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حوادث ايران

آدمخوارى كه  در اولين ارتباط
 زن جوان را خورد!

روســيه: يك آدمخوار 
روسى با برقرارى ارتباط 
دوســتى اينترنتى، زن 
جوانى را زنده زنده خورد!

بنابر اين گــزارش، يك 
پرســتار زن كه بــا مرد 
روسى از طريق شبكه هاى 
اجتماعى دوست شده بود، 
در قرار مالقاتى كه با اين مرد داشــت، قسمت هايى از بدنش 
خورده شد و به دليل خونريزى جان سپرد. اين دختر روسى 
پس از آشنايى با مرد 41 ساله قرار عاشقانه شام گذاشته بود تا 

باهم لحظات عاشقانه اى را سپرى كنند.
زن بيچاره وقتى كه قرار عاشــقانه مى گذاشــت، اصًال فكر 
نمى كرد كه توسط دوست پســرش مورد حمله قرار گرفته 
خورده شــود. هنگام خوردن غذا مرد آدمخوار به پرستار 
بيچاره حمله كرد و صورت، گــوش و دماغش را جويده و 
خورد؛ پرستار نگون بخت با حالت شوكه و هولناك شروع 

به جيغ زدن كرد.
با صداى جيغ زن پرستار، همسايه ها شك كرده با پليس تماس 
گرفتند. زمانى كه پليس به آپارتمان آن ها مراجعه كرد با زن 
جوانى كه گوش و صورتش جويده شده بود، روبه رو شدند كه 
با انتقال زن پرســتار به مركز درمانى وى به دليل خونريزى، 

شكستگى و زخم هاى عميق، جانش را از دست داد.
با مرگ مغزى شــدن زن پرســتار، متهم دســتگير و تحت 

بازجويى قرار گرفت.
به گزارش پليس مرد روسى تحت تأثير مواد مخدرقوى بوده و 

از ابتدا قصد كشتن زن بيچاره را داشته است!(ركنا)

نقشه حمله نوجوانان  به  دبيرستان 
لو رفت

آمريكا: ســه نوجوان دانش آموز كه قصد داشتند با اسلحه و 
مواد منفجره به دبيرستانى كه در آن درس مى خواندند، حمله 

كنند، توسط نيرو هاى پليس دستگير شدند.
مديركل آموزش و پرورش تگزاس در اين باره گفت: گروهى 
از دانش آموزان دبيرستان تيلر به طور اتفاقى از جزئيات اين 
توطئه با خبر مى شــوند و موضوع را با مدير مدرسه در ميان 
مى گذارند. در همان زمــان كارآگاه و پليس كل مدارس در 
محوطه دبيرستان حضور داشتند كه بعد از مطلع شدن از قصد 
آنان، بالفاصله اقدام به دستگيرى دانش آموزان مى كنند. اين 
افراد به حمله تروريســتى و بد رفتارى در دبيرستان محكوم 

شده اند.
اين دانش آموزان همگى در رده سنى 17 سالگى قرار داشتند 

كه بعد از دستگيرى به زندان ويليامسون منتقل شدند.
مقامات امنيتى تاكنون هيچ گونه اطالعاتى از انگيزه احتمالى 

اين متهمان چيزى به ميان نياورده اند.
پليس مى گويد هيچ كدام از نوجوانان هنگام دستگيرى با خود 

سالحى به همراه نداشته اند. (ديلى ميل)

18 كشته در آتش سوزى مرگبار 
يك هتل

چين: رسانه هاى محلى چين از وقوع حريق در ساختمان يك 
هتل در اين كشور و كشته شدن دست كم  18 نفر را خبر دادند.

تاكنون از علت آتش سوزى كه صبح ديروز در شهر «هاربين» 
رخ داد، گزارشى منتشر نشده است.(ايسنا)

سرنخ 11 فقره سرقت 
در كيف دستي زن دست كج

خــط قرمــز: بــا دســتگيرى 
يك زن   خارجى، پرونده 11 فقره سرقت 
پيش روى مأموران پليس مشهد گشوده 

شد.
گزارش خبرنگار ما بــه نقل از رئيس 
كالنتري بانوان مشــهد حاكى است: 
در پي گزارش چند فقره كيف زني در 

داخل اتوبوس هاي شهري مشهد، تيم هاي گشت نامحسوس كالنتري بانوان 
پس از چند ساعت كنترل و مراقبت هاي پوششي، يكي از عامالن اصلي اين 
سرقت هاي تيزدستانه را كه زنى خارجي است و سوابق متعدد كيفري دارد، 

هنگام سرقت داخل اتوبوس هاي خط بي آر تي دستگير كردند.
در بازرسى از اين متهم، يك عينك آفتابي كشف شد كه او پس از ارتكاب 
سرقت، براي تغيير چهره خود از آن استفاده مي كرد. همچنين از وسايل 
همراه ايــن زن جوان، آثار 11 فقــره كيف زني، شــامل كارت هاي ملي، 
گواهينامه، گوشواره طال، 10 اسكناس يك دالري، 400 هزار تومان وجه 

نقد، يك دستگاه گوشي تلفن همراه و وسايل ديگر كشف شد.
متهم در تحقيقات اوليه به سرقت وسايل، مدارك و وجوه كشف شده اعتراف 
كرد كه تحقيقات بيشتر براى شناسايى مالباخته ها و كشف ديگر جرايم 

ارتكابى اين متهم ادامه دارد.

آخرين استراحت خانواده مشهدى در جاده مرگ
خط قرمز: چهار عضو يك خانواده  مشــهدى كه در شانه خاكى جاده در 

حال استراحت بودند، در حادثه اى دلخراش جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرنگار ما، در اين حادثه يك خودروى سوارى ساينا در مسير 
جاده بابل - قائمشهر از جاده منحرف شد و روى اعضاى خانواده اى افتاد كه 

در شانه خاكى جاده در حال استراحت و صرف غذا بودند.
قربانيان اين حادثه يك مرد حدود 50 ســاله، دو دختر نوجوان 14 و 16 

ساله و يك زن حدود 43 ساله، همگى اعضاى يك خانواده و مسافر بودند.
در اين حادثه همچنين راننده خودروى سوارى ساينا كه جوانى 30 ساله و 

سرنشين ديگر آن كه يك بانوى 32 ساله بود، دچار جراحت  شدند.

سركرده سارقان، خودروي 20 ميليوني را 
400 هزار تومان فروخت!

خط قرمز: با تالش مأموران كالنتري سيدي مشهد، اعضاى يك باند سرقت 
خودرو در مخفيگاه شان به دام افتادند. جانشين فرماندهي انتظامي مشهد 
در اين باره گفت: مأموران كالنتري سيدي در پيگيري پرونده سرقت هاي 
سريالي خودرو و موتورسيكلت، به ســرنخ هايي دست يافتند كه منجر به 

ردزني يك خودروي سواري پرايد سرقتي شد.
وى افزود: بررسي هاى مأموران نشــان مي داد كه فردي با اين خودروي 
مسروقه در سطح شــهر مشهد مسافركشــي مي كند؛ بنابراين خودروي 
مذكور پس از شناســايى در خيابان، متوقف و راننده آن دستگير شد. اين 
فرد در اعترافات اوليه خود مدعى شــد كه خودرو را بــه مبلغ 400 هزار 
تومان از دوستش خريداري كرده است و با آن مسافركشي مي كند. در پي 
اين اعترافات، پليس النه سارقان واقع در محدوده جاده سيمان مشهد را 
شناسايي و محل را پاكسازي كرد. در اين عمليات سه عضو ديگر اين باند 
دستگير و از مخفيگاه آنان مقاديري لوازم و قطعات خودرو و موتورسيكلت 
كشف شــد. متهمان در اعترافات اوليه خود به پليس گفتند كه خودروى 
پرايد را گرداننده باند به راننده دستگير شده فروخته است. تحقيقات بيشتر 

از اعضاي اين باند ادامه دارد.

حوادث جهان

 بــا دســتگيرى 
 فقره سرقت 
پيش روى مأموران پليس مشهد گشوده 

گزارش خبرنگار ما بــه نقل از رئيس 
كالنتري بانوان مشــهد حاكى است: 
در پي گزارش چند فقره كيف زني در 

 

عقيل رحمانى: صبح روز گذشته نشت گاز، 
سه خانه را روى هوا فرســتاد و سبب كشته و 

زخمى شدن 15 نفر شد.
ساعت حدود 5 و نيم صبح بود كه شهروندان با 
سامانه 125 آتش نشانى مشهد تماس گرفتند 

و خبرى تلخ را مخابره كردند.
براى چند دقيقــه اى خطوط آتش نشــانى و 
اورژانس مشــهد زير بار ترافيــك تماس هاى 
مكرر شهروندان مى رود، تماس هايى كه همه 
آن ها از حادثه انفجار در خيابان پورسيناى 20 

حكايت داشت.
هنــوز آفتاب شــهر را در برنگرفتــه بود كه 
بيسيم هاى مركز عمليات 125 چند ايستگاه 
آتش نشــانى را فراخوان مى كنــد تا هرچه 
سريع تر به محل حادثه اعزام شوند. از سوى 
ديگر مركز فرماندهى اورژانس مشهد هم با 
اعالم كد حادثه انفجــار، تعدادى آمبوالنس 
را به همراه تكنســين هاى اورژانس به محل 

مى فرستد.
هنوز هيچ كس از وســعت حادثه خبر ندارد، 
نيروهاى آتش نشانى و امدادى لحظاتى بعد در 
محل حاضر مى شوند. آنچه از طريق تماس هاى 
تلفنى دستگير ما مى شــود اين است كه سه 
خانه مســكونى دم دم هاى صبح منفجر و آوار 
روى خانواده هايى كــه در محل خواب بودند، 
فرو مى ريزد. از سويى هم تعدادى از اهالى محل 
به نيروهاى امدادى اعالم مى كنند كه حدود 15 

نفر زير آوار مانده اند.
به ســمت محل حادثه حركــت مى كنيم. به 
نزديكى خيابان پورســينا 20 كه مى رســيم 
حجــم خودروهاى آتش نشــانى و امدادى در 

محل گوياى حادثه اى دردناك است.
تعدادى از خودروهاى آتش نشــانى باز هم به 
دليل عرض كم خيابان و عدم پيش بينى هاى 
قبلى براى اين گونه حــوادث احتمالى، امكان 
نزديك شــدن به كانــون حادثــه را ندارند و 
به اجبــار فرماندهى عمليــات از خودروهاى 
كوچك تر براى انجام عمليات اســتفاده كرده 
بود. حدود صد متر داخل پورسينا 20 مى رويم 

كه سمت چپ كوچه اى باريك پيش روى ما باز 
مى شــود، دور تا دور محدوده انفجار با عالمت 
خطر مســدود و ايمن سازى شــده است. آثار 
انفجار از همان ابتداى كوچه فرعى مشــخص 
است. شيشه هاى شكسته خودروى پارك شده 
و پايين آمدن شيشه ســاختمان هاى مجاور 
گوياى وسعت موج انفجار در محل بود. انتهاى 
كوچه كه مى رسيم سه ساختمان كامًال تخريب 
شده نمايان مى شود. قدرت انفجار به حدى بوده 
است كه به جز سه ساختمان كامالً تخريب شده 
تعدادى از ديوارهاى واحد هاى مسكونى مجاور 
هم يا قسمتى از آن فروريخته يا هر لحظه امكان 

دارد فرو بريزد.
آنچه از صحبت هاى آتش نشانان درمى يابيم 
اين بود كه بيش از 15 نفــر از زير آوار خارج و 

تحويل عوامل امدادى داده شده اند.
كمى آن طرف تــر قاضى ويژه قتــل با حضور 
در منطقه در حال بررســى زوايــاى حادثه و 
دريافت نظر كارشناســى عوامل آتش نشانى و 

امدادى است.
قاضى ميرزايى در رابطه بــا اين حادثه گفت: 
براساس بررسى هاى انجام شده فرضيه عمدى 
بودن حادثه كمرنگ است اما تحقيقات در اين 

زمينه همچنان ادامه دارد.
چند لحظه بعد يكى از مأموران به سمت قاضى 
ويژه قتل مى آيد و خبر مى دهد كه يكى ديگر 
از مصدومان حادثــه از زير آوار خارج و تحويل 

نيروهاى اورژانس شده است.
آتشپاد حســين جعفرى مدير عامل سازمان 
آتش نشانى مشهد هم كه هدايت عمليات را به 

صورت ميدانى برعهده داشت در تشريح حادثه 
گفت: علــت دقيق حادثه را نمى تــوان به اين 
ســرعت اعالم كرد اما اين احتمال مى رود كه 

انفجار بر اثر نشت گاز شهرى بوده باشد.
وى تصريح كرد: حادثه در ساعت 5:45 صبح به 
سازمان آتش نشانى مشهد اعالم شد كه گروه 
اول بعد از پنج دقيقه در محل حاضر شــدند. 
فرمانده عمليات به محــض حضور در محل و 
مشاهده وسعت تخريب ايجاد شده، درخواست 
نيروى كمكى مى كند كه بر همين اساس حدود 
50 آتش نشــان از 10 ايستگاه آتش نشانى به 

محل حادثه اعزام مى شوند.
مديرعامل ســازمان آتش نشانى مشهد افزود: 
سه واحد مســكونى كه دو واحد آن دو طبقه 
بود، بر اثــر اين انفجار به طــور كامل تخريب 

شده است. 
وى ادامــه داد: نيرو هاى آتش نشــانى پس از 
آوار بردارى، هشت نفر مصدوم و  شش نفرى را 
هم كه همان لحظات اوليه بروز حادثه در محل 
جان باخته بودند، تحويل عوامل اورژانس دادند. 
در ادامه براى اطالع دقيق از تعداد مصدومان و 
جانباختگان حادثه انفجار سه واحد مسكونى در 
خيابان پورسينا، با شهرام طاهرزاده رئيس اداره 
حوادث و مديريت بحران دانشگاه علوم پزشكى 
مشــهد، تماس گرفتيم كــه وى در اين زمينه 
گفت: در اين عمليات نه مصدوم تحويل عوامل 
اورژانس شد كه حال برخى از آن ها بر اثر جراحات 
وارده وخيم بود گزارش شــد، پس از آن تمامى 
مصدومان به مراكز درمانى منتقل شــدند. وى 
ادامه داد: شش نفر هم در محل فوت كرده بودند.

طاهــرزاده در ادامــه تصريح كــرد: از ميان 
مصدومانى كــه به مراكز درمانى اعزام شــده 
بودند، چهار نفر ديگر هم جان خود را ازدست 
دادند و مداوا روى پنج مصدوم ديگر همچنان 

ادامه دارد.
وى ادامه داد: از مجموع افــرادى كه در محل 
حادثه بودند هفت نفر مرد و بقيه زن بودند در 
اين حادثه متأسفانه شش مرد و چهار زن جان 

خود را از دست داده اند.

نشت گاز در خيابان «پورسينا»ى مشهد، وحشت آفريد

10 كشته در انفجار سه واحد مسكونى 
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ايلنا: رئيس  جهاد كشــاورزى دنــا با تأييد 
كاشت «مارى جوانا» در يكى از گلخانه هاى 
اين شهرستان، اظهار داشت: فردى با عنوان 
اشــتغال زايى مددجويان كميته امداد امام، 
حدود 400 ميليون تومان تسهيالت دريافت 
كــرده و در گلخانه، گياه مخــدر مارى جوانا 

كاشته است. 
فضل اهللا آذرفر گفت: اين فرد با اين بهانه كه 

براى تعــدادى از مددجويان تحت پوشــش 
كميته امداد شهرســتان دنا فرصت شــغلى 
فراهم مى كند، حدود 400 ميليون تومان از 
اين نهاد حمايتى تسهيالت گرفته و البته خود 
وى نيز اعتباراتى را هم بــراى راه اندازى اين 

گلخانه هزينه كرده است.

وى افزود: كشت گياه مخدر مارى جوانا در اين  
گلخانه از حدود دو ماه پيش آغاز شده درحالى 
كه ما فكر مى كرديم اين كارگاه از ســه سال 

پيش تعطيل شده است.
آذرفر، زمان دو ماهه براى كشت و ثمردهى 
گياه مارى جوانا را كافى دانســت و تصريح 

كــرد: البته اينكه گفته مى شــود كشــت 
مارى جوانا در هفت هكتار شــكل گرفته را 
قبول نــدارم و حتى معتقــدم كمتر از يك 

هكتار بوده است.
دادســتان شهرســتان دنا هم از دستگيرى 
و بازداشــت دو نفر در اين ارتبــاط خبرداد و 
خاطرنشان كرد: يكى از دستگيرشدگان آزاد 

و عامل اصلى هم اكنون در بازداشت است.

 كشت مارى جوانا با وام مددجويى! 

دكتر محمدمهدى بهداروند 
در گفت و گو با قدس:

آزادى اساس حكومت علوى است
گفت وگو با فرهاد مسعودى، جنگلبان گلستانى 
 كه با يك ايده جلوى قاچاق درختان باستانى را گرفته است 

نگهبان  سرخدارها 

در روزى كه كيانوش ناباورانه حذف شد 
مرادى پس از 19 سال ركورد يك ضرب جهان را شكست 

تك روى رستمى، ركورد زنى سهراب
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سنت های کهن 
در اقامتگاه بومگردی سرخدار احیا شده اند

صنایع دستی، جایگزین قاچاق چوب 
فرهاد مسعودی در اقامتگاه بومگردی سرخدار، مجموعه ای از صنایع 
دستی اهالی روستای »سیاه رودبار« را جمع کرده تا گردشگران ببینند 
و بخرند. او معتقد اســت با این کار اقتصاد محلی، رونق بیشــتری از 
طریق گردشــگری پیدا می کند. کفپوش اتاق های اقامتگاه بومگردی 

سرخدار هم نمدی است که در همین منطقه ساخته شده است.

 احیای دوباره نمد روستا 
او می گوید: این نمدی اســت که توانســته ایم به لطــف هنرمندان 
محلی و با یاری مادربزرگ ها، بســازیم. ســاخت نمد در این منطقه، 
در گذشــته ها رونق داشته، اما در دهه های اخیر از رونق افتاده است. 
حاال ما به کمک هنرمندان محلی، پس از حدود ســی ســال، یکی 
از طرح هــای این نمــد را دوباره احیا کرده ایم که بشــدت هم مورد 

استقبال گردشگران قرار گرفته است. 
جنگلبان جوان اداره منابع طبیعی اســتان گلستان می گوید: ما حاال 
می توانیم روی چیزی قدم بگذاریم و از دیدن رنگ های شادش لذت 
ببریم که متعلق به خودمان و برگرفته از فرهنگ، پیشینه و تفکرات 

آبا و اجدادی  مان است.
مســعودی تأکید می کند: این که چیزی حــاال وجود ندارد دلیل بر 
نابودی اش نیســت. تا وقتی آن چیز در خاطر مردم باشد، می شود به 
زنده شــدن دوباره اش امیدوار بود و این زندگی دوباره تنها به همت 

و اراده ما بستگی دارد.
او از احیای نمدبافی و طرح های ســنتی آن در منطقه سیاه رودبار به 
عنوان یکی از شــیرین ترین خاطرات این ســال هایش یاد می کند و 
می گوید: این تازه آغاز راه است و ما بزودی این طرح و دیگر طرح ها 
را در حرفه ســنتی نمدبافی به تولید انبوه خواهیم رســاند تا دیگر 
دوســتان و هموطنان هم بتوانند در لذت اســتفاده از این هنر از یاد 

رفته، شریک شوند.

