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حوادث ايران

آلوده شدن 42 دانش آموز به ايدز 
توسط مربى مدرسه!

آمريكا: مربى مبتال به بيمارى ايدز كه پس از تجاوز به 42 
پسر بچه، همه آن ها را به بيمارى ايدز مبتال كرده بود، به 190 
سال زندان محكوم شد. متهم كه كارلوس بل 30 ساله نام دارد 
در دبيرستانى در شهروالدورف ايالت مريلند آمريكا مشغول 
به كار بود كه پســران دانش آموز را پس از فريب به خانه اش 
كشانده و آن ها را هدف آزار و اذيت جنسى قرار داده بود. وى 
پس ازدســتگيرى، اتهام تجاوز به 42 پسر 11 تا 17 ساله را 

پذيرفت (ركنا).

تصادف مرگبار قطار
 با كاميون حمل زباله

آمريكا: مقامات شمال 
غــرب تگــزاس اعــالم 
كردنــد: بر اثــر برخورد 
يك قطار مســافربرى با 
يك كاميــون حمل زباله 
دو نفر كشــته و 11 نفر 
از مسافران قطار زخمى 
شــدند.  نيرو هاى محلى 
اورژانس تگزاس نيز اعالم كردند: 11 نفر از مســافران قطار 
«ترينيتى اكسپرس» بر اثر اين حادثه كه ظهرشنبه گذشته 
اتفاق افتاد، زخمى و براى درمان به بيمارســتان هاى اطراف 
محل حادثه منتقل شدند. به گفته منابع بيمارستانى، شرايط 
دو نفر از زخمى هاى اين حادثه وخيم اســت. سه نفر ديگر 
نيز جراحت هاى شديد برداشــته اند. هنوز مشخص نيست 
ســرعت قطار در هنگام برخورد چه مقدار بوده يا اينكه چرا 
كاميون حمل زباله روى ريل قطــار توقف كرده بود(داالس 

مورنينگ نيوز).

اسيدپاشى روى كودك سه ساله
انگلستان: روزنامه اينديپندنت از بازداشت يك زن به اتهام 
اسيدپاشى روى پسربچه اى سه ســاله خبر داد. اين حادثه در 
فروشگاهى در منطقه وورسســتر روى داد و كودك سه ساله 
به شدت از ناحيه صورت و بازو دچار آسيب شد. به دنبال اين 
حادثه، زنى 22ساله به نام مارتينا باديوا اهل بيرمنگام دستگير 
و مقرر شد به زودى در دادگاه حاضر شود. شش مرد ديگر، از 
جمله پدر 39ساله پسر آسيب ديده نيز در ارتباط با اين حمله 

به عنوان متهم شناسايى و دستگير شدند.
 اين شش نفر متهم هســتند كه از 16 تا 22 ماه جارى از روى 
عمد، كودك سه ساله را مورد ضرب و شتم قرار داده اند. حمله 
از سوى اين شــش مرد زمانى روى داد كه طفل قربانى حادثه 
همراه با مادرش بــود. هنوز انگيزه آزار و اذيت و اسيدپاشــى 

مشخص نيست. (پايگاه خبرى پليس)

مرد بى رحم سر زنش را با داس بريد
هند: مردى كه تصور مى كرد همسرش به او خيانت كرده است، 
به شكل بى رحمانه اى سر وى را با داس بريد. متهم كه پريتس 
پاتل 30 ســاله نام دارد به تصور خيانت همســر 24 ساله اش 
«جيتى سينگ» را در ايالت ماهاراشتر در غرب هند كشت. بنا 
بر گزارش پليس، متهم پس از دستگيرى ادعا كرده كه همواره 
تصور داشته همسرش پنهانى به وى خيانت مى كند و با مرد 
غريبه اى ارتباط دارد و با وجود اينكه هرگز نتوانســته رقيب 

خيالى خود را پيدا كند تصميم به قتل همسرش گرفته است.
مأموران پليس جسد قربانى را در مزرعه اى در روستاى تيمبا 

پيدا كردند (ديلى ميل).

يك فروند جنگنده اف 5 
در دزفول سقوط كرد

مهر: يــك منبع آگاه گفــت: پيش از 
ظهر روز گذشــته يك فروند جنگنده 
اف 5 هنگام فرود در باند پايگاه چهارم 
شكارى دزفول به علت نقص فنى دچار 

مشكل شد و سقوط كرد.
وى افــزود: متأســفانه در اين حادثه 
ســرهنگ خلبان منوچهر فتاحى از 

خلبانان تيز پرواز ارتش جمهورى اسالمى ايران به شهادت رسيد.

اسامى جانباختگان آتش سوزى
 جنگل هاى مريوان اعالم شد

خط قرمز: رئيس ســازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر از آتش سوزى 
بخشى از جنگل و مراتع در محور فرعى شهرستان مريوان، روستاى پيل خبر 
داد.  مرتضى سليمى، گفت: ساعت 13:15 روز شنبه، اين حريق آغاز كه چهار 

تيم ارزياب بالفاصله در منطقه حادثه حاضر شدند.
وى در ادامه با اشاره به اينكه اين حادثه تاكنون 6 مصدوم و چهار فوتى داشته 
اظهار داشت: علت اين حادثه هنوز مشخص نيســت، اما احتمال دارد يكى از 
داليل آن گرماى هوا باشد. رئيس اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى مريوان هم 
گفت: در آتش سوزى روستاى «پيله و سلسى» مريوان، چهار نفر از هموطنان 
جان باختند كه دو نفر آن ها از نيروهاى منابع طبيعى اين شهرستان و دو نفر 

ديگر نيز از اعضاى انجمن سبز مريوان هستند.
وى با بيان اينكه محمد پژوهى فرزند احمــد، رحمت حكيمى نيا فرزند امين، 
شريف باجور فرزند بايزيد و اميد حسين زاده (كهنه پوشى) فرزند احمد، قربانيان 
اين حادثه بودند، افزود: آتش سوزى مذكور با تالش و ازخودگذشتگى نيروهاى 
امدادى و مردمى، سپاه، بسيج، ارتش و نيروى انتظامى به طور كامل مهار شده 
است. در عين حال روز گذشته بخش هايى از كوهستان زاگرس در شهرستانهاى 
دره شهر و ايوان هم طعمه حريق شدند كه به دليل خشكى پوشش گياهى كف 
جنگل و صعب العبور بودن منطقه، عمليات اطفاى حريق بسيار زمانبر است.  
اين هفتمين بار در سال جديد است كه آتش سوزى به جان جنگل هاى استان 

ايالم مى افتد. 

هر دوچرخه سرقتى معادل يك گرم شيشه!
ايسنا: رئيس كالنترى 161 فــالح از دستگيرى عامالن سرقت سريالى بيش 
از 100 دوچرخه در جنوب تهران خبر داد. سرهنگ اردشير نادرى در اين باره 
گفت: با توجه به انجام سرقت هاى ســريالى دوچرخه در جنوب غرب تهران، 
تحقيقات پليســى آغاز و در بازبينى دوربين هاى مداربسته يكى از محل هاى 
سرقت، يكى از متهمان سابقه دار شناسايى شد. وى ادامه داد: مأموران در ادامه 
مخفيگاه اين متهم را كه يك خانه مجردى بود شناســايى كرده و پس از اخذ 
مجوز قضايى متهم را به همراه يك مرد و زن ديگر كه در سرقت ها به او كمك 
مى كردند، دســتگير كردند. رئيس كالنترى 161 ابوذر ادامه داد: در محل نيز 

بيش از 30 دستگاه دوچرخه سرقتى كشف شد.
وى ادامه داد: هر سه متهم در بازجويى ها به بيش از 100 فقره سرقت دوچرخه 
از منازل مسكونى شهروندان در مناطقى چون فالح، شهرك وليعصر، خانى آباد 
و... اعتراف كردند. وى افزود: متهمان شــيوه و شگرد خود را نيز به اين صورت 
بيان كردند كه ابتدا آن ها با مراجعه به مجتمع هاى مسكونى، زن جوان را به بهانه 
اينكه همسايه واحد پايينى است و كليد خود را جا گذاشته، وادار مى كردند زنگ 
واحد هاى مسكونى را بزند. اگر در اجراى نقشه موفق مى شدند دو مرد ديگر وارد 
مجتمع ها مى شدند و دوچرخه ها را سرقت مى كردند.  به گفته سرهنگ نادرى، 
انگيزه متهمان از سرقت، تأمين هزينه مواد مخدر بوده و هر دوچرخه را 150 
هزارتومان به مالخر مى فروختند و 130 هزار تومان آن را براى خريد يك گرم 

شيشه هزينه مى كردند. 

حوادث جهان

يــك منبع آگاه گفــت: پيش از 
ظهر روز گذشــته يك فروند جنگنده 
 هنگام فرود در باند پايگاه چهارم 
شكارى دزفول به علت نقص فنى دچار 

وى افــزود: متأســفانه در اين حادثه 
ســرهنگ خلبان منوچهر فتاحى از 

 

عقيل رحمانى: زن 48 ساله اى كه براى از دست ندادن خواستگار 
دكترش، دست به دامن فالگير تلگرامى شد، نه تنها ازدواج نكرد بلكه 

86 ميليون تومان پول بى زبان هم از كفش رفت.
ماجراى دردسرهاى زن عاشق آن زمانى آغاز شد كه پس از سال ها 
براى او خواســتار آمد و از جاى كه زن مذكور در مســير ازدواج با 
خواســتگارش كه يك دكتر بود با مشــكالتى روبه رو مى شود، به 
پيشنهاد يكى از دوستان نزديكش كه مدعى بود زندگى زن مذكور 

طلسم شده است، عضو كانال تلگرامى زن فالگير مى شود.
چند مدتى كه عضو كانال بود و پيام هاى متعدد و ســاختگى حل 
مشكالت مراجعان و اعضاى كانال را خواند، تصور كرد كه راه نجات و 
رسيدن به خواسته اش ازدواج با آقاى دكتر با دعا نويسى حل مى شود 
و براى همين به صورت خصوصى با مدير كانال ارتباط برقرار مى كند.
زن مذكور وقتى اســير چرب زبانى و وعده هاى توخالى دعا نويس 
مجازى مى شود، سفره دلش را براى فالگير باز مى كند و هر چه مشكل 

سر راه زندگى داشت براى او بازگو مى كند.
دعانويس هم پس از چند جلسه صحبت و فرستادن كلمات درهم 
و نامفهوم، از نقطه ضعف و سادگى طعمه ســوء استفاده مى كند 
و به زن 48 ســاله مى گويد كه تو و زندگى ات طلسم شده ايد و اگر 
به همين شيوه كار پيش برود و طلسم شكسته نشود، امكان دارد 

خودكشى بكنى!
رمال شياد كه يك زن بود با استفاده از حربه ايجاد ترس و وحشت در 
دل طعمه، او را وارد بازى از پيش نوشته شده اش مى كند و در گام اول 
مدعى مى شود بايد دعاى مخصوصى از شهر رشت براى تو بفرستم 

كه هزينه آن حدود 45 ميليون تومان است.
طعمه هم كه تمام فكر و ذهنش رسيدن به خواسته اش بود، تن به 
درخواست زن شياد مى دهد و تمامى مبلغ درخواستى را به صورت 
كارت به كارت واريز مى كند. چند روز بعد دعا با يك اتوبوس از شهر 
رشت به مشهد فرستاده مى شــود و زن چند تكه كاغذ سربسته را 
تحويل مى گيرد. همراه دعا هم چندين دستور و اين نكته بود كه اين 
دعا تا سه روز بد است، تا پنج روز افتضاح و اگر هفت روز از زمان آن 

بگذرد فاجعه است، پس بايد دستورها به دقت عمل شود!
چند روزى از زمان اجراى دســتورها رمال تلگرامى گذشت اما از 
بازشــدن بخت و آمدن جناب دكتر خبرى نشد. زن مذكور دوباره 
به فالگير مجازى پيام مى دهد و از بى اثر بودن دعا گاليه مى كند. دعا 
نويس به او مى گويد كه مشكل عميق تر از آنچه فكر مى كرده است و 

بايد چند روزى صبركند تا اعمالى را براى او انجام دهد.
مدتى بعد زن شياد با طعمه ساده انديشش تماس مى گيرد و بيان 
مى كند براى حل مشــكل باچند دعا نويس در حوزه خليج فارس 
ارتباط گرفته است و اعمالى را به نيابت از تو در مناطق مختلف انجام 
داده اند. او ادامه مى دهد، در حال حاضر دعايى براى تو نوشته شده 

است و بايد تا 6 روز ديگر هزينه آن را واريز كنى، در غير اين صورت 
اثر دعا از بين خواهد رفت. همچنين عامل كالهبردارى زن را تهديد 
مى كند كه اگر هزينه چند ده ميليون تومانى را سروقت واريز نكند و 
دعا باطل شود، مشكالتى براى او ايجاد خواهد شد و ديگر آن موضوع 

به من ارتباطى ندارد. 
اين بار هم طعمــه در دام زن كالهبردار گرفتار مى شــود و هزينه 
درخواستى را واريز مى كند، اما اين پايان سودجويى هاى كالهبردار 
نبود و زمانى كه مشاهد مى كند با كمترين دردسر مى تواند از طعمه 
عاشق پيشه از مبالغ زيادى را بگيرد، با حربه اى ديگر به سراغ طعمه 

مى آيد.
او در گام بعدى مدعى مى شود، براى باز شدن طلسم زندگى زن جوان 
در مناطق رودبار، منجيل، لوشان و 40 شهر ديگر، از پول هاى واريزى 
به 1172 نفر كمك مادى كرده است؛ همچنين در اين راه 44 گاو، 50 
خروس سياه ذبح شده اند كه روح تمامى آن ها درحال حاضر نگهبان 

و پشتيبان او مى باشند!
طعمه به همين واسطه و در چندين مرحله، حدود 41 ميليون تومان 
ديگر هم به حساب كالهبردار واريز مى كند. زن شياد كه طعمه چربى 
گيرش آمده بود باز هم دست بردار نبود و به طعمه اش مى گويد كه در 
كنار اين اعمال هزينه چهار فال،يكصدو هشتاد احضار روح و سه بار 

«گوى» را هم بايد پرداخت كنى!
طعمه كه پس از بى اثر بودن تمامى دعانويسى ها و... متوجه مى شود 
چه كالهى سرش رفته است، به دادســراى مشهد مراجعه و طرح 
شكايت خود را عنوان مى كند. در همين راســتا، پرونده به شعبه 
203 دادسراى مشهد ارجاع و توسط بازپرس ترابيان مورد رسيدگى 

قرار گرفت.
باتوجه به مستندات پرونده دستور شناسايى محل اختفاى متهم 
به كالهبردارى 86 ميليون تومانى صادر و عامل شيادى در حالى 
تحت تعقيب قرار گرفت كه اگر مالباخته قبل از واريز وجوه كمى با 
دقت رفتار كرده بود و موضوع را با واحد هاى مشاوره دستگاه قضايى و 
انتظامى درميان گذاشته بود، اين كاله روى سرش گذاشته نمى شد.

ماجراى يك شيادى عجيب

كالهبردارى 86 ميليونى رمال اينترنتى از زن عاشق

جام جم آنالين: مرد قصابــى كه با ادعاى 
رابطه داشتن همســرش با يك مرد غريبه 
وى را به طرز فجيعى به قتل رســانده بود، با 
تقاضاى قصاص از ســوى فرزندان و اولياى 
دم مواجه شــد. مرد ميان سالى به نام على با 
ضربات چاقو همسرش را مقابل پمپ بنزين 
زخمى كرد و سپس با چاقو به شكم خودش 
زد. اين مرد كــه روى زمين افتاده بود، فرياد 
مى كشــيد كه همســرش را كشــته است. 
بعد از اين ماجرا، زن و مــرد با آمبوالنس به 
بيمارستان شهداى تجريش منتقل شدند،اما 
زن 40 ســاله به نــام نازى به دليل شــدت 

جراحات جان سپرد.
دختر بزرگ ايــن زوج كه از شــنيدن خبر 
مرگ دلخراش مادرش شــوكه شده بود، در 
بازجويى ها به پليس گفت: پدرم بى كار بود. به 

همين دليل دو روز قبل پسرخاله ام براى پدرم 
كار پيدا كرد. اما روز بعد پسرخاله ام با مادرم 
تماس گرفت و گفت پدرم صندوق صدقات 
محــل كارش را خالى كرده اســت. مادرم 
موضوع را به پدرم گفت و پدرم عصبانى شد. او 
مى گفت بى گناه است. به همين دليل قرار شد 
فردا براى اثبات بى گناهى اش همراه مادرم به 
ساختمان پزشكان برود. پدرم با خودش كارد 
سالخى همراه داشت. چند ساعت بعد مطلع 
شدم مادرم را كشــته و خودزنى كرده است.

مرد قاتل كه پس از انجام عمل جراحى جان 
سالم از ماجرا به در برده بود، در بازجويى ها 
به قتل فجيع همسرش با ضربات متعدد چاقو 
اعتراف كرد. متهم كه با صدور كيفرخواست 
براى محاكمه به دادگاه كيفرى استان تهران 
منتقل شد در دادگاه گفت: همسرم با مردى 

رابطه داشــت و دخترم اين موضوع را به من 
گفت و من هم عصبانى شدم. دخترم مى گفت 
فيلم رابطه همســرم را هم دارد و همســرم 
به او حق الســكوت مى دهد تا ماجرا مخفى 
بماند. روز حادثه به خانه آمدم و متوجه شدم 
همسرم با كمك مردى كه با او ارتباط داشت، 
هارد كامپيوتر دخترم را بــرده اند تا فيلم را 
پاك كند، من سوار اتوبوس شــدم و آنها را 
پيدا كرده و تعقيبشــان كردم، آنها با سمند 
مى رفتند و من سوار اتوبوس بودم! در خيابان 
پاسداران به آنها رسيدم و با چاقو مرد همراه 
همســرم را زدم و او فرار كرد، بعد همســرم 
را زدم ســر آخر هم خودزنى كردم. در اين 
هنگام، قاضى خطاب به متهم گفت: ادعاى 
رابطه همسرت را در دادسرا مطرح كردى، از 
فردى كه مدعى هستى با زنت رابطه داشته 

است، بازجويى شد، اما او در زمان حادثه اصال 
در خيابان پاسداران نبوده و با همسرت رابطه 
نداشــته اســت؛ اين مرد تبرئه شده و حكم 
برائتش هم تأييد شده  است. او زمان حادثه 
در مغازه اش در جاى ديگرى از تهران بوده، 
ضمن اينكه دخترت هــم گفته هاى تو را رد 

كرده  است. 
متهم گفت: من ايــن حرف ها را قبول ندارم، 
زنم به مــن خيانت كرده  بود و مــن هم او را 
كشتم. من در كشتارگاه كار مى كردم و روز 
حادثه هم از كشــتارگاه آمده  بودم، با همان 
چاقوى سالخى زنم را تعقيب كردم و به قتل 
رســاندم. در ادامه اولياى دم كه درخواست 
قصاص كرده  بودند  در جلسه رسيدگى حاضر 
نشدند. در پايان جلسه رسيدگى، قضات براى 

صدور رأى دادگاه وارد شور شدند.

مرد قصاب زنش را به بهانه ارتباط شيطانى كشت 
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سه نايب قهرمانى كه مى توانستند طال باشند  

روز نقره اى كاراته

گفت و گو با سيد احمد ميرعاليى، 
تهيه كننده سريال «حضرت موسى (ع)»

سريالى براى تمام اديان ابراهيمى
نگاهى به زندگى و افكار «سيد قطب» 

چه كسى دست 
«اسالم آمريكايى» را رو كرد؟
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ماجراى اولين خانواده سايكل توريست ايرانى 
كه با كودك هشت ماهه شان در حال ايرانگردى هستند

دوِر ايران با ارسالن



مردم

در حاشيه

اين مردِم نازنين
 يكى از كنجكاوى هاى مردم در مورد ســفرتان، اين است كه 
كجاها اقامت مى كنيد و اصالً آدم هايى كه ميزبان شما مى شوند، از 

كجا پيدايتان كرده اند؟
ببينيد؛ خيلــى از جاهايى كه مى رويم كلى دوســت خوب و با معرفت 
پيدا مى كنيم، اين ها زحمت مى كشند و خودشان به ما كمك مى كنند 
و آدم هايى را در شــهرهاى مختلف با مــا لينك مى كنند كه مى توانند 
ميزبانمان باشند. ولى ما بيشتر مواقع اين درخواست ها را رد مى كنيم. من 
معتقدم سفر برنامه ريزى شده، جالب نيست. ما داريم مسافرت مى كنيم 
كه با آدم هاى جديدى معاشرت كنيم و پياممان را به گروه هاى مختلف 
مردم برسانيم. اين كه من بروم خانه آشناى يكى از ميزبانانمان، اين انتقال 
پيام و هدف ســفر را مختل مى كند. چــون باالخره آن خانواده از طريق 
دوست ما متوجه سفرمان و كارى كه داريم انجام مى دهيم شده است و 
نوبت كس ديگرى است كه با ما آشنا شود. از آن گذشته اتفاقات پيش رو 
و پيش بينى نشده اى كه در ادامه سفر انتظار ما را مى كشد، براى ما خيلى 

جذاب و جالب تر است. 

 پس كمى از اين اتفاقات پيش بينى نشده و جالب سفرتان براى 
ما هم تعريف كنيد. 

يكى از جالب ترين اتفاقات سفر ما، درمسير نيشابور به سبزوار رقم خورد. 
ما داشــتيم خودمان را آماده مى كرديم كه در آن شــب نسبتاً سرد، در 
مسجدى، جايى استراحت كنيم. در مسير يك 40 كيلومترى را بايد در 
كوير ركاب مى زديم و چون توقفمان زياد شــده بود، ديگر امكان نداشت 
كه بتوانيم در آن ساعت از آن جا عبور كنيم. برگشتيم سمت روستاهايى 
كه قبالً نشــان كرده بوديم. نمى دانم چه شــد كه به دلم افتاد برويم آن 
آبادى اى كه دورتر بود و براى رسيدن به آن بايد از زيرگذر دور مى زديم. 
به اندازه 200متر وارد روستا نشده بوديم كه با يك خانواده برخورد كرديم 
كه دو پسربچه شان سر يك بخارى را گرفته بودند و داشتند مى بردند. اين 
صحنه اين قدر برايم جالب بود كه دوربين را درآوردم و عكس گرفتم. رفتم 
نزديكشان و گفتم ببخشيد من از شما براى تصويربردارى اجازه نگرفتم. 
يكم پرس و جو كرد كه برنامه تان چيست و كجا مى خواهيد برويد؟ گفتم 
اگر اجازه بدهند در مسجد شب را مى مانيم. گفت: مسجد چرا؟ برويم خانه 
من! دارم بخارى را هم مى برم آن جا نصب كنم. خودم و خانواده ام هم شب 
نيســتيم و داريم مى رويم جاى ديگر. اصالً مى گفت بخارى قسمت شما 
بوده، وگرنه در آن خانه كســى نبود كه نياز به بخارى داشته باشد. اصرار 
هم كرد كه شــب شام درست نكنيم كه برايمان چيزى مى آورد. ساعت 
هفت و هشــت شــب دو پُرس غذاى گرم آورد. يكى ديگر از پيش بينى 
نشدنى ترين و زيباترين اتفاقات سفرمان در روستاى دركش رخ داد. قبل 
خروج از بجنورد ما با صداوســيما مصاحبــه كرده بوديم كه از تلويزيون 
پخش شده بود. يك روز و نصفى بعد از آن ما رسيديم روستاى دركش كه 
اصالً هدف گردشــگرى است و اقتصاد مردمش از اين راه مى گذرد، براى 
همين خيلى توقع نداشــتيم كسى به رايگان ميزبان شود. داشتم از يك 
پليس مى پرسيدم كه كجا مى شود كمپ زد، ناگهان آقايى از خانه اش آمد 
بيرون و گفت من ديروز شــما را در تلويزيون ديده ام و اصالً مايه افتخار 
ما هستيد و بايد برويم خانه ام. آن هم در روستايى كه گفتم كم گردشگر 
ندارد. دســت من را گرفت و برد در ميهمان خانه منزلش و گفت اين جا 
كامالً در اختيار شماســت تا هر مدتى كه بخواهيد. البته برايش شــرط 
گذاشــتم كه به خاطر ما ذره اى به آب غذايش اضافه نكند. بنده خدا هم 
خيلى خودش را به زحمت نينداخت.شــايد باور كردنى نباشد اما همان 
شــب خانه اش را در اختيار ما قرار داد و رفت مراسم خواستگارى نوه اش! 
اين جريان را خيلى ها در كشورهاى خارجى تجربه مى كنند، درحالى كه 
ما به كّرات چنين چيزى را در ايران ديديم. اصالً فرنگى هايى كه مى آيند 
ايران بال استثنا مى گويند در ميهمان نوازى، ايرانى ها در دنيا تك هستند 

و نمونه ندارند. 
(هاشم نيا) مردم در برخورد اول متوجه نمى شوند كه ما بچه همراهمان 
داريم، وقتى كه مى فهمند ارســالن داخل تريلر اســت، اول دوتا شــاخ 
درمى آورند كه ما چه طور با يك بچه هفت هشــت ماهه داريم مسافرت 
مى كنيم، بعد هم اصرار مى كنند كه حتماً برويم خانه شان. گاهى حتى 
بــه زور مى خواهند مــا را ببرند. خيلى از ميزبانى هايى كــه از ما انجام 
مى شــود، مردمى هســتند كه يا صفحه مان را در اينستاگرام ديده اند يا 
مصاحبه هايمان. اصالً كامنت مى گذارند كه اگر از شهر ما رد شديد، بياييد 

منزل ما. 
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مــن قبل از اين ســفر درگيــر فعاليت هاى 
اجتماعى درخصوص دوچرخــه و دوچرخه 
ســوارى بودم. يك نمونه اش سه شنبه هاى 
بدون خــودرو. جرقه اين كمپيــن از همان 

سفرمان به تركيه خورد.
ابتداى يكى از شــهرها ايســتاده بوديم كه 
يك نفر بيايد و جايى براى كمپينگ و اتراق به 
ما معرفى كند. اتفاقى با يك سازمان مردم نهاد 
برخورد كرديم كه هدفشان ترويج استفاده از 
دوچرخه به عنوان وسيله حمل و  نقل درشهر 
بود. كلى هم فعاليت ديگر محيط  زيســتى 
انجام مى دادند. به محض بازگشــتم از سفر، 
كارهاى ثبت يك ســمن با محوريت ترويج 
فرهنگ دوچرخه  سوارى را انجام دادم و بعد از 
كش وقوس هايى، اين انجمن باالخره راه افتاد. 
با كلى آدم دلسوز و دغدغه مند رابطه گرفتم. 
آدم هايى كه از اين جريان دنبال منفعت مادى 

نبودند.

