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حوادث ايران

17 كشته در سانحه سقوط 
هواپيما در «جوبا»

ســوادن جنوبى: بر 
اثر ســقوط يــك فروند 
هواپيماى ســبك با 20 
سرنشين در درياچه اى در 
پايتخت سودان جنوبى، 

17 تن جان باختند.
آسوشيتد پرس در خبرى 
به نقل از وزير اطالع رسانى 
سودان جنوبى اعالم كرد كه بر اثر سقوط يك فروند هواپيماى 
سبك در شهر «جوبا»، پايتخت اين كشور، اين تعداد كشته 

شده اند.
اين هواپيما از جوبا به سمت شهر ايرول در اين كشور در حركت 
بود كه دچار نقص فنى شد. مقام هاى سودان جنوبى خبر دادند 
سه نفر از اين حادثه جان ســالم به در بردند و به بيمارستان 

منتقل شدند.
هنوز درباره دليل ســقوط اين هواپيما خبرى منتشر نشده 

است.(باشگاه خبرنگاران)

تيراندازى در يك بانك 4 كشته 
برجاى گذاشت

آمريكا: پنجشنبه گذشــته يك مرد مسلح به بانكى در شهر 
«سيسيناتى» آمريكا رفت و مردم را به گلوله بست.

اين اتفاق ســاعت 9 صبح در سومين شــهر بزرگ ايالت 
«اوهايو» روى داد و موجب وحشــت در منطقه و كشــته 
شدن سه مشــترى بانك شــد.در ادامه با حضور مأموران 
پليس در محل و ايجــاد درگيرى مســلحانه، فرد ضارب 

كشته شد.
در جريان اين اتفاق پنج نفر مــورد اصابت گلوله قرار گرفتند 
كه يك نفر از مجروحــان در محل حادثــه و دو تن ديگر در 
بيمارســتان جان باختند. هنوز مشخص نيســت كه وى از 
مشتريان بانك بوده يا اين شعبه را به صورت اتفاقى انتخاب 

كرده است.
رئيس پليس سيسيناتى در كنفرانس خبرى با اشاره به اين كه 
تحقيقات در مرحله اوليه قرار دارد، گفت: احتمال مى رود فرد 

تيرانداز دچار مشكالت روانى بوده است.
گفته مى شود ســاختمان بانك تحت تدابير شديد امنيتى 
بــوده و معلوم نيســت پرز چگونه موفق شــده با ســالح 
وارد ســاختمان شــود. به گفته شــاهدان، صداى شليك 
بيش از 20 گلوله در داخل بانك شــنيده شــده اســت.

(پايگاه اطالع رسانى پليس)

سرعت زياد خودرو، عابران پياده 
را درو كرد

روسيه: روز گذشته خودرويى در بخش جنوبى« مسكو» با 
سرعت زياد به چند عابر پياده برخورد كرد.

در اين حادثه يك دستگاه خودروى فولكس واگن با زير گرفتن 
عابران پياده در بلوارى در جنوب پايتخت روسيه سبب زخمى 

شدن چندين نفر شد.
بنابر اطالعات اوليه، راننده اين خودرو، كنترل وســيله نقليه 
خود را از دست داده و به طور ناخواســته عابران پياده را زير 
گرفت. تعداد دقيق مجروحان در حال حاضر مشخص نيست. 
راننده اين خودرو پس از تصادف دست به فرار نزد و در صحنه 
حادثه باقى ماند. پليس در حال بازجويى از وى اســت.گفته 
مى شود بعد از تصادف بين راننده و عابران پياده درگيرى روى 

داده است.( پايگاه خبرى پليس)

تكريم مسافران سرگردان پرواز مشهد-كرمان 
عقيل رحمانى: 100 مســافر پرواز 
مشهد- كرمان كه به دليل بروز مشكل در 
فرودگاه مقصد در مشهد سرگردان شده 
بودند، با دستور بازپرس ويژه رسيدگى 
به تخلفات فرودگاه شهيد هاشمى نژاد 
مشهد و اقدام بموقع شركت هواپيمايى 
ماهان در هتل اســكان داده شدند. قرار 

بر اين بود كه پرواز شماره 1058 شركت هواپيمايى ماهان در ساعت 20:30 
دقيقه روز شنبه گذشته، مشهد را به مقصد كرمان ترك كند، اما پس از حضور 
100 مسافر اين پرواز كه اكثراً از زوار حرم رضوى بودند، به آن ها اعالم مى شود 
كه به علت بروز نقص فنى در فــرودگاه مقصد، پرواز با تأخير چند ســاعته 
روبه روست.  به همين واسطه مسافران كرمانى در فرودگاه مشهد سرگردان 