 پایان قلیان های سرخدار
مسعودی می گوید: ما قصد داریم تا بازار فروش قلیان های تولید شده 
با چوب ســرخدار را از بین ببریم؛ البته طبیعی اســت که نمی شود 
جلوی کشــیدن قلیان را گرفت، اما می شود تولیدکننده ها را تشویق 
به اســتفاده از چوبی غیر از سرخدار کرد. برای همین هم، چوب های 

جایگزینی را به سازندگان قلیان پیشنهاد کرده ایم.
او توضیح می دهد که در اقدامی دیگر، شــماری از جوان های روستا 
مشغول ساخت اشیای چوبی شــده اند و جالب است که این وسایل 
به دســت همان کسانی ساخته می شــود که تا یکی دو سال پیش، 
من و همکارانم مانده بودیم چطور آن ها را از قطع درختان ســرخدار 

منصرف کنیم. چه شب هایی که در جنگل به کمین آن ها ننشستیم. 
باید یک شــب را در جنگل بگذرانید تا بدانید شــب مانی در جنگل 
چه کار طاقت فرســایی است. حاال همین افراد ماه هاست که در کنار 
من تالش می کنند و زحمت می کشــند تا اوالً ارزش های محلی شان 
را حفــظ کننــد و ثانیاً روزی حاللی را با خیالی آســوده برای زن و 

فرزندانشان ببرند.
یکی از محصوالت ارزشمندی که در این روستا تولید می شود، عسل 
جنگلی است که از شهد درخت »نمدار« گرفته شده و بوی عطرش به 
اذعان گردشگرانی که به سیاه رودبار سفر کرده اند، به انسان احساس 
آرامش می دهد. این عســل کاماًل طبیعی اســت و افراد دیابتی هم 

می توانند از آن استفاده کنند.
مدیر اقامتگاه بومگردی سرخدار می گوید: یکی از افتخارات اقامتگاه، 
خرید این عســل از محلی ها و استفاده از آن برای صبحانه است که 
تجربه ای کم نظیر را برای میهمانان رقم می زند. البته این عســل به 
جــز مصرف در اقامتگاه، به صورت عمده هم قابل ارائه اســت که از 
افراد مطمئن در روســتا تهیه شده و با ضمانت به گردشگران تقدیم 

می شود.
مســعودی تأکید می کند: فــروش این محصول، کمک شــایانی به 
اشــتغال  زایی و افزایش درآمد محلی ها کرده و انگیزه آن ها را برای 
ادامه فعالیت و عدم نیاز به قطع درختان سرخدار افزایش داده است. 
جنگلبان جوان اداره منابع طبیعی اســتان گلســتان می گوید: همه 
تولیدات روســتایی ها از عســل و گیاهان دارویی گرفتــه تا برنج و 
فراورده هــای جنگلی و حتی صنایع دســتی، گردآوری می شــود، 
بسته بندی می شــود و با استفاده از فضای مجازی در معرض فروش 
قرار می گیرد تا هم در سطح وسیعی ایجاد اشتغال کند و هم درآمد 
محلی هــا را از راهی غیر از قاچاق چــوب، افزایش بدهد. از این راه، 

سنت های کهن بومی هم دارد احیا می شود. 
او توضیح می دهد: اوایل، مردم روســتا، رغبتی به صنعت گردشگری 
نشــان نمی دادند، اما پس از اینکه از آن ها خواســتیم تا عروسک ها، 
لباس ها و صنایع دســتی فراموش شده روستا را احیا کنند، به مرور 

جنب و جوشی در بین اهالی روستا بویژه خانم ها به راه افتاد.
مسعودی می گوید: هر چه جلوتر می رویم، این جنب و جوش بیشتر 
احســاس می شــود؛ حاال هر روز اهالی با شــور و هیجان بیشتری 

هنرهای دستی شان را برایم می آورند. 
جنگلبان اداره منابع طبیعی استان گلستان تأکید می کند: حاال دیگر 
من نیستم که برای آگاهی آنان تالش می کنم بلکه این مردم هستند 
که لحظه به لحظه پیگیر پیشــرفت کارها هســتند و اعالم آمادگی 
می کنند تا مســئولیتی را برعهده بگیرند و نســبت به بهبود اوضاع 
گردشــگری منطقه کاری را انجام دهند. دیدن خالقیت ها و شــور و 
اشتیاقی که در بین آنان وجود دارد، موجب می شود تا بیش از پیش 

برای ادامه این مسیر، راغب شوم.
مســعودی می گوید: ثابت خواهیم کرد هرآنچه که از گذشــتگان به 
جا مانده، تنها به دســت ما و فرزندان مان حفظ شــده و به دیگران 

منتقل خواهد شد.

 گفت وگو با فرهاد مسعودی، جنگلبان گلستانی که
با یک ایده جلوی قاچاق درختان باستانی را گرفته است 

نگهبان  سرخدارها 
 مردم/ حســن احمدی فرد  فرهاد مسعودی 
32 سال سن دارد و جنگلبان اداره منابع طبیعی 
استان گلستان اســت. او چند سالی است که در 
زادگاهش در دل جنگل های بکر، مشغول خدمت 
است. طرحی که او برای جلوگیری از قاچاق چوب 
اجرا کرده، موجب شده تا قطع درختان سرخدار به 
کمترین مقدار برسد؛ درختانی باستانی که اهمیت 
ویژه ای در زیســت بوم جنگلی شمال کشور دارند. 
گفت وگو با فرهاد مســعودی از اهمیت سرخدارها 
آغاز می شــود، اما در آخر به ماجــرای راه اندازی 
اقامتگاه بومگردی روستایشــان و ماجرای کشف 

آبشار نروز می رسد. 

 چرا حفظ درختان سرخدار مهم است؟
سرخدار درختی است منحصربه فرد. این درخت 
متعلق به دوره ســوم زمین شناسی و قبل از عصر 
یخبندان اســت؛ یعنــی چیزی بیــش از صد و 
نود میلیون سال پیش. ســرخدار جزو گونه های 
انگشت شــماری  اســت که از دوره یخبندان جان 
ســالم به در برده و تاکنون زنده مانده اســت. این 
گونه، هم زینتی است و هم صنعتی. چوبش ظاهری 
زیبا دارد و البته بشدت نسبت به رطوبت و فرسایش 
مقاوم است. درگذشته به خاطر مقاومت و کشسانی 
بودن چوب سرخدار از آن برای تیرکمان استفاده 

می کردند. 

 پــس همیــن عوامل موجب شــده تا 
قاچاقچیان چوب دنبال سرخدار باشند.

بله. این در حالی است که درختان سرخدار حتی با 
قطر کم، چند صد سال قدمت دارند. قد این درخت 
در سال،10 سانتی متر و ضخامتش تنها حدود یک 
میلی متر رشــد دارد. به خاطر همین رشد کند و 
البته دیرزی بودن، یک درخت معمولی ســرخدار 
با قد و قامت متوســط، مثالً هشتصد سال قدمت 
دارد. بماند که تکثیر ســرخدار هم بشدت مشکل 
است و از طریق بذر بندرت می توان آن را پرورش 
داد. در حــال حاضر این درخت عمدتاً از راه قلمه 

تکثیر می شود. 
در این درخت، ماده ای ســمی به نام »توکسین« 
وجود دارد که از آن دارویی حیاتی به نام »تاکسول« 
به دســت می آید که برای درمان سرطان سینه و 

پروستات استفاده می شود. 
برای هم همین در چند کشور اروپایی به دلیل عدم 
رشد وسیع سرخدار، مزارع کشت سرخدار به وجود 
آورده اند تا بتوانند مواد اولیه تولید تاکسول را فراهم 
کنند. صنعت تولید تاکســول، یکی از گران ترین 

صنعت ها در اروپاست.
اروپایی هــا با صرف میلیاردها دالر آن را به صورت 
مصنوعی کشت کرده و از آن در ساخت داروی ضد 
سرطان استفاده می کنند در حالی که ما درختان 
هزار ســاله موجود را قطع می کنیم و با آن، قلیان 

می سازیم که عامل سرطان است.

 سرخدارها معموالً کجا می رویند؟

این درخت در بیشــتر نقاط جنگلی دنیا هست، 
اما یــا به صورت تک پایه اســت و یــا توده های 
کوچکی را شــامل می شود. این در حالی است که 
در شــمال ایران محدوده رشــد آن وسیع است. 
محدوده شهرستان علی آباد کتول و در روستاهای 
»سیاه رودبار« و »افراتخته« بزرگ ترین ذخیره گاه های 
این درخــت را داریم که نه تنها در ایران، بلکه در 

دنیا بی نظیر است. 
درختان سرخدار در منطقه ما، سرمایه ملی است، 
امــا با وجود این اهمیت باال، نرخ قطع این درخت 
هم بسیار باالست. به دلیل قطع و قاچاق بی رویه، 
ذخیره گاه سرخدار در حال نابودی است و اگر آن 
رونــد ادامه پیدا  کند، تا چند ســال دیگر اثری از 

جنگل های سرخدار باقی نمی ماند.

 شما به عنوان یک جنگلبان برای تغییر این 
روند چه کردید؟

من، چند ســالی اســت که به طور ویژه در حوزه 
حفاظت از این درخت، فعالیت می کنم. حدود چهار 
سال پیش محل خدمتم به روستای سیاه رودبار و 
ذخیره گاه سرخدار تغییر کرد. سیاه رودبار زادگاه من 
است و این، در ظاهر اتفاق خوبی برای من بود، اما 
در واقع مسئولیت سنگینی بر دوشم گذاشت. محل 
کارم هم منطقه حساســی بود و هم اینکه اقوام و 
دوســتان نزدیکم در این محل زندگی می کردند و 
من برای حفظ منطقه، عمالً باید جلوی دوستان 
نزدیک خودم می ایستادم و این کار بسیار دشواری 

بود. 
در ماه های اول حضورم در منطقه، متوجه شــدم 
که درختان سرخدار بشدت از سوی محلی ها مورد 
تهاجم واقع شــده و به طــور بی مالحظه ای قطع 
می شــود. پس از هماهنگی با همکاران دیگرم در 
یگان حفاظت منابع طبیعی، برنامه ای ترتیب دادیم 

تا جلوی این قطع بی رویه گرفته شود.
با چند عملیات شــبانه و کمین های مکرر، همان 
ماه های اول، موفق شــدیم چندیــن قاچاقچی را 
شناسایی و دستگیر کنیم که با معرفی به مراجع 
قضایی، جرایم ســنگینی هم بــرای آنان منظور 
شــد. البته باوجود پافشــاری ها در کار حفاظت و 
کمین های شبانه، باز هم شاهد قطع و قاچاق این 
درختان بودیم. برای همین به این نتیجه رسیدیم 
که اشــکال کار در جای دیگری است و راه درمان 
بــرای این درد هم چیزی دیگر باید باشــد. با این 
دیدگاه، درقالب فعالیت شخصی و خارج از حیطه 
وظایف اداری، به میان مردم محلی رفته و تمامی 
افراد درگیر در بحث قطع ســرخدار را شناسایی 

کردم. 
ســپس در فرصت هایی مناسب، با تک تک آن ها 
صحبــت کــرده و در قالب گفت وگوهــای کاماًل 
دوســتانه، درباره انگیزه آن ها پرسیدم. آن ها هم با 
مشاهده جو دوستانه و با اطمینان از این که مشکلی 
برایشان پیش نمی آید، درباره دالیل قاچاق چوب 
توضیــح دادند. در صحبت هــای تمامی آن ها، دو 

عامل وجود داشت. 

یکی عدم آگاهی و اطالع کافی نســبت به اهمیت 
سرخدار و جایگاه مهم آن در مجامع علمی و زیست 
محیطی جهان و دیگری نیاز شدید مالی و فقر به 

خاطر نبود شغل. 
بیشتر آن ها به این نکته اذعان داشتند که اگر 10 
بار دیگر هم دستگیر و جریمه شوند، باز هم دست 
از کارشــان برنمی دارند و قاچاق را رها نمی کنند، 
چون زن و بچه شان گرســنه اند. پس برای نجات 
ســرخدارها باید راهی برای کسب درآمد این افراد 

پیدا می کردم.

 و شما گردشگری را انتخاب کردید. 
بله. دیدم بــا توجه به ظرفیت های فراوانی که این 
منطقه در زمینه گردشگری دارد، می تواند تبدیل 
به یکی از بهترین مقاصد گردشگری کشور بشود، 
اما تحت تدابیر و مدیریتی جامع و آگاهانه. پس از 
تحقیقاتی که به عمل آمد مشخص شد مهم ترین 
عامل قاچاق و قطع درختان بخصوص ســرخدار، 
بیکاری و فقر اســت. محلی ها حق انتخاب زیادی 
برای تعیین شغل ندارند به همین خاطر به قاچاق 
چــوب رو می آورنــد. از طرفی کیفیــت خوب و 
قیمت باالیی که برای سرخدار تعیین شده است، 
بازار مناســبی را برای فروش آن فراهم کرده است 
کــه افراد زیادی را برای قاچاق وسوســه می کند. 
متخلفانی که سرخدار را قطع می کنند، با فروشش 
نیازهای خانواده شــان را رفــع می کنند؛ پس اگر 
درآمد دیگری مهیا باشــد، هیــچ وقت این کار پر 
خطر را انجام نخواهند داد. من به آنان قول دادم که 
راه هایی برای کسب درآمدشان پیدا کنم. باتوجه به 
شرایط بد اشتغال در کشور، تنها منابع درآمدی که 
می توانست و می تواند برای مردم این منطقه درآمد 

پایدار ایجاد کند، گردشگری است. 
به همین منظور طی مشــورتی که با چند تن از 
کارشناسان فعال و متخصص در زمینه گردشگری 
و بویژه بومگردی)اکوتوریســم( انجام دادم، نتیجه 
این شــد که با ایجاد بستری مناسب برای جذب 
توریست و اجرای گردشگری پایدار در این منطقه، 
هم به بومیان آموزش داده شود تا نسبت به حفظ 
طبیعت اقدام کنند و هم اینکه مشاغلی مرتبط با 
این موضوع به وجود آید که این افراد با اشــتغال 
به آن، دیگر سراغ قطع و قاچاق درختان سرخدار 

نروند. از طرفی هم با معرفی این منطقه به عنوان 
مقصد گردشگری، تمامی طبیعت دوستان بتوانند 
به ایــن منطقه آمده و از دیــدن مناظر دیدنی و 
جــذاب آن لذت ببرند و تجربه ای کم نظیر را برای 
خودشان رقم بزنند. تجربه ای مانند حضور در میان 
انبوه درختان سرخدار که کمتر جایی می توان آن 

را تجربه کرد. 
در سال های اخیر، گردشــگری کشور روند رو به 
رشــدی را در پیش گرفته است. برای همین هم 
می شــود به آینده آن امیدوار بود و به عنوان یکی 
از راه های کســب درآمد به آن نگاه کرد. با همین 
را  #من_هم_یک_سرخدارم  رویکرد، هشــتگ 
راه انــدازی کردم تــا بتواند اولین قدم هــا را برای 
رسیدن به این اهداف ارزشمند بردارد؛ اهدافی که 
هم خواست ملی است و هم منافعش به طبیعت و 
تمام محلی ها می رسد. می دانستم که این هدف ها 
به تنهایی میسر نمی شود. ضمن این که سرخدار 
متعلق به یک مکان خاص نیست و تمامی ایرانیان 
از آن سهم داشته و متعلق به تمام کشور است. برای 
همین هم دست کمک به سوی همه آن هایی دراز 
کردم که دغدغه محیط زیست دارند. خدا را شکر 
#من_هم_یک_ســرخدارم خیلی زود  هشتک 
به یک جنبش در فضای مجازی بدل شــد. عالوه 
بر این، یکی از خانه های روســتا را هم به اقامتگاه 
بومگردی تبدیل کردم. »اقامتگاه سرخدار«، ایجاد 
شد تا پایگاهی برای شروع فعالیت گردشگری باشد 
و شرایطی را فراهم سازد که هم بومیان و هم دیگر 
افراد جامعه، نسبت به اهمیت سرخدارها آگاه شوند. 
خدا را شکر به لطف جنبشی که در فضای مجازی 
شکل گرفت، خیلی زود، برنامه های گردشگری در 
روستا شکل گرفت. روستای سیاه رودبار هم دارای 
ظرفیت های فرهنگی و طبیعی بی شماری است که 
قابلیت تبدیل شدن به یکی از مهم ترین مقصدهای 
گردشگری کشور را دارد. بویژه وجود خود جنگل 
ســرخدار که به خاطر شرایط استثنایی اش انگیزه 
فراوانی را برای بازدیــد در افراد به وجود می آورد. 
حتی طرحی منطبق با اصول معماری بومی برای 
ارائه به بنیاد مسکن تهیه شده است تا کوچه ها و 
ظاهر خانه های مسکونی به سبک سنتی و بومی 

منطقه بازگردد.
ما البته اقدامات دیگری هم در دست انجام داریم. 
مثل ایجاد نهالســتان و تکثیر سرخدار که کمک 
شــایانی به احیا و گسترش زیســتگاه آن خواهد 
کرد. در تمامی این اقدامات هم ایجاد اشــتغال و 

توان افزایی محلی ها هدف اصلی بوده است. 
نقطه شــروع هم همان ایجاد اقامتگاه بومگردی 
سرخدار و ارائه آموزش های بومگردی و گردشگری 
پایدار بوده اســت؛ البته کامالً با مشــارکت مردم 
محلی. عالوه بر این ها یک کیوسک ایست بازرسی 
هم قرار است در ورودی جاده جنگلی مستقر بشود 
کــه از ورود تمامی افراد به جز محلی ها به جنگل 

جلوگیری می کند. 
رفت و آمد محلی ها هم کامالً کنترل می شود. این 
اقدام توســط اداره منابع طبیعی و با حضور خود 
اهالی انجام خواهد شد و هدفش ضابطه مند کردن 

رفت و آمدها به جنگل است. 

 اما یک مسئله هم وجود دارد و آن معرفی 
شدن این جنگل و هجوم گردشگران به این 
منطقه برای بازدید اســت که پس از مدتی 
منجر به تخریب و نابودی آن می شود. برای 

جلوگیری از این اتفاق، چکار کردید؟ 
تنها راهی که وجود دارد، گردشگری باضابطه است. 
مثالً اگر قرار است جنگلی مورد بازدید گردشگران 
قرار بگیــرد، حتمــاً باید یک راهنمــای محلی 
همراهشــان باشد تا گردشگران را از مسیر تعیین 

شــده ببرد و بازگرداند. قرار نیست همه جنگل به 
پاکوب گردشگران تبدیل شود.

ایــن را راهنماهــای محلی خیلی خــوب رعایت 
می کنند. چند مسیر گردشــگری در جنگل های 
اطراف سیاه رودبار تعریف شده که گردشگران صرفاً 
در همان مسیرها رفت و آمد می کنند. عالوه بر این، 
در ابتدای حضور در منطقه اهمیت جنگل و اهمیت 
درخت سرخدار به گردشگران یادآوری می شود و 
به آن ها گفته می  شــود که مراقب باشند تا جنگل 
در اثر حضور آن ها کمترین آسیب را ببیند. نباید 
شاخه ای بشکند یا سنگی جابه جا بشود یا آتشی 
روشن شود. ما گردشــگری را برای حفظ جنگل 
سرخدار می خواهیم. اقدام دیگری هم که در حال 
انجام است، آموزش محلی هاست. حتی روستاهای 
مجاور سیاه رودبار مثل »میانرستاق«، »افراتخته« و 
»خاک پیرزن« هم باید تحت آموزش گسترده و مؤثر 
قرار بگیرند. آگاهــی دادن، قطعاً نقش مؤثری در 

حفاظت از محیط زیست دارد.

 خب این اقدامات، نتیجه هم داده است؟
بله. بعد از چند ســال  تالش، باالخره سال گذشته 
اولین تکه های این پازل هویدا شــد. قاچاق چوب 
ســرخدار به کمتریــن مقدار رســید و در عوض 
درآمد گردشــگری، نصیب اهالی شــد. این اتفاق 
مهمی اســت؛ از این جهت که نشان داد، می شود 
با طرح های جایگزین، هم جلوی نابودی جنگل را 
گرفت و هم اقتصاد جنگل نشــینان را تأمین کرد. 
حاال مردم سیاه رودبار خودشان را خانواده سرخدار 
می دانند و حتی حاضر نیســتند شاخه ای از این 
درخت ها شکسته شود؛ چه برسد به این که کسی 

اره به تن درختی بکشد. 
حاال هر بــار که عزیزانی برای دیدن ســرخدار و 
خانــواده اش می آیند، زوایــای مختلفی از هویت 
کشورم و مردمم برایم آشکار می شود. مردمی که 
بارها و بارها تصاویر، نوشــته ها و کلیپ هایی را از 
نحوه برخورد نامناســب آن ها با طبیعت و محیط 
پیرامونشان دیده بودم، اما همین مردم وقتی مطلع 
می شوند چه داشته های ارزشمندی دارند و گروهی 
برای محافظت از این داشــته ها چه فعالیت هایی 
انجام می دهند، دســت یــاری می دهند و با تمام 
وجود بــرای قرار گرفتن در مســیر اهداف گروه، 
همکاری می کنند. شــدیداً با این باور که مردم ما 
به طبیعت بی توجه هستند، مخالفم. نکته فقط در 
یک چیز است؛ عدم اطالع. تنها کافی است به آن ها 
نسبت به وجود مسئله ای یا اهمیت آن اطالع داده 
شــود، آن وقت می بینید که در کوتاه ترین زمان، 

تغییر رفتار و نگرش می دهند.
همیشه در شکل گیری یک فعالیت یا جریان، افراد 
مختلفی دســت دارند که گاهی نقش شان تا ابد از 

پیشانی آن فعالیت پاک نخواهد شد.
جنبش حمایت از سرخدار هم فعالیتی بود که افراد 
زیادی برای تولد و رشــدش از ابتدا تاکنون حضور 
داشــته اند؛ انســان هایی که فارغ از ســن، جنس، 
موقعیت اجتماعی و میزان درآمدشان، بدون هیچ 
چشمداشت و ادعایی وارد شدند و بنایی را پی نهادند 
و به رشــدش کمک کردند که شاید بشود از آن به 
عنوان یک افتخار برای مردمان این سرزمین یاد کرد. 
اگر امروز اتفاق مثبتی در این مســیر در حال وقوع 
است، حاصل تالش افرادی است که در جای جای 
این خاک پهناور و با مشاغل مختلف دست یاری به 
ما دادند و به هر نحو که می توانستند تأثیری بر این 

روند داشته و دارند. 
من از همین جا دســت تمامی آنان را بوسیده و به 
همگی خسته نباشید عرض می کنم، بویژه همکاران 
جنگلبانم که اگر همکاری آن ها نبود، ســرخدارها 

نجات پیدا نمی کردند.

برش

اگر قرار است جنگلی مورد بازدید 
گردشگران قرار بگیرد، حتماً باید 
یــک راهنمای محلی همراهشــان 
باشــد تا گردشــگران را از مسیر 
تعیین شــده ببــرد و بازگرداند. 
قرار نیست همه جنگل به پاکوب 
گردشــگران تبدیــل شــود. این 
را راهنماهــای محلــی خیلی خوب 

رعایت می کنند

  

گردشگران از بکر بودن منطقه خوششان می آید
قرار نیست یک چوب هم جا به جا شود

به دنبال قصه های جذاب سیاه رودبار هستیم
داستان خاندان »نوروز عیسی«

یادم هست در جمع یکی از گروه های گردشگری درباره سرخدار توضیحاتی دادم. یکی از گردشگرها که معلوم بود به درخت 
سرخدار عالقه پیدا کرده جلو آمد و تکه چوبی به اندازه یک کف دست را نشانم داد و گفت: این سرخدار است؟ گفتم بله. گفت 

می توانم آن را همراه خودم ببرم؟
کمی مکث کردم و گفتم ایرادی ندارد. چوب را توی کیفش گذاشت و مشغول عکاسی شد.