درالبــه الى هميــن كارها بــود كه كمپين 
سه شــنبه هاى بدون خــودرو راه افتاد. البته 
مبدعش مــا نبوديم. يك آقايى در اســتان 
مركزى اين كار را شــروع كــرده بود و ما در 
مشــهد به عنوان دومين شــهر آن را ادامه و 
گســترش داديم. با همان بچه هاى كوهنورد. 
حدود ده - پانزده برنامه بزرگ مردمى با اين 
عنوان برگزار كرديم. طورى كه كلى آدم را به 
دوچرخه سوارى عالقه مند كرديم وشدند پاى 

ثابت برنامه هاى ما.
همين اآلن هم وجه اجتماعى بودن ســفرما 
در مقايسه با گردشگرى اش خيلى پررنگ  تر 
است و آدم هاى زيادى با ديدن ما عالقه مند 
شدند كه دوچرخه  ســوارى را خيلى جدى 

دنبال كنند و از طرفى تابوى سفر رفتن با بچه 
كوچك هم شكسته شود. 

يــادم هســت يــك  روز در جاده داشــتيم 
مى رفتيم، يك خودرويى كنار ما نگه داشت 
كه از قضا مشهدى هم بودند و يك بچه شش 
ماهه داشتند به نام ارسالن. مى گفتند كه اول 
مى ترسيديم با پسرمان سفر كنيم و خانواده 
هم منعمان مى كردنــد و مى گفتند بگذاريد 
پســرتان بزرگ تر شود و از اين حرف ها. ما را 
براى خانواده شــان مثال زده بودند كه با يك 
بچه هشت ماهه، با دوچرخه داريم دور ايران 
را مى گرديم. چقدر خوش حال بودند كه اين 
ايده را از ما گرفته بودند. هدف ما هم از سفر 
با ارسالن همين است كه مردم بفهمند بچه 

محدوديت نيســت و با او هم مى شــود سفر 
رفــت و خيلى از كارها و برنامه هايى كه قبل 

از بچه دار شدن داشت، را مى توان انجام داد.
شــايد براى خيلى ها ســؤال پيش بيايد كه 
چرا ما برخالف همه ســايكل توريست ها در 
شهرهاى بزرگ توقف داريم. من قصد دارم كه 
به واسطه اين سفر روى مديران شهرى بتوانم 
تأثير بگذارم تاتوســعه انسان محور شهرها را 
دنبال كننــد. مديران ما اآلن به خاطر منافع 
خودشان و فشارى كه از سوى مردم به آن ها 
مى آيد به خاطر اعتيادشــان به ماشين، همه 
امكانات شهر را دارند دراختيار خودروها قرار 

مى دهند و راه را برايشان هموار مى كنند. 
در واقــع اولويت اول خودروها هســتند نه 

آدم ها. من خيلى قبل تر از سفرمان با مشورت 
و كمك اســتادان دانشــگاهى كلــى داده و 
اطالعات درباره همين موضــوع پيدا كردم. 
ما وقتى وارد شــهرهاى بزرگ مى شويم، به 
دوســتان وعالقه مندانى كه در آن شــهرها 
هســتند، پيام مى دهيم و آن ها هستند كه 
جلســاتى با مسئوالن شــهردارى و شوراى 
شهرشان هماهنگ مى كنند تا ما اين تجربيات 
را در اختيارشــان قرار بدهيم و باهم در اين 
زمينه گفت وگو كنيم. اين جلسه ها و گفت وگو 
كردن ها باعث مى شود كه بچه هاى آن شهر 
در آينده بدانند كه چه چيزى را بايد مطالبه 
كنند. من از يك طرف دارم مطالبه گر توليد 
مى كنم و از طرف ديگر چشم و گوش مديران 
شهرى را باز مى كنم و بهشان مى گويم كه اين 
راه را بقيه رفته اند و اشكاالتش را گرفته اند و 
مى شود همين مدل توسعه را بومى كرد و به 

ايران تسرى داد. 

هدفمان از سفر، فقط تفريح و گردشگرى نيست

 برويم سروقت مسافرتتان با ارسالن. اصًال 
چه طور شد كه تصميم گرفتيد بچه شش 
-هفت ماهه تان را برداريد و برويد سفر دور 

ايران، آن هم با دوچرخه؟
ُخب بعد از اين مسافرت ها، سفر با دوچرخه براى 
من خيلى جدى شــد. مدام در اينترنت مشغول 
جســت وجو بودم تــا ببينم حرفه اى هــا از چه 
وسيله هايى استفاده مى كنند. دوچرخه مخصوص 
سفر چه نوعى است و چيزهايى از اين دست. در 
حين همين اينترنت گردى به عكســى برخورد 
كردم كه هم برايم عجيب بود و هم اين كه حس و 

حال خوبى به من منتقل مى كرد. 

 مگر در آن عكس چه ديديد كه زندگى تان 
را اين همه تغيير داد؟ 

يك مادر كه كنار جاده با دوچرخه اش ايســتاده و 
مشغول شــير دادن به بچه دو سه ماهه اش بود. با 
ديــدن اين تصوير اين ســؤال برايم پيش آمد كه 
چه طــور با يك بچه چندماهه، آن هم با دوچرخه، 
رفته اند ســفر؟ هيچ اطالعاتى از اين مادر و كودك 
خارجى پيدا نكردم. چند وقت بعد دوباره يك تصوير 
جديد از اين كودك ديدم كه اين بار پشت مادرش 
در آغوشــى بود و او هم داشت ركاب مى زد. بعدها 
فهميدم كه اين ها خانواده اى فرانسوى هستند كه 
ســال2003 از فرانسه به ســمت هلند مى روند با 
دوچرخه. اين ها 9 ســال است كه در سفرهستند 
و دو فرزندشــان را هم در همين مســافرت ها به 
دنيا آورده  بودند. اين شد كه تصميم گرفتم وقتى 

ارسالن به دنيا آمد ما هم سفرى اين مدلى برويم.

 وقتى آقاى منصوريان جريان چنين سفرى 

را براى شما تعريف كرد، بيشتر برايتان جالب 
و هيجان انگيز بود يا مثل همه مادرها، نگران 
فرزندتان شديد و در مقابل اين مسئله دچار 

ترديد شديد و گارد گرفتيد؟
(هاشم نيا) قبل از اين كه مادر بشوم، اين جريان خيلى 
برايم هيجان انگيز و جالب بود و به آن فكر مى كردم. 
بعد از به دنيا آمدن ارسالن، ترديد من براى شروع 
اين سفر بيشتر شد. باالخره آن عواطف و احساسات 
مادرانه كمى دســت و پايم را مى بست و مدام فكر 
امنيت بچه بودم؛ براى همين نياز داشتم كه احسان 
كمى به من زمان بدهد تا بيشتر فكر كنم. اما وقتى 
كم كم وسايل مسافرت را خريديم، بويژه تريلرى كه 
مخصوص ارسالن بود، و چند دورى در شهر زديم، 
تقريباً مطمئن شدم كه همه چيز تحت كنترل است 
و اتفاقى براى بچــه ام نمى افتد. با خودم مى گفتم 
كه بريم ببينيم چه طور مى شود. البته همين اآلن 
هم هنوز آن ترديد با من هســت و اگر يك درصد 
احساس كنيم كه ادامه سفر براى ارسالن دشوار و يا 

خطرناك است، قطعاً تمامش مى كنيم.

 اين مســافرت چه فايده اى براى شما و 
از همه مهم تر براى پســرتان دارد؟ اصًال 
مى ارزيد رنج اين سفر را به جان بخريد، با 

اين همه استرس و نگرانى؟
سفر بيشــتر از آن كه براى ما فايده داشته باشد، 
براى ارسالن دارد. پســر ما اآلن در سنى هست 
كه تــازه دارد همه چيز را درك مى كند و با آن ها 

رو به رو مى شود. ســفر دور ايران، اين فرصت را 
به او مى دهد كه با آدم هاى زيادى مراوده داشته 
باشــد، محيط هاى بزرگ تر ومتنوع ترى را درك 
كند. جداى از اين ها ارســالن در اين سن وسال 
مستقيم و بى واسطه دارد طبيعت را لمس مى كند. 
شــما نمى دانيد وقتى كه باد بــه برگ درختان 

مى خورد، اين بچه چه ذوقى مى كند! 

 ولى احتماالً به خاطــر كارى كه داريد 
مى كنيد، كلى بازخورد منفى گرفته باشيد و 
دعوايتان كرده باشند كه شما به اين طفل 

معصوم ظلم مى كنيد.
(هاشم نيا) دقيقاً همين طور است. يك عده به ما 
مى گويند شما داريد به بچه تان ظلم مى كنيد كه 
او را اين همه ســاعت در تريلر مى گذاريد و به او 
هيچ اهميتى نمى دهيــد. درحالى كه اين تصور 
كامالً غلط و اشــتباه اســت. از صبح كه ما بيدار 
مى شويم و ركاب مى زنيم، ارسالن اگر بيدار باشد، 
بيشتر از يك ساعت و نيم در تريلرش نخواهد بود. 
بيدار كه مى شــود و ناراحتى اش را ابراز مى كند، 
يك جايى توقف و به اموراتش رسيدگى مى كنيم. 
ما هيچ ترسى نداريم كه از برنامه سفرمان عقب 
بيفتيم. چون كسى كه نوع سفر ما و برنامه اش را 
تعيين مى كند، ارسالن است نه كس ديگر. گاهى 
پيش آمده كه ما دو سه ساعت كنار جاده در سايه 
ايستاده ايم تا ارسالن شــير و غذايش را بخورد، 
بازى اش را بكند و وقتى قشــنگ ســِرحال شد، 

آن وقت راه بيفتيم و مســير را ادامه بدهيم. البته 
براى خودمان حد وحدودى تعيين مى كنيم كه 
فالن روز به كجا برسيم. اگر طبق نظم نتوانيم جلو 
برويم، مسير جايگزين براى اقامتمان حتماً تعيين 
مى كنيم كه بين راه نمانيم. در كل مسافت ها را 
طورى تعيين مى كنيم كه نه پسرمان خسته شود 

و نه ما نتوانيم به اهداف تعيين شده مان برسيم. 

 قبل از شــما، خانواده ديگرى در ايران 
اقدام به چنين سفرى كرده بودند يا خانواده 
منصوريان به نوعى ركــورد دار اين مدل 

مسافرت كردن هستند؟
ما اولين خانواده ايرانى هستيم كه داريم با بچه زير 
يك ســال ايرانگردى مى كنيم. البته بعد از ما يك 
زن وشوهر كه فيلم و عكس هايمان را در صفحات 
فضاى مجازى ديده بودند، مشتاق شدند كه اين 
كار را شروع كنند و كردند. سفر آن ها نهايتاً دو سه 
روزه است و بچه شان هم اگر اشتباه نكنم سه ساله. 

 شــما يك صفحــه پربازديــد هم در 
اينستاگرام داريد، براى سفرتان اسم انتخاب 
كرديد به هرشهر كه مى رويد كلى پيكسل 
كه نشان سفرتان را روى آن چاپ كرده ايد 
به همه هديــه مى دهيد. همه اين ها قبل از 

سفر برنامه ريزى كرده بوديد؟
بله؛ از همان روز اولى كه ســفر را شروع كرديم، 
راه اندازى صفحه اى در فضــاى مجازى، انتخاب 

نام براى مسافرتمان، چاپ كاله، لباس، پيكسل، 
طراحى نشان سفر و يك سرى كارهاى نرم افزارى 
ديگر در برنامه مان بود. البته بنابه داليلى همه اين 
كارها را در دقايق آخر انجــام داديم تا نظرات و 
صحبت هاى بقيه، روى كارمان تأثير نگذارد. ضمن 
اين كــه صفحه ما و همه اتفاقاتى كه از روز اول از 
سر گذرانديم، مرجع خوبى است براى كسانى كه 
مى خواهند چنين ســفرى را شروع كنند. اين را 
هم تا يادم نرفته بگويم كه «چرِخ زندگى ما» نام 

مسافرت سه نفره مان است. 

 اين مسافرت جذاب سه نفره قرار است 
چند وقت طول بكشد؟

زمانى كه براى سفرمان مشخص كرده ايم حدود 
يك ســال اســت. اما من خيلى از چيزهايى كه 
به سفر مربوط اســت را كليشه نمى كنم. چون 
خود هدف مسافرت ما شكســتن همين تابوها 
و كليشــه هاى فكرى اســت. اين كه مى گوييم 
مى خواهيــم دور ايــران را بگرديم، معنايش اين 
نيست كه حتماً دور تادور كشور را بگرديم. قصد 
داريم كه 12ماه در ايران گردش كنيم و همه جا 
را ببينيم. مثالً شايد از شمال كشور بياييم سمت 
استان هاى مركزى تر و نرويم غرب. در اين ميان 
هرچندوقت يك بار تنفسى مى گيريم وبراى ديدن 

خانواده هايمان به مشهد مى آييم.
(هاشــم نيا) ببينيــد مــا هيــچ الــزام وبايدى 
براى خودمــان تعيين نكرديم كــه خب چون 
21فروردين1397 ســفر را شروع كرديم، حتماً 
هم در همين تاريخ تمامش كنيم. شــايد قبل از 
سال جديد مسافرتمان تمام شود. چون قرارنيست 

ركورد شكنى كنيم. 

همه چيز از يك عكس شروع شد!

 احســاِن منصوريان، يك طبيعت  گرد 
دوچرخه سوار بود يا آن اوايل اصالً ميانه اى 

با دوچرخه نداشتيد؟
من از ســال1380در بهترين سن ممكن، با يك 
گروه  كوهنوردى آشنا شــدم. آن زمان كليه ام را 
به خاطر يك بيمارى تازه عمل كرده بودم و اين 
ورزش كــردن، خيلى در بهبود پس ازجراحى، به 
من كمك كرد. آن جمعى كه من با آن ها ورزش 
كردم، بيشترشان پيشكسوت هاى اين رشته بودند 
و ايــن موضوع براى من خيلى مهــم بود. چون 
همين حضور اين تعداد ورزشــكار ســرد و گرم 
چشيده، باعث مى شد كه به كارها و فكر ما جهت 
بدهد. مدتى بعد از اين جريان، آرمان و هدف من 
شــد طبيعت گردى و همه اركان زندگى من را 
تحت تأثير قــرار داد. اين قدر من تصميم گرفتم 
كه همســر آينده ام هم چنين ويژگى اى داشته 
باشد و مثل خودم عاشق كوه و طبيعت باشد؛ كه 

همين طور هم شد. 

 پس پاى اين وسيله دوست داشتنى ِكى به 
زندگى تان باز شد؟

بعــد از ازدواج و پايان درس و دانشــگاه، به دليل 
مشــغله هاى زندگى، از برنامه هاى كوهنوردى و 
طبيعــت گردى كامالً دور افتــادم، تا اينكه تولد 
همسرم فرا رسيد. تصميم گرفته بودم كه هديه، 
برايش يك دوچرخه بخرم. خب من مدت ها بود 
كه دوچرخه سوار نمى شــدم، همين كادو باعث 
شــد كه من دوباره هوس دوچرخه سوارى كنم و 
بعد از مدت كوتاهى، ديدم كه چه قدر اســتفاده 
از اين وســيله شــيرين و لذت بخش است. انگار 
خاطرات دوران كودكى برايم زنده شــده بود. اين 
اتفاقات براى زمستان 1392 است. در همان روزها 
رفتم براى خودم يــك دوچرخه خريدم و برنامه 
هر شــبمان اين شــده بود برويم بلوار باهنر در 

خيابان وكيل آباد و 25-20 دور بزنيم. خيلى برنامه 
تمرينى خوبى بود. 

 بــا چــه هدفــى مى رفتيــد تمرين 
دوچرخه سوارى؟ قصد كرده بوديد كه براى 

سفر با دوچرخه آماده شويد؟
راستش را بخواهيد، پشــت دوچرخه سوارى ما، 
هيچ هدف خاصى نخوابيده بود. فقط مى رفتيم كه 
ورزشى كرده باشيم. ارديبهشت سال بعد بود كه 
يكى از دوستانمان خبر داد كه مى خواهد با جمعى 
از بچه ها از مرز ايران تا وان را ركاب بزنند. ما هم 
از خداخواسته قبول كرديم. در همان تمرين هاى 
كوتاه قبل از سفر، من وشيما، همسرم، خيلى به 
خودمان اميدوار شديم و فهميديم كه از نظر بدنى 
و تكنيكى چيزى كمتر از آن هايى كه چندين سفر 
با دوچرخه را تجربه كرده اند، نداريم. در سفر هم به 
اين نتيجه رسيديم كه ما دونفرى اين قدر توانايى 
داريم كه خودمان به تنهايى با دوچرخه سفر كنيم. 

يك برنامه هم ريختيم براى مسافرتى سنگين تر و 
دورتر. از لب مرز تا آنتاليا. 

 انگار بعد از مدت كوتاهى دوچرخه شده 
بود، عضو جدانشدنى زندگى شما دو نفر.

دقيقاً. ازيك جايى به بعد دوچرخه واقعاً شده بود 
عضو جدانشــدنى زندگى من و شيما. پاى ثابت 
همه برنامه ها هم بوديم. جورى شــده بود كه از 
وقت و كار و انرژى مان مايه مى گذاشــتيم تا اين 
برنامه ها سر و شكل درست و حسابى به خودش 
بگيرد. خيلى از زمان هايى كه مى توانســتم براى 
كار و درآمدم بگذارم، صرف دوچرخه ســوارى و 
برنامه هايــش مى كردم؛ و خداراشــكر موفق هم 
بوديم. وقتى بچه ها عشق و عالقه ما را مى ديدند، 
آن ها هم مصمم تر مى شــدند و ســفت و محكم 

برنامه ها را ادامه مى دادند. 

 گفتيد كه بعد از سفرتان به تركيه، تصميم 

گرفتيد كه زن و شوهرى مسير طوالنى ترى 
را در اين كشور ركاب بزنيد. موفق شديد آن 

سفر را برويد يا نه؟
بلــه؛ ســفر ديگــرى هــم رفتيم. يك مســير 
1800كيلومترى از آنتاليا تا اســتانبول كه اتفاقاً 

كنار دريا بود را رفتيم و ركاب زديم.

ايرانى  سايكل توريست هاى  بيشتر  چرا   
مثل شما در مســافرت هاى اوليه شان، اين 

كشور را انتخاب مى كنند؟
بقيــه را خيلى در جريان نيســتم، اما يك دليل 
انتخــاب تركيه، به قول معــروف قلق گيرى بود 
براى ســفرهاى آينده و ارتباط با اقوام مختلف از 
طرفى اين كشــور از نظر فرهنگى و زبانى تقريباً 
به ما نزديك است و كمتر براى يك دوچرخه سوار 
مشــكل خاصى پيش مى آيــد. مهم ترينش هم 
اين بود كه با يك مليت و قوميت جديدى آشــنا 
مى شــديم. اين ســفر براى ما خيلى جالب شد. 

چون داشتيم از مسيرى عبور مى كرديم كه كلى 
اتفاق تاريخى در آن جــا رخ داده بود. از اصحاب 
كهف در افسوس گرفته تا قصر و داستان كلئوپاترا 
در آنتاليا و افســانه تروا در نزديكى چاناكاله. يك 
جورايى سفرى تاريخى رفتيم و از قضا گشتى هم 
در موزه هاى اين شهرها مى زديم. اين سفر حدوداً 

45 روز طول كشيد.

 و بعد از اين برنامه، براى مسافرت در ايران 
متقاعد شده بوديد و انگيزه داشتيد يا نه؟

هنوز برنامه  و حتى انگيزه اى براى ســفر در ايران 
نداشــتيم. به اين دليل كــه اوالً رفتار ترافيكى 
دركشور ما كمى متفاوت تر با بقيه نقاط دنياست. 
برخى معضــالت و محدوديت هاى اجتماعى كه 
ناخودآگاه به ما تحميل مى شد، متقاعدمان كرده 
بود كه در آن بازه زمانى قيد سفر در ايران را بزنيم. 

 پس ِكى اولين سفر با دوچرخه در ايران را 
تجربه كرديد؟

سال 1395، اولين سفر داخل ايرانمان با دوچرخه 
را رفتيم. چندنفر از بچه هايى كه تازه به جمعمان 
اضافه شــده بودند، دوســت داشــتند مسافرت با 
دوچرخه را تجربه كنند. پاييز با همان جمع رفتيم 
شمال. يك سفر ده- دوازده روزه از گرگان تا آستارا. 
يكى از خاطرات جالب ما در اين سفر، همراهى خانم 
كامرانيان بود. ايشان در دهه هفتم زندگى اش است و 
از اروپا تا آفريقا رفته و گشته است، اما نه با دوچرخه. 
در كوهنوردى استاد من محسوب مى شود. سفر با 
دوچرخه اين قدر ضريب نفوذ دارد كه ايشــان بعد 
از آن سفر كه به خاطر آسيب ديدگى اش نيمه تمام 
ماند، همه دوره هاى مربوط به دوچرخه ســوارى از 
تعمير گرفته تا امداد را گذراند و سفرهايش را شروع 
كرد. هم داخلى و هــم خارجى. انگار كه يك روح 

تازه اى در وجودش دميده شد.
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 مردم/ حامد كمالى  سفرشان در نگاه اول هيچ فرقى با بقيه كسانى كه اآلن 
دارند با دوچرخه ايرانگردى و جها نگردى مى كنند، ندارد. 

يك زن و شوهر كه دوچرخه برداشته اند و مى خواهند يكساله كل ايران 
را بگردند. مثل خيلى هاى ديگر كه همين اآلن درجاده ها مشــغول سفر 
هستند. اما اين طور نيست. اما ســفر اين زن و شوهر با بقيه يك تفاوت 

خيلى بزرگ دارد.

آن تفاوت هم ارسالِن تازه يكســاله شده است كه زمان شروع اين سفر 
بيشتر از هفت هشت ماه نداشته. البته احسان منصوريان و شيما هاشم نيا، 
پدر و مادرش، قبل از بــه دنيا آمدنش تصميم گرفته بودند كه هم اولين 
خانواده ايرانى باشــند كه با بچه زير يك سال آن هم با دوچرخه به سفر 
مى روند و هم اينكه تجربه تكرارنشدنى اى به فرزندشان هديه بدهند تا 

خيلى زود از شر زندگى شهرى راحت شود. 

ماجراى اولين خانواده سايكل توريست ايرانى 
كه با كودك هشت ماهه شان در حال ايرانگردى هستند

دوِر ايران با ارسالن
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يادداشت

نكته

حجت االسالم نوراللهيان، عضو هيئت علمى 
دانشگاه تربيت مدرس

اگر مــا فرهنگ علوى را از 
افرادى كه از صدر اســالم 
تاكنــون از ايــن فرهنگ 
نوشــته اند  و  گفته انــد 
مانند عالمــه حلى، عالمه 

سيدقاضى نوراهللا شوشترى و عالمه سيدشرف الدين 
جبل عاملى بياموزيم يك نوع فرهنگ سازى اتفاق 
مى افتد، اما اگر اين فرهنگ را از نوشته هاى بازارى 
و سخنرانى هاى بى محتوا برگيريم فرهنگ سازى به 
شــكل ديگرى صورت مى گيرد. راه درست معرفى 
على بن ابيطالب(ع) بازگشــت بــه متون صحيح 
است، متونى كه به تفرقه و اختالف دامن نمى زند. 
متونى كه از على(ع) چهره مناسب با يك پيشواى 
عدالتخواه، انسان پيشتاز عرصه هاى مختلف علم و 
فرهنگ ترســيم مى كند. جايگاه اميرالمؤمنين(ع) 
در علم تفســير آنچنان است كه ابن عباس با همه 
عظمتش كه مفســر بزرگ تاريخ اســالم است در 

پيشگاه حضرت احساس شاگردى مى كند. (ايكنا)

راه درست معرفى 
على بن ابيطالب

آيت اهللا مظاهرى، رئيس حوزه علميه اصفهان:
مرحــوم كلينــى در جلد 
روايتى  كافــى  اصول  دوم 
را نقل كرده اســت كه نزد 
اهــل دل بســيار اهميت 
دارد. ابان بــن تغلب از امام 
باقــر(ع) نقــل مى كند كه 

فرمود: در معراج، پيامبر اكرم(ص) از خداوند سؤال 
كرد: پروردگارا! منزلت مؤمن در نزد تو چگونه است؟ 
خداوند متعال در پاسخ فرمود: «هر كه به دوستى از 
من اهانت كند، آشــكارا به جنگ من آمده و من به 
 يارى دوســتانم از هر چيز شتابان ترم...». اين روايت، 
حاوى چند فراز مهم و پرمحتواست. در فراز اّول اين 
روايت مى فرمايد: «هر كه به دوســتى از من اهانت 
كند، آشكارا به جنگ من آمده و من به يارى دوستانم 
از هر چيز شــتابان ترم». اين بخش از روايت، مربوط 
به اهانت به مؤمن است. قرآن كريم، افراد رباخوار را 
در حال جنگ با خداوند مى داند، اما از نظر روايات، 
كسى كه به ديگران توهين كند نيز با خدا مى جنگد. 
اين قبيل گناهان، ظلم و حق الناس است. (معارف)

اهانت به مؤمن به منزله 
جنگ با خداست

حوزه هاى  مدير  اعرافــى،  عليرضا  آيت اهللا 
علميه كشور

گرچه درباره غدير شبهاتى 
مطرح شده است، اما بيشتر 
بــزرگان و علماى مذاهب 
اســالمى اصل غدير و اين 
اتفاق بزرگ را پذيرفته اند و 

در بحث داللت و محتوا ميان آن ها اختالفاتى ايجاد 
شــده، اما قدر متيقن و پيام مشترك غدير، مورد 
توافق جمع بزرگى از علماى همه مذاهب اسالمى 

است.
در غدير يك پيام مشترك نيز وجود دارد و آن هم 
عبارت است از مرجعيت اميرالمؤمنين(ع) و خاندان 
پيامبــر(ص) در مباحث علمى و معرفتى؛ هر برادر 
مسلمانى در هر جاى عالم كه باشد ولو اينكه غدير 

را هم نپذيرد بر اين مسئله تأكيد مى كند.
در غدير يك پيام فرامذهبى و فراتمدنى وجود دارد 
و به جز با رويكرد بغض و كينه اقليتى كه راه افراط 
و تفريط را پيش گرفته اند، همه مذاهب اسالمى اين 

پيام را قبول دارند. (حوزه)

پيام غدير فرامذهبى 
و فراتمدنى است 

آيت اهللا محمدى رى شهرى، رئيس مؤسسه 
دارالحديث

بقاى  عوامل  اصلى تريــن 
«وحدت  اصل  دو  دولت ها، 
كلمه امــت و همراهى با 
امام و رهبــرى» و ديگرى 
«عدالــت» و رعايت حقوق 

مردم اســت و اگر هر كــدام از اين عوامل موجود 
نباشد، حكومت و نظام قابل دوام نيست.