شدند و حتى اطالع نداشتند كه پرواز سرانجام چه ساعتى انجام خواهد شد.
موضوع، شبانه به بازپرس محمد حسن اصولى صفار اطالع داده شد. بازپرس 
ويژه رسيدگى به جرايم فرودگاه مشهد براى حل مشكل مسافران پرواز مذكور 
دستورى صادر كرد و از شــركت هواپيمايى ماهان خواست كه تا زمان انجام 

پرواز، از مسافران پذيرايى و شرايط اسكان آن ها را فراهم كنند.
پس از اين دستور، مسئوالن شركت هواپيمايى ماهان بدون فوت وقت، تمامى 
مســافران را به هتل منتقل و از آن ها پذيرايى كردند. نكته جالب اين بود كه 
تدبيرى شد تا مسافران در اين فاصله به زيارت امام هشتم بروند. سرانجام پس 
از حل شدن مشكل فرودگاه مقصد، پرواز در ساعت 13:15 دقيقه روز گذشته، 

صورت پذيرفت و مسافران كرمانى مشهد را ترك كردند.
در ادامه، گــزارش اقدام هاى صورت گرفته در زمينه تكريم مســافران پرواز 

مذكور به بازپرس ويژه فرودگاه منعكس شد. 
در همين خصوص، بازپرس ويژه فرودگاه مشــهد از اقدام بموقع و دلسوزانه 

مديران شركت هواپيمايى ماهان تشكر كرد.

10 سال حبس و 74 ضربه شالق براى ناظم 
مدرسه  معين  

ايرنا: رئيس كل دادگسترى استان تهران از قطعيت يافتن حكم 10 سال حبس و 
74 ضربه شالق ناظم مدرسه معين در دادگاه تجديدنظر خبر داد.  

غالمحســين اســماعيلى عصر روز گذشــته گفــت: شــعبه 53 تجديدنظر 
اســتان تهــران حكــم دادگاه بــدوى در خصــوص ناظــم مدرســه معين 
را تأييــد كــرده و ايــن حكــم مبنــى بــر 10 ســال حبــس، 74 ضربــه 
شــالق و دو ســال انفصــال از خدمــت بــود كــه قطعــى شــده اســت. 
موضوع آزار جنســى تعــدادى از دانش آمــوزان دوره اول متوســطه مجتمع 
آموزشى معين، خرداد امســال خبرساز شد و احساســات مردم و مسئوالن را 
جريحه دار كرد؛ بــه طورى كه رهبر معظم انقالب نيــز آن را جنايت خواندند و 
در دستورى به رئيس قوه قضائيه، محاكمه ســريع خاطيان را خواستار شدند.
در اين حادثه، ناصر كوهستانى مدير منطقه 2 آموزش و پرورش شهر تهران استعفا 
كرد و با حكم عباسعلى باقرى، مديركل آموزش و پرورش شهر تهران، هوشنگ 

ميرشفيعى به عنوان سرپرست اين مديريت منصوب شد.

كپى كارت هاى بانكى در پوشش دستفروشى
جام جم:  رئيس شعبه 112 كيفرى 2 كرج گفت: احكام محكوميت جاعالن 
كارت هاى بانكى كه در استان هاى تهران، مازندران و البرز پس از داير كردن بساط 
ميوه فروشى اقدام به كپى كردن كارت بانكى خريداران و سپس انجام خريد با آن 
مى كردند، صادر شد. صادق حسنوند گفت: پرونده متهمان در شعبه 112 كيفرى 
2 كرج مورد رسيدگى قرار گرفت و احكام آن ها صادر شد. متهمان در كنار خيابان 
به عنوان فروشنده ميوه و يا در مانتوفروشى شروع به فعاليت كرده و وقتى خريدار، 
كارت بانكى خود را براى پرداخت مبلغ خريد به كالهبردارها مى داد، كارتش را كپى 
مى كردند. وى متذكر شد: پس از رسيدگى براى متهمان پرونده، بين 5 تا 7 سال 

حبس در نظرگرفته شده  و احكام آن ها نيز صادر شد.