بعد از چند دقیقه، رو به افراد گروه کردم و گفتم: تا حاال حدود 20 گروه مختلف گردشگری، یعنی حدود 200 نفر برای بازدید 
از این منطقه آمده اند. آیا شما آثار حضور آن ها را در این محل می بینید؟ گفتند نه. فقط چند جای رد پا که زیاد هم نیست. 
پرســیدم از چه چیز این جا خوش تان می آید؟ گفتند همین بکر و دست نخورده بودنش. گفتم حاال تصور کنید هرکدام از 
این200 نفر، یک قطعه از چوب های ریخته شده در اینجا را با خودش به یادگار می بردند، آیا االن چوبی در اینجا وجود داشت 
که خزه ببندد و این منظره بکر را بسازد؟ کسی جوابی نداد. دیدم همان گردشگری که چوب را برداشته بود، بدون اینکه حرفی 

بزند، آن را از کیفش بیرون آورد و دقیقاً برد همانجایی گذاشت که از آنجا برداشته بود.

حدود 150 الی 200سال پیش، فردی به نام نُروز )نوروز( زندگی می کرده. از آن جایی که نام پدرش عیسی بوده، او را نروزعیسی 
صدا می زده اند؛ فردی قدرتمند و سرمایه دار که اگرچه خان نبوده، اما قدرتش از خان ها هم بیشتر بوده. این آدم برای خودش 
شکارگاهی داشته که هیچ کس نمی توانسته به محدوده آن وارد شود. گله های گاو و گوسفند او توسط فرزندان و چوپانانش در 
مراتع جنگلی و ییالقی آن منطقه نگهداری می شده اند که یکی از این مراتع، منطقه ای نزدیک به جنگل سرخدار است. در این 
محل، صخره ای بزرگ وجود دارد که درون آن شبیه به یک غار است. گوسفندان نروز چند ماه در سال به همراه چوپانانش در 
این صخره بوده اند که در زبان محلی به آن »َکرف« می گویند. به همین خاطر این منطقه را »کرف نروز« نامیدند که هنوز هم به 
همین نام معروف است. پس از مرگ نروز، فرزندانش در مناطق مختلف استان گلستان متفرق شدند. چند تن از نوادگان نروز 
هم روستای سیاه رودبار را شکل دادند. در منطقه ما داستان های مختلفی وجود دارد که پای یکی از این افراد خانواده نروز در آن 
داستان وجود دارد و قطعاً به عنوان تاریخ یک قوم، برای گردشگران جذاب است. در نزدیکی کرف نروز، آبشاری هم وجود دارد 

که به تازگی کشف شده است. پس از مشورت با بزرگان روستا، آن را به نام »آبشار نروز« نامگذاری کردیم. 
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معرفى كتاب

انتشاركتاب «آزادى و آزادانديشى» در نگاه رهبر انقالب
باشگاه خبرنگاران: كتاب «آزادى و آزادانديشى» تعاريف، معيارها، آداب 

و محدوديت ها در نگاه رهبر معظم انقالب منتشر شد.
كتاب «آزادى و آزادانديشى» داراى مقدمه اى است مشتمل بر مبانى آزادى 
و آزاد انديشى در اسالم، موانع و محدوديت هاى آن و سپس در هفت فصل 

مطالب كتاب تنظيم و ارائه گرديده است.
 در فصل اول منظومه فكرى اسالم در باب آزادى و تفاوت هاى آن با ريشه 
و منشأ آزادى در غرب مورد بررسى قرار گرفته است. فصل دوم به بحث 
آزادى در غرب پس از رنسانس و كمبودها و خألهاى آن و درباره آزادى 
از چهار منظر پرداخته اســت. فصل سوم نيز از آزادى در اسالم و انقالب 
اسالمى سخن مى گويد. در فصل چهارم نهضت آزاد فكرى و كرسى هاى 
آزاد انديشــى و آداب آن و در فصل پنجم حدود آزادى و ســوء استفاده 
مطبوعات از آزادى مورد توجه قرار گرفته است. اين كتاب در قطع رقعى و 

در 416 صفحه با قيمت 30 هزار تومان منتشر شده است.

در كتاب «راه نشان» منتشر شد
پاسخ رهبر انقالب به نامه يك نوجوان لبنانى

فارس: پاسخ رهبر انقالب به نامه يك نوجوان لبنانى براى نخستين بار در 
كتاب «راه نشان» كه درباره دوران بلوغ و سن تكليف و با محوريت بيانات 

رهبر معظم انقالب است، منتشر شد.
كتاب «راه نشان» براى استفاده دانش آموزان دوره هاى اول و دوم متوسطه 
و مربيان پرورشى، توسط اتحاديه انجمن هاى اسالمى دانش آموزان استان 

تهران به قلم مسعود شاكر منتشر شد.
در مقدمه اين كتاب آمده است: «دوران بلوغ يكى از مهم ترين برهه هاى 
حســاس زندگى هر نوجوانى است. دورانى كه سر منشأ تحوالت روحى 
و جســمى فراوانى در ميان دختران و پســران است. اين تحوالت اگر با 
برنامه ريزى صحيح همراه نبوده و در يك مســير الهى مديريت نشــود، 

آينده اى پر مخاطره براى نوجوان رقم خواهد زد».
بخشى از كتاب تحت عنوان پاسخ به نامه يك نوجوان لبنانى مى آيد:

«نامه  تو را دريافت كردم و از محبت پاك و بى شــائبه ات متشــكرم. شما 
كودكان و نوجوانان لبنانى در دل من جاى داريد و از خدا مى خواهم شما را 
حفظ كند و شاد و سالم بدارد و براى آينده كشور و ملت تان ذخيره نمايد. 
عزيزان من اســالم به جوانان مؤمن و عالم و شجاع و سالم نيازمند است تا 
بتوانند در مقابل دشــمنان از آن دفاع كنند و دين خدا را كه مايه سعادت 
انسان هاســت به انسان ها هديه كنند. سعى كنيد خود را آن طور كه اسالم 
مى پســندد بسازيد و براى آينده اسالم و مسلمين مفيد باشيد و خدا را از 
خود خشنود نماييد. به شما دعا مى كنم. «والسالم عليكم سيدعلى خامنه اى»

 جنــاب بهدارونــد! بفرماييــد ويژگى 
جامعه ســالم از منظر امــام على(ع) چه 
بود و در رهنمودهاى سياســى و اجتماعى 
اميرالمؤمنين(ع) چه نكاتــى را مى توان با 

نيازهاى جامعه امروز تطبيق داد؟
اميرالمؤمنيــن(ع) در حكومــت كوتاه مدت خود 
كه تنها چهار ســال و چند ماه طول كشــيد به 
دنبال ايجاد جامعه مطلوب و عدالت محور بودند، 
رهنمودهاى حضرت در اين عرصه الگوى بى نظيرى 
براى شكل گيرى جامعه علوى و سالم براى هميشه 
تاريخ اســت. يكى از ويژگى هايى كه حضرت براى 
جامعه علوى ترسيم مى كنند، مشاركت مردم در 
تحوالت سياسى و اجتماعى است. در دين اسالم 
نســبت به همراهى مردم در تحوالت سياســى و 
اجتماعى توجه ويژه اى شده و روايت هاى بسيارى 
در اين زمينه مطرح شده است، نمونه بارز آن روايتى 
از پيامبر گرامى اســالم(ص) است كه مى فرمايد: 
كسى كه صبح كند و به فكر امور مسلمانان نباشد، 
نمى توان نام او را مسلمان گذاشت. همچنين نقطه 
آغازين بسيارى از احكام اسالم مانند امر به معروف 
و تولّى و تبّرى در جامعه است. مشاركت مردم در 
فعاليت هاى سياسى و اجتماعى از دو بعد بررسى 
مى شود؛ اول اينكه مردم نسبت به اتفاق هايى كه در 
جامعه رخ مى دهد بى تفاوت نباشند و دوم اينكه 
حاكميت زمينه ساز مشــاركت مردم در تحوالت 

سياسى و اجتماعى باشد.
يكى از مهم ترين مسائلى كه در جامعه علوى مطرح 
اســت، انتخاب حاكم و رهبر اســت. امام على(ع) 
گرچه امام منصوب الهــى بودند، اما براى نقش و 
مشــاركت مردم اهميت ويژه اى قايل بودند البته 
بيعت مردم هيچ نقشى در مشروعيت رهبرى امام 
على(ع) نداشت بلكه مقبوليت آن را در پى داشت. 
روايت هاى بســيارى از امام على(ع) آمده است كه 
به اهميت نقش مردم در مسائل حكومتى پرداخته 
است؛ ايشان مى فرمايند: بر مسلمانان واجب است 
پس از اينكه امام و رهبرشــان از دنيا رفت، دست 
از روى دســت و قدم از قدم برندارند و كارى آغاز 
نكنند تا براى خود رهبرى دانشــمند، خداترس و 
آگاه به مسائل قضا و سنت اختيار كنند تا امور آن ها 
را اداره كند. اين سخن حضرت امير(ع) بيانگر توجه 

اسالم به حضور و مشاركت مردم در جامعه و تعيين 
حاكم است زيرا زمانى كه مردم نسبت به تحوالت 
سياسى جامعه بى تفاوت باشند، جامعه به انحراف 
كشيده مى شــود. بعد دوم در موضوع مشاركت و 
حضور مردم در تصميم گيرى هاى سياســى است. 
در تاريخ سياســى اسالم، شاهديم كه پيامبر(ص) 
و ائمه(ع) مشورت با مردم را در تصميم گيرى هاى 
جامعه بسيار مهم مى دانستند و معتقد بودند بايد 
انديشــه هاى مردم مطرح و از بين آن ها بهترين و 
سالم ترين انتخاب شود. خداوند در قرآن مى فرمايد: 
ِبُعوَن أَْحَسَنُه.  ْر ِعباِدالَّذيَن يَْسَتِمُعوَن الَْقْوَل َفَيَتّ «فَبِشّ

أُولِئَك الَّذيَن َهداُهمُ اهللاُ َو أُولِئَك ُهْم أُولُوااألَْلْباِب». 
حضرت اميــر(ع) خطاب به مالك اشــتر نخعى 
مى فرمايند: كســى را بر ديگــران انتخاب كن كه 
ســخن تلخ حق را بگويد؛ بنابراين اگر بخواهيم با 
تملق و چاپلوســى با حاكم برخورد كنيم رسالتى 
نيســت كه على(ع) از ما انتظار دارد. اگر رهبران 
جامعه بدون مشــورت با مردم و نخبگان دست به 

كارى بزنند، راه به بيراهه مى برند. 
رهبران جامعه نيز بايد به تعهــدات خود در برابر 
مردم مقيد باشند. به عبارت ديگر بين رهبر و مردم 
حقــوق متقابلى وجود دارد كه بر مردم و حاكمان 
واجب اســت به آن حقوق پايبند باشــند. قصور 
طرفين در حقــوق موجب عذاب دنيوى و اخروى 
است. ما درباره واليت فقيه داريم كه اگر ولى فقيه 
از مسير حق خارج شود الزم نيست كه خبرگان او 

را عزل كنند بلكه خود به خود عزل مى شود. 

 تعهد طرفينى حكومــت و مردم در چه 
عرصه هايى است؟

نخســتين عرصه، ســامان دهى وضــع اقتصادى 
جامعه اســت كه ما امروز كاركرد آن را شاهديم. 
فشار اقتصادى كه بر مردم وارد مى شود، مى تواند 
به بحران اجتماعى و زمينه ســوء استفاده دشمن 
تبديل شــود. دومين عرصه، اصــالح امور جارى 
و توسعه انسانى اســت. عرصه بعدى نيز عمران و 
آبادانى كشــور است و مرحله آخر دشمن شناسى 
و محيط شناسى است. همان گونه كه رهبر معظم 
انقالب درباره مسائل اخير كشور فرمودند «نه جنگ 

مى شود و نه مذاكره مى كنيم». 

 راهكار اميرالمؤمنين(ع) براى تحقق چنين 
جامعه اى چيست؟

از نظر حضرت على(ع) مهم ترين آفتى كه نخبگان 
سياســى را گرفتار مى كند و سبب عقب ماندگى 
كشورها مى شــود رواج روحيه تملق و چاپلوسى 
است زيرا سبب مى شــود كه درست و نادرست و 
اليق و نااليق درهم آميخته شوند و نخبه سياسى 
نتواند انتخاب درستى داشته باشد، شخصيت هاى 
اصلى طرد و راه براى نااهالن باز شــود. در چنين 
شرايطى پديده كشور جهان سومى به وجود مى آيد 
كه نماد عقب ماندگى در دوره حاضر است. على(ع) 
با اين پديده بشدت برخورد مى كردند و مى فرمودند: 
«من مدحك ذبحك؛ هركس تو را مدح كرد در واقع 
ســر تو را بريده است» و در روايت ديگر آمده است 
كه به صورت كسى كه مدح شما را مى كند، خاك 
بپاشيد. حضرت امير(ع) در نامه اى به مالك اشتر 

مى فرمايند: مالك! بپرهيز از خود پســنديدن كه 
بهترين فرصت هاى شيطان است. مسئله بعدى اين 
اســت كه به مردم آزادى هاى سياسى و اجتماعى 
بدهيم. آزادى اساس حكومت علوى است. آزادى، 
لطف حكومت به مردم نيست بلكه حق مردم است. 
بــه تعبير اميرالمؤمنين(ع) حق مردم اين اســت 
كه روحيه آنان از قيد و بندها و زبونى رها شــود. 
راهــكار ديگر على(ع)، دادن حــق انتقاد به مردم 
اســت تا مانع سوء استفاده هاى سياسى در جامعه 
شــود. انتقادپذيرى رهبر معظم انقالب در ديدار با 
دانشجويان و مردم را شاهديم كه برگرفته از همان 
توصيه هــاى على(ع) در حكومت دارى اســت. در 
برخى موارد منتقدان على(ع) حتى ادب را رعايت 
نمى كردند ولى امام چنان با منطق پاســخ منتقد 
خود را مى دادند كه فرد از دور خارج مى شد. انتقاد 
اگر در يك پروســه منطقى صورت بگيرد و شوى  
تبليغاتى نباشــد مى تواند مؤثر باشد. راهكار ديگر 
موالى متقيان(ع) به نخبگان سياسى، آزادى احزاب 
مخالف اســت. امام حتى سهم مخالفان خود را از 
بيت المال قطع نكردند و با آن ها بدرفتارى نكردند و 
فرمودند: تا زمانى كه آن ها دست به اسلحه نبردند 
بايد مانند شهروند خوب با آن ها برخورد كرد. نمونه 
عملى اين گفتار على(ع) در حكومت امام رخ داده 
است. اما آزادى احزاب مخالف حّدى دارد و تا زمانى 
است كه شكل اپوزيسيون و براندازى به خود نگيرد. 
در جمهورى اســالمى مرز بين اختنــاق و آزادى 
مشخص اســت. در حال حاضر سايت هاى خبرى 
و شبكه  هاى اجتماعى به راحتى خواسته هاى خود 
را مطرح مى كنند كه گاهى شــكل اپوزيسيون به 
خود مى گيرد، اين نشــان دهنده وجود آزادى در 

جامعه است. 

 در رده بندى زيرساخت هاى جامعه سالم، 
مشــروعيت و مقبوليت حاكميت را مطرح 
كرديد. چه وجه تشابهى بين اين رده بندى با 

نظام مبتنى بر واليت فقيه وجود دارد؟
امام خمينى(ره) معتقد بود همان طور كه پيامبر(ص) 
به نص الهى منصوب مى شــود، ولى فقيه كشف و 
انتصاب مى شود و پذيرش مردم به معناى انتخاب 
ولى فقيه نيست، بلكه خبرگان كه نمايندگان مردم 

هستند ولى فقيه را كشف مى كنند. 

 برخى از افراد آموزه هاى امام على(ع) را 
آرمانى مى بينند تا واقعيت. نظر شما چيست؟

اين ژست روشنفكرى است كه سخنان امام على(ع) 
در جامعه ما كاربــرد ندارد. چطور در جوامعى كه 
با تجربه بشرى اداره مى شود نسبت به نظريه هايى 
كه متغير و محدود به زمان اســت چنين سخنى 
گفته نمى شود، ولى براى اميرالمؤمنين(ع) كه عالم 
به سّر است و پيدا و پنهان بشر را مى داند، مى گويند 
سخنان على(ع) آرمان گرايانه و به دور از دسترسى 
است. اتفاقاً اگر بر اساس آموزه هاى على(ع) حركت 
كنيم به تمدن اســالمى دســت پيــدا مى كنيم. 
حكومت علوى شاهراه تمدن اسالمى است. تمايل 
به سيســتم فكرى غرب آفت و آسيب رسيدن به 
تمدن اســالمى اســت. جامعه منتظر موعود بايد 
با اين آموزه ها شــكل بگيرد اما تنبلى و سســتى 
برخى مديران دليل نمى شود مردم به تمدن غرب 
متمايل شــوند. بنابراين همت دولت و ملت براى 
تحقق حكومت و جامعه علوى الزم است. چندى 
پيش سفرى به هيروشيما داشتم، اقتصاد مقاومتى 
و مديريــت جهادى را در ژاپــن ديدم كه در حال 
اجراست بنابراين آنچه گفته شده قابليت اجرا دارد.

برش

از نظر حضــرت على(ع) مهم ترين 
آفتى كه نخبگان سياسى را گرفتار 
مى كنــد و ســبب عقــب ماندگى 
كشــورها مى شــود رواج روحيــه 
تملق و چاپلوسى است زيرا سبب 
مى شــود كه درســت و نادرست 
و اليــق و نااليــق درهــم آميخته 
شــوند و نخبــه سياســى نتواند 
انتخاب درســتى داشــته باشــد، 
شــخصيت هاى اصلى طــرد و راه 

براى نااهالن باز شود

معارف

دكتر محمدمهدى بهداروند در گفت و گو با قدس:

آزادى اساس حكومت علوى است
 معارف/ نازلى مروت  حكومت علوى و آموزه هاى امام على(ع) در سياســت و جامعه 
يكى از بحث برانگيزترين مباحث در تدوين سياست هاى جمهورى اسالمى است. تالش 
حاكميت براى نزديك شدن به آنچه موالى متقيان براى حكومت مبتنى بر دين ترسيم 
كرده و راهكارهاى امام به نخبگان سياســى جامعه بســتر توسعه سياسى، فرهنگى و 

اقتصادى را فراهم مى كند.
حجت االسالم دكتر محمدمهدى بهداروند، جامعه شناس دين، پژوهشگر و مدرس حوزه 
و دانشگاه در گفت وگو با قدس درباره رمز و راز چگونگى حركت رو به جلو جامعه اسالمى 

سخن گفته است.

برش



محمودزاده اعالم كرد
شكست3 بر صفر مشكى پوشان 

ورزش: فريبرز محمودزاده ، مســئول برگزارى مســابقات ليگ دسته 
يك درباره اعالم عدم حضور باشــگاه مشكى پوشــان مشــهد در بازى 
مقابل كارون اروند خرمشــهر اظهــار كرد:  اين خبر به ما اعالم شــده 
اســت. ما قانون را اجرا مى كنيم. داور، نماينده و همه تشكيالت اجراى 
مسابقه فراهم مى شــود و با عدم حضور مشكى پوشان، بازى 3 بر صفر 

به سود كارون اروند اعالم شد.

دو بازيكن سابق پديده
 در آستانه بازگشت به اين تيم

ورزش: دو بازيكن ثابت پيشين پديده در آستانه بازگشت به تركيب اين تيم 
هستند. حسين مرادمند بعد از پشت سر گذاشتن مصدوميت طوالنى مدت 
شــرايط بازى كردن را پيدا كرده و اگر مشكل خاصى پيش نيايد مى تواند در 

بازى با ذوب آهن به تركيب تيمش برگردد.
مشكل خدمت سربازى سعيد جاللى راد دروازه بان پديده حل شده و به احتمال 

زياد نام او به زودى به ليست اين تيم اضافه خواهد شد.

مراسم قرعه كشى فوتسال المپيك جوانان برگزار شد
همگروهى ايران با برزيل و روسيه

ورزش: رقابت هاى فوتسال المپيك جوانان 2018 - آرژانتين از 15 تا 26 مهر 
ماه با حضور 10 تيم در شــهر بوينس آيرس برگزار مى شود.بر همين اساس،  
مراسم قرعه كشى مسابقات فوتسال جوانان المپيك ديروزبرگزار شد كه به 

شرح زير است:
گروه A: آرژانتين، مصر، پاناما، عراق و اسلواكى

گروه B: ايران، جزاير سليمان، كاستاريكا، روسيه و برزيل

اميرى: بى صبرانه منتظر بازى
 براى تيمم هستم

ورزش:  لژيونر فوتبال ايران از انگيزه هاى باالى خود براى همراهى تيمش خبر 
داد.   به نقل از اسپورت تركيه، وحيد اميرى، لژيونر فوتبال ايران كه در تركيه 
فعاليت مى كند در بازى دوستانه برابر كاليارى مصدوم شد؛ اتفاقى كه باعث شد 
بهترين بازيكن سال گذشته ليگ برتر ايران شروع ليگ تركيه را از دست بدهد.