در فرمايش صريح قرآن خطاب به مسلمانان همراه 
پيامبر(ص)، آمده است، همه امت هاى پيشين در 
پى ظلم بــه مردم و رعايت نكــردن حقوق مردم 
از بين رفتند و ما شــما را، جاى امت هاى قبل به 
خالفت رسانديم و اگر شما نيز با رهبر امت همراهى 

و عدالت را نيز رعايت كنيد، ماندگار خواهيد شد.
نشانه هاى ادبار و تضعيف حكومت ها در بيان روايات 
دينى اين گونه است كه در آن حكومت ها، «اصول» 
فرامــوش مى شــود و همه در پى مســائل فرعى 
مى گردند و فرومايگان مقدم داشته مى شوند و افراد 

با فضيلت عقب زده مى شوند. (حوزه)

ايجاد نارضايتى در بين مردم 
خيانت به نظام و رهبرى است 

چهره - خبر

اثر بازدارندگى ُعجب
در گفتار امام هادى

اهل بيت(ع) از همه رذايل اخالقى پاك شدند و مردم را از آن ها باز داشتند 
و روش آنان در بازدارندگى انســان ها از زشــتى ها، تبيين زيان هاى رذايل 

اخالقى بوده است.
«ُعجــب» يكى از رذايل اخالقى اســت كه بايد از آن رهايــى يافت. امام 
على النقــى(ع) در نكوهش ُعجب با روش بيان آثار آن فرموده اند: «الُْعْجُب 
صــارٌِف َعْن َطلَِب الِْعلِْم َداٍع إِلَى الَغْمــِط َو الَْجْهِل؛ ُعجب بازدارنده از طلب 
دانش و واداركننده به كوچك شــمارى ديگران و جهل اســت(بحاراالنوار 

ج 78، ص 369).
در اين حديث سه پيامد ناگوار و زيان بار ُعجب يادآورى شده است، ُعجب 
چيست؟ عالِم اخالقى مولى مهدى نراقى در تعريف ُعجب نوشته است: «هو 
استعظام نفسه ألجل ما يرى لها من صفه كمال، سواء كانت له تلك الصفه 
فى الواقع ام ال، و سواء كانت صفه كمال فى نفس االمر ام ال و قيل: هو اعظام 
النعمه و الركون اليها مع نسيان اضافتها الى المنعم؛ ُعجب بزرگ شمردن 
خويش اســت به خاطر صفت كمالى كه براى نفس خود مى بيند، چه آن 
صفت در واقع باشــد چه نباشد، و چه آن صفت در حقيقت صفت كمال 
باشــد و چه نباشد و گفته شده است: ُعجب بزرگ شمارى نعمت و اعتماد 
به آن است با فراموشى اضافه و نسبت آن نعمت به منعم و نعمت دهنده. 

(جامع السعادات، ج 1، ص 357).
ُعجب در واقع خودشيفتگى، خودبزرگ بينى، خودپسندى و از خودراضى 
بودن اســت و امكان دارد با تكبر، خود برتربينى و نپسنديدن ديگرى نيز 

همراه گردد. 
امام هادى(ع) در اين گفتار اخالقى خويش دو نقش ُعجب را در بازدارندگى 
و واداركنندگى تبيين نموده اند. توّجه و تفكر در اثر و نقش سلبى و ايجابى 

ُعجب، موجب حركت در راه رهايى از ُعجب و سازندگى خواهد شد.

 نقش سلبى و بازدارندگى ُعجب 
خودپسندى و كيش شخصيت مانع فراگيرى دانش است و انسان را از ياد 

گرفتن و آموختن علم باز مى دارد.
ُعجب عامل توقف انســان ها و باز ايستادن آنان از جهاد علمى و كوشش 
در راه كسب دانش است. ُعجب خودبسندگى، خودستايى، خودشگفتى و 

خودخواهى است و عامل عقب ماندگى و از حركت باز ماندن است.
بايد از ُعجب رهايى يافت چون راه رشــد، كمال، پيشرفت، توسعه علمى 

و رسيدن به درجات عالى علمى، تنها با رهايى از ُعجب گشوده مى شود.
امام هادى(ع) در جمله «َصارٌِف َعْن َطلَِب الِْعلِْم» فلســفه زشتى ُعجب را از 
راه تبيين اثربازدارندگى ُعجب آموزش داده اند و همگان را با روش بيان اثر 
بازدارندگى ُعجب به نبرد با ُعجب براى رهايى از اثر منفى آن فرا خوانده اند. 

 نقش ايجابى و واداركنند گى ُعجب
امام هادى(ع) در اين رهنمود اخالقى اثر دعوت گرى و واداشتگى ُعجب را 
نيز گــزارش كرده اند، ُعجب اثر الزامى و ايجابى نيز دارد. امام دهم در اين 
هشدار اخالقى دو اثر زشت ُعجب را بيان نموده اند. جمله «َداٍع إِلَى الَغْمِط َو 

الَْجْهِل» راز زشتى ُعجب را نمايان مى سازد.
غمط به معناى تحقير كردن و كوچك شمردن ديگران و كفران نعمت و 
انكار حق است. ُعجب انسان ها را به كوچك دانستن و كم شمردن ديگران 

و ترش رويى، اخم و برخورد تحقيرآميز مى كشاند.
ُعجب انسان را به تحقير، توهين و فخرفروشى وادار مى سازد، در نتيجه او 
از اداى احتــرام به ديگران، ادب، فروتنى و مهرورزى باز مى ماند و محروم 

مى گردد.
اثر ديگر خودبسندگى و خودستايى ُعجب، جهل است. انسان خودپسند 
و خود برتربين چون حاضر نيست از ديگران بياموزد و چون صفات كمال 
ديگران را نمى بيند و همه را كوچك مى شمارد در جهل مى ماند. او دانش 
انــدك خود را برتر از دانش فراوان ديگران مى شــمارد و از دانش جويى و 

علم آموزى باز مى ماند و جهل او پايدار خواهد شد.
اثــر بازدارندگى ُعجب كه انســان را از علم آموزى باز مــى دارد با اثر دوم 
وادارندگى كه جهل اســت ارتباط دارد؛ چون ُعجب بازدارنده از فراگيرى 
علم است.انسان داراى ُعجب در پى كسب علم نمى رود و در اثر ُعجب در 

جهل باقى مى ماند.

چرا شمار مساجد همنام
با «امام هادى» كم است؟

مسجد نيوز: شمار مساجد 
همنام با امــام هادى(ع) در 
تهران، در مقايســه با ساير 
چهارده معصوم(ع) بسيار كم 
است كه اين موضوع، وظيفه 
مبلغان را براى معرفى بيشتر 
شخصيت آن حضرت بيشتر 

مى كند.
بيش از 2000 مسجد در شهر تهران وجود دارد و در اين ميان، تنها 10 

مسجد مزين به نام و القاب امام على النقى (ع) هستند.
اين در حالى اســت كه در شهر تهران، 76 مسجد همنام با امام رضا(ع) 
و حضــرت معصومه(س) و 70مســجد همنام با امــام جعفر صادق(ع) 
وجود دارند و 19 مسجد در شهر تهران، مزين به  نام و القاب امام حسن 

عسكرى(ع) هستند.
شــايد بتوان گفت مظلوميت امام على النقــى(ع) و كم توجهى برخى از 
مبلغان و نهادهاى دينى در معرفى آن حضرت، يكى از مهم ترين داليل 
كم شــمار بودن مســاجد همنام با آن حضرت در تهران و احتماالً ايران 

است.
اين تفاوت نشان مى دهد مبلغان دين بايد بيش از گذشته، توجه يكسانى 
به معرفى اهل بيت(ع) و آموزه ها و سبك زندگى آن پيشوايان دين داشته 
باشــند، اين موضوعى است كه راه را براى طرح برخى شبهات درباره هر 

يك از چهارده معصوم(ع) سد مى كند.
از سوى ديگر، خيران و بانيان مى توانند توجه يكسانى به نام و القاب همه 
حضرات معصومين(ع) در ساخت مساجد داشته باشند، در اين ميان مركز 
رسيدگى به امور مساجد، سازمان تبليغات اسالمى و ساير دستگاه هاى 

متولى و پشتيبان مساجد بايد اين موضوع را به آنان يادآورى كنند.

 برنامه هــاى فرهنگــى و تبليغى امام 
هادى(ع) شامل چه راهكارهايى بود كه به 
گفته برخى مورخان شمار شيعيان 10 برابر 

افزايش يافت؟
زندگى امام هادى(ع) و موضع گيرى هاى سياسى 
و اجتماعى امام بايد به صورت جدى مورد بررسى 
قرار گيرد. بــراى تحليل ابعاد فرهنگى اقدام هاى 
امام(ع) بايد سياست هاى عباسيان در برابر شيعه 
و امامت اهل بيت(ع) مورد بررسى و تحليل واقع 

شود.

 چه اقدام هايى؟
عباســيان بخصوص در دوره متوكل عباسى كه 
هم دوره امام هادى(ع) بود، سياســت هاى ويژه اى 
عليه تشيع به كار بست. متوكل عباسى در مدت 
15 ســال همزمانى با دوره حيات امام هادى(ع) 
بيشترين دشــمنى و ســختگيرى را نسبت به 
شــيعيان و اهل بيت(ع) داشــت. سياست هاى 
متوكل باعث شد فعاليت هاى سياسى، فرهنگى و 
اجتماعى امام هادى بسيار محدود شود. فراخوانى 
امام از مدينه به ســامرا از جمله اين اقدام هاست. 
متوكل براى كنترل و زير نظر داشتن امام، ايشان 
را به سامرا فراخواند. اقدام بعدى سختگيرى بسيار 
زياد نســبت به علويان و ذريــه پيامبر(ص) بود، 
اين درحالى اســت كه خلفاى پيــش از متوكل 
نسبت به ســادات روى خوش نشان داده و شمار 
انبوهى از ســادات در پايتخت حضور داشتند. اما 
موضع تند سياســى متوكل و قتل عام بسيارى از 
شيعيان و ســادات موجب پراكنده شدن آن ها از 
مركز حكومت و مهاجرت به ايران شد. به همين 
دليل امروز ما شاهد بارگاه امامزاده هاى بسيارى در 
گوشــه و كنار ايران هستيم كه موجب گسترش 
تشيع و محبت به اهل بيت(ع) در ايران شد. اقدام 
ديگرى كه متوكل عليه باورهاى تشيع انجام داد 
دستور تخريب بارگاه امام حسين(ع) بود. از آنجا 
كه كسى حاضر نشد بارگاه امام(ع) را تخريب كند، 
متوكل يك يهودى االصل را تطميع كرد تا اين كار 
را انجام دهد، در محل بارگاه امام كشت و زراعت 
كرده و مانع زيارت عاشقان حسينى شد. هدف او 
فراموش شــدن امام حسين(ع) بود. برنامه عملى 
بعدى متوكل ممانعت از تبليغ فرهنگ شيعى بود.

 متوكل از چه تريبون هاى رسمى رسانه اى 
براى رســيدن به اهداف سياسى حاكميت 

استفاده كرد؟
متوكل عباســى تريبون هاى رسمى را در اختيار 
داشــت و با اســتفاده از اين امكان تا توانســتند 
فضايل نداشته عباسيان را مطرح كرده و جايگاه 
اهل بيت(ع) را زير سؤال بردند. يكى از تريبون ها، 
نماز جمعه بود. ائمه جماعات و خطيب هايى كه به 
نام خليفه خطبه مى خواندند و ثناگوى وى بودند، 
تا توانستند در زمينه تبليغات عليه عترت رسول اهللا 

سمپاشى كردند. 
تريبون دوم متوكل، هنر و شــعر بــود. متوكل 
شــاعران چاپلوسى را تطميع كرده و آن ها نيز در 
ازاى دريافت كيســه هاى زر و سيم براى متوكل 
شعر سرودند. يكى از شعراى بنام به نام ابى الجنوب 
ابيات فراوانى در شأن متوكل با اين مضمون سرود 
كه؛ ملك و پادشــاهى متوكل براى دين و دنياى 
مردم سالمت و آسايش است/ ميراث رسول اهللا به 
او رســيده و وارث بحق رسول اهللا هستند/ عدل و 
عدالت عباسى همه ظلم و ستم را از جامعه برده 
است/ خالفت متوكل مثل نبوت رسول اهللا از جانب 

خدا به او رسيده است.
اين اشعار داراى نكات مهمى است اينكه عباسيان، 
حكومت خود را در رديف نبوت رســول اهللا(ص) 
قــرار داده و خــود را وارث بحــق پيامبــر(ص) 
مى دانســتند و اينكه اهل بيت(ع) هيچ حقى از 
جانشــينى پيامبر ندارند. تريبون ســوم متوكل 
عباسى تأســيس حوزه هاى علميه در سامرا بود 
كه با بيش از 60هزار دانش آموخته فقط در رشته 
حديث تربيت مى شدند و ديگر از مكتب دارالكتب 
و دارالترجمه مأمون خبرى نبود. در دوره متوكل 
انديشه محور مأمون  جريان هاى روشــنفكرى و 

تعطيل شــده و تنها افرادى تربيت مى شدند كه 
راوى حديــث بودند آن هم بــدون چون و چرا! 
متوكل اين افراد خشــك مغز را بــراى ثناگويى 
خليفه به نقاط مختلف مى فرستاد. در منابع اهل 
سنت(سيوطى) آمده است كه تبليغ و دعاى اين 
60 هزار نفر در شــهرهاى مختلف براى متوكل، 
براى باال بردن موقعيت سياســى او بود. سيستم 
قضايى متوكل عباسى تريبون ديگرى براى تبليغ 
او بود زيرا قاضى القضات او شــخصى وابسته بود 
و به حكم او منصوب مى شــد و ثناگوى او بود تا 
مجرى عدالت. متوكل عباســى با استفاده از اين 

تريبون هاى رسانه اى توانست تمدن خود را به رخ 
ديگران بكشد. متوكل با 100ميليون درهم هزينه، 
12 كاخ در سامرا و شهرهاى اطراف ساخت يكى 
از آن كاخ ها هنوز برقرار اســت. او قصد داشت با 
ساخت مســجد جامع و كاخ ها و مدارس علميه 
به جامع اموى در شــام تنه بزند. اين دو نوتمدن 
اموى و عباســى با چالش «جامع علوى» در كوفه 
مواجه بودند. البته آنچه باقى ماند مســجد كوفه 
بود و از جامع عباسى و اموى جز خشتى در دنيا 

باقى نماند.

 امام هادى(ع) در برابر اين سياست هاى 
حكومت عباسى چه كردند؟

امام هادى(ع) در برابر سياست بازى متوكل دست 
به برنامه ريزى سياسى، فرهنگى و اجتماعى زد كه 
نتيجه آن گســترش فرهنگ شيعى در سرزمين 
اسالمى بود. امام همه همت خود را بر حفظ تشكل 
همســو با امامت نهادند تا جامعه را از اين بحران 
عبــور دهند و موفق شــدند. موقعيت اجتماعى 
امام هادى(ع) شرايط را به گونه اى رقم زد كه در 
تبعيد از مدينه به سامرا مانند امام رضا(ع) مورد 
اســتقبال مردم واقع شدند و نه تنها از شأن امام 

كاسته نشد بلكه در كانون توجه مردم واقع شدند. 
در حالى كه دين اسير سياست عباسيان شده بود، 
امام هادى(ع) تشكل شيعه را حفظ كردند. مسئله 
دوم هدايتگــرى امام براى قيام هايى بود كه عليه 
عباســيان به راه افتاده بود زيرا هدف اين قيام ها 
ستم ستيزى بود كه ادعاى عدالت محورى متوكل 
را ناكارآمد مى كرد. يكــى از ابعاد مهم اقدام هاى 
فرهنگى امام هادى(ع) تقويت ياران و انديشمندان 
شيعه براى مقابله با حلقه حديثى متوكل عباسى 
بود. حفظ و تقويت شبكه وكالت راهبرد ديگرى 
بود كه پيشــواى دهم انجام دادند. شبكه وكالت 
افزون بر كاربرد فرهنگــى، كاركرد اقتصادى نيز 

داشت.

 «جامعه كبيره» ميــراث فرهنگى امام 
هادى(ع) است. فلسفه وجودى اين زيارت 

چيست و چه كاركرد سياسى دارد؟
زيارت جامعه كبيره در فضاى خفقانى كه متوكل 
عباســى خود را وارث پيامبر(ص) معرفى كرده و 
قصد منزوى كردن اهل بيت(ع) را داشتند، بيان 
شــده است. در فرازهاى جامعه كبيره پاسخ همه 
ادعاهاى خليفه عباســى داده شده است. در اين 
زيارتنامه كه مرامنامه تشــيع است، امام به طور 
كامل جايگاه امامت و واليت اهل بيت(ع) را بيان 
كرده و بر همه ادعاهاى واهى متوكل خط بطالن 
كشيدند. امام در فرازهايى از زيارت جامعه كبيره 
مى فرمايند: «الســالم عليك يا اهل بيت النبوه و 
موضع الرساله و مختلف المالئكه و مهبط الوحى 

و معدن الرحمه...».
اين جمــالت دقيقاً در برابر ادعاهايى اســت كه 
متوكل دارد و خود را وارث پيامبر(ص) مى نامند، 
آن ها استدالل مى كردند كه داماد نمى تواند وارث 
باشــد و با اين سخن واليت على(ع) را زير سؤال 
مى بردند در حالى كه واليت على(ع)، يك ضرورت 

دينى است. 
امام هادى(ع) در زيارت جامعه كبيره مى فرمايند 
كه «من قادر نيستم وصف اهل بيت را بگويم، زيرا 
آن ها محل شــناخت خدا و بركت الهى و مخزن 
حكمت الهى هســتند و اســرار الهى در ســينه 
آن هاســت». در بخش هاى ديگرى از اين زيارت 

نقش تكوينى اهل بيت(ع) بيان مى شود. 
زيارت جامعه كبيره يك دوره امام شناسى است و 
برهمه شيعيان واجب است كه با محتواى ارزشمند 
آن بيشتر آشنا شوند تا به نقش امام هادى(ع) در 
فرهنگ سازى آگاه تر شوند. تالش هاى امام موجب 
شد فرهنگ شيعه چنان توســعه يابد كه شمار 
شيعيان در دوره امامت ايشان به 10 برابر افزايش 
يافت و سياست جمعيتى شيعه به ثمر نشست. از 
طرف ديگر اساس تشكل شيعى مستحكم شده 
و از دل محدوديت هاى متوكل عباسى، شيعه نه 
به عنوان يك تشــكل مذهبى، كه به عنوان يك 

مذهب مقتدر شناخته شد.

آنچه مى خوانيد

تالش هاى امام هــادى(ع) موجب 
شــد فرهنگ شيعه چنان توسعه 
يابد كه شــمار شــيعيان در دوره 
برابــر  بــه 10  ايشــان  امامــت 
افزايش يافت و سياست جمعيتى 

شيعه به ثمر نشست

معارف

آيت اهللا حبيب اهللا احمدى در گفت و گو با قدس تبيين كرد

راهبردهاى امام هادى در برابرجنگ فرهنگى عباسيان

 معارف/ نازلى مروت  امام هادى(ع) كه يكى از طوالنى ترين ادوار 
امامت را در ميان امامان معصوم(ع) دارند با 6 خليفه عباسى هم دوره 
بودند و سخت ترين دوران حيات امام با متوكل عباسى همزمان شد؛ 
خليفه اى كه شمشير دشــمنى با امامت و واليت را از رو بسته و به 
چهره سازى براى خود مشغول شد. در برابر مجموعه سياست هاى 
فرهنگــى و اجتماعى متوكل، امام هادى(ع) چند برنامه توســعه 

فرهنگى و سياســى را تدوين و اجرا كردند كه نتيجه آن گسترش 
انديشه هاى شــيعى در اوج محدوديت و افزايش شمار شيعيان در 
هنگامه قتل عام سادات بود. آيت اهللا حبيب اهللا احمدى، مدرس خارج 
فقه حوزه علميه قم و نويسنده 14 كتاب درباره سبك زندگى ائمه(ع) 
درباره شيوه سياست گذارى فرهنگى امام هادى(ع) به 

پرسش هاى قدس پاسخ داده است.

حجت االسالم والمسلمين دكتر محمدرضا جواهرى
عضو هيئت علمى دانشگاه فردوسى مشهد

درنگ
خبرگزارى تقريب: امام جمعه اهل ســنت 
پيرانشهر گفت: حديث غدير در كتاب هاى اهل 
سنت، واضح و آشكارا آمده است؛ غدير پيامى 
براى وحدت است، كلماتى را كه پيامبر(ص) 
در اين حديث مطرح مى كند، كسى نمى تواند 

انكار كند.
ماموستا «مصطفى محمودى» پيرامون حديث 
غدير و جايگاه آن در ميان اهل ســنت گفت: 
غدير در ميان اهل ســنت هم به عنوان يك 
واقعيت مطرح اســت و كســى نمى تواند آن 
را انكار كنــد. در كتاب هاى اهل تســنن در 
اين زمينه بحث شــده است كه پيامبر بزرگ 
اسالم(ص) بعد از حجة الوداع وقتى از مكه آمد، 
در جايى به نام غدير خم توقف كرد و پاالن هاى 
شترها را جمع كرده و در آنجا از مردم خواست 

به سخنانش گوش دهند.
وى ادامه داد: پيامبر دست امام على(ع) را باال 
برد و گفت: «َمــْن ُكْنُت َمْوالَُه َفَهَذا َعلٌِيّ َمْوالَُه 
اَللَُّهــَمّ َواِل َمْن َواالَُه َو َعاِد َمْن َعاَداُه َو اُنُْصْر َمْن 
نََصَرُه َو اُْخُذْل َمْن َخَذلَُه؛ هر كس كه من موالى 
اويــم، اين على هم موالى اوســت، پروردگارا 
دوســت بدار آن را كه على را دوســت دارد و 
دشمن بدار كسى را كه على را دشمن مى دارد، 
و يارى كن كسى را كه على را يارى مى كند و 
خوار كن كسى را كه در صدد خوارى او بر آيد».

ماموســتا محمودى در توضيح حديث غدير 
گفت: اين حديث در كتاب هاى اهل ســنت، 
واضح و آشكارا آمده است و اختالف در كلمه 
«مولى» است كه اهل تســنن اين كلمه را به 
عنوان دوست در نظر مى گيرند و حديث غدير 
را اين گونه معنا مى كنند كه هر كسى كه من 
را دوست خود مى داند، على را هم بايد دوست 
خود بدانــد؛ ولى اهل تشــيع در ترجمه اين 
حديث مى گويند، هر كســى كه سرپرستى و 
واليــت من را قبول دارد، بعد از من، على بر او 

واليت دارد و سرپرست او خواهد شد.
وى ادامه داد: يكى از علماى اهل تســنن در 
ســنندج به نام مردوخ كه از علماى بزرگ بود 
و با اهل تشيع مكاتباتى داشت، در كتاب خود 
مى گويد، هدف پيامبر بزرگوار اســالم از اعالم 
حديث غدير، اعالم واليت بوده است؛ آن هايى 
از اهل تســنن كه واقعيت ها را به خوبى درك 
مى كنند، مى گويند هدف رســول خدا(ص) 
اعالم واليت براى على(ع) بوده اســت و بحث 

واليت را تنها براى على(ع) مطرح كرده است.