حوادث جهان

 مســافر پرواز 
مشهد- كرمان كه به دليل بروز مشكل در 
فرودگاه مقصد در مشهد سرگردان شده 
بودند، با دستور بازپرس ويژه رسيدگى 
به تخلفات فرودگاه شهيد هاشمى نژاد 
مشهد و اقدام بموقع شركت هواپيمايى 
ماهان در هتل اســكان داده شدند. قرار 

 

رحمانى: 7 ســارق چماق به دست نيمه شب 
با حمله به يك گله گوسفند در حوالى مشهد، 
پس از ضرب و شتم چوپان ها 70 رأس گوسفند 

را با خود بردند.
پنجشنبه شب گذشته مأموران كالنترى باهنر 
مشهد از طريق تماس با فوريت هاى پليسى در 
جريان سرقت تعدادى احشام در حاشيه شهر 

مشهد قرار گرفتند.
فردى كه با پليس تماس گرفته بود در حالى كه 
اضطراب از صدايش مشهود بود در مكالمه اى 
كوتاه گفت كه سارقان دســت و پاى آن ها را 
بسته و تعدادى از گوسفندان را به تاراج برده اند. 

با اعالم ماجرا، مأموران پليس در محل حادثه 
حاضر شده و موضوع را بررسى كردند. يكى از 
چوپان ها كه آثار شكنجه روى بدنش مشهود 
بود ماجرا را اين گونه شرح داد: نيمه هاى شب 
من و ديگر چوپان گله در حال استراحت در 
نزديكى گله گوسفندان بوديم كه يك باره با 
صداى حركت كردن گوســفندان از جا بلند 
شدم، تا تصميم گرفتم به سمت گوسفندان 
بروم حدود 7 نفر را با ســر و صورت بســته 
جلوى خودم ديدم. آن ها با چوب و چماق به 
من و دوستم حمله كردند و پس از آنكه خوب 

ما را زدند، دست و پا ى ما را بستند.

سارقان كه درشــت اندام هم بودند براى آنكه 
ردى از خود باقى نگذاشته باشند، چشم هاى 

ما را هم بستند و ما را به گوشه اى انداختند.
در ادامه از صحبت هايشان متوجه شدم، آن ها 
تعدادى از گوسفند هاى چاق و پروار شده را جدا 

و بار خودروهايشان كرده و سپس فرار كردند.
وقتى آن ها رفتند به ســختى توانستيم دست 
و پاهايمان را باز كنيم و موضــوع را به پليس 

اطالع دهيم.
در ادامه ماجرا، پرونده به دادســراى ناحيه 
4 مشهد منتقل و به شــعبه 411 بازپرسى 
ارجاع شد. از همين رو بازپرس مداح دستور 

شناسايى سارقان شب رو را صادر كرد.
در حاشيه جلســه بازپرسى صاحب گله گفت: 
سارقان 70 رأس گوســفند پروار شده من را 
با خود برده اند و حدود 170 ميليون تومان به 
من ضرر زده اند. من زمان سرقت آنجا نبودم و 
فقط دو چوپان گله را ديدم كه توسط سارقان 
به حد مرگ ضرب و شتم شده اند. گوسفند مثل 
ماشين نيست كه اگر سرقت شود شماره پالك 
داشته باشــد و به راحتى كشف شود، هر چند 
احتمال دارد سارقان همان شب دام ها را ذبح 
كرده باشــند، اما اميدوارم حداقل عامالن اين 

اقدام شناسايى شوند.

مهر: اســامى دو مأمور شــهيد ناجا و آخريــن وضعيت 
ســالمتى دو ســرباز وظيفه كه شــنبه شــب گذشته در 
محورهاى مواصالتى ميناب توســط افراد مســلح دچار 

جراحت شدند، اعالم شد.
در پى وقوع درگيرى با افراد مسلح در ميناب، دو مأمور نيروى 

انتظامى استان به شهادت رسيدند.
شنبه شب گذشــته مأموران فرماندهى انتظامى شهرستان 
ميناب در حيــن گشــتزنى در محورهــاى مواصالتى اين 

شهرستان بودند كه مورد حمله افراد مسلح قرار گرفتند.

در اين حادثه دو مأمور نيروى انتظامى به درجه رفيع شهادت 
نائل آمدند و دو سرباز وظيفه در درگيرى با افراد مسلح دچار 

جراحت شدند.
براساس آخرين گزارش ها ســتوان سوم «خليل محمودى» 
و اســتوار دوم «احمد جزينى» شــهداى حادثه شنبه شب 

گذشته هستند.
همچنين از دو ســرباز وظيفه مجروح شده حال يكى از آنان 
مساعد و ديگرى براى سير مراحل درمانى به بيمارستان خاتم 

االنبياء(ص) بندرعباس منتقل شده است.