اميرى كه رفته رفته آمادگى خودش را به دست آورده است، در صحبتى كوتاه 
گفت : بى صبرانه منتظر بازى براى تيمم هستم. سخت تالش مى كنم تا خودم 
را به تيم برســانم و باعث موفقيت ترابزون اسپور شوم. مجيد حسينى، ديگر 
بازيكن ايرانى ترابزون توانسته خودش را به تركيب اصلى برساند و براى اين 

تيم بازى كند. 

4 پرسپوليسى به قطر نمى روند
ورزش:  مهدى شريفى، محســن ربيع خواه، شاهين عباسيان و محمدامين 
اسدى 4 بازيكنى هستند كه در سفربه قطر همراه با پرسپوليس نخواهند بود.

عباسيان و اسدى به دليل همراهى تيم اميد، ربيع خواه به دليل مصدوم بودن و 
شريفى به دليل اجازه بازى نداشتن به اين سفر نمى روند.اسدى البته به دليل 
حاشيه اى كه در اندونزى درست كرده بود از اردوى اين تيم اخراج شد و زودتر 
به تهران بازگشت اما با اين وجود برانكو روى نام او قلم قرمز كشيد تا اين بازيكن 

پرحاشيه از همراهى پرسپوليس در اين سفر هم محروم شود.

پايان كار خديوردر دوى 400 متر 
با مصدوميت

ورزش: مسابقات دووميدانى بازى هاى آسيايى آغاز شده و عليرضا 
خديور دونده 400 متر كشــورمان، كمتر از صد متر از آغاز مسابقه 
مقدماتى 400 متر را طى كرده بود كه دچار مصدوميت شد و نتوانست 
به رقابت ادامه دهد. به اين ترتيب خديور با برانكارد به بيرون پيست 

انتقال داده شد.

سنگ نوردان ايرانى به قله نرسيدند
ورزش: مسابقات سنگ نوردى بازى هاى آسيايى اندونزى در بخش 
كامباين برگزار شــد و دو شــركت كننده ايران از راه يابى به فينال 

بازماندند.
اين مسابقات طى سه روز و در سه ماده ســرعت، بولدورينگ و ليد 
برگزار شد كه در اين رقابت الناز ركابى و خسرو هاشم زاده به ترتيب 
با قرار گرفتن در رتبه هاى هفتم و پانزدهم شــانس حضور در فينال 

را از دست دادند.
تيم ملى سنگ نوردى ايران از روز دوشنبه در مسابقات ماده سرعت 

بخش امدادى شركت خواهد كرد.

شاهين طبع: فكر مى كنم
 دور بعد با ژاپن بازى كنيم

ورزش:  سرمربى تيم ملى بســكتبال گفت: زمان زيادى بود كه تيم 
ايران بازى نكرده بود و يكسرى ناهماهنگى ها را مى توان به پاى اين 

موضوع گذاشت.
مهران شــاهين طبع بعد از پيروزى مقابل ســوريه اظهار داشــت: 
ملى پوشان ما در ديدار اول يك مقدار ناهماهنگ بودند كه اميدوارم 
در بازى بعد اين ناهماهنگى برطرف شود. براى بازى بعد بايد بيشتر 
روى كارهاى دفاعى و پرتاب ها كار كنيم و سعى خواهيم كرد بازى 
قابل قبولى را به نمايش بگذاريم. فكر مى كنم در مرحله بعد به تيم 

ژاپن برخورد كنيم.

حذف سواركار ايرانى 
ورزش:  در مسابقات ســه روزه ســواركارى، طوفان ترابى تنها 
نماينده كشورمان در قســمت كراس كانترى به مصاف حريفان 
خود رفت. در اين مســابقه، اســب نماينده ايران، از پرش مقابل 
يكى از موانع امتنــاع كرد و به اين ترتيب ترابــى از رقابت حذف 
شد. حذف از اين رقابت، سبب شد كه ترابى شانس مسابقه امروز 
را هم از دســت بدهد. تاكنون با حذف هشت سواركار، 23 نفر در 

جدول باقى مانده اند.

كشتى گير تركمنستان 
نخستين دوپينگى بازى هاى آسيايى

فارس: شــوراى المپيك آسيا از مثبت شدن تســت دوپينگ يك 
كشــتى گير تركمنى در بازى هاى آسيايى 2018 اندونزى خبر داد. 
رستم نظروف قبل از شروع مســابقات در تاريخ 17 آگوست تست 
دوپينگ داد و شــوراى المپيك آسيا روز گذشــته اعالم كرد تست 

دوپينگ اين كشتى گير مثبت شده است.
 اعالم اين تست دوپينگ، نتيجه مسابقه وزن 57 كيلوگرم مردان را 
در كشتى آزاد كه در تاريخ 19 آگوست برگزار شد، باطل مى كند. اين 
نخستين دوپينگى بازى هاى آسيايى به شمار مى رود. در سال 2014 

تست دوپينگ 6 ورزشكار مثبت اعالم شد.

پاسخ سرمربى جوجيتسو به حذف سه نماينده ايران 
دليل فنى نداشت

مهر: سرمربى تيم ملى جوجيتسو با تاكيد بر اينكه ورزشكاران اعزامى 
اين رشته به اندونزى بهترين هاى ايران هستند، در مورد دليل حذف 

سه نفر از آنها توضيح داد.
 ســيد امير خوشــبين گفت: توقع ما از بچه ها بيشتر از اينها بود. 
برخى از ورزشكاران با اشتباهات بچه گانه شكست خوردند و اصال 
دليل فنى نداشــت. نكته ديگر اينكه اين مسابقات رنكينگ ندارد 
و  ما گاها بايد با رنك هاى يك اين رشته كه كمربند مشكى دارند 

مبارزه كنيم.
وى گفت: شــما قرعه نمايندگان كشــور امــارات را ببينيد. تمام 
نمايندگان آنها دور اول به استراحت خوردند و دور دوم با نمايندگان 
كشورهاى افغانستان، بنگالدش و سريالنكا روبه رو شدند. منظورم اين 
است كه همه چيز براى مدال گرفتن آنها مهيا شده است. همانطور كه 
روز اول بعد از شكست ورزشكارشان، هيئت ژورى رأى را برگرداند تا 

ورزشكار امارات پيروز شود. 
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امرى: اوباميانگ گلزنى هايش را
 شروع مى كند

ورزش: اوناى امرى، مربى آرسنال مطمئن است كه پير امريك اوباميانگ دوباره راه گل زنى را 
پيدا خواهد كرد، به شرط آن كه هم تيمى هايش همچنان برايش موقعيت بسازند. امرى گفته 
است: «مطمئنم كه اگر فرصت هاى زيادى در بازى بسازيم، بازيكنان گل خواهند زد. شايد يك 
بازيكن در يك مسابقه سه فرصت خوب را از دســت بدهد، اما در يك بازى ديگر مطمئنم كه 
هر سه موقعيت را گل خواهد كرد و ســه گل خواهد زد. اوباميانگ بازيكنى است كه در دوران 

ورزشى اش گل هاى بسيارى زده و اينجا هم همين كار را خواهد كرد.»

والورده: بارسلونا فروشنده نيست
ورزش: چند روزى است كه اخبار و شايعاتى مربوط به عالقه پى اس جى به راكيتيچ، 
باعث نگرانى هواداران بارسا شده است. ارنستو والورده، سرمربى بارسا در واكنش به 
اين شايعات مى گويد:« ايوان براى ما يك بازيكن حياتى است و من روى او حساب 
باز كرده ام. آمار و ارقام راكيتيچ، نشان مى دهند كه چرا ما روى حفظش اصرار داريم. 
اهميت حضور او در فصل گذشته را نيز همه مى دانند. اميدوارم راكيتيچ سال هاى 
زيادى با ما باشد. از آن گذشته، بارسا باشــگاهى فروشنده نيست و به درآمدزايى با 

فروش ستاره هايش فكر نمى كند.» 

پدر هازارد: مشخص نيست 
آينده ادن چگونه است

ورزش: پدر ادن هازارد، فوق ستاره چلسى مدعى شد كه آينده پسرش در اين باشگاه هنوز 
مشخص نيست و شايد او راهى تيم هاى ديگرى شود. پدر هازارد گفت: « نمى توانم بگويم كه 
چه اتفاقاتى رخ داد، نه به خاطر اينكه نمى توانم، بلكه به خاطر اينكه نمى دانم. شايد اين سياست 
آنهاست كه به جوان ها بازى دهند. ادن يك سال ديگر قرارداد خواهد داشت ولى هيچگاه راهى 
رئال نخواهد شد. با حضور زيدان، اوضاع حتى متفاوت مى شد ولى در سوى ديگر، داليل ديگرى 

هم براى جدايى او وجود داشت.»

يكشنبه 4 شهريور هفته دوم الليگا اسپانيا
 وايادوليد - بارسلونا

 ساعت: 00:45 زنده از شبكه سه

يكشنبه 4 شهريور هفته سوم ليگ برتر انگليس
 نيوكاسل - چلسى

 ساعت: 19:30 زنده از شبكه ورزش

يكشنبه 4 شهريور هفته دوم سرى آ ايتاليا
 اينتر - تورينو

 ساعت: 23:00 زنده از شبكه ورزش

دوشنبه 5 شهريور هفته دوم الليگاى اسپانيا
 خيرونا - رئال مادريد

 ساعت: 00:45 زنده از شبكه سه

دوشنبه 5 شهريور ليگ قهرمانان آسيا
 استقالل - السد

 ساعت: 20:30 زنده از شبكه سه

سهشنبه 6 شهريور ليگ قهرمانان آسيا
 الدحيل - پرسپوليس

 ساعت: 20:00 زنده از شبكه سه 

حميدرضاعرب: جابر انصارى اين روزها در تمرين هاى ورزش در سيما
استقالل حاضر است اما جايى در ميان فهرست بازيكنان 
اســتقالل براى بازى هاى ليگ ندارد. حضور انصارى در 
اســتقالل تنها به تمرين كــردن با ســاير بازيكنان ختم 
مى شود. با اين حال پســر بى حاشيه باشــگاه استقالل 
نمى خواهد بهانه دست مسئوالن باشگاه استقالل بدهد و 
به واسطه قراردادى كه با اين باشگاه دارد، مى خواهد همين 

طور به تمرين كردن با استقالل ادامه دهد.

* آخرين وضعيتت دراستقالل به چه شكل است؟
همان چيزى كه قبال بود. تمرين مى كنم.

* اما در فهرست نهايى استقالل جايى ندارى.
اين تصميمى است كه مربى تيم گرفته و من به آن احترام 
مى گذارم. حضور من چه در تمرين باشد چه در بازى فرقى 

نمى كند. مهم اين است كه به قراردادم پايبند باشم.
*مى خواهى به همين وضعيت ادامه بدهى؟

تا وقتى قرار داد داشته باشــم مجبورم به همين وضعيت 
ادامه بدهم. چاره اى ندارم. 

* بهتر نبود تيم ديگرى را انتخاب مى كردى؟
پيشنهاد هايى كه داشتم مربوط به زمانى بود كه مسئوالن 
سابق باشگاه استقالل هنوز اسم من را در ليست مازاد قرار 

نداده بودنــد. اگر قبل از آن زمان بــه من مى گفتند 
كه درليســت نهايى شفر نيســتى كارى مى كردم و 

قرارداد جديدى مى نوشــتم اما مديران سابق استقالل 
به من نگفتند كــه مى خواهيم چه كنيــم. براى همين 
من هم پيشنهاد هايى كه رسيد را بدون پاسخ گذاشتم و 

روزى متوجه شدم كه شفر من را نمى خواهد كه آن تيم ها 
بازيكنان مورد نظر خودشان را گرفته بودند. بنابراين مجبور 

شدم با استقالل ادامه بدهم.
*يعنى اگر زودتر مى فهميدى كه در ليست نهايى 

شفر نيستى جدا مى شدى؟
من پيشــنهادهاى خوبى داشتم. پيشــنهاد از تيم هاى 
تراكتورســازى، پيكان و چند پيشــنهاد ديگــر. زودتر 

مى گفتند تصميم ديگرى مى گرفتم. 
* و از تصميم االن راضى هستى؟

بله، چون دارم عاقالنه ترين كار را مى كنم. من با استقالل 
قرار داد دارم و تا نيم فصل جلو مــى روم. اگر در آن زمان 
شرايط در استقالل تغيير كرد كه مى مانم اگر تغيير نكرد 

پيشنهاد هايى كه مى رسد را بررسى مى  كنم.
* درباره وضعيت استقالل صحبتى دارى؟

چون براى تيم بازى نمى كنم ترجيح مى دهم در اين 
برهه فعال نظاره گر باشم و بدون حاشيه تمرين كنم.  

ورزش: خبر دستگيرى يك گزارشــگر ايرانى در 
حاشيه بازى هاى آسيايى كاروان خبرنگاران اعزامى 

به اين رقابت ها را تحت تاثير خود قرار داد.
اين اتفاق در شرايطى رقم خورد كه گزارشگران اعزامى 
صداوسيما براى پوشــش اين مسابقات از آى دى كارت 
خبرنگارى اســتفاده مــى كنند. در روزهاى گذشــته 
ديديم فرســتادگان صداوســيما به روش هاى مختلف 
قصد دورزدن قانون را داشــتند و گزارش ها و خبرهاى 
ارسالى از آنها از داخل ســالن هاى مسابقات كه با 
پيام رسان هايى مثل ايمو، واتس آپ و فيس تايم 
انجام  مى شود در نهايت توجه بازرسان اين مسابقه 

را به خود جلب كرده است.
از آنجايى كه حق پخش مســابقات بازى هاى آسيايى 
جاكارتا 2018 در اختيار بى اين اســپورت است و اين 
شبكه مشكالت حل نشده اى با صداوسيماى ايران در 
مورد پخش بازى هاى جام جهانى 2018 دارد، اين 
مسئله به بحث خبرنگاران اعزامى صداوسيما نيز 

كشيده شده  و در شــرايطى كه گزارشگران صداوسيما 
بايد با كارت هاى گزارشــگرى در محوطه برگزارى اين 
مسابقات تردد كنند آنها اجبارا با آى دى هاى خبرنگارى 
وظيفه خودشــان را انجام مى دهند كه اين مســئله در 
نهايت پاى پليس اندونزى را به اين ماجرا باز كرده و يكى 
از خبرنگاران ايرانى در حاشيه برگزارى بازى هاى كبدى 

توسط ماموران پليس دستگير شد.
خانمى كه تا ساعت 3 بامداد در بازداشت پليس اندونزى 
به ســر مى برد و در نهايت با وساطت مسئولين سفارت 
ايران در اندونزى و تعهد آنها قرار شد وى تا روز دوشنبه 

خاك اندونزى را ترك كند.
در عين حال به نظر مى رسد شأن كاروان ورزشكاران ايران 
بيش از اين هاست و بايد پوشش خبرى قاچاقى رقابت آنها 
كنار گذاشته شود و يك بار ديگر دستورالعمل پرداخت 
حق پخش مورد بررسى قرار بگيرد، اتفاقى كه تلويزيون 
ايران با توجه به حجم بيننده قــادر به تامين هزينه آنها 

خواهد بود و در اين باره هيچ ترديدى وجود ندارد.

ورزش: چهاردهميــن مــدال طالى كاروان ورزشــى 
كشورمان در هجدهمين دوره بازيهاى آسيايى را سجاد 
گنج زاده در رشته كاراته به نام خود ثبت كرد.رقابت هاى 
كاراته در اين دوره از بازيها آغاز شد كه نخستين نماينده 
كشورمان راهى مبارزه پايانى شــد. سجاد گنج زاده در 
وزن 84+ كيلوگرم كه با دو پيــروزى راهى ديدار نهايى 
شده بود، در اين مرحله «نگويان مينه كونگ» از ويتنام را 

شكست داد و به نشان طال دست پيدا كرد.
  وى در دور نخســت به دليل حاضر نشــدن  «رزق اله 
تنتيش» نماينده  فلســطين راهى دور بعد شد و در 

ادامه «طارق حمدى» قهرمان ســال 2018 آســيا از 
عربستان را نيز 4 بر يك از پيش رو برداشت و به مرحله 
نيمه نهايى صعود كرد. اين كاراته كار كشــورمان در اين 
مرحله برابر  «آدليت شاديكانوف» از قرقيزستان 2 بر يك 

به پيروزى دست يافت و به ديدار نهايى صعود كرد. 
گنج زاده: چهار سال سختى كشيدم

سجاد گنج زاده پس از كسب مدال طالى بازى هاى 
آسيايى گفت: چهار سال براى كسب مدال طال هم 
خودم و هم مربيانم انتظار و ســختى كشيديم. براى 
حضور در اين مســابقات خيلى زحمت كشيدم و خدا 
را شكر با كسب مدال طال توانســتم دل مردم را شاد 
كنم. قهرمان بازى هاى آســيايى تصريح كرد: براى 
اين بازى ها فقط براى كسب مدال طال آمده بودم. 
قرعه كشى كه انجام شد در دور دوم با بهترين حريفم 
مبارزه كــردم و به نوعــى يك فينــال زودرس بود. 
هرچند حريف ويتنامــى ام در فينال هم خيلى خوب 
بود و من را شــگفت زده كرد ولى خدارا شكر توانستم 

با شكست او طاليى شوم.
سرمربى تيم ملى: گنج زاده حقش را گرفت

شهرام هروى ، سرمربى تيم ملى كاراته درباره قهرمانى 
سجاد گنج زاده در بازى هاى آســيايى گفت: سجاد از 
لحاظ فنى يك سر و گردن از همه كاراته كاهايى كه اينجا 

هستند، باالتر است.
وى ادامه داد: از قبل هم گفته بوديــم كه پيش بينى ما 
براى سجاد و سه وزن ديگر مدال طال است. سجاد توانست 
حقش را بگيرد و اتفاق چهار ســال پيش را كه به ناحق 

حذفش كرده بودند  را جبران كند.
سرمربى تيم ملى كاراته با تاكيد بر اينكه ممارست، تالش 
و پشتكار باعث شد كه گنج زاده امروز مدال طال را كسب 
كند، يادآور شد: روى كاغذ تيم كاراته چهار مدال طال را 
مى گيرد ولى بايد ديد در ميدان مســابقه چه نتيجه اى 

به دست مى آيد.

برنز طاليى عباسعلى
ملى پوش وزن 68+ كيلوگرم كاراته بانوان پس از كسب 
مدال برنز بازى هاى آســيايى گفت: به خاطر مدال برنز 

شرمنده ام.
حميده عباسعلى پس از كســب مدال برنز رقابت هاى 
كاراتــه در بازى هاى آســيايى گفت: بابت مــدال برنز 
شرمنده ام. تمام تالشــم را كردم اما در 11 ثانيه پايانى 
بازى 2 بر يك نتيجه را واگذار كردم. متاسفم، مى دانم كه 

بسيارى از باختم ناراحت هستند.
او در ادامه افزود: گفتنش بســيار ســخت است، دوست 
داشتم مدال طال را كســب كنم اما خداروشكر كه مدال 
برنز را گرفتم. در پاى فينال با «آيومى» حريف قدرتمند 
ژاپنى رقابت داشتم، ابتدا جلو بودم اما در ثانيه هاى پايانى 

نتيجه را واگذار كردم. 
عباســعلى با اشــاره به رقابت هاى قهرمانى آسيا گفت: 
حدود يك ماه پيش در پاى فيناِل مســابقات قهرمانى 
آسيا «آيومى» را شكست داده بودم. تمام تالشم را كردم 
اما نشد. مى دانستم كه فيناليســت مى شوم اما نشد و 

شرمنده مردم شدم.
حميده عباســعلى و آيومــى تاكنون 10 بــار با هم در 
رقابت هاى آسيايى و جهانى مبارزه كرده اند كه سهم هر 

كدام پنج پيروزى است.

جابر انصارى در گفت و گو با قدس:
به خاطر استقالل از پيشنهاد هاى بزرگى گذشتم

 اتفاق تلخ چگونه در اندونزى رقم خورد

ديپورت خبرنگار ايرانى از بازى هاى آسيايى

سجاد گنج زاده بر بام آسيا 

طالى چهاردهم به نام كاراته ثبت شد

ورزش: ســهراب مرادى، وزنه بردار دســته 94 كيلوگرم 
كشورمان كه در بازى هاى آسيايى 2018 اندونزى روى تخته 
آمده بود، موفق شد ركورد يك ضرب دنيا را پس از 19 سال 
بشكند. مرادى كه سال 2017 و در مسابقات جهانى آناهيم 
آمريكا موفق شده بود ركورد دو ضرب و مجموع اين دسته را 
به نام خود كند، با زدن ركورد يك ضرب به تنهايى ركورددار 
تمام دسته هاى وزن 94 كيلوگرم شد. سهراب مرادى در يك 
ضرب ركورد 189 كيلوگرم را بــه نام خود ثبت كرد و بدين 
ترتيب ركوردى كه وزنه بردار يونانى سال 1999 ميالدى با 
باالى سر بردن وزنه 188 كيلوگرم به نام خود ثبت كرده بود، 

پس از 19 سال توسط وزنه بردار ايران شكسته شد.
مرادى سال گذشته در دو ضرب ركورد 233 كيلوگرم و در 
مجموع ركورد 417 كيلوگرم را به نام خود ثبت كرده بود و 
به اين ترتيب ركورددار يك ضرب، دو ضرب و مجموع دسته 

94 كيلوگرم شد.
سورپرايز كيانوش

در همين وزن كيانوش رستمى قهرمان المپيك ريو نتوانست 
ركوردى را در دوضرب ثبت كند و حذف شــد. رستمى در 

يك ضرب 175 كيلوگــرم را ثبت كــرد. در دوضرب ابتدا 
218 كيلوگرم را انداخت. در دومين حركت 220 كيلوگرم 
را انتخاب كرد اما  اين وزنه را هم انداخت تا در آستانه حذف 

از بازى ها قرار گيرد.
در سومين حركت رستمى دوباره پشت وزنه 220 كيلوگرم 
قرار گرفت اما در حركت قيچى وزنه را انداخت  و از بازى ها 
حذف شد. او بعد از مجيد عسگرى و على مكوندى سومين 
وزنه بردار اوت شــده ايران اســت.نكته جالب اين است كه 
ماســاژور تيم ملى رســتمى را تا تخته همراهى مى كرد و 
خودش هم وزنــه ها را انتخاب مى كــرد و مربيان تيم ملى 

هيچكدام در كنار او نبودند.
رستمى پيش از مسابقه در صفحه شخصى خود اعالم كرده 
بود براى مردم سورپرايز دارد كه اوت شدن از بازيهاى آسيايى 
سورپرايز او براى مردم بود، البته سورپرايزى تلخ و ناراحت 

كننده كه يك مدال را از كاروان ايران گرفت.
على مرادى رئيس فدراسيون وزنه بردارى درباره اينكه چرا 
كيانوش رستمى همراه ماســاژور به جاى مربى كنار تخته  
مى رفت، گفت: او مثل ســابق فعاليت انجام مى دهد. به هر 

صورت تغييرى صورت نگرفته و مثل همان حالت قبل است.
مرادى در پايان گفت: اميدوارم در دو روز آينده نتايج خوبى 
را بدســت بياوريم. به هر حال ركوردهاى قابل توجهى جا 
به جا شده اســت و در سطح بسيار بااليى اســت. اميدوارم 

ورزشكارانمان با همين روحيه كار كنند تا موفق شوند. 
مرادى:ركوردم را در تمرينات زده بودم

سهراب مرادى وزنه بردار دسته 94 كيلوگرم جهان كه موفق 
به شكســتن ركورد در بازى هاى آســيايى شد، گفت: تمام 
تالشم را كردم تا بتوانم اين ركورد را بشكنم. من در دو ضرب 
هم خوب بودم، اما در لحظات آخــر، وزنه را باال كه مى زدم، 
برمى گشت. وى افزود: اين وزنه ها را در تمرينات زده بودم، اما 
متأسفانه در اين مسابقه نشد، اما عيب ندارد، ركورد دو ضرب 
هم دست خودم بود. دارنده مدال طالى دسته 94 كيلوگرم 
درباره ناكامى كيانوش رستمى تصريح كرد: من حواسم به 
وزنه هاى خودم بود.كيانوش حرفه اى و وزنه بردار بزرگى است 

و بايد به او احترام بگذاريم.
سليمى:بدن سهراب تحليل رفت

بهداد ســليمى پس از پايان رقابت هاى دسته 94 كيلوگرم 

وزنه بردارى بازى هاى آسيايى در مورد حمله ناموفق سهراب 
مرادى به ركــورد دو ضرب و مجموع جهــان كه در اختيار 
خود مرادى بود، گفت: ركوردهاى دو ضرب و مجموع جهان 
هم دست خود سهراب مرادى بود اما اگر مى توانست آن ها 
را ارتقا دهد، ركورد تاريخى محســوب مى شد چرا كه اين 
آخرين رقابت دسته 94 كيلوگرم در دنيا است و پس از آن 
رقابت ها با اوزان جديد برگزار مى شود. خيلى حيف شد چرا 
كه سهراب توانايى زدن اين وزنه را داشت. با خود او هم كه 
بعد از مســابقه صحبت كردم عنوان كرد به دليل وزن كم 
كردن بدنش تحليل رفته بود و نتوانست 234 كيلوگرم را نگه 
دارد. او ادامه داد: با اين حال سهراب مرادى ركورددار 
آســيا و جهان اســت و اين ركوردها هم براى هميشه 

باقى مى ماند.
سليمى در مورد ركوردشــكنى خود در رقابت دسته فوق 
سنگين بازى هاى آسيايى نيز گفت: در اين 7-6ماه گذشته 
تمام تالشــم را كردم و هر كارى كردم كه به آمادگى كامل 
برسم. مردم دعا كنند كه بتوانم مزد زحمات خودم و بقيه 

را بگيرم.  

اميرمحمد ســلطانپور: در حالى كه به تازگى رقابت هاى 
مختلف باشگاهى در اروپا آغاز شــده، نگاهى مى اندازيم به 
مهمترين بازى هاى امشب كه مى تواند هواداران را دوباره پاى 

گيرنده هاى خود بكشاند.
زنبورها با برد آغاز مى كنند؟

در ادامه هفته نخســت رقابت هاى بونــدس ليگاى آلمان، 
بروسيا دورتموند در سيگنال ايدونا پارك ميزبان اليپزيش 
خواهد بود. زنبورها كه فصل گذشــته شروع توفانى در ليگ 
داشتند اما رفته به رفته افت كردند و حتى نزديك بود از صعود 
به ليگ اروپا نيز باز بمانند. البته شاگردان بوش با هر سختى 
بود در نهايت موفق شدند در رتبه چهارم قرار بگيرند و به ليگ 
قهرمانان راه يابند. البته توقعات از دورتموند هميشــه زياد 
است و شايد كمترين خواســته طرفداران متعصب اين تيم 
رقابت با بايرن براى قهرمانى تا هفته پايانى باشد؛ به همين 
دليل مسئوالن زردپوشان از ابتداى اين فصل سرمربى خود 
را عوض كرده و لوســين فاور را به عنوان رهبر تيم در فصل 
جارى برگزيده اند. آن ها از ســاعت 20:30 مقابل اليپزيش 
قرار مى گيرند كه دو فصل پيش تازه به دسته اول صعود كرده 
بودند و در همان فصل اول خطرناك ترين رقيب براى بايرن 
در راه قهرمانى بودند. آن ها فصل گذشته به خوبى دو فصل 
پيش نبودند و تنها رتبه ششــم را كسب كردند و اكنون بايد 
بازى برگشــت خود را مقابل زورياى اوكراين براى صعود به 

ليگ اروپا برگزار كنند.
شيرهاى آبى در قلعه زاغ ها

ليگ برتر انگليس نيز امروز حساســترين بــازى خود را در 
ورزشگاه َسنت جيمز پارك برگزار خواهد كرد. نيوكاسل كه 
با رافائل بنيتز فصل را بدتر از توقع آغاز كرده و از دو بازى تنها 
يك امتياز دارد، در مقابل چلسى بايد خود را جمع و جور كند 
وگرنه دوباره بحث ها براى خطر سقوط اين تيم شروع خواهد 
شد. از طرف ديگر با اينكه سارى سرمربى چلسى قبل از آغاز 

فصل جديد تاكيد كرده بود كه تيمش احتماال در شروع كار 
دچار مشكالتى خواهد شد، اما اين تيم در دورترين فاصله با 
مشكل قرار دارد و با ارائه بازى هاى جذاب مقابل هادرسفيلد و 
آرسنال با به ثمر رساندن 3 گل در هر بازى هواداران شيرهاى 
لندن را به ادامه فصل اميدوار كند. آن چيزى كه در استمفورد 
بريج واضح است، تطبيق بسيار خوب آبى پوشان با انديشه هاى 
خاص سارى است، آن ها تغيير تاكتيك زيادى داشته اند اما 
جورى مقابل حريفانشان به ميدان مى روند گويى چند فصل 

است كه تحت هدايت او قرار دارند. ديگر بازى هاى امشب نيز 
بين واتفورد«كريستال پاالس و فوالم» برنلى برگزار خواهد شد.

اينتر براى جبران هفته اول
در سرى آ ايتاليا مهمترين بازى امشــب مصاف اينترميالن 
مقابل تورينو خواهد بود. اينتر بعــد از گذراندن يك پنجره 
نقل و انتقاالت بسيار خوب، هواداران خود را آماده بازگشت به 
اوج كرده اما در هفته اول نتوانست آن ها را خيلى اميدوار كند. 
آبى و سياه پوشان بار ديگر اسير گربه سياه خود ساسولو شدند 
تا از همين ابتداى فصل از رقيبان خود يعنى يووه، آاس رم و 
ناپولى ســه امتياز عقب بيفتند. اما امشب بازى در سن سيرو 
مقابل تورينوى نه چندان روى فرم مى تواند فصل آن ها را به 

مسير درست باز گرداند.
رئال در تالش براى جذب دوباره هواداران

در نهايت و از هفته دوم الليگاى اسپانيا، هواداران رئال مادريد 
مى توانند امشــب دوباره سپيدپوشان را بر روى زمين چمن 
ببينند. رئال كه در هفته اول در ســانتياگو برنابئو كه ركورد 
كمترين تماشاگر چند سال گذشــته را شاهد بود موفق شد 
بدون دردسر با دو گل ختافه را از پيش رو بردارد، بامداد فردا در 
زمين خيرونا به ميدان خواهد رفت تا بتواند غم جدايى رونالدو 
را از قلب هاى هوادارانش دوبــاره بزدايد. در ديگر بازى هاى 
امشب الليگا، اسپانيول ميزبان والنسياى مدعى خواهد بود و 

سويا به مصاف ويارئال مى رود. 

ليگ هاى معتبر اروپايى امشب ادامه مى يابد
چلسى به دنبال ادامه قدرت نمايى، اينتر درپى جبران مافات

قرارداد جديدى مى نوشــتم اما مديران سابق استقالل 
به من نگفتند كــه مى خواهيم چه كنيــم. براى همين 
من هم پيشنهاد هايى كه رسيد را بدون پاسخ گذاشتم و 

روزى متوجه شدم كه شفر من را نمى خواهد كه آن تيم ها 
بازيكنان مورد نظر خودشان را گرفته بودند. بنابراين مجبور 

*يعنى اگر زودتر مى فهميدى كه در ليست نهايى 

من پيشــنهادهاى خوبى داشتم. پيشــنهاد از تيم هاى 
تراكتورســازى، پيكان و چند پيشــنهاد ديگــر. زودتر 

بله، چون دارم عاقالنه ترين كار را مى كنم. من با استقالل 
قرار داد دارم و تا نيم فصل جلو مــى روم. اگر در آن زمان 
شرايط در استقالل تغيير كرد كه مى مانم اگر تغيير نكرد 

ورزش: 
حاشيه بازى هاى آسيايى كاروان خبرنگاران اعزامى 

به اين رقابت ها را تحت تاثير خود قرار داد.
اين اتفاق در شرايطى رقم خورد كه گزارشگران اعزامى 
صداوسيما براى پوشــش اين مسابقات از آى دى كارت 
خبرنگارى اســتفاده مــى كنند. در روزهاى گذشــته 
ديديم فرســتادگان صداوســيما به روش هاى مختلف 
قصد دورزدن قانون را داشــتند و گزارش ها و خبرهاى 
ارسالى از آنها از داخل ســالن هاى مسابقات كه با 
پيام رسان هايى مثل ايمو، واتس آپ و فيس تايم 
انجام  مى شود در نهايت توجه بازرسان اين مسابقه 

را به خود جلب كرده است.
از آنجايى كه حق پخش مســابقات بازى هاى آسيايى 

جاكارتا 
شبكه مشكالت حل نشده اى با صداوسيماى ايران در 

مورد پخش بازى هاى جام جهانى 

ورزش:
كشورمان در هجدهمين دوره بازيهاى آسيايى را سجاد 
گنج زاده در رشته كاراته به نام خود ثبت كرد.رقابت هاى 
كاراته در اين دوره از بازيها آغاز شد كه نخستين نماينده 
كشورمان راهى مبارزه پايانى شــد. سجاد گنج زاده در 

84وزن 84وزن 84
شده بود، در اين مرحله «نگويان مينه كونگ» از ويتنام را 

شكست داد و به نشان طال دست پيدا كرد.
  وى در دور نخســت به دليل حاضر نشــدن  «رزق اله 
تنتيش» نماينده  فلســطين راهى دور بعد شد و در 

ادامه «طارق حمدى» قهرمان ســال 
عربستان را نيز 

نيمه نهايى صعود كرد. اين كاراته كار كشــورمان در اين 
مرحله برابر  «آدليت شاديكانوف» از قرقيزستان 

به پيروزى دست يافت و به ديدار نهايى صعود كرد. 
گنج زاده: چهار سال سختى كشيدمگنج زاده: چهار سال سختى كشيدم

سجاد گنج زاده پس از كسب مدال طالى بازى هاى 
آسيايى گفت: چهار سال براى كسب مدال طال هم 
خودم و هم مربيانم انتظار و ســختى كشيديم. براى 
حضور در اين مســابقات خيلى زحمت كشيدم و خدا 
را شكر با كسب مدال طال توانســتم دل مردم را شاد 
كنم. قهرمان بازى هاى آســيايى تصريح كرد: براى 
اين بازى ها فقط براى كسب مدال طال آمده بودم. 
قرعه كشى كه انجام شد در دور دوم با بهترين حريفم 
مبارزه كــردم و به نوعــى يك فينــال زودرس بود. 
هرچند حريف ويتنامــى ام در فينال هم خيلى خوب 
بود و من را شــگفت زده كرد ولى خدارا شكر توانستم 

با شكست او طاليى شوم.
سرمربى تيم ملى: گنجسرمربى تيم ملى: گنج

شهرام هروى ، سرمربى تيم ملى كاراته درباره قهرمانى 
سجاد گنج زاده در بازى هاى آســيايى گفت: سجاد از 
لحاظ فنى يك سر و گردن از همه كاراته كاهايى كه اينجا 

 اتفاق تلخ چگونه در اندونزى رقم خورد

ديپورت خبرنگار ايرانى از بازى هاى آسيايى

طالى چهاردهم به نام كاراته ثبت شد

وزنه بردارى بازى هاى آسيايى در مورد حمله ناموفق سهراب 
مرادى به ركــورد دو ضرب و مجموع جهــان كه در اختيار 
خود مرادى بود، گفت: ركوردهاى دو ضرب و مجموع جهان 
هم دست خود سهراب مرادى بود اما اگر مى توانست آن ها 
را ارتقا دهد، ركورد تاريخى محســوب مى شد چرا كه اين 
 كيلوگرم در دنيا است و پس از آن 
رقابت ها با اوزان جديد برگزار مى شود. خيلى حيف شد چرا 
كه سهراب توانايى زدن اين وزنه را داشت. با خود او هم كه 
بعد از مســابقه صحبت كردم عنوان كرد به دليل وزن كم 
 كيلوگرم را نگه 
دارد. او ادامه داد: با اين حال سهراب مرادى ركورددار 
آســيا و جهان اســت و اين ركوردها هم براى هميشه 

سليمى در مورد ركوردشــكنى خود در رقابت دسته فوق 
ماه گذشته 
تمام تالشــم را كردم و هر كارى كردم كه به آمادگى كامل 
برسم. مردم دعا كنند كه بتوانم مزد زحمات خودم و بقيه 

هجدهمين دوره بازى هاى
 آسيايى- جاكارتا

مهدى بشــكنى: اگر تا پايان هفته پنجم يكــى از تيم هاى 
پرســپوليس، مدافع عنوان قهرمانى، اســتقالل با خريدهاى 
جديدش، تراكتور با كهكشــانى شــدن و يا حتى ســپاهان با 
قلعه نويى صدرنشين ليگ هجدهم بودند شايد اين صدرنشينى 
اتفاق ويژه اى نبود. اما حضور پديده در رتبه اول جدول ليگ برتر 

چيزى در حد شاهكار است.
تيم فوتبال پديده با انواع و اقسام مشــكالت و حواشى ليگ را 
آغاز كرد. آنها مثل فصل قبل فعاليت زيادى در نقل و انتقاالت 

داشتند، البته اين بار نه در جذب بازيكن، بلكه فروش ستاره ها! 
جدايى محمدرضا خانزاده تنها ملى پوش باشگاه، محمد قاضى 
بهترين گلزن و معين عباسيان بهترين پاسور فصل قبل، پديده 
را خالى از نام هاى سرشــناس كرده بود كــه خبر خداحافظى 
محمدرضا مهاجــرى پس از چند فصل حضــور روى نيمكت 
اين تيم وضعيت تنها نماينده شــرق كشور را ناميدكننده تر از 

هميشه كرده بود.
وقتى خبر جذب يحيى گل محمدى به عنوان سرمربى جديد 
پديده اعالم شــد، اين تيم بــراى اردوى پيش فصل، جذب 
بازيكنان جديد و حتى صدور كارت بازيكنانش با مشــكالت 
مالى فراوانى دست به گريبان بود. اين وضعيت بحرانى حتى 
به جايى رسيد كه كار به وســاطت و ورود شهردارى مشهد 
كشــيد تا پديده هرطور شــده بتواند ميزبان پرسپوليس در 
هفته اول ليگ برتر باشــد. همه اين مصائب درحالى بود كه 
تنها نكته اميدواركننده روزهــاى ابتداى فصل پديده، بازى 

در ورزشگاه امام رضا بود.

آنها با دو گل ديرهنگام اولين پيروزى فصل را در اهواز كســب 
كردند. ســپس نفت آبادان را با همين حربه و گل دقايق پايانى 
شكست دادند تا لقب يحيى تايم برازنده تيم تحت هدايت گل 

محمدى باشد.
اما اين پايان كار نبود و انگار روزهاى خوش پديده با يحيى تازه 
از راه رسيده اســت. آنها با آرامش ذاتى گل محمدى كه به نظر 
حتى بيش از اندازه هم مى رسد (اخراج او از كنار زمين در ديدار 
روز گذشته را فراموش كنيد!) توانستند از مصاف با سپيدرود و 

پيكان هم 6 امتياز بگيرند تا اولين تيم 4 برده ليگ برتر باشند 
و با 12 امتياز و اختالف 3 امتيازى صــدر جدول ليگ را از آن 

خود كنند.
البته صدرنشينى، دور شــدن از حواشى و ســر باز نكردن 
مشكالت مالى، بخشــى از دستاوردهايى اســت كه يحيى 
گل محمدى توانسته در پديده به آنها دست پيدا كند اما نكته 
مهمتر از آرامش تيمى پديده، كيفيت هجومى صدرنشــين 

ليگ است. 
حاال و پس از سپرى شــدن 5 هفته از مســابقات ليگ برتر 
هجدهم، همه چيز بــراى پديده ايده آل به نظر مى رســد. 
آنها به رتبه نخســت تكيه زده اند، بازى تماشاگرپســندى 
ارائه مى كنند و در عين حال بــا يحيى گل محمدى هيجان 
آرامش بخشى را تجربه مى كنند. البته بايد ديد در ادامه راه 
كه عوامل بيرونى تاثير خود را روى نتايج خواهند گذاشت، 
آيا در شرق كشــور بقيه عوامل تاثيرگذار هم كار خود را به 

درستى انجام خواهند داد يا خير؟!

صدرنشينى در سكوت باشگاه و آرامش يحيى

پديده تماشايى

در روزى كه كيانوش ناباورانه حذف شد 
مرادى پس از 19 سال ركورد يك ضرب جهان را شكست 

تك روى رستمى، ركورد زنى سهراب

فروپاشى ايالت خود مختار كيانوش
قدس آنالين - سينا حسينى : ناكامى كيانوش رستمى در 
بازى هاى آسيايى يك اتفاق قابل پيش بينى بود، اما مديران 
فدراسيون وزنه بردارى و مســئوالن كميته ملى المپيك با 
ناديده گرفتن تمامى نشانه هاى قبل از اين اتفاق تنها به فكر 
كسب نتيجه هستند در صورتى كه اگر اصول و قواعد حرفه اى 
در اين ماجرا حاكم بود نه تنها او به مسابقات اعزام نمى شد 
بلكه فرصت در اختيار فرد ديگرى قرار مى گرفت كه حداقل 

با شرايط رويدادهاى بين المللى آشنا شود.
كيانوش رستمى در شرايطى كه مى توانست زير نظر كادر 
فنى تيم ملى وزنه بردارى در اين رويداد آســيايى ايران را 
صاحب مدال كند بى اعتنا به اصــول حرفه اى هر كارى كه 
دلش خواست انجام داد تا به راحتى موقعيت كسب مدال را 

از وزنه بردارى ايران سلب كند.
در شــرايطى كه همه منتظر شنيدن پاســخ شفاف رئيس 
فدراســيون وزنه بردارى درباره اين اتفاق بودند، مصاحبه 
على مرادى، رئيس فدراسيون وزنه بردارى شوك بزرگى را 
به جامعه ورزش وارد كرد تا همه متوجه شــوند پديده شوم 

بازيكن ساالرى در وزنه بردارى بيداد مى كند. 
در اين كه كيانوش رستمى ورزشكار ارزشمندى است هيچ 
ترديدى نيست اما قانون گريزى او در اين مقطع به هيچ عنوان 
پذيرفتنى نيست. بى احترامى او به اصول و قواعد حرفه اى 
نه تنها نظم تيم ملى وزنه بردارى را مختل كرده است بلكه 
سرنوشت تيم ملى وزنه بردارى در مجموع امتيازات گروهى 

را نيز با خطر مواجه كرده است! 
كيانوش رستمى بايد اين مسئله را بپذيرد كه شرط پوشيدن 
پيراهن تيم ملى وزنه بردارى ايــران احترام به نظم و قانون 

است. 
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ادب و هنر

خبر

مدير مركز هنرهاى نمايشى حوزه هنرى: 
شاهنامه خوانى را مانند نقالى رواج مى دهيم 

ســومين  گشــايش  آيين  مهر: 
جشنواره نقالى و پرده خوانى غدير 
(نقاالن علوى) در بهشت زهرا به 
همــراه اداى احتــرام به مرشــد 
نقال پيشكسوت و  ترابى،  ولى اهللا 
ويژه اى  برنامه هاى  با  ايرانى  فقيد 
از جمله نقالى و نواختن ســنج و 

دمام برگزار شد.
كــوروش زارعى، مدير مركز هنرهاى نمايشــى حوزه هنرى، در اين 
جشنواره گفت: ان شاءاهللا جشنواره نقالى و پرده خوانى غدير تا ساليان 
طوالنــى به كار خود ادامه دهد و هيچ گونه تغييرات مديريتى مانع از 

رشد و فعاليت اهالى اين هنر نشود. 
ما در مركز هنرهاى نمايشــى حوزه هنرى و دفتر تعزيه و آيين هاى 
نمايشــى اين مركــز در نظر داريم تــا هنر شــاهنامه خوانى را نيز 
در دســتور كار خود قــرار داده و اين كتاب منظوم بزرگ نمايشــى 
ايران زمين را همه گير كنيم تا شــاهنامه خوانى نيز همانند نقالى و 

پرده خوانى در ميان هنرمندان فراگير شود.

دومين محفل داستان خوانى شجاعى
 برگزار مى شود

ادب و هنر: دومين نشست محفل داستان خوانى «كوتاه با داستان» 
به دعوت سيدمهدى شجاعى و با حضور محمدرضا بايرامى نويسنده 

نام آشناى حوزه ادبيات در فرهنگسراى انديشه برگزار مى شود.
هدف اين سلســله نشست ها كه به دعوت ســيدمهدى شجاعى و با 
مشــاركت نشر نيستان و فرهنگســراى انديشه در اولين يكشنبه هر 
ماه برگزار مى شود، ترويج داستان كوتاه و ايجاد زمينه اى براى تعامل 

مستقيم ميان نويسندگان و مخاطبان است.
در اين جلســه ســيدمهدى شــجاعى و ميهمانان برنامه داســتانى 
منتخب از آثار خــود را مى خوانند و نظرات مخاطبان و عالقه مندان 

را مى شنوند.
اين محفل ادبى به صورت منظم و با محوريت فرهنگســراى انديشه 

برگزار مى شود.
عالقه مندان براى شــركت در اين نشســت مى توانند امروز، يكشنبه 
چهارم شهريور، ساعت 17 در سالن آمفى تئاتر فرهنگسراى انديشه 

حاضر شوند.

روايتى از زندگى يك شهيد مدافع حرم 
كه تاكنون 20 هزار نسخه به فروش رفته است 

عاشقى از زمين تا آسمان
 ادب و هنر/ موســوى  از يك طرف پشــت 
تلفن نمى تواند حرف دلش را بزند، از طرف ديگر 
دلش هم آرام نمى گيرد كه حرفش را نزند. عاشقى 
است ديگر! مقام و موقعيت نمى شناسد كه. شرم و 
حياى معصومانه اى زبان خجالتى اش را بند آورده 
اما جسم ناشناخته اى كنج دلش را قلقلك مى دهد 
و مى گويد زود بــاش حرفت را بزن و خالص كن 

خودت را. 
ياد قرارى مى افتد كه قبل از رفتن با همســرش 
گذاشته اســت. با هم قرار گذاشته اند كه هر وقت 
از آن طرف زنگ زد براى اينكه بتواند حرف دلش 
را بزند به جاى «دوســتت دارم» از جمله «يادت 
باشد» استفاده كند. بالفاصله زبانش به كار مى افتد 

و مى گويد: يادت باشد، يادت باشد، يادت باشد....
از آن طرف تلفن جواب مى شنود: يادم هست، يادم 

هست، يادم هست....
و اين گونه عاشــقانه هاى حميد در تاريخ ماندگار 
مى شود و كتابش در مدت كوتاهى بيش از 20 هزار 
نسخه مى فروشد. فروشى كه به اذعان نويسنده، نه 
با حمايت نهاد و ارگان خاصى بلكه توســط اقبال 

مردم عادى به اين كتاب صورت مى گيرد. 
حميد آن قدر عاشق است كه روايت زندگى اش هم 
رنگ و بوى عاشقى مى گيرد و متفاوت مى شود: او 
پاييز عقد مى كند، پاييز ازدواج مى كند، پاييز كربال 
مــى رود و پاييز با تركش هاى خمپاره به آرزويش 

مى رسد. 
در ميان كتاب هاى موجود درباره شــهداى مدافع 
حرم، كتاب «يادت باشــد» سرگذشت متفاوتى 
دارد؛ شــايد چون شــهيدش متفاوت است، مثل 
شــهيد حججى. با اين تفاوت كه تقدير بر آن بود 
كه يكى تصويرش در ميان خلق بچرخد و ديگرى 

آنچنان در رسانه ها مطرح نشود. 
يك سال پس از شهادت شهيد حميد سياهكالى 
در دفاع از حريم اهل بيت(ع) و كشــور عزيزمان 
ايران، محمدرسول مالحسنى خاطرات زندگى او 

را از زبان همسرش به رشته تحرير در مى آورد. 
ديرى نمى گذرد كه دل عاشــق حميد، دل هاى 
زيادى را مى لرزاند و دسته دسته به مخاطبان اين 

كتاب افزوده مى شود. 
شــرح اين ماجرا از زبان محمدرسول مالحسنى 

نويسنده اين كتاب شنيدنى تر خواهد بود. 

ابتدا بفرماييد چه شد كه سراغ اين شهيد 
رفتيد؟ سابقه آشنايى داشتيد يا به صورت 

اتفاقى با اين كار رو به رو شديد؟
ســابقه آشنايى من با ايشان به دو سه سال پيش 
بر مى گردد كه با همسرشان خادم اردوى راهيان 
نور بودند و من از آنجا با ايشــان آشنا شدم. پس 

از شــهادت ايشان، مدتى طول كشيد تا خانواده و 
همسرشان راضى به مصاحبه شوند اما در نهايت 
ســال 95 كار مصاحبه ها را شروع كرديم و پس از 
دو سال و سه ماه به چاپ رسيد و مورد اقبال قرار 

گرفت.
البته در گام اول قرار نبود كتاب به اين صورت فقط 
خاطرات يك نفر باشد اما وقتى پاى صحبت همسر 
ايشان نشســتيم متوجه شديم كه زندگى شهيد 
بويژه در حوزه خانواده و ســبك زندگى اسالمى 
بسيار متفاوت است. بنابراين رويكرد اصلى كتاب 
را به ســمت زندگى خانوادگى و شخصى ايشان 

كشانديم. 
 

چه مى شود در دوره اى كه بسيارى از كتاب ها 
در قفســه كتاب فروشــى ها و انتشارات 
مى مانند و به فروش نمى رسند اين كتاب اين 
چنين مورد اقبال قرار مى گيرد؟ خودتان فكر 
مى كرديد اين كتاب آن قدر مورد توجه واقع 

شود؟ 
من اعتقاد دارم در اين زمينه ها عنايت خود شهيد 
كار را پيش مى برد، براى همين در تك تك مراحل 
كار بــه اطرافيانــم مى گفتم من هــر روز عنايت 
مخصــوص خود شــهيد را در اين كار مشــاهده 

مى كنم.
جالب است بدانيد كه از اين كتاب به هيچ عنوان در 
عرصه رسانه اى حمايت خاصى نشد و هيچ پويشى 
هم برايش شكل نگرفت. ما حتى انتشارات خاصى 
هم براى چاپ اين اثر نداشــتيم و تنها از نام يك 
انتشارات محلى كه مجوز داشت استفاده كرديم و 
تمامى مراحل توليد و توزيع را خودمان به صورت 
چهره به چهره جلو برديم و تاكنون 10 شماره به 
همين صورت چاپ كرده ايم. اين نشــان مى دهد 
كه كتــاب خودش جاى خود را در ميان مردم باز 
كرده و خودش بازار خودش را پيدا كرده است. بر 
همين اساس شايد بتوان گفت مدل كارى «يادت 
باشد» تاكنون با همه كتاب هاى حوزه دفاع مقدس 

و مدافعان حرم متفاوت بوده است. 
 

به نظرتان علت اصلى اقبال اين كتاب روايت 
اين  يعنى  عاشقانه و صميمى آن اســت؟ 
زندگى  عاشقانه  موقعيت هاى  و  گفت و گوها 
شــهيد و روايت داستانى مناسب است كه 

اقبال عمومى را در پى داشته است؟ 
متأسفانه بايد بگويم كه با توجه به هجمه شبهات 
و هجمه هــاى فرهنگى مختلفى كه به جمهورى 
اسالمى و دين مى شود ما نتوانسته ايم متناسب با 
اين هجمه ها ادبيات به روز و جذابى توليد كنيم. ما 
يك پيام خيلى خوب داريم اما متأسفانه آنچنان كه 

بايد طبق ذائقه و سليقه مخاطب و جوانان امروزى 
آن را منتقل نكرده ايم. 

اگر دقت كنيم هر كجا كه كارهاى ارزش محور با 
استقبال خوبى رو به رو شده است، حتماً آن كار با 
رعايت اصول حرفه اى و هنرمندانه و متناسب با نياز 

مخاطب امروز بوده است.
اگر اين اصول حرفه اى كار رعايت شود مخاطبانى 
كه شايد در ظاهر هيچ شباهتى با ما نداشته باشند 
هم جذب پيام اصيل ما مى شوند؛ چرا كه اين پيام 
با فطرت انســان آميخته است. جالب است براى 
همين كتاب «يادت باشــد» گاهى كسانى سراغ 
من مى آمدند كه ظاهرشــان اصالً با اين گونه آثار 

همخوانى نداشت.
ما براى اينكه كتاب تأثيرگذار باشد سعى كرديم 
بدون اينكه مطلبى را مســتقيم بيان كنيم يك 
روايت ســاده و برشى از زندگى شهيد به مخاطب 

نشــان دهيم. در واقع تنها آن زندگى امروزى اما 
سرشــار از عشق شهيد را به خوبى نمايش داديم. 
جالب اســت كه با همين توصيف و روايت ساده 
خيلى از مخاطبان تمــاس مى گيرند و ادعا دارند 
كه از اين كتاب درس صبر، عشــق و معصوميت 
گرفته اند، چيزهايى كه شايد در وهله اول به ذهن 

ما هم خطور نمى كرد.

البته جزئى نگرى همسر شهيد هم در روايت 
داستان گونه كتاب بى تأثير نيست، درست 

است؟
بله. شــهيد و همسرشان نسبت به ثبت خاطرات 
نگاه ويژه اى داشتند. همسر شهيد در جايى اشاره 
كردند كه حميد آقا گفته بود زندگى مان را بنويس. 
از همانجا اين ايده به ذهن همسر ايشان مى رسد 
كه خاطرات خودشــان را در دفترچه اى بنويسند؛ 
حتى پيامك هايــى را كه بين هم رد و بدل كرده 
بودند هم مى نوشتند. وجود همين دفترچه سبب 
شد خاطرات به نحو كامالً تصويرى در بيايد و من 
بتوانــم در حال و هــواى آن خاطرات قرار بگيرم، 
ضمن اينكه همسر ايشان هم با جزئى نگرى كمك 
زيادى به روايت داستانى كتاب كردند. اضافه بر اين 
نكات، اين كتاب بيشتر از پنج بار در بازبينى هاى 

همسر شهيد، بازنويسى شد.

روايت شما از زندگى شهيد بر پايه وفادارى به 
خاطرات اوليه است يا به بازنويسى و افزودن 

مطلب هم دست زده ايد؟ 
كتاب «يادت باشــد» در زمره تاريخ شفاهى قرار 
مى گيرد و ما نهايت كارى كه در اين اثر انجام داديم 

جابه جايى چند خاطره و افزودن زبان داستانى به 
آن بوده اســت. البته در جريان پردازش كتاب 30 
تا 40 درصد از خاطرات به داليلى حذف شد اما به 

صورت كلى ما به اصل روايت كامالً پايبند بوديم.

در پايان داســتان، مخاطب با يك ســؤال 
اساسى رو به رو مى شود: چرا با وجود اين همه 
عشق به همسر و زندگى عاشقانه لحظه آخر 
از رفتن منصرف نمى شود و همسرش را تنها 

مى گذارد؟
شهيد سياهكالى و همسرش واقعاً عاشقانه با هم 
زندگى مى كردند. آن هــا واقعاً دلباخته يكديگر 
بودند اما در لحظات آخر رفتن به سوريه شهيد 
دست همســرش را مى گيرد و با حالتى گريان 
مى گويد: دلم را لرزاندى اما ايمانم را نمى گذارم 
بلرزانى. نكته اصلى داســتان هم همين اســت؛ 
شــهيد با وجــود تمــام دلبســتگى هايش به 
همسرش، اين مسائل را تفكيك كرد و ايمانش 
را باالتر از عشق شــخصى اش دانست. در واقع 
او هم مذهبى اســت هم با خدا و هم عاشــق؛ 
اما در اين ميان ايمانــش را بر همه چيز مقدم 

مى شمارد.
من آدم هاى زيادى ديده ام كه اصل مدافعان حرم 
برايشان سؤال بود و با خواندن اين كتاب به پاسخ 
شبهات خودشان رسيدند. روايت زندگى اين شهيد 
بخصوص براى قشــرى كه با جوانــان در ارتباط 
هستند بســيار تأثيرگذار است. من فكر مى كنم 
خيلى از گره هــاى زندگى امروز ما هم با خواندن 
خاطرات اين شــهيد و نحوه رفتار او با همسرش 

حل شدنى است. 

آنچه مى خوانيد

اگر اين اصــول حرفه اى كار رعايت 
شــود مخاطبانى كه شــايد در ظاهر 
هيچ شباهتى با ما نداشته باشند هم 
جذب پيام اصيل ما مى شــوند؛ چرا 
كه اين پيام با فطرت انسان آميخته 
است. جالب است براى همين كتاب 
«يادت باشــد» گاهى كسانى سراغ 
من مى آمدند كه ظاهرشــان اصالً با 

اين گونه آثار همخوانى نداشت

آنچه مى خوانيد



سیما و سینما:کارگردان فیلــم »تنگه ابوقریب« در گفت وگو با 
میزان گفت: در فیلم تنگه ابوقریب تالش کردیم روایتی صادقانه از 
روزگار دفاع مقدس و رشادت های مردم و بخصوص گردان عمار 
در آن منطقه ارائه دهیم و امیدواریم تماشاچی بتواند با تماشای 
این فیلم لحظات سخت آن دوران را درک کند. بهرام توکلی برنده 
سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی از جشنواره فیلم فجر برای فیلم 
سینمایی »تنگه ابوقریب« درباره میزان تأثیرگذاری فیلم خود بر 
بدنه ســینمای دفاع مقدس گفت: امیدوارم در درجه اول تنگه 
ابوقریب مخاطب خود را پیدا کند و از سوی مردم مورد قبول واقع 
شود. البته امیدوارم که این فیلم در ساختار و بدنه سینمای دفاع 
مقدس تغییراتی ایجاد کند، هر چند سینما بسیار وسیع و گسترده 
اســت و سخت است که با یک فیلم بتوان تحولی در این عرصه 
ایجاد کرد. وی درباره نگاه مخاطبان به آثار سینمای دفاع مقدس 
تأکید کرد: من کارگردانم و فیلم خود را می سازم و نمی دانم چگونه 
می توان موجب ارتباط دوباره مخاطب با سینمای دفاع مقدس شد، 

از نظر من این اتفاق به برنامه ریزی کالن فرهنگی نیازمند است. 
توکلی در همین زمینه ادامه داد: در ابتدا باید بدانیم با ساخت یک 
فیلم راهی باز نمی شود و تغییر عمده در سینمای دفاع مقدس در 
دستان متولیان و مسئوالن فرهنگی است. وی درباره اهداف فیلم 
»تنگه ابوقریب« در رویارویی با مخاطب تأکید کرد: در فیلم تنگه 

ابوقریب تالش کردیم روایتی 
از روزگار دفــاع  صادقانــه 
مقدس و رشادت های مردم 
و بخصوص گردان عمار در 
آن منطقــه ارائــه دهیم و 
امیدواریم تماشاچی بتواند با 

تماشای این فیلم لحظات سخت آن دوران را درک کند.
وی درباره چگونگی رسیدن به واقعیت ها در فیلم خود و اسنادی 
که از آن ها الهام گرفته، اضافه کرد: آثار مستندی که از دوران دفاع 
مقدس وجود دارد بهترین منبع ما برای ساخت این اثر سینمایی 
بود. وی در همین راستا افزود: برای من از روز اول تنگه ابوقریب 
تالش برای واقعی نشان دادن جنگ بود، به نحوی که تماشاچی را 
وسط میدان جنگ قرار دهیم. شاید فیلم های هالیوودی گرته هایی 
در ذهن هر شخص می گذارد اما فضای جنگ و دفاع مقدس در 
ایران با همه جا متفاوت بود زیرا در ایران همه داوطلبانه به میدان 

می روند.
توکلی با اشــاره به حضور خود در ژانر ســینمای دفاع مقدس و 
جنگ خاطرنشــان کرد: به هیچ عنوان پرچمدار سینمای دفاع 
مقدس نیســتم و چنین ادعایی هم ندارم. پرچمداران سینمای 
دفاع مقدس اشخاص دیگری هستند. به عنوان تازه وارد در عرصه 

سینمای دفاع مقدس امیدوارم 
اتفاقات خوبی در این گونه از 

سینما بیفتد.
بهــرام توکلی  پیــش از این 
فیلم هایی نظیــر »من دیه گو 
مارادونــا هســتم« و »اینجا 
بــدون من« را در کارنامه کاری خود دارد. توکلی این بار ســراغ 
فیلمی در ژانر دفاع مقدس رفته اســت. »تنگه ابوقریب« روایتی 
از ٢١ تیرماه ١٣۶٧ است که حمله وسیعی سراسر جبهه جنوب 
را درگیر می کند، یکی از نقاط حساسی که دشمن قصد عبور از 
آن و رســیدن به شهرها و جاده های کلیدی ایران را دارد »تنگه 

ابوقریب« است.

دوسالبهاینداستانفکرمیکردم
سعید ملکان، تهیه کننده، درباره داستان »تنگه ابوقریب« می گوید: 
»ایــن فیلم یکی از روایت های آن دوران اســت که در گذر زمان 
فراموش شده است. نزدیک دو سال به این داستان فکر می کردم. 
با آقای توکلی در  میان گذاشتم و درباره تک تک بچه های گردان 
تحقیقات داشتیم. اگر تیم حرفه ای ما نبود تنگه ساخته نمی شد. 
این اتفاق به درد امروز ما می خورد. این تنگه این  روزها هم وجود 

دارد. باید با وحدت از این تنگه حفاظت کنیم. کاری که آن بچه ها 
انجام دادند و از مملکت شان حفاظت کردند«. 

ادایدینبهگردانفراموششده
جواد عزتی بازیگر فیلم »تنگه ابوقریب« که پیش از این در جلسه 
مطبوعاتی این فیلم درباره نقشش گفته بود: »در تمام مدت فیلم 
فکر می کردم که کاش خودم در این فیلم نبودم و می توانستم زار 
بزنم. من خیلی ارتباط برقرار کردم و تمام تالشمان این بود که به 
گردانی که در تاریخ فراموش شده، ادای دین کنیم«، وی به تازگی 
در گفت و گو با همشــهری جوان عنوان کرد: بعد از آنکه ما وارد 
پروژه شدیم، بهرام توکلی چند بار فیلم نامه را بازنویسی کرد؛ حتی 
نسبت من و امیر جدیدی چند بار در فیلم تغییر کرد، یک بار قرار 
بود برادر باشیم، بعد فامیل، بعد دوست و.... از اول هم می دانستیم 
که این فیلم، فیلم بازی کردن نیست، فیلِم اتفاق است؛ فیلِم قصه 
است. اما بازی بازیگران هم خیلی خوب دیده شد. راستش برای ما 
خیلی ترسناک بود. توکلی پالن به پالن فیلم را می دانست. ما یک 
فریم نگرفتیم که در فیلم نباشد. لحظه ای نیست که ما بازی کرده 
باشیم و اکنون شما روی پرده نبینید؛ عین ثانیه هایی که گرفتیم 
اآلن روی پرده هست. این خیلی اتفاق عجیب و جذابی است. هیچ 

چیزی اضافه یا کم نبود.

 دکترجمال یزدانی   
انقالب اســالمی، با نشــان دادن آرمان های بزرگ به جامعه ایرانی، او را از 
کوچک بودن و حقیر بودن نجات داد. در واقع از استضعاف خارج کرد و به 
او اعتمــاد به نفس داد و انگیزه برای حرکت داد؛ این امر هم با ایجاد عرصه 
برای عموم مردم و محک زدن سرنوشــت خود صورت گرفت. آنچه انقالب 
اســالمی در میان امت ایجاد کرده است »روح انقالبی« است. در میان همه 
عرصه های پیشــگفته تحلیل حضرت امام)ره(  این است که دفاع مقدس 
بیشترین اثر را در استمرار و تقویت روح انقالبی داشته است: »ما در جنگ 
حس برادری و وطن دوســتی را در نهاد یکایک مردمان بارور کردیم، ما در 
جنگ به مردم جهان و خصوصاً مردم منطقه نشــان دادیم که علیه تمامی 
قدرت ها و ابرقدرت ها ســالیان سال می توان مبارزه کرد، جنگ ما کمک به 
افغانســتان را به دنبال داشــت، جنگ ما فتح فلسطین را به دنبال خواهد 
داشت، جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظام های فاسد در مقابل 
اسالم احساس ذلت کنند، جنگ ما بیداری پاکستان و هندوستان را به دنبال 
داشت، تنها در جنگ بود که صنایع نظامی ما از رشد آن چنانی برخوردار شد 
و از همه این ها مهم تر استمرار روح اسالم انقالبی در پرتو جنگ تحقق یافت« 

)صحیفه امام، ج ٢١، ص ٢8٣(.
بنابراین حفظ این روحیه ذات انقالب اســالمی است. باید این روحیه را در 
نســل های جدید ایجاد کرد و در نسل های قبلی استمرار بخشید. روحیه 
انقالبی همیشــه در معرض تضعیف یا انحراف اســت و همیشه باید به روز 
نگه داشــته شود وگرنه تضمینی ندارد روحیه به همان کیفیت باقی بماند. 
از مهم تریــن روش های حفظ این روحیه، قالب های هنری هســتند. هنر 
انقالب بایــد بتواند به حفظ و ارتقای این روحیه دامن بزند. تنگه ابوقریب، 
تنگه حساس تربیت انقالبی است. نگاه هایی در تربیت که می خواهند نوجوان 
و جوان را در فضایی گلخانــه ای تربیت کنند، یا معتقدند متربی باید بعد 
از گذشــت زمان زیادی تازه قدرت وارد شــدن در عرصه میدانی را داشته 
باشد، تربیت های غیرانقالبی محسوب می شوند هرچند محتوایی انقالبی به 
مخاطبشان عرضه کنند؛ البته تربیت های ضدانقالبی را از این حوزه خارج 
دانسته ایم. به نظر می رسد قهرمان تنگه ابوقریب، »نوجوان عکاس« است. 
نوجوان تنگه، ابتدا با نیت یک کار عینی و عملیاتی؛ یعنی عکاسی کردن، وارد 
میدان می شود. با حضور ابتدایی او در خط مقدم مخالفت می شود و او مجبور 
به حضور در تدارکات می شود و از حمل پیاز تا عرضه مواد خوراکی را پیگیری 
می کند. اما به دلیل نیاز صحنه عملیات، به حمل مجروح هم می پردازد و در 
نهایت به خط مقدم می رســد و در صحنه های حساس جنگ نقش جدی 
ایفا می کند. در صحنه انتهایی فیلم بعد از پیروزی در تنگه، جوان پیشاپیش 

نیروها فاتحانه رو به جلو حرکت می کند.
حتی مباحث و شــبهه های معرفتی نوجــوان در این صحنه عملیاتی حل 
می شود: در جایی از فیلم نوجوان معترض می شود که وقتی عراقی ها بمب 
شــیمیایی می زنند ما چرا حق این کار را نداریم؟ اما در مسیر متوجه نگاه 
انسانی اسالم انقالبی به جنگ می شــود. مثالً رزمنده مجروح در بحبوحه 
حمالت هوایی، برای کودک ترسیده از فرار قلک درست می کند. یا ارتباط 
عاطفی فرمانده گردان با نیروها تصویر شده است که او به مثابه یک مربی 

متناسب با روحیات نیروها رفتار می کند. 
نوجوان نوع نگاه انســان انقالبی به مــردم را درک می کند... برای او آحاد و 
اصناف مردم تفاوتی نمی کند و صرفاً به واســطه همنوع بودن با آن ها مورد 
تکریم و خدمتش قرار می گیرد. کل این فرآیند تربیتی  روی نوجوان لوس، 
جنگ ندیده، از یک صبح تا عصر زمان می برد...! نوجوان آن قدر فطرتش پاک 
است، که اگر آرمان مبارزه با ظلم، خدمت به مردم و... را در صحنه عملیات 

ببیند و بتواند نقش ایفا کند، سریع رشد می کند.
نقطه مزیت دیگر تنگه ابوقریب، اتکا و استناد آن بر تاریخ شفاهی یک عملیات 
واقعی در دفاع مقدس است. جنگ ما، بخشی از هویت تاریخی ماست که در 
همه ابعادش واقعیات تلخ و شیرینی دارد. آن قدر سوژه های نابی وجود دارد 
که هنوز سینمای ایران به اندازه الزم به آن پوشش نداده است. در واقع هنوز 
واقعیت جنگ آن چنان که باید به لحاظ هنری بازسازی نشده است. به عنوان 
مثال خود فرآیند اعزام از دوکوهه به خط مقدم آن قدر کشش دراماتیک دارد 
که می تواند دستمایه فیلم های متعدد شود. در تنگه ابوقریب، صحنه اعزام 
و اجزای مختلف آن به طور جدی تصویر شده است. اعزام همه چیز دارد از 
عاشقی تا حماسه، تا دلهره، تا دودلی، عکس یادگاری، تا اسپند دود کردن، 
 شــعارهای مختلف دادن، عبادت و مبارزه و زندگی همه با هم جمع است.
انقالب اســالمی اکنون در پیچ تاریخی خود قرار گرفته اســت و در تنگه 
ابوقریب، این نســل نوجوان جنگ ندیده، پیشتاز پیروزی است و روبه جلو 
حرکت می کند. شــاید در واقع، تنگه ابوقریب دارد تصویر می کند که تنگه 
حساس نظام را قرار است دهه هشتادی ها حفظ کنند. فیلم بشدت امیدوارانه 
است و در میان فیلم هایی که فضای یأس و سیاه شخصی خود را به جامعه 
القا می کنند، بسیار رو به آینده حرکت کرده است، بدون آنکه دچار کلیشه 

و شعارزدگی بشود.

یادداشت

»ابوقریب« تنگه احد انقالب
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می خواستیم تماشاچی را وسط میدان جنگ قرار دهیم
بازتاب

 سیما و سینما/ زهره کهندل   در ٢١ تیرماه 
١٣۶٧حمله وسیعی سراسر جبهه جنوب را درگیر 
می کند، یکی از نقاط حساســی که دشمن قصد 
عبور از آن و رسیدن به شهرها و جاده های کلیدی 
ایران را دارد تنگه ابوقریب اســت، تنگه ای که نام 
و خاطره اش در میانه تاریخ رسمی روزهای پایانی 
جنگ گم شــده است؛ تنگه ای که محل مقاومت 

افراد گردان عمار بود.
فیلم ســینمایی »تنگه ابوقریب« بــه کارگردانی 
بهرام توکلی و تهیه کنندگی سعید ملکان و با بازی 
جواد عزتی، امیر جدیدی، حمیدرضا آذرنگ، علی 
سلیمانی، مهدی قربانی جدیدترین تولید سازمان 
هنری رســانه ای اوج است که توانست ۶ سیمرغ 
بلورین را از ســی و ششمین دوره جشنواره فیلم 
فجر دریافت کند. درباره این فیلم که روایتی است 
از دفاع گردان عمار در برابر لشکرکشی رژیم بعث 
به فکه و شــرهانی، با »حمیدرضا آذرنگ« بازیگر 
نقش »خلیــل« در این فیلم گفت و گو کردیم که 

می خوانید:
پیشنهاد بازی در این فیلم چطور به شما 

داده شد؟
من با بهــرام توکلی و ســعید ملــکان در فیلم 
»آسمان زرد کمرنگ« تجربه همکاری داشتم. به 
خاطرآشنایی قبلی با این دو عزیز و اینکه کارگردان 
و تهیه کننده فیلم، فکر کــرده بودند به درد این 
نقش می خورم، آن را به من پیشنهاد کردند و قبول 

کردم.
در کارنامه کاری بهــرام توکلی تا فیلم 
تنگه ابوقریب، نشــانی از فیلمی با موضوع 
دفاع مقدس نیست، وقتی بازی در این کار به 
شما پیشنهاد شد، واکنشتان چه بود؟ تعجب 

نکردید؟
مثل این اســت به بازیگری که همیشه نقش های 
مثبت بازی کرده، بگویید جای تعجب اســت که 
نقش منفی بازی می کنــی؟ هنرمند هر ژانری را 
می توانــد تجربه کند. به نظرم بهرام توکلی، نبوغ، 
هوش و اشراف خوبی به کار دارد که در آثار قبلی 

او نیز نمایان بود. 
چرا در شرایطی که فیلم های دفاع مقدس 
چندان استقبالی از سوی تماشاچی ندارد، 
فیلم تنگه ابوقریب در طول یک هفته، حدود 

یک میلیارد تومان می فروشد؟
هر فیلمی با هر ژانری، اگر با کیفیت ساخته شود 
و درست روایت شود قطعاً مخاطب خواهد داشت 
فرقی هم نمی کند که ژانر دفاع مقدس باشد یا هر 
ژانر دیگری. نقاط قوت فیلم تنگه ابوقریب را شاید 
بتوان کارگردانی بهــرام  توکلی و تهیه کنندگی 
سعید ملکان دانست که امنیت و آرامشی را در طول 
کار برای تیم ایجاد کردند. همکاری خوب بین این 
دو نفر موجب شــد که چیدمان ها بدرستی شکل 
بگیرد. چیدمان یک اثر هم تأثیر بسزایی در ارتقای 
سطح کیفی آن دارد. چیدمان یعنی همه عوامل، 

بدرستی در کنار هم گذاشته شوند. بهرام توکلی 
می دانست که در این کار نباید شعاری عمل کند یا 
 تصویر کلیشه ای از دفاع مقدس به مخاطب بدهد.

به نظرم یکی از دالیلی که فیلم های ژانر دفاع مقدس 
در ایران مخاطب نداشت به دلیل شعارزدگی آن ها 
بود بویــژه در دهه هفتاد، قهرمان پردازی تخیلی 
داشتیم که یک نفر در مقابل یک هزار عراقی پیروز 
بیرون می آمد. از ســوی دیگر مجموعه آدم هایی 
بودند که بیشتر آن ها ســرباز بودند و دو سه تای 
آن ها ســید و حاجی بودند، اگر آن هزار نفر سرباز 
می مردند اتفاقی در فیلم نمی افتاد، ولی جایی که 
سید زخمی می شد یا حاجی اسیر می شد، جهان 

فیلم دگرگون می شد. 
وقتی درجه اهمیت را روی کسانی می گذارید که 
ســلیقه ای به آن ها بها دهید، مخاطب نمی تواند 
همذات پنداری کند. این نگاه ها به سینمای جنگ، 

لطمه زد.
و فیلم »تنگه ابوقریب« نگاه واقع گرایانه 
به مســئله جنگ هشت ساله ایران و عراق 

داشت؟
همینطور است. البته عده ای نگران بودند و حب و 
بغض داشتند که چرا بهرام توکلی باید فیلم جنگی 
بســازد. آن ها هنوز احساس می کنند هر اثری که 
مربوط به جنگ است، متعلق به آن هاست یعنی 
هنوز خودشــان را صاحب یک موقعیت هشــت 
ســاله می دانند که همه مردم ایران در این جنگ 
آسیب دیدند حتی کسانی که کوچ کردند. عده ای 
هنوز احساس می کنند که جنگ، انقالب و تمام 
چیزهایی که می تواند موقعیت آن ها را حفظ کند، 

مال خودشان است و روایت غیری را برنمی تابند.

تجربه بــازی در یک فیلــم جنگی که 
زیادی  پروداکشن های  با  اکشن  صحنه های 

داشت، چطور بود؟
من تجربه بازی در فیلم »ملکه« را هم داشتم و به 
نظرم یکی از شریف ترین و انسانی ترین فیلم های ضد 
جنگ دنیاست که البته نادیده گرفته شد. عده ای 
جنگ را فقط از زاویه دید خودشان دوست دارند 
و اگر کسی با زاویه دید دیگری بیاید، نمی گذارند 
که کار کند یا به او برچسب می زنند. فیلم »تنگه 
ابوقریب« به لحاظ پروداکشن یک اتفاق بزرگ در 
سینمای ایران است و می تواند در دیگر کشورهای 
دنیا که صاحب سبک هستند، عرض اندام کند. اگر 
برای یک اثر هنری زحمت بکشید و راوی صادقی 
باشید، در همه جای دنیا مخاطب خودتان را دارید. 
پیش از این فیلم، به لحاظ پروداکشــن فیلم های 
دیگری داشــتیم که نتوانستند به توفیق هنری و 
جذب مخاطب برســند. آسیب شناسی سال های 
گذشته نشان می دهد که عده خاصی سیاست گذار 

سینمای جنگ بودند و خواسته هایشان را اعمال 
می کردند. ما کارگردان های بسیار خوبی داشتیم 
ولی اجازه کار به آن ها داده نشــد. درواقع تعریفی 
که از ســینمای جنگ دادند موجب شد که دایره 
هنرمندان را تنگ تر کنند و فقط عده خاصی مجاز 
بودند که درباره جنگ، فیلم بسازند یا حرف بزنند.

مردم ما یکــی از طوالنی ترین جنگ ها را تحمل 
کردند و اگر این هشت سال در هر جای دنیا اتفاق 
افتاده بود، سال ها توشه هنری به همراه داشت. در 
سال های اول، این ژانر مسیر درستی را طی می کرد، 
ولی عده ای گفتند که اینجا حیطه ماست. این قدر 
این شخصی سازی و خصوصی سازی بسته شکل 

گرفت که عده ای، خود را صاحب آن دانستند.
جایــی گفتید کــه کاش ایــن فیلم را 
اختالسگران و مفسدان اقتصادی ببینند تا 
شرمنده شوند، به نظر شما چرا تنگه ابوقریب 

به درد جامعه امروز ما می خورد؟
به خاطر اینکه این فیلم قضاوت به شخص ندارد، 
این طور نیست که فیلم بگوید چون این آدم ها 
را روایت می کنیم پس خوبند و روی اشــخاص 
نشــانه های خاص نمی گذارند تا حاجی، ســید 
و بســیجی را عزیزتر کنند. حتی دوربین روی 
شخصیت خاصی به عنوان قهرمان فیلم تمرکز 
نمی کند، بلکه مجموعــه ای از آدم های قهرمان 
را نشــان می دهد تا همه کســانی که جنگ را 
لمــس کردند، بتوانند خودشــان را جای آن ها 
بگذارنــد. اگر در یک اثــر هنری قضاوت نکنیم 
قطعاً مخاطب آن را پس نمی زند و با آن همراه 
می شــود. آن قدر در فیلم های جنگی، قضاوت 
داشــتیم و رأی و فتوا صــادر کردیم که مردم 

تمایلی به تماشای آن ندارند؛ اما تنگه ابوقریب 
اینطور نبود. بسیار دیدم که تماشاچی ها بعد از 
دیــدن این فیلم با حال خوب و چشــم گریان 
بیرون می رفتنــد. جوانان و نوجوانان می گفتند 
کــه تازه فهمیدیــم جنگ چیســت، جوانان و 
رزمنده های گردان عمار، بدون اینکه تیر بخورند 
از تشنگی در خودشان مچاله شدند و بدون یک 
زخــم کوچک، مردند. در این فیلم نشــانه های 
انســانیت خیلی زیاد است وقتی عزیزی در آن 
جمع از دنیا می رفت، برای اینکه روحیه جمعی 
را حفــظ کنند از خاطرات خوب و دلنشــین او 
می گفتند، حتی بغضشان را برای خودشان نگه 
می داشتند تا روحیه جمعی تضعیف نشود. من 
در جایی گفتم امیدوارم اختالسگران و کسانی 
که دستشان در جیب مردم است، بیایند و این 
فیلم را ببینند، شــاید شــرمنده شوند اگر چه 
شــرمندگی به آن ها نمی آید و اگر قرار بود که 
شرمنده شوند، این طور وقیحانه، معیشت مردم 

و اقتصاد مملکت را ویران نمی کردند.
لوکیشن ســختی را در این فیلم تجربه 
کردید، از ســختی های بازی در این فیلم 

بگویید.
همه چیز سخت بود ولی آن قدر شرایط روانی ایجاد 
شده از طرف گروه کارگردانی و تولید، آرام بود که 
این شرایط سخت را به جان می خریدیم. شرایطی 
مثل شــرایط جنگ ایجاد شــده بود که عاشق 
می رفتیم و تا آخر هم عشق می کردیم. من در این 
کار نزدیک بود که طی حادثه ای چشمم را از دست 
بدهم، اگرچه خجالت می کشم این خاطره را تعریف 
کنم چون شرمنده کسانی هستم که جانشان را از 
دست دادند.  چاشنی آرپیچی در ١0سانتی چشم 
من منفجر شد و همه فکر می کردند که کور شدم، 
نمی خواهم به اغراق از این حادثه یاد کنم، ولی من 
از راه بازیگری ارتزاق می کنم. ضمن اینکه هر روز 
4 ساعت از 4 صبح تا 8 صبح گریم می شدیم. در 
فضایی بودیم که پر از دود و غبار بود. هوای ســرد 
و هوای گرم را تحمل کردیم، اما لحظه لحظه آن 
شیرین بود. وقتی حال گروه در پروسه تولید خوب 

باشد، نمود این حال خوب روی پرده هم می آید.
معموالً یک اثر هنــری زمانی موفق خواهد بود که 
مخاطب بگوید چه کار خوبی، یعنی از همه جهات 

خوب باشد. 
اینکه بگویــد بازی فالن بازیگــر چقدر خوب 
بــود پس فیلم خوب نبوده کــه بازی او از کار 
بیرون زده اســت. در تئاتر و سینما، این منیت 
برای دیده شدن وجود دارد، ولی در فیلم تنگه 
ابوقریب، شــخصیت هایی که تعریف شــدند، 
منیت نداشــتند و همه در هم حل شده بودند 
تا دوست داشتنی ترین کار رقم بخورد. نشانه ها 
در این فیلم، بزرگنمایی نشــده است. مخاطب 
فیلم خوب را تشخیص می دهد. به نظرم تنگه 

ابوقریب یک کار گروهی بی نظیر است.

آنچهمیخوانید

مــردم مــا یکــی از طوالنی تریــن 
جنگ ها را تحمل کردند و اگر این 
هشت سال در هر جای دنیا اتفاق 
افتاده بود، ســال ها توشه هنری 
به همراه داشــت. در ســال های 
اول، این ژانر مســیر درســتی را 
طی می کرد، ولی عده ای گفتند که 

اینجا حیطه ماست

سیما و سینما

گفت و گوی قدس با حمیدرضا آذرنگ، بازیگر اندیمشکی فیلم  درخشان»تنگه ابوقریب«

تازهفهمیدیمجنگچیست

بهرام توکلی                          سعید ملکان                           جواد عزتی



 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده همه چيز از 
يك «خرگوش» شــروع شد! معلم كالس اول 
بــراى كارى از كالس بيرون رفت و به بچه ها 
گفت: «تا بر مى گردم هركدومتون بايد نقاشى يك حيوون 
رو كشــيده باشين...». «صادق» زودتر از بقيه دست به كار 
شد و خيلى طول نكشيد تا خرگوش تپل مپل و زبر و زرنگى 
روى كاغذ نقش ببندد. بچه ها كه زير پيدا كردن ســوژه و 
كشــيدنش مانده بودند، از تعجب دهانشــان باز مانده بود. 
دســت به دامن «صادق» شــدند كه چيزى هم براى آن ها 
بكشد. اهل كالس گذاشتن و اينكه دل كسى را بشكند نبود 
و براى بيشتر بچه ها نقاشى گربه يا خرگوش را كشيد. مبصر 
كالس كه از باستانى كاران مدرسه بود و دسِت كم دو سال 
در پايه اول تجربه داشــت!... به «صادق» گفت: بيچاره... تو 
براى بچه ها نقاشى بكشى تقلبه... معلم بفهمه چوب و فلكت 
مى كنــه... چند دقيقه بعد معلم رســيد و به مبصر كالس 
گفت: نقاشــى بچه ها رو جمع كن ببينم چى كشــيدين....

گفتم خودتون بكشين!
«صادق» كز كرده بود توى نيمكت. اسم «فلك» بدجورى 
او را ترســانده بود. از برادر بزرگش شــنيده بود كه چطور 
بچه هــا را توى مدرســه به چوب و فلــك مى بندند. معلم 
نقاشــى ها را با دقت نگاه مى كرد و بعضى ها را مى گذاشت 
كنار... «صادق» برگشــت مبصر را نگاه كرد كه سرش را به 
نشانه « ديدى گفتم» تكان داد... دلهره اش بيشتر شد... آقا 
معلــم مبصر را صدا زد: «خب... ايــن گربه ها و خرگوش ها 
كه همش مثــه همديگن... از جايى چــاپ كردين؟ گفتم 

خودتون بكشين...». 
عصبانى بــه نظر نمى رســيد، اما بازهم چهــره متفكرش 
«صادق» را مى ترســاند. مبصر مجبور شــد توضيح بدهد: 
«اجازه آقا... اجازه... اينارو «صندوقى» كشيده براى بچه ها... 
ما گفتيم نكــش... اجازه گفتيــم تقلبــه...». معلم دوباره 
نقاشــى ها را زير و رو كرد... يك نگاه به «صادق» كه لرزان 
بلند شــده و ايســتاده بود و يك نگاه به نقاشى ها... صادق 
دلش مى خواست محو شود... سرش را انداخته بود پايين و 
منتظر بود معلم بفرستد دنبال چوب و فلك... صداى معلم 
توى كالس پيچيد: همه رو خودت كشيدى؟ «صادق» فقط 
توانســت سرش را به نشانه «بله» تكان بدهد... چند ثانيه...
دقيقه... شايد هم سال گذشت! معلم گفت: آفرين....بچه ها 

براش دست بزنين...!

جور ديگرى نقاشى كن
«صادق صندوقى» و خاطراتى را كه برايمان به جا گذاشته 
اســت، آن قدر فرامــوش كرديم تا چنــد روز پيش، خبر 
درگذشــتش، ُهلمان بدهد به ســال هاى دور، به روزهاى 
درس و مدرسه و ياد نقاشى هاى كتاب درسى مان بيفتيم! 
خيلى هامان هم ممكن است امروز و با خواندن اين مطلب 
متوجه شــويم كه خالــق تصاوير خاطــره انگيزكتاب هاى 
درســى و غير درســى «صادق صندوقى» بوده اســت كه 
آخريــن روز هاى هفته پيش، ســكته مغزى كرد و با وجود 
تالش پزشــكان براى عمل جراحى، از دنيا رفت. در مقدمه 
مطلب، قصه گويى نكرديم. يعنى تصويرگر 72 ســاله و زاده 
شــهر همدان، واقعاً همه ماجراى هنرمند شدنش از عشق 
و عالقه به نقاشــى و همان خرگوش ســال اول دبســتان 
شروع شــد. مهرماه ســال پيش گفته بود: «... اگر آن روز 
معلم برخورد ديگرى مى كرد... اگر آن جمله: برايش دست 
بزنيد... را نمى گفت، باور كنيد نقاشى را براى هميشه كنار 
مى گذاشتم... اما تشــويق هايش سبب شد دنبال نقاشى را 

بگيرم و با عالقه بيشترى آن را دنبال كنم...». 

معلم كالس اول، ســال 1331 در شــهر همدان، به همان 
«برايش دســت بزنيد» اكتفا نكرد. دنبــال كار را گرفت و 
هر بار كه مى خواســت درس جديــدى بدهد به «صادق» 
مى گفت نقاشــى آن درس را جورى كه با نقاشــى كتاب 

درسى فرق كند، بكشد. 
بعد هم تا هفته بعد و درس بعد، نقاشــى را به ديوار كالس 
مى چســباند. محبوبيت و شــهرت ميان مدرسه و معلم ها 
يــك طرف و لذت كشــيدن نقاشــى بر اســاس تخيل و 

شخصيت سازى خودش، طرف ديگر.

آليس در سرزمين عجايب
اينكه تا دوره اول دبيرستان را در همان همدان خواند، بعد 
به خاطر نقاشــى، به تهران آمد، ابتدا در هنرستان هنرهاى 
زيبا و بعدها در دانشــگاه مشغول درس خواندن شد، سال 
1348 به استخدام آموزش و پرورش درآمد، به خاطر عشق 
به طبيعت و روســتا مدتى در روســتاهاى مهاباد و ســاوه 
معلمى كرد و در سن 26 سالگى به تهران برگشت، چندان 

كمكى به اينكه او و سوابقش را بهتر بشناسيد نمى كند. 
شــايد حتى گفتن خاطــره از ســال هاى دور و اينكه يك 
بار پاپيش گذاشــته بود تا در منطقه اى محروم، مدرســه 
بسازد، وســط كار پول ها ته كشــيده بودند و «صندوقى» 
مجبور شده بود نقاشى بكشــد... بفروشد... نقاشى بكشد... 
بفروشــد و... خالصه با پول همين كار ديوارهاى مدرســه 
را باال ببــرد و تكميل كند، بازهم كمكى بــه ماجرا نكند! 
«صادق صندوقــى» با آن امضايى كه شــايد زير خيلى از 
تصاوير و پشت جلد كتاب هاى داستانى كودكان و نوجوان، 

ديده باشيد، شناخته شده تر است. 
پــوآرو،  هركــول  ورن،  ژول  داســتان هاى  شــخصيت 
بن هور،ســينوهه، گاليــور، هاكلبــرى فين، تام ســاير و... 
شهرتشــان را ميان كتابخوان هاى كودك و نوجوان ايرانى، 
مديون نقاشــى هاى «صادق صندوقى» هستند. چند سال 
پيــش گفته بود: «براى كشــيدن چهره آدم ها از كســانى 
كه مى شــناختم الهام مى گرفتم، مثًال آليس در ســرزمين 
عجايــب، دخترم اســت، هاكلبرفين از بچه هــاى فاميل و 
همين طــور تا آخر...». حتى از چهره در و همســايه ها هم 

براى آفريدن شخصيت نقاشى هايش كمك مى گرفت.

آفرين... صد آفرين
مثل همان معلمــى كه در نقاش شــدنش تأثيرگذار بود، 
«صادق صندوقى» هم ممكن اســت در درســخوان بودن، 
مهندس، دكتر و غيره شدن خيلى از برو بچه ها و كودكان و 
نوجوانان دهه 60 نقش داشته باشد! كارت هاى صد آفرين، 
هزار آفرين و... غيره را كه خاطرتان هســت؟ اگر در دوران 
دانش آموزى لحظات لذتبخشــى را بــا اين كارت ها تجربه 
كرده ايد، بدون شــك بخشــى از آن لذت و خاطره هايش 
را مديــون طراحش يعنى «صندوقى» هســتيد. تا پيش از 
طرح «صندوقى»، كارت هاى تشــويقى فقط كارتى ساده با 
يك جمله ســاده تر بودند. او اما با طراحــى جديد و زيبا، 
كارت هايى را خلق كرد كه بچه هاى هر كالســى، براى به 
دست آوردن نقاشى هاى زيبا، جمله هاى صد آفرين تا هزار 
و ســيصد آفرين روى آن، سرو دست مى شكستند. خاطره 
خودش را در اين باره بخوانيد: «... در آن زمان مى ديدم كه 
كارت هاى خيلى ســاده اى با يك جمله تشويقى به بچه ها 
مى دادند، اين كارت ها هيچ رنگ و لعابى نداشــت. ايده ام را 
به يك انتشــاراتى گفتم كه اگر اين كارت ها رنگى شوند و 
طرح داشته باشند، براى بچه ها هم جذابيت بيشترى دارد... 
قبول كردند، من هم طرح هايم را كشــيدم و پس از انتشار 
خيلى مورد توجه قرار گرفتند... البته پاى آن ها جاى امضا 
نگذاشــته بودم، اما وقتى يك بار دخترم از معلمش كارت 
هزار آفرين گرفته بود و ديدم كه چقدر برايش مهم است و 

تأثير گذار، تصميم گرفتم امضا هم بگذارم...».

اصحاب فيل
چند سال پيش گفته بود: «همه اين سال ها دوست داشتم 
قصه هاى قرآنى را نقاشى كنم، البته اين كار يك نفر نيست 
و بايد تيمى آن را انجام داد. متأســفانه قرآن را براى بچه ها 
تصويرســازى نكرده ايــم، در صورتى كــه از كتاب انجيل 
مدل هاى مختلفى وجود دارد كــه قصه هاى آن تنها براى 
بچه هاى نقاشى شده و جذابيت زيادى هم دارد. خيلى حيف 
اســت كه ما قرآن و قصه هايش را تصويرسازى نكرده ايم... 
هميشه دوست داشــتم اين اتفاق بيفتد». البته به صورت 
پراكنده و براى كتاب هاى مختلف درسى و غيردرسى، اين 
كار را كرده بود. معروف ترينش شايد «اصحاب فيل» باشند 

كــه خــودش آن را از جمله خاطــره انگيز ترين كارهايش 
مى دانســت و درباره اش گفته بود: «خيلى كار سختى بود، 
چون كسى اصًال شكل ظاهرى ابابيل را نمى دانست و حتى 
از كارشناس ها هم كه مى پرسيديم، آن ها هم نمى دانستند. 
به همين دليل خيلى كار ســختى بود، به هر حال خيلى از 
اين كارها پيش از آن تصوير نشده بود و كامًال شخصيت ها 

را بايد از صفر مى ساختيم».

سبك هاى خودجوش
سبك هايى مانند «كانستر اكتيويسم» يا همان ساختگرايى 
و «آپ آرت» از ســال 1342 در آثــارش ديده مى شــود. 
مشــهورترين اثر آن دورانش «كربال» كه روز عاشورا را به 
تصوير مى كشيد در پشــت جلد مجله «صبح امروز» چاپ 
شده بود، اما جالب است بدانيد كه «صندوقى» در اين باره 
گفته اســت: «آن زمان بدون اينكه آموزش ديده باشــم به 
صورت خودجــوش اين ســبك ها را كار مى كردم و بعدها 
متوجه شدم اين ها خودشان يك سبك محسوب مى شوند»! 
«صندوقــى» پس از چند ســال معلمى، وقتــى به تهران 
برگشــت از مجله «رشــد» كارش را آغاز كرد و در نهايت 
چون، به قول خودش، دوســت داشت كارهاى ماندگارى را 
انجام دهد، به بخش تصويرگرى كتاب هاى درســى وزارت 
آموزش و پرورش رفت. نخســتين كارهاى او تصوير گرى 
چهــره اميركبير و شــيخ فضل اهللا نورى بــراى كتاب هاى 
درســى دوره راهنمايى بود. اگرچه نمايشــگاه مســتقلى 
نداشــت و معتقد بود ويترين كتاب فروشــى ها، نمايشگاه 
آثارش هستند، اما در سال 1382 در گالرى بين المللى سن 
اگوستين رم و گالرى گره در شهر تورين، آثارش با استقبال 
كم نظير ايتاليايى ها رو به رو شــد. خالق بيش از 2000 اثر 
هنرى مانــدگار را خيلى ها در اصل « نقاش قهوه خانه اى» 
مى دانســتند. خودش هم منكر اين مسئله نبود و مى گفت 
كه گرايشش به نقاشى ســنتى ايرانى در كارهايش آشكار 
است. دو ســال پيش درباره خودش گفت: «خوشحالم در 
كيف هر دانش آموز ايرانى يكى از نقاشى هايم وجود دارد... 
در اين مدنيت هنر كه همه مى خواهند شــهردار باشــند و 
كارفرما من بينوا فقط رفتگرى بودم كه با قلم، جارو زده ام، 

حاال شما جامعه اى را بدون رفتگر مجسم كنيد»!
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

كارآفرينى به سبك رونالدينيو!

 ايستگاه/ اميد ظرافتى چون پدرم اجازه نمى داد در دوران كودكى برويم 
«گيم نت»، برادرم پولى را كه براى خريد كتاب و لوازم تحرير از او گرفته بود 
خرج «گيم نت» و شــرط بندى با بچه هاى گيم نت مى كرد و در ازاى سهيم 
كردن من در شــرط ها، كتاب و لوازم تحريرم را از چنگم در مى آورد و جلوى 
پدرم وانمود مى كرد با پولى كه از او گرفته، همان چيزهايى را خريده كه بايد! و 
من مى ماندم و كتك هاى پدر گرامى كه مى پرسيد پول هايم را چه كار كرده ام!
برادرم بعدها زد توى كار وام گرفتن! يعنى توى بانك ها و ادارات راه مى رفت و 
وام مى گرفت. مثالً وام كشاورزى مى گرفت و با آن توى بورس سرمايه گذارى 
مى كرد. از آن طرف با وام اشتغال زايى، خودرو مى خريد و وام كارآفرينى را خرج 
ســفر تفريحى اش به پاتايا مى كرد! هرچه مى گفتم اين اخالق كاسه به كاسه 
كردن يك روز كار دســتت مى دهد، گوش نمى داد و مى گفت: اين كار كامًال 
قانونى است و خيلى ها آن را انجام مى دهند، الگويش هم «رونالدينيو» بود كه 

به طرف راست زمين نگاه مى كرد و به طرف چپ پاس مى داد!
باالخره بعد از مدت ها ســرعقل آمد و تصميم گرفت وامى كه گرفته را در راه 
درســتش خرج كند اما اين بار بخت يارش نبود و دستگير شد! ماجرا از اين 
قرار بود كه بــرادر بيچاره ام با وامى كه از كميته امداد گرفته بود، يك مزرعه 
راه انداخت و با چند جوان مددجوى محله زد توى كار كشــاورزى. گل هايى 
كه مى كاشــت آن قدر زيبا و خوشبو بود كه به محض ورود به مزرعه هوش 
از سرت مى پريد و اصالً نمى فهميدى كجا رفته اى! كم كم عالوه بر جوان هاى 
محل، جوان هاى محله هاى ديگرهم به مزرعه برادرم مى آمدند و از او گياه هاى 
پرورشى اش را مى خريدند. باورتان نمى شــود اما تمام بزهكاران، خالفكارها، 
معتادان و الت و لوت هاى محل، خالف را كنار گذاشته بودند و گل هايى را كه 
برادرم كاشته بود، خريد و فروش مى كردند. همه چيز خوب پيش مى رفت تا 
اينكه يك روز ريختند توى خانه و برادرم را دستگير كردند! هرچند ما هيچ وقت 
دليل دستگيرى اش را نفهميديم اما برادرم هميشه توى مالقات ها مى گويد: 
شغل قبلى ام هم قانونى بود هم اخالقى! كاش همان را ادامه مى دادم و سراغ 

كشاورزى نمى آمدم!
پى نوشت: رئيس  جهاد كشاورزى دنا در استان كهگيلويه و بويراحمد گفت: 
فردى با عنوان اشتغال زايى مددجويان كميته امداد امام(ره)، تسهيالتى حدود 
400 ميليون تومان دريافت و در همان گلخانه، گياه مخدر مارى جوانا كاشته است!

من و برادرم

گزارش از شخص

هزار و سيصد آفرين!
به احترام «صادق صندوقى» و خاطره هاى زيبايى كه آفريد

ايستگاه / الهــه و شهربانو منصوريان 
كه پيش از بازى هاى آسيايى با ماجراى 
جلوگيرى از ورودشــان به ســاختمان 
صدا و ســيما حسابى حاشيه ساز شده 
بودند، اين بــار بعــد از دريافت مدال 
نقــره دوباره به صدر اخبار برگشــتند. 
خواهران منصوريان كــه مدال طالى 
مسابقات آسيايى را از دست داده بودند، 

با چشمانى اشــكبار با خبرنگاران مصاحبه كردند. بعد از انتشار گسترده فيلم 
اشك هاى خواهران منصوريان در فضاى مجازى، احسان عليخانى در اينستاگرام 
نوشت: «نقره هم در دستان شما طاليي مي شود وقتي بفهمد كه شما چه عياري 
داريد در زندگي، شــما تماِم سختي ها و نا اميدي هاي زندگي را نقره داغ كرديد، 

اين نقره، يعني هنوز هم بايد بجنگيد، مثل تمام عمرتان كه جنگجو بوديد».

ايستگاه / كانال «نوجوان» از كانال هاى 
وابســته به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر 
انقــالب در فضاى مجازى، بخشــى از 
سخنرانى هاى ايشان درباره كتاب «يار 
كجاســت؟» به قلم «رحيم مخدومى» 
را بازنشر كرده است. «نوجوان» از قول 
رهبر انقالب نوشــته اســت: «بار ديگر 
موسم حج شــد و وقت انس و معاشقه  

من با سفرنامه هاى حج. دود كبابى به ضرورت با مصداقى از «وصف العيش، نصف 
العيش»؛ و «ماشاءاهللا كان». اما بى شك اين يكى از بهترين سفرنامه هاى حج است 
كه من خوانده ام. اگر نگويم بهترين؛ لطيف، پرنكته، ژرف نگر، با روح، موعظه آميز، 
گويا و همراه با هنرمندى هاى اديبانه؛ از قبيل زيبايى قلم، همراهى طنز، اشتمال 

بر تصوير، آميختگى به خيال و... خالصه اينكه، نوشته زيبا و شيرينى است».

ايستگاه / چندى پيش «محمدجواد 
آذرى جهرمى» درباره دولت الكترونيك 
و مبارزه با فســاد مطلبى را در فضاى 
مجازى منتشــر كرد. آقــاى وزير در 
صفحه توييترش نوشت: « آماده ام؛ اگر 
سيماى ملى وقت كافى دهد، به تشريح 
فرايندهاى مافياپرور و امضاهاى طاليى 
فســادزا پرداخته و براى مردم توضيح 

مى دهم، چگونه دولت الكترونيكى راهكارى براى جلوگيرى از فســاد است و 
چرا دولت الكترونيكى آن گونه كه بايد پيش نمى رود». حاال «رضا رشيدپور» 
مجرى برنامه جنجالى «حاال خورشــيد»، وزير ارتباطات را به صدا و سيما و 
برنامه خودش دعوت كرده اســت. رشيدپور خطاب به آذرى جهرمى نوشته 

است: «من هم آماده ام آقاى وزير».

من هم آماده ام...هنوز بايد بجنگيد

مجاز آباد

 يار كجاست؟

رويارويى با آينده كار
ماهنامــه فاريــن پاليســى در 
تازه ترين شماره خود در پرونده اى 
به آينده كار و كاركنان مى پردازد. 
اين نشــريه در گــزارش خود با 
انتخاب تيتــر «رويارويى با آينده 
كار» مى خواهد به اين پرســش 
پاســخ دهد كه چگونه مى توان 
بــا روبات ها، هــوش مصنوعى، 
جنگ هــاى تجــارى و تعامل با 
جهان ســالخورده امروز تطبيق 
پيدا كرد. نگرانى از حضور رقيبانى 
چون روبات ها و هوش مصنوعى، 
مســئله اى اســت كه از سال ها 

پيش عالوه بر نويسندگان داستان هاى علمى - تخيلى، ذهن دانشمندان 
و اقتصاددانان را نيز به خود مشغول كرده است.

چه كسى اجازه ورود دارد؟
هفته نامه اشــپيگل در تازه ترين 
شــماره خود در پرونــده اى ويژه 
آخريــن شــرايط سياســت هاى 
مهاجرتى آلمان در قبال پناهجويان 
را مورد بررســى قرار مى دهد. در 
حالى كه آلمان هنوز بعد از ماه ها 
يكــى از اصلى تريــن دغدغه هاى 
سياسى و اجتماعى خود را تدبير 
يــك روش صحيح بــراى تعامل 
بــا ســيل گســترده پناهجويان 
مى بيند، نشريه اشپيگل با طراحى 
چهره هايــى از چنديــن و چنــد 
پناهجو در دور جلد خود، با انتخاب 

تيتر «چه كسى اجازه ورود دارد؟» خواستار اعمال يك سياست مناسب است.

بحران هويت
ماهنامه نيو ريپابليك در تازه ترين 
شماره خود در گزارشى به شرايط 
بســيار بد حزب دموكــرات در 
آمريكا مى پردازد. اين نشــريه با 
انتخــاب تيتر «بحــران هويت» 
وضعيت حزب دموكــرات  را در 
زمــان ترامپ كه عضــو حزب 
جمهورى خواه است، بسيار بدتر 
از هميشــه ارزيابى كــرده و در 
مقاله اى نوشــته هشــت نفر از 
بهترين نويسندگان خود به دنبال 
پيدا كردن بهترين فرد براى ظهور 
در حزب دموكــرات مى گردد تا 

بتواند شرايط را براى انتخابات آينده براى اين حزب بهتر كند.

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

هزار و سيصد آفرين!
به احترام «صادق صندوقى» و خاطره هاى زيبايى كه آفريد

  والت هندلمن طرح روز 

فعالً چشم پوشى مى كنيم!
ايســتگاه : چند روز پيش گزارشــى كه اطالعات آن از آرشيو مخفى 6 كليساى 
كاتوليك جمع آورى شــده بود ، بزرگترين پرونده فســاد در كليساهاى كاتوليك 
آمريكا، استراليا و آمريكاى التين را به جريان انداخت. اگرچه بعضى از گزارش هاى 
آزار و اذيت مربوط به ســال هاى 1950 تا 1980 بود ، اما نتايج آن نشــان مى داد 
در اين سال ها بيش از هزاران كودك قربانى آزارهاى جنسى كشيش هاى كاتوليك 
شده اند. در اين بين بيشتر از 300 كشيش از جمله اسقف اعظم استراليا به آزار جنسى 

كودكان محكوم شدند و از مقامشان استعفا دادند.
«پاپ فرانســيس» هم نامه اى به تمام كاتوليك ها صادر كرد كه در آن نامه چندين 
دهه سوء استفاده جنسى كه در كليسا هاى كاتوليك رخ داده است را محكوم كرد و 

گفت كه واتيكان براى پاسخ گويى به جنايات اخير زمان بسيارى را هدر داده است.
در حالى كه كليساى كاتوليك رومى در حال تالش براى حفظ رسوائى هاى جنسى 
اخير كه در اياالت متحده، اســتراليا و آمريكاى التين اتفاق افتاده اســت مى باشد، 
خبرگزارى اســپوتنيك در حال بررسى دقيق تر گزارش هاى مربوط به سوء استفاده 
جنسى از كودكان و رفتار هاى نادرست جنسى در سال اخير است و ساير رسانه ها هم 
بهانه هاى مقام هاى كليساى كاتوليك را براى توجيه اين آزار و اذيت ها به شدت نقد 
مى كنند. «والت هندلمن» ، كاريكاتوريست مشهور آمريكايى هم با انتقاد از سكوت 
چندساله كليسا درباره آزارهاى جنسى ، اين كاريكاتور را در يك سنديكاى مستقل 
كاريكاتور و كميك به نام«Tribune Content Agency» منتشر كرده است. در 
ايــن كاريكاتور «پاپ»  در حالى كه ميان انبوهى از كودكان قرار گرفته ، خطاب به 
كشيش ديگرى مى گويد:« ما آنقدر از كارهاى خالف كشيشان چشم پوشى مى كنيم 

تا آنها ديگر دست به اين كارهاى خالف نزنند»!
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