وى گفت: در كتاب هاى اهل تســنن از جمله 
«تاج العروس» حديث «ان على منى و انا منه» 
از پيامبر اكرم(ص) ذكر شده است كه على از 
من است و من از على هستم؛ يعنى همان طور 
كه من راهنما هســتم، على هم راهنماست، 
همان گونــه كه به من احتــرام مى گذاريد، به 
علــى هم احترام بگذاريــد و همان طور كه به 
من اعتقاد داريد، على را هم باور داشته باشيد؛ 
ســپس مى فرمايد:«ان عليا منى و انا منه و هو 
ولــى كل مؤمن بعدى» يعنى على ولى همه و 
هر مؤمنى بعد از من يا همه مؤمنين بعد از من 
است. غدير پيامى براى وحدت است، كلماتى را 
كه پيامبر(ص) در اين حديث مطرح مى كند، 

كســى نمى تواند انكار كند، پيامبر خدا(ص) 
مى گويد، على از من اســت و به هر راهى شما 
را راهنمايــى كرد، از همان راه حركت كنيد و 
اين به معنى وحدت اســالمى و به اين معنى 
اســت كه از حرف على نبايد سرپيچى كنيد، 
چرا كه اگر مردم خوب فكر كنند پى مى برند، 
اهل بيت(ع) مظهر وحدت براى مردم هستند، 
حرف هاى آن ها درست بوده و اختالفى وجود 

نداشته است.
وى خاطر نشان كرد: اهل سنت هم 12 امامى 
را كه اهل تشيع به آن معتقد هستند، به عنوان 
«ولى» قبول دارند؛ «ابن حجر هيتمى مّكى» از 
علماى اهل سنت در كتاب «الصواعق» درباره 
12 امام مى گويد، همه آن ها ولّى خدا هستند 
و به خدا نزديك هســتند و حرف همه آن ها 

صحيح است و آن ها راهنما هستند.
ماموســتا محمــودى افــزود: بنابراين وقتى 
مى گويند آن ها ولى هستند، به اين معنى است 
كه افرادى با ايمان و با تقوا و مردان خدا هستند 

و غم،اندوه و ترس از آينده ندارند.

وى در ادامه به حديث ثقلين اشاره كرد و گفت: 
رســول خدا(ص) در اين حديث مى فرمايند: 
«من دو چيز گرانبها را در بين شــما به يادگار 
مى گذارم، كتاب خــدا كه برنامه زندگى همه 
مسلمانان است و كسى سعادتمند است كه به 
اين كتاب عمــل كند و ديگرى اهل بيت من 
هســتند، به آن ها توسل جوييد، علم و دانش 
را از آن هــا ياد بگيريد و با راهنمايى آن ها، راه 
درســت و صحيح انتخاب كنيد كه آن ها عالم 
و دانشمند هستند و علم من به آن ها منتقل 

مى شود».
امام جمعه پيرانشــهر افزود: همچنين رسول 
خدا(ص) در حديــث ديگرى مى فرمايند، «انا 
دارالحكمة و على بابها؛ من خانه حكمت هستم 
و على دروازه آن اســت» ايــن حديث، به اين 
معنى اســت كه علم بايد از دروازه آن انتقال 
داده شود، يا اينكه علم نزد خانواده من است و 

بايد از آن استفاده كنيد.
وى در ادامه به حديث ســفينه اشــاره كرد 
و گفت: اين حديث نيز در منابع اهل ســنت 
آمده است كه رسول اكرم(ص) فرمودند: َمَثل 
اهل بيت من در ميان شما مانند كشتى حضرت 
نوح است، هر كس به اين كشتى داخل شود، 
نجات مى يابد، و هر كس ســوار نشود و از آن 

دورى و تخلف ورزد غرق و نابود مى گردد.

ماموستا «مصطفى محمودى» امام جمعه اهل سنت پيرانشهر:

واقعيت غدير انكار شدنى نيست

تريبون هاى رسانه اى توانست تمدن خود را به رخ 
آنچه مى خوانيد

چهره سازى براى خود مشغول شد. در برابر مجموعه سياست هاى 
فرهنگــى و اجتماعى متوكل، امام هادى(ع) چند برنامه توســعه 

درباره شيوه سياست گذارى فرهنگى امام هادى(ع) به 
پرسش هاى قدس پاسخ داده است.



ورزش: ديروز  در رقابت هاى كاراته، امير مهدى زاده ، 
طراوت خاكسار و رزيتا على پور به مدال نقره رسيدند. 
پيش از اينها سجاد گنج زاده به مدال طال دست يافت و 
حميده عباسعلى برنزى شده بود. در پايان دومين روز 
رقابت هاى كاراته بازى هاى آســيايى 2018 جاكارتا، 
رزيتا على پور به عنوان آخرين نماينده ايران در مسابقات 
به مصاف رقباى خــود رفت كه با شكســت در مبارزه 

فينال، به مدال نقره اين رقابت ها دست يافت.
كاراته كاى وزن 61- كيلوگرم تيم بانوان در مبارزه فينال 
مقابل «يين ژياويانگ» از چين قرار گرفت كه در وقت 
قانونى با نتيجه 0 بر 0 متوقف شد و با قانون هانتى 
بازنده اعالم شد و در جايگاه دوم اين وزن قرار گرفت.

مهدى زاده: رئيس جمهور اندونزى مقابلم بود!
كاراته كاى وزن 60 -كيلوگرم تيــم ملى ايران گفت : 
در مسابقه فينال تنها با حريفم نمى جنگيدم و رئيس 

جمهور اندونزى مقابلم بود.
 امير مهدى زاده گفــت: همه مردم ايــران از طريق 
تلويزيون نحوه برگزارى مســابقه را ديدند و شــاهد 
تالش من براى كســب مدال طال بودند. من هر آن چه 
كه به ذهنم مى رسيد و هر تكنيكى كه بلد بودم را براى 

كسب امتياز اجرا كردم اما گويا اصال داوران ضربات من 
را نمى ديدند.

وى گفت: به جرئت مى توانم بگويم يك طال را از كاروان 
ايران گرفتند و دليل آن حضور رئيس جمهور اندونزى 
در ســالن مســابقه بود. من تنها با كاراته كاى اندونزى 
نمى جنگيدم،  بلكه رئيس جمهور اين كشور نيز مقابل 

من بود.
خاكسار: اين نقره پله اى براى رسيدن به المپيك 

بود
طراوت خاكســار كاراته كاى ايران كه موفق به كســب 
مدال نقره در وزن 55- كيلوگرم شده بود، در خصوص 
بازى فينال و رقابت با نماينده تايوان گفت: من در فينال 
نتوانستم آن برنامه اى كه داشــتم را روى حريفم پياده 

كنم. حريف من خيلى باهوش اســت. او قهرمان جهان 
است و چهار سال پيش هم در بازى هاى آسيايى قهرمان 

شده بود. 
او در خصوص اينكه اولين حضورش در بازى هاى آسيايى 
را تجربه كرده و همچنين اهداف بزرگش، عنوان داشت: 
تمام هدف من كسب ســهميه المپيك 2020  است و 
تمام اين مســابقات پله هايى هستند كه من در مسيرم 

بايد پشت سر بگذارم. 

سه نايب قهرمانى كه مى توانستند طال باشند  

روز نقره اى كاراته

ورزش: نتايج اين فصل پديده بــا يحيى گل محمدى به 
هيچ وجه قابل پيش بينى نبود. تيم مشهدى با 4 برد و يك 
شكست صدرنشين ليگ برتر اســت و همه را شگفت زده 
كرده. تنها باخت اين تيم در هفته اول مقابل پرســپوليس 
بوده اما يحيى هنوز ســوداى نيمكت پرسپوليس را در سر 

دارد.حرف هاى اخير او را مرور مى كنيم: 
*كار پرسپوليس سخت است

قطعا بازى هاى تيم پرســپوليس را نيز دنبــال مى كنم. 
پرسپوليس تيم بســيار خوبى دارد كه حتى در همين نيم 
فصل و با اينكه نتوانستند يارگيرى كنند مى تواند به عنوان 
مدعى، بازى هاى خود را دنبال كند. اما در مجموع با توجه 
به اوضاع آنها و محروميت از حضور در بازار نقل و انتقاالت 
قطعا نيم فصل سختى خواهند داشــت كه فكر  مى كنم 
اوج سختى كار آنها نيز به بازى برابر الدحيل بر مى گردد. 
پرسپوليسى ها در حالى بايد به مصاف ستاره هاى الدحيل 
بروند كه نتوانستند تيم را تقويت كنند. البته خوشبختانه 
چند بازيكن تيم قطرى هم مصدوم هستند كه فكر مى كنم 

از اين جهت پرسپوليس دچار خوش شانسى شده باشد.
* بازگشت به پرسپوليس

ممكن است بعضى ها ندانند اما من در دوران وحشتناكى 
سرمربيگرى پرسپوليسى ها را پذيرفتم. اوضاع به گونه اى 
بود كه االن نمى شــود و لزومى هم ندارد درباره آن چيزى 
گفت اما كار در تيم بسيار ســخت بود و در نهايت منجر به 

قطع همكارى مان شد. نمى دانم درباره آن دوران چه بگويم 
اما شايد روزى باز هم قسمت شد و من به پرسپوليس 

بازگشتم. 
* صدرنشينى در هفته بيست و پنجم

به بازيكنانم هــم گفته ام كه اى كاش اين شــرايط را در 
هفته هاى بيست و چهارم و بيست و پنجم داشتيم نه االن. 
ما اگر در آن هفته ها موفق شويم خودمان را به صدر جدول 

برسانيم مى توانيم با حفظ آن خودمان را آسيايى كنيم و يا 
حتى به قهرمانى برسانيم ولى در حال حاضر كار زيادى در 
پيش داريم و بايد هفته ها خودمــان را در اوج نگه داريم تا 
بتوانيم به نتيجه نهايى برسيم. نتيجه اى كه صحبت درباره 

آن از االن خيلى زود است.
*مشكالت مالى پديده

مشــكالت مالى واقعا بازيكنان ما را اذيت مى كند. شايد 
اگر اين مســائل در تيم ديگرى به وجود مى آمد مشكالت 
بســيارى در آن تيم تاكنون پيش مى آمد اما اين اتفاق در 
تيم ما نيفتاده است. به مسئوالن تيم و شهر مشهد هشدار 

مى دهم كه اگر اوضاع به همين منوال پيش برود ديگر نمى 
توان كارى كرد. مشكالت مالى در تيم نگران كننده است 
كه بايد حل شود و در صورتى كه نتوان آن را حل كرد 

كار تيم به جاهاى باريك كشيده مى شود. بازيكنان 
پديده خيلى باشــخصيت هســتند كه تاكنون اين 

مشكالت را درك كردند. 

گل محمدى :  شايد به پرسپوليس برگشتم

ايسنا: فرنگى كار خوزســتانى تيم ملى ايران با بيان اين كه 
بدترين قرعه بازى هاى آســيايى جاكارتا نصيب او شده است، 
گفت: برنامه ريزى من براى كســب مدال طال بود و اگر قرعه 
كمى جابه جا مى شد، مى توانستم به اين مهم دست پيدا كنم.

مهرداد مردانى  گفت: در وزن 60 كيلوگرم اين مسابقات پس 
از پيروزى برابر حريفى از كره جنوبى كه مدال برنز جهان را 
هم در كارنامه داشت، در دومين مبارزه برابر فرنگى كار 

ژاپنى كه او نيز عنوان دار و دارنده مدال نقره المپيك بود، كمى 
غافلگير شدم و شكست خوردم.

وى گفت: در حين كشتى با حريف ژاپنى برنامه ام را تغيير دادم 
كه غافلگير شدم و همين باعث شد كه روند مبارزه به سود حريف 
پيش برود. وى گفت:  بدترين قرعه كشتى فرنگى نصيب من شد 
و وقتى قرعه ام را ديدم به خودم گفتم نمى دانم چه حكمتى در 

اين قرعه وجود دارد .

ورزش: تيم بســكتبال 3 به 3 زنان ايران با شكست 21 بر 7 
مقابل چين از صعود به جمع 4 تيم پايانى بازى هاى آســيايى 

باز ماند.
آزاده زمانپور گفت: بچه هاى ما هر چه در توان داشتند گذاشتند 
ولى واقعا سطح بازى چين باالتر بود. ما اگر در بازى اول به تايلند 
نمى باختيم سرگروه صعود مى كرديم و مجبور نبوديم در اين 

مرحله به مصاف قوى ترين تيم بازى ها برويم.
وى گفت: در بازى اول به دليل كمبود تجربه كامال اسير جو سالن 
شده بوديم و اصال خودمان نبوديم. بايد تايلند را راحت مى برديم؛ 
اما تعداد اعزامى هاى بين المللى ما با كشورهاى ديگر واقعا قابل 
مقايسه نيست. بسكتبال 3 به 3 دختران در آغاز يك راه طوالنى 

قرار دارد و بايد خيلى بيشتر تجربه كسب كند.

مردانى:  بدترين قرعه جاكارتا نصيبم شد

زمانپور: دختران بسكتبال هرچه درتوان داشتند، گذاشتند

صادقى پس از بخشش طلبش به استقالل
از طلب ميلياردى ام گذشتم

 چون به من احترام گذاشتند
تسنيم: اميرحسين صادقى درباره جلســه  خود با مسئوالن باشگاه 
استقالل در رابطه با طلبش از اين باشگاه اظهار داشت: جلسه خوبى با 
حضور نصراهللا عبداللهى، اصغر حاجيلو، اميرحسين فتحى و دكتر امين 
نوروزى داشتيم و به خاطر بزرگ ترهاى استقالل نزديك به يك ميليارد 
از طلبم را بخشيدم و تنها اندازه مالياتم پول گرفتم. وى افزود: دوست 
نداشتم براى استقالل مشكلى به وجود بيايد و به همين دليل تاكنون 
به كميته انضباطى شكايتى نكرده بودم. با اين وجود، اصًال تصميمى 
براى بخشيدن طلبم نداشتم، اما به من كه بازيكن قديمى بودم، احترام 
گذاشتند و تماس گرفتند تا به باشگاه بروم. اگر هر مديرعامل ديگرى 

در باشگاه استقالل بود، چنين تصميمى نمى گرفتم.

الدحيل - پرسپوليس زيركولر
ورزش: احمد، سرپرست تيم فوتبال الدحيل قطر در آستانه ديدار روز 
سه شنبه با پرسپوليس در مرحله يك چهارم نهايى ليگ قهرمانان آسيا 
گفت: مى خواهيم بهترين نتيجه را كسب و در بازى رفت كار صعود را تمام 
كنيم، چون اين مسابقه خانگى اهميت زيادى دارد. از همه هوادارانمان 
براى حضور در ورزشگاه خليفه دعوت مى كنم. فوتبال دوستان قطرى 
در اين گونه رويدادهاى بين المللى هميشــه نمايندگان فوتبال قطر را 
يارى كرده اند، اين بار هم منتظر آن ها هستيم. شرايط جوى ورزشگاه هم 
بسيار ايده آل است. كولرها دماى ورزشگاه را به درجه ايده آل مى رساند 
و هواداران از اين ناحيه مشكلى نخواهند داشت به همين منظور انتظار 

داريم استقبال خوبى از اين بازى صورت بگيرد.

گلزنى قدوس 
در اولين بازى اش در لوشامپيونه 

ورزش: سامان قدوس، ستاره ايرانى جديد باشگاه «آميا»ى فرانسه در 
اولين بازى براى تيم جديدش در دقيقه 58 گل دوم را به ثمر رساند و يكى 
از عوامل برترى 4 بر يك خانگى تيم فرانسوى مقابل رمس در هفته سوم 
رقابت هاى لوشامپيونه نام گرفت.  قدوس تا دقيقه 64 در ميدان بود و ديگر 
گل هاى تيم او توسط ناهوره در دقيقه 22 و كوناته در دقايق67 و 73 به ثمر 

رسيد. تنها گل رمس هم به وسيله كافارو در دقيقه 84 زده شد.

كريمى با سپيدرود استارت زد
ورزش: سرمربى جديد تيم فوتبال سپيدرود كار خود را در اين تيم 
شروع كرد. ديروز معارفه كريمى برگزار شد و او كار خود را با حضور 
در تمرين صبح آغازكرد.  به مانند ليگ هفدهم دستيار اول كريمى در 
سپيدرود عليرضا امامى فر است. فردى كه در پرسپوليس كنار على 
كريمى بازى كرده است و سابقه مربيگرى در تيم هاى مختلف ليگ 

برترى و ليگ يك  را در كارنامه دارد. 

سه پرسپوليسى در آستانه محروميت
ورزش: پرسپوليس در شرايطى كه از كمبود بازيكن رنج مى برد بايد 
مراقب دريافت كارت در جدال برابر الدحيل باشد تا شرايط سخت تر از 
اين براى آن ها نشود. در مرحله قبلى، كمال كاميابى نيا، حسين ماهينى 
و سيامك نعمتى جزو بازيكنانى محسوب مى شوند كه در ليست فعلى 

اين تيم با دريافت كارت زرد در آستانه محروميت قرار دارند. 

چهلمين مدال به تيم ملى بسكتبال سه 
نفره رسيد

ورزش:  تيم ملى بسكتبال سه نفره كشــورمان با پيروزى مقابل 
تايلند به مقام سوم بازى هاى آسيايى دست يافت. ديدار رده بندى 
مسابقات بسكتبال ســه نفره بازى هاى آسيايى بين ايران و تايلند 
در حالى برگزار شد كه ملى پوشان كشــورمان با برترى 21 بر 7 
مدال برنز اين رقابت ها را از آن خود كردند. شــاگردان كســايى 
پور با ناداورى و شكســت مقابل چين به ديدار رده بندى رسيده 
بودند. اين چهلمين مدال و دوازدهمين برنز كاروان كشورمان در 

بازى هاى آسيايى بود.

پنجمى هندبال ايران در جاكارتا
ورزش: تيم ملى هندبال ايران در بازى هاى آسيايى 2018 پنجم شد. 
تيم ملى هندبال ايران در آخرين ديدار از بازى هاى آسيايى 2018 
به مصاف عربســتان رفت و با نتيجه 30 بر  23 به پيروزى رسيد و به 

مقام پنجمى رسيد.

اتهام بزرگ به ورزشكار قهرمان ژاپنى 
ورزش: العباســى دونده بحرينى ادعا مى كند در مســابقات دوى 
ماراتن بازى هاى آسيايى جاكارتا و در 100 متر آخر، رقيب ژاپنى در 
مسير دويدن وى را هل داده و خطا كرده و اگر اين اتفاق رخ نمى داده 
مدال طال نصيب ورزشكار بحرينى مى شده است. گريگورى كيلنزو 
مربى ورزشكار بحرينى نيز مدعى شد به اين دليل از دونده ژاپنى به 
نمايندگان فنى مسابقات شكايت كرده و در ادامه گفت: «هيراتو اينوئه 
هر زمان كه احساس مى كرد العباســى به او نزديك شده وى را هل 

مى داد و اجازه نمى داد او پيشى بگيرد.»

تفتيان ششم شد
ورزش: حسن تفتيان به جايگاهى بهتر از ششم آسيا دست نيافت. 
دونده صد متر كشورمان در فينال اين رشته با وجود تالشى كه انجام 
داد نتواست به مدال برسد. تفتيان در مراحل مقدماتى و در گروه هاى 
خود هم نتوانسته بود ركوردهاى خوبى را به جا بگذارد. رضا ملك پور 
هم در نيمه نهايى دوى 400 متر با مانع در دسته سوم مسابقات، به 

مقام پنجم دست يافت و به اين ترتيب  از دور رقابت ها كنار رفت.

حذف دور از انتظار تيم كامپوند مردان
ورزش:در ادامه مسابقات تيراندازى با كمان و در بخش كامپوند تيمى 

مردان، ايران به مصاف مالزى رفت.
 تيم كامپوند مردان در مرحله يك چهارم متشكل از اسماعيل عبادى، 
نيما محبوبى و مجيد قيدى به مصاف حريفانــى ازمالزى رفتند و با 

كسب امتياز 224از رسيدن به نيمه نهايى باز ماندند.
 مالزى با 232امتياز موفق به حضور به جمع 4 تيم شد. 

با شكست چين
تيم  ملى واليبال در نيمه نهايى 

ورزش: در ادامه رقابت هاى واليبال بازى هاى آسيايى 2018 اندونزى 
شش ديدار از مرحله حذفى برگزار شــد كه در يكى از دو بازى براى 
مشخص شدن تيم هاى راه يافته به مرحله نيمه نهايى و از ساعت 14 
تيم ملى واليبال ايران رو در روى چين قرار گرفت و موفق شد با نتيجه 
سه بر صفر به پيروزى برســد تا ضمن صعود به جمع چهار تيم برتر 

دست چينى ها را از كسب مدال كوتاه بگذارد.

ازدواج ملى پوشان تيروكمان ايران 
ورزش: در حاشيه هجدهمين دوره بازى هاى آسيايى تيروكمان كه 
در جاكارتا در حال برگزارى است پريســا براتچى و مجيد قيدى دو 
كماندار كشورمان در رشته كامپوند طى مراسمى خبر ازدواج خود 

را اعالم كردند .

برنز عجيب كرباليى
ورزش: در پنچاك سيالت در كمال شگفتى تهمينه كرباليى نماينده 
ايران در كالس D وزن 60 تا 65 كيلوگرم، در مرحله يك چهارم نهايى 
بايد به مصاف نماينده قرقيزســتان مى رفت كه به دليل عدم حضور 
اين ورزشكار، پيروز اعالم شدتا مدال برنزش قطعى شود. وى در اين 
مرحله مقابل حريفى از ويتنام قرار گرفت و شكست خورد تا به مدال 

برنز بسنده كند.

ضد حمله
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آبراموويچ چلسى را نمى فروشد
ورزش:  چلسى، ادعاهاى مطرح شــده درباره  فروش اين باشــگاه را تكذيب كرد. ادعايى كه 
توسط صفحه اقتصادى روزنامه  ساندى تايمز مطرح شــده بود.اين روزنامه ادعا كرده بود كه 
مالك چلسى، رومن آبراموويچ براى فروش اين باشگاه انگليسى چيزى در حدود 2 ميليارد پوند 
مى خواهد و براى فروش باشگاه همان متخصص آمريكايى  را استخدام كرده كه در سال 2015 
به فروش 13 درصد از سهام منچسترسيتى به سرمايه گذاران چينى كمك كرده بود. گفته شده 
سر جيم رتكليف، ثروتمندترين مرد بريتانيا در اوايل سال جارى به خريد چلسى عالقه نشان 
داده. اين خبرها در زمانى مطرح مى شود كه گفته شــده آبراموويچ بعد از 15 سال در اختيار 

داشتن مالكيت چلسى مايل است چلسى را بفروشد. 

لوئيز: كونته مى ماند، مى رفتم
ورزش: دوران دو ساله حضور كونته در چلسى با حواشى بسيارى همراه بود و برخى بازيكنان نيز 
با سرمربى ايتاليايى به اختالف خورده بودند. كونته در تابستان از هدايت چلسى كنار گذاشته 
شد و حال داويد لوئيز، صحبت هاى ويليان، هموطنش را تكرار كرد و مدعى شد كه اگر كونته 
در چلسى مى ماند، او هم اين تيم را ترك مى كرد. ستاره برزيلى گفت: « اگر مربى به حضورش 
ادامه مى داد، البته كه همه مى دانند من تيم را ترك مى كردم. انگيزه ما بايد اين باشد كه در تمام 
بازى ها به پيروزى برسيم، در تمامى رقابت ها. به اين چلسى نمى توان به شكل ديگرى نگاه كرد 

ولى ما هم در شروع يك فلسفه جديد هستيم»

فيفا ITC تيام را صادر كرد
ورزش: مهاجم سابق استقالل با عجمان قرارداد بسته و در اولين بازى فصل هم براى تيمش 
به ميدان خواهد رفت، يعنى ديدار با النصر. اين بازيكن مدارك خود را براى باشگاه فيفا ارسال 
كرد و تا روزسه شنبه ITC اين بازيكن صادر مى شود. در عين حال فيفا از باشگاه استقالل هم 
توضيح خواسته كه چرا ITC تيام را صادر نكرده اند.  به نوشته خبرآنالين، نماينده استقالل 
هم فعال در امارات حضور دارد و مشغول مذاكره با تيام و باشگاه عجمان است.پيش از اين گفته 
مى شد استقالل منتظر است تا تيام در يك بازى رســمى براى عجمان به ميدان برود تا اين 

باشگاه از بازيكن سابقش و همچنين باشگاه اماراتى شكايت كند. 

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

دوشنبه 5 شهريور هفته سوم ليگ برتر انگليس
 منچستريونايتد - تاتنهام

 ساعت: 23:30 زنده از شبكه ورزش

سهشنبه 6 شهريور ليگ قهرمانان آسيا
 الدحيل - پرسپوليس

 ساعت: 20:00 زنده از شبكه سه

ورزش در سيما

مشكى پوشان به 
خداداد واگذار شد

ورزش:  با توافق ميان عباســى و خداداد عزيزى، تيم دســته 
يكى مشكى پوشان به كميته انتقالى به رياست خداداد عزيزى 

واگذار شد.
پس از جلســه اى كه ميان اعضــاى كميته انتقالى باشــگاه 
مشكى پوشان و محمدرضا عباســى، مالك اين باشگاه برگزار 
شــد، طرفين به توافق رســيدند تا تيم دســته يكى فوتبال 
مشكى پوشــان در اختيار كميته انتقالى به رياســت خداداد 

عزيزى قرار گيرد.
آرمين رهبــر در خصوص اين جلســه اظهار كــرد: با توافق 
صورت گرفته تيم دسته يكى فوتبال مشكى پوشان به كميته 
انتقالى متشــكل از هاشــم حســينى، خداداد عزيزى، من، 
محمدمهدى برادران، رئيس هيئت فوتبال خراسان رضوى و 
يك نماينده از اداره كل ورزش و جوانان خراسان رضوى واگذار 
شد. از اداره كل ورزش استان نيز درخواست كرده ايم تا نماينده 

خود را براى عضويت در اين كميته معرفى نمايد.
وى افزود: پس از اين توافق جلســه اى بــا اصولى و فيضى، دو 
عضو شوراى شهر مشهد برگزار كرديم و توافقات بسيار خوبى 
در رابطه با آينده تيم فوتبال دســته اولى مشكى پوشان شكل 
گرفت. بر اين اساس طبق توافقى كه صورت گرفته قرار بر اين 
شــد كه تا فردا، خداداد عزيزى برنامه مدنظرش را به دوستان 
در شوراى شهر ارائه دهد تا ان شاءاهللا با همراهى دوستان ديگر 

شاهد مشكلى در اين خصوص نباشيم.