جام جم آنالين: دادســتان تهران از كشف 
بيــش از 120 كيلوگرم طــال در منزل دو نفر 
خبــرداد وگفت:اين موضوع نشــان مى دهد 
كه پول ها به جاى ســرمايه گذارى به سكه و 
ارز تبديل مى شــود و اين زنگ خطرى براى 

كشور است.
دادســتان تهران همچنين از توقيف بيش از 
5000 خودرو در ســلفچگان خبر داد و گفت: 
تنها در يك مورد در سلفچگان 3500خودروى 
وارداتى كه مربوط به يك شركت است توقيف 
شــد. اين شــركت از آِن چندين برادر است و 
مجمــوع خودروهاى توقيفى اين شــركت به 
5000 خودرو مى رسد كه در قالب يك پرونده 

قضايى در حال پيگيرى است.
وى با اشــاره بــه دســتگيرى دبيــر انجمن 
وارد كنندگان خودرو اظهار داشــت: 15 روز 
پيش شــخصى به نام ميثم رضايى از مرزهاى 
غربى كشور در حال خروج بود كه با هوشيارى 

وزارت اطالعات دستگير شد و در اختيار مراجع 
قضايى قرار گرفت، اين شــخص شــاكى هاى 
خصوصى بسيارى دارد و خودروهاى بسيارى 
را تعهد كرده و اكنون پرونــده وى در مرحله 

بازجويى است.
جعفرى دولت آبادى ادامه  داد:  همچنين اخيراً 

دستگيرى هايى هم 
در زمينه پرونده هاى 
مهم مربوطه حوزه 
مواد پتروشــيمى، 
ارز، واردات كاالى 
خارجــى و ســكه 
داشــته ايم كه در 
اين زمينه متهمان 
سرشناســى نيــز 

دستگير شده اند.
وى گفــت: دادســتانى از نوزدهــم تيرمــاه 
گذشته در سه شعبه ويژه بازپرسى اين دست 

موضوعات را مورد رســيدگى و تا به حال 33 
كيفرخواست هم در شــعبه مذكور صادر شده 

است.
در اين رابطه مشــخص شــد افراد دســتگير 
شده ارزهاى زيادى دريافت كرده و يا در بازار 
آزاد فروخته اند و يا كاالهايــى را با ارز دولتى 
خريده انــد و چند 
برابر قيمت در بازار 
به فروش رسانده اند. 
ايــن موضــوع كه 
مى شــود  گفتــه 
دســتگير شدگان 
ســطح  مظنونين 
پايين هستند، قابل 

قبول نيست.
دادســتان تهــران 
افــزود: در يك مورد نيز در حوزه ســكه بيش 
از 120 كيلوگرم طال در منزل دو نفر كشــف 

شده است كه نشان مى دهد كه پول ها به جاى 
سرمايه گذارى به ســكه و ارز تبديل مى شود و 

اين زنگ خطرى براى كشور است.
وى افــزود: قــوه قضائيه مســئول برخورد با 
مفسدين است و بســتن منافذ فساد به عهده 
دولت اســت و بايد جلوى ورود فســاد توسط 

آن ها گرفته شود.
جعفرى دولت آبــادى خاطرنشــان كرد: در 
جلســه اى كه روز گذشــته و با حضور معاون 
ارزى بانك مركزى برگزار شــد، مقرر شد كه 
بانك مركزى به استعالم ها زودتر پاسخ دهد و 
همچنين در حوزه نظارت بر صرافى ها و بانك ها 
نسبت به كســانى كه كارهاى ارزى مى كنند 
دقت بيشترى بشود. همچنين قرار شد افرادى 
كه بــراى واردات كاال به كشــور ارز دريافت 
مى كنند، اين بانك پس از مهلت مقرر موضوع 
واردات كاال را بررسى و اگر كااليى وارد نشده 

بود، پيگيرى هاى الزم را انجام دهند.

سارقان شب رو 70 رأس گوسفند را به يغما بردند

اســامى دو مأمور شــهيد ناجا و آخريــن وضعيت 
ســالمتى دو ســرباز وظيفه كه شــنبه شــب گذشته در 
محورهاى مواصالتى ميناب توســط افراد مســلح دچار 

در پى وقوع درگيرى با افراد مسلح در ميناب، دو مأمور نيروى 

شنبه شب گذشــته مأموران فرماندهى انتظامى شهرستان 
ميناب در حيــن گشــتزنى در محورهــاى مواصالتى اين 

دستگيرى هايى هم 
در زمينه پرونده هاى 
مهم مربوطه حوزه 
مواد پتروشــيمى، 
ارز، واردات كاالى 
خارجــى و ســكه 
داشــته ايم كه در 
اين زمينه متهمان 
سرشناســى نيــز 

شهادت 2 مأمور ناجا در هرمزگان

 دادستان تهران خبرداد

كشف 120 كيلو طال در دو خانه مسكونى 

گفت و گو با« اسماعيل امينى» 
در خصوص استعفاى «محمدعلى بهمنى»

فرهنگ، دست غير متخصص هاست

خداداد عزيزى در گفت و گو با قدس:

 انحالل، تنها راه باقى مانده  
براى مشكى پوشان است

 بررسى امتيازات «پرتوى از قرآن» 
در گفت وگوى قدس با رئيس انجمن قرآن پژوهى حوزه علميه كشور

تفسير آيت اهللا طالقانى 
به نيازهاى اجتماعى مردم پاسخ داد

 شهريور 1397

 شهريور 1397
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گفت وگوى قدس با محمدحسين جعفريان درباره زنده ياد احمد شاه مسعود

نه معصوم بود، نه محكوم
+ گزارشى به احترام «احمد شاه مسعود» كه عشق، مبارزه و جهاد را زندگى كرد

شير دره  «پنجشير»
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مردم

پيشنهاد سفر

بوشهر جاذبه اى دارد 
كه براى گردشگران خارجى مشهورتر است

گنبدى از جنس نمك
مرد نمكى، درياچه نمك قم، غارنمكى بوشهر، نمك  درمانى در درياچه 
اروميه. يك بخش زياد و البته مهم گردشگرى ايران رابطه مستقيمى با 
نمك دارد، از درياچه گرفته تا نوع انســانى و درمانى اش. هر سال هم به 
خاطر ديدن بخشى از اين جاذبه ها كه به احتمال زياد روح خودمان هم 
از وجودشان خبر ندارد، كلى گردشگر خارجى و ارز وارد كشور مى شود. 
آن وقت ما به جاى اين كه تصاوير مثالً غارنمكى بوشــهر را در صفحات 
گردشگرى ايرانى ببينيم، آن ها را براى اولين بار در پيج هاى معروف ترين 
گردشگران خارجى مى بينيم. گنبد نمكى جاشك خورموج بوشهر، يكى از 
همين جاذبه هاى نمكى است كه نياز به رسيدگى و معرفى بيشترى دارد.

 گنبدى با عمر 600 ميليون سال
اين پديده كم نظير كه با عنوان گنبد نمكى جاشــك شناخته مى شود، 
وسعتى 3666 هكتارى دارد و عنوان بزرگ ترين گنبد نمكى خاورميانه را 
به خود اختصاص داده است. اين گنبد نمكى يكى از فعال ترين و زيباترين 
گنبدهاى نمكى ايران است كه براساس شواهد، عمرى600ميليون ساله 
دارد و در سال 1386 به عنوان اثر طبيعى ملِى فسيلى در فهرست مناطق 
چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست قرار گرفته و نام 
آن به عنوان هشتاد و هشتمين اثر طبيعى توسط سازمان ميراث فرهنگى 
در 20 بهمن 1389 در فهرست ميراث طبيعى ايران ثبت شده است. االن 

هم بايد در انتظار تأييد يونسكو بنشينيم براى ثبت جهانى اين اثر. 
گنبدهاى نمكى يكى از پديده هاى زمين  شــناختى هستند، يك هسته 
مركزى از نمك دارنــد و از اليه هاى بزرگ نمك زيرزمينى و به صورت 
گنبدى، شكل گرفته اند. هنگامى كه نمك با لرزش هاى ناگهانى همچون 
زلزله مواجه مى شود، مثل يك ماده ارتجاعى عمل مى كند. حركات باال و 
پايينى اليه هاى نمكى موجب ايجاد برجستگى هايى در زمين مى گردد و 
گنبد نمكى شكل مى گيرد. شكل تمامى گنبدهاى نمكى يكسان نيست 
و بسته به سنگ هاى پوششى آن ها، فشار درونى و ميزان آن متغير است. 
در ايران، گنبدهاى نمكى در ســطح وسيعى از ارتفاعات زاگرس و ايران 
مركزى وجود دارند و نزديك به 114 گنبد نمكى در نواحى جنوب ايران 

و استان هاى هرمزگان و بوشهر شناسايى شده است. 

 افسانه هايى درباره يك جاذبه طبيعى
همه پديده هاى عجيب و غريب كه در گوشــه گوشه دنيا هستند، پشت 
خودشان يك افسانه دارند كه مردم براى آن ساخته اند. مثالً درباره همين 
گنبد جاشك مى گويند كه اين گنبد در اثر يك نفرين بزرگ شكل گرفته 
و به صورت امروزى درآمده است. نقل است كه در گذشته هاى دور بزهايى 
در اين منطقه بودند كه شير بسيار لذيذ و خوشمزه اى داشتند و زنان را 
وسوســه مى كردند تا شير آن ها را بدوشند؛ اما هر كس كه شير آن ها را 
مى دوشيد با همان بز تبديل به سنگى نمكى مى شد. اين سنگ هاى نمك 
در كنار هم جمع شدند و آن قدر زياد شدند تا گنبد نمكى جاشك شكل 

گرفت و نماد يك نفرين بزرگ شد.

 6 دليل براى ديدن كوه نمكى
كوه نمكى جاشك اين قدر پديده نادر و عجيبى هست كه گردشگران را 
مجاب كند از آن سر دنيا شال و كاله كنند و بيايند ايران. ايگور پاردس، 
جهانگرد آرژانتينى در مقاله اى 6 دليل مى آورد كه بايد براى ديدن گنبد 

نمكى جاشك به ايران سفر كرد. او مى نويسد:
1- رنگ ســفيد نمك هاى گنبد به منطقه جلوه اى زيبا بخشيده است. 
طــورى كه وقتى از جاده كنگان – بوشــه در حال عبور هســتيد، فكر 
مى كنيد كه در چند قدمى تان، آن هم در بيابان، مشــغول تماشاى يك 

كوه برفى هستيد.
2- يخچال هاى نمكى، ديگر جاذبه بديع گنبد نمكى جاشــك است كه 
در جهت شيب زمين و در حاشيه كناره گنبد تشكيل شده و چون شبيه 

يخچال هاى يخى است، چنين نامى روى آن گذاشته اند.
3- تا به حال در عمرتان آبشــار نمكى ديده ايــد؟ از ويژگى هاى جذاب 
اين گنبد نمكى، همين آبشارهاســت كه بعيد است در نقطه ديگرى از 
جهان وجود داشته باشد يا حداقل من نديدم و اطالعى از آن ندارم. اين 
آبشارها در فصول كم آبى به واسطه تبخير كامل آب بلورهاى زيباى نمكى 
ضخيمى درجهت جريان و بويژه در مسيرآبشــارها ايجاد شده و منظره 
تماشايى آبشار نمكى را ايجاد نموده  است. البته اگر مى خواهيد آن ها را 

ببينيد بايد در اواسط پاييز يا تابستان به بوشهر برويد. 
4- ديگر جلوه هاى تماشايى اين گنبد نمكى، غارهايش است. اين غارها 
كه بر اثر انحالل رسوبات نمكى ايجاد مى شوند، در همه جاى گنبد ديده 
مى شوند. در بخش هاى داخلى اين غارها بلورهاى نمك غارها را ديدنى تر 

كرده است.
5- تخــت ديو يكى از زيباترين پديده هاى زيباى گنبد نمكى جاشــك 
است. راهنمايمان مى گفت قديمى ها مى گويند كه اين جا محل زندگى و 

حكومت ديو بوده است. 
6- تنوع رنگ نمك هاى صنعتى گنبد شــگفت انگيز است. بعيد مى دانم 
چنين رنگ هايى را در جاى ديگرى ببينيد. رنگ هاى قرمز، قهوه اى، سفيد، 

زرد، سياه و نارنجى نمك ها يكى از ويژگى گنبد نمكى جاشك است.

گفت و گو با سيد محمدرضا هاشمى كه به عشِق زدن ركورد فوق ماراتن، هميشه در حال دويدن است

هفته اى 416 كيلومتر مى دوم!
 مردم/ عباسعلى ســپاهى يونسى  سيد 
ميانسال  ورزشــكار  هاشمى  رضا  محمد 
همچنان  كه  ورزشــكارى  است،  بواناتى 
او  مى كند.  ورزش  قبراق  مانند يك جوان 
ركورددار دو رشته عجيب و غريب است؛ 
دويــدن برعكس و كالغ  پــر. محمدرضا 
آنچنان كه مى گويد هر هفته 416كيلومتر 
مى دود. او طول تمــام روزهاى تعطيل و 
از ظهر روزهاى غيرتعطيل را به دويدن  بعد
مشغول است. آن هم به عشق اينكه ركورد 
فوق ماراتن را كه متعلق به خارجى هاست، 
به نام يك ايرانى به ثبت برساند. گفت وگو 
با او همراه با نكات غيرمنتظره و تجربه هاى 

متفاوت است.

 قضيه دويدن از كجا شروع شد؟
من از همان كودكى عاشق دويدن بودم و بعدها 
اين عشق، رشته ورزشى من شد. از سال 1383 
بــه صورت حرفه اى ســراغ ورزش دو و ميدانى 
رفتم و تا امروز هم 40 مقام كســب كرده ام كه 
شامل مقام هاى شهرســتانى تا كشورى است. 
اصل شــروع اين قضيه هم بــه بلندپروازى من 
برمى گردد. من هميشــه روى كارهاى ســخت 
تمركــز مى كنم و دنبــال چيزهايى مى روم كه 

كسى دنبالشان نرفته است. 

برعكــس دويدن هم   پس ماجــراى 
همين طور بود؟

بله. به همين شــكل بود. روزى كه مى خواستم 
اين كار را شروع كنم و گفتم كه قرار است اين 
ركورد را بشكنم، خيلى ها گفتند كه اين كار را 

انجام ندهم، چون شــدنى نيست. همه من را از 
انجام اين كار منع مى كردند. شايد فكر مى كردند 
كه برايم مشكلى پيش بيايد يا نتوانم اين كار را 
انجام بدهم و سرخورده بشوم. به هرحال با همه 
مخالفت ها، من تصميمم را گرفته بودم و حاضر 
نبودم برگردم. براى همين دست به كار شدم و 

تمريناتم را براى برعكس دويدن شروع كردم.

 اين كار قبل از شما هم مرسوم بود و مثًال 
ركوردى در دست كسى داشت؟

اين ركورد قبًال با مسافت 42 كيلومتر در دست 
يك آلمانى بود، ولى ارشــاد روح بخشــيان در 

تيرماه 91 توانســت اين ركورد را به ميزان پنج 
كيلومتر ارتقا دهد و ركورد 47 كيلومتر و 250 
متر را براى خودش ثبت كند. محســن كريمى 
هم فرد ديگرى بود كه با ثبت ركورد 50كيلومتر 
دويدن معكوس، ركورد پيشين را شكست. بعد 
از اين ها هم من توانستم ساعت 6:58 صبح روز 

شــنبه 15 مهرماه1396 از بوانــات برنامه ام را 
شروع كنم و ركورد 58 كيلومتر را به نام خودم 

به ثبت برسانم. 

 اين كار را با هدف شكســتن ركوردها 
انجام داديد؟ يعنى مى خواهم بدانم شما از 

ركوردهاى قبلى اطالع داشتيد؟
بله. وقتى قرار اســت ركوردى را جابه جا كنيد، 
بايد بدانيد كه قبل از شــما چه افرادى در نقاط 
مختلف جهان ركورد دار بوده اند. من هم به اين 
طور نبود كه بدون اطالع از ركوردهاى قبلى اين 

كار را كرده باشم. 

 پس طبعاً زمان زيادى هم براى تمرينات 
اين ركوردشكنى صرف كرده ايد؟

براى به دســت آوردن ركورد دويدن برعكس و 
ثبت آن در گينس، 13 ماه زحمت كشــيدم و 

تمرين كردم.

 و انگيزه اين كار چطور در شــما ايجاد 
شد؟

ما در ايران نهادى داريم كه كارش ركوردگيرى 
در رشــته هاى مختلف براى كتاب گينس است 
و هركس در هر موردى ادعايى داشــته باشــد، 
مى تواند با مراجعه به ايــن نهاد درصدد اثبات 
ادعــاى خود برآيد. من هم بــه دنبال اين بودم 
كه از طريق اين نهاد بعضى از ركوردها از جمله 
ركــورد دويدن برعكس را جابه جا كنم. در كل 
نوعى عالقه و كشــش درونى بــود و بر همين 

اساس هم براى ثبت ركورد اقدام كردم.
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به روايت تصوير

تا به حال در طــى تمريناتم، چهار دفعه تصادف 
كرده ام. دو مرتبه از اين چهار بار هم پايم شكسته 

است. 
يك بار كه پايم شكسته بود، با اين كه غيرقابل باور 
است، اما با همان حال دوباره به دويدن پرداختم. 

به شكلى كه پزشكم اين موضوع را باور نكرد. 
البته دو بار هم ســگ به مــن حمله كرده. چون 
در حال تمرين معموالً هدفون به گوشــم است و 
فقط صداى آن را مى شــنوم. هنوز هم اثر آسيب 

ســگ روى بدنم هست. يك دفعه دو سگ به من 
حمله كرده بودند. يكى از آن ها پايم را گرفته بود 

و ديگرى كمرم را. 
خوشبختانه همان موقع يك ماشين سنگين از راه 
رســيد و راننده اش من را از دست سگ ها نجات 
داد. به نظرم شايد اگر هر كسى جز من بود، حتماً 
از ادامه اين راه منصرف مى شــد و به راه خودش 
مى رفت، اما من مقاومت كردم و از تمرينات دست 

نكشيدم تا موفق شدم.

  تجربه اولين روزى كه برعكس دويدن را 
تمرين مى كرديد، خاطرتان هست؟

بله. وقتى تصميم گرفتم كه برعكس بدوم، در اولين 
روز تمرين نتوانستم بيشــتر از 300 متر برعكس 
بدوم. بعد از آن هم مجبور شــدم سه روز مرخصى 
بگيرم. چون پاهايم بشدت گرفته بود. در آن سه روز 
با خودم گفتم كه اين كار را رها مى كنم، اما بعد از 
سه روز كه دردم كم شد و به حالت عادى برگشتم، 
دوباره به تمرين پرداختم. براى همين تمريناتم را 
با همه ســختى هايى كه داشــت، پيگيرى كردم و 
روزهاى بعد 400 متر، 500 متر، هزار متر و بيشتر 
رفتم و همچنان به مسافتى كه مى رفتم، اضافه  شد.

 واكنش ها در برابر برعكس دويدن چه بود؟
به خاطــر اين كه اين ورزش را كســى نديده بود، 
مســخره مى كردند و مى گفتند تو همان مستقيم 
دويدن را هم فراموش خواهى كرد. من اين حرف ها 
را مى شــنيدم، اما به تمرين خودم ادامه مى دادم. با 
خــودم فكر كردم كه خيلــى از ركوردهايى كه در 
دنيا به وجود مى آيد، شــايد از نظر مردم غير عادى 
باشند. يادم هست براى ثبت ركورد برعكس دويدن، 
دكترى كه براى آزمايش و چك من آمده بود به من 

گفت كه احتمال دارد پايم را از دست بدهم.

 چرا ممكن بود پايتان را در جريان برعكس 
دويدن از دست بدهيد؟

چون بر طبق تحقيقاتى كه انجام شــده بود وقتى 
شــما برعكس مى دويد يك كيلومتر دويدن شما 
معــادل 10 كيلومتــر به جلو دويدن فشــار روى 
پاها مــى آورد. يعنى وقتى قرار بود من 50كيلومتر 
برعكس بدوم، معادل 500كيلومتر به جلو دويدن 
بود و اين فشار بسيار زيادى را بر پاها وارد مى كرد. 
البتــه اين تحقيقات از يك جهت هم خيلى جالب 

است. آن هايى كه مى خواهند الغر شوند، اگر بدانند 
كه برعكس دويــدن چه كمك فراوانــى به آن ها 

مى كند، حتماً از اين روش استفاده مى كنند.

 پس دليل اين كه روز اول فشار زيادى روى 
پاهاى شما آمده بود، همين امر بود؟

بله. وقتى كه بدن گرم است، مى توانيد هر كارى را 
انجام بدهيد، ولى وقتى از آن كار دست مى كشيد، 
تازه مشكل شروع مى شود و شما متوجه مى شويد 

كه با بدن خودتان چه كرده ايد.

 يكى از مشكالتى هم كه اين ورزش دارد 
اين است كه شما پشت سرتان را نمى بينيد و 

از اين نظر احتمال هر خطرى وجود دارد.
بله. البته در شهر خودمان چون بارها تمرين كرده ام 
و همه مسيرها را مى شناسم، برايم مشكلى به وجود 
نمى آيد و ترسى ندارم، اما اگر خواسته باشم همين 
تمرين ها را براى اولين بار در نقطه ناشناسى انجام 
بدهم، با ترس همراه خواهد بود. من تمرