
شــد. كاربران فضاى مجازى حســابى 
شــيفته چهره دروازه بان ايران شدند. 
ماجرا تــا جايى باال گرفــت كه حتى 
بسيارى از تماشــاگران حاضر در جام 

جهانى و كاربران فضاى مجازى از حقيقى خواســتگارى كردند! امسال اما چند 
روز پيش از شروع جام جهانى تصاوير بازيكنان خوشتيپ ايرانى مثل عزت اللهى، 
جهانبخش و... ســوژه كاربران خارجى فضاى مجازى شده است! حتى روزنامه 
«ديلى ميل» هم در گزارشــى از تيپ بازيكنانمان حسابى تعريف كرده و گفته 

خوشتيپى ايرانى ها كاربران فضاى مجازى را به اين تيم عالقه مند كرده است!

ايستگاه / «نتانياهــو» با انتشار پيام 
ويديويى در توييتر گفت: «96 درصد 
از زمين هاى ايران با مشــكل كم آبى 
مواجه هستند و آماده ايم به ايرانى ها 
براى غلبه بر بحران آب در اين كشور 
كمك كنيم! همچنين وب سايتى براى 
كاربران ايرانــى راه اندازى مى كنم كه 
در آن روش هاى بازيافت آب تشــريح 

مى شــود!» پس از پيشنهاد مضحك نتانياهو جمعى از كاربران توييتر با راه 
اندازى هشتگ #شمر_زمان نسبت به اين موضوع واكنش نشان دادند كه 
بعضى از آن ها را مى خوانيد: «آبى كه شمر زمان به مردم ايران تعارف مى كنه 
همان امان نامه ايه كه شمر 1400 سال پيش به عباس بن على(ع) تعارف 

كرد...حاضرم از بى آبى بميرم ولى به دست تو سيراب نشم»!

ايســتگاه /اگر فكر مى كنيد مراسم 
افطــارى چهره هاى سياســى فقط در 
كشور ما جنجال به پا مى كنند سخت 
در اشتباه ايد! از دو روز پيش و پس از 
برگزارى مراسم افطارى «اردوغان» در 
استانبول، تصاوير اين افطارى همچنان 
سوژه شــبكه هاى مجازى و رسانه هاى 
مخالف دولت است. تصاويرى كه از اين 

مراسم منتشر شــده نشان مى دهد ميز افطارى اردوغان با نوارى آبى از ميز 
ساير مهمانان جدا شده است. حاال كاربران فضاى مجازى و برخى از رسانه ها 
تصوير اين افطــارى را دركنار تصوير «محرم اينجه»، كانديداى حزب مردم 
جمهورى خواه كه روى چمن ها نشســته و در كنار شهروندان تركيه روزه اش 

را باز مى كند، قرار داده و اردوغان را به جدايى از مردم متهم كرده اند.

 افطارى جنجالىخوشتيپ هاى ايرانى!

مجاز آباد

شمر زمان

زنبورهاى احساساتى
هفته نامه «نيوساينتيست» چاپ 
انگليس به بحث داغ اين روزهاى 
اقتصادى در خصوص استفاده از 
منابع تجديدپذير مى پردازد. اين 
نشريه با انتخاب تيتر «100درصد 
تجديدشدنى» مى خواهد به اين 
پرسش پاســخ دهد كه چگونه 
جهان را روشن نگه داشت بدون 
آنكــه بخواهيم اينگونه كه پيش 
مى رويــم كره زميــن را منفجر 
كنيم. نيوساينتيست همچنين در 
مقاله اى مى گويد كبوترها قابليت 
بســيار قدرتمنــدى در تخمين 

احتماالت دارند و همين طور زنبورها از احساســاتى دقيقاً مانند انسان ها 
برخوردارند.

پايان دادن به سلطه ويندوز
ماهنامه «چيپ» چــاپ مالزى 
كه بــه دنياى رايانــه و فناورى 
مى پردازد، در تازه ترين شــماره 
خــود در گزارشــى بــا عنوان 
«جايگزين ويندوز» سيستم هاى 
عاملى را كه مى تواند به ســلطه 
ويندوز پايــان دهد معرفى كرده 
اســت. اين نشريه سيستم عامل 
عاملى  را سيســتم  «اوبونتــو» 
ســاده تر و امن تــر نســبت به 
ويندوز تشخيص داده و آن را به 
مى دهد.  پيشنهاد  خوانندگانش 
«چيپ» همچنين روش هايى را 

به خوانندگانش معرفى مى كند كه به وسيله آن مى توانند از مورد جاسوسى 
قرار نگرفتن ديتاهايشان اطمينان حاصل كنند.

بهترين مسافرت تاريخ را بساز
ماهنامه «كانسومر ريپورتس» چاپ 
آمريكا در گزارشى با عنوان بهترين 
«مسافرت جاده اى تاريخ» روش هاى 
كاربردى در مسافرت خانوادگى با 
خــودرو را به خوانندگانش معرفى 
مى كنــد. ايــن روش هــا بهترين 
راه بــراى پرداخــت پــول كمتر 
بنزين، ابزارهاى بســيار كاربردى 
در خودرو، هله هوله هاى ســالم و 
بســتن چمدان و كيف مسافرتى 
را به خوانندگانش معرفى مى كند.

«كانسومر ريپورتس» در حاشيه 
اين پرونــده كامل خــود، يك 

گزارش در مورد بهترين خودروهاى شاسى بلند، وانت ها و سوارى هايى را 
كه در مسافرت بهترين هستند نيز به چاپ رسانده است.

نشريات جهان

اينجا درنگ جايز است!
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

ميان انبوه خبرهاى دو هفته پيش، البه الى روزهاى عزادارى، اين خبر شادمانه را انگار گم كرده بوديم. 
وانت هاى حامل جهيزيه هاى تمام ايرانى، اهدايى رهبر انقالب، زير آفتاب داغ مى درخشند. آن ها دارند 

شادمانى و خوشبختى را به خانه زوج هاى جوان سيستان و بلوچستان مى برند.

چه خبر؟
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