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حوادث ايران

هجوم شترمرغ هاى گرسنه
 به شهر 

استراليا: ده ها شترمرغ 
از فــرط گرســنگى و 
تشــنگى به شــهرى در 

استراليا هجوم بردند.
شــهر «اوموس» يكى از 
شــهرهاى دور افتــاده 
استرالياســت كــه بــه 
زيستگاه شترمرغ ها بسيار 
نزديك است. به گفته كارشناســان بحران خشكسالى سبب 
هجوم شترمرغ ها شده و ساكنان اين شهر را نگران كرده است.
«اما اســتنلتون» سخنگوى شوراى شــهر در اين باره گفت: 
بيشتر شترمرغ ها جوان هستند و در جست و جوى غذا به شهر 

هجوم آورده اند.(فارس)

انگيزه عجيب مرد شيطان صفت 
براى آزار يك زن

آمريكا: مرد ديـــوانه آمريكايى براى انتقام از قاتل پسر 14 
ساله اش، دست به جنايتى هولناك زد تا به  زندان برود.

بنا بر گزارش پليس فلوريدا، متهم «جوئل جونز» 49 ساله، 
پس از استخدام يك زن براى نظافت خانه اش وى را مورد 
تعرض قــرار داد، بعد هم با اداره پليــس تماس گرفت و از 
مأموران خواســت تا دســتگيرش كنند. ايــن مرد پس از 
دستگيرى در جلسه دادرســى پرونده اش هدف از اين كار 
را نزديك شــدن به قاتل پسر 14 ســاله اش بيان كرد. وى 
اكنون به 25 ســال زندان محكوم شده است. جوئل گفت: 
براى ورود به زندان فلوريدا و نزديك شدن به قاتل پسرش 
كه سال 2014 ميالدى به قتل رسيده چاره اى جز اين كار 
نداشــته و به اين صورت مى توانسته با قاتل پسرش روبه رو 

شود و انتقامش را بگيرد.(ركنا)

كشتى يونانى ناپديد شد
يونان: منابع دريانوردى از يك فاجعــه تازه در آب هاى آزاد 

خبر دادند.
يك نفتكش با 19 خدمه در آب هاى گابون در غرب آفريقا كه 
محل تردد دزدان دريايى است، ناپديد شده و يك هفته است 

هيچ اطالعى از سرنوشت آن وجود ندارد.
شركت كشتيرانى لوتوس مســتقر در آتن در بيانيه اى اعالم 
كرد: ارتباط با نفتكش پانتلنا كه در پاناما ثبت شــده اســت، 
در 14 اوت (23 مرداد) زمانى كه در 17 مايلى بندر ليبرويل 

گابون قرار داشت، قطع شد.
دولت گرجســتان اعالم كرده كه 17 نفر از شــهروندان اين 
كشور در پانتلنا خدمت مى كردند. دو خدمه ديگر اين كشتى 

روس هستند.
لوتوس درباره محموله و خدمه اين كشتى كه از آن براى حمل 
نفت يا مواد شــيميايى استفاده مى شــود، جزئيات چندانى 

منتشر نكرده است.
طبق آمار رهگيرى كشتى رويترز، كشتى پانتلنا در مسير خود 
از شهر لوم به ليبرويل بوده و آخرين بار در ساعت 9 بعد از ظهر 

13 اوت نزديك سواحل گابون مشاهده شده است.
اگرچه دزدى دريايى در جهان كاهــش يافته اما خليج گينه 
به هدف بزرگى براى دزدان دريايى تبديل شده كه محموله 
كشــتى ها را ربوده و باج درخواســت مى كنند. موارد دزدى 
دريايى يك دهه پيش عمدتاً در سواحل شرق آفريقا بخصوص 

آب هاى سومالى گزارش مى شد.(ميزان)

مرگ نوجوان مشهدى
 زير آوار غار  يخى كوهرنگ
خط قرمز: نوجوان 15 ســاله مشهدى 
به دليل ريــزش غار يخــى در كوهرنگ 
چهارمحال وبختيارى جان خود را از دست 
داد. براســاس اعالم جمعيت هالل احمر 
كوهرنــگ، در اين حادثه كــه بعدازظهر 
پنجشنبه روى داد، تعدادى از گردشگران 
هنگام بازديد از غار يخى، به دليل ريزش 
يخ دچار مصدوميت شــدند كــه يكى از 

گردشگران كه نوجوان مشــهدى بوده است، جان خود را از دســت داد.  در اين 
حادثه همچنين تعدادى از گردشگران مجروح شدند كه براى ادامه درمان به مراكز 

پزشكى اعزام شدند.

جايگاه هاي سوخت خراسان رضوي
 با انباشت فرآورده مواجهند

خط قرمز: معاون سياســي امنيتي دادستان مركز خراســان رضوي گفت: 
هيچ گونه مشكلي در تأمين خوراك مورد نياز جايگاه هاي عرضه سوخت در اين 

استان وجود ندارد و بيشتر جايگاه ها با انباشت سوخت مواجه هستند.
قاضي حسن حيدري روز جمعه به خبرنگارما اظهار داشت: روز پنجشنبه برخي 
جايگاه هاي سوخت با مشكل مواجه بودند كه رسيدگى به موضوع بالفاصله در 
دستور كار دادسرا قرار گرفت. وي افزود: اين مشكل مربوط به اينترنت بود كه 
به سرعت حل شــد و هم اينك تمام جايگاه ها در سطح خراسان رضوي داراي 
سوخت بنزين هستند و تنها مشــكل فعلي كمبود گنجايش در جايگاه ها مي 
باشد و سوخت آن ها بيشتر از ظرفيت تأمين شده است. روابط عمومى شركت 
ملى فرآورده هاى نفتى منطقه خراسان رضوى نيز در باره ماجراى كمبود بنزين 
در جاده هاى استان اعالم كرد: هيچ گونه كمبودى از نظر سوخت در هيچ يك 
از جايگا ه هاى سطح جاده هاى استان وجود ندارد و وقفه پيش آمده در توزيع، 
مربوط به مشــكالت مخابراتى و اينترنتى بوده و براى جايگاه هايى كه مشكل 

سوخت داشته اند، به ميزان كافى سوخت ارسال شده است.

دختر مشهدى نام قاتلش را با خون خود نوشت
كاهانى مقدم: دختر جوانى كه با ضربات چاقو در يك منزل مســكونى 
كشته شده بود در حالى كه آخرين نفس هايش را مى كشيد، نام قاتل خود 
را با خونش روى ديوار نوشت. به گزارش خبرنگار ما، ساعت 1 و 30 دقيقه 
بامداد چهارشنبه وقوع جنايتى در يك منزل مسكونى در خيابان ايثارگران 

مشهد به قاضى ويژه قتل عمد اعالم شد. 
دقايقى بعد با حضور قاضى احمدى نــژاد و كارآگاهان اداره جنايى 
پليس آگاهى خراسان رضوى در محل، مشخص شد دخترى حدوداً 
20 ساله با ضربات متعدد چاقو به قتل رسيده است. در بررسى هاى 
اوليه در محل جنايــت نوشــته اى روى ديوار نظر مقــام قضايى و 
كارآگاهــان را به خود جلب كرد و مشــخص شــد كــه قربانى اين 
جنايت در آخريــن لحظات عمرش با خون خود روى ديوار نوشــته 
بود «سجاد مرا زد».  همچنين وجود موهاى مردانه بين انگشتان مقتول 
حكايت از آن داشت كه دختر 20 ساله در برابر خواست شوم قاتل به دفاع از 
خود پرداخته و به قتل رسيده است. با به دست آمدن اين اطالعات، قاضى 
ويژه قتل ضمن صدور دستور انتقال جسد به پزشكى قانونى، دستورهاى 
ويژه اى را براى شناسايى و دستگيرى متهم به قتل فرارى (سجاد) صادر 
كرد كه با پيگيرى هاى كارآگاهان ويژه جنايى، ســجاد درحالى كه انتظار 
دستگيرى نداشت و از ديدن كارآگاهان بهت زده شده بود، به دام افتاد. او 
پس از هشت ساعت بازجويى، سرانجام به قتل دختر خاله اش اعتراف كرد.

تحقيقات بيشتر براى دســتيابى به جزئيات و انگيزه ارتكاب اين جنايت 
درحال انجام است.

حوادث جهان

 ســاله مشهدى 
به دليل ريــزش غار يخــى در كوهرنگ 
چهارمحال وبختيارى جان خود را از دست 
داد. براســاس اعالم جمعيت هالل احمر 
كوهرنــگ، در اين حادثه كــه بعدازظهر 
پنجشنبه روى داد، تعدادى از گردشگران 
هنگام بازديد از غار يخى، به دليل ريزش 

 

عقيل رحمانى: اواخر هفته گذشــته طى 
يك اقدام هماهنگ و مشــترك بين ســپاه 
ناحيه حر مشــهد، معاونت بازرسى سازمان 
صنعت، معدن و تجــارت و پليس اطالعات 
و امنيت عمومى خراســان رضوى، محموله 
عظيم چاى غير قابل مصرف در مشهد كشف 

و توقيف شد.
مهدى مقدسى، كارشناس مسئول معاونت 
بازرسى ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان رضوى در تشــريح كشف محموله 
عظيم چاى هاى بى كيفيت به قدس گفت: 
چند روز پيش نيرو هاى اطالعات و عمليات 
سپاه ناحيه حر مشهد موضوع احتكار حجم 
عظيم چــاى را در محدوده جاده ســيمان 
به اين معاونت اطالع دادنــد. باتوجه به كار 
دقيق و شــبانه روزى كه نيروهاى بسيج در 
محل صورت داده بودند مشــخص شد كه 
هر لحظه امكان دارد مالك بار محموله را از 

محل خارج كند.
كارشناس مســئول اداره بازرسى سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان ادامه داد: 
باتوجه به مستندات موجود، همراه با عوامل 
سپاه ناحيه حر مشهد به محل مراجعه شد كه 
پس از ورود به انبار مذكور مشخص گرديد 
تعداد زيادى كيسه هاى چاى روى هم چيده 

و در محل دپو شده است!
مهدى مقدســى بيان داشــت: به سرعت 
كارشناسان معاونت بازرسى سازمان صنعت، 
معدن و تجارت محتويات كيســه ها را مورد 
بررسى قرار دادند كه در پى اين اقدام معلوم 
شد كيســه ها مملو از چاى هاى بى كيفيت 

است!
در پايان بازرســى همچنين مشــخص شد 

حدود 100 تن چاى در انبار حاشــيه شهر 
دپو شده اســت. پس از بررســى ها به اين 
نتيجه رسيدند كه احتمال تقلب پر رنگ تر 
از احتكار اســت. بر همين اساس حدود 16 
نمونه از محموله عظيم چاى برداشــته شد 
تا كارشناسى بيشــتر روى محموله صورت 

پذيرد. از سوى ديگر 
هم محموله در محل 

توقيف شد.
 كارشــناس مسئول 
اداره بازرسى سازمان 
صنعــت، معــدن و 
تجارت تصريح كرد: 
در ادامه روى تعدادى 
از نمونه هــاى اخذ 
شده كار كارشناسى 
صورت گرفت و پس 
از آن اعالم شــد كه 

محموله مذكور به هيچ عنوان قابليت مصرف 
انســانى ندارد و اين احتمال وجود دارد كه 
محموله مكشــوفه با برخى نمونه هاى چاى 

درجه 2 و... مخلوط و راهى بازار شود.
از ســوى ديگر هم برخى ادعاها از ســوى 
مالك مبنى بــر صــادرات محموله وجود 
دارد كــه موضوع در 
حال بررســى است، 
مصــرف  هرچنــد 
بى كيفيت  محموله 
كــه ظاهــر آن هم 
گوياى بســيارى از 
ناگفته هاست، در آن 
سوى مرز ها نيز بعيد 

به نظر مى رسد.
وى ادامه داد: با اعالم 
نظــر كارشناســى 
و مشــخص شــدن 

بى كيفيتــى چاى هاى مذكــور، پرونده اى 
افزون بر 360 ميليون تومان و تحت عنوان 
تقلب براى عامل دپوى محموله تنظيم و به 

تعزيرات حكومتى استان ارسال شد.
درحالى كــه پرونــده تخلــف مذكور به 
تعزيرات حكومتى اســتان ارســال شده 
اســت، اما تحقيقات ما براى كشف ديگر 
زواياى ماجرا و روشــن شــدن محل هاى 
احتمالى عرضه اين نــوع چاى بى كيفيت 
در دســتور كار قــرار دارد. درصورتى كه 
كارشناسان ما در سطح بازار نمونه هايى از 
محموله را كشف كنند به سرعت نسبت به 

توقيف آن نيز اقدام خواهند كرد.
در ادامه سرپرست دادسراى  انقالب مشهد 
هم در اين زمينه گفت: ســه شنبه گذشته 
از ســوى نيرو هاى عمل كننده اى كه محل 
دپوى محموله 100 تنى چاى را شناسايى 
كرده بودند، اطالعاتى به دست ما رسيد كه 
عامل دپوى محموله عظيم چاى قصد دارد 
محموله را از انبار خارج كند، اين درحالى بود 
كه چاى ها در محل و توسط معاونت بازرسى 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 

توقيف شده بود.
اين مقام قضايى در حالى كــه از رصد هاى 
24 ساعته عوامل ســپاه ناحيه حرمشهد در 
محل براى جلوگيرى از انتقال محموله عظيم 
چاى هاى بى كيفيت قدردانى كرد، ادامه داد: 
باتوجه به اين موضوعات از مأموران اطالعات 
و امنيت عمومــى نيروى انتظامى اســتان 
خواسته شد به سرعت در محل حاضر شوند 
و موضوع را بررسى و در صورت نياز محل را 
پلمب كنند كه همين اقدام هم صورت گرفت 

و محل پلمب گرديد.

كشف 100 تن چاى غير قابل مصرف در مشهد

پذيرد. از سوى ديگر 
هم محموله در محل 

 كارشــناس مسئول 
اداره بازرسى سازمان 
صنعــت، معــدن و 
تجارت تصريح كرد: 
در ادامه روى تعدادى 
از نمونه هــاى اخذ 
شده كار كارشناسى 
صورت گرفت و پس 
از آن اعالم شــد كه 

رحمانى: دادستان عمومى و انقالب مركز استان خراسان رضوى 
گفت: در پــى نارضايتى هاى مردمى از تخريــب ارتفاعات جنوبى 
مشهد جهت احداث كمربند جنوبى و در راستاى صيانت ازحقوق 
عامه موضوع در دستوركار شــوراى حفظ حقوق بيت المال استان 
خراســان رضوى قرار گرفته است و دادســتان محترم كل كشور 

پيگير اين موضوع نيستند.
قاضى صادقى افزود: با توجه به تخريب طبيعت در ارتفاعات جنوبى 
مشهد و از بين بردن چشمه ها و آبراهه ها كه در منطقه كامًال مشهود 
اســت، در بين مردم و ســمن هاى محيط زيســتى نارضايتى هاى 
گسترده اى ايجاد شد، بر همين اساس و با توجه به مطالبه مردمى و در 

راستاى حفظ حقوق عامه دستگاه قضايى به موضوع ورود پيدا كرد.

اين مقام قضايى تصريح كرد: با اســتناد به گزارش هاى ارائه شده از 
سوى سازمان بازرسى استان و ديگر دستگاه هاى مسئول، در نهايت 
برابر تصميم شوراى حفظ حقوق بيت المال استان، ادامه فعاليت پروژه 

كمربند جنوبى با كاربرى ترافيكى و حمل و نقلى متوقف شد.
باتوجه به همين اتفاقات اميدواريم بزودى شــاهد تغيير كاربرى اين 
پروژه و تبديل آن بــه بزرگ ترين پارك جنگلى مشــهد با امكانات 

تفريحى باشيم.
وى در خصوص اينكه آيا موضوع كمربند جنوبى مشهد توسط دادستان 
كل كشور در حال پيگيرى است هم عنوان كرد: مدتى قبل استاندارى 
خراسان رضوى پيرو درخواست رئيس شوراى شهر مشهد فقط مكاتبه اى 
با دادستانى كل كشور داشته اند. در اين زمينه هم دادستانى مركز استان 

پاســخ الزم به همراه داليل ورود شوراى حفظ حقوق بيت المال استان 
خراسان رضوى را به طور مبسوط به مرجع مذكور منعكس كرد.

دادستان مشهد در پاسخ به اين ســوال كه آيا پروژه كمربند جنوبى 
80 درصد پيشرفت داشته است هم اظهار داشت: برخى از مسئوالن 
شهرى اظهار كردند كه چرا جلوى اين پروژه از ابتدا گرفته نشد، اين 
در حالى است كه دستگاه قضايى و ساير دستگاه هاى متولى به موقع 
به موضوع ورود پيدا كردند، ولى برخى دستگاه هاى اجرايى در زمان 
بررسى مستندات پروژه متأسفانه  بدون رعايت ضوابط راهسازى، به 
سرعت نسبت به آسفالت قسمتى از پروژه اقدام كردند تا در رسانه ها به 
شهروندان القا كنند كه اين پروژه 80 درصد پيشرفت فيزيكى داشته 

است، ولى حقيقت اين گونه نيست.

واكنش دادستان مشهد به برخى جنجال هاى رسانه اى:
پيگيرى موضوع كمربند جنوبى مشهد توسط دادستان كل كشور صحت ندارد

مز
 قر

ط
: خ

س
عك

صادق صندوقى روز گذشته در قطعه هنرمندان بهشت زهرا آرام گرفت

وداع با تصويرگر ماندگار خاطرات كودكى
محمدحسين لطيفى در گفت و گو با قدس:

با «به وقت خمارى» به سينماى خودم برگشتم

آيا افكار و انديشه هاى  «يوسفعلى ميرشكاك» 
در آستانه 60 سالگى تغييرى نكرده است؟ 

قلندِر شاعران
هدايت اهللا بهبودى در گفت وگو با قدس آنالين
 از داليل ماندگارى «سفر به قبله» گفت

حج نامه اى از جنس عشق و حيرت 
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گردشگران خارجى درباره حرم امام رضا چه مى گويند؟
جايى مهم تر از تأسيسات هسته اى نطنز

از همان روزهاى اولى كه پاى جهانگردان اروپايى به ايران باز شد، استان 
خراسان بزرگ آن زمان كه بخش زيادى از خاك افغانستان را هم شامل 
مى شــد، همواره يكى از مقاصد مهم آن ها براى سفر بود. در واقع اين جا 
برايشان مثل سرزمينى ناشناخته بود كه كلى جاذبه كشف نشده داشت. 
يكى از آن محل هاى جذاب براى گردشــگران فرنگى، حرم امام رضا(ع) 
بود. جايى كه به خاطر اعتقادات ســفت و ســختى كه آن زمان وجود 
داشــت، به هيچ عنوان حق ورود به اين مكان را نداشتند. بنابر نقل هاى 
تاريخى مشهور آرمينيوس وامبرى تنها گردشگر خارجى بود كه با تغيير 
لباس و كلى اعمال ديگر توانست داخل حرم شود. پس از گذشت حدود 
400-300ســال از آن زمان، حرم امام رضا(ع) هنوز هم براى گردشگران 
خارجى جذابيت دارد و ازقضا ورودشــان به اين مكان مقدس راحت تر از 
گذشته شده است، اما گردشگران خارجى هنوز نمى توانند ذوق و شوق و 

حيرتشان را از ديدن حرم امام رضا(ع) پنهان كنند.

 خبرنگار خبرگزارى ولت آلمان:
مشــهد دومين شــهر بزرگ ايران اســت و اهميت آن به مقبره مردى 
برمى گردد كه بر اساس روايات تاريخى اسالمى يكى از وارثان بى واسطه 
پيامبر اسالم مى باشد.» در ادامه اين گزارش آمده كه اهميت ديگر مشهد 
به دليل قرار گرفتن آن در نزديكى جاده ابريشم است و در گذر زمان نقش 

مهمى در سلسله هاى تاريخى ايران داشته است.
نويسنده اين مقاله مى گويد: شيعيان حداقل يك بار در زندگى خود براى 
زيارت و دعا از اين مكان ديدن مى كنند. مشهد هر ساله 20 ميليون مسافر 
دارد و با مســاحتى حدود 600 هزار متر مربع بزرگ ترين مجموعه حرم 
و مســجد در جهان است، حتى بزرگ تر از حرم كعبه در مكه و حرمين 
كربالست. جالب اين است كه غيرمسلمانان هم دسترسى آزادى به اين 

مكان دارند. 
نه تنها نگاه دشــمنى به آن ها وجود ندارد، بلكه شــيعيان از اينكه غير 
مســلمانان از اماكن آن ها بازديد مى كنند، خوشــحال مى شوند. براى 
افــراد فرقــى نمى كند كه چه جايگاهى دارند. مهندســان، پزشــكان، 
دانشجويان، كارگران و... همه افراد سعى مى كنند به حرم نزديك شده و 
كاشى كارى هاى منقش به خطوط خوشنويسى را لمس كنند. گوشه اى 
مردى ايستاده و آرام به ياد واقعه كربال در سال 680 ميالدى گريه مى كند. 
گوشه اى ديگر صدها فرش با كمك مردم پهن مى شود تا روى آن بنشينند 
و با دقت بيشترى به كلمات و محتويات كتاب هاى دعا توجه كنند. احترام 

به شهيدان و ارج نهادن به آن ها در ايران يك حاجت جمعى است.

 استيو اينسكيپ، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست:
امام رضا(ع)، يكى از مقدس ترين شخصيت هاى شيعيان در شهر مشهد 
واقع در شمال شــرقى ايران نزديك جلگه هاى آسياى مركزى به خاك 
سپرده شده است. زائران با عبور از خيابان هاى مملو از مغازه هاى توريستى 
كه اقالمى چون جانماز، صندل و ظرف هاى شيشه اى حاوى زعفران قرمز 

را به فروش مى رسانند، به حرم ايشان نزديك مى شوند.
قرن هاست كه مؤمنان براى خواندن نماز در حياط هاى بيرونى حرم كه 
هركدام در احاطه ديوارهاى مزين به روكش طاليى و كاشى موزاييك آبى 
قرار دارند، به اينجا مى آيند. از غيرمسلمانانى همچون من خواسته شد تا 
از طريق يك دروازه جداگانه وارد حرم شويم و باجه هاى بازرسى بدنى به 
حدى زياد بود كه مترجم ايرانيم به شوخى خطاب به يك نگهبان گفت: 
«كنترل هاى امنيتى در اينجا از تأسيسات هسته اى نطنز در اصفهان نيز 

شديدتر است.»
نگهبان در پاسخ گفت: «اين حرم در مقايسه با تأسيسات هسته اى اصفهان 

از اهميت بسيار بيشترى برخوردار است.»
در حدود دو هفته اى كه در ايران بودم و در اين مدت با كارگزاران امالك، 
نامزدهاى رياســت جمهورى و مغازه داران در بازارها صحبت كردم و به 

درستى حرف آن نگهبان پى بردم.
تمركز ما در غرب بر روى غنى ســازى هســته اى ايران اســت كه نماد 
شخصيت ملى اين كشــور و نيز قدرت واقعى آن محسوب مى شود، اما 
حرم امام رضا (ع) معرف چيزى فراتر از آن است، چيزى كه عمق و غناى 
بيشــترى دارد: نماد سنت هاى مذهبى، نماد تاريخ پرشكوه ايران و نماد 
نفوذ فرهنگى گســترده آن. اين حرم يك مقصد بزرگ توريستى است و 
در شهر زادگاه رهبر عالى ايران، آيت اهللا خامنه اى واقع شده است. شهرى 
كه همانند مابقى كشــور خود را براى انتخابات رياست جمهورى آماده 

مى كند.
در شــهر مشهد توانســتم آنچه را كه تحليلگران پيش از اين در داخل 
و خارج از اين كشــور به من گفته بودند، مجســم كنــم. آمريكايى ها 
بــراى درك ايران بايد به همه پيچيدگى هــاى زندگى ايرانى و نه صرفاً 
موضوعات برجســته اى كه مايه نگرانى مستقيم واشنگتن است، توجه 

كنند.
راهنمايم به من گفت: ســاالنه 12 ميليون زائر به مشهد سفر مى كنند. 
حتى در بعدازظهر يك روز تعطيل جمعه شاهد بودم كه مردم دسته دسته 
از نقاط بازرسى ورودى حرم عبور مى كردند، در زمانى كه كوه هاى اطراف 

شهر از سفيدى برف، برق مى زد. 
در طول نزديك به 1200 سال، مجموعه حرم امام رضا(ع) گسترش يافته 
اســت. يك زمانى در داخل حرم من از زير طاق هاى قوسى از يك حياط 
به حياط مجاور رفتم در حالى كه هزاران فرش قرمز براى نمازگزاران پهن 
شده بود. ورود غيرمســلمانان به تاالرهاى داخلى حرم ممنوع است، اما 
در يكــى از ورودى ها، گروهى از زائران صميمانه من را به درون يك اتاق 
بزرگ با ســقف گنبدى هدايت كردند. همه قسمت هاى ديوارها و سقف 
با كاشــى هاى كوچك آينه كارى شده، مزين شده بود. يك غربى شايد 
تصور متفاوتى از اين مكان داشــته باشد، اما راهنماى حرم به من گفت 
بسيارى از زائران در هنگام ورود به اين مكان گويى احساس مى كنند كه 

وارد بهشت شده اند.
در نهايت اينكه صادقانه بگويم كاشى هاى آينه كارى شده نمايى از خود 

ايران است، آن ها زيبا و ظريف هستند.
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با  رابطه تان  اتفاقــات  از آن  بعــد   
مى گفتيد  اين همــه  كه  محمدمهدى 

حساس است و باهوش، به هم نخورد؟
ما بعد از گزارش بيست وسى شبكه دو باهم 
به چالش خورديم و ديگر رابطه مان مثل سابق 
نشــد. بچه فكر مى كرد كه از او سوءاستفاده 
كــرده ام تا خودم را مطــرح كنم. كلى وقت 
گذاشــتم و باهم صحبت كرديم تا قانع شد 
كه اين اتفاقات ناخواســته بــوده و من هيچ 
نقشــى در آن نداشتم. براى همين بعد از آن 
با هيچ رسانه اى گفت وگو نكردم. حتى دعوت 

ماه عسل را هم رد كرديم. 

 كادر مدرسه كه مى دانستند داريد چه  
كار مى كنيد، واكنش دانش آموزها بعد از 

ديدن آن عكس چه بود؟
از آن روز به بعد همه شان مى خواستند كه با 
من به بيمارســتان بيايند و به همين واسطه 
دور محمدمهدى شــلوغ شــد. هرروز چند 
نفــرى از بچه ها و حتى دوســتان من كه تا 

آن روز او را نديــده بودند، مى آمدند كه به او 
روحيــه بدهند. حتى خانــواده دانش آموزان 
هم مى آمدند. مثالً يكى از هم كالسى هايش 
گران ترين اسباب بازى اى كه داشت را آورد و 

داد به محمدمهدى. 
يادم هســت پدرش مى گفت تــو خودت از 
ترس اين كه ماشــين خراب نشود با آن بازى 

نمى كــردى و حــاال دارى هديه مى دهى به 
دوستت؟ 

 اآلن بهبود پيدا كرده است يا نه؟
بله؛ به لطف خدا كامالً خوب شــده اســت و 
كالس كاراتــه و ورزش مــى رود. البته چون 
در آن مقطع محمدمهدى نياز به يك توجه 

خاص داشــت و مــن تأثير حضــور خودم 
را در كنــارش ديــده بودم، رابطــه ام را با او 
تقويت كردم، بعــد از آن جريان و وقتى كه 
حالش كم كــم رو به بهبودى گذاشــت و از 
بيمارستان مرخص شــد، رابطه مان شد در 
حد همان سالم و عليك قبالً. با وجود اين كه 
خانواده اش مى خواســتند من بيشتر با آن ها 

رفت و آمد داشته باشم.
آخر يكى از معلم ها به من گفته بود كه خيلى 
به او وابسته نشوم كه اگر خدايى ناكرده اتفاق 
ناگوارى برايش افتاد، ضربــه روحى نخورم. 
هم چنين محمدمهدى بعد از خوب شدنش 

خيــلى وابسته ام نشود.

بر خالف تصور مردم حال محمد مهدى خوب است

پسرى كه از سرطان نجات پيدا كرد

 جالب اســت كه آن اوايل شــما را به 
كشورهاى ديگر نسبت مى دادند.

يك بار نوشته بودند اين آقايى كه پشت شيشه 
بيمارستان نشسته، مصرى است. بارديگر گفتند 
كه عراقى هســتم. پاى يكى دو كشــور هم به 
ميان آمد. ولى مگر اين قضيه مهم است؟ حاال 
فكر كنند كه من مال كشور ديگرى هستم. در 
اصل كار و خوبى نفس آن، هيچ تأثيرى نخواهد 

داشت. 
 و احتماالً كلى بازخــورد از آدم هايى 
گرفته ايد كه در خارج از كشــور زندگى 

مى كنند؟
بله؛ تادلتان بخواهد از افغانستان بازخورد گرفتم 
كه مى گفتند در كشــور ما حســابى معروف 
شده اى و عكست ســروصدا كرده است. يكى 
دو نفرى هم از ســوئد اكانت من را پيدا كرده 
بودند و برايشان عجيب بود كه يك معلم آمده 
و همچين كارى كرده است. از مالزى هم تماس 

داشتم. 
 واقعاً كار شما برايشان عجيب بود؟

من دوســتى دارم كه در سوئد زندگى مى كند. 
چندوقت پيش تعريف مى كرد كه در آن كشور 

خيلى عادى است كه از بوى گند جسد يك نفر، 
بفهمند كسى مرده است. شايد باورتان نشود اما 
مى گفت يــك روز به يكى از همكاران من زنگ 
زدند و خبرى را دادند. او هم پشت تلفن قيافه اش 
كمى عوض شــد و بعد گفت كه اآلن نمى توانم 
بيايم. پرسيدم كه چه اتفاقى افتاده، جواب داد كه 
مادرم فوت كرده. آن وقت ما اين جا رفيقمان دو 
روز با ما قهر كند و حرف نزند، ديوانه مى شويم. 
كار من چرا براى خارجى ها عجيب است، چون 
كشــورهاى اروپايى و غربى دارند با فقر احساس 
دســت و پنجه نرم مى كنند. بــه همين دليل 
است كه وقتى عكس من به دستشان مى رسد، 
مى شود تيتر اول خبرگزارى هايشان و با تعجب 
مى گويند كه مگر مى شــود يك معلم از وقت و 
ساعت خودش بزند و مجانى برود بيمارستان كه 
به يك دانش آمــوز درس بدهد. ببينيد، موضوع 
درس دادن و بازى كردن برايشان عجيب نيست، 
چون آن ها همچين آدمى را در بيمارســتان ها و 
مراكز درمانى شان دارند و بابتش حقوق مى دهند. 
چيزى كــه برايشــان مايه تعجب اســت، اين 
احساساتى است كه بين ما وجود دارد. مثالً سوال 
يكى از سوئدى ها كه  مى پرسيد واقعاً پول نگرفتى 

بابت اين كار؟ خودت گفتى كه ازتو عكس بگيرند 
و بعد به اين واسطه معروف شوى؟ من اگر دستم 
مى رســيد واقعاً نمى گذاشتم اين عكس منتشر 

شود و كار من را اين قدر بزرگ كنند.
 باالخره حركت شــما ارزشمند بوده و 

بايد ديده شود تا بقيه هم ياد بگيرند.
من كامالً با شما مخالفم. بزرگ كردن كار من 
پشت شيشــهI.C.U يعنى پايين آوردن نمره 
احساس مردم ايران.در حالى كه اين اصالً درست 
نيست و با واقعيت درتضاد است. اوج نشان دادن 
حركت من و قدردانى از آن همان چند ثانيه اى 
بود كه در خبر بيست وسى نشان داد نه بيشتر. 
من يا شما دور و بر خودمان را نگاه كنيم، كلى 
آدم پيدا مى كنيم كــه كارهاى بزرگ تر از اين 
انجام داده  و ديده نشده اند. من آدم مى شناسم 
كه آبروى چندين ساله اش را براى يك نفر گرو 
گذاشــته تا كارش راه بيفتد. از اين ايثارها در 

ايران كم نداريم. 
مــن از تعجب بقيــه حيرت كــردم وبا خودم 
مى گفتم چه قدر كار خير كم شده است كه اين 
حركت كوچك بدون هزينه اين قدر به چشــم 

مردم آمده است. 

نمره احساس ايرانى ها را پايين نياوريد

داستان معلمى كه در شرايط ويژه هم درس دادن به دانش آموزش را رها نكرد و به تيتر اول رسانه هاى خارجى رسيد

 I.C.U كالس درس پشت شيشه
 مردم/ حامد كمالى  اين عكس اولين بار در خبرگزارى هاى داخلى و صفحات مجازى ايرانى ها دست 
به دست چرخيد. با هشــتگ معلم فداكار و اين روايت تك  خطى: معلم يكى از مدارس تهران به 
دانش آموزش كه سرطان دارد و در بيمارستان بسترى است، درس مى دهد تا از مدرسه عقب نماند. 
خيلى طول نكشيد كه عكس به تيتر اول اسپوتنيك و ديلى ميل تبديل شد. آن ها هم با كلى تعجب 
و حيرت نوشتند كه معلم ايرانى بدون گرفتن دستمزد و پول، براى دانش آموزش در بيمارستان وقت 
مى گذارد و به او درس مى دهد. كامنت هايى هم كه فرنگى ها گذاشته بودند، نشان مى داد كه حسابى 
تعجب كرده اند و چنين كارى اصالً برايشان قابل باور نيست. بعد از كلى جست وجو باالخره محمد 

نورانى،صاحب آن تصوير معروف، را پيدا كرديم و با او به گفت وگو نشستيم.

 آقاى نورانى! شــما اول لباس روحانيت 
پوشيديد و بعد معلم شديد يا برعكس؟

بگذاريد كمى به عقب تــر برگردم. من اول كارگر 
چاپخانــه اى در تهران بــودم. بعد مدتى به خاطر 
عالقه اى كه به درس حوزوى داشتم، رفتم و طلبه 
شدم. سال چهارم طلبگى بودم كه به من گفتند 
يكى از مدارس تهران معلم خط و خوشنويســى 
مى خواهــد. از آنجاكه چيزهايــى در اين زمينه 
بلد بودم، اين شــغل را قبول كردم. يك ســال و 
خورده اى درس دادم و چون حس كردم كه سطح 
من و هنرم خيلى بــه درد آن كالس نمى خورد، 
كنار گذاشــتم و شــدم معلــم درس هديه هاى 
آســمانى و بعد از مدت كمى هم گفتند كه بيا و 
ناظم مدرسه هم باش. من هم قبول كردم و شدم.

 از آن ناظم هاى خشنى هستيد كه بچه ها 
جرئت نزديك شدن به آن ها را ندارند؟

اصــًال. رابطه ام با بچه ها بيشــتر تربيتى اســت 
تا انضباطى. ســر صف كه هســتند باهم سرود 
مى خوانيم و كارهايى از اين دست انجام مى دهيم. 
با اين كه ناظم هســتم، اما با دانش آموزانم دوست 
و رفيق هســتم. اين قدر كه اگر اردويى مى رويم، 
بى ترس و واهمه با من شوخى مى كنند. حتى به 
قول معروف شــوخى هاى پشت وانتى! اگر حرفى 
داشته باشند، خيلى راحت به من مى زنند. ولى در 
عين اين رفاقت، جذبه خودم را هم حفظ كردم و 
روى حــرف من جرئت ندارند، چيزى بگويند. اگر 

بگويم فالن كار را نكنيد، انجام نمى دهند.

 پس آن دانش آموزى هم كه شما از پشت 
شيشه اتاق I.C.U به او درس مى داديد، از 

بچه هاى مدرسه خودتان بود؟
 از دانش آموزان مدرســه ما بود، ولى من ناظمش 
نبــودم. محمدمهــدى آن زمان پايــه اول درس 
مى خوانــد و من ناظم بچه هاى ســوم و چهارم و 
پنجم بودم. ولى از آن جايى كه بچه  خوش صحبت 
و خوش اخالق و شــوخى بود، در مدرســه باهم 
دوســت بوديم، مى آمد جاى من و باهم صحبت 
مى كرديم وبه قول معروف سالم و عليكى داشتيم 

و تقريباً كامل مى شناختمش.

 حاال كه اســم محمد مهدى آمد، برويم 
سروقت اتفاقى كه براى او افتاد و بعد عكس 
معروفى كه از شــما منتشر شد. آن طور كه 
مى گفتند و روايت شد، او به خاطر سرطان 

بسترى شده بود، درست است؟
بله و اين ماجراى سرطان داشتن محمد مهدى را، 
خانواده اش خيلى اتفاقى و براثر يك حادثه متوجه 

شدند.

 چه حادثه اى؟
گفتم كه محمد مهدى بچه پرجنب و جوش و به 
اصطالح شلوغى بود. يك روز تذكرهاى ناظمشان 
افاقه نمى كند و دست از شلوغ كردن برنمى دارد. 
ناظم هم از همه جا بى خبر ضربه خيلى آرومى به 
صورتش مى زند. فردا صبح مادرش آمد مدرسه به 
شكايت كه مربى شما پســر من را طورى كتك 
زده كه صورتش كبود شــده اســت. قسم و آيه  
خوردن هاى همكار ما و كادر مدرسه خيلى فايده 
ندارد و خانواده اش قبول نمى كنند ضربه اى كه به 
صورت محمد مهدى خــورده اصًال محكم نبوده 
اســت. خالصه بچه را مى برند دكتر و تازه آن جا 
متوجه مى شوند كه پالكت خونش بشدت پايين 
است. بعد از چندتا آزمايش و دكتر رفتن متوجه 
مى شوند كه سرطان دارد. خيلى روزهاى سختى 
بود. هم براى خودش و هم براى خانواده اش. اآلن 
كه آن روزها در ذهنم دارد مرور مى شــود، ديگر 

دوست ندارم حتى يك ثانيه اش هم برگردد. 

 شما همان روز متوجه اين ماجراى سرطان 
خون شديد يا چند روز بعد به شما گفتند كه 

چنين اتفاقى افتاده؟
اگر اشــتباه نكنــم، روز دوم يا ســوم بود كه من 
خبردار شــدم. صبح آمدم مدرســه كه يك دفعه 
گفتند فالنى سرطان خون دارد، حالش هم خيلى 
مساعد نيست و اآلن در بيمارستان بسترى است. 
يك لحظه بهتم برد و اين قدر اين خبر ســنگين 
بود كه روى پا نتوانســتم بايستم و نشستم. چند 
دقيقه بعد هم سوار موتور شدم و رفتم بيمارستانى 
كه محمدمهدى در آن جا بسترى شده بود. همه 
فاميل هايشــان جمع شــده بودند كه ببينند چه 

اتفاقى براى او افتاده و به مادرش دلدارى بدهند. 
راه ارتباطى بيرون با داخل I.C.U يك گوشــى 
بود. فاميل ها كه مى آمدند با او چند دقيقه اى حرف 
بزنند، او گوشى را اصال برنمى داشت و فقط از پشت 

همان شيشه دست تكان مى داد.

 ناظم مدرســه اش را چى؟ تحويل گرفت 
يا برايتان مثل بقيه از پشــت همان شيشه 

دستى تكان داد؟
من يك فرق مهم و اساســى با بقيه داشتم. آن ها 
آمده بودند مريض ببينند. با همان حالت ترحم و 
اين ها. ولى من مى خواستم ببينم كه رفيقم حالش 
چه طور است و چرا روى تخت بيمارستان خوابيده 
اســت. هيچ ترحمى هم در نــگاه و صحبت هايم 
نبود. ازطرفى محمدمهدى خيلى با من رفيق بود 
و در مدرســه و اردوها كلى باهم بازى و شــوخى 
مى كرديم.هم من روحياتش را مى شناختم و هم 
او كامًال مى دانست چه آدمى هستم. براى همين 
با تنها كســى كه صحبت كرد مــن بودم. وقتى 
ديدم كه حضور من، اين قدر روى روحيه اش تأثير 
گذاشــته و حالــش را دارد بهتر مى كند، تصميم 
گرفتم هرروز بروم ســراغش تا درهمان دو ســه 
ساعت وقت مالقات باهم حرف بزنيم. بگو و بخند 

راه بيندازيم و بازى كنيم. 

 فكــر مى كنم مى خواســتيد كه تابوى 
بيمارســتان و فضاى نه چنــدان خوب و 

ترس آورش را براى محمدمهدى بشكنيد.
 همين طور است. خوب يادم هست در اتاقى كه او 
بسترى بود، 6 نفر بودند كه پنج تايشان به رحمت 
خدا رفتند. اين مســئله در روحيه يك بچه هفت 
ســاله خيلى تأثير بدى مى گذارد. به قول معروف 
كپ مى كند. در آن مقطع داشتند محمدمهدى را 
شيمى درمانى مى كردند، هرروز صبح كه از خواب 
بلند مى شد، مى ديد كه موهايش دارد مى ريزد و 
حال روحى اش به  هم مى ريخت. بعد، از آن طرف 
بچه اى را ممنوع المالقات و در يك اتاق شيشه اى 
حبس كرده بودند، كه يك دقيقه ســرجايش بند 
نمى شــد ومدام جنب وجوش داشت. اين ها همه 
دســت به دســت هم داد و من را مصمم كرد كه 
هرروز بروم بيمارستان سراغ محمدمهدى و باهم 
بازى كنيم تا او دست كم براى دقايقى هم كه شده 
از آن حــال وهوا و فكر مــرگ بيرون بيايد. چون 
فهميده بود در چه مسيرى است و دارد چه اتفاقى 
برايش مى افتد. يك بار مادرش از من خواست كه 
به او بگويــم، از روى تخت بيايد پايين و راه برود. 
وقتى كه گفتم، محمدمهدى جواب داد كه: شما 
اگر بفهمى دارى مى ميرى، حــال دارى اصًال راه 

بروى؟ بعد اين حرف هيچ چيزى نتوانستم بگويم.

 پس انگار بيمارستان شيخ مفيد تهران، در 
ايام بيمارى محمدمهدى شده بود پاتوق شما؟

بله؛ من حتى ســاعت هايى كه بايد در مدرســه 
مى بودم را بــه قول بچه ها مى پيچاندم و مى رفتم 
بيمارستان پيش محمدمهدى. مدير مدرسه هم 
خداراشكر هماهنگ بود و مى دانست دارم چه كار 
مى كنم. براى همين گير نمــى داد كه چرا زودتر 
از ســاعت  كارى، كالس و درس و مدرســه را ول 

مى كنى و مى روى. 

 چيزى كه خيلى درموردتان گفته شد، اين 
بود كه: «يك معلم ايرانى هرروز به بيمارستان 
مى رود و بــه دانش آموزش درس مى دهد.» 
ولى مثل اين كه فقط درس دادن نبوده و شما 
بيشتر مى رفتيد سراغ محمدمهدى تا حال و 

هوايش را عوض كنيد.
هردو باهم بود، ولى وجه بازى و شــوخى كردنش 
بيشتر از بقيه مى چربيد. چون همان طور كه گفتم، 
من ناظم بودم و معلم درس هديه هاى آســمانى. 
اگر هم مى خواستم، تخصص معلمى كالس اول را 
نداشتم. من بيشتر مى رفتم آن جا تا حال و هوايش 
را عوض كنم و براى دو ســه ساعتى، بچه يادش 
برود كه در بيمارستان است. حرف هاى خنده دار 
مى زديم. شــوخى مى كرديم باهم. روى شيشه با 
ماژيك براى هم ديگر چيزى مى نوشتيم. من تبلتم 
را بــا خودم مى بردم آن جــا و يك بازى با كلمات 
نصب كرده بــودم رويش كه اســمش باقلوا بود. 
دونفــرى كلمات را حدس مى زديم و از آن طريق 
كمى هم حروف الفبايــى را كه هنوز ياد نگرفته 
بود، به او آموزش مى دادم. دو ســاعت و خورده اى 
وقت مالقات اين طور مى گذشــت. يادم هســت 

صداى خمپاره درمى آورديم و منفجر شدنش لگد 
محمدمهدى به شيشه اتاق بود. گاهى اوقات صداى 
پرســتارها درمى آمد كه بابا اگر بازى هم مى كند، 

فقط يواش تر.

 كل مدت زمانى كه او در بيمارســتان و 
بخش مراقبت هاى ويژه بسترى بود، هرروز 

مى رفتيد آن جا؟
بله؛ غير از يك روز جمعه كه برايم كارى پيش آمد 
و نتوانستم بروم، بقيه روزها را مى رفتم بيمارستان 
كه در يكى از همان روزها آن عكس معروف را از 
من گرفتند. فكركنم يك ماه طول كشــيد و من 
اصًال گذر روز و ســاعت را حس نمى كردم. چون 
بشدت به كارى كه مى كردم ايمان و عالقه داشتم. 

 خودتان رفتيد سر اصل مطلب، ماجراى 
عكس شما كه در شبكه هاى اجتماعى ترند 
شد و كلى سروصدا كرد. چه كسى آن تصوير 

را از شما گرفت و منتشر كرد؟
مــن در آن مدتى كه در بيمارســتان مى رفتم و 
مى آمدم، اين قدر حواســم پــى محمدمهدى بود 
كــه متوجه واكنش ها و رفتارهــاى كادر درمانى 

بيمارستان نبودم. هرچند كه خيلى ها مى گويند، 
كارى كه انجام مى دادم و اســتمرارش براى آن ها 
عجيب بوده اســت. اين عكس را يكى از پزشكان 
آن جا از من گرفت. آن روز اگر اشتباه نكنم خيلى 
وقت بود كه ساعت مالقات تمام شده بود و چون 
كنار شيشه نشسته بودم، پرستارى كه داشت همه 
را بيرون مى كرد، من را نديد. در همان حين خانم 
دكترى كه جزو كادر پزشــكى بيمارســتان بود، 
متوجه حضورم و مكالمه من و محمدمهدى شد 
و بعد با يك لحن متعجبانــه  همراه با عصبانيت 
گفت كه شــما اين جا چكار مى كنى؟ من هم كه 
فرصت داشــتم توضيح بدهم كه محمدمهدى در 
مدرسه ماســت و چون دوســتش دارم و رفيقم 
اســت، هرروز مى آيم، در يــك كلمه جواب دادم 
كــه معلمش هســتم. وقتى اين حــرف را زدم، 
جاخورد و گفت چه جالــب! بعد هم اين قدر كار 
مــن برايش عجيب بود كه عكــس گرفت و قول 
داد كه فقط در صفحه شــخصى اش منتشر كند 
نــه جاى ديگرى. من هم به همين شــرط اجازه 
دادم. به قولش هم عمل كرد و فقط در اينستاگرام 
خودش گذاشت. ايشان در آمريكا زندگى مى كرد و 
رفت و آمد داشت و جالب اين جا بود كه مى گفت 

در آن كشور، براى بچه هايى كه در اين سن دچار 
بيمارى سرطان مى شوند، اتاقى مهيا مى كنند كه 
مناسب سنشان باشند و براى آن هايى كه مدرسه 
مى روند، يك معلم در بيمارستان مستقر مى كنند. 

  و يكى دو روز بعد عكس شــما در همه 
كانال ها و صفحات اينستاگرام دست به دست 

مى چرخد.
بله؛ من اصًال دوست نداشتم كسى بفهمد كه دارم 
چه كار مى كنم. اما همه چيز برعكس شــد. يكى 
دو روز بعــد با بچه ها در امامزاده نشســته بوديم 
كــه يك دفعه يكــى از بچه ها گفت كــه حاج آقا 
معروف شــدى؟ بعد هم گوشــى اش را درآورد و 
عكســم را كه يكى از خبرگزارى ها در صفحه اش 
گذاشــته بود را نشانم داد. بعد هم هر چند دقيقه 
يك بار پيام مى آمد كه حاج آقاى نورانى ما عكس 
شــما را در فالن جا ديديم. جالب است اصًال يك  
درصد هم فكر نمى كردم كه كارم براى عكاســى 
عجيب باشــد و از من عكس بگيرد. چه برسد به 
اينكه در شــبكه هاى اجتماعى هم پخش شود و 
كار به تلويزيون و بيســت و سى و ماه عسل هم 

بكشد. 
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گفت و گو

شادى براى غدير بايد جهانى شود
شبستان: دبيركل بنياد بين المللى غدير با بيان اينكه امام همان «ِذْكِراهللاِ» 
اســت كه قلب با آن آرامش مى يابد، گفت: براى جهانى كردن فرهنگ و 
شادى غدير توصيه هايى شده و اين دستور پيامبر(ص) است كه تا قيامت 

حاضران به غايبان پيام غدير را برسانند. 
حجت االسالم والمسلمين كاظم صديقى، دبيركل بنياد بين المللى غدير در 
برنامه گفت و گوى قرآنى صبح ديروز با شبكه قرآن و معارف سيما اظهار 
كرد: بنابر تصريح قرآن، مقام واليت و امامت باالتر از مقام رسالت و نبوت 
است چنان كه حضرت ابراهيم(ع) پس از ابتالئات و آزمايش هاى مكرر و 

سخت، به اين مقام نائل شد: «إِنِّى َجاِعُلَك لِلَنّاِس إَِماماً».
وى ادامه داد: غدير روزى اســت كه مشــخص شد كشــتى بان اسالم و 
مســلمين كه مى تواند اين كشــتى را به صحت، سالمت و در امنيت به 
ساحل نجات برساند، چه كسى است و نكته مهم آن بود كه اين كشتى بان 
توسط خود خدا انتخاب شد كه ضماير متكلم وحده در آيه اكمال به خوبى 
اين مهم را نشــان مى دهد، وقتى خداوند مى فرمايد: «الَْيْوَم أَْكَملُْت لَُكْم 

ِديَنُكْم َو أَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمِتى َو َرِضيُت لَُكُم الْإِْسالَم ِديناً».
 منظور از ِذْكِر اهللاِ امام و رهبر است

حجت االســالم صديقى تصريح كرد: ذكراهللا در آيه شريفه «أَال بِِذْكِر اهللاِ 
تَْطَمِئــُنّ الُْقُلوُب» پيامبر(ص) و رهبر اســت و بدون اين ذكر قلب ها آرام 
 «ِ نمى گيرد؛ در سوره مباركه جمعه نيز وقتى مى فرمايد: «َفاْسَعْوا إِلَى ِذْكِراهللاَّ

منظورش از رفتن به سوى ذكراهللا قرار گرفتن زير سايه واليت است.
 بيمارى هاى زمانه طبيب درد آشنا مى خواهد

حجت االسالم صديقى تصريح كرد: اسالم دينى فرا زمانى و فرا مكانى است 
بنابراين براى اجرا شدن نيازمند رهبر است چرا كه اساساً هيچ قانونى بدون 
رهبر اجرا شدنى نيست؛ همان طور كه هيچ نسخه اى بدون طبيب كارساز 
نيست و اين طبيب است كه درد را تشخيص داده و دارو تجويز مى كند؛ 
امروز هم بيمارى هاى زمانه طبيــب مى خواهد تا بتواند آنچه از قرآن به 

عنوان شفا نازل شده را براى درمان دردهاى مردم عرضه و تجويز كند.
دبيركل بنياد بين المللى غدير با بيان اينكه سكوالرها به غلط تصور مى كنند 
دين رشته اى معمولى است كه هر كس توان تحليل آن را دارد، اضافه كرد: 
لذا اگر در بدو ظهور اســالم وجود مقدس پيامبر(ص)، اميرالمؤمنين(ع) 
و اوالد طاهرينشــان(ع) ضرورت داشت امروز و در عصر غيبت كه دست 
مردم از حضور ظاهرى امام كوتاه است نياز به رهبر داريم؛ يعنى هم عقل 
اقتضا مى كند كه اسالم براى دوران طوالنى غيبت مدل مديريت عرضه و 
پيش بينى كرده باشد كه مردم از چه كسى تبعيت كنند و هم آيات قرآن 
بر اين مهم تأكيد دارد؛ چنان كه مى فرمايد: «يا أَيُّهاالَِّذيَن آَمُنوا اتَّقوا اهللا َو 

ُكونُوا َمَع الّصادقين» يعنى پرچمداران صدق را بيابيد و همراه شان شويد.
 توصيه امام مهدى(عج) براى عصر غيبت

وى افزود: ائمه(ع) و حضرت حجت(عج) نيز بر اين مســئله تأكيد دارند 
چنان كه امام عصر(عج) فرمودند: «أَمَّا الَْحواِدُث الْواقَِعُة َفاْرِجعُوا فيها إِلى ُرواِة 
ةُ اهللاِّ َعلَْيِهْم؛ اّما در رويدادهاى زمانه،  تى َعلَْيُكْم َوأَنَا ُحجَّ َُّهْم ُحجَّ َحديِثنا، َفإِن
به راويان حديث ما (علما) رجوع كنيد. آنان، حجت من بر شمايند و من، 

حّجت خدا بر آنانم».
حجت االســالم صديقى با تأكيد بر اينكه حجت بودن بر مردم شرايطى 
دارد، ابراز كرد: نمى شود كورى عصاكش كور ديگر شود، حجت بايد عالم، 
امين و حفيظ باشــد اين رهبرى عالِم عادل است كه مورد تأييد عقل و 

نقل است.
 تبلور اتحاد و عشق بر مدار غدير

دبيركل بنياد بين المللى غدير با ابراز خرســندى از مأنوس شدن مردم با 
فرهنگ غدير و جشن هاى آن در چند سال اخير، گفت: اطعام چند ميليون 
نفرى، راه اندازى كاروان هاى شادى و... در چند سال اخير فضاى متحد و 
عاشــقانه اى را بر مدار غدير در سراسر كشور ايجاد كرده است. بايد كارى 

كنيم كه فرهنگ غدير همچون فرهنگ عاشورا در خانه ها نفوذ كند.
 به شادى اهل بيت(ع) توجه كنيم

وى با بيــان اينكه مردم در حزن و مصائب اهــل بيت(ع) خوب عمل و 
همراهــى مى كنند، گفت: در كنار اين حزن و اندوه كه خود شــادى در 
پى دارد چنان كه اشك بر مصائب امام حسين(ع) هرگز سبب افسردگى 
نمى شــود، بايد به شادى آل اهللا نيز توجه كنيم و عيداهللا االكبر را گرامى 
بداريــم چرا كه غدير روزى اســت كه پيامبر(ص) وصــى و ولى بعد از 
خويــش را معرفى كرد و اين كارى اســت كه هيچ يك از پيامبران ديگر 

نكرده اند.
حجت االسالم صديقى خاطرنشان كرد: اطعام، قرض دادن، شادى، خريد 
هديه براى كودكان، خواندن زيارت امام هادى(ع) براى اميرالمؤمنين(ع)، 
قرائــت خطبه غديريه كه در آن مهدويت و امام عصر(عج) بســيار تبليغ 
شــده  است و... براى عيد غدير توصيه مى شــود تا همه با فرهنگ غدير 
مأنوس شوند و اين دستور پيامبر(ص) است كه تا قيامت حاضران به غايبان 

پيام غدير را برسانند.

 معارف  اينكه واليت، يك روز در غدير در رأس 
و باالى دســت رســول خدا(ص) بود و امروز به 
جايى مى رسد كه نمى تواند در جامعه حاضر باشد، 

علت هاى متعددى دارد.
حجت االســالم جواد سليمانى، اســتاد حوزه و 
كارشناس تاريخ اسالم در گفت و گو با شبستان 
درباره فلسفه رسيدن به غيبت امام عصر(عج) بعد از 
واقعه اى با عظمت غدير و واليت اميرالمؤمنين(ع)، 
گفت: براى پاســخ به اين پرسش توجه به چند 
نكته الزم است؛ نخست اينكه مهم ترين مسئله اى 
كه در صدر اسالم سبب شد واليت امير و وصيت 
نبى(ص) ناديده گرفته شود، «نوع نگاه به رسالت» 
بود؛ برخى بسيار ســطحى نگرانه از كنار رسالت 
رســول خدا(ص) گذشــتند، يعنى تصور كردند 
همين كه رسول خدا(ص) را دوست داشته باشند 
و در زمان حيات پيامبر(ص) با ايشان باشند و به 
ســخنان حضرت(ص) گوش فرا دهند، دين شان 
كامل است و مسئوليت ديگرى ندارند. بسيارى از 
اين افراد دين شان بند به شخص رسول اهللا(ص) 
بود، يعنى تا وقتى رسول خدا(ص) در ميان آنان 
بودند، ايمان آن ها هم پابرجا و استوار بود و وقتى 
پيامبر(ص) در ميان شان حضور نداشت، ايمان شان 
فروكش مى كرد. به عنوان مثال در جنگ اُُحد تا 
زمانى كه شايعه كشته شدن رسول خدا(ص) در 
ميان نبود، همه خــوب مى جنگيدند اما همين 
كه شايعه كشــته شدن حضرت(ص) پخش شد 
بسيارى از افراد پا به فرار گذاشتند و حتى گفتند 
«بهتر اســت پيش عبداهللا بــن اُبَى برويم كه نزد 
ابوسفيان براى ما وســاطت كند تا به خاطر اين 
مدتى كه مسلمان بوده ايم كارى با ما نداشته باشد» 
يعنى به يكباره فروغ ايمــان در دل آن ها از بين 
 رفــت! اين رويكرد در موضوع واليت و امامت نيز 
صادق بود، وقتى رســول خدا(ص) فرمودند: «َمْن 
ُكْنُت َمْوالُه، َفهذا َعلِــٌىّ َمْوالُه» اين گروه آمدند و 
در حضــور پيامبر(ص) با اميرالمؤمنين(ع) بيعت 
كردند اما بعد، وقتى پيامبر(ص) در بستر بيمارى 
قرار گرفت ارادتى كه به ايشــان و دين داشتند، 
كــم فروغ شــد و به دنبال آن موضــوع بيعت با 

اميرالمؤمنين(ع) نيز تحت الشعاع قرار گرفت.
 

 ايمان هايى كه به آسمان وصل نبود
عضو هيئت علمى مؤسســه امــام خمينى (ره) 
بيان كرد: لذا وقتى پيامبر(ص) فرمودند همه در 
سپاه اســامه به جنگ با روميان برويد، بسيارى 
از اين دســتور پيامبر(ص) ســر باز زدند، چون 
ايمــان آن ها بند به شــخص پيامبــر(ص) بود، 
ايمان ضعيفــى كه وقتى پيامبر(ص) رحلت كرد 
گرايش ها و رقابت هاى قبيله اى جاى آن را گرفت. 
با همين رقابت ها بود كه گفتند على(ع) جانشين 
پيامبر(ص) نباشد و تعبير هم مى كردند رسالت در 
ميان بنى هاشم بوده و لذا الزم نيست جانشينى و 

واليت نيز از آن ِ بنى هاشم باشد.
وى اضافه كــرد: «رقابت هاى قبيلگى» براى آن ها 
مهــم بود نه آنكه خدا و رســول خــدا(ص) چه 

مى خواهند.
حجت االسالم سليمانى با اشاره به آياتى از قرآن 
كريم گفت: قرآن در ســوره مباركــه آل عمران 
ٌد إِال َرُســوٌل َقْد َخلَْت ِمْن  مى فرمايــد: «َوَما ُمَحَمّ

ُسُل أََفإِْن َماَت أَْو ُقِتَل انَْقلَْبُتْم َعلَى أَْعَقابُِكْم؛  َقْبلِِه الُرّ
محمد(ص) جز يك پيامبر نيست كه پيش از او نيز 
پيغمبرانى بودند و درگذشتند، آيا اگر او به مرگ 
يا شهادت درگذشت شما باز به دين جاهليت خود 
رجوع خواهيد كرد؟» يعنى چرا دين شما بند به 
شخص است؟ او يك رسول است؛ رسوالن ديگر 
هم آمدند و رفتند؛ اصوالً رسول نمى ماند اما دينش 
باقى مى ماند. شما بايد از رسول به دينش برسيد.

اين كارشناس دينى ابراز كرد: اين موضوع يكى از 
ريشه اى ترين عواملى است كه موجب شد واليت 
جدى گرفته نشود و ســفارش رسول خدا(ص) 
در اين باره تا حد يك ســفارش شــخصى تلقى 
شود. امروز نيز در جامعه ما كسانى هستند كه از 
ارادتمندان به حضرت امام (ره) بودند، اگر حضرت 
امام(ره) در زمان حيات شــان دستورى مى داند 
آن ها دقيقاً اجرا مى كردند اما فقط به «شخص» امام 
ارادت داشتند و به «شخصيت» امام نرسيده بودند. 
حضرت امام(ره) يك «شخص» بود با خصوصيات 
اخالقى خود، يــك بيوگرافى ويژه، ظاهر و قيافه 
خاص خود، اما شخصيت امام عبارت است از «ولى 
فقيه»؛ كسى كه مى خواهد احكام خدا (فقه) را در 

جامعه پياده كند.
وى ادامه داد: كســانى كــه از ارادت به حضرت 
امام(ره) به ارادت به احكام الهى و خداوند متعال 
و ارادت به حقيقت انقالب رسيدند، دانستند كه 
يكى از عناصر اصلى حقيقت انقالب، «مطيع بودن 
در برابــر واليت فقيه» اســت. اگر چنين نگاهى 
براى همگان حاصل مى شد برخى بعد از حضرت 

امام(ره) دچار مشكل نمى شدند.
حجت االســالم ســليمانى در بخش ديگرى از 
ســخنان خود به ســاير عوامل مؤثر در عقبگرد 

جامعه اسالمى از غدير به غيبت، گفت: يكى ديگر 
از مســائل اين بود كه افــرادى كه اين ضعف در 
شخصيت آن ها وجود داشت براى فاصله گرفتن 
از اميرالمؤمنين على(ع) بعد از رســول خدا(ص) 
مى بايســت رفتار خود را تئوريــزه مى كردند. به 
عبــارت ديگر اگر مى گفتند مى خواهيم نافرمانى 
كنيم در تاريخ زير ســؤال مى رفتند بنابراين ادعا 
كردند رســول خدا(ص) يك شــخصيت قدسى 
و آســمانى و منصوب از طرف خدا بود ولى بعد 
از ايشــان شخصيت آسمانى ديگرى وجود ندارد. 
آن هــا مى گفتنــد: «إّن اهللاَ بََعَث محمــداً نَّبيا...؛ 
مــا قبول داريم كه پيامبــر را خدا مبعوث كرد و 
لِلُمومنيَن َولّيــاً... و براى مؤمنان ولى قرار داد، اما 
بعد از پيامبر(ص) كارهــا را به مردم واگذار كرد 
كه بر اســاس خيرانديشــى براى خود كسى را 
انتخاب كنند» اين سخنان در منزل عباس عموى 

پيامبر(ص) مطرح شد.

 نافرمانى از حضرت امير(ع) را تئوريزه كردند
استاد تاريخ اســالم تصريح كرد: آن ها مى گفتند 
عيار رأى اميرالمؤمنين(ع) بــا عيار رأى ديگران 
تفاوتى ندارد؛ هر دو رأى بشــرى اســت و هيچ 
كدام مقدس نيســت و كاشــف از رأى خدا هم 
نيســت و اين مســئله را نمى پذيرفتند كه رأى 
اميرالمؤمنين(ع) حّجت است. تا آن روز مى گفتند 
«على(ع) باتقواســت؛ عارف است، فقيه است و... 
اما در مســئله خالفت ما مصلحت نمى دانيم كه 
او خليفه باشــد. ايشان هم از سوى آسمان نصب 
نشده اســت و اينكه شما از او اطاعت نكنيد يا از 
كس ديگرى، تفاوتى ندارد» اين ســخن آن روز 
آن ها بود اما در زمان حكومت حضرت(ع) گفتند 
حتى جنگ با على(ع) نيز جايز اســت؛ يعنى اول 
گفتند على(ع) قداســت (نصب آسمانى و الهى) 
ندارد، بعد در زمان حكومت حضرت(ع) گفتند اگر 
كســى با رأى مردم هم به جانشينى پيامبر(ص) 
رسيد ولى توقعات و خواسته هاى ما را اجابت نكرد 
ما از او نافرمانى مى كنيم؛ يعنى نافرمانى از حضرت 

امير(ع) را تئوريزه كردند.
ســليمانى تأكيد كــرد: بعدها حتــى جنگ با 
اميرالمؤمنين على(ع) را نيز تئوريزه كردند (جنگ 
جمل) و وقتى به اواخر حكومت اميرالمؤمنين(ع) 
رســيد، على(ع) را كافر هم دانســتند (معاذ اهللا) 
گفتند چون حكميــت را پذيرفته، مرتكب گناه 

كبيره شده و كافر گشته است.
اين محقــق و مؤلف تاريخ اســالم تصريح كرد: 
 بنابراين، ســه مرحله در جامعه اســالمى پيش 
آمد؛ نخســت گفتند «مقدس نيست» بعد گفتند 
«چــون منافع ما را تأمين نمى كنــد، جنگ با او 
جايز اســت» و بعد كار به جايى رسيد كه گفتند 

«چون حكميــت را پذيرفته - در حالى كه حكم 
فقط از آن خداست- پس كافر شده است». با اين 
شــرايط آيا كنار زدن واليتى كه مقدس نيست؛ 
واليتى كه جنگ با او هم اشــكال ندارد و واليتى 
كه از نظر برخى كافر هم هســت، كار دشــوارى 
بــود؟ به همين دليل بود كه معاويه توانســت با 
اميرالمؤمنين على(ع) چنان رفتارى داشته باشد، 
امام حســن(ع) را به شهادت برساند و بعد واقعه 
كربال و... رخ دهد و در نهايت به درد غيبت دچار 

شديم.
 

 ريشه هاى رسيدن به غيبت از غدير
اين كارشــناس دينى درباره چرايى رســيدن به 
غيبت از غدير، بيان كرد: وضعيت جامعه اسالمى با 
وجود اين رويكرد در ميان مردم به جايى مى رسد 
كه امام و ولــى جامعه نمى تواند حتى در جامعه 
حضور داشــته باشد؛ يعنى چيزى كه ما امروز در 
عصر غيبت امام عصر(عج) با آن روبه رو هســتيم. 
ريشــه اينكه واليت، يك روز در غدير در رأس و 
باالى دست رسول خدا(ص) بود و امروز به جايى 
مى رســد كه نمى تواند در جامعه حاضر باشد در 

«سطحى نگرى جامعه» است.
وى خاطرنشان كرد:  «درك نكردن اين واقعيت كه 
رســول خدا(ص) به عنوان بنيان گذار اسالم يك 
پيام و آرمان داشت» كه جامعه بايد اين آرمان را 
درك مى كرد و مسئله ديگر «قداست قايل نشدن 
براى واليت» و همچنين «اعالن مشروعيت جنگ 
با واليت» و در پايان هم «تكفير واليت» باعث شد 
كه اهل بيت(ع) از صحنه سياست و بعد از آن از 
حضور اجتماعى كنار زده شوند و امروز در جامعه 

حاضر نباشند.

برش

كســانى كــه از ارادت به حضرت 
امام(ره) به ارادت به احكام الهى 
و خداونــد متعــال و ارادت بــه 
حقيقت انقالب رسيدند، دانستند 
كه يكــى از عناصر اصلى حقيقت 
انقــالب، «مطيــع بــودن در برابر 
واليت فقيــه» اســت. اگر چنين 
نگاهى براى همگان حاصل مى شد 
برخى بعد از حضرت امام(ره) دچار 

مشكل نمى شدند

معارف

كارشناس تاريخ اسالم تشريح كرد 

چرا غدير به غيبت ختم شد؟

حجت االسالم صديقى: 

آيت اهللا عباس كعبى، عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبرى:
حوزه انقالبى حوزه اى اســت كه صحنه درگيرى با دشــمن را بشناســد و بداند 
دشــمنان چه مى كنند و بر اين اساس در صحنه عمليات رسالتشان را ايفا كنند. 

البته ايستادگى برابر دشمن و تبليغ دين راستين و اسالم ناب هزينه دارد .
در فيضيه جلسه با شكوهى از طالب برگزار شد، اما متأسفانه يك پالكارد بى ربط 

حمل مى شــود كه اگر چه در چند دقيقه پالكارد حذف شد آن پالكارد چند دقيقه در فيضيه بود و عكس آن را گرفتند و 
سناريو سازى كردند؛ عكسى را فتوشاپ كردند تا مراجع و بزرگان حوزه عليه سپاه نيز موضع بگيرند. حوزه پاسخگوى مسائل 
دين مردم در عرصه هاى گوناگون نيز هســت و با اين حاشــيه سازى ها از صحنه بيرون نخواهد رفت؛ امروز رابطه صميمى 
مرجعيت و واليت دشــمن را عصبانى كرده و دشــمن مى خواهد در حوزه هاى اصيل شيعى كسى نباشد كه فرياد كننده 
مطالبات بحق مردم باشد اين رسالت حوزويان است كه با شناخت دشمن با او مقابله و در برابر او ايستادگى كنند.   (معارف)

حاشيه سازى نمى تواند 
مطالبه گرى حوزه انقالبى را خاموش كند

آيت اهللا جوادى آملى:
عيد رسمى در اسالم بدرقه يك عبادت بزرگ است؛ عيد فطر بدرقه ماه مبارك 
رمضان اســت و عيد قربان بدرقه احرام و حج تمتع است، انسان وقتى عبادت 
انجام داد و به پيشگاه مواليش نزديك شد جشن مى گيرد، لذا در اسالم عيد، 
بدرقه عبادت يا در صحابت عبادت اســت و اگر غدير را عيد گفتند به خاطر 

«واليت» است.
بايد تشريع ما با تكوين ما هماهنگ باشد، امام سجاد(ع) در دعاى 47 و 48 صحيفه سجاديه فرمود: هر چه مى خواهيد نزد 
خداوند است، خدا اين گونه نيست كه فقط قهارانه با ما برخورد كند، دوستى و مهربانى خدا پيش و بيش از قهر اوست؛ در 
مناجات شعبانيه مى خوانيم اگر خدا از ما پرسيد تو چرا گناه كردى؟ مى گوييم تو چرا عفو نكردى! تو كه بزرگ تر بودى! 
پس مى شود با خدا هم ناز كرد و هم نياز.                                                                                          (رسا) 

 عيد بودن غدير
 به خاطر «واليت» است

چهره - خبر

آگهی اصالحی 
مزایده کالسه 95000030 به شماره 8757 مورخه 97/5/22

پیرو آگهی مذکور پالک ثبتی مورد مزایده یکهزار و ششصد و چهارده فرعی از دویست و پنجاه و هشت 
اصلی و نام مدیون محمد سلطانی قریب صحیح می باشد.9708215

مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی درگز- ناصر حسن زاده

آگهی مزایده خودرو
در پرونده کالس��ه 931221 اجرایی طی رای صادره از ش��عبه 13 محاکم حقوقی دادگس��تری اس��تان 

همدان 
محک��وم ل��ه : مه��دی تراب��ي    محکوم علی��ه: علي صف��در چه��ارده چلیکي محک��وم به و نیم عش��ر 

دولتي:280/000/000
لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است . این اجرا به درخواست 
} محک��وم ل��ه { اقدام به توقیف یک دس��تگاه خ��ودرو ام وي ام  مدل 1393 رنگ س��فید روغني بیمه 
رویت نش��د و کارکرد مشخص نبود الس��تیکها ورینگ اسپرت 50 و 85 درصد به ارزش 420/000/000 
لذا این اجراء بتاریخ  1397/06/14 س��اعت 30/ 09تا 09 اقدام به بر گزاری عملیات مزایده جهت تادیه 
دی��ن محکوم له می نماید. ضمنا محل برگزاری مزایده در واحد اجرای احکام مدنی دادگس��تری همدان 
طبقه همکف اتاق 120 می باش��د. مورد مزایده 5 روز قبل از مزایده قابل مش��اهده اس��ت . برنده مزایده 
کس��ی اس��ت که باالترین قیمت پیش��نهادی را ارائه و کل مبلغ را في المجلس واریز نماید .} کل هزینه 

ها برعهده برنده است {
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – زائری

آگهی مزایده ملک توقیفی 
در پرون��ده کالس��ه 971226 اجرایی طی رأی صادره از ش��عبه 9 محاکم حقوقی دادگس��تری اس��تان 

همدان 
محکوم له : ناصر طائب   محکوم علیه: محمدمهدی منصوری مطلع

 محک��وم ب��ه :350/000/000 ریال در حق محکوم له و نیم عش��ر دولتی برابر قانون لذا با توجه به اینکه 
محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است .این اجرا به درخواست } محکوم له { اقدام 
به توقیف 6 دانگ پالک ثبتی 5833  فرعی از 9 اصلی بخش 01 مورد ثبت 50012  با مساحت 89/02 

1 با مالکیت فاطمه داس مه }تاریخ کارشناسی 1397/04/29{ 
واقع در همدان : میدان رسالت ابتداي خیابان نایب احمد پالک 63- یک واحد آپارتمان مسکوني شمالي 
با مس��احت 115 متر مربع در طبقه سوم شمالي از مجتمع مسکوني 6/5  طبقه دوخواب 3 سال ساخت 
فعال خش��ک 6 دانگ  2/530/000/000  ریال ارزیابی ش��ده اس��ت. لذا این اجراء بتاریخ  1397/06/27 
س��اعت 30/ 11 ت��ا 12 اقدام به برگزاری مزایده می نماید .م��ورد مزایده 5 روز قبل از تاریخ مزایده قابل 
مش��اهده است }برابر ماده 126ق اج مدني { وفروش در مزایده به میزان محکوم به وهزینه های اجرایی 

اس��ت }الزم بذکر اس��ت در صورت کفاف قسمتي از ملک فقط بصورت شعیر ومشاع واگذار خواهد شد{. 
کسی برنده است که باالترین قیمت پیشنهادی را ارائه وده درصدرا پس از پایان مزایده والباقي را نیز در 
مهلت یک ماه واریز نماید در غیر این صورت ده درصد بنفع دولت ضبط مي شود }برابر ماده 129ق اج 

مدني اقدام خواهدشد{ .محل برگزاری دادگستری کل همدان واحد مزایده اتاق 120 می باشد. 
دادورزاجرای احکام مدنی دادگستری همدان - زائری

آگهی حصروراثت 
خانم / زهرا نیکخواه به وکالت نرگس شهابی  دارای شناسنامه شماره 353به شرح دادخواست به کالسه 
112/970402ح  ازای��ن حوزه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که ش��ادروان 
مرت��د زندی به شناس��نامه 350 در تاریخ 1396/2/28 دراقامتگاه دائمی خ��ود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن متوفی /متوفیه منحصر است به 1- محمدرضا  زندی شماره شناسنامه 81  متولد1341 
صادره از س��نندج فرزند متوفی  2-  حمید رضا  به شماره شناسنامه 760 متولد1343 صادره از سنندج  
فرزند متوفی3- احمد رضا زندی  به ش��ماره شناس��نامه207 متولد1351 صادره از همدان فرزند متوفی 
4- ش��هناززندی به ش��ماره شناس��نامه 2441 متولد 1346صادره از ش��هرریفرزند متوفی 5- ایراندخت 
س��یمین کفش به شماره شناسنامه10717 متولد 1220 صادره ازس��نندج همسر متوفی6- مهناززندی 
به ش��ماره شناس��نامه257 متولد 1339صادره از سنندج  فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد وی��ا وصیت نامه از متوفی/ 
متوفیه نزداو باش��دازتاریخ نشرنخس��تین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد )م 

الف2192(9708224
رئیس حوزه شماره 112 شورای حل اختالف همدان

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای زینب قویدل سردابی دارای شماره ملی 0748592547 به شرح دادخواست به کالسه 
4/97/203 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالسالم 
اسالم دوس��ت کودانی شماره شناسنامه 7 در تاریخ 1397/05/21 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1- محسن اسالم دوست کودانی به شناسنامه شماره 0740121839 متولد 1370/7/24 
2- مهدی اسالم دوست کودانی به شناسنامه شماره 0740262106 متولد 1373/10/27 
3- یاسین اسالم دوست کودانی به شناسنامه شماره 0740507087 متولد 1381/2/10 

4- محمدیاسر اسالم دوست کودانی به شناسنامه شماره 0740814397 متولد 1390/3/18 
دخت��ر متوفی به نام های : مریم اس��الم دوس��ت کودانی به شناس��نامه ش��ماره 0740369490 متولد 

 1377/3/16
همس��ر متوفی به نام : زینب قویدل س��ردابی فرزند قدیر به ش��ماره شناس��نامه 0748592547 متولد 

 1349/2/3
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی 

می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 9708022تاریخ انتشار : 1397/06/03 

حسن رضائی منفرد 
قاضی شورا شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

آگهی مزایده اموال )مرحله اول(
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه ش��ماره 51/966958 صادره از حوزه ش��ماره 255 شورای حل اختالف 
مش��هد محکوم علیه آقای/خانم علیرضا قصار س��رابی جمعاً به پرداخت مبلغ 242/158/048 ریال بابت 
اصل خواس��ته و خس��ارت تأخیر تأدیه در حق محکوم له آقای/خانم احمد آگاهی نس��ب محکوم گردیده 
اس��ت و چون تاکنون نس��بت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حس��ب تقاضای طلبکار اموال 
مش��روحه ذیل در قبال محکوم به توقیف و توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 
97/6/17 از س��اعت 9 الی 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی ش��وراهای حل اختالف مشهد واقع در 
اجرای احکام مدنی ش��ورا میدان میرزا کوچک خان از طریق مزایده حضوری به فروش برس��د مزایده از 
قیمت پایه ش��روع و به کس��انی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید 
میتوانن��د ظرف پنج روز قب��ل از برگزاری مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال داده ش��ود ضمناً 
حداقل ده درصد از بهای فروش مورد مزایده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد ش��د. اموال مورد 

مزایده عبارت است از:
مورد مزایده مقدار 6/7083 سهم مشاع از 100 سهم مشاع که معادل با 0/402 دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک ثبتی به ش��ماره 21636 فرعی از 232 اصلی واقع در اراضی الندش��ت که عرصه آن موقوفه آستان 
ق��دس رض��وی که ملک ب��ه آدرس بلوار جمهوری اس��المی، بزرگمه��ر جنوبی 14 پ��الک 88 که طبق 
نظر کارشناس��ی مقدار فوق به مبل��غ 234/791/101 ریال ارزیابی گردیده اس��ت. آ- 9708129 م.الف 
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آگهی مزایده اموال )مرحله دوم(
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه ش��ماره 52/970410 صادره از حوزه ش��ماره 92 شورای حل اختالف 
مش��هد محکوم علیه آقای/خانم حس��ن صفدری جمعاً به پرداخت مبلغ 161/740/000 ریال بابت اصل 
خواس��ته و خسارت تأخیر تأدیه در حق محکوم له آقای/خانم منیره آراسته شوراب محکوم گردیده است 
و چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه 
ذیل در قبال محکوم به توقیف و توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 97/6/21 
از ساعت 9 الی 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف مشهد واقع در اجرای احکام 
مدنی شورا میدان میرزا کوچک خان از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت پایه شروع 
و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید میتوانند ظرف پنج 
روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال داده شود ضمناً حداقل ده درصد از بهای 

فروش مورد مزایده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد. اموال مورد مزایده عبارت است از:
یک دس��تگاه خودرو پراید سایپا 131 به ش��ماره انتظامی ایران/12- 155 ه� 85 رنگ آبی کاربنی مدل 
1396 به ش��ماره شاس��ی 301693 وضعیت موتور خاموش و جلو داش��بورد و تودوزی س��الم و وضعیت 
الس��تیکها 50 درصد رویت گردید که طبق نظر کارش��ناس خودروی فوق به مبلغ 185/000/000 ریال 

معادل هیجده میلیون و پانصد هزار تومان ارزیابی گردیده است. آ- 9708130 م.الف 20710
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آگهی مزایده اموال )مرحله دوم(
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه ش��ماره 51/970897 صادره از حوزه شماره 262 شورای حل اختالف 
مش��هد محکوم علیه آقای/خانم علی کولیون��د جمعاً به پرداخت مبل��غ 125/500/000 ریال بابت اصل 
خواسته و خسارت تأخیر تأدیه در حق محکوم له آقای/خانم محمد زمان رضایی محکوم گردیده است و 
چون تاکنون نس��بت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه 
ذیل در قبال محکوم به توقیف و توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 97/6/20 
از ساعت 9 الی 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف مشهد واقع در اجرای احکام 
مدنی شورا میدان میرزا کوچک خان از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت پایه شروع 
و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید میتوانند ظرف پنج 
روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال داده شود ضمناً حداقل ده درصد از بهای 

فروش مورد مزایده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد. اموال مورد مزایده عبارت است از:
اموال مورد مزایده تعداد 14 طاقه 50 یاردی ژاکارد سیرابی به رنگ مشکی با برند ELINA تولید کشور 
چین که طبق نظر کارشناس��ی هر ی��ارد 195/000 ریال که مبلغ 130/000/000 ریال معادل س��یزده 
میلیون تومان ارزیابی گردیده اس��ت. خط خوردگی در نام محکوم علیه از ناحیه اجرای احکام میباش��د. 
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آگهی 
شماره درخواست971046243400014 ش��ماره پرونده9609982434301110 شماره بایگانی شعبه 
961135تاریخ تنظیم97/5/28 متن آگهی آگهی احضار آقای حبیب اهلل پیشدادی فرزند دوردی محمد 
به کدملی2020476649 متولد 71/1/15 به اتهام کالهبرداری در پرونده کالس��ه961135 ش��عبه نهم 
بازپرس��ی دادسرای عمومی و انقالب شهرس��تان زنجان آقای احمد احمدی نژاد به این وسیله به نامبرده 
اب��الغ م��ی گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در این ش��عبه 
بازپرس��ی حضور یابد در هنگام حضور ضامن معتبر بهمراه داش��ته و همچنین وکیل نیز می تواند داشته 

باشد در صورت عدم حضور با توجه به محتویات پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد9708242
 بازپرس شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب زنجان



ورزش : كبدى كاران تيم ملى در هر دو بخش آقايان و بانوان 
كارى كردند كارستان و با اقتدار بر سكوى قهرمانى بازى هاى 

آسيا ايستادند. آن هم در حضور قدرت هاى برتر دنيا.
تيم كبدى دختران ايران كه همــواره مقابل هند به عنوان 
قدرت برتر قــاره كهن دچار مشــكل مى شــد، در فينال 

بازى هاى آسيايى 2018 مقابل همين تيم ايستاد.
 كبدى كاران دختر كشورمان در دور گروهى بعد از شكست 
كره جنوبى و بنگالدش نتوانستند از پس چين تايپه بربيايند؛ 

اما با صعود به نيمه نهايى مقابل تايلند ايستادند.
 آنها با قدرت توانستند اين تيم را براى صعود به فينال 

شكست دهند.  بازى سرنوشت ساز كبدى ايران برگزار شد 
و دختران كبدى كار با شاهكار تاريخى خود 27 بر 24 مقابل 
هند به برترى رسيدند.  به اين ترتيب تيم ملى كبدى ايران 
قهرمان بازى هاى آسيايى شد. همچنين ملى پوشان كبدى 
آقايان ايران در مرحله فينال بازى هاى آســيايى 2018 به 
مصاف كره جنوبى رفتند و با نتيجه 26 بر 15 پيروز شدند و 
به مقام قهرمانى اين دوره از بازى ها دست يافتند. شاگردان 
مازندرانى در اين دوره از بازى ها در مرحله گروهى با پاكستان، 
ژاپن، نپال، مالزى و اندونزى هم گروه بودند كه توانستند همه 
حريفان خود را از پيش رو بردارند. آن ها در نيمه نهايى مقابل 
هند بازى كردند و به برد تاريخى مقابل هند رســيدند. تيم 
ملى در فينال هم كره جنوبى را شكست داد و به قهرمانى 
رسيد. تيم ملى كبدى ايران در بازى هاى آسيايى 2014 
و 2010 به عنوان نايب قهرمانــى و در 2006 دوحه به مقام 
چهارمى رسيده بود. اين اولين قهرمانى كبدى مردان ايران 
در بازى هاى آسيايى است. تيم ملى دختران ايران نيز در اين 
دوره از بازى هاى آسيايى به مدال طال رسيد تا يك روز به ياد 

ماندنى براى كبدى ايران در جاكارتا رقم بخورد.
ســرمربى هندى تيم ملى: بايد ايــران را قهرمان 

مى كردم
ســرمربى تيم ملى هنــدى كبدى بانــوان ايــران درباره 

قهرمانى در بازى هاى آسيايى گفت: مدت ها بود از من طال 
مى خواستند و خوشحالم پاسخ صبورى ايرانى ها را دادم.

نجال گفت: اين قهرمانــى خيلى براى من ويــژه بود. به 
خاطر اينكه خيلى وقت بود كه تيم ايران از من مدال طال 
درخواست مى كرد. من از فدراســيون و مسئوالن تشكر 

مى كنم كه بعد از مسابقات آسيايى صبورى كردند. 
وى گفت: البته من هندى هستم و هند را خيلى دوست دارم 
اما فكر مى كنم كه كبدى را در درجه اول دوست دارم. وقتى 
كنار ايران هستم بايد هدايت اين تيم را به خوبى انجام دهم 

و از بازيكنانم حمايت كنم. 

ســرمربى كبدى مردان: اين مدال هــا نويد آينده 
روشن است

غالمرضــا مازندرانى ، ســرمربى تيم ملى كبــدى مردان 
ايران پس از قهرمانى گفت: اين مدال ها نويد آينده روشن 

بازى هاى آسيايى است.
بعد از قهرمانى تيم ملى كبدى مردان در بازى هاى آسيايى 
گفت: قهرمانى در اين مسابقات حاصل تالش چندين ساله 

بوده است و نبايد به نام من يا شخص خاصى نوشته شود.
ســرمربى تيم ملى كبدى تاكيد كرد: طى چند ماه گذشته 
مديريت فدراســيون تغيير كرد و نيروهــا و افكار جديد به 
كبدى تزريق شــدند. اين اتفاقات نويد اين را مى دهد كه 

كبدى آينده روشنى داشته باشد.
مازندرانى خاطرنشان كرد: اگر قرار است اين عناوين ادامه 
داشته باشد بايد از همين االن برنامه ريزى براى مسابقات 
آينده داشــته باشــيم. رقباى ما كار خود را آغاز كرده اند و 
ما هم بايد با برنامه و طرح خود را براى مســابقات پيش رو 

آماده كنيم.
وى ادامه داد: مى شــود با يــك برنامه ريــزى اصولى، 
سالهاى سال عنوان نخست اين مســابقات را از آن خود 
داشته باشيم. تاكيد مى كنم كه بايد برنامه ريزى دقيقى 

داشته باشيم.  

جواد رستم زاده: مرد پرتغالى كجا كمين كرده است؟ پشت پرده با 
كدام تيم در حال البى است؟ پالس هاى منفى او براى تيم ملى واقعى 
هستند يا بازار گرمى؟ فدراســيون از كدام قرارداد امضا نشده حرف 
مى زند؟ كدام شروط قرار است براى نگهداشتن كى روش عملى شوند؟ 
اين ها همه سواالتى هســتند كه با نزديك شدن به پاييز رنگارنگ تر 
مى شوند. آنچه اما پررنگ است بالتكليفى تيم ملى است.تيم ملى كه 

خيلى ها منتظر قهرمانى اش در آسيا هستند.
*جديدترين مشترى

قرارداد كى روش در پايان ماه گذشــته ميالدى به پايان رســيد، اما 
فدراسيون در تالش اســت تا قرارداد را حداقل تا پايان جام ملت هاى 
آسيا 2019 تمديد كنند. در حاليكه مديران فدراسيون فوتبال نسبت به 
تمديد قرارداد كى روش اطمينان دارند اما خبرهاى ضد و نقيض از چهار 

گوشه دنيا اين اطمينان را زير سوال مى برد. اول الجزاير ، بعد مكزيك و 
حاال رسانه هاى مختلف از كى روش به عنوان يكى از كانديداهاى اصلى 

سرمربيگرى تيم هاى ملى فوتبال كلمبيا و مكزيك ياد كرده اند.
*جانشين كلمبيايى

از سوى ديگر سايت «futbolete» كلمبيا ، از خورخه لوئيس پينتو 
كه ســابقه هدايت تيم هاى ملى كلمبيا، كاســتاريكا و هندوراس را 
در كارنامه  دارد به عنوان گزينه   ســرمربيگرى تيم هاى پاناما، ايران 
و كاستاريكا نام برده اســت. پينتو كه پس از ناكامى در رساندن تيم 
ملى فوتبال هندوراس به مرحله پايانى جام جهانى 2018 از ســمت 
سرمربيگرى اين تيم كنار رفت، اعالم كرد دو پيشنهاد دريافت كرده 
است، يكى ســرمربيگرى تيم ملى پاناما و ديگرى از شرق كره زمين 
است. رســانه هاى محلى از تيم ملى ايران به عنوان پيشنهاد شرقى 
وى ياد  كرده اند و معتقدند در صورت جدايى كى روش، اين سرمربى 

كلمبيايى جانشين وى خواهد شد. 
*تاج همچنان اميدوار

در همين حال رئيس فدراسيون فوتبال به مانند چند ماه گذشته 

با اطمينان درباره مانــدن كى روش در تيم ملــى حرف زده. تاج 
گفته كه برنامه هاى تمرينى تيم ملى در شــهريورماه زير نظر اين 
مربى پرتغالى آغاز خواهد شــد: درباره تيم ملى بزرگساالن خيلى 
مشــخص از قول من بنويســيد اصال نگران تيم ملى بزرگساالن 
نباشيد. تمرينات تيم ملى از همان دهه اول شهريور كه اعالم شده 
آغاز  مى شود و تيم ملى با آقاى كى روش با آمادگى كامل به جام 
ملت هاى آسيا مى رود كه ان شــاءاهللا اولين قهرمانى اش را بعد از 

4 دهه بدست بياورد.
*آخرين تلنگرها؟

مرد پرتغالى بالفاصله پس از پايان قراردادش روى كاغذ با انتشار پيامى 
در فيس بوك براى جدايى اش در صورت برآورده نشدن خواسته هاى 
مالى و امكاناتى اش هشدار داد. خيلى ها آن زمان پست شبانه كارلوس 

را با استناد به  اين خط «هيچ كلمه اى  نمى تواند حس تشكر، غرور و 
افتخار من را كه جزئى از اين دو خانواده  فوق العاده  و فراموش نشدنى 
فوتبال (تيم هاى ملى فوتبال ايران و پرتغال) بودم، را بيان كند. مرسى 

از همه. تا بعد». خداحافظى قطعى او دانستند.
خيلى ها اما معتقدند او هر بار خواســته اى اعــم از مالى، امكاناتى، 
حمايتى و... داشته، از چنين راه هايى درخواست خود را اعالم كرده و 
هشدار داده كه بايد شرايط مورد نياز براى او و تيمش فراهم شود. آيا 
كى روش دوباره در حال تلنگر زدن و بازارگرمى  از طريق رسانه هاست 
و  مى خواهد مسئوالن فدراسيون را به تكاپو وا دارد يا كشورهاى ديگر 

براى به خدمت گرفتن او واقعا آستين باال زده اند. 
اما اگر جدايى كى روش قطعى باشــد كار فدراسيون براى استخدام 
سرمربى جديد در اين فرصت كم تا جام ملتها گره خواهد خورد و البته 
كار سرمربى جديد براى مهيا كردن تيم ملى طاقت فرسا است. به هر 
حال اين تيم بعد از 7 سال تيمى متعلق به كى روش است و سرمربى 
بعدى با هر سليقه اى قطعا براى بازسازى اين تيم كار ساده اى ندارد 

حتى اگر آن سرمربى خورخه لوئيس پينتو باشد. 

با كسب دو  طالى آسيايى آقايان و بانوان 
مقابل غول هاى دنيا رقم خورد

كبدى  ايران بر بام آسيا  تعلل فدراسيون در بستن قرارداد جديد 
كلمبيا «كى روش» را مى گيرد «پينتو» را مى دهد

سايه حذف از آسيا 
در كمين سه باشگاه ايرانى!

قدس آنالين: به گفته ســهيل مهدى رئيــس كميته صدور مجوز 
حرفه اى زمان اعالم شده از سوى كنفدراسيون فوتبال آسيا به هيچ 
وجه قابل تمديد نيست از اين رو بايد هر چه سريعتر فكرى به حال اين 
مسئله شود در غير اين صورت تنبيهات انضباطى در انتظار فوتبال 
ايران خواهد بود. ماجراى تسويه حساب باشگاه هاى بدهكار فوتبال 
ايران داستان جديدى نيست اما حاال اگر تا 8 روز ديگر باشگاه هاى 
بدهكار از جمله استقالل، پرسپوليس و تراكتورسازى اسناد تسويه 
حساب خود با طلبكاران پر تعدادشان را روى سامانه ليگ قهرمانان 
آســيا بارگذارى نكنند فوتبال ايران با چالشى جديد رو به رو خواهد 

شد.

تساوى هاى پياپى براى سرخابى ها
حميد رضا خداشناس : هفته پنجم ليگ برتر در حالى ادامه يافت كه باز هم 
سرخابى ها  در نتيجه گيرى نا موفق بودند. چهارشنبه هفته گذشته شاگردان 
شفر در ورزشگاه آزادى ميزبان فوالد خوزســتان بودند و بسيار اميدوار كه با 
پيروزى بر حريف خوزستانى عالوه بر كسب 3 امتياز بازى به روند ناكاميشان 
در دو هفته گذشته پايان دهند كه با بازى بسته شاگردان پور موسوى مواجه 
شدند و در نهايت پس از شكست هفته گذشته مقابل پارس جنوبى اين هفته 
نيز تن به تساوى دادند تا استقاللى ها پس از گذشت پنج هفته از آغاز فصل 

تنها 6 امتياز كسب كرده باشند. 
شاگردان برانكو ايوانكوويچ  نيز در اين هفته نتوانستند بر تيم پائولو سرجيوى 
پرتغالى بر بيايند تا سومين تســاوى متوالى قرمزها اتفاق بيفتد.سرخپوشان 
پايتخت كه پنجشنبه شب به آبادان ســفر كرده بودند تا نوار تساوى هاى دو 
هفته گذشته را بتوانند با شكست صنعت نفت پاره كنند، نتيجه بهتر از تساوى 
يك بر يك عايدشان نشد تا در طول سه هفته گذشته آن ها فقط 3 امتياز كسب 
كرده باشند. اما آنچه بيش از همه چيز در اين بازى به چشم مى آمد بازى بسته 
و دفاع اتوبوسى حريفان در مقابل شــاگردان برانكو بود كه پروفسور بايد در 

هفته هاى آينده در مقابل چنين سبك بازى اى چاره اى بينديشد. 
اما در هفته تساوى سرخابى ها مقابل حريفانشان جواد نكونام همراه نساجى 
نخستين پيروزى فصلشــان را پيش چشم هوادارانشــان برابر نفت مسجد 
سليمان بدست آورد تا از انتهاى جدول فاصله بگيرد و ذوب آهن نيزدر تبريز با 

نتيجه 2 بر يك از سد ماشين سازى گذشت.

برانكو: براى بازى با الدحيل
 خيلى حساب وكتاب نكرده ايم

ـ يك پرسپوليس در  ورزش: برانكو ايوانكوويچ پس از تساوى يكـ 
خانه صنعت نفت آبادان اظهار داشت: تبريك مى گويم به شاگردانم 
به خاطر تالشى كه در زمين مسابقه داشتند، به خاطر اعتمادى كه به 
خودشان داشتند و توانستند نتيجه را برگردانند. بازى را نباختيم و 
اين خيلى ارزش داشت و همچنان بدون شكست به مسيرمان براى 

رسيدن به هدفى كه داريم، ادامه مى دهيم.
برانكو در واكنش به اين سؤال كه آيا شاگردانش براى بازى الدحيل 
آماده هســتند يا خير، عنوان كــرد: حريف ما تا روز بــازى 10 روز 
اســتراحت خواهد داشــت. منظورم اين اســت كه در اين 10 روز 
مسابقه اى انجام نمى دهد، اما ما بازى به بازى پيش مى رويم. براى بازى 
با الدحيل خيلى حساب وكتاب نكرده ايم، چرا كه هر بازى ما در ليگ 
مهم بود. مطمئنم بازيكنانم تا سه شنبه به آمادگى الزم خواهند رسيد.

برنامه هفته سوم 
ليگ دسته اول فوتبال

ورزش:هفته دوم مسابقات ليگ دسته يك با سقوط نفت تهران همراه بود. 
چيزى كه تقريبا قابل پيش بينى بود و بى مســئوليتى مديران شركت نفت 
باعث فروپاشى اين تيم و ســقوط به ليگ دسته سوم شد. حاال ليگ آزادگان 
با 17 تيم پيگيرى مى شــود و هنوز هم بعضى از تيم هاى ليگ دسته يك در 

شرايط مبهمى قرار دارند.
برنامه هفته سوم به شرح زير است.

شنبه سوم شهريور
خونه به خونه - فجر سپاسى

قشقايى شيراز - پرسپوليس پاكدشت
كارون اروند خرمشهر - مشكى پوشان

يك شنبه چهارم شهريور
نود اروميه - گل گهر سيرجان

مس رفسنجان - ملوان
آلومينيوم اراك - مس كرمان

كسين البرز - بادران تهران
شاهين شهردارى بوشهر - شهردارى تبريز

شهردارى ماهشهر - نفت تهران (برگزار نمى شود)

نقره باران قايقرانى بانوان
ورزش: تيم رويينگ سبك وزن دونفره زنان با تركيب نازنين رحمانى 
و مريم اميدى پارسا در فينال A  بازى هاى آسيايى با ثبت 7:48.38 

در رده دوم قرار گرفت و به مدال نقره اين مسابقات دست يافت.
نماينده چين در اين ماده به طال و نماينده تايلند به برنز رسيد.

پيش از اين هم قايقران هاى زن كشورمان در 2 روز اخير مدال هاى 
زيادى كسب كردند.

همچنين قايقرانان مرد كشــورمان در رقابت هاى رويينگ دونفره 
سبك به مدال نرســيدند.رضا قهرمانى و اميرحســين محمودپور، 
قايقرانان ايرانى در رويينگ دونفره سبك با ثبت زمان  در رتبه پنجم 

جاى گرفتند.
از سوى ديگر تيم رويينگ سبك وزن چهارنفره مردان در رقابت فينال 

A در رده پنجم قرار گرفت . 

خداحافظى عجيب
 مربى رويينگ دختران در اندونزى

ورزش: مربى تيم رويينگ دختران گفت: پيش بينى يك مدال طال 
براى دختران رويينگ سوار را داشتم، اما نشد. بهناز مرادخانى گفت: 
پس از رقابت هاى آســيايى جاكارتا از دنياى مربيگرى خداحافظى 
مى كنم. ما هميشه در اردو هستيم.شرايط سختى داريم. اردوهاى ما 
در سده هاى دور ، خارج از شهر و با امكانات كم برگزار مى شود. مدت 
زمان زيادى در اردوها هستيم و از خانواده دور هستيم.تمام زندگى مان 
در اردوها مى گذرد. نمى توانيم خانواده مان را ببينيم و ادامه تحصيل 
دهيم.اين كار كردن را براى ما سخت مى كند. و ى گفت: حمايت هايى 

كه از مربى هاى قايقرانى بايد مى شد هيچ موقع اتفاق نيفتاد.

رستميان: اماراتى ها در قرعه ها 
دست مى برند!

ورزش سه: رييس انجمن جوجيتسو مى گويد اماراتى ها به همراه 
عربستان مسائل سياسى را در مسابقات جوجيتسو دخالت داده اند. 

محمدحسن رســتميان گفت: با اين روندى كه جوجيتسو در پيش 
گرفته و هزينه هايى كه اماراتى ها در اين رشته مى كنند جوجيتسو 
در المپيك هم حضور خواهد داشــت، منتها بدرفتــارى هايى كه 
از اماراتى ها ســرمى زند اصال جالب نيســت. دخالت آنها در قرعه و 
داورى ها مشهود است. اماراتى ها با جذب جوجيتسوكاران برزيل به 
دنبال كسب تمام طالهاى مسابقات هستند و براى اينكه موفق باشند 
سبك مبارزه را «كه ما در آن قدرتمند هستيم»  به بازى ها نياورده و 

تنها سبك نوازا (خاك) را وارد مسابقات كرده اند. 

وداع «جاور» با دنياى قهرمانى
ورزش: ملى پوش قايقرانى ايران گفت: از دنياى قهرمانى خداحافظى 
مى كنم تا به زندگى شخصى ام بپردازم. جاور گفت: امسال آخرين 
پارويى بود كــه زدم. از اين موضوع ناراحتم. اميدوارم نســل بعدى 
قايقرانى اين راه را به خوبى ادامه دهند، بمانند و با تمام وجود بجنگند.
شرايط به گونه اى باشد كه آن ها مثل من در سن پايين خداحافظى 
نكنند. وى  گفت: حدود 10ســال اســت كه پارو زده ام.رشته ما به 
گونه اى است كه كل سال در اردو هستيم.شرايط تمرين در استان ها 
را نداريم و از همه زندگى مان براى اين رقابت ها مى زنيم. از اين به بعد 

مى خواهم به زندگى ام برسم و ادامه تحصيل دهم.

ركابزن ايرانى از حال رفت!  
ورزش: فينال مسابقات دوچرخه سوارى تايم تريل با حضور نماينده 
ايران در حومه جاكارتا  برگزار شــد و آرويــن معظيمى گودرزى در 
پايان در رتبه ششــم قرار گرفت.  ضمنا معظمــى گودرزى نماينده 
كشــورمان پس از عبور از خط پايان دچار ضعف جسمانى و به مركز 

درمانى منتقل شد.

سرمربى تيروكمان:
 تيرمان به كاغذ بغلى خورد!

ورزش: سرمربى تيم كامپوند ميكس تيروكمان ايران گفت: در مرحله 
نيمه نهايى يك دفعه هوا عوض شد و يك تير اشتباهى به كاغذ كنارى 

خورد و همين تمركز بچه ها را به هم ريخت.
بهزاد پاك زاده سرمربى تيم كامپوند ميكس بعد از اينكه شاگردانش 
از رسيدن به مرحله فينال بازماندند گفت: همانطور كه ديديد بچه ها 
توانستند تيم قدرتمند هند را شكست دهند اما در مرحله نيمه نهايى 
يك دفعه هوا عوض شد و يك تير اشتباهى به فيس كاغذى كنارى 
خورد و همين تمركز بچه ها را به هم ريخت. خواســت خدا بود كه 

براى برنز برويم .

ضد حمله
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تاكتيك ويژه توخل براى متحول كردن نيمار
 ورزش: نيمار فصل گذشــته زير نظر اوناى امرى نتوانســت درخشــش مــورد انتظار را در 
پارى سن ژرمن داشته باشد. توماس توخل، سرمربى آلمانى اين فصل پى اس جى برنامه هايى 
خاص براى بازگرداندن نيمار به دوران اوجش در بارسا مدنظر دارد. طبق ادعاى لوپاريزين، توخل 
تاكتيك ســنتى 3-3-4 پى اس جى را به 2-5-3 تغيير خواهد داد. لوران بالن و امرى اعتقاد 
ويژه اى به استفاده از دو وينگر و يك مهاجم نوك داشتند ولى توخل قصد دارد كاوانى و امباپه را 
به عنوان مهاجم و نيمار را پشت سرشان به زمين بفرستد. به اعتقاد او، نيمار با اين سيستم جديد 

مى تواند عملكرد بهترى داشته باشد و از حداكثر توانايى هاى او استفاده خواهد شد.

كاكا: تصميم يووه براى خريد رونالدو درست بود
ورزش: ستاره برزيلى و سابق رئال مادريد به تمجيد از عملكرد و البته رفتار كريستيانو 
پرداخته و از دوستى خود با او در روزهاى حضور در مادريد گفت. كاكا در خصوص انتقال 
جنجالى رونالدو به يووه مى گويد: بازى كردن كنار رونالدو لذت بخش است زيرا او بسيار 
رقابت جو بوده و هميشه خواهان پيروز شدن است. سالهايى كه در مادريد زندگى كردم 
بسيار مثبت بود زيرا من خيلى به رونالدو نزديك بودم اما اين روابط بين همه بازيكنان 
نبود. يوونتوس با انتقال او كار درستى انجام داد. با روحيه حرفه اى و آمادگى بدنى، رونالدو 

مى تواند سالهاى سال در باالترين سطح براى يوونتوس بازى كند.

پيگرينى: ويلشر مثل پيرلو  است!
ورزش: مانوئل پيگرينى در آستانه بازى وستهام و آرسنال به تمجيد از جك ويلشر، 

ستاره سابق توپچى ها پرداخت.
 سرمربى چكش ها مى گويد: همه شما زمانى كه پيرلو در يوونتوس بازى مى كرد 
را به ياد داريد. هافبكى كه همه جاى زمين بود. ويلشــر هم دقيقا مشــخصات 
پيرلو را دارد. او حمالت تيم را طراحى مــى كند و قدرت گلزنى هم دارد. جك، 
قلب وستهام است. هنوز نمى دانم چرا آرسنال به او اجازه جدايى و پيوستن به 

وستهام را داد.

ورزش: فقط كافى است يك كارشناســى ساده در مورد 
ناكامى هاى تيم اميد در 16 سال  گذشته براى بازى هاى 
آســيايى و 40 ســاله براى عدم راه يابى به المپيك انجام 
شود تا نشــتى كار مشخص شــود اما وقتى اراده اى براى 
رسيدگى به اين مشكالت نيســت و همه چيز قرار است 
سطحى بررسى شود و سپس در همان ديد سطحى هم به 
آن پرداخته شود همين مى شود كه خيلى راحت و مفت 
مقابل كره جنوبى مى بازيم تا سرمربى اين تيم در نشست 
خبرى با كنايه بگويد خوشحال است كه تيم صدرنشين را 

شكست داده است. 
چطور مى شــود كســب مدال طال و قهرمانى فوتبال 
در بازى هاى آســيايى براى كره جنوبــى اين قدر مهم 
مى شــود كه هم از ســهميه استفاده ســه بازيكن زير 
23 اســتفاده مى كند و هم وقتى پاى بازى ايران وسط 
مى آيد بهترين هتل جاكارتا برايشــان رزرو مى شود و 
رئيس جمهور اين كشورهم به ملى پوشان خود پيام مى 
دهد كه اگر ايران را ببريد و قهرمان شــويد از سربازى 

معاف خواهيد شد. 
حاال اين شرايط را با شــرايط اردوى تيم اميد ايران 
مقايسه كنيد. درست است كه مهدى تاج بعد از بازى 

و حذف تلخمــان از ادامه رقابت هــاى بازى هاى 
آســيايى پيامى من باب حمايت از ايــن تيم جوان 
صادر كرد امــا آيا با همين يك پيام همه مشــكالت 
تيم اميد برطرف مى شود و مســير براى رسيدن به 

ر؟ لمپيك هموا ا
اصال رسيدن ما به المپيك چرا به هدف غايى تبديل شده 

در حالى كه ما نمى توانيم در آسيا به پله اول برسيم؟ 
ما قافيه اين بــازى ها را همــان جا از كــف داديم كه 
خواســتيم به ميانمار ببازيم تا با كــره جنوبى روبه رو 
نشويم اما خبر نداشتيم عربستان سعودى يك قدم از ما 
جلوتر به فكر كار خرابى بوده است. بى شك بيش از همه 
بازى هاى آسيايى براى حميد اســتيلى و كرانچار يك 
درس بزرگ داشت كه براى رسيدن به هدف هاى بزرگ 
بايد فكر بزرگ تر هم داشــت و اينكــه باختن و كوتاه 
كردن مسير هميشه و هميشه تا ابد بد و مشمئز كننده 
است. ايســتاده مردن به از صدها بار صعود با ذلت. تيم 
اميد بچه يتيمى اســت كه يا بايد منحل شود  و خيال 

همه از اين همه اما و اگر و اى كاش ها راحت شود 
يا بايد به چشــم تيم ملى به آن ديده شود و براى 

حل شدن مشكالتش فكر عاجل شود.

ورزش:حسين رضازاده قهرمان اسبق وزنه بردارى 
كه در ســالن مســابقات بازى هاى آسيايى حضور 

داشــت درباره رقابت على مكوندى با 
رقيبانش در دسته 85 كيلوگرم 

گفــت: على رقابت ســختى 
دارد. ما در دســته 85 كيلوگرم 

مدت زيادى مدعى بوديم. على 
پسر خوبى است و تالش هاى 
خــودش را كــرده اســت. 
اميدوارم كــه بهترين 

نتيجه را كسب كند.
رقابــت  دربــاره  او 

بــا ســهراب مــرادى و 
كيانوش رســتمى در دسته 

94 كيلوگرم هم حــرف زد و گفت: 
قطعا يك مدال طال  مى گيريم. ســهراب 

عملكرد خوبى داشــته اســت و كيانوش هم كه به 
تازگى تغيير وزن داده اســت. مطمئن هســتم 
سهراب مرادى مدال طال مى گيرد. از رضازاده 

درباره ســنگين وزن و رقابت بين ســعيد على حسينى و 
بهداد سليمى هم سوال كرديم كه او اين واكنش را نشان 
داد: طالى ســنگين وزن هم كه براى ايران 
اســت. رقابت بين بچه هاى خودمان 
است. من پيش بينى مى كنم كه 
وزنه بردارى دو مدال ديگر هم 
مى گيــرد. رنگش مشــخص 
نيســت اما در دســته 105 
هم بچه ها خوب هســتند. 
پيش بينى شخصى ام كسب 
4 مدال است كه دو تا از آنها 

طال هستند.
رضــازاده در پايــان درباره 
نيم ركورد جهان  ينكه مى توا ا
را كه دست تاالخادزه گرجستانى 
اســت را پــس بگيريــم يا نــه گفت: 
نمى توانيم. يعنــى تا زمانى كه يــك وزنه بردار 
جوان پا به دنيــاى وزنه بردارى نگذارد بعيد اســت 

بتوانيم اين ركورد را از او پس بگيريم.

قدس آنالين: هنوز يــك هفته از آغاز رســمى هجدهمين دوره 
بازى هاى آسيايى نگذشته اما حواشى پيرامون كاروان ايران در همين 
مدت به اندازه اى بوده كه خيلى از موفقيت ها و مدال آورى ها را تحت 

تاثير قرار داده است.
درست است كه اســتورى محمدامين اســدى بازيكن تيم فوتبال 
اميد آغازگر اين حواشــى بود اما اقدام اين بازيكن كم ســن و سال 
و بى تجربه يكى از كوچك ترين حواشــى بود در مقابل افتضاحاتى 
كه نتيجه بى تدبيرى ها و حضور مديــران كارنابلد در كاروان ايران 

به حساب مى آيد.

 *بزرگترين گاف
بزرگترين گاف كاروان ايران تا به امروز از طرف مسئوالن تيروكمان 
سر زده كه منجر به حذف بدون رقابت زهرا نعمتى از جدول مسابقات 
شــد. حال آنكه در تيم اعزامى تيروكمان، تركيب كامل كادر فنى 
همراه با رئيس و نايب رئيس كنار ورزشكاران ديده مى شود اما اينكه 
هيچ يك از ساعت رقابت كماندار خود مطلع نبودند، چه دليلى دارد 

جز انتخابات نادرست و غيرمتخصص بودن همراهان!
 براى چنيــن افتضاحاتى، توجيهــى بدتر از اين نيســت كه نايب 
رئيس تيروكمان بگويــد: «از اين اتفاقات پيــش مى آيد» يا اينكه 
شــعبانى بهار بگويد: «موضوع را از مربى و سرپرست تيم بپرسيد»؛ 
رئيس فدراسيون تيروكمان كه در يك مجمع انتصاباتى و به لطف 
كمك كسانى كه متخصصان اين رشته را از گردونه رقابت دور كردند، 
اين جايگاه را به دست آورد، در صورت مدال آورى ورزشكارانش هم 

موضوع را اين گونه از خود ساقط مى كرد؟
*سبقت در افتضاح

روند بازى هاى آسيايى براى كاروان ايران به گونه اى پيش مى رود كه 
گويا رؤسا و دست اندركاران كه بعضاً با پول توجيبى هاى قابل توجه به 
جاكارتا اعزام شده اند و در هتل هاى پنج ستاره اين شهر اقامت دارند، 
تالش دارند كه در گاف و به بار آوردن افتضاح، از هم سبقت بگيرند؛ 
مثل رئيس فدراسيون كبدى كه به دليل حضور غيرقانونى و بدون 
آى دى  كارت در دهكده ورزشــكاران، با مسئوالن امنيتى و پليس 
جاكارتا درگير شد و تا پاى اخراج از محل برگزارى بازى هاى آسيايى 
هم پيش رفت.عباس اورسجى با توهين به بازيكنان و مربى تيم ملى 
كبدى بانوان در جريان ديدار مقابل چين تايپه هم روى ديگرى از 

مديران اعزامى را نشان داد.
*رقابت توريست ها

 اصًال گويا اين دوره از بازى هاى آسيايى پيگيرى مى شود براى اينكه 
دسِت بى تدبيرى ها در كاروانى كه قرار بود كامًال كيفى باشد، رو شود! 
وگرنه پاره شدن زنجير چرِخ فرانك پرتوآذر و تركيدن تايِر دوچرخه 
حسين زنجانيان چرا بايد اين دو ورزشكار را در حساس ترين ميدان 

رقابت گرفتار كند؟
 كاروانى كه به جاكارتا اعزام شــده يكــى از بزرگترين كاروان هاى 
اعزامى به ادوار مختلف بازى هاى آسيايى است.  براى تشكيل اين 
كاروان به غيــر از وزارت ورزش، كميته ملى المپيك هم ميلياردها 
تومان هزينه كرد اما حضور افرادى كه بيشــتر توريست به حساب 
مى آيند تا مدير و حتى در موقع لزوم پاسخگوى افتضاح و بى تدبيرى 
خود هم نيستند، باعث شــده تا به امروز اتفاقاتى بيفتد كه آبروى 
ورزش ايران را به مخاطره بينــدازد، اتفاقاتى كه فقط هم در ورزش 
ايران شاهد آن هســتيم وگرنه در هيچ تيم و كاروانى نه نقص فنى 
ورزشــكار را از رقابت محروم مى كند، نه برنامه مســابقه فراموش 

مى شود و نه بدون آى دى كارت ترددى صورت مى گيرد.
*مسبوق به سابقه

اين اتفاق براى اولين بار نيست كه در ورزش ايران رخ مى دهد و در 
ساليان گذشته بارها شاهد ناهماهنگى (ناشى از بى اطالعى مسئوالن 

و سرپرستان) و بروز چنين اتفاقات عجيبى در بين تيم هاى ورزشى 
ايرانى بوده ايم. اتفاقاتى كه پيامد آن براى ورزشكاران شايسته ايرانى، 
حذف از دور رقابتها بود و براى مردم و هواداران افسوس و حسرت. در 
ادامه نگاهى كوتاه به چند اتفاق مشابه در تيم هاى مختلف ورزشى 
كشورمان خواهيم داشــت كه تمام اين اتفاقات عجيب، تنها بر اثر 
سهل انگارى و ناهماهنگى سرپرست و مســئوالن تيم هاى ايرانى 

به وقوع پيوست.
*بوكسورى بدون دستكش

در المپيك 1992 بارســلون، على اصغر كاظمى بوكسور شايسته 
كشــورمان، پس از پيــروزى در دور اول، در دوردوم در حالى روى 
رينگ بوكس رفت كه در كمال تعجب داور و ناظران سالن و ميليون ها 
بيننده تلويزيونى دستكش مخصوص بوكس همراهش نبود. ابتدا 
همه تصور مى كردند كــه كاظمى قصد دارد پــس از گرم كردن، 
دستكش هاى خود را به دست كند؛ اما مشكل اين بود كه خبرى از 
مربى و سرپرست و مدير تيم كنار رينگ بوكس نبود! كجا رفته بودند  
خدا مى داند. ولى اين صحنه تا چند ماه به عنوان يكى از صحنه هاى 

خنده دار المپيك از شبكه هاى مختلف دنيا پخش مى شد. 
*بى اطالعى سرپرست تيم از زمان مسابقه

بازى هاى آسيايى 2002 بوســان در كره جنوبى شاهد يك اتفاق 
عجيب و در نهايت حذف كشــتى گير ايرانى بود. مسعود مصطفى 

جوكار كشتى گير وزن 60 كيلوى تيم ملى كشــتى آزاد ايران در 
اين رقابت ها قربانى ســوء مديريت و نابلدى مســئوالن تيم شد. 
وى به دليل بى اطالعى مســئوالن از زمان مســابقه در زمان مقرر 
براى مسابقه كشتى در سالن حضور نداشــت تا دست حريفش به 
عنوان فرد پيروز باال برود و مصطفى جوكار به همين سادگى از دور 

مسابقات حذف شود.
*توطئه يك كيلوگرمى

 در المپيك 1992 بارسلون، اتفاق ديگرى در كاروان ورزشى ايران 
افتاد كه حذف يكى ديگر از ورزشكاران ايران را به دنبال داشت. در 
آن سالها مسابقات كشتى در دو روز برگزار مى شد؛ رضا سيم خواه 
كشتى گير سبك وزن ايران پس از برترى مقابل رقبايش در روز اول 
مسابقات كشــتى، بايد در روز دوم كار خود را دنبال مى كرد. اما در 
كمال ناباورى، پس از وزن كشى براى مبارزات روز دوم، مشخص شد 
كه رضا سيم خواه يك كيلو اضافه وزن دارد و به دليل نرسيدن به سر 
وزن از جدول مسابقات كشتى كنار گذاشته شد. پس از حذف اين 
كشتى گير شايسته كشورمان، حشمت كهن دل سرمربى وقت تيم 
ملى كشــتى فرنگى در گفت وگويى با رسانه ها اين اتفاق را حاصل 
توطئه عليه تيم كشتى ايران دانســت. البته نه سرمربى و نه هيچ 
يك از مسئوالن وقت كشــتى ايران هرگز توضيح مناسبى در اين 

خصوص ارائه نكردند. 

اميرمحمد ســلطانپور :  بايرن مونيخ فصل گذشته تا مرحله 
نيمه نهايى ليگ قهرمانان اروپا باال آمد اما با شرايطى كه بازيكنان 
كنونى اين تيم دارند و همينطــور عملكرد ضعيف در بازار نقل و 
انتقاالت بعيد اســت كه بتوانند در فصل جارى اين موفقيت را 

تكرار كنند.
اسلحه اى به نام توئيتر

اين روزهــا در دوران طاليى مانورهاى تبليغاتــى براى معرفى 
خريدهاى باشگاه ها در اروپا هستيم. ويديوى معرفى جالب توجه 
ورود الكسيز سانچز به منچستريونايتد كه با پيانو آهنگ رسمى 
اين باشگاه را مى نواخت، يا كمپين «به بشيكتاش بياييد» توسط 
اين باشگاه ترك، و فتوشاپ هاى عجيب و غريب اكانت انگليسى 
باشگاه رم ايتاليا تنها نمونه هايى از اين اتفاقات جالب پنجره هاى 

نقل و انتقاالت اخير بوده است.
باشگاه هاى آلمانى نيز با شــوخى هاى كنايه دار توئيترى خود 
معروف هستند و با اين روش رقيبان خود و حتى بازيكنان را مورد 
تمسخر قرار مى دهند؛ اتفاقى كه اخيرا با تمسخر پتر چك دروازه 
بان آرسنال توسط باشگاه باير لوركوزن موجب واكنش شديد اين 

دروازه بان نيز شد.
بايرن مونيخ نيز به جز حســاب آلمانى خود، دو حساب توئيترى 
بســيار قدرتمند يكى به زبان انگليسى و ديگرى فقط مخصوص 
كشور آمريكا دارد كه با وجود تمايل شديد براى نشان دادن توانايى 
هاى بيشتر خود نســبت به ديگر باشگاه هاى بوندس ليگا، اما به 

دليل كم كارى شديد اين باشگاه باواريايى، خوراك خوبى براى 
معرفى هاى پرزرق و برق ستاره ها نداشت.

خريدهايى نه چندان جذاب
در فصل جديد تنها شاهد حضور ســه چهره جديد در آليانز آرنا 
هستيم كه تمامى آن ها پيش از پايان پذيرفتن فصل قبل قطعى 
شده بودند. لئون گورتسكا ژانويه گذشــته انتقال قطعى خود از 
شــالكه به بايرن را اعالم كرده بود. ســرج گنبرى نيز بعد از يك 
فصل حضور قرضى در هوفنهايم به بايرن برگشت. اما معروفترين 
چهره اى كه از در باشگاه بايرن داخل شد نه بازيكن بلكه سرمربى 

اين تيم بود. نيكو كــوواچ كه خود زمانــى را در مونيخ گذرانده 
است انتخاب شخصى ســرمربى افسانه اى ســابق بايرن يعنى 
پوپ هاينكس اســت و بايد ديد چه عملكردى را از خود بر جاى 

خواهد گذاشت. 
پنجره نقل و انتقاالت تاسف آور به كنار، تابستان 2018 فصل رنج 
آورى براى مونيخى ها بوده است. تيم ملى آلمان كه هسته اصلى 
خود را از تيم بايرن تشكيل داده بود، يك جام جهانى تحقيركننده 
را پشت سر گذاشت و در همان دور گروهى از دور مسابقات كنار 
رفت. روبرت لواندوفسكى بزرگترين ستاره اين باشگاه نيز در تيم 

ملى لهستان عملكردى بهتر از مانشافت نداشت. تياگو در تيم ملى 
اسپانيا بازيكن ذخيره بود اما او هم با حذف مقابل روسيه در دور 
يك هشتم نهايى شــرايط خوبى را تجربه نكرد. كورنتين توليسو 
شايد روى كاغذ با قهرمانى به همراه فرانسه در جام جهانى بهترين 
عملكرد را داشت اما نبايد فراموش كنيم كه او در كل مسابقات تنها 
در دو مسابقه از ابتدا به ميدان رفت و در فينال نيز فقط 17دقيقه 
بازى كرد. بدتر از آن بسيارى از بازيكنان بايرن حتى حضور در خاك 
روســيه را تجربه نكردند. رافينيا، كينزلى كومان، رناتو سانچز و 
خاوى مارتينز در حالى كه در گذشته بازيكن ثابت كشورشان بودند 

اما آنقدر در افت هستند كه به تيم هاى كشور خود دعوت نشدند.
اروپا بوندس ليگا نيست

اوضــاع در پنجره نقــل و انتقــاالت تنها محدود بــه نخريدن 
بازيكن بزرگ نبود. دو مهره اصلى بايــرن يعنى جروم بوآتنگ و 
لواندوفســكى بارها از تمايل خود براى ترك باواريا گفتند اما هر 
دو گويا در آخرين روزهاى پنجره ترجيح دادند كه همچنان در 
اين تيم باقى بمانند. بايرن در فصل جارى براى هفتمين قهرمانى 
پياپى بوندس ليگا خيز بر مى دارد كه بعيد است مشكلى براى آن 
داشته باشد، اما حتى اگر بارسلونا و رئال مادريد را فراموش كنيم، 
رقابت براى كسب قهرمانى اروپا وقتى به غول هاى ديگر اروپايى 
نگاهى مى اندازيم كه يكى مانند يووه كريس رونالدو را به تورين 
مى آورد و ديگرى مثل پى اس جى كه جواهرهايى مانند امباپه و 

نيمار دارد، كار بسيار سختى خواهد بود .

بعد از عملكرد ضعيف بايرن مونيخ در پنجره نقل وانتقاالت تابستانى
قهرمانى اروپا، دورتر از هميشه

ورزش : 
كارى كردند كارستان و با اقتدار بر سكوى قهرمانى بازى هاى 

آسيا ايستادند. آن هم در حضور قدرت هاى برتر دنيا.
تيم كبدى دختران ايران كه همــواره مقابل هند به عنوان 
قدرت برتر قــاره كهن دچار مشــكل مى شــد، در فينال 

بازى هاى آسيايى 
 كبدى كاران دختر كشورمان در دور گروهى بعد از شكست 
كره جنوبى و بنگالدش نتوانستند از پس چين تايپه بربيايند؛ 

اما با صعود به نيمه نهايى مقابل تايلند ايستادند.
 آنها با قدرت توانستند اين تيم را براى صعود به فينال 

شكست دهند.  بازى سرنوشت ساز كبدى ايران برگزار شد 
و دختران كبدى كار با شاهكار تاريخى خود 

هند به برترى رسيدند.  به اين ترتيب تيم ملى كبدى ايران 
قهرمان بازى هاى آسيايى شد. همچنين ملى پوشان كبدى 

آقايان ايران در مرحله فينال بازى هاى آســيايى 
مصاف كره جنوبى رفتند و با نتيجه 

به مقام قهرمانى اين دوره از بازى ها دست يافتند. شاگردان 
مازندرانى در اين دوره از بازى ها در مرحله گروهى با پاكستان، 
ژاپن، نپال، مالزى و اندونزى هم گروه بودند كه توانستند همه 
حريفان خود را از پيش رو بردارند. آن ها در نيمه نهايى مقابل 
هند بازى كردند و به برد تاريخى مقابل هند رســيدند. تيم 
ملى در فينال هم كره جنوبى را شكست داد و به قهرمانى 

رسيد. تيم ملى كبدى ايران در بازى هاى آسيايى 
و 2010

چهارمى رسيده بود. اين اولين قهرمانى كبدى مردان ايران 
در بازى هاى آسيايى است. تيم ملى دختران ايران نيز در اين 
دوره از بازى هاى آسيايى به مدال طال رسيد تا يك روز به ياد 

ماندنى براى كبدى ايران در جاكارتا رقم بخورد.
ســرمربى هندى تيم ملى: بايد ايــران را قهرمان ســرمربى هندى تيم ملى: بايد ايــران را قهرمان 

مى كردممى كردم
ســرمربى تيم ملى هنــدى كبدى بانــوان ايــران درباره 

و حذف تلخمــان از ادامه رقابت هــاى بازى هاى 
آســيايى پيامى من باب حمايت از ايــن تيم جوان 
صادر كرد امــا آيا با همين يك پيام همه مشــكالت 
تيم اميد برطرف مى شود و مســير براى رسيدن به 

اصال رسيدن ما به المپيك چرا به هدف غايى تبديل شده 

ما قافيه اين بــازى ها را همــان جا از كــف داديم كه 
خواســتيم به ميانمار ببازيم تا با كــره جنوبى روبه رو 
نشويم اما خبر نداشتيم عربستان سعودى يك قدم از ما 
جلوتر به فكر كار خرابى بوده است. بى شك بيش از همه 
بازى هاى آسيايى براى حميد اســتيلى و كرانچار يك 
درس بزرگ داشت كه براى رسيدن به هدف هاى بزرگ 
بايد فكر بزرگ تر هم داشــت و اينكــه باختن و كوتاه 
كردن مسير هميشه و هميشه تا ابد بد و مشمئز كننده 
است. ايســتاده مردن به از صدها بار صعود با ذلت. تيم 
اميد بچه يتيمى اســت كه يا بايد منحل شود  و خيال 

ورزش:
كه در ســالن مســابقات بازى هاى آسيايى حضور 

داشــت درباره رقابت على مكوندى با 
رقيبانش در دسته 

گفــت: على رقابت ســختى 
دارد. ما در دســته 

مدت زيادى مدعى بوديم. على 
پسر خوبى است و تالش هاى 
خــودش را كــرده اســت. 
اميدوارم كــه بهترين 

نتيجه را كسب كند.
رقابــت  دربــاره  او 

بــا ســهراب مــرادى و 
كيانوش رســتمى در دسته 

94 كيلوگرم هم حــرف زد و گفت: 
قطعا يك مدال طال  مى گيريم. ســهراب 

عملكرد خوبى داشــته اســت و كيانوش هم كه به 
تازگى تغيير وزن داده اســت. مطمئن هســتم 

 كيلوى تيم ملى كشــتى آزاد ايران در 
اين رقابت ها قربانى ســوء مديريت و نابلدى مســئوالن تيم شد. 
وى به دليل بى اطالعى مســئوالن از زمان مســابقه در زمان مقرر 
براى مسابقه كشتى در سالن حضور نداشــت تا دست حريفش به 
عنوان فرد پيروز باال برود و مصطفى جوكار به همين سادگى از دور 

 بارسلون، اتفاق ديگرى در كاروان ورزشى ايران 
افتاد كه حذف يكى ديگر از ورزشكاران ايران را به دنبال داشت. در 
آن سالها مسابقات كشتى در دو روز برگزار مى شد؛ رضا سيم خواه 
كشتى گير سبك وزن ايران پس از برترى مقابل رقبايش در روز اول 
مسابقات كشــتى، بايد در روز دوم كار خود را دنبال مى كرد. اما در 
كمال ناباورى، پس از وزن كشى براى مبارزات روز دوم، مشخص شد 
كه رضا سيم خواه يك كيلو اضافه وزن دارد و به دليل نرسيدن به سر 
وزن از جدول مسابقات كشتى كنار گذاشته شد. پس از حذف اين 
كشتى گير شايسته كشورمان، حشمت كهن دل سرمربى وقت تيم 
ملى كشــتى فرنگى در گفت وگويى با رسانه ها اين اتفاق را حاصل 
توطئه عليه تيم كشتى ايران دانســت. البته نه سرمربى و نه هيچ 
يك از مسئوالن وقت كشــتى ايران هرگز توضيح مناسبى در اين 

هجدهمين دوره بازى هاى
 آسيايى- جاكارتا

تيم ملى اميد به بدترين شكل حذف شد

 يك مدال طال هم براى سنگين وزن كنار بگذاريدخودكشى از ترس مرگ
رضازاده: سهراب مرادى قطعا طال مى گيرد

داشــت درباره رقابت على مكوندى با 
85 كيلوگرم 

گفــت: على رقابت ســختى 
 كيلوگرم 

مدت زيادى مدعى بوديم. على 
پسر خوبى است و تالش هاى 
خــودش را كــرده اســت. 
اميدوارم كــه بهترين 

رقابــت  دربــاره  او 
بــا ســهراب مــرادى و 

كيانوش رســتمى در دسته 
 كيلوگرم هم حــرف زد و گفت: 

قطعا يك مدال طال  مى گيريم. ســهراب 

داد: طالى ســنگين وزن هم كه براى ايران 
اســت. رقابت بين بچه هاى خودمان 
است. من پيش بينى مى كنم كه 
وزنه بردارى دو مدال ديگر هم 

رضــازاده در پايــان درباره 
نيم ركورد جهان  ينكه مى توا ا
را كه دست تاالخادزه گرجستانى 
اســت را پــس بگيريــم يا نــه گفت: 

با حذف«نعمتى» از مسابقات 
تيرو كمان، گاف هاى مديران 
ورزشى در آسيا ادامه دارد 

 لبخند 
به جاى استعفا!
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ادب و هنر

كوتاه و خواندنى

شهرستان ادب: ثبت نــام دوره هاى آموزشــى آزاد «درباره شعر» در دفتر شعِر 
مؤسســه فرهنگى هنرى «شهرستان ادب» آغاز شد. عالقه مندان تا فردا، چهارم 
شهريور 1397 براى ثبت نام در اين دوره ها، كه با حضور مدرسان شعر و شاعران 

برتر كشور برگزار مى شود، فرصت دارند.
در اين دوره هاى آموزشى سرفصل هاى شعر طنز با حضور ناصر فيض، شعر نيمايى 
با حضور مرتضى اميرى اسفندقه، مولوى شناسى با حضور قربان وليئى، غزل امروز 
با حضور سعيد بيابانكى، خالقيت ادبى با حضور على محمد مودب، حافظ شناسى 

با حضور محمدمهدى سيار و... در نظر گرفته شده است.

شهرستان ادب دوره آموزشى «درباره شعر» برگزار مى كند

تســنيم: نمايش رضوى «چند مســافر» به نويســندگى و كارگردانى محمد 
رحمانيان از ســوم تا ششم شهريور ســال جارى در سالن هالل احمر مشهد به 
روى صحنه خواهد رفت.اين نمايش كه از زبان چند زائر به كرامات امام رضا(ع) 
مى پردازد، پيش از اين در تهران و شــيراز اكران شده و مورد استقبال مخاطبان 

قرار گرفته است.
على عمرانى، مهتاب نصيرپور، افشين هاشمى، سانيا ساالرى، سينا رازانى، سعيد 
توكلى و آالله زارع طلب در اين نمايش بازى مى كنند. همچنين مجرى طرح اين 

اثر سهيل فرامرزى است.

نمايش رضوى «چند مسافر » در مشهد روى صحنه مى رود

مهر: نشست شاعرانه هاى علوى همزمان با نزديك شدن به ايام عيد غدير و براى 
استقبال از اين مناســبت امروز شنبه 3 شهريور با حضور شاعران آيينى كشور 
در خانه مهر رضا برگزار مى شود.در اين برنامه، كتاب «تحير» از سيد حميدرضا 
برقعى با سخنرانى مرتضى امير اسفندقه و محمد جواد شرافت مورد نقد و بررسى 
قرار خواهد گرفت. ســپس شاعران آيينى حاضر در برنامه نيز در مدح و منقبت 

اميرالمؤمنين على(ع) به شعر خوانى خواهند پرداخت.
محمود حبيبى كســبى، ميالد حسنى، پيمان طالبى و محمد ميرزايى از جمله 

شاعرانى هستند كه در اين مراسم به شعرخوانى خواهند كرد.

نقد «تحير»برقعى درنشست شاعرانه هاى علوى

صادق صندوقى روز گذشته در قطعه هنرمندان بهشت زهرا آرام گرفت

وداع با تصويرگر ماندگار خاطرات كودكى

محسن پرويز خطاب به نويسندگان آثار ادبى تاريخى:

مواظب تحريف نشدن شخصيت معصوم  باشيد

ادب و هنر:  مراســم تشييع پيكر زنده ياد صادق صندوقى، تصويرگر كتاب هاى درسى و داستانى، ديروز، 2 
شهريور از ساعت 9:30 از مقابل خانه هنرمندان ايران برگزار شد و در انتها پيكر اين هنرمند نقاش در قطعه 

هنرمندان بهشت زهراى تهران به خاك سپرده شد.
اين هنرمند پيشكسوت هنرهاى تجسمى، در دهه هاى 50 تا 70 خورشيدى، با كشيدن صدها طرح جلد، تصوير و نقاشى 

براى كتاب هاى ويژه كودكان و نوجوانان، چهره اى پُر كار و شناخته شده از خود به يادگار گذاشت.
همچنين در پى درگذشت اين هنرمند فقيد عرصه هنرهاى تجسمى كشور، گروه هنرهاى تجسمى بنياد فرهنگى روايت 
فتح و ستاد برگزارى جشنواره هنر مقاومت در پيام تسليتى آورده است: ضايعه درگذشت استاد صادق صندوقى كه هنر 
تصويرسازى وى در كتب درسى و كتاب هاى متعدد داستانى، در خاطره نسل هاى متفاوت ثبت و ضبط شده است، جامعه 

هنرى ايران، خصوصاً هنرهاى تجسمى را در سوگ و اندوه فرو برد.
زنده ياد صندوقى پس از تصويرگرى قصه هاى قرآنى به عنوان تصويرگرى در حوزه كتاب نيز شناخته شد؛ كه از اين ميان 
به تصويرى كه داستان «اصحاب فيل» را در كتاب هاى درسى مدرسه روايت مى كرد، مى توان اشاره كرد. همچنين اغلب 
طرح هاى روى جلد كتاب هاى ترجمه شده ژول ورن، نويسنده فرانسوى كه پس از انقالب چاپ شدند، مزين به نقاشى هاى 

صندوقى است.
بسيارى از آثار صادق صندوقى با وجود سادگى شان به تصويرهايى ماندگار تبديل شدند. شايد يكى از داليل آن نگاه ساده او 
به موضوعات و قصه ها بود. تصاويرى كه از رنگ و لعاب هاى امروزى برخوردار نبود، اما در سادگى تمام قصه هاى ماندگارى 

را روايت مى كرد .
صادق صندوقى، متولد 5 ارديبهشت 1325 در شهر همدان بود كه شامگاه 31 مرداد پس از يك هفته تحمل بيمارى در 

بيمارستان فيروزگر تهران درگذشت.

فارس: جلســه نقد و بررسى رمان «مأموريت در 
قصر» با حضــور نويســندگان و منتقدانى چون 
محسن پرويز و مهدى فيروزجانى و سعيد محمدى، 

نويسنده كتاب، در نگارستان اشراق برگزار شد.
سعيد محمدى، طلبه جوانى است كه با فكرى نو، چندى است 
تبليغ دين را با نويســندگى در پيش گرفته است و «مأموريت 
در قصر» اولين كار او شــمرده مى شود كه به ماجرايى در مورد 

على بن يقطين، وزير شيعه دربار هارون مى پردازد.
در ابتداى جلسه نويسنده كتاب بخش كوتاهى از كتاب را براى 
حضار خواند.در ادامه محسن پرويز به بهانه اين جلسه اصولى را 
براى تبديل يك روايت تاريخى به داســتان، ضرورت و فوايد آن 
ذكر كرد و با مقايسه قرآن و تورات در نقل داستان ابراز داشت: در 

قرآن داستان ها به صورت اجمال و كلى بيان شده و آنچه كه در 
داستان مهم است هدف و نقل داستان است، هرچند جزئيات و 
نام شخصيت ها هم مشخص نباشد. بر خالف تورات كه در آن به 

جزئيات و حواشى آن بيشتر پرداخته شده است.
ســخنگوى انجمن قلم، با بيان اينكــه روايت هاى غير عفيف، 
دادن نســبت نامناسب به پيامبران و خانواده ايشان و... از جمله 
آسيب هايى اســت كه در تورات آمده است، افزود: نويسنده در 
برگرداندن مسائل تاريخى بايد به اين موارد دقت كند كه در دام 
اين آسيب ها گرفتار نشود.وى در ادامه اصولى را براى قصه هاى 
قرآنى بيان كرد و افزود: به هيچ وجه نويسنده نبايد اصل و ريشه 
واقعــه تاريخى را جابه جا كند و طبيعتاً نتيجه گيرى هم نبايد 
تغيير كند. در مسائلى كه شخصيت تاريخى ما معصوم است اين 

دقت بايد چند برابر شــود كه مبادا نسبتى غيرواقع به معصوم 
بدهيم. در انتخاب زاويه ديد بايد دقت بيشــترى صورت پذيرد، 
مثالً كسى كه مى خواهد زندگى امام را روايت كند نمى تواند مِن 
راوى را انتخاب كند. مطالعه و تحقيق كافى بايد حول و حوش 
آن مسئله تاريخ صورت پذيرد.عالوه بر خود واقعه تاريخى، مكان 
وقوع آن واقعه هم بايد براى نويســنده به خوبى معلوم باشد.نام 
كتاب هم اســم خوب و جذابى اســت، همچنين به عنوان يك 
تــالش براى بيان يك واقعه تاريخى انتخاب و پرداخت نســبتاً 
خوبى دارد. از طرفى اينكه يكى از اطرافيان امام را به عنوان محور 
داستان قرار داده كار ارزشمندى است؛ چرا كه از آن بحث نسبت 
دادن مســئله اى خالف واقع به امام و... دور مى شــويم.در ادامه 
جلســه فيروزجانى ضمن تقدير از كار سعيد محمدى اين نكته 
را مطرح كرد كه هيچ كارى كامل نيست و به هر كارى نقد وارد 
است. مضاف بر اينكه اين شجاعت يك نويسنده را مى رساند كه 
در زمانى كه با كمبود چنين آثارى رو به رو هستيم يك نويسنده 

جوان در اولين كار به سراغ كارى تاريخى برود.

يادبود

يادداشت 

نگاهى به مجموعه  داستان «كاكاپو» اثر مجتبى فدايى
لذت داستان خوانى با طعم زيارت

على عسگرنجاد:  پرستو 
شــترمرغ! احتماالً اگر در 
قالب «چهــاِر عمودى» از 
شما بپرسند «پرنده اى كه 
پرواز نمى كنــد؟ 6 حرف 
اســت»، تنها پاسخى كه 
به ذهنتــان خطور خواهد 
خواهد  كلمه  همين  كرد، 
اخطار.  «شــترمرغ».  بود. 
ممكن اســت اين كلمة 6 
حرفــى، جدول را پر كند، 
اما تمام پاسخ هاى ديگر را 
به هم بريزد؛ چون شــترمرغ تنها پرندة 6 حرفى نيســت كه پرواز 
نمى كند. اجازه بدهيد شما را با موجود ديگرى آشنا كنم: «كاكاپو».
«كاكاپو»، يك گونه طوطى نيوزيلندى اســت با هيكلى نخراشيده و 
نوكى عجيب و غريب كه به تنها چيزى كه شــباهت ندارد، طوطى 
اســت! اين پرنده بيشــتر روى زمين زندگى مى كنــد و هرگز ديده 
نشــده كه پرواز كند. حال اگر معماى 6  حرفى جدول حل شــده و 
شما، نام «كاكاپو» را پشت يك نيستان آبى 95 متعلق به شهرستان 
ادب مى بينيد، بايد بگويم به احتمال قريب به يقين، كتاب «مجتبى 

فدايى» را دست گرفته ايد!
«جوجه هاى ارمنى در 1915»، «چاقــوى صبحانه»، «دو تا بوديم، 
توى زنبيل قرمز»، «چند ســانتيمتر فضاى خالى امن»، «كاكاپو»، 
«جليل اسكافى»، «آدم ها آدم ها را دوست دارند»، «بولداگ لنگ» و 

«به  اندازة يك گردوى مظلوم». 
اين ها 9داستانى هســتند كه اولين مجموعه داستان اين نويسندة 
جوان مشــهدى را شكل مى دهند. گفتيم «مشهد» و بايد همين جا 
اشــاره كنيم جغرافياى داســتان در نزديك به تمامى داستان ها، 
همين شــهر مبارك اســت. اين يعنى ردپاى حضور روشــن حرم 
امام رضا(ع)، خادمين و زائرين حضرتش را در بيشــتر داســتان ها 
احساس مى كنيم. پس بدانيد كه احتماالً پس از تمام كردن كتاب، 
با خطر دلتنگى براى زيارت امام هشــتم(ع) روبه رو خواهيد شد و 
چه ســعادتى باالتر از اين براى يك نويســنده كه دل مخاطبش را 

تا حرم ببرد؟
زبان. اين اولين مؤلفه و ركن داســتانى است كه در «كاكاپو»، توجه 
خواننــده را به خود جلب مى كند. شــايد با كمــى اغماض بتوانيم 
اين زبــان را در بازار كلمــات تكرارى و پيچيدگى هــاى بى مفهوم 
داستان هاى كوتاه اين عصر، نوعى نوآورى خالقانه از مجتبى فدايى 
بدانيم كه خود به تنهايى بيش از نيمى از بار فضاســازى هر داستان 

را بر دوش مى كشد. 
به اين نمونه از داســتان اول توجــه كنيد: «تصور كردن چيز خوبى 
اســت، مخصوصاً براى آدم هايــى مثل من كــه هرازگاهى تصميم 
مى گيرند از خودشــان قصه بســازند. ولى آدم هايى كه تصورشــان 
خوب اســت نبايد زنى بگيرند كه قوة تصورش خوب باشد. آن وقت 
هردوشــان شــروع مى كنند به فكر و خيال ســاختن و از آن جا كه 
تــوى اين دوره  زمانه همة فكــر و خيال ها برعكس از آب درمى آيد، 
زندگى شــان مى شود يك چيز برعكس نخراشيده... (ص 8)». يا اين 
يكى از داســتان «كاكاپو»: «اين اتفاق وقتى سرسام آور مى شود كه 
يك نفر روى يك فكر قفل باشــد و همة فكرهاى اين طورى اش- هر 
تعداد مرحله كه باشــد- آخرش به يك مقصد واحد برسد. مثًال تو از 
سينما بگويى، او گوش بدهد و بعد از چند ثانيه از فوايد عسل بگويد. 
تو از فوتبال بگويى و او بعد از چند ثانيه از فوايد عســل بگويد. تو از 

بى پولى بگويى و او از عسل بگويد. 
تو قاطى كنى و از... عســل بگويى و او از عســل بگويد (ص 40)». 
همين طور كه مى بينيد، زبان در اين اثر، بشدت صيقل خورده و روان 
است؛ انگار خواننده چشم هايش را مى بندد، زير آفتاب پنجرة اتاقش 
جاخوش مى كند و مى گذارد نويســنده، كتــاب را با لحن و صداى 
خودش، برايش بخواند. انتخاب راوى اول شــخص در هفت داستان 
از ايــن مجموعه، كامــًال به اين امر دامــن زده و حس صميميت و 
همذات پندارى مخاطب را با نويســنده تقويت كرده است. اين زبان 
كه گهگاه از استفاده از كلمات نامأنوس و حتى ناخوشايند ابا ندارد، 
ســخت صادقانه اســت و به خواننده اين حس را القــا مى كند كه 
نويســنده به آنچه از آن حرف مى زند، اشراف دارد و دست كم خود 
تجربه اش كرده (از قاتل روانى داستان «چاقوى صبحانه» البته بايد 
فاكتور بگيريم!). او حتى وقتى از مشــهد حرف مى زند، اصرارى در 
پوشــاندن كم وكاستى هاى آن ندارد و از خير نقل ماجراى كيف قاپى 
يا الت بازى هاى يكى از زائران امام رضا(ع) كه البته در طول داستان 
دچار تحول مى شــود، نمى گذرد. همين نكته اســت كه كتاب را به 

اثرى خوش خوان و شيرين بدل مى كند.
اوج هنر نويســنده را به نظر مــن بايد در داســتان «كاكاپو» ديد؛ 
ماجراى سفر دوساعتة جوانى تازه بالغ در اتوبوسى به سوى فسا با دو 
روايت موازى شــامل گريزهايى به گفت و گو با پيرمرد ليف كيسه اى 
محل و شرح اتفاقات جارى در اتوبوس. آن جا كه راوى به درخواست 
سرنشينان اتوبوس و براى جلب توجه دختر جواِن ظاهراً دانشجويى 
كه عقب تر نشسته، مى زند زير آواز. اين جاست كه ارتباط داستان با 
نام آن آشــكار مى شود. «كاكاپو» كه حاال ديگر معرف حضور است، 
ايــن پرنده براى ماده چاله اى مى كنــد و از قعر آن آواز مى خواند تا 
در عالم پرندگى به  صدايش اكو بدهد و بيشــتر به دل ماده بنشيند! 
همذات پندارى راوى بــا «كاكاپو» و يــادآورى روايت هاى پيرمرد 
ليف كيســه اى كه مرز واقعيت و رؤيا را درهم شكســته اســت، از 
نقاط چشــمگير داستان است كه نويســنده بخوبى از پس پردازش 
آن برآمده. فرم داســتان در داســتان «كاكاپو» بيــش از ديگر آثار 
رعايت شــده است. در مقايسه اما داســتانى همچون «دو تا بوديم، 
توى زنبيل قرمز» كه هم به ســبب بهره گيرى از تشــخيص كبوتر 
راوى و هم از منظر موضوع، بيشــتر به داستان نوجوان نزديك شده 
و نقاط مبهمى هم كه در پردازش آن وجود دارد، مانع ارتباط مؤثر 
خواننده با اثر مى شود. داســتان «جليل اسكافى» با تم غليظ رئال 
خود نيز از نقاط برجستة اين مجموعه است؛ ماجراى چند لحظه اى 
از يك كالس درس و جليل اســكافى، پسر يتيمى كه اجازة دويدن 
ندارد و به جايش دعوا مى كند. پايان بندى اين داســتان بى شــك 
پس از «كاكاپو»، باالترين امتياز حســن پايان بندى را در اين كتاب 

مى گيرد.
سخن از پايان بندى شد. در پايان بايد بگويم اگر از جدول حل كردن 
خسته شده ايد و به دنبال كتابى مى گرديد كه هم شما را بخنداند و 

هم به فكر وادارد، خواندن «كاكاپو» بشدت پيشنهاد مى شود!

هدايت اهللا بهبودى در گفت وگو با قدس آنالين از داليل ماندگارى «سفر به قبله» گفت

حج نامه اى از جنس عشق و حيرت
 قدس آنالين/ نازلى مروت  «سفر به قبله» 
يكى از ســفرنامه هاى حج اســت كــه بعد از 26 
ســال از تأليف آن بارها تجديد چاپ شده و هنوز 
هم خواندنى است. ســبك نوشتارى بهبودى در 
سفرنامه اش كه تلفيقى از تحليل هاى سياسى حج 
و نگرش هاى معنوى اوســت اين كتاب را به اثرى 
خواندنى تبديل كرده اســت. هدايت اهللا بهبودى 
نويسنده اى كه با آثارى چون «شرح اسم»، «الف 
الم خمينى» و «ســفر به قبله» بيشتر شناخته 
مى شود درباره سفرنامه حج خود به سؤاالت قدس 

آنالين پاسخ گفت:

«ســفربه قبله» را در رديف سفرنامه ها 
اما محتــواى آن مجموعه  قرار داده انــد 
يادداشت هاى تحليلى نويسنده از سفر حج 
است. چه نگاهى به فريضه حج در اين كتاب 

داشته ايد؟
من «ســفربه قبله» را ســفرنامه مى دانم زيرا به 
طور طبيعى هركســى كه ماجراهاى اطراف خود 
را مى بيند، نوعى واكنش نشــان مى دهد، كسى 
كــه كاغذى را مقابل خود قرار مى دهد و شــروع 
به سياه كردن آن مى كند و به عبارتى نويسندگى 
مى كند با نوشتن به جهان پيرامون خود واكنش 
نشان مى دهد. هركسى كه به سفر حج مى رود و با 
ناديده ها و پديده هاى سفر حج مواجه مى شود، طبعاً 
نسبت به آن رويدادها واكنش نشان مى دهد. وقتى 
مِن نويســنده در اين فضا قرار گرفتم، بزرگى هاى 
سفر مرا به واكنش واداشت. «سفر به قبله»، نتيجه 
همين نگاه و واكنش به سفر حج و رويدادهاى آن 
است كه نوعى بى ارادگى غير مذموم، عشق، حيرت 
و تعجب در آن وجود دارد، زمانى كه اين فاكتورها 
كنار هم قرار گرفت سفرنامه اى خلق شد كه شما 
از آن به يادداشت هاى تحليلى ياد مى كنيد. گرچه 
من تمنايى براى تحليل آنچه ديده بودم نداشتم، 
اما برخى از مسائل سياسى و اجتماعى به كندوكاو 
و تحليل نياز دارد. اما درباره ســاير مراســم حج 
تحليلى نداشــتم و آنچه را بر ذهن و دلم گذشته 

بود، مكتوب كردم.

 برخى سفرنامه ها نگاهى كامالً روايت گونه 
از رويدادهاى سفر حج است. شما زمانى كه 
تصميم به نگارش «ســفربه قبله» گرفتيد، 
سبك خاصى براى نگارش در نظر داشتيد يا 
با توجه به شرايط و فضاى موجود شروع به 

نوشتن كرديد؟

من دنبال ايجاد ســبك، ترسيم يك چارچوب و 
ريختن حرف هايــم در آن چارچوب نبودم. درباره 
«سفر به قبله»، چارچوب و محتوا خود به خود به 
وجود آمد. به نظر من اين يك زايش طبيعى است. 
من دچار رستم زايى و سزارين نيستم كه بخواهم 
تقليد كنم. آنچه در اين كتاب آمده خوِد هدايت اهللا 
بهبودى اســت، نقش بازى نكردم. يادم هســت 
مرحوم نادر ابراهيمى، بعد از مطالعه كتاب با لحنى 
تند و انتقادى به من گفت «تو دارى اداى جالل آل 
احمد را در ميارى!» به ايشان گفتم من آن كتاب را 
نخوانده ام و چرا بايد اداى جالل را در بياورم؟ اصل 
كتاب كه هست، چرا بايد فرع آن باشم؟ چه ارزشى 
دارد؟ ضمن اينكه جالل كجا و من كجا! نيازى به 
تقليد و بازى كردن نقش براى نويسنده وجود ندارد 

و اين قضيه در اين كتاب به وقوع نپيوسته است.

 در بخشــى از كتاب به ابعاد سياسى حج 
پرداختيــد. چه رويكــردى در اين بخش 

داشته ايد؟
من در اولين سفر حج بعد از كشتار حجاج ايرانى 
در ســال 66، به حج مشرف شدم. همه ايرانيانى 
كه درآن سال به مراســم حج آمده بودند نگاهى 
سياسى و كنجكاوانه به سفر زيارتى داشتند. من 
نيز با همين نگاه به اطرافــم، تبليغات، رفتارها و 
آدم ها نگاه مى كردم. طبيعى است كه نوع نگاه مرا 
تحت تأثير قرار مى داد و نوشته هاى من هم جنبه 
سياســى پيدا كرد و موجب شد كه از اين مسائل 

هم بنويسم.

 برخى از منتقدين «سفربه قبله» معتقدند 
كه اين كتاب بعد معنوى را به مخاطب خود 
منتقل نمى كند اما شــما كتــاب را نتيجه 
شــوريدگى خود در حج دانســته ايد. چه 

پاسخى به منتقدان خود داريد؟
اگر اين كتاب مورد توجه رهبر معظم انقالب واقع 
نمى شد و ايشان حاشيه اى بر آن نمى نوشتند، چه 
بسا چاپ هاى مّكرر را به خود نمى ديد، مورد توجه 
واقع نمى شد و در كنار برخى ديگر از سفرنامه هاى 
معمولى قــرار مى گرفت؛ بنابرايــن بخش عمده 
آنچه براى كتاب رخ داد همان يادداشــت رهبرى 
انقالب اســت. فارغ از اينكه درست است يا خير، 
خواننده هــاى كتاب بايد قضــاوت كنند كه اين 
كتاب حال و هواى معنوى دارد يا نه، نشان دهنده 
شوريدگى نويسنده در مواجهه با مراسم حج هست 

يا نيست؟

من نمى توانــم خودم را اثبات كنم، آنچه بهبودى 
نوشــته را بايد خواننده كتاب بپذيرد. من دست 
نقادان را نمى بوســم اما هيچ اشكالى بر نقد آن ها 
وارد نمى بينم چون حق دارند درباره كتاب به نيكى 

يا بدى ياد كنند.

 بازخورد خواننده «سفربه قبله» چه بوده 
است؟

من نشنيدم و نديدم كسى كتاب را خوانده باشد و از 
آن خوشش نيامده باشد. با اينكه 26 سال از تأليف 
كتاب گذشته اســت هنوز هم رگه هايى از تازگى 
درآن يافت مى شود. به نظرمن، برخى يادداشت ها و 
نوشته ها بى تاريخند و هر زمان خوانده شوند حال 
و هواى خود را حفظ مى كنند. بخشى از «سفر به 

قبله» همچنان بى تاريخ مانده است.

 يادداشت رهبر معظم انقالب بر «سفربه 
قبله»، چه تأثيرى بر آينده كتاب نزد خواننده 

عام گذاشت؟
ديده شدن يك اثر چه نزد خواننده خاص و چه 
عام براى نويسنده مهم است. اين خواننده خاص 
وقتى رهبر يك كشور باشــد، توجه ها مضاعف 
مى شــود. نكته اى كه بيــن كتابخوان هايى كه 
نســبتى با انقالب دارند، تبديل به يك مسئله 
شــده اســت، اينكه اگر رهبرى به كتابى توجه 
كنند بيش از كتاب هــاى ديگر توجه مى كنند. 
اين اتفاق در جاى خود اشــكال نيست و ُحسن 
هم نيســت. آرمان من اين اســت كه هركسى 

بايد به حدى از رشــد و بالندگى برســد كه اثر 
خوب را بشناسد. بايد زمانى برسد كه تابلوهاى 
راهنمايــى كه رهبر معظم انقالب براى خواندن 
كتاب مى كارند، نشان دهنده راه باشد نه اينكه 
بايســتيم و اين تابلوها را نگاه كنيم. مســير راه 
را نشــان مى دهند كه رفتن را يــاد بگيريم نه 
اينكه در برابر تابلوهاى راهنماى ايشــان توقف 
كنيم، اين تلقى من از يادداشــت هايى است كه 
رهبرمعظم انقالب در برخى كتاب ها نوشــته اند 
و باعث باال رفتن فروش كتاب ها شــده است و 
باعث دلخورى صاحبان برخى كتاب هاى ديگر، 
كه چرا كتاب هاى ما مورد توجه قرار نمى گيرد. 
بايد به مرحله اى از رشــد برسيم كه نياز نباشد، 

رهبرى برخى آثار را با انگشت نشان بدهند.

 با توجه به نگاه سياســى كــه به حج 
داشته ايد، چه پاسخى به منكران سفر حج و 

طرفداران تحريم حج مى دهيد؟
من پاسخى ندارم چون خودم به نتيجه اى نرسيدم 
كه دولتى ها راست مى گويند كه حج قابل تعطيل 
شــدن نيست يا ملت. نمى خواهم دولت و ملت را 
مقابل هم قرار دهم. برخى از منتقدان، به تحريم 
حج توســط امام استناد مى كنند يا به عرفا تكيه 
مى كنند اما من به نتيجه اى نرسيدم كه بخواهم به 

اين سؤال مردم پاسخى بدهم.

 به كتابى كه 26 سال از عمر آن مى گذرد 
چه نمره اى مى دهيد؟

من به اين كتاب انتقــاد دارم. از اين زاويه كه من 
كتاب روز شــمار تاريخ معاصر ايران را نوشــته ام، 
زمان و توان بســيارى از من گرفته و كتاب بسيار 
مهمى اســت، چرا مورد توجه واقع نشده اما اين 
جزوه 60 صفحه اى چنان مورد توجه است كه االن 
من و شما مقابل هم نشسته ايم و درباره آن حرف 
مى زنيم. من از اين بابت ناراحتم اما اين دست من 
نيســت. اين تقديرى اســت كه بر پيشانى كتاب 
نوشته شــده است. از اين بابت دلم نمى خواهد به 
ايــن كتاب نمره بدهم! به هر حال نمره باالى 15 

مى دهم.

 خيلى متوسط است!
به نظر من خيلى خوب اســت. شما 15 قديم در 

نظر بگيريد!

 در سال هاى پيش رو، شايد نويسندگان 
ديگرى مانند شما به حج بروند و تصميمى بر 
نگارش سفرنامه داشته باشند. چه توصيه اى 

به نويسندگان سفرنامه حج داريد؟
نويسندگان سنت سفرنامه نويسى را حفظ كنند 
زيرا تأثير مثبت دارد. هرچه تعداد سفرنامه ها بيشتر 
باشــد، حق انتخاب مردم براى كتابخوانى بيشتر 
مى شــود. فارغ از اينكه به چه سبكى و شبيه چه 
كسى بنويسند، خود را از محدوديت ها رها كنند و 
خودشان باشند و هرچه را حج بر آيينه دل آن ها 
مى تابد، منعكس كنند. دستكارى نكنند تا متقابًال 

بر صفحه دل مخاطب نيز بنشيند.

آنچه مى خوانيد

وقتــى رهبرى بــه كتابــى توجه 
مى  كككككنند اين اتفــاق در جاى خود 
اشكال نيست و ُحسن هم نيست 
و بايد زمانى برســد كه تابلوهاى 
راهنمايــى كه رهبر معظم انقالب 
بــراى خوانــدن كتــاب مى كارند، 
نشــان دهنده راه باشد نه اينكه 
بايســتيم و اين تابلوهــا را نگاه 

كنيم و رفتن را ياد بگيريم 

حج نامه اى از جنس عشق و حيرت
آنچه مى خوانيد
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جديد ترين آمار فروش سينماى ايران
«تنگه ابوقريب» در دومين هفته اكران ميلياردى شد

سيما و سينما: گيشه سينماهاى 
ايران در هفته اى كه گذشت، رونق 
نسبتاً خوبى داشــت، رونقى كه 
مديون فيلم هايى همچون «هزارپا»، 
«داركوب» و «تنگه ابوقريب» بود و 
اين فيلم ها توانستند فروش خوبى 

را از آن خود كنند. 
فيلم ســينمايى «هزارپا» تازه ترين ســاخته ابوالحســن داودى با پشت 
سرگذاشــتن تمامى فيلم هاى پرفروش سينماى ايران، در تازه ترين آمار 
فروش از مرز 30 ميليارد تومان فروش عبور كرد. تنگه ابوقريب در دومين 
هفته اكران با فروش خــوب خود به رقم يك ميليارد و 700 هزارتومان 
رســيد و وارد گروه ميلياردى ها شــد. فيلم داركوب كه پس از هزارپا در 
مكان دوم جدول اكران قرار دارد، اين هفته به فروش 2 ميلياردى رسيد. 
براساس جديد ترين آمار فروش ســينماى ايران دو فيلم «دم سرخ ها» و 
«كاتيوشا» با فروش حدود يك ميليارد و 600 ميليون تومان در مكان هاى 

سوم و چهارم جدول فروش قرار دارند.

كاراكترهاى پرفروش ترين انيميشن سينماى ايران 
در صدر فروش نمايشگاه نوشت افزار

محبوبيت محصوالت جانبى «فيلشاه»
فارس: هفته گذشــته نمايشگاه 
نوشــت افزار ايرانى برگزار شــد. 
مديرعامل مجمع نوشت افزار ايرانى 
- اسالمى با اشاره به استقبال مردم 
از شخصيت هاى ايرانى نوشت افزار 
ايرانى- اسالمى در اين نمايشگاه، 
گفت: در حال حاضر كمتر از 30 
درصد توليدات ايرانى، بازار نوشت افزار كشور را تشكيل مى دهد و تالش 
مى شود كه اين ميزان افزايش يابد. بررسى ها نشان مى دهد بيشتر كاراكتر 
توليدات نوشت افزار داخلى كشــور، خارجى است و كمتر از 10 درصد 
كاراكترهاى توليدات داخلى نوشت افزار، داخلى است، البته اين رقم در 
چند سال پيش عدد صفر بوده است. وى با بيان اينكه اقدام هاى ما از سال 
91 براى فروش نوشت افزار ايرانى - اسالمى و فرهنگ سازى كاراكترهاى 
داخلى آغاز شــد، گفت: در آن زمان، با شكست طرح دارا و سارا، ذهنيت 

نسبت به كاراكتر داخلى منفى بود، اما اكنون فضا تغيير كرده است.
مديرعامل مجمع نوشت افزار ايرانى - اسالمى با بيان اينكه مالكيت معنوى 
كاراكتر فيلشــاه را گرفتيم و در اختيار توليدكنندگان نوشــت افزار قرار 
داديم، افزود: در حال حاضر كاراكترهاى فيلشاه، حسنا كوچولو، شاهزاده 
روم، اتل متل يه جنگل، مل مل و ديرين ديرين قســمت دفتر از جمله 

كاراكترهاى نوشت افزار اين نمايشگاه است.
وى ادامه داد: براوردها تاكنون نشان مى دهد در حال حاضر كاراكتر فيلشاه 
مورد استقبال تعداد زيادى از مخاطبان قرار گرفته و در صدر فروش است.

 
درآمد 748/5 ميليون دالرى مردان بازيگر 

در برابر درآمد 186 ميليون دالرى زنان
ادامه اعتراض ها به تبعيض در هاليوود

ســيما و ســينما: فوربــس 
پردرآمدتريــن مــردان 2018 را 
معرفى كرد. در حالى فهرســت 
پردرآمدترين بازيگران را به رسم 
هر سال منتشــر كرد كه دواين 
جانسون با وجود اينكه بيشترين 
درآمد را از بازيگرى كسب كرد، در 
صدر اين فهرست جاى نگرفته است.جرج كلونى در رأس پردرآمدترين 

بازيگران جهان در سال 2018 ايستاده است.
وى با درآمد 239 ميليون دالرى در حالى اين مبلغ را كسب كرده كه در 
هيچ فيلم ســينمايى بازى نكرده و در واقع اين پول را از فروش كارخانه 
نوشيدنى خود و در حالى كه يكى از شركاى اين كارخانه بود، كسب كرد. 
به اين ترتيب در اين فهرست كه درآمد بازيگران از يكم ژوئن 2017 تا يكم 
ژوئن 2018 را دربرمى گيرد، دواين جانسون در مكان دوم جاى مى گيرد. 
درحالى كه جرج كلونى بدون بازى كردن در فيلمى به اين درآمد رسيده 
اســت، جانسون هم عمده درآمد امسالش را مديون فعاليت شديدش در 
شبكه هاى اجتماعى و نقش آفرينى در فيلم هايى چون «آسمان خراش» و 
«جومانجى: به جنگل خوش آمديد» است. حضور ستارگان مرد باليوود هم 
در اين فهرست قابل توجه است. آكشاى كومار بازيگر باليوودى با درآمد 
40/5 ميليون دالر، ســلمان خان با درآمد 38/5ميليون دالرى از ديگر 
پر درآمدهاى اين فهرســت هستند. نكته قابل توجه اين فهرست تفاوت 
درآمد بازيگران زن و مرد است كه با وجود تالش هاى اجتماعى زنان براى 
تغيير دستمزد ها همچنان ادامه دارد. 10 مرد پردرآمد دنياى تصوير در 
مجموع 748/5ميليون دالر درآمد دارند و اين تفاوت فاحشى با مجموع 
درآمد 10 بازيگر پردرآمد زن دارد كه فهرستشان هفته پيش منتشر شده 

بود و مجموع درآمدشان 186 ميليون دالر شده بود.

آتيال پسيانى: 
حاتمى كيا توانايى ساخت انواع فيلم ها را دارد

سيما و ســينما: آتيال پسيانى 
كه اين روزها بيشــتر از سينما و 
تلويزيــون، در صحنه هاى تئاتر، 
بازيگرى و كارگردانى مى كند، در 
افتتاحيه برنامه «من و شــما» در 
پاسخ به اين سؤال كه با توجه به 
تفاوت سينماى امروز حاتمى كيا، 
آيا هنوز آثار ايشــان را مى پسنديد، گفت: حاتمى كيا يك خط ذهنى در 
فيلمسازى اش دارد كه من دوست دارم. يك طور هويت پيدا كردن آدم ها 
به واسطه عملى كه انجام مى دهند، چه در موقعيت جغرافيايى و تاريخى و 
چه در برخورد با آدم هاى ديگر. البته در همه فيلم هاى سينمايى مى تواند 

وجود داشته باشد، اما در حاتمى كيا يك تأكيد ديگرى دارد.
بسيارى مى گويند اگر آژانس شيشــه اى امروز هم ساخته شود باز حاج 
كاظم و سلحشور را پرويز پرستويى و رضا كيانيان بازى خواهند كرد، بايد 
بگويم اوالً من آژانس شيشه اى را در 97 نمى سازم و انتخاب بازيگرى هم 
نمى كنم. براى اينكه يك بار ساخته شده و مردم هم دوستش داشتند و با 
آن ارتباط خوبى برقرار كردند. البته «آژانس شيشه اى» را بيشتر از «مهاجر» 
و «موج مرده» دوســت ندارم. هميشه اعتقاد داشته و دارم كه حاتمى كيا 

جزو كارگردانانى است كه توانايى ساخت انواع فيلم ها را دارد.

 چه شد كه در آخرين كارتان سراغ ژانر 
طنز رفتيد؟

فيلم به وقت خمارى، بيان يك درد در مايه طنز 
بود. به وقت خمارى مثل بقيه فيلم هاى طنز روى 
پرده كه شــيوه هاى خاص طنازى را براى جذب 
تماشاچى بيشتر دارند، نيست. من درد و دغدغه اى 
داشتم كه خواستم آن را در قالب يك فضاى نسبتاً 

مفرح بيان كنم. 

 چرا استقبال از اين فيلم آن طور كه انتظار 
مى رفت نبود؟

فكــر مى كنم چند ســال اســت كــه جامعه را 
نمى شناسم. البته من باز همين فيلم را مى ساختم، 
ولى نه در شرايط فعلى. هر فيلمسازى سليقه اى 
در ســاخت فيلم دارد و ممكن اســت برخى از 
دوستان عالقه مند به ساخت فيلم هايى باشند كه 
من دوســت ندارم آن ها را بسازم. به نظرم دليل 
اينكــه اين فيلم در مقايســه با فيلم هاى كمدى 
ديگر، فروش كمترى داشــت، اين است كه مردم 
اصالً عالقه اى به فكر كردن در موقع تماشاى فيلم 
ندارند، دوست دارند كه فقط بنشينند، شوخى هاى 
كالمى را بشنوند و بخندند. نمى گويم كه جامعه بد 
اســت، ولى حال امروز جامعه ايران خوب نيست. 
برخى از فيلم هاى كمدى هم با آگاهى نســبت 
بــه اين فضا، فقط مى خواهنــد مخاطب را الكى 

بخندانند. 

 تعريف شــما از كمدى خوب و شريف 
چيست؟

وقتى هنوز درباره ماندگارى كمدى چارلى چاپلين 
صحبت مى كنيــم، چون دغدغه هاى مهمى دارد 
كه فيلم هــاى ماندگار مى ســازد و نه فيلم هاى 
يك بار مصرف. يك ســرى فيلم ها هســتند كه 
فقط لحظات كمدى خلق مى كنند تا تماشاچى 
را بخندانند، مثل اينكه بچه اى شيرين كارى كند 
و اطرافيان هم غش غش به او بخندند، ولى اينكه 
فيلم نمى شــود. فيلم، جان مايه و حرفى دارد كه 
مى تواند در مايه طنز گفته شــود يــا حتى ژانر 
وحشت. مهم اســت كه فيلمساز، هدفمند فيلم 
بســازد. دليل ترساندن يا خندان مخاطب در ژانر 
وحشت يا كمدى چيست؟ وقتى فيلمى با هدف و 
مفهوم ساخته مى شود؛ يعنى فيلمساز با اعتقاد و 

باورى آن فيلم را ساخته است. 

 دغدغه شما در فيلم به وقت خمارى چه 
بود؟

اين فيلم، نشــان دهنده ايران است، در واقع اين 
فيلم فقط به روابط خانوادگى محدود نمى شــود، 
بلكه داســتان يك كشــور اســت؛ فيلم به وقت 
خمارى، ايران كوچكى اســت در يك خانه. ما در 
شرايطى قرار گرفتيم كه همه از هم مى ترسيم و 
نقش هاى مختلفى هم در اين فيلم ديده شــده؛ 
از روحانــى گرفته تا پليس. ضمن اينكه بيرون از 
اين خانه، اتفاق هاى زيادى مى افتد. پيش از اين، 
چند فيلم مشابه ديگر هم داشتيم؛ مثالً در فيلم 
اجاره نشين ها يا فيلم ميهمان مامان، اقشار مختلف 
جامعــه در يك خانه قرار گرفته بودند. من هم با 

درد و دغدغه اى كه داشتم اين فيلم را ساختم. 

 گاهى فيلم هاى كمــدى براى خنداندن 
تماشــاچى به ورطه ابتذال مى افتند، شما 
چه خط قرمز و احتياطى در ساخت به وقت 
خمارى داشــتيد كه شوخى هاى اين فيلم 

چنين نشود؟
من اعتقاد دارم كه ســينما يك فضاى خانوادگى 

است. ممكن است كه بچه هفت ساله برادر من هم 
به سينما بيايد، همان گونه كه آدم هاى مختلفى 
به ســينما مى آيند؛ بنابراين بايــد طورى فيلم 
بسازيم كه شريف باشد و به هر قيمتى مخاطب 
را نخندانيم؛ از شــوخى هاى دم دستى پشت در 
دستشــويى گرفته تا شوخى هاى نسبتاً جنسى. 
من عالقه اى به اين شــكل از شوخى ها نداشتم و 

نخواستم مخاطب را اين طور بخندانم. 

 به نظرتان همزمانى اكران فيلم شــما با 
فيلم «هزار پا» موجب شــد كه «به وقت 

خمارى» كمتر ديده شود؟
قطعاً همين طور اســت. تهيه كننده فيلم، آقاى 
گلــى براى انتخاب زمان اكران فيلم در يك بازى 
افتادند. من با اين زمان مخالف بودم، ولى ايشان به 
مشورت دوستان در پخش، بيشتر اعتماد كردند و 
اين اتفاق افتاد. ايرادى هم نيست به هرحال فيلم 
خوب در گذر زمان ديده مى شود، كما اينكه فيلم 
روز سوم در زمان اكران حدود 470 ميليون تومان 
فروخت، ولى امروز كمتر كسى را مى بينم كه اين 
فيلم را نديده باشد. به نظرم فيلم به وقت خمارى 

هم دراز مدت ديده مى شود.

 دليل اينكه فيلم اين قدر پربازيگر بود، 
چيست؟

مى خواســتم به بهانه اين فيلم، سه نسل جدى 
سينما را در جايگاه هاى مختلف در اين فيلم داشته 
باشم. دوست داشتم آنچه را درباره ايران مى گويم 

در ايــن فيلم اتفاق افتاده باشــد. از ســتاره هاى 
قديمى سينما همچون ابوالفضل پورعرب گرفته 
تا چهره هاى ســينماى هنرى همچون هنگامه 
قاضيانى كه كمتر كمدى بازى كرده اند يا هنگامه 
حميدزاده كه از نســل بازيگران جديد هستند. 
مى خواســتم كه اين طيف از بازيگران را در فيلم 
داشته باشم، ولى كار دشوارى هم بود. 14 بازيگر 
در 92 دقيقه و در يك لوكيشن بازى مى كنند كه 
همه مى خواهند از هم سبقت بگيرند، كنترل اين 
شرايط بسيار دشوار است. همه آن ها دوست دارند 
كه بيشتر ديده شوند كه رعايت اين توازن، كار را 

دشوار مى كرد. 

 چقدر سعى كرديد كه بازى ها كليشه اى 
نشود، مثالً هومن برق نورد بازى «دودكش» 
را نداشته باشد يا شــهره لرستانى، هادى 
كاظمــى و بازيگــران طنزى كه شــكل 

بازى هايشان لو رفته است؟

من از بازيگران مى خواســتم كه اين مراقبه را در 
بازى هايشان داشته باشــند، اما در نهايت آنچه 
به دســت مى آيد 50-50 است. چيزى كه ما به 
آن كليشه مى گوييم بخشى از شخصيت آن افراد 
است، مثالً بخشى از هادى كاظمى، همين است 
كه مى بينيــد و نمى توان آن رفتار و گفتار خاص 

را از او گرفت. 

 با توجه به تعداد زياد بازيگران، اين نگرانى 
را داشتيد كه قصه دچار ناپيوستگى شود؟

هميشه نگران اين موضوع بودم، حتى تا آخرين 
روز ســاخت فيلم اما همه تالشم را كردم كه اين 
اتفاق نيفتد. اين تجربه از ســريال «همسايه ها» تا 
حدودى با من همراه بود. مجموعه اى از همسايه ها 
كه در يك آپارتمان زندگى مى كردند، پيش از اين 

تجربه ساخت چنين كارى را داشتم. 

 برخى بر اين باورند كه اگر به وقت خمارى 
در قالب سريال تلويزيونى ساخته مى شد، 

شايد موفق تر مى بود؟
ببينيد جمع كردن يك قصه به هم پيوسته در 92 
دقيقه با 14 بازيگر براى من تجربه جديد و مهمى 
بود. سريال همسايه ها 20 سال پيش ساخته شد 
و تجربه جوانى من بود. به نظرم به وقت خمارى، 

قالب سينمايى داشت و نه سريال.

 فيلم به وقت خمــارى را يك گام رو به 
جلو در كارنامه كارى محمد حسين لطيفى 

مى دانيد؟
من با ساخت اين فيلم به سينماى خودم برگشتم. 
مــن در دو فيلم قبلى ام يعنى «پاريس تا پاريس» 
و «اســب سفيد پادشاه» از ســينماى خودم دور 
شــده بودم، اين دو فيلم، سينماى من نبود، بلكه 
دغدغه هايم بود. به همين دليل با ساخت «به وقت 
خمارى» به سينماى خودم برگشتم، اما جامعه 20 
ســال به جلو رفته و امروز حالش خيلى بد است. 
من هنوز همان آدم هستم، اما جامعه خيلى تغيير 
كرده است، حاال بايد تصميم بگيرم كه به همان 

سبك و سياق خودم بروم يا كار ديگرى كنم. 

 ويژگى هاى سينماى شما چيست؟
سينمايى كه بتواند با عامه جامعه ارتباط راحت ترى 
برقرار كند و عين خودشان با آن ها حرف بزند. از 
جنس خودشان باشد، اما به لودگى نرود. اين طور 
نباشد كه با شوخى هاى مبتذل حرف بزند، بلكه با 
حفظ شرافت مردم، به زبان خودشان سخن بگويد 
و بى واسطه باشد. ضمن اينكه خانواده در سينماى 
مــن، نقش مهمى دارد حتى فيلم جنگى هم كه 
مى ســازم پاى يك خانواده در ميان است و قصه 

يك خواهر و برادر را روايت مى كنم.

 چرا خانواده اين قدر در آثارتان اهميت 
دارد؟

مسئله خانواده، نه فقط براى من كه براى همه ما 
بايد مهم باشد. مشكل امروز ما ايرانى ها اين است 
كه خواستيم جامعه را درست كنيم، در حالى كه 

هنوز خانواده هايمان را درست نكرديم. 
بيشتر مديران بزرگ ما نتوانستند خانواده خودشان 
را به درستى مديريت كنند، مديرى كه نمى تواند 
خانواده خودش را مديريت كند، چطور مى تواند 
جامعه را اصالح كند؟ روابــط در خانواده ها بايد 
بهبود يابد چون مجموع اين خانواده ها، جامعه را 
تشكيل مى دهند. آن وقت مى توان به سمت نشاط 
اجتماعى و پيشــرفت رفت. متأسفانه سينماى 
امروزى عارى از توجه به خانواده هاست، در حالى 

كه بايد به آن توجه جدى شود.

برش

مســئله خانواده، نه فقط براى من 
كه براى همه ما بايد مهم باشــد. 
مشــكل امــروز مــا ايرانى ها اين 
اســت كــه خواســتيم جامعــه را 
درســت كنيم، در حالــى كه هنوز 

خانواده هايمان را درست نكرديم

سيما و سينما

محمدحسين لطيفى در گفت و گو با قدس:

با «به وقت خمارى» به سينماى خودم برگشتم

 ســيما و سينما/ زهره كهندل   فيلم سينمايى «به وقت خمارى» 
درباره دخترى اســت كه در يك خانواده نسبتاً پرجمعيت و در يك 
خانه بزرگ با پدر ومادر، خاله ها، دايى و عمويش زندگى مى كند و قرار 
است براى او خواستگار بيايد و اين موضوع آغاز كننده داستان فيلم 

است و فيلم از اين دريچه روايت مى شود و جلو مى رود.
اين فيلم به تهيه كنندگى «جمال گلى» آخرين ساخته «محمدحسين 
لطيفى» اســت. كارگردانى كه فيلم ها و ســريال هايش همواره از 
استاندارد هاى الزم برخوردار بوده و توانسته  است مخاطبان بسيارى 

را به سمت خود جذب كند. ويژگى قابل توجه فيلم هاى اين كارگردان 
ســينما و تلويزيون، مينيمال بودن داستان و به كار بردن فرم هاى 
خالقانه اســت؛ به نحوى كه اين ويژگى موجب مى شود تا مخاطبان 
بتوانند با قصه همراه شوند و تا پايان آن را دنبال كنند. لطيفى پس از 
ساخت چندين سريال تلويزيونى و بعد از گذشت سه سال، بار ديگر 
به سينما بازگشته و فيلم سينمايى «به وقت خمارى» را كارگردانى 
كرده است. با او درباره آخرين اثرش كه اين روزها بر 

پرده سينماهاست، گفت و گو كرديم كه مى خوانيد:

گزارش

مســعود جعفرى جوزانى در ســال 95 فيلمى با موضوع 
خون هاى آلوده كه از فرانسه وارد كشور شد را كارگردانى 
كرد، اثرى كه اكرانش با مشــكالت زيادى روبه رو شــد و 
چندين بــار به تعويق افتاد. حتى چندين بار بحث اكران 
اين فيلم در سال 96 نيز مطرح شد اما هر بار به دليلى اين 
مسئله رنگ واقعيت به خود نگرفت. پشت ديوار سكوت كه 
سرانجام بعد از دو سال درنگ پرده را به خود ديده است، 
در حال حاضر در جشــنواره سينماى سالمت هم حضور 
دارد. جوزانى كارگردان اين اثر باتوجه به موضوع حساسيت 
برانگيز اين فيلم معتقد است بايد مردم را آگاه كرد و نبايد 
مسئله پنهانى از آن ها وجود داشته باشد. مسعود جعفرى 
جوزانى در گفت و گو با خبرآنالين از اين فيلم، دغدغه هايى 
كه براى ساخت آن داشته و البته شرايط بد اكران مى گويد. 

در ادامه بخش هايى از گفت و گو با او را مى خوانيم. 

 مافيا در سينما وجود دارد
ايــن روزها با ايــن اتفاق ها و 
و بندهايــى كه در ســينما  زد 
موجود است اكران فيلم ها كار 
مشكلى شده است. اين روزها 
ساختن فيلم يك مسئله است، 
اما اكــران كردن آن مســئله 
بسيار بزرگ تر و مهم ترى شده 
است. متأسفانه ما پيش از اكران 

فيلم تالش هاى زيــادى كرديم و چندين بار نيز قرار بر 
اكران شد اما هر بار مشكالتى پيش مى آمد.

وقتى با يك تلفن مدير ســينما را مى ترســانند و او هم 
فيلمــى را اكران نمى كند يعنى مافيا وجــود دارد، اما با 
ترسيدن نمى شــود كارى از پيش برد. مافيا وجود دارد 
اما براى ما كه چيزى براى از دســت دادن نداريم مافيا 
هم ترســى ندارد. اين اتفاق درباره دفاتر ســينمايى هم 
افتاد و عده اى بــا زد و بند خيلى از اين دفاتر را تعطيل 
كردند و خودشــان همه چيز را در دست گرفتند. پخش 
فيلم ها هم دست خودشان افتاده و هر زمان كه خودشان 
دوســت داشته باشــند هر فيلمى را كه بخواهند اكران 

مى كنند.

 ايدز و حساسيت هايى كه وجود دارد
موضوع اين فيلم درباره ايدز و خون هاى آلوده فرانسوى 
است، موضوع واقعيتى بوده كه وجود داشته و حساسيت 
برانگيز نيســت اما عــده اى اين حساســيت ها را ايجاد 
مى كنند، مثالً در يك جشــنواره بــه اين فيلم اهميت 
نمى دهنــد، مى گوييم عيبى ندارد و موضوع را دوســت 
ندارند. براى آدمى مثل من هم اين مســائل مهم نيست 
ولى واقعيت اين اســت كه من اين فيلم را براى كسانى 
ســاختم كه اكنون همين كار را مى كننــد، افرادى كه 
داوطلبانه به خانه هاى بيماران مى روند و آن ها را معالجه 
مى كنند. آن ها سازمان دارند، تشكيالت راه اندازى كردند 
و دختر من ســحر نقش واقعى يكى از ايــن افراد را در 
فيلم بازى مى كند. اين فيلم به اولين بارى كه ايدز توسط 
خون هاى آلوده اى كه از فرانسه وارد شد و در ايران پخش 
شــد مى پردازد. اين مســئله در فيلم مطرح مى شود و 

بخش هايى از مستندش هم در فيلم موجود است.

 نبايد روى اتفاق هاى مهم سرپوش بگذاريم
من معتقدم بايد واقعيت ها را با مردم در ميان گذاشــت، 

نبايد روى اتفاق هاى مهمى كه در جامعه مى افتد سرپوش 
بگذاريم چون مردم حق دارند از واقعيت ها خبر داشــته 

باشند. 
وقتى اتفاقات بدى مى افتد و آمارها هم آن ها را نشــان 
مى دهند ســعى نكنيم آن ها را از مردم پنهان كنيم، به 
اصطالح مثل آشــغال هاى روى زمين آن ها را زير فرش 
پنهان نكنيم. دغدغه من در اين زمينه هم نقش زيادى 
داشــت، خون هايى كه از فرانســه وارد و به مردم تزريق 
شدند مسئله مهمى بود كه مشــكالت زيادى را در پى 

داشت و هنوز هم دارد.
چرا بايد با اين اتفاق به ســالمت مردم جامعه لطمه وارد 
شود و كسى پاسخگوى آن نباشد. اين مسئله هم به طور 
مستقيم با ســالمت مردم جامعه در ارتباط است، بحث 
داروهاى تاريخ گذشــته هم همين طور، اين مسئله هم 
جرم اســت و جامعه را به فساد مى كشاند. اما جاى سؤال 
و تعجب اســت كه چرا كسانى كه اين جرم ها را مرتكب 
مى شوند راست راست براى خودشان راه مى روند و هيچ 
عاقبتى برايشان در نظر گرفته نمى شود. اين بيمارى جهان 
را گرفته و در نهايت وارد ايران هم مى شــد، حاال يا ديرتر 

يا زودتر. اما مشــكل اين بود كه همه قدرتمندان سعى 
كردند اين قضيه را جــارو و زير فرش كنند و تا مدت ها 
مى گفتند ما ايدز نداريم. اين نداشتن گفتن ها مسئله اى 
را حل نمى كند و نتيجه اش اين مى شود كه زمانى كه ما 
داشتيم فيلم را مى ساختيم يكى از روزنامه ها گزارشى از 

هشت برابر شدن اين بيمارى ظرف يك سال خبر داد.

 فيلم هاى سينمايى بايد آگاهى دهنده باشند
جعفرى  «ســحر  همچنيــن 
جوزانــى»، بازيگــر اين فيلم 
ســينمايى در گفت وگــو بــا 
خبرنگار سينمايى خبرگزارى 
فارس، گفت: ساخت فيلم هايى 
از قبيل «پشــت ديوار سكوت» 
خاص  بيمارى هــاى  بــه  كه 
مى پــردازد، بايد بيش از پيش 

مــورد توجه قرار گيرد، چرا كه با بيان نكاتى مى تواند در 
حل بسيارى از مشكالت يا دست كم كاهش آن ها كمك 

حال باشد.
او با اشــاره به موضوع فيلم «پشت ديوار سكوت» كه در 
مورد بيمارى «اچ اى وى» اســت، بيان كرد: بســيارى از 
كســانى كه «اچ اى وى» مثبت دارند مى ترســند و فكر 
مى كنند نمى توانند با مردم ارتباط برقرار كنند، در صورتى 
كه اين افراد مى توانند در جامعه حضور داشته باشند، كار 
كنند و به امور جارى خود بپردازند؛ ما نيز مى توانيم بسيار 
راحت با آنان ارتباط داشته باشيم. تأكيد مى كنم كه مردم 
بايد از اين موارد آگاه شوند و حتى براى اطمينان تست 

بدهند.
اين بازيگر در مورد ساخت فيلم هايى از اين دست در حوزه 
سالمت خاطر نشان كرد: به شخصه با ساخت فيلم هايى با 
موضوع حوزه بهداشت و سالمت و اقسام آن موافقم و فكر 
مى كنم بيشتر از اينكه مشغول ساخت فيلم هايى خالى 
از مفهوم باشــيم، بهتر است مردم را جذب آثارى كنيم 
كه آگاهى دهنده باشد و اينكه سمت ساخت فيلم هايى با 
موضوع بيمارى ها و مشكالت مبتاليان و خانواده هايشان 

برويم.

 مسعود جعفرى جوزانى به بهانه اكران فيلم جديدش از دغدغه هاى خود گفت

ماجراى خون هاى آلوده فرانسوى در «پشت ديوار سكوت»

لطيفى» اســت. كارگردانى كه فيلم ها و ســريال هايش همواره از 
استاندارد هاى الزم برخوردار بوده و توانسته  است مخاطبان بسيارى 

كرده است. با او درباره آخرين اثرش كه اين روزها بر 
پرده سينماهاست، گفت و گو كرديم كه مى خوانيد:



 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده
نوشــتن، كمى تا قسمتى سخت 
مى شــود وقتى سوژه و شخصيت 
مورد نظرت، شــاعر باشــد! ســخت تر اينكه 
با همه ارج و رتبه اى كه در شــعر و شــاعرى 
دارد، شــخصيتى فراتر از «فقط يك شــاعر» 
داشته باشد، منتقدى متفاوت به شمار بيايد، 
شــاگردى برخى فالسفه سرشــناس را كرده 
باشد و نشانه هايى از شوريدگى هاى خاص در 
او ديده شود.البته ماجرا بازهم دشوارتر مى شود 
اگر فرد مورد نظر «يوســفعلى ميرشــكاك» 
باشــد كه حتى بــدون ايــن توضيحات، هم 
مى تواند يك ســوژه جذاب به نظر برسد و هم 
پيچيدگى ها شخصيتى اش، دست و دل كسى 
مثل من را هنگام نوشتن بلرزاند!  بنابراين اگر 
مجبور شــديم «ميرشــكاك» را فقط از نگاه 
ديگرشــاعران و منتقدان و يا از زبان خودش 
روايت كنيم، براى اين اســت كه مســئوليت 
پيامدهاى احتمالى اين گــزارش را بيندازيم 

گردن كسى غير از خودمان!

 همان آدم پشِت كوهى
اصلش «ميرشــكار» بــود اما خيلــى خيلى 
قديم ها، وقتى مأمور ثبــت احوال هوس كرد 
شكســته نســتعليق بنويســد، «ر» را جورى 
توى ِســجل نوشت كه «ل» خوانده مى شد! تا 
مدت ها «ميرشكال» بود تا دوره اى كه معلوم 
نيست چه كســى و چطور تشخيص داد براى 
«الم» سركش بگذارد و «ميرشكاك» را خلق 
كنــد  وگرنه چه خودش و چــه ديگر اعضاى 
خانواده نســبتى با شــك و شــكاكى ندارند. 
پدرش چند ســال پيش گفته بــود از طايفه 
«ساكى» هستند. تبارشناسان «ساكى» ها را از 
«لُر» هايى مى دانند كه در لرستان، خوزستان 
و... پراكنده اند. پدر ميرشــكاك اما در تعريف 
«ساكى» ها مى گويد: «... از اسكيموها بگير تا 
عرب و عجم كه يك طايفه گســترده اى است 
با زبان هاى مختلف لُر، عرب، افغانى و...»! خود 
«يوســفعلى» هم كه در نوشته هايش چند بار 
گفته اســت كه من يك «لُر پشت كوهى ام» 
و در مصاحبه هايش اضافه كرده است: «بنده 
طبق شناســنامه ام اگر درســت باشد، متولد 
بيستم شهريور 1328 هســتم و در روستاى 
خيرآباد از توابع شــوش دانيال... لُر پشت كوه 
را ما بيشــتر به طنز و تعريــض گفتيم يعنى 
لرى كه خيلى لر است و عقل معاش ندارد كه 
الحمدهللا نداشــتيم و هنوز هم نداريم و حاال 
باوجود بزرگداشــت و اين جــور چيزها و اين 
جور حرف ها هر وقت ما بميريم زن و بچه مان 
بايد اســيرى به شام بروند چون واقعاً نه جايى 

رسمى هستيم نه خانه اى داريم نه كارى داريم 
و نه ســرمايه اى بحمداهللا اين هم از نتايج كار 

فرهنگى است ».  

  دل نبسته بودم
«ميرشــكاك» عــالوه بر طنــز گاه تلخى كه 
در كالم و نوشــته هايش ديده مى شــود، بنا 
به گفته برخى ها، شــاعر و منتقدى است كه 
همواره نســبت به بسيارى از جريان هاى ادبى 
و غير ادبى «معترض» است، هر از چندى در 
نقدهاى كتبى و شــفاهى اش، به نظر مى رسد 
در ديدگاه هايش تغيير و تحول ايجاد شــده و 
گاهى هم هيبــت و هيئت متفاوتش، حكايت 
از تغيير مى كند. با ايــن همه چند روز پيش 
و در گفت و گو با «خبرگــزارى مهر» درباره 
خودش گفت: «من در انديشــه خود تغييرى 
نمى بينم... اما چون بعضى  از دوســتان بدون 
تأمل و شــتاب زده گفتار و كردار مرا از روى 
قياس به نفس مورد قضاوت قرار مى دهند؛ يا 
توقع دارند شعارهاى آن ها را تكرار كنم يا اگر 
خود دگرگون شــده اند بنده هم به دگرگونى 
آن ها لبيــك بگويم؛ چنين فكــر مى كنند... 
من هيچ گاه بــه هيچ ايده آل زمينى و دنيوى 
حاصــل از ايدئولوژى دلبســته نبــوده ام، كه 
اكنون از آن نااميد باشــم. ايدئولوژى در نظر 
من چيزى نيســت جز به خدمت سياســت و 
قدرت گماشتن دين يا آيين يا مكتب و مدعا 
و از اين حيث هيچ فرقى ميان ايدئولوژى ها و 

ايدئولوژيست ها نيست».

 فقط شاعر نيست...
«غالمعلى ميرشــكاك»  9 پسر و 6 دختر دارد 
و معتقد اســت همه فرزندان تحصيلكرده اش، 
چه آن هايى كه دكترى ادبيات و فلســفه دارند 
و چه آنكه  رشــته شيالت را تا دكترى خوانده، 
همه شان شاعرند! او خودش هم ذوق شعر گفتن 
دارد، «يوسفعلى» را اما با همه بى مدركى، از همه 
شــاعرتر مى داند و در معرفى پسرش مى گويد: 
«يوسف استاد است... اصًال استعدادش خدادادى 
است... وقتى شعر مى گويد آدم بهت زده مى شود... 
من كه گريه ام مى گيرد...ايشان قبل انقالب هم 
آرام نبود و شــعر مى گفت... سال 57 دوستانش 
او را به تهران بردند... چندتايشان شهيد شدن... 
يوســف هم هميشه تحت نظر ساواك بود... بعد 
انقالب هم همه جا دعوتش مى كردند و حقيقتاً 
تحويلش هم مى گرفتند... زمان جنگ به جبهه 
مى رفت و من فقط مى توانستم بگويم: تو مى روى 
مــن اين زن و بچه تو را چــه كنم عزيز...». پدر 
شــاعر در خاطراتش براى «يوسف» اش سنگ 
تمام گذاشته و گفته است: «فقط شاعر نيست... 

انسان جوانمردى هم هست و لوطى است. يك 
خاطــره اى دارم كه  زمانى يكــى از خوانين  ما 
به فقرا كمك مى كرد. ايشــان صد تومان داد و 
يوسف 1000 تومان كمك كرد... شما مى گوييد 
جوانمرد، ما مى گوييم لوطى. يوســف يك لقمه 
نان داشــته و آن يك لقمــه را نصف كرده بين 
دوســتان و همنوعانــش. از زمــان كودكى اش 
يادم هســت اگر يك 10 ريالى هم داشته خرج 
رفقايش كرده اســت. يوسف واقعاً لوطى است... 
كالس سوم كه بود مى رفت و به كالس پنجمى 

درس مى داد...»!

 مثل راديو خاموش مى شدم!
اينكــه ما گفتيم و پدرش هــم تأييد كرد كه 
«يوســفعلى فقط شاعر نيســت» را شما هر 
طور كه دلتان مى خواهد تفســير كنيد. يعنى 
هــم لوطى و قلندرش بدانيد و هم نويســنده 
و منتقــد ادبى و غير ادبى كه گاهى شــاعرى 
كرده، گاه شــعر و قلم را كنار گذاشته و سالح 
برداشته،گاهى روزنامه نويسى و نقادى كرده، 
گاه گوشــه نشــينى اختيار كرده و گاه نيز به 
گفته خــودش در «جان خرابــات» كارگرى 
كرده است:«من 6 ســال در انقياد ايدئولوژى 
بودم بى آن كه خودم باخبر باشــم. تا سه سال 
دوستان نزديك خود را نيز به جا نمى آوردم و 
جز آجر كشيدن و الك گچ و آهك و جابه جا 
كــردن تيرآهن و ســيمان و  هيچ كارى را از 
عهده برنمى آمدم. مرده اى بودم كه بى آزار كار 
مى كردم... واقعاً عيــن «تردميل» بودم؛ فقط 
بايد به اصطالح اكنونيان «توجيه» مى شــدم. 
هــر اندازه كار مى كردم، گرم تر مى شــدم و با 
سرعت بيشترى به تكاپو مى افتادم و خستگى 
نمى فهميدم. اما اســتراحت كــه مى دادند يا 
شــب كه به خانه برمى گشــتم، با تنى آغشته 
بــه غبار گــچ و آهــك و ســيمان و خاك و 
موهايــى كه غالباً بلند بودند و پر از ماســه و 
خرده مالت، همچون راديويى كه خاموشــش 
كنند، روى زمين مى افتــادم...»! با اين وجود 
هيچ كدام از اين هايى كه گفتيم سبب نشدند 
«تفكــر» و «خوانــدن» را تعطيل كند و كنار 
بگذارد و يا ِگرِد مفاهيمى چون «فلســفه» و 
«عرفــان» نچرخد. خيلى ها او را شــاگردان و 
تربيت شــدگان «سيد احمد فرديد» مى دانند 
و «ميرشــكاك» نيز ديده و شنيده نشده كه  
«فرديد» را بدون پيشوند «موالنا» به كار ببرد. 

 جنون مندى شاعرانه
بگذاريد بقيه «ميرشكاك» را طبق قولى كه اول 
مطلب داديم، ديگــران روايت كنند. «كامران 
اســت:«يكى  گفته  باره اش  در  شرفشــاهى» 

از مشــخصه هاى آقاى ميرشــكاك كه ايشان 
را از خيلــى از شــاعران همــروزگار خودش 
متمايز مى كند، جنون مندى و روحيه ســتيز با 
خويشتن و جهان اســت... مير شكاك داراى 
قلمى بسيار جسور اســت و جرئت و شهامت 
بيان حقايق و واقعيت ها را بدون رو دربايستى 
دارد...در سال هاى دهه شصت مى گفتند آقاى 
انقالب است...».  ادبيات  ميرشــكاك ذوالفقار 
«مصطفى محدثى خراسانى » در بزرگداشتش 
گفته است: «سيرى را كه ما به عنوان شاعران 
انقــالب در آن قرار گرفته ايــم و بزرگ ترهاى 
ما مانند سيدحسن حســينى، سلمان هراتى 
و قيصر امين پور در مســير آن حركت كردند 
به واســطه قلم و موضع گيرى هاى ميرشكاك 
اســت و مبانى كه توســط وى تبيين شــد 
چراغ راهنماى بســيارى قرار گرفت». به جز 
ناصر فيض كه او را تئورســين شــعر انقالب 
و حتى يــك جريان فكــرى مى داند، تعريف 
و توصيــف آخر را هــم بگذاريم براى «محمد 
على مجاهدى»: «چند ســالى است كه توفيق 
مجالست با وى را پيدا كردم و بيش از گذشته 
با روحيات او آشنا شدم. يوسفعلى ميرشكاك 
به معناى واقعى كلمه در مقوله واليت و واليت 
علوى مستغرق شــده است. ميرشكاك جرعه 
جرعه از فرهنگ عاشــورا را چشيده و قدر اين 

بالنوشى ها را مى داند».

 20 سال بدون تلويزيون
برخى ها حتى  او را عالوه بر شــاعر و نويسنده 
و... بودن، طنزپرداز هم مى دانند. اگرچه ميان 
نزديــك به 30 كتابى كه تأليف كرده اســت، 
كتاب طنزى نمى بينيد، اما نوشــته ها و برخى 
ســخنان او هيچ گاه خالى از طنز نيســتند و 

هميشــه نشــانه هاى از طنز را با خود دارند. 
همان طــور كه برخــى ديگــر او را از جمله 
دراويش «يارسانى» لرستان دانسته اند و شما 
هم ممكن است در نگاهى مختصر به زندگى، 
رفتــار، گفتار و البتــه ظاهر شــاعر، بتوانيد 
نشانه هايى از دراويش مورد نظر را پيدا كنيد!

بنابرايــن اگر اينجا و آنجا گاهى اظهاراتى از او 
را در باره مقوالت مختلف ديديد كه به نظرتان 
عجيب و غريب آمد، مى توانيد بخشى از آن را 
به حساب روحيه طنازانه اش بگذاريد و بخش 
ديگر را به حســاب صراحت و بى رودربايستى 
بودنش. اما در هر حال يقين داشــته باشــيد 
كه «ميرشــكاك» با اين طنزپردازى دارد به 
برخــى واقعيت هاى تلخ و پيــدا و پنهان يك 
ماجرا، تكه مى اندازد! مثل سخنانى كه مدتى 
قبل در پشــت صحنه برنامــه «هفت» گفته 
بود:«ســينماى قبل از انقــالب باوجود همه 
كاستى هايى كه داشت سينمايى بود كه حتى 
عاميانه ترين وجهش رو به اســطوره داشت... 
مــن هر وقت جيمــز كامرون اقــدام مى كرد 
كه فيلم بســازد، دعا مى كــردم كه خدايا اين 
فيلم شكســت نخورد. نماز مى خواندم! جدى 
مى گويم  ها، همه رفقــا مى دانند. چرا؟ چون 
مى دانستم اين فيلم مى رود سراغ آن سوژه اى 
كه ما دنبالش هستيم. در «ترميناتور» يك نفر 
از آينده مى آيد كه نجات بدهد، همزمان وجه 
شــرش هم مى آيد؛ نبرد نور و ظلمت است... 
20سال است كه تلويزيون را براى خودم حرام 
كرده ام. گاهى اوقات رد شــده ام ديده ام مثًال 
سريال «يوســف پيامبر» پخش مى شود، فقط 
خــودم را كتك زده ام و هوار كشــيده ام رو به  
آسمان كه نيســت اين طور، اين تحريف است 

و دروغ است!».  
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ايستگاه

برادرم از رو نمى رود!
 ايستگاه/ اميد ظرافتى 
قديم ترها پدربزرگ هايمان 
حكايتى را برايمان تعريف 
مى كردند از چند الكپشت 
كه مى روند كوهنوردى و 
بعد از چندسال مى رسند 
به نــوك قله، امــا وقتى 
را  پرچمشان  مى خواهند 

نصب كنند، يادشــان مى آيد پرچم را جا گذاشته اند. برادر من هم از كودكى 
شبيه همين الكپشت ها بود و هميشه در يك زمان و مكان مهم، يك چيز مهم 
را فراموش مى كرد! وقتى مى رفتيم استخر به محض اينكه وارد آب مى شديم 
يادش مى آمد جوراب هايش را در نياورده! روز دامادى اش هم نشسته بود توى 
تاالر و داشت موز مى خورد كه زدم روى شانه اش گفتم داداش جان عروس سر 
سفره عقد منتظر است ها! يكدفعه زد روى پيشانى اش و گفت: آخ آخ! عروس 

را توى آرايشگاه جا گذاشتم!
خالصه گذشت تا برادرم مسئول تيم ملى بوكس شد؛ اما بعد از المپيك 1992 
از مقامش بركنار شــد. هرچند دليل بركنارى اش را به هيچ كس نگفت، اما با 
پرس و جوهايى كه كردم متوجه شــدم دستكش هاى «على اصغر كاظمى»، 
بوكسور تيم ملى را جا گذاشته و تيم ملى را سوژه رسانه ها كرده است! اين اواخر 
هم مسئول تيم ملى بيليارد شده بود كه چوب ها را در فرودگاه جا گذاشت و تيم 

ملى بيلياردمان از مسابقات حذف شد!
از آنجايى كه در ورزش تيروكمان همه چيز دست خود ورزشكار است و امكان 
جا ماندن هيچ چيز وجود ندارد، برادرم را منتقل كردند به فدراسيون تيروكمان، 
اما آنجا هم كار خودش را كرد! ماجرا از اين قرار بود كه در مسابقات آسيايى، 
برادرم رفت ســراغ مسئوالن مســابقات و از آنجايى كه انگليسى بلد نبود، با 
ايما و اشاره از مسئوالن برگزارى مسابقات پرسيد مسابقه ورزشكار ما ساعت 
چند شروع مى شود؟ و مسئوالن هم با اشاره دست به او گفتند دو دقيقه ديگر. 
برادرِ ماهم فكر كرده منظور ساعت دو است و تيرانداز كشورمان را فرستاده ناهار 
بخورد و به اين ترتيب تيراندازمان از مسابقات حذف و چهار سال زحمتش در 

يك لحظه باِد هوا شد!
برادرم اما از رو  نرفت و مسئوليت گندى كه زده  بود را  نپذيرفت و در پاسخ به 
خبرنگاران گفت: برويد از ورزشكار و مربى اش بپرسيد چرا به مسابقه نرسيده 

است!
پى نوشت يك: برادرجان اگر ورزشكارمان در مسابقات قهرمان مى شد هم 
همينطور درباره قهرمانى اش صحبت مى كردى يا با هوچى گرى مدال طال را به 

نام خودت و فدراسيون ثبت مى كردى؟
پى نوشت دو: برادر گرامى اگر حذف شدن ورزشكارمان به ضعف مديريت به 

شما ربطى ندارد، در محل برگزارى مسابقات چه كار مى كنى اصالً؟!
پى نوشت سه: «شعبانى بهار» رئيس فدراسيون تيروكمان در واكنش به حذف 
زهرا نعمتى كماندار كشورمان از بازى هاى آسيايى گفت: من نبايد صحبت كنم. 

برويد از زهرا نعمتى و مربى اش بپرسيد. هرچه بگويند حرف من است!

من و برادرم

شناسنامه ها احضار شدند
 ايستگاه / رقيه توسلى   شناسنامه ها روى هم تلنبار شده اند... آقاجان آن ها 
را احضار كرده كه اسِم فرزنِد ارشِد از قلم افتاده اش را برگرداند... به المثنى اى كه 
كارش را درست انجام نداده. شناسنامه ام را مى رسانم و مى خواهم خداحافظى 
كنم كه عزيز اصرار دارد چاى نخورده نروم. اين طور مى شود كه من و «مالحت 
خانوم» حاال روبه روى پنج عدد جلِد قرمز رنگ نشسته ايم و داريم تا تَه تغارى 
خانه را تورق مى كنيم... از خرمشهر و آبادان تا فومن و اردبيل و تهران تشريف 
مى بريم و نقشه را سير و سياحت مى كنيم. از محاسن داشتن پدر نظامى، يكى اش 
همين محل تولدهاى متفاوت است... همين كه هر كدام مان به خطه نجيبى 
از ايران منسوب ايم. مالحت خانوم با حاِل خوش مى گويد: عجب گشت وگذارى 

كرديم، ايول... كه عزيز با چاى و پولكى مى آيد.
مى پرســم: مادر خوشــگلم، از اينكه 31 سال همســِر يك نظامى بودى چه 

احساسى دارى؟
كه جدى جواب مى دهد: اوالً كه من همســر يك نظامى نبودم، خودم بعد از 
30 سال همراهى هر روزه، واقعاً يك نظامى ام. دوماً آن قدر فراز و نشيب، چشم 
انتظارى، مقاومت، تنهايى، خوِن دل خوردن و اشك و سربلندى دارد اين شغل 
كه احساس چند جمله اى در كار نيست. بايد از چند جلد احساس حرف بزنيم. 
ســوماً عشق منجى است. 19 سال از اين شهر به آن شهر، از شمال به جنوب 

و شرق و غرب رفتن فقط كار يك عاشق است... عاشق خانواده، عاشق وطن.
كيفور سر تكان مى دهم و مى گذارم خواهر برادرها از استان هاى خودشان بپرسند 
و خودم چاى و پولك خوران دست مادر را مى چسبم و اصرار مى كنم چند دقيقه 
من را ببرد به گيالن. مى برد... بّشاش مى گويد: يك همسايه نازنين داشتم در 
فومن كه چادرشب بافى را يادم داد. سِر شما باردار بودم كه براى نصف فاميل، 
چادرشب رنگى فرستادم. عشق به ميرزاقاسمى آقاجان هم، از همان سه سال 
فومن نشينى مى آيد. دل مى كنم از حكايت شناسنامه ها و عزم رفتن دارم كه 
مالحت خانوم سقلمه مى زند: نپرسيدى با اين حجم مسافر بودن، حاال خودش 
را كجايى مى داند؟ دستم روى دستگيره در است كه اين سؤال را با مادرِ نظامِى 
عاشقم مطرح مى كنم. او به شناسنامه ها اشاره مى كند و مى گويد: بى شك همه 

جاى ايران... وجب به وجبش... اما طعم زادگاه آدمى، چيز ديگرى است!
پى نوشت: حرف عزيز به شيرينى پولك مى رود در خونم وقتى شانه به شانه 

مالحت خانوم از خانه مى زنم بيرون و به فومِن همسايه فكر مى كنم.  

گزارش ازشخص

قلندِر شاعران
آيا افكار و انديشه هاى  «يوسفعلى ميرشكاك» در آستانه 60 سالگى تغييرى نكرده است؟

ايستگاه / هــر چند كيميا عليزاده به 
دليل پارگى رباط صليبى به مسابقات 
آسيايى نرسيد اما با انتشار تصوير حلقه 
ازدواجش در اينستاگرام، اين روزها در 
صدر اخبار قرار گرفته اســت. در حالى 
كه كاربــران فضاى مجــازى در حال 
گمانه زنى درباره همســر اين ورزشكار 

بودند، تصاويرى از كيميا عليزاده در كنار يكى از واليباليست هاى سابق كشورمان 
در فضاى مجازى منتشر شد كه نشان مى داد همسر كيميا عليزاده كسى نيست 
جز «حامد معدنچى»، واليباليســت مطرح كشورمان كه دو سال پيش به علت 
مصدوميــت از دنياى حرفه اى واليبال خداحافظى كرد! بســيارى از چهره هاى 
شــاخص از جمله «معصومه ابتكار» معاون رئيس جمهور در امور زنان و «پوريا 

تابان» مجرى تلويزيون، ازدواج اين زوج ورزشى را به آن ها تبريك گفته اند.

ايستگاه / حاشيه هاى «حميد فرخ نژاد» 
در فضاى مجازى انــگار تمامى ندارد! 
آقاى بازيگر بعــد از اظهار نظر عجيب 
درباره ترامپ، حاال بــا تصويرى كه به 
مناســبت روز پزشــك در اينستاگرام 
منتشــر كرده دوباره وارد حاشيه شده 
است! حميد فرخ نژاد با انتشار تصويرى از 
خودش در اتاق عمل، در اينستاگرامش 

نوشــت: «روز پزشك رو به همه پزشكان شريف كشورمون تبريك مي گم». در 
ادامــه اما انتقاد هاى تند برخى كاربران فضاى مجازى كه فكر مى كردند حميد 
فرخ نژاد هنگام يك عمل جراحى وارد اتاق عمل شده و از خودش سلفى گرفته، 
او را مجبور كرد اين توضيح را هم زير تصويرش اضافه كند: «پشت صحنه فيلم 

سمفوني نهمه، عقلم مي رسه اينجوري نرم اتاق عمل، حاال هي بگو»!

ايســتگاه / «محســن رضايى» در 
واكنش به شــوخى «جنــاب خان» با 
تعداد رأى هايش در انتخابات رياســت 
جمهورى، متن زير را در اينستاگرامش 
منتشر كرده است: «هم استانى عزيزم، 
جناب خان! از اينكه با شــوخى با من 
و امثــال من در اين شــرايط دشــوار 
اقتصادى، مرهمى بــر دردهاى مردم 

مى گذاريد، از شما و رامبد جوان متشكرم. از 12 انتخابات رياست جمهورى، 
در دو تاى آن ها شركت كردم و در هر دو انتخابات، به نقل از نظرسنجى ها با 
برنامه ترين كانديداها بودم. در انتخابات سال 92 هر يك از كانديداها شعار يا 
نمادى را بر سر دست گرفت. من اما يك هزار تومانى در دست گرفتم و گفتم 

پول ملى ما دارد سقوط مى كند».

با برنامه ترين نامزد رياست جمهورىرونمايى «كيميا عليزاده»  از همسرش

مجاز آباد

عقلم مى كشه!

قدرت فراتر از قانون ترامپ؟
در  اكونوميســت  نامــه  هفتــه 
در  خــود،  شــماره  تازه تريــن 
گزارشــى شــرايط دونالد ترامپ 
رئيس جمهور آمريكا در مواجهه 
با اســتيضاح و يا ديگر احتماالت 
تحت پيگــرد قــرار گرفتن هاى 
قانونى وى را مورد بررســى قرار 
مى دهــد. اين نشــريه با انتخاب 
تيتر «فراتر از قانون؟» و انتخاب 
يــك عكس ســاده و بدون طرح 
تمسخرآميز از وى كه پيش از اين 
كمتر در نشــريات منتقد ترامپ 
ديده ايــم، اين فرضيــه را مطرح 

مى كند كه آيا واقعاً سيستم قضايى آمريكا توانايى مقابله با ترامپ را دارد؟

انقالب در وسايل الكترونيك
هفته نامــه علمــى ســاينس در 
تازه ترين شــماره خود از كشــف 
تركيــب جديــدى در جهان علم 
خبر مى دهــد كه مى تواند تحولى 
انقالبى به وجــود بياورد. «گرافين 
شبه كريستال» كه با ساختارهاى 
بلورى شــكل خاص خود تركيب 
عجيبى را به وجود آورده و توانايى 
تحول زيربنايى در ساخت وسايل 
الكترونيك و به وجود آوردن انقالبى 
در ساخت اين وسايل را دارد. اين 
نشريه همچنين در مقاله اى چند 
صفحه اى با عنوان «فرداى زمين» 

شرايط آينده كره زمين را از جوانب مختلف مى سنجد.

بازار داغ ابرقهرمان ها
ماهنامه توتال فيلــم در تازه ترين 
شماره خود به جديدترين فيلم از 
بازار داغ ايــن روزهاى ابرقهرمانان 
در سينماها مى پردازد. اين نشريه 
با انتخاب تيتــر «قهرمانان بزنيد 
كنــار!» از اميدهاى بــاالى فيلم 
«وِنوم» و بازيگر مشــهور آن يعنى 
تام هاردى براى فتح گيشــه ها و 
شكستن ركوردها مى گويد. هاردى 
در مصاحبه با اين مجله، فيلم ونوم 
را معمايى، كاريزماتيك، خطرناك و 
ترسناك لقب داده است. اين نشريه 
همچنين شماره جديد فيلم «مرد 

عنكبوتى» و همين طور فيلم «ِشَزم» دو فيلم ابرقهرمانانه ديگر را كه در آستانه 
اكران قرار دارند، زير ذره بين برده است.

طرح روز  نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

- فرزندت كجاست؟
 سر سفره بيت المال!

حواشى پويش #فرزندت_كجاست  همچنان ادامه دارد

روزمره نگارى  تسنيم/  محمدعلى رجبى 
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