حميدرضاعرب: استقالل با تيمى كه از لحاظ قيمت هيچ 
شباهتى به تيم السد ندارد و هزينه هاى دو طرف را در هيچ 
ظرفى نمى شــود با هم قياس كرد، مصاف دارد. ديدارى كه 
اگر برنده اش نماينده ايران باشد، اتفاق مهمى رخ خواهد داد 
و استقالل به جمع چهار تيم مرحله پايانى راه خواهد يافت. 
موقعيتى كه در انتظار پرسپوليس هم قرار دارد و سرخ هاى 

پايتخت سه شنبه شب با تيم الدحيل بازى خواهند كرد. 

*اتكا به تماشاگران
ظاهرا به نظر مى رسد كه استقالل براى عبور از سد السد با اين 
داشته ها كار دشوارى دارد و نگاهى به تركيب دو تيم نيز اين 
نظريه را تا حدودى به اثبات مى رساند. اما يك ايده كهنه در 
ذهن همه ما جاى گرفته كه به غيرت ايرانى مان اكتفا كنيم و 
از ميدان بازى سربلند بيرون بياييم. يكى از نقاط اتكاى مهم 
استقالل در بازى با السد تماشــاگرانش هستند كه مديران 
اين باشگاه با فراخوان هاى پى در پى سعى در افزايش تعداد 
تماشاگران حاضر در ورزشگاه آزادى داشته و تالش مى كنند 
فضا را براى الســدى ها رعب آور جلوه دهنــد. تيمى كه با 
ستاره هايى همچون ژاوى، گابى و بونجاح در ليگ ستارگان 

قطر برد هاى 10 بر صفر را هم تجربه كرده است. تقابل با اين 
تيم قطعا براى استقالل آسان نيست. 

 *آرايش شفر
طبق آنچه از تمرين هاى اخير استقالل بيرون آمده، رحمتى 
قطعا دروازه بان است. زوج دانشــگر و منتظرى هم در قلب 
خط دفاع قرار مى گيرند. قرار است همچون بازى قبل خسرو 
حيدرى در دفاع راست بازى كند. در دفاع چپ هم احتماال 
سهرابيان نيمكت نشين مى شــود تا بار ديگر زكى پور براى 
استقالل به ميدان برود. دو هافبك دفاعى استقالل هم على 
كريمى و فرشيد باقرى هستند. زوجى كه در بازى هاى ليگ 
هرگز عملكرد مناسبى نداشته اند. 3 بازيكن هجومى هم در 
راست وريا غفورى، در پست پشت مهاجم فرشيد اسماعيلى 
و درگوش چپ با مرتضى تبريزى آرايش خواهد شــد. تك 
مهاجم هم به احتمال بسيار الحاجى گروخواهد بود. ضمن 
اينكه همام عراقى و نيوماير نيز شــانس بااليى براى حضور 
در تركيب اســتقالل خواهند داشت. اين تركيب 90 درصد 
همه آن نفراتى را تشــكيل خواهند داد كه مقابل الســد به 
ميدان خواهند رفت، اما شــفر اين قابليت را دارد كه دقيقه 
90 تصميم هايش را تغيير دهد وحتى در پست دفاع راست به 

فرشاد محمدى مهر هم دوباره اعتماد كند. آخرين احتمال 
هم اين است كه اساسا خسرو بازى نكند، وريا به دفاع راست 

برود و همام در پست گوش راست به ميدان برود. 
*استقالل بدون شكست

نكته جالب اينكه استقالل تا به حال هرگز به اين تيم قطرى 
نباخته و در بازى هاى رودررو صاحب 5 برد و 3 مساوى شده 
اســت. در ورزشــگاه آزادى نيز پيش از اين استقالل 4 بار 
ميزبان السد بوده كه صاحب 3 برد و يك مساوى شده است و 
اميدواريم امشب نيز شاگردان شفر روند خوب خود در برابر 
السد را حفظ كرده و با يك نتيجه ايده آل راهى ديدار برگشت 

كه 26 شهريورماه در قطر برگزار مى شود، شوند .
* شفر: روز ، روز ما خواهد بود

وينفرد شفر سرمربى تيم فوتبال استقالل در نشست خبرى 
پيش از ديدار تيمش برابر الســد اظهار كرد: ليگ قهرمانان 
يك اتفاق بزرگ است. تيم ما چه بازيكنان و چه كادرفنى با 

احساس مثبتى به اين بازى مى آيند. 
وى ادامه داد: السد تيمى نيست كه مقابل پرسپوليس بازى 
كرد. يك بازيكن از كره و بازيكنــى از اتلتيكو مادريد گرفته 
و قوى تر شده اســت. ما اگر به اين مرحله رسيديم به خاطر 

ذهنيت و روحيه و كار تيمى بوده اســت. همينطور بخاطر 
هواداران اســتقالل كه از ما حمايت مى كنند. ما براى اين 
بازى كامال آماده ايم اما هنوز آمادگى مان 100 درصد نشده 
زيرا پنج بازيكنمان جدا شده اند و پنج بازيكن جديد اضافه 
شــده اند. نكته مهم اين اســت كه هواداران ورزشگاه را پر 
كنند. تمامى اعضاى كادرفنى و بازيكنانمان دقيقه به دقيقه 
خوشــحالند و مرتب تكرار مى كنند روز، روز ماست. ما نياز 
به كســب نتيجه خوبى داريم تا در بازى برگشــت كارمان 

آسان تر باشد.
*سرمربى السد: حتى تساوى هم نمى خواهيم

اسوالدو فريرا سرمربى تيم فوتبال السد در نشست خبرى 
پيش از ديدار تيمش برابر اســتقالل اظهــار كرد: براى 
باخت به تهران نيامديم و 6 هفته وقت براى آماده سازى 
داشتيم. حتى تساوى هم نمى خواهيم و پيروزى براى ما 
مهم اســت چون كار خود را بايد در دو بازى انجام دهيم.
وى درباره جو ورزشگاه آزادى گفت: فردا آزادى جو خوبى 
خواهد داشت و ما اين فضا را دوست داريم. مى دانم حضور 
پرتعداد اســتقاللى ها ما را اذيت خواهد كــرد. ما براى 

هواداران بازى خواهيم كرد.

استقالل-السد، ساعت20:30

ميلياردرها 
مقابل تيم
 100 هزار نفرى

امين غالم نژاد: ميالن در ورزشگاه سن پائولو ميهمان 
ناپولى بود و در شرايطى كه تا دقيقه 49 با برترى 2-0 از 
حريف خود جلو افتاده بود، در عرض 30 دقيقه همه چيز 
را از دست داد تا اين مســابقه را با شكست 3-2 به پايان 
برساند.اين شكست دوباره مسئوالن ميالن را به فكر آوردن 
يك مربى باتجربه انداخته است و در صدر فهرست آن ها 

نام آنتونيو كونته ديده مى شود.
كونته در ماه هاى گذشته و حتى پيش از قطع همكارى 
با چلسى، بارها با باشــگاه ميالن و جانشينى رينو گتوزو 
مرتبط شــده بود. اين مربى در تورين حاضر بود و برترى 

2-0 يوونتوس مقابل التزيو را از روى سكوها نظاره كرد.
ايده اوليه آوردن كونته به ميالن متعلق به لى يونگ هونگ، 
مالك پيشــين باشــگاه و البته دو مدير سابق روسونرى 
يعنى ماركو فاسونه و ماسيميليانو ميرابلى بوده است اما 
به نظر مى رسد كارنامه ســنگين دون آنتونيو، نظر گروه 
ســرمايه گذارى اليوت (مالكان فعلى) و لئوناردو را نيز به 

خود جلب كرده است.
*عصبانيت گتوزو 

گتوزو كه بازى هفته اول تيمش در فصل جديد سرى آ 
مقابل جنوا به زمان ديگرى موكول شــده است، پس از 
قبول شكست مقابل تيم استاد سابقش كارلو آنچلوتى، 

در كنفرانــس مطبوعاتــى حاضر شــد: «در اين بازى 
چيزى كه بيشتر از همه بابتش حسرت مى خورم، اين 

است كه بعد از دريافت گل اول از ناپولى، 
ناگهان از بازى محو شــديم. بعد از 

آن گل بازيكنان ما هر كدام راه 
خودشــان را در پيش گرفتند و 
مسير را گم كردند. ما بايد ياد 
بگيريم كه چگونه اين جنبه 
از بازى مــان را ارتقا دهيم و 
من از واكنش منفعالنه اى 
كــه تيــم ام نســبت به 
گل هاى خورده نشان داد، 
ناراحتم. مســئوليت اين 
شكست را كامًال برعهده 
مى گيرم چون اگر تيم 
دچار وحشــت شده، 

ســرمربى مقصــر 
است. ما به محض 
ولين  رتــكاب ا ا
اشتباه، از تكاپو 
افتاديم و اين 

همــان اتفاقــى بود 
كه فصل گذشته هم 
بارها براى ما رخ داد.» 
گونسالو ايگواين، مهاجم 
آرژانتينــى جديد ميالن 
اولين بازى رسمى اش 
را در تركيــب اصلى 
اين تيم انجام داد اما 
در خانه تيم سابقش 
تأثير بسزايى بر روند 

بازى نداشت.
 گتوزو تأكيــد كرد: «تا 
دقيقــه 55 ايگواين نقش 
پررنگــى در بازى داشــت و 
به نوعــى در گل دوم مان هم 
نقش داشــت. بعد از آن او هم 
ماننــد ديگر بازيكنــان تيم از 
نظر جســمانى افت كرد اما من 
مطمئنــم كــه او در اين فصل 
مى تواند كمك هــاى فراوانى به 

ما بكند.»

 روزهاى بد گتوزو با روسنورى ادامه دارد

صداى پاى «كونته»  در ميالن

ورزش:
طراوت خاكسار و رزيتا على پور به مدال نقره رسيدند. 
پيش از اينها سجاد گنج زاده به مدال طال دست يافت و 
حميده عباسعلى برنزى شده بود. در پايان دومين روز 

رقابت هاى كاراته بازى هاى آســيايى 
رزيتا على پور به عنوان آخرين نماينده ايران در مسابقات 
به مصاف رقباى خــود رفت كه با شكســت در مبارزه 

فينال، به مدال نقره اين رقابت ها دست يافت.
كاراته كاى وزن 

مقابل «يين ژياويانگ» از چين قرار گرفت كه در وقت 
قانونى با نتيجه 

بازنده اعالم شد و در جايگاه دوم اين وزن قرار گرفت.

مهدى زاده: رئيس جمهور اندونزى مقابلم بود!مهدى زاده: رئيس جمهور اندونزى مقابلم بود!
كاراته كاى وزن 

در مسابقه فينال تنها با حريفم نمى جنگيدم و رئيس 
جمهور اندونزى مقابلم بود.

 امير مهدى زاده گفــت: همه مردم ايــران از طريق 
تلويزيون نحوه برگزارى مســابقه را ديدند و شــاهد 
تالش من براى كســب مدال طال بودند. من هر آن چه 
كه به ذهنم مى رسيد و هر تكنيكى كه بلد بودم را براى 

قطع همكارى مان شد. نمى دانم درباره آن دوران چه بگويم 

به بازيكنانم هــم گفته ام كه اى كاش اين شــرايط را در 
هفته هاى بيست و چهارم و بيست و پنجم داشتيم نه االن. 
ما اگر در آن هفته ها موفق شويم خودمان را به صدر جدول 

برسانيم مى توانيم با حفظ آن خودمان را آسيايى كنيم و يا 
حتى به قهرمانى برسانيم ولى در حال حاضر كار زيادى در 
پيش داريم و بايد هفته ها خودمــان را در اوج نگه داريم تا 
بتوانيم به نتيجه نهايى برسيم. نتيجه اى كه صحبت درباره 

مشــكالت مالى واقعا بازيكنان ما را اذيت مى كند. شايد 
اگر اين مســائل در تيم ديگرى به وجود مى آمد مشكالت 
بســيارى در آن تيم تاكنون پيش مى آمد اما اين اتفاق در 
تيم ما نيفتاده است. به مسئوالن تيم و شهر مشهد هشدار 

مى دهم كه اگر اوضاع به همين منوال پيش برود ديگر نمى 
توان كارى كرد. مشكالت مالى در تيم نگران كننده است 
كه بايد حل شود و در صورتى كه نتوان آن را حل كرد 

ايسنا:
بدترين قرعه بازى هاى آســيايى جاكارتا نصيب او شده است، 
گفت: برنامه ريزى من براى كســب مدال طال بود و اگر قرعه 
كمى جابه جا مى شد، مى توانستم به اين مهم دست پيدا كنم.

مهرداد مردانى  گفت: در وزن 
از پيروزى برابر حريفى از كره جنوبى كه مدال برنز جهان را 

ورزش: 
مقابل چين از صعود به جمع 

باز ماند.
آزاده زمانپور گفت: بچه هاى ما هر چه در توان داشتند گذاشتند 
ولى واقعا سطح بازى چين باالتر بود. ما اگر در بازى اول به تايلند 
نمى باختيم سرگروه صعود مى كرديم و مجبور نبوديم در اين 

مردانى:  بدترين قرعه جاكارتا نصيبم شد

زمانپور: دختران بسكتبال هرچه درتوان داشتند، گذاشتند

ذهنيت و روحيه و كار تيمى بوده اســت. همينطور بخاطر 
هواداران اســتقالل كه از ما حمايت مى كنند. ما براى اين 
 درصد نشده 
زيرا پنج بازيكنمان جدا شده اند و پنج بازيكن جديد اضافه 
شــده اند. نكته مهم اين اســت كه هواداران ورزشگاه را پر 
كنند. تمامى اعضاى كادرفنى و بازيكنانمان دقيقه به دقيقه 
خوشــحالند و مرتب تكرار مى كنند روز، روز ماست. ما نياز 
به كســب نتيجه خوبى داريم تا در بازى برگشــت كارمان 

اسوالدو فريرا سرمربى تيم فوتبال السد در نشست خبرى 
پيش از ديدار تيمش برابر اســتقالل اظهــار كرد: براى 
 هفته وقت براى آماده سازى 
داشتيم. حتى تساوى هم نمى خواهيم و پيروزى براى ما 
مهم اســت چون كار خود را بايد در دو بازى انجام دهيم.

وى درباره جو ورزشگاه آزادى گفت: فردا آزادى جو خوبى 
خواهد داشت و ما اين فضا را دوست داريم. مى دانم حضور 
پرتعداد اســتقاللى ها ما را اذيت خواهد كــرد. ما براى 

هجدهمين دوره بازى هاى
 آسيايى- جاكارتا

ورزش : كسب نتيجه تيم هايى كه طى ساليان اخير با فوتبال 
كامال دفاعى به خواسته خود رسيده اند، اكنون پرسپوليسى ها 
را مقابل الدحيل با يك درخواست مشترك مواجه كرده كرد؛ 
فوتبال كامال دفاعى. برانكو در پايان آخرين تمرين تيمش و در 
برابر ســوالى در خصوص اينكه آيا بهتر نيست در شرايط فعلى 
به دنبال نمايش تدافعى مقابل الدحيل در دوحه باشند و بازى 
را در تهران به سود خود تغيير دهند، موضعگيرى تندى به جا 
گذاشت. برانكو كه ناگهان تن صداى خود را تغيير داده بود و از 
اينكه خواسته نمايشى بزدالنه از تيمش داشته اند شاكى شده 
بود، گفت: پرسپوليس هيچ موقع دفاع نمى كند و فقط رو به جلو 
مى رود. بازى باخته ايم و بازهم خواهيم باخت اما پرسپوليس 
هميشه روى فلســفه و ديدگاه خود خواهد ماند، البته تا وقتى 

من مربى باشــم. عالوه بر اينكه ما معرف پرسپوليس هستيم 
معرف ايران هم خواهيم بود.وى با ادامه نمايش خشــن خود 
در صحبت هايش گفت: من گفتم كه ديدگاه پرســپوليس چه 
هست.  سرمربى كروات سرخپوشان اعتقادى به نمايش صرفا 
دفاعى كه البته در طول مســابقات اين فصل رقبا براى تيمش 
به اجرا گذاشــتند رضايت ندارد و نمى خواهد به هر طريقى به 
موفقيت دست يابد. پايان بخش جمالت او اين است: چرا ذائقه 
و سليقه تان تغيير پيدا كرده است؟ كســانى كه قبال خواهان 
فوتبال تهاجمى بودند االن براى فوتبال دفاعى به به مى گويند. 
اما بگوييد من، برانكو روز مرگــم خواهد بود اگر فوتبال دفاعى 
بازى كنم. شكست را به پيروزى همراه با فوتبال دفاعى   ترجيح 

مى دهم.

تسنيم: سيدجالل حســينى در خصوص ديدار پرسپوليس و 
الدحيل قطر در مرحله يك چهارم نهايى ليگ قهرمانان آســيا 
اظهار داشــت: با يك تيم پرقدرت بازى داريم كه تيمى كامل 
و متشــكل از بازيكنانى اروپايى، آفريقايى و آمريكايى اســت. 
الدحيل هم برنامه ريزى خوبى بــراى اين دوره از بازى ها كرده 
و هم سرمايه گذارى زيادى داشته است. در حالى كه ما شرايط 
ســختى داريم و تقابل ما ناعادالنه و نابرابر است. در اين فصل 
نتوانســتيم بازيكن بگيريم و بازيكنان خوب ما هم جدا شدند. 
اين شرايط برابر نيست، اما پرســپوليس هميشه پرسپوليس 
اســت و تالش خودش را مى كند. با اين حال بايد اين را در نظر 
گرفت كه كار سخت است و بازيكنان خوب ما جدا شده اند و اين 

فشار را روى بازيكنان فعلى بيشتر مى كند. كاپيتان پرسپوليس 
كه با برنامه تهران ورزشى راديو تهران صحبت مى كرد، با انتقاد 
از برنامه ريزى مسابقات ليگ، افزود: تنها نگرانى ما در خصوص 
ريكاورى اســت كه بعد از فشار مســابقات ليگ، نتوانستيم به 
خوبى ريكاورى كنيم. به ما هميشه مى گويند درباره برنامه ريزى 
صحبت نكرده و انتقاد نكنيم، اما سه روز پيش در آبادان بازى 
كرديم كه اين بازى فشــار زيادى به بدن هاى ما آورده اســت. 
متأسفانه هنوز هم نتوانسته ايم ريكاروى شويم. با اينكه يك روز 
استراحت كرديم و ديروز هم يك ريكاورى سبك انجام داديم، 
اما بازيكنان خسته هستند. اين برنامه ريزى به پرسپوليس خيلى 

ضربه زد و شايد روز سه شنبه هم بيشتر ضربه بزند.

شكست را به پيروزى همراه با فوتبال دفاعى ترجيح مى دهم

برانكو: فوتبال دفاعى، روز مرگ من است

حسينى: 
مصاف با تيم اروپايى، آفريقايى و آمريكايى نبردى  برابر نيست

برنز105  كيلوگرم وزنه بردارى به ايران رسيد
ورزش: ديروز در دسته 105 كيلوگرم وزنه بردارى محمدرضا برارى در حركت يك ضرب، سه بار پياپى در مهار وزنه 
176 كيلوگرمى موفق نشد و به همين راحتى اوت شد. اما على هاشمى در حركت يك ضرب در تالش اولش وزنه 177 
كيلوگرمى را با موفقيت باالى سر برد، در تالش دوم وزنه 181 كيلوگرمى را مهار كرد و در تالش سوم نيز در مهار وزنه 
184 كيلوگرمى موفق ظاهر شد تا پس از نماينده ازبكستان در رده دوم قرار بگيرد و اميد زيادى به كسب مدال داشته 
باشد. هاشمى در دوضرب كار خود را با مهار وزنه 219 كيلوگرمى آغاز كرد كه موفق هم بود. او در تالش دوم و سوم 
وزنه 224 كيلوگرمى را مهار نكرد تا در مجموع با ركورد 403 كيلوگرم در رده سوم قرار بگيرد و صاحب مدال برنز شود.

على هاشمى: چشمانم سياهى مى رفت
دارنده مدال برنز وزنه بردارى بازى هاى آسيايى 2018 گفت: در دو ضرب سرگيجه داشتم و اگر شرايط بدنى ام كمى 
بهتر بود، مى توانستم وزنه بردار عراق را شكست دهم و نقره بگيرم.با اين حال شكرگزارم. هاشمى ادامه داد: روسالن 
نورالدينف ازبك وزنه هاى خوبى زد. او قهرمان المپيك است اما تا االن به وزنه بردار عراقى نباخته بودم. شرايط بدنى اش 
خيلى خوب بود در حالى كه من خيلى شل بودم چرا كه كسالت داشتم. با اين حال هرچه در توان داشتم روى صحنه 

گذاشتم. اگر شرايط بدنى ام كمى خوب بود، مى توانستم او را شكست بدهم و مدال نقره را بگيرم. 
در كنفرانــس مطبوعاتــى حاضر شــد: «در اين بازى 
چيزى كه بيشتر از همه بابتش حسرت مى خورم، اين 

است كه بعد از دريافت گل اول از ناپولى، 
ناگهان از بازى محو شــديم. بعد از 

آن گل بازيكنان ما هر كدام راه 
خودشــان را در پيش گرفتند و 
مسير را گم كردند. ما بايد ياد 
بگيريم كه چگونه اين جنبه 
از بازى مــان را ارتقا دهيم و 
من از واكنش منفعالنه اى 
كــه تيــم ام نســبت به 
گل هاى خورده نشان داد، 
ناراحتم. مســئوليت اين 
شكست را كامًال برعهده 
مى گيرم چون اگر تيم 
دچار وحشــت شده، 

ســرمربى مقصــر 
است. ما به محض 
ولين  رتــكاب ا ا
اشتباه، از تكاپو 
افتاديم و اين 

همــان اتفاقــى بود 
كه فصل گذشته هم 
بارها براى ما رخ داد.» 
گونسالو ايگواين، مهاجم 
آرژانتينــى جديد ميالن 
اولين بازى رسمى اش 
را در تركيــب اصلى 
اين تيم انجام داد اما 
در خانه تيم سابقش 
تأثير بسزايى بر روند 

بازى نداشت.
 گتوزو تأكيــد كرد: «تا 
دقيقــه 55 ايگواين نقش 
پررنگــى در بازى داشــت و 
به نوعــى در گل دوم مان هم 
نقش داشــت. بعد از آن او هم 
ماننــد ديگر بازيكنــان تيم از 
نظر جســمانى افت كرد اما من 
مطمئنــم كــه او در اين فصل 
مى تواند كمك هــاى فراوانى به 

ما بكند.»

روزهاى بد گتوزو با روسنورى ادامه دارد

صداى پاى «كونته»  در ميالن
گزارش كوتاه
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ادب و هنر

كوتاه و خواندنى بازتاب

قدس آنالين: مدرسه رمان شهرستان ادب در ادامه برگزارى دوره هاى آموزشى 
تخصصى و موضوع محور در حوزه ادبيات داستانى، دوره آموزشى «زيبايى شناسى 

در فرهنگ ايرانى» را با تدريس شروين وكيلى برگزار مى كند.
 اين دوره به منظور آشنايى و شناخت اصول و فنون و رويكردهاى زيبايى شناسى 
در فرهنــگ و تمدن ايران زمين برگزار مى شــود.حضور در اين دوره براى عموم 

هنرمندان و عالقه مندان به هنر و فرهنگ ايرانى آزاد است. 
نخســتين جلســه اين دوره آموزشى سه شنبه 13 شهريور ماه 97 برگزار خواهد شد. اين دوره شامل سه 
جلســه است كه در ســه هفته متوالى برگزار مى گردد، هزينه ثبت نام 60 هزار تومان و مهلت ثبت نام تا 

11 شهريور است. 
الزم به ذكر اســت كه پيش از اين دوره هاى «روايت در جهان قصه هاى ايرانى» و «اسطوره ايرانى - رمان 
ايرانى»، «دوره داستان نويسى پيشــرفته»، «دوره كارگاه عناصر داستان»، «بوطيقاى روايت در مثنوى» 
و سلسله نشست هاى تخصصى «جهان رمان، جهان قصه هاى ايرانى» در شهرستان ادب برگزار شده بود. 

دوره آموزشى «زيبايى شناسى در فرهنگ ايرانى» برگزار مى شود

  ايرنا: هشتمين جشنواره بين المللى «دف نواى رحمت» با معرفى برترين ها در بخش هاى 
تك نوازى و اجراى گروهى در پرديس سينما بهمن سنندج به كار خود پايان داد. در آيين 
اختتاميه اين جشنواره و در بخش معرفى برترين ها، جايزه اول ويژه دبير جشنواره به گروه 
معراج نبى به سرپرستى فريد منصورى از كردستان تعلق گرفت، جايزه دوم به گروه آوين از 
يزد به سرپرستى مريم گلسرخى زاده اختصاص يافت و جايزه سوم اين بخش هم به گروه 

سفيران از سيستان و بلوچستان به سرپرستى عليرضا گلستانى اهدا شد. 

پايان هشتمين جشنواره «دف، نواى رحمت»

«نقش رنگ» به موزه فلسطين مى آيد

باشگاه خبرنگاران: پس از برگزارى نخستين دوره كتاب سال روشنايى در بخش هاى شعر 
و محاوره، دومين دوره اين رويداد ويژه «داستان» به كوشش كانون ادبى منظومه با همكارى 
نشر نزديك تر برگزار مى شود.  در اين دوره جايزه مجموعه هاى گروهى، گردآورى، ترجمه، 
نقد ادبى، گزيده داستان و... از داورى كنار گذاشته خواهد شد و تنها مجموعه هاى مستقل 
داورى خواهد شد. همچنين شركت نويسندگانى كه داراى آثار منتشر شده هستند در اين 
جايزه بالمانع است اما اگر كليت يا بخشى از مجموعه ارسالى شركت كنندگان پيشتر منتشر 

شده باشد، از داورى كنار گذاشته خواهد شد.

كتاب سال« روشنايى» فراخوان داد

مؤسســه ادبيات آيينى بى پالك با همكارى فرهنگسراى عترت و مجمع فرهنگى مذهبى 
وارث هفتمين محفل ارائه سبك ها و اشعار محرم را برگزار كرد. اين محفل روز جمعه دوم 
شهريورماه در مجتمع فرهنگى مذهبى وارث با قرائت زيارت عاشورا آغاز شد. عباس دلجو 
رئيس مجمع روضة الذاكرين تهران و جواد حيدرى رئيس مجمع شاعران اهل بيت(ع) به ذكر 
نكاتى درباره شعر آيينى و مداحى پرداختند. در ادامه شاعران جوان اشعار و نوحه هاى جديد 
خود را ارائه دادند. گفتنى است اين برنامه هر سال در نيمه اول ماه ذى الحجه برگزار مى شود.

نخستين «جايزه داستان هاى حماسى» پذيراى آثار هنرمندان سراسر كشور خواهد بود. ميثم 
مرادى بيناباج، رئيس حوزه هنرى انقالب اســالمى خراسان رضوى در خصوص 
نخســتين «جايزه داستان هاى حماسى» گفت: فردوســى به عنوان بزرگ ترين 
حماسه سراى جهان، در سرايش شاهنامه به عنوان غنى ترين منبع تاريخ اساطيرى 
ايرانيان، عالوه بر احياى زبان و ادب فارسى، مضامينى سرشار از حماسه و حكمت 

دينى را ساخته و پرداخته است. 
وى ادامه داد: فردوســى با نحوه خالقانه روايت تاريخى عصر خود، زمينه هاى فرهنگى و تمدنى ساخت ايران 
اسالمى را تحكيم كرده است كه اين الگو امروزه مى تواند سرمشق هنرمندان ما براى ساختن تصوير «گذشته، 

حال و آينده» ايران اسالمى قرار گيرد. 
رئيس حوزه هنرى انقالب اســالمى خراسان رضوى با بيان اينكه يكى از مزيت هاى ويژه بازخوانى هنرى 
فردوسى توجه جريان هنرى كشور به داشته هاى هويتى و حماسه هاى عصر حاضر است، افزود: بر همين 
اساس فراخوان نخستين «جايزه داستان هاى حماسى» در روزهاى آتى منتشر مى شود و در اين فراخوان 
پذيراى آثار نويسندگان سراسر كشور خواهيم بود. بنا بر اعالم دبيرخانه هنر حماسى در نشست خبرى كه 
سه شنبه، ششم شهريور، ساعت 10 صبح در محل آرامگاه فردوسى برگزار مى شود ابعاد مختلف دبيرخانه 
هنر حماســى و فراخوان نخستين جايزه داستان هاى حماسى با حضور جمعى از هنرمندان و داوران اين 

فراخوان تشريح خواهد شد.

محفل ارائه سبك ها و اشعار محرم برگزار شد

فراخوان نخستين «جايزه داستان هاى حماسى»

خبر

 اجراى برخى آثار دم دستى در سطح شهر به بهانه هنر مردمى راه را براى سوءاستفاده ها باز كرده است

اجراى خيابانى يا هـنر سر راهى؟!
 ادب و هنر  يكى از خواننده هاى مطرح كشــور 
چندى پيش حركتى را شروع كرد كه شايد در آغاز 
كسى فكر نمى كرد خيلى جدى باشد اما رفته رفته با 
اعــالم آمادگى هنرمندان ديگر، نوعى پويش جدى 
در حال شــكل گيرى است؛ پويشى كه شايد بعد از 
سال ها بتواند هنر را از آن شكل غيرمردمى خود كه 
منحصر به يك قشر خاص شده نجات دهد و ميان 

اقشار مختلف مردم بياورد.
اما اين تمــام ماجرا نبود. برخى كارشناســان اين 
خيابانى شدن اجراى موسيقى را حمل به بازار گرمى 
برخى هنرمندان كردند و معتقدند اگر هنرمند دلش 
براى مخاطب هنرش مى سوزد و مى خواهد هنرش 
هر چه بهتر به دســت مردم برسد چرا هزينه بليت 
كنسرت هايش را كمى كاهش نمى دهد تا در شرايط 
عادى اقشار كم درآمد هم بتوانند از آن هنر استفاده 

كنند؟
و پرسش ديگر اين اســت كه آيا هنر مردمى لزوماً 
هنرى است كه در كف خيابان اجرا شود؟ اجراهاى 
خيابانى در كدام حوزه مخاطب شناســى هنر قرار 

مى گيرد؟
رضا خراســانى، كارشناس موسيقى و مدرس آواز 
در همين زمينه گفت: ابتدا الزم اســت اين نكته 
روشن شود كه وقتى مى گويند «اجراى خيابانى» 
لزوماً معنايش اين نيست كه اين اجرا حتماً وسط 
خيابان باشد، مثًال اگر قرار شد اين كار انجام شود، 
مكان هاى زيادى مى تواند تعيين شود: پارك هايى 
كــه خانواده ها به آنجا مى آيند، فرهنگســراهايى 
كه پررفت وآمد اســت و هرجايى كه مردم در آن 
حضور چشمگيرى داشته باشــند. حتى پله هاى 
پارك را مى توانند مثل ســن ايجاد كنند تا با يك 
نظم و ترتيب و يك شكل خاص مردم به تماشاى 

هنرمندان محبوب خود بنشينند. 
خراسانى با بيان مؤلفه هاى هنر مردمى گفت: گاهى 
يك موســيقى مى تواند در استوديو ضبط شود ولى 
به نفع مردم باشــد، يعنى هنر مردمــى لزوماً اين 
نيست كه در خيابان باشد. به عقيده من هنرمندى 
كه از پول گذشــت، مى تواند بگويد مردمى اســت. 
خيلى از اوقات مى شــود موسيقى را براى خيريه ها، 
مؤسسه هاى نيكوكارى و فرهنگسراها به طور رايگان 

گذاشت تا همه مردم از هر قشرى و با هر توان مالى 
از آن لذت ببرند. اگر هنرمندى ادعاى مردمى بودن 
دارد ولى حاضر نيســت از پولش بگذرد حرفش را 

باور نكنيد. 
خراســانى با گاليه از مســئوالنى كه توانايى درك 
موقعيت هاى مهم را ندارند، گفت: من در حوزه خودم 
صحبت مى كنم و با اطمينان مى گويم متأســفانه 
مســئوالن موسيقى در ارشــاد كارشناس نيستند. 
ما تا وقتى كارشــناس متخصــص نداريم كارمان 
مى لنگد. بارها درباره مســائل مختلف با مسئوالن 
حوزه موسيقى صحبت كرديم ولى چون آن ها پشت 
ميزنشــين هستند، سر از موســيقى درنمى آورند 
و اصالً حرف ما را نمى فهمند. در چنين شــرايطى 
بدلكارها نقش اصلى را مى گيرند. اگر كسى بخواهد 
فنــى صحبت كند، عذاب مى كشــد. بــا اينكه در 

مديريت هاى مختلف مسئوالن عوض شده اند و همه 
ادوار به يك شكل نبوده است اما در كل من زياد به 

اين فضا خوش بين نيستم. 

خراســانى در پاسخ به اين پرســش كه چرا بليت 
كنســرت ها اين قدر گران است تا فقط يك طبقه 
خاص بتوانند از آن بهره مند شوند، گفت: دليل گرانى 
بليت ها اين است كه مسئوالن نمى گذارند همه كار 
كنند. اين يك اصل مسلم اقتصادى است كه در هر 
بازارى وقتى رقابت زياد شــود قيمت پايين مى آيد؛ 
موسيقى هم همين گونه است. متأسفانه اكنون بازار 
موسيقى ما و كنسرت هايى كه برگزار مى شود تنها 
دســت چند نفر است كه آشنا دارند و با رانت مجوز 
مى گيرند. مردم هم در زمينه موسيقى عطش دارند 
و همين تقاضاى زياد و عرضه كم قيمت ها را نجومى 
كرده اســت. اگر مسئوالن فضايى را ايجاد كنند كه 
هر كس بتواند هنر خودش را بدون رانت عرضه كند 
قيمت ها پايين مى آيد و در نهايت اين مردم هستند 
كه انتخاب مى كنند كنســرت چه كســى بروند. تا 

زمانى كه رانت در فضاى موســيقى باشد قيمت ها 
همين است و در اين ميان هنر نابود مى شود.

وى با اشاره به اين نكته كه اجراى خيابانى نبايد تنها 
منحصر به موسيقى شود، گفت: مى شود در پارك ها 
فضايى را فراهم كرد تا مردم نقاشــى كنند، نقاشان 
چيره دست هم آثار خود را از گالرى هاى مخصوص 
قشــر خودشــان به ميان مردم بياورنــد. بازيگران 
محبوب مردم كه فقط از تلويزيون كارهايشان ديده 
مى شود، ميان مردم بيايند و تئاتر برگزار كنند. اصًال 
هنر مال مردم است و اگر مردم كارى را نبينند، شما 
بهترين و شگفت انگيزترين آثار هنرى جهان را هم 
كه خلق كنيد ارزشى ندارد، چون هنرمند به عشق 
ديده شــدن و اعتقادش ذوق و قريحه خود را صرف 

خلق يك اثر هنرى مى كند.
طرح اجراى خيابانى برخى هنرمندان عرصه موسيقى 
در حالى اســت كه مدت هاســت برخى گروه هاى 
هنــرى با حمايت مؤسســه آفرينش هاى رضوى و 
استفاده از هنرمندان مردمى و ناشناخته، اجراهاى 
سرود موفقى با روش آكاپال در ميان مردم داشته اند و 

با استقبال خوب مخاطبان نيز رو به رو شده اند.
سيد مجتبى ذبيحى، مسئول گروه «آواى رضوان» 
مؤسســه آفرينش هاى رضــوى در همين زمينه 
گفت: گروه هاى سرود ما با استفاده از روش آكاپال 
كه در آن موســيقى كالمى جايگزيــن ابزارهاى 
موسيقى مى شود، توانسته اند صدها اجراى موفق 
در شهر مشهد داشــته باشند و با استقبال خوب 

مردم رو به رو شوند.
ايــن اجراها تا حدى موفقيت آميز بــود كه در حال 
حاضر شــهرهاى ديگرى از جمله اصفهان، شيراز، 
تهران و چند شهر ديگر نيز از اين الگو پيروى كرده و 
اجراهاى مختلفى را در شهر خودشان برگزار مى كنند 

و آن ها هم با استقبال خوب مردم رو به رو شده اند.
وى در خصــوص نحوه گزينــش هنرمندان گفت: 
هنرجويان ما همه از فضاى مســاجد و تشكل هاى 
مردمى گزينش شــده اند و ما تأكيــد داريم كه با 
اســتفاده از همين نيروها مى توان كارهاى بزرگى 
انجــام داد. نمونه آن هم همين اجراهاى اخير ما در 
مشــهد بود كه گاه آن قدر شــلوغ مى شد كه براى 

عبور و مرور عابران مشكل ايجاد مى كرد.

آنچه مى خوانيد

گروه هاى سرود ما با استفاده از 
روش آكاپال كه در آن موسيقى 
ابزارهــاى  جايگزيــن  كالمــى 
موسيقى مى شــود، توانسته اند 
صدهــا اجــراى موفق در شــهر 
بــا  و  باشــند  داشــته  مشــهد 
اســتقبال خوب مــردم رو به رو 

شوند

نشست شاعرانه هاى علوى برگزار شد
راز خلقت همه پنهان شده در عين على است

قدس آنالين: نشست شاعرانه هاى علوى 
با نزديك شدن به ايام عيد غدير با حضور 
شاعران آيينى كشــور در خانه مهر رضا 
برگزار شد. بر اساس اين گزارش، اجراى 
اين مراســم بر عهده سيدجواد شرافت از 
شاعران كشورمان بود. در ادامه منتخبى 

از اشعار اين مراسم را مى خوانيد:

سيدحميدرضا برقعى:
قصه را زودتر  اى كاش بيان مى كردم

قصه زيباتر از آن شد كه گمان مى كردم
بركه اى رود شد و موج و شد و دريا شد

با جهاز شتران كوه احد برپا شد
و از آن آينه با آينه باال مى رفت

دست در دست خودش يك تنه باال مى رفت
تا كه بعثت به تكامل برسد آهسته

پيش چشم همه از دامنه باال مى رفت
تا شهادت بدهد عشق ولى اهللا است
پله در پله از آن ماذنه باال مى رفت

پيش چشم همه دست پسر بنت اسد
بين دست پسر آمنه باال مى رفت

گفت: اين بار به پايان سفر مى گويم
«بارها گفته ام و بار دگر مى گويم»

راز خلقت همه پنهان شده در عين على است
كهكشان ها نخى از وصله نعلين على است
گفت ساقى من اين مرد و سبويم دستش

بگذاريد كه يك شمه بگويم دستش
هر چه در عالم باالست تصرف كرده
شب معراج به من سيب تعارف كرده

واژه در واژه شنيدند صدا را اما...
گفتنى ها همگى گفته شد آنجا اما

سوخت در آتش و بر آتش خود دامن زد
آنكه فهميد و خودش را به نفهميدن زد

مى رود قصه ما سوى سرانجام آرام
دفتر قصه ورق مى خورد آرام آرام

سيدجواد شرافت:
اوصاف تو از ابتدا تا انتها نور

آيينه اى، آيينه اى سر تا به پا نور
آيينه اى و خلق، حيران صفاتت
تابيده بر جان تو از ذات خدا نور

چشمى كه توفيق تماشاى تو را داشت
جسم تو را جان ديده و جان تو را نور

در حلقه عشاق تو، اى صبح صادق!
بر هر لبى گل كرده «يا قدوس»، «يا نور»

ميالد حسنى از شاعران كشــورمان با دعوت به شعرخوانى پشت 
تريبون قرار گرفت و ابيات سروده شده اش را خواند:

لب تشنه به بركه غدير آمده ايم
با شوق به محضر امير آمده ايم

ما چشم به راه دست بيعت هستيم
هرچند هزار سال دير آمده ايم

كعبه سنگى ست كه آيينه سراى تو شده
حال از شش جهت انگشت نماى تو شده

پرده  بيت كه بر دامن او چنگ زنند
به اميدى متمسك به والى تو شده

قامت نوح ز عشقت كه كمان شد تازه
حلقه  درب ورودى سراى تو شده

در دل سنگ من افتاده هواى نجفت
مثل آن چاه كه دلتنگ صداى تو شده

در بخش ديگرى از برنامه محمود حبيبى كسبى ابياتى از يك قصيده 
طويل علوى خود را براى حاضران خواند:

عمرى ست گفته ايم به عشق تو يا على:
«يا مظهر العجائب يا مرتضى على»

من كيستم كه بر سر خوانت بخوانى ام؟
شاهان عالم اند به خوانت گدا، على! 

در راه عشق، غير على در ميانه نيست
از ابتدا على ست و تا انتها على

عنقاى عشق در به در قاف قنبر است
ديگر چه سان پرد مگس عقل تا على؟

مهر: موزه فلسطين ميزبان نمايشگاه گروهى تجسمى «نقش رنگ» از گروه «نقش هنر» مى شود. 
نمايشگاه «نقش رنگ» كه ساعت 16 عصر امروز، دوشنبه 5 شهريور، با حضور عموم عالقه مندان 
در موزه هنرهاى معاصر فلسطين افتتاح مى شود جديدترين مشاركت هنرمندان گروه «نقش 
هنر» است كه تاكنون ده ها نمايشگاه گروهى را با آثار پروين معراجى در گالرى هاى پايتخت برگزار 
كرده اند. اين نمايشگاه شامل 130 اثر هنرى از 84 هنرمند در قالب ها و تكنيك هاى متنوع و در 
انواع گرايش هاى هنرى است كه نوآورى نسل جوان هنرمند را در ورود به قلمروهاى مفهومى- 

ديدارى نو و از منظر تجربه گرايى به نمايش مى گذارد. 
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بهروز شعيبى در نشست تخصصى جشنواره سالمت
با موضوع اعتياد:

«داركوب» يك زنگ خطر است
سيما و سينما: نشست تخصصى 
با  «داركــوب»  فيلم ســينمايى 
اعتياد، عصر روز ســوم  موضوع 
جشنواره فيلم سالمت با حضور 
دكتر محمد على شهركى، دكتر 
جمال شــمس، بهروز شعيبى و 
سيد محمود رضوى در سالن يك 

پرديس چارسو برگزار شد.
بهروز شــعيبى در اين نشست گفت: شرايط اجتماعى ما زاييده دو دوره 
نسلى است، نه اينكه همين امروز خلق شده باشد. رسانه ها در كشور ما در 
مورد موضوعات اجتماعى بشدت سكوت كرده اند. ما مى بينيم كه در مورد 
مسائل اخالقى و اقتصادى چنين سكوتى وجود ندارد، اما موضوعى مثل 
اعتياد يا فقر، با اينكه بخش عمده اى از جامعه را گرفتار خود كرده، اغلب 
مورد سكوت واقع شده است. شايد خيلى از افراد بپرسند كه چرا فيلم هاى 
شاد توليد نمى كنيم؟ اما اگر قرار باشد فقط لحظه اى مردم را خوشحال 
كنيم، هنرى نكرده ايم. همان طور كه موضوع دالر و مســكن امروز داغ 
است، پرداختن به موضوعاتى مانند اعتياد در سينما در درازمدت اثرات 

مثبت خود را نشان خواهد داد.
وى گفت: در مورد بحث جرم در حوزه اعتياد بايد بگويم، من ترجيح دادم 
براى ســاخت فيلم داركوب به اعتياد به چشم بيمارى نگاه كنم. بايد به 
اين نكته اشاره كنم كه فيلم ها تنها راه آموزش به مردم براى پيشگيرى 
از اعتياد نيستند. ريشه كنى اعتياد نياز به آموزش از دوران كودكى دارد. 
ضمنا ما در داركوب دنبال داليل اعتياد نبوديم چون در تحقيقات ميدانى 
نشــان داده شــد، به تعداد افرادى كه به اعتياد روى مى آورند، داليل و 
بســترهاى مختلف وجود دارد. در فيلم داركوب حتى زنانى كه در شلتر 
زندگى مى كردند؛ هزاران دليل براى روى آوردن به اعتياد داشتند. منتهى 
به پيشينه اين افراد هيچ اشاره اى نكرديم و آنهم به خاطر داليل بيشمارى 

كه براى ابتال به اعتياد وجود دارد.
بهروز شعيبى در ادامه با اشاره به اسم فيلم گفت: بهتر است به اينكه چرا 
اسم «داركوب» را براى فيلم انتخاب كرديم، نپردازم. اين پرسش خيلى از 
مخاطبان اســت، ولى من تفسير اين كار را به عهده مخاطبان مى گذارم. 
تنها چيزى كه مى توانم بگويم صدا و زنگ خطرى اســت كه داركوب در 
محيط اطرافش باقى مى گذارد و پوســته مفيد درختان را از بين مى برد. 
پوسته اى كه شــايد براى خيلى از حيوانات ديگر ضرورى باشد. درختى 
كه در بك گراند فيلم است، پوسته اش در اثر ضربات داركوب از بين رفته 
بود. اســم فيلم داركوب مانند فيلم گوزن ها از مسعود كيميايى، تفسير 
خاص خود را از سوى مخاطبان دارد. من اصالً ادعايى ندارم كه فيلم من 
موضوعى جديد است، اما بنا به اقتضاى زمان و پيشرفت سينما در دوره 
كنونى، سعى كرديم در حوزه اعتياد؛ اين معضل اجتماعى، تصويرى جديد 

و نو نشان دهيم.
شــعيبى هم اظهار داشت: ســينما مى تواند نشــانه هايى از معضالت و 
مســائل اجتماعى را مطرح كند، اما فضاى مجازى باعث شده مسائل را 
به طور عريان در جامعه ببينيم. وزارت بهداشت با كمك وزارت آموزش 
و پرورش مى تواند مسائل اجتماعى را بيشتر پررنگ كند. فيلمسازان در 
مورد موضوعات اجتماعى تنها اطالعات ميدانى دارند و تخصصى همراه 
آن ها نيست. من از مسئوالن وزارت بهداشت خواهش مى كنم براى تربيت 
مادران، پدران و كودكان به ميزان كافى اقدام هاى امن و آموزشى داشته 

باشد.

رضا پورحسين، قائم مقام سيما:
رسانه ملى براى ساخت طرح هاى «الف» 

در تنگناست
تسنيم: رضا پورحسين، قائم مقام 
ســيما اعتقاد دارد رســانه ملى 
به خاطر مشكالت بودجه اى براى 
ســاخت و به ســرانجام رساندن 
طرح هــاى بزرگ نمايشــى، در 

تنگناست.
وى گفت: مسئله بودجه مسئله اى 
است كه خيلى به سازمان صدا و سيما فشار آورده است. در همه دولت ها 
هم بودجه اى كه در شأن فرهنگ و هنر باشد واقعاً اختصاص پيدا نكرده 
است. از طرفى ديگر شرايط كشور هم به لحاظ بودجه شرايط خوبى ندارد، 

به همين خاطر قادر به سرانجام رساندن كارهاى بزرگ نيستيم.
وى در پاســخ به اين پرسش كه سرانجام «سلمان فارسى» و «موسى(ع)» 
و حتى ديگر طرح هايى كه مديران صداوســيما پيش تر وعده آن ها را به 
مردم داده اند چه مى شــود، تأكيد كرد: ايــن را بدانيد با تمام تنگناهاى 
بودجه اى و اقتصادى، رســانه ملى اهتمام دارد كه طرح هاى سنگين را 
به سرانجام برساند، حتى سناريوهاى «الف ويژه» آماده داريم كه مشكالت 
بودجه اى مانع شــده تا هرچه زودتر كليد بخورند. اميدوارم هرچه زودتر 
شاهد پيشرفت مراحل ساخت اين مجموعه ها باشيم كه خودش براى ما 

هم اميدواركننده و انگيزه بخش خواهد بود.
 

كوروش تهامى به «سرباز» مقدم دوست پيوست
به  تهامى  كوروش  سينماپرس: 
جمع بازيگران سريال «سرباز» به 
كارگردانى هادى مقدم دوســت 

پيوسته است. 
كــوروش تهامــى جديدتريــن 
بازيگــرى اســت كه بــه جمع 
بازيگــران ســريال «ســرباز» به 
كارگردانــى هادى مقدم دوســت و تهيه كنندگى محمدرضا شــفيعى 
پيوسته است. از ديگر بازيگران اين سريال مى توان به آرش مجيدى، اليكا 
عبدالرزاقى، جمال اجاللى، اسماعيل محرابى، على هاشمى،  افسانه كمالى، 

فرحناز منافى ظاهر، جواد خواجوى و مهتاب ثروتى اشاره كرد.
فيلمبردارى «سرباز» كه از مدتى قبل در خيابان ستارخان آغاز شده بود، 
بزودى به لوكيشن جديدى در منطقه احمدآباد مستوفى منتقل خواهد 
شــد. اين سريال حكايت سرباز وظيفه اى به نام يحيى و همسرش يلدا و 
رفقاى هم خدمتى اش اســت. در خالصه داستان «سرباز» آمده است:  در 
وفاى عشق تو مشهور خوبانم چو شمع/ شب نشين كوى سربازان و رندانم 
چو شمع. «سرباز» محصول مشترك گروه فيلم و سريال شبكه 3 سيما و 
سازمان سينمايى انقالب و دفاع مقدس (قرارگاه مهارت آموزى) است و در 

40 قسمت 45 دقيقه اى براى شبكه 3 سيما توليد مى شود.

 درباره آخرين وضعيت ســاخت سريال 
حضرت موسى(ع) توضيح مى دهيد؟

اين پروژه از جهات مختلــف از فيلمنامه گرفته 
كه الحمدهللا بازنويســى خوب و جذابى روى آن 
صورت گرفته تا بررسى هايى كه بايد براى شروع 
پيش توليد آن انجام شود، آماده آغاز به كار است. 
براى لوكيشــن و جانمايى دكورها و بخش هايى 
كه بايد ساخته شــود؛ در تهران و شهرستان ها، 
بررســى هاى الزم صــورت پذيرفتــه و وضعيت 
طراحى لباس هم مشخص شده است. چند روش 
براى انتخاب بازيگران كار پيش بينى شده است؛ 
يكى اينكه از بازيگران كامالً حرفه اى استفاده شود، 
ديگر اينكه از تلفيق بازيگران حرفه اى و چهره هاى 
كمتر شــناخته شده بهره ببريم و روش سوم هم 
تلفيق بازيگران ايران و خارج از كشور است كه در 

حال بررسى هستيم .

 بازيگران و عوامل اصلى سريال انتخاب 
شده اند؟

براى هر نقش، كانديداى مورد نظر انتخاب شده 
كه در زمان مناســب به همكارى دعوت خواهند 
شــد. عوامل اصلى پشــت دوربين نيز مشخص 
و دعــوت به كار شــده اند، آماده ايم كه به محض 
بررســى برآورد و انعقاد قرارداد از سوى سازمان 

صدا و سيما، مرحله پيش توليد را آغاز نماييم.

 يعنى مذاكرات با تمام عوامل ســاخت 
سريال انجام شده است؟

بله، عوامل اصلى كار انتخاب شده اند از فيلمبردار 
گرفتــه تا طراح صحنه و طراح گريم و مســئول 
جلوه هاى ويژه بصرى، گروهى از مهندسان معمار 
هم براى طراحى دكور انتخاب شده اند چون كار به 
دكورهاى بسيار عظيم، گسترده و همچنين حجم 
باالى انواع جلوه هاى بصرى رايانه اى نيازمند است. 
تالش بر آن است ضمن رعايت صرفه جويى هاى 
اصولى الزم، سريال را با نهايت كيفيت ممكن كه 
الزمه شأن موضوع ارزشمند آن است توليد كنيم. 
موضوع بســيار مهمى همچون زندگى حضرت 
موســى(ع) كه قرآن توجه ويــژه اى به آن دارد و 
اختصاص بيــش از 1000 آيه از ميان 6000 آيه 
كل اين كتاب الهى به حضرت موســى(ع) و قوم 
بنى اسرائيل شاهد آن است يعنى پنج جزء قرآن. 
آقاى سلحشور پنج ســال روى نگارش فيلمنامه 
كامل آن وقت گذاشــته بودند،اما عمرشان براى 
بازنويسى نهايى اثر كه تصميم آن را داشتند كفاف 
نداد. كمى نگران كيفيت ساختارى فيلمنامه بوديم 
كه بازنويسى توســط تيمى حرفه اى متشكل از 
فيلمنامه نويسان و كارشناسان قرآنى انجام شد تا 
اين نگرانى كامالً رفع شــود. در حال حاضر بيش 
از 80 درصد فيلمنامه به شــكل مطلوبى تحويل 

شده است.

 رويكرد ايــن اثر براى مســلمان ها و 
مخاطبين داخلى است يا ساير اديان و خارج 

كشور را هم در نظر گرفته ايد؟
بديهى اســت با توجه به صفت رحمت للعالمينى 
حضرت رســول اكرم(ص)، آورنده قرآن كريم و 
نگاه و پيام دين اســالم كه تمامى انسان ها را در 
برمى گيرد و موضوع فيلم كه به حضرت موسى(ع) 
و پيروان ايشان مى پردازد؛ اين سريال نه تنها براى 
مسلمانان جهان، بلكه براى مسيحيان و يهوديان 
جهان نيز مورد توجه اســت و به همين دليل بنا 
به توصيه بزرگانى كه در جريان ساخت اين فيلم 

قرار گرفتند؛ وحدت اديان در شــكل گيرى اين 
فيلمنامه مورد توجه بوده است. بنابراين با توجه 
به نياز مخاطبين جهانى و بنا به تجربه، پيش بينى 
مى شود اقبال مناسبى به چنين آثارى شود. اين 
مهم در مراحل نگارش فيلمنامه مورد توجه قرار 
گرفته اســت زيرا مراحل مختلــف كار، دقت و 

حساسيت خاصى را مى طلبد.

 براى اكران بين المللى اين ســريال هم 
پيش بينى هايى شده است؟

عرضه اينگونه آثار در صورت برنامه ريزى مناسب 
براى پخش آن در خارج از كشور، عالوه بر پشتوانه 
فرهنگى و اقتدار سياسى براى كشور توليد كننده، 
مى تواند منبع درآمد مناســب براى ارزآورى هم 
باشــد كه اين در راستاى سياســت هاى اقتصاد 
مقاومتى و توليد ملى به شمار مى رود. اميدواريم 
كه با ساخت اين سريال توجه مردم دنيا به مفاهيم 
ارزشــمند قرآن جلب شود؛ قرار نيست با ساخت 
اين ســريال همه مردم دنيا، مسلمان شوند بلكه 
انتظار اين است توجه آنان را تا حد امكان به قرآن 

كريم سوق دهيم.

درباره هزينه هاى ســاخت سريال هم   
توضيح مى دهيد كــه پيش بينى مالى اين 

پروژه چقدر است؟
اين ســريال يكى از پرهزينه ترين ســريال هاى 
صدا و ســيما خواهد بود و برآورد دقيق مالى آن 
در حال بررســى است. با توجه به موضوع فيلم و 
جهانشــمول بودن آن، قطعاً بازگشت سرمايه و 
سودآورى آن مشروط به اعمال تمهيدات حرفه اى 
در پخش، قابل پيش بينى است. البته آورده هاى 

معنوى همچون نشر قرآن و مفاهيم ارزشمند آن 
به سراسر دنيا به خودى خود بى نظير خواهد بود و 
ارزش هاى وااليى دارد؛ به شرط اينكه پروژه مورد 
نظر طبق برنامه ريــزى با درايت الزم با باالترين 
كيفيت ممكن توليد و در مرحله عرضه نيز اقدامات 
مربوط لحاظ شــود. يكى از اصول فيلمســازى 
حرفه اى احترام واقعى به سرمايه هاى اصلى يعنى 
مخاطبين است كه در اين راستا توليد و ارائه كارى 
از اهميت بسيارى برخوردار است. امروزه همه به 
دنبال ديدن كار خوب هستند و چنانچه مسئوالن 
و دست اندركاران و عوامل پروژه، دست در دست 
هم تصميم به عرضه مناسب اين اثر داشته باشيم، 

قطعاً به تمام اهدافى كه اعالم شده، مى رسيم. 

 چه تدبيرى براى نمايش معجزات فراوانى 
كه در زندگى حضرت موسى(ع) وجود دارد؛ 

انديشيده ايد؟
يكى از نكات مهم در داستان موسى كليم اهللا(ع)، 

به تصوير كشيدن صحنه هايى مهيج با جاذبه هاى 
سينمايى معجزات است كه البته نمايش آن ها نياز 
به امكانات و جلوه هاى ويژه عظيم و متعدد دارد. 
عالقه منديم كه مجريــان جلوه هاى ويژه اين كار 
عوامل داخل كشــور باشند؛ بديهى است با توجه 
به دستيابى به كيفيت مطلوب، شايد مجبور شويم 
از ســينماگران خارج از كشــور به عنوان مشاور 
ويژه كارگردان در امــور جلوه هاى بصرى دعوت 
به همكارى كنيم. رايزنى هايى در اين باره صورت 
گرفته اما قطعى نشده است؛ بايد توجه داشت كه 
جلوه هاى بصرى اين پروژه بسيار با اهميت، خاص 
و تأثيرگذار مى باشد و بايد از بهترين هاى داخل و 

خارج كشور استفاده كنيم. 

 لوكيشن هاى پروژه كجاست؟
تصويربردارى صحنه هاى اين سريال بنا به ضرورت 
ساختار داستان آن در صورت فراهم شدن امكانات 
و هماهنگى هاى الزم در خارج از كشــور اولويت 
اول اســت. در اين زمينه هم رايزنى هايى صورت 
گرفته اما با توجه به هزينه هاى باالى توليد فيلم و 
سريال در خارج از كشور و نگرانى از دستيابى به 
هماهنگى هاى الزم كه ناشــى از عدم شناخت و 
آمادگى الزم است؛ سعى بر آن داريم كه با استفاده 
از امكانات داخلى تا حد امكان صحنه هاى اين فيلم 
را بنا به جغرافياى متنوع و گسترده مورد نياز در 

مناطق مختلف كشورمان توليد كنيم. 

 تصويربــردارى پروژه چــه زمانى آغاز 
مى شود و مردم در چه تاريخى شاهد نمايش 

آن خواهند بود؟
در مورد شــروع تصويربردارى؛ آنچــه به من به 

عنوان تهيه كننده اثر بر مى گردد اينكه اقدامات 
الزم و كامــل براى بازنويســى جامع فيلمنامه، 
برنامه ريزى هاى الزم، انتخــاب فضاها و طراحى 
اوليه دكورها و لباس هاى پروژه و همچنين انتخاب 
و دعوت از عوامل اصلى كه جزو سينماگران مطرح 
كشور اســت و... صورت پذيرفته است به طورى 
كــه بى صبرانه در آمادگى الزم براى شــروع كار 
هستيم و تنها منتظر بررسى هاى نهايى برآورد و 
تزريق مالى از سوى سازمان صدا و سيما هستيم. 
با توجه به اهميت اين پروژه در جايگاه راهبردى 
براى كشورمان در مواجه با شرايط امروز سياسى، 
فرهنگــى، اقتصادى جهان، اميد اســت به يارى 
خالق قرآن و پشتيبانى مناسب و مدبرانه مسئوالن 
مربوط، مردم عزيز و فهيم كشــورمان در آينده 

شاهد پخش اين اثر فاخر از رسانه ملى باشند.

 با توجه به اعالم قائم مقام سيمافيلم در 
مورد عدم ارائه برآورد از سوى تهيه كننده 
به آن مركز، ايــن برآورد در چه زمانى ارائه 

خواهد شد؟
 برآورد مورد نظر ســيمافيلم طــى توافق قبلى 
مى بايست با نهايت دقت و حساسيت اينگونه آثار 
و با توجه به گستردگى پروژه در سه مرحله تنظيم 
و ارائه مى شــد كه دو مرحله آن در پايان ســال 
گذشته آماده و تحويل آن مركز شد و اصالحات 
مورد نياز آن دو بخش و محاسبات مرحله سوم كه 
براى بررسى جزئيات بيشتر و اهميت آن، نياز به 
بازديد و عمليات ميدانى الزم و نظرات كارشناسى 
متخصصين مربوط داشت؛ بالطبع زمان بيشترى را 
به خود اختصاص داد كه شنبه هفته گذشته متن 
كامل برآورد با تمامى جزئيات الزم به سيما فيلم 

ارائه شد.

 به نظر شما دليل شايعات و اخبار متناقض 
هفته هاى پيش در مورد اين پروژه چه بود؟

متأسفانه بعضى از رســانه ها به جاى خبررسانى 
مناسب و كمك براى رفع مشكالت فرهنگى كه 
ذات كارى واقعى آنان است در جست و جوى رفع 
مشكالت خود و گاهاً جوســازى هاى نامتناسب 
و مخــرب بــا تدوين هــاى ناشايســت از متن 
مصاحبه شوندگان براى جلب مخاطبين از دست 
رفته خود هستند، بنابراين پيشنهاد مى كنم براى 
رفع اين مشكل روزافزون، اهالى رسانه هاى مختلف 
براى دورى از هرگونه شــائبه و تجديد اطمينان 
الزم كه رفته رفته مورد ترديد قرار گرفته؛ چاره اى 

بينديشند. 
همچنين مســئوالن مربوط نيــز تمهيدى براى 
پيشگيرى اين ضعف مهلك اتخاذ كنند. به همين 
دليل شــخصاً ســعى دارم در مورد اين سريال و 
ساير امور فرهنگى تاحد امكان كمتر وارد فضاى 
رسانه اى شوم. الزم اســت در پايان چند نكته را 
يادآورى كنم؛ اول اينكه مديران ســازمان صدا و 
ســيما همانگونه كه باره ها اعالم كردند تمايل به 
ســاخت اين سريال دارند. دســت اندركاران اين 
پروژه نيــز براى تهيه مقدمات به ســهم خود و 
همچنين رســيدن به آمادگى الزم همانگونه كه 
قبالً اشاره كردم سعى و تالش كامل خود را به كار 
گرفته اند. اميدوارم همانگونه كه رياست رسانه ملى، 
معاون امور سيما و همچنين رياست سيمافيلم در 
جلسات مشترك، پشتيبانى و همكارى مناسب 
خود را از ساخت اين ســريال اعالم كردند براى 
عملياتى شدن مراحل ســاخت اين سريال اقدام 

كنند تا خاتمه اى بر شايعات باشد.

برش

امروزه همه به دنبــال ديدن كار 
خوب هستند و چنانچه مسئوالن و 
دست اندركاران و عوامل پروژه، 
دســت در دســت هم تصميم به 
عرضــه مناســب اين اثر داشــته 
باشــيم، قطعاً به تمام اهدافى كه 

اعالم شده، مى رسيم

سيما و سينما

«گفت و گو با سيد احمد ميرعاليى، تهيه كننده سريال «حضرت موسى

سريالى براى تمام اديان ابراهيمى

بازتاب

نشست خبرى خندوانه با حضور رامبد جوان و سيد على 
احمدى و اهالى رســانه صبح امروز در استوديو خندوانه 
برگزار شــد. او درباره مســائل مالى برنامــه «خندوانه»  
توضيحاتــى را ارائه داد و در پايان  تاكيد كرد برنامه اش تا 

عيد نوروز پخش خواهد شد.
رامبد جوان در خصوص فضاسازى هايى كه در رسانه ها و 
فضاى مجازى پيرامون شوخى ها كه به آن اصطالح عبور از 
خط قرمز مى دهند، اظهار داشت: شما رسانه اى ها بايد از ما 
حمايت كنيد تا شوخى هايى به فراخور موضوعات اجتماعى 
روز ساخته و پرداخته شود، چرا كه با كمدى و شوخى يك 
فصلى از محتواى غنى پديدار مى شــود. همه ما از سواد 
رسانه اى برخوردار هستيم و بايستى كمك كنيم ظرفيت و 
فضاى خط قرمزهاى اجتماعى ما افزايش پيدا كند. جالب 
است بدانيد كه خنداننده  شوهاى ما با شغل يا شخصيت 
خاصى شــوخى نمى كنند به همين خاطر ترجيح دادند 
با بابا، عمه و دايى خودشــان اين شوخى را داشته باشند 
كه كســى اعتراضى نكند تا اين كار بزرگ و كمدى فاخر 
زير ســؤال برود. وى در پاسخ به اين سؤال مبنى بر اينكه 
در فصل آينده كه قرار اســت جشنواره تئاترهاى كمدى 
در خندوانه اتفاق بيفتد با كار تئاترى كه برنامه «شــبى با 
عبدى» انجام مى دهد موازى كارى نخواهد داشت، افزود: 
قطعاً نوع پرداختن ما به تئاترهاى كوتاه يا بلند در برنامه 
خندوانه كه در فصل بعدى روى اسپيس برنامه خندوانه 
انجام خواهد شــد با هر برنامه بخصوص با شبى با عبدى 
فرق خواهد داشت. اصوالً به خالقيت ها و ايده ها در برنامه ها 
احتــرام مى گذاريم و كار جديدى به مردم عرضه خواهيم 

كرد و از كليشه و تكرار فرار مى كنيم.
على احمدى تهيه كننده برنامه خندوانه در پاسخ به سؤالى 
مبنى بر اينكه در برخى محافل رسانه اى مبالغ هنگفتى 
از ميزان دريافتى خندوانه از اسپانسرها بخصوص روبيكا 
مطرح مى شود و حتى گفته مى شود با هر دفعه تبليغ يك 
اهدايى ميليونى به مجرى برنامه اختصاص پيدا مى كند،  
تأكيد كرد: اسپانســرها چه روبيكا، هفت هشتاد، اسنوا و 
يا ايرانســل كه تاكنون حمايتگرهاى برنامه هاى خندوانه 
بوده اند براى ورود به تلويزيون و داشتن تبليغات تلويزيونى 
بايستى پيشتر يك فرايند ادارى در سازمان صدا و سيما 
بگذرانند و قراردادى با بازرگانى رسانه ملى منعقد كنند. 
ميزان دريافتى در شــوراى نرخ گذارى و اجزاى مختلف و 
مرتبط صدا و ســيما مشخص مى شود و وجوهشان را نيز 
مستقيماً به حساب شبكه ها و برنامه ها واريز نمى كنند. ما 
به مسئول شبكه و مسئولين مرتبط در صدا و سيما طى 

جلساتى پيش برآورد ارائه مى دهيم و براساس آن برآورد 
و هزينه هايى كه به لحاظ پخــش تلويزيونى وجود دارد 
قراردادى منعقد مى شــود و براساس پيشرفت كار، ما به 
طور اقساطى برآوردمان را دريافت مى كنيم. وى در ادامه 
اضافه كرد: بين ما و اسپانسرها خارج از نظارت تلويزيون 
هيــچ اتفاقى نمى افتد مثالً هديه اى كه به ميهمان برنامه 
مى دهيم جلوى آنتن تلويزيون اتفاق مى افتد و هديه  مالى، 
جوايز قرعه كشــى و حتى هديه ادا بازى، اسپانسرها يك 
هديــه اى پرداخت مى كنند و بنده و تيم خندوانه و رامبد 
جوان تاكنون هيچ مراوده اى با اسپانسر نداشته و نداريم. 
دليل مشــخص آن اين است كه ما درآمدهاى مستقيم و 
غيرمستقيمى را با حضور اسپانسرها و پيام هاى بازرگانى 

قبل، حين برنامه و بعد از برنامه داريم. 
رامبد جوان در ادامه صحبت هاى احمدى اضافه كرد: شما 
رســانه اى ها كمك كنيد تا به اين شايعات فضاى مجازى 
دامن زده نشود كه بدون سند و مدرك هيچ كسى محكوم 
نمى شود و باز هم مى گوييم كه هيچ گاه رابطه مستقيمى 
با هيچ اسپانســرى نداشــته و نداريم و اجــازه اش را هم 
نمى دهيم. احمدى تهيه كننده خندوانه درباره اين موضوع 
كه سپاه به خندوانه بودجه داده، خاطرنشان كرد: متأسفانه 

امروز فضاى مجازى يك قــدرت بزرگ و زياد و بى قاعده 
پيــدا كرده و هر روز بدون ســند و مدرك محتواهايى را 
رسانه اى مى كند كه به برنامه ها، فيلم ها و هنرهاى نمايشى 
لطمه وارد مى شود و گاهى اوقات حيثيت افراد مورد هدف 

قرار مى گيرد.
وى در ادامــه اضافه كرد: اگر به نامــه اى كه منتصب به 
امضاى معاون هنرى ســازمان فرهنگى هنرى شهردارى 
تهران و دستور رئيس سازمان فرهنگى هنرى شهردارى 
تهران اشاره كنم كه 300 ميليون براى هر برنامه خندوانه 
پرداخت كرده اين شايعه پراكنى بدون مرز به وضوح ديده 
مى شــود. اين ها يك ســرى ادعاى كذب هستند كه به 

ساختار برنامه ها خدشه و لطمه وارد مى كنند. 
رامبد جوان درباره اختصاص بودجه اى از ســوى سپاه به 
خنداونه گفت: اصالً چرا بايد سپاه به خندوانه پول بدهد؟  
اين ها يك تمســخرى بيش نيســت كه برخى با هدف و 
برنامه مشخص اين نوع غرض ورزى ها را به راه مى اندازند، 
مثالً در سايت گفته اند عموى من سپاهى است، واقعاً پاسخ 
دادن به اين نوع شــائبه ها خسته كننده و ناراحت كننده 
اســت، چون در خيلى سال پيش عموى من در كهولت، 
در خارج از كشــور فوت كرده اســت يا در جايى گفته اند 

پول يك پاساژ در تبريز را به جيب زده ايم، اما دوستانى كه 
اين جريان را بسط و گسترش مى دهند واقعاً از خودشان 
نمى پرسند كه چرا كسى در تبريز واكنشى نشان نداد ما 

گانگستر نيستيم ما برنامه ساز هستيم.
جوان در ادامه اين نشست درباره درآمدزايى برنامه خندوانه 
گفت: طبيعى است كه خندوانه و هر برنامه  ديگرى هزينه 
مى كند بايد درآمدزا هم باشد بنده و همكارانم به تناسب 
فعاليــت فرهنگى و هنرى از اين درآمدها براى توســعه 
صنعت ســينما، فيلم و برنامه ســازى بهــره مى بريم. به 
همين خاطر است كه در سال جارى با همين بودجه هاى 
مشاركتى و درآمدهاى برنامه اى 3 فيلم سينمايى ساختيم 
كه از جانب ما سينمايى ها يك اتفاق خوب و جذاب است.

وى با اشاره به اينكه تا عيد نوروز خندوانه روى آنتن خواهد 
بود، تأكيد كرد: فصل جديد خندوانه بعد از محرم و صفر 
دوباره روى آنتن مى رود و تا عيد نوروز ادامه خواهد داشت. 
مســابقه ادابازى و يك جشــنواره تئاترهاى كمدى جزو 
برنامه هاى فصل جديد خواهد بود چون كارى را شــروع 
كرديم كه به صورت قرعه كشى مردم هم ميهمان ما باشند. 
تاكنون با دو ميهمان مردمى گفت و گو كرديم كه بزودى 
پخش مى شود و با يك تأكيد ويژه در فصل بعدى اين كار 

ادامه پيدا مى كند.
كارگــردان و مجــرى برنامه خندوانه دربــاره مراقبت از 
پرداخت هاى تكرارى و به كليشــه نيفتادن تصريح كرد: 
هميشه در ساخت و پرداخت برنامه در فصل اول خندوانه 
تاكنــون خالقيت و نــوآورى يك امر ويــژه و جدى در 
دستوركار قرار گرفته و تا زمانى كه اين نوآورى ها مستدام 

باشد ما و خندوانه ميهمان منازل مردم خواهيم بود. 
جوان در پاســخ به اين ســؤال كه جناب خان  نسبت به 
گذشــته افت كمى داشــته يا خير، افزود: سعى كرديم 
جناب خان را با يك ماجراى جديدى درگير كنيم و سخت 
مراقبت مى كنيم كه شوخى هاى جناب خان تكرارى نشود 
و اينكه برخى منتقد بودند كه چرا كمتر در جريان پخش 
برنامه مسابقه خنداننده شو از حضور جناب خان استفاده 
شده، بايد بدانند كه اصوالً رفتار جناب خان و شوخى هايى 
كه انجام مى دهد از ريتم خارج مى شــود بلكه آيتم هاى 

خنداننده شو ضربه مى خورد. 
وى درباره اينكــه تا چه زمانى خندوانــه مى تواند ادامه 
پيدا كند تا از ريســك خارج نشود، عنوان كرد: خندوانه 
يك ســرمايه ملى است و تا مادامى كه مردم و مخاطبين 
بخواهند و تيم خندوانه نيــز زايش فكرى و به روز بودن 

خودش را تقويت كند اين برنامه سرپا خواهد ماند.

سازندگان برنامه پر مخاطب تلويزيون از نظارت بر اجرا و فرايند توليد آن گفتند   

«خندوانه» بدون روتوش

 سيما و ســينما/ زهره كهندل  دو سال پيش، نام جمال شورجه 
و احمد ميرعاليى به عنوان كارگردان و تهيه كننده پروژه ســاخت 
سريال حضرت موسى(ع) قطعى شد، اما از آن زمان تا كنون اخبار 
ضد و نقيضى از پيش توليد اين سريال شنيده مى شود كه در آخرين 
اظهارات شــورجه، وى آغاز پيش توليد را به دليل مشخص نشدن 
منابع مالى، تكذيب كرد. بعد از آن شايعه كناره گيرى شورجه از اين 
پروژه بر سر زبان ها افتاد و دليلش هم در اولويت قرار نگرفتن ساخت 

اين سريال در فهرست كارى مديران رسانه ملى اعالم شد. 
نامعلوم بودن وضعيت مالــى اين پروژه بزرگ كــه احتماالً جزو 

پرهزينه ترين سريال هاى تاريخ تلويزيون خواهد بود، موجب دامن 
زدن به شايعاتى شــد كه نشان از كناره گيرى مديران تلويزيون به 
دليل پرهزينه بودن داشت، اما احمد ميرعاليى، تهيه كننده اثر به 
پرسش هاى خبرنگار ما درباره اهميت ساخت اين سريال و مسائل 
مالى آن پاســخ داده است. به گفته او، بســيارى از علما و مراجع، 
ســاخت اين قصه بزرگ قرآنى را توصيه كردند. ميرعاليى با تأكيد 
بر اينكه فيلمنامه اين سريال با رويكردى وحدت آفرين حول محور 
قرآن نوشته شده است، درباره جزئيات ساخت اين پروژه 

توضيح داده كه مشروح آن را در ادامه مى خوانيد: 

به تصوير كشيدن صحنه هايى مهيج با جاذبه هاى 
سينمايى معجزات است كه البته نمايش آن ها نياز 
به امكانات و جلوه هاى ويژه عظيم و متعدد دارد. 

برش

اين سريال در فهرست كارى مديران رسانه ملى اعالم شد. 
نامعلوم بودن وضعيت مالــى اين پروژه بزرگ كــه احتماالً جزو 

قرآن نوشته شده است، درباره جزئيات ساخت اين پروژه 
توضيح داده كه مشروح آن را در ادامه مى خوانيد: 



 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده
بــا وجــود اينكــه تقويم هــا و 
روزنگارها، او را شــهيد لقب داده 
و روز 5 مرداد را ســالروز شهادتش مى دانند، 
كســانى هم مثل يــك مفتى مصــرى پيدا 
مى شــوند كه در تلويزيون اين كشــور اعالم 
كنند: «ســيد قطب، ملحد و فراماســونر بود»! 
بنابراين بهانه گــزارش امروز را، هم مى توانيد 
5 مرداد و ســالگرد اعدام «سيد قطب» بدانيد 
و هم اطالعات و ادعاهاى ضد و نقيض درباره 
انديشــمند  انديشــه هاى  و  زندگى، مبارزات 
مصرى. در حالى كه بســيارى، انديشه هاى او 
را از عوامــل پايه گذارى «اخوان المســلمين» 
مى داننــد، در ميــان «اخوانى»هــاى ديروز و 
امروز مى شــود مخالفان زيــادى برايش پيدا 
كرد. خيلى ها او را بنيان گذار انديشــه و مرام 
«تكفيرى»هــاى امــروز مى دانند و بيشــتر از 
خيلى ها، ســيد قطــب را از تعصب و تكفير و 
ســلفى گرى، مبرا مى دانند. برخى از شيعيان 
متعصب او را دشــمن تشيع مى دانند و خيلى 
از اهل تسنن او را به شيعه گرى و يا دسِت كم 
عالقه افراطى به تشــيع متهم مى كنند. همه 
اين ها دســت به دست هم مى دهند و از «سيد 
قطب» سوژه جذابى مى سازند كه براى نوشتن 

از او، يك «گزارش از شخص» كم است!

  سه مرحله متفاوت
افكار نوجوان روســتازاده، كه سال 1906 در 
«موشه» به دنيا آمده بود، خيلى زودتر از همسن 
و سال هايش به سياست گره خورد و سبب شد 
بيشتر دوره نوجوانى را با پدرش و در تجمعات 
ضد انگليســى آن روزگار بگذراند. آن هايى كه 
درباره اش تحقيق و مطالعــه كرده اند، دوران 
زندگى اش را به ســه مرحله تقسيم مى كنند. 
اسم مرحله نخست را گذاشته اند: «دوره پيش 
از گرايش هاى اسالمى» يعنى زمانى كه «سيد 
قطب» به روزنامه نگارى، ادبيات و نوشتن نقد 
ادبى مشــغول بود. آن ها اين دوره را از تولد تا 
41 ســالگى او مى دانند! دوره دوم را «گرايش 
به اســالم عمومى و فولكلوريــك» نام گذارى 
كرده انــد. منظــور از اســالم عمومــى و... را 
نمى دانيم چيست اما مى دانيم كه منظورشان 
ســال هاى 1947 تا 1953 اســت كه «سيد 
قطب» به طور رســمى به «اخوان المسلمين» 
مى پيوندد. مرحله سوم زندگى او را هم «اعتقاد 
به اســالم جنبشــى و هدفدار» و البد عملگرا 
مى دانند كه از 1954 آغاز مى شــود و تا پايان 
عمرش ادامه پيدا مى كند. مســئله مخالفت يا 
موافقت من و شما با اين تقسيم بندى مطرح 
نيســت؛ مهم، دوران كودكــى و نوجوانى اش 
اســت كه انگار از ديد تقسيم كنندگان پنهان 

مانده است!

  14 سالگى
در منطقــه اى به دنيــا مى آيد كــه نيمى از 
جمعيتش مســلمان و نيمى مسيحى اند. هم 
در مدارس نظــام جديد درس مى خواند و هم 
در مكتبخانه هــاى قديمــى. از همان كودكى 
تصميم مى گيرد يا نذر مى كند تا 10 ســالگى 
قرآن را حفــظ كند. كالس چهــارم ابتدايى 
حافظ كل قرآن مى شود و... شما بگوييد كه با 
وجود اين همه گرايش هاى قرآنى و اسالمى در 
كودكى و نوجوانى آيا مى شود نام دوره نخست 
زندگــى اش را دوران «پيــش از گرايش هاى 
اسالمى» گذاشت؟ آن هم به بهانه اينكه «سيد 
قطب» در دوره اى از زندگى همه هّم و غمّ اش 
روزنامه نگارى و نقد و نقادى ادبى بوده است و 
كمتر درباره اســالم حرف زده است. 14 سال 
دارد كه بــراى ادامه تحصيل به قاهره مى رود 
تا به دنيايى بزرگ تر پا گذاشته باشد. پيش از 
آن چــون پدرش نماينده يــك حزب  ملي  در 
روســتا و مشترك نشــريه  ارگاني  حزب  بود، 
سيد قطب  در جلسات حزبى شركت مى كرد و 
به خواندن نشــريه حزب عالقه داشت. روحيه 
ملى گرايى و ضد انگليسى و عالقه به مطالعه 
مجالت و نشريات مختلف و سرك كشيدن در 
عالم سياست هم نتيجه اين دوره از زندگى اش 

است. 

  طرح هايى براى سطل زباله
ناگفتــه نماند هــدف خانواده از فرســتادن 
نوجوان شــان به قاهره، تنها ادامه تحصيل يا 
سياستمدار شدن او نيست. وضعيت اقتصادى 
ناجور اســت و آن ها اميدوارند «ســيد قطب» 
با هوش و اســتعدادى كــه دارد بتواند درآمد 
بيشــترى را نصيب خانواده كند. در قاهره، با 
دايى اش زندگى مى كند كه روزنامه نگار است 
و «ســيد قطب» را با انديشــه ها و نوشته هاى 
«عباس محمود عقاد» نويسنده، اديب و منتقد 
بزرگ مصرى آشــنا مى كند. تنها قدرت قلم و 
نقادى «محمود عقاد» يا توان روزنامه نگارى و 
ديدگاه هاى سياسى و ناسيوناليستى او نيست 
كه روى «ســيد قطب» نوجوان و بعدها جوان، 
تأثير مى گذارد بلكه نظرات او درباره اســالم، 
مخالفان اسالم، دموكراسى در جوامع اسالمى، 
امام حسين(ع) و... نيز «سيد قطب» را بشدت 
تحت تأثير قــرار مى دهد. او در 16 ســالگى 
بــه تربيت معلم مى رود و پــس از پايان دوره 
سه ساله معلم مى شــود. تحصيالتش در يك 
مؤسســه ديگر آموزشــى ادامه پيدا مى كند و 
در 27 ســالگى در رشته ادبيات دانش آموخته 
مى شود. پس از سال ها معلمى و روزنامه نگارى 
در 34 سالگى به وزارت تعليم و تربيت منتقل 
و مشغول به كار مى شود. مى گويند طى مدت 
پنج سال كه بازرس ويژه مدارس ابتدايى بود، 

طرح هاى مفصلى را براى اصالح نظام آموزش 
ابتدايى مصر به مقام هاى باالتر ارائه داد. البته 
مشهور است كه بيشتر اين طرح ها روانه سطل 

زباله اتاق كار مقام هاى مافوق مى شد!

  نمك گير نشد
داســتان مى نوشت، داســتان ها و نوشته هاى 
ادبى را نقد مى كرد، از نقد اجتماعى و سياسى 
غافــل نبود، گاه و بيگاه در نوشــته هايش به 
دســت و پاى دولتى ها مى پيچيد، در محافل 
و تجمعــات فرهنگى و اجتماعى ســخنرانى 
مى كرد، منتقد ســفت و ســخت انديشه هاى 
غربى بود و... همين روحياتش ســبب شــد 
برايــش يك مأموريــت دولتى در  دولتى ها 
آمريــكا جور كنند! البته اســمش بورســيه 
تحصيلى و طرح مطالعاتى براى بررسى نظام 
آموزشــى اياالت متحده بود! هدف دولت اين 
بود كه نويســنده هميشه معترض و منتقد را 
از كشــور دور كند و با يك بورسيه تحصيلى 
او را نمك  گير كرده تا شــايد ضمن آشنايى 
با سيســتم آموزشــى در آمريــكا، كمى از 
اعتقادات و افكارش كوتاه بيايد. اگرچه «سيد 
قطب» موفق شــد از دانشــگاه «كلرادو» فوق 
ليسانســش را بگيرد اما نمك گير نشــد و با 
شــناختى دقيق تر و واقــع بينانه تر از غرب و 
البتــه با انتقادهاى علمى تر و دقيق تر و قلمى 

آتشين تر به مصر بازگشت!

  كمى هم هندى!
برخى هــا كه البــد مثل خود «ســيد قطب» 
روحيــه شــاعرانه و رمانتيكى داشــته اند، در 
بررســى داليــل تغيير رويكرد يكبــاره او آن 
هم از 40 ســالگى به بعد و اينكه نويســنده، 
روزنامه نــگار و منتقدى سرشــناس بر خالف 
ســال هاى جوانى اش، سراغ اســالم و مفاهيم 
عميق اســالمى مى رود، به روحيات و زندگى 
شخصى اش اشــاره مى كنند. راست و دروغش 
گردن خودشــان اما بر اساس نوشته هاى اين 
گروه، «سيد قطب» كه اهل شعر و شاعرى هم 
بوده و در جوانى يك شكست دردناك عشقى 
را تجربه كرده و براى هميشــه قيد ازدواج را 
زده است، از 40 ســالگى به بعد راه اصلى اش 
را پيدا مى كند و به جبران ســال هاى از دست 
رفته داستان نويسى، نقد ادبى و عاشقى سراغ 
مطالعات عميق اســالمى مــى رود و در واقع 
خودش را وقف اين كار مى كند! قبول دارم كه 
ماجرا دارد به فيلم هاى مصرى و هندى شبيه 
مى شــود اما اين را هم اضافه كنم كه با روايت 
اين گروه از تاريخ نويسان، «سيد قطب» بعدها 
به فكر ازدواج و تشكيل زندگى مى افتد اما به 
دليل زندان رفتن هاى پياپى، فرصتى براى اين 

كار پيدا نمى كند. 

  تشابه تاريخى
عالمت ســؤال بزرگى كه جلوى نام و شهرت 
«سيد قطب» قرار دارد، ماجراى شكست عشقى 
و يا اينكه يكباره، روى كشتى و در حين سفر 
به آمريكا، ادبيات، نقد ادبى، داســتان نويسى 
و شــعر را رها كرده و به يــاد مفاهيمى چون 
عدالت اجتماعى، اســالم و مفاهيم عميق آن 
افتاده، نيســت؛ پرسش هاى مهم درباره «سيد 
قطب» اين اســت كه آيا افكار و انديشــه هاى 
او، بذر «ســلفى گرى» را بر زمين كشــورهاى 
اسالمى مى پاشد؟ آيا در كتاب هاى مختلف و 
تفاسيرى كه براى قرآن نوشته است، نشانه هاى 
«تقريب مذاهب اســالمى» ديده نمى شــود؟ 
شكى نيست كه ســال ها پس از «سيد قطب» 
افكار و نوشــته هاى او درباره تشــكيل جامعه 
ايمانى، جهاد، نا كارآمــدى فرهنگ غربى در 
جوامع اسالمى و... دستمايه شكل گيرى برخى 
گروه هاى افراطى مى شود و جريان هاى تند رو 
واژه «قطبى گــرى» را براى توجيه رفتار خود 
ابداع مى كنند اما نمى توان با نگاه يكجانبه به 
اين مســئله و با چشمپوشــى از ديگر افكار و 
نظرات «سيد قطب» همه تقصير را به گردن او 
انداخت. «حجت االسالم غريب رضا» با مقايسه 
شخصيت و سير تفكرات «سيد قطب» و دكتر 
على شــريعتى در اين باره مى گويد: «تشــابه 
تاريخى بين ســيد قطب و دكتر شريعتى، اين 
اســت كه از انديشــه هاى اين دو متفكر براى 
پروژه هاى سياســى خاص سوءاســتفاده شده 
اســت... همان طور كه مجاهدين خلق ترورها 
و جنايت هاى خــود را به تفكرات شــريعتى 
نســبت دادند؛ همين اتفاق درباره انديشه هاى 
ســيد قطب هم افتاد؛ داعش و ساير گروه هاى 
تكفيــرى جنايت هاى خود را به ســيد قطب 
نسبت مى دهند». اين مقايسه تاريخى، واقعيت 
ماجرا را بيان مى كند. يعنى اگر شما به آثار و 

نوشته هاى «سيد قطب» مراجعه كنيد، محال 
است در آن ها اثرى از ترويج خشونت و يا روح 
تفكرات تكفيرى و... را پيدا كنيد. او در كتاب 
«معالم فى الطريق» از نقش اسالم در پيشرفت 
مادى انسان و ضرورت بازگشت به اسالم براى 
بازسازى تمدن سخن مى گويد نه از جنگيدن 
به نام جهاد و يا كشــتار انســان هاى با گناه و 
بى گناه. حســاب انقالب عليه نظام هاى ظالم 
و ادبيــات انقالبى هم كــه او به كار مى گيرد، 
از ادبيات و رفتار وحشــيانه امثال داعشى هاى 

امروز جداست.

  پايان قطب
به عنوان يك نظريه پرداز اســالمى و كســى 
كه البتــه تحصيالت تخصصــى دينى ندارد، 
مى شود به فهم درونى او از بسيارى از مفاهيم 
اســالمى ُخرده گرفــت اما نبايــد تحقيق و 
تالش هاى ارجمنــد او را در زمينه غربگرايى 
و هشــدارهايى كه 60 سال پيش در باره ملى 
گرايى افراطى و يا رواج اســالم آمريكايى در 
كشورهاى اســالمى داده است، ناديده گرفت. 
فراموش نكنيم زندانى شدن او به دست دولت 
«جمــال عبدالناصر»ى انجام مى شــود كه تا 
مدت ها از حيث سياسى در يك جبهه و كنار 
«ســيد قطب» با انگليسى ها دست و پنجه نرم 
كرده اســت. اما وقتى «سيد قطب» عليه ملى 
گرايــى افراطى دولت «ناصر» مى نويســد كه: 
«بى ترديد انديشــه تنــگ و تاريك ملى گرايى 
در مسائل داخلى ما انديشه ويران گرى است...
ناسيوناليســم انديشه اى بود كه به امپرياليسم 
غربى اجازه و امكان داد يك كشــور اسالمى 
را بدرد»، ديگر وجــود او را تحمل نمى كنند، 
چهار ماه در انفرادى شــكنجه مى شود، پيش 
چشمش خواهرزاده اش را مى كشند و سرانجام 

اعدامش مى كنند!
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

پيك نيك، بيخ گوش خطر

 ايســتگاه / رقيه توسلى  سال هاست اســم دارند... حاشيه جاده! 
شانه خاكى!

پس گريزى نيســت جز اينكه انتخاب هاى آگاهانه ترى داشته و مثل 
گردشگران متمدن، مجرى برخى قانون هاى نانوشته باشيم.

آخر پنجشنبه بازار و جمعه بازار نيست كه بساط پيك نيك را هر جا 
كه پســنديديم، پهن كنيم... بيخ گوش خطر... وسط حادثه... حوالى 

عبور و مرور هزاران اتومبيل.
بعد از اين همه سال جاده دارى و اتومبيل سوارى انگار هنوز نمى دانيم 
شرايط محل اُتراق، تنها به خوشى آب و هوا و منظره زيبا و خوشامدى 

ما نيست و از مهمات توقف در يك مكان، حضور امنيت است.
اينكه كنار جاده و مسيرهاى برون شهرى نباشد... اينكه با آن انتخاب 
به حريم اتومبيل ها تجاوز نكرده و بهاى سالمت خود را بپردازيم... كه 
اگر حاشــيه اتوبان ها، كنار و گوشه شهرها و روستاها، جاى چادرزدن، 
اتراق و اســتراحت بود ديگــر چه نيازى به اين همــه پارك و پارك 
جنگلى و اســتراحتگاه هاى امــن؟ چه احتياجى بــه تدبير و درايت 

شهردارى ها براى اسكان شايسته مسافر؟
قرار نيســت كس ديگرى ما را نجات بدهد و به جايمان فكر كند پس 

به بيراهه نرويم كه گاهى تصميم نادرست، تاوان جبران ناپذير دارد.
مثل همين ســفرهاى نيمــه تمام... مثل اخبار تلخــى كه خواندن و 
شــنيدن شــان، همه مان را غمگين و مضطرب مى كند و از گفته ها و 

ناگفته ها و نكته هاى ُزمخت سرشار است...
مثل اين خبر: « يك دســتگاه اتومبيل در جاده بابل - قائم شــهر از 
مســير منحرف و اعضاى خانواده چهار نفره اى را كه در حاشيه جاده 

مشغول استراحت بودند، به كام مرگ كشاند».

تلنگر

گزارش از شخص

چه كسى دست «اسالم آمريكايى» را رو كرد؟
نگاهى به زندگى و افكار «سيد قطب» 

ايســتگاه / كاربران فضاى مجازى 
با شــروع دهه واليــت مطالب خود 
را دربــاره موضوع غديــر و امامت در 
حساب كاربريشان در فضاى مجازى 
منتشر  كرده اند. هشتگ هاى  منتشر 
شــده تا پايان اين دهه (شــنبه 10 
شــهريور ماه) مصادف با والدت امام 
موســى كاظم(ع) ادامه دارد. برخى از 

پست هاى منتشر شده توســط كاربران را مى خوانيد: «مهم ترين پيام غدير 
واليت بود... امام خمينى(ره): واليت فقيه براى مسلمين يك هديه است كه 
خداوند تبارك و تعالى قرار داده است... شهيد محمد كاوه: دشمن بايد اين 
را بداند و اين تجربه را كسب كرده باشد كه هر توطئه اى را كه عليه انقالب 
طرح ريزى كند، امت آگاه و بيدار با پيروى از رهبر آن را خنثى خواهد كرد».

ايســتگاه / چنــد روز پيش صفحه 
اينستاگرام رامبد جوان هك شد. حاال 
هكر اينســتاگرامى با انتشار مطلبى در 
صفحه آقــاى جوان اعالم كــرده اين 
صفحه را هك نكرده اســت! آقاى هكر  
نوشته است: «سالم اين پيج هك نشده... 
بــراى چند دقيقه با آقاى جوان كالمى 
دارم. در مسابقه خنداننده شو در مرحله 

نهايى هنگام اجراى ابوطالب حســينى هر چهار داور سكوت كرده بودند و هيچ 
رى اكشن خاصى هم نداشتند اما بعد از وارد شدن على صبورى عزيز هر چهار 
داور در حال تعريف و تمجيد بودند از ايشون. اين مسائل باعث عوض شدن افكار 
بيننده ها و حتى عوض شدن نظرشون راجع به اين دو فيناليست ميشه.  اى كاش 

براى هر دوى اين عزيزان به صورت يكسان انرژى و اهميت قايل بوديد...».

ايستگاه / هر چند مدتى از فيلترينگ 
تلگرام مى گــذرد اما بحث آن هنوز در 
شبكه هاى مجازى داغ است و بسيارى 
از كاربــران همچنــان از مســئوالن 
مى خواهنــد در اين باره توضيح دهند. 
مسئولى كه بيشتر از همه زير تيغ انتقاد 
كاربران فضاى مجازى قرار دارد، محمد 
ارتباطات  جواد آذرى جهرمــى، وزير 

اســت كه بسيارى از كاربران، فيلترينگ را از چشم او مى بينند! حاال با هجوم 
مجــدد كاربران فضاى مجازى به صفحه توييتر وزير ارتباطات، آقاى وزير در 
توييترش نوشته اســت: «بارها عرض كرده ام كه تصميم گيرى و بعضاً اجراى 
فيلترينگ ارتباطى به وزارت ارتباطات ندارد. اگر از شرايط فعلى نارضايتى وجود 

دارد، راهكار اصالح قوانين فعلى است».

چندبار بگويم؟دهه واليت

مجاز آباد

هك نشده!

تل آويو را بزنيم يا الوليد!

ايستگاه/ خلبانــان هوانيروز يكى از پر افتخار ترين رزمندگان دفاع 
مقدس بودند كه خاطرات فراوانى را در عمليات هايشــان رقم زدند. 

آنچه خواهيد خواند روايتى است از يك سرگرد هوانيروز:
«الوليــد» مجموعه اى از چند پايگاه هوايى دشــمن اســت كه در 
غربى تريــن نقطه عراق و دورترين فاصله از مــرز ايران قرار دارد و 
دشــمن هم تمام هواپيماهاى ترابرى و بمب افكن هاى استراتژيك 
و عمده هلى كوپترهاى خود را جهت پيشــگيرى از ضربات كوبنده 

نهاجا، به آن منطقه منتقل كرده بود.
اواخر اسفند ماه 1359، فرمانده وقت نيروى هوايى «تيمسار شهيد 
فكورى» بنده را به عنوان مســئول عملياتى حمله به الوليد انتخاب 

كرد.
با توجه به اهميت و حساســيت مأموريت كليه خلبانان منتخب را 
بدون اطالع قبلى، به ســت فرماندهى پايــگاه احضار كرده، فورى 
جلسه توجيهى تشكيل و كل موارد و چگونگى اجراى مأموريت، به 

طور كامل تشريح شد.
ما با اطمينان خاطر، به صورت ســه دســته پروازى - در مجموع به 
تعداد 10 فروند هواپيماى شكارى بمب افكن فانتوم- در زمان مقرر، 
از زمين بلند شديم. ناگهان متوجه شدم كه موقعيت هدف كه توسط 
دســتگاه ناوبرى هواپيما به ما نشان داده مى شود، نسبت به موقعيت 
واقعى هدف، اشتباه است. به خلبان كابين عقب گفتم: ظاهراً دستگاه 

ناوبرى ما ايراد دارد، مى توانى بگويى كجا را نشان مى دهد؟
با خونسردى جواب داد: فكر مى كنم «تل آويو» را! گفتم: برويم آنجا 

را بزنيم؟ در جواب، با لهجه شيرين شيرازى گفت: ها، بريم.
به هر صورت، پس از گذشــتن از آخرين نقطه نشانه زمينى كه در 
روى نقشه داشــتم، طبق قرار قبلى، هواپيماها را با دادن عالمت و 
بدون صحبت، به دو دســته ســه فروندى و يك دسته دو فروندى 
تقســيم كردم و هر كدام از دسته ها به ســوى هدف هاى از پيش 
تعيين شــده روانه شــدند. هر چهار پايگاه، كه يكى از آن ها اصلى 
و بقيــه فرودگاه هاى كمكــى بودند، نزديك به هم قرار داشــتند. 
هنگامى كه من با دســته ســه فروندى خود به سوى پايگاه اصلى 
پيش مى رفتم، دســته هاى ديگر، به هدف هايشــان - كه نزديك تر 
بود- رســيده و مشغول بمباران آن ها بودند و دود و آتش زيادى در 

حال پوشاندن فضاى اطراف بود.
دشــمن بالفاصله پــس از ايــن ضربه عظيــم، تعداد زيــادى از 
هواپيماهاى شكارى و رهگير خود را به پرواز در آورد تا شايد بتواند 
ما را رهگيرى كند و مى خواست به هر ترتيبى كه شده، تعدادى از 
ما را در راه برگشت منهدم كند. من دو دسته چند فروندى از آن ها 

را با چشم ديدم؛ ولى هيچ كدام نتوانستند ما را رهگيرى كنند.
وقتى به زمين نشســتيم و هواپيماها وارد شــلترها شدند، تعدادى 
گوســفند قربانــى كردنــد و خلبانــان، پس از خامــوش كردن و 
ترك هواپيماها، روى دســت پرســنل گردان نگهدارى، تا نزديك 

مينى بوسى كه براى حمل خلبانان آمده بود، آورده شدند.

آن روزها

روستاگردى

 ايســتگاه / رقيه توسلى   شــناور در ِمه مى رويم و 
دانه هاى نَم مى پاشــد توى صورت مان... چراغ ماشين ها 
در بام «كياسر» روشن است... در روزى كه صورت جاده را 
ابرها شسته اند و خورشيد غيبت دارد و جنگل سبز، هم.
قصدمــان ديدن روســتايى به قدمت 2500 ســال در 
دهستان پشــتكوه ســارى اســت... ييالقى در مرز دو 
استان سمنان و مازندران... روستايى كه گوات، شاهزاده 

ساسانى آن را بنا كرد... «كوات».
به پاســگاه پليس «تِلمادره» مى رسيم و آدرس داريم كه 
بايد در جاده روبه رويش برانيم... مى پيچيم سمت مسير، 
همان طور كه بچه شــغال َدَمر افتاده در شانه جاده، آه از 
نهادمان بلند مى كند... صحنه دلخراشــى كه ُمدام ديده 
مى شــود و كســى نيســت كه هواخواه درست و درمان 
حيات وحش باشد انگار... بيچاره صدها سگ و خرگوش 
و سنجاب و روباهى كه پرونده زندگى شان اين طور بسته 

مى شود.
از روســتاهاى «بِرد» و «پِِشــرت» و باغ ها و اســتخرهاى 
ذخيره آب رد مى شويم. از پروژه متوقف شده گازرسانى 
و مزرعه در حال احداث پــرورش گاو و مركز تحقيقات 
كشاورزى، تا مى رسيم به ســومين آبادى... به «كوات»... 
كافى است از آيينه بغل اتومبيل، راه آمده را ورانداز كنيد 
تا دنياى خيال را ببينيد... آنجا كه ِمه و گون هاى كوهى 

ايستاده اند به تماشاى مسافران.
جنوب مازندران همين جاســت... همين نقطه كه كواِت 
نُقلى قرار دارد... همين جا كه بارگاه سفيدرنگ امامزاده 
شــمس الدين از منســوبان به امام موســى كاظم (ع) 

فى الفور در قلب تان جا باز مى كند تا زيارتش، خســتگى 
را به در كند.

خانه هاى بومى كوات را نمى شــود نديد. چوب و كاهگل 
ديوارها و سقف شيروانى شان را.

شهريور زمان قشنگى است براى ديدار اين كهن ييالق... 
از آن جهت شــايد كه مهاجران رفته به سمنان، تهران و 

ســارى، تعطيالت را برگشته اند به زادگاهشان و با خود، 
رونق و صدا و آب و جارو آورده اند به سراى آبا و اجدادى.
از آن جهــت كه در تك و توك تنورهــاى به جا مانده، 
هيزم ريخته اند تا نان محلى اين خطه نصيب گردشــگر 

جماعت هم بشود.
از اهالى مى پرســيم و مى فهميم دامدارى و كشــاورزى 

اينجــا مرســوم اســت. مى فهميــم در 13 كيلومترى 
چشمه هاى رنگى باداب سورت ايستاده ايم و اينكه «قلعه 

سر» و «مالخواست» و «اُروست» روستاهاى بعدى اند.
كه ماشين عروســى با كاروانش، هياهوكنان از دل كوه 
و تپه باال مى روند و پشــت بندشان - گله غازها - عرض 

جاده را پُر مى كنند.
كــوات را مى چرخيم. كواِت آرام و خلوت و مهربان را. به 
پيربانوهاى شمالى عرض ادب مى كنيم، به دهقان پيرى 
كه سوار بر قاطر دور مى شود. از كنار شمشادها و انگورها 
و گردوها رد مى شــويم. بوى آغــل مى آيد و خروش باد 

در ارتفاع.
خانه بهداشت و حسينيه حضرت ابوالفضل را مى سپاريم 

به ياد و عاشق خونگرمى مردمان كوهستان مى شويم.
چه حــال عجيبى دارد قدم زدن در تاريخ...! جايى كه با 
چشم انداز تك درخت ها اُخت مى شوى و با گشاده رويى 

كواتى هاى ميهمان نواز...!
و صد البته با رنج هاى محســوس ايــن اقليم... چنانچه 
دلربايى اين جغرافيا نمى تواند مســجد نيمه كاره روستا 
را از نظــر پنهان كند، عبادتــگاه ناتمامى كه در ورودى 
اين ييالق چشــم در چشــم بيننده مى دوزد. همچنين 
خاكــى بــودن كوات و ســؤال هايــى كه پــى در پى 

متولد مى شوند.
بر تخته ســنگى ُمشرف به روســتا مى نشينيم تا نفسى 
چاق كنيم و حواس جمع تــر به «كوات» دل بدهيم... به 
تاريخ و طبيعت و دلربايى اش... به تكه اى از مازندران كه 

مادربزرگانه نگاه مى كند و لبخند مى زند.

 امامزاده شمس الديِن«كوات» در قلب تان جا باز مى كند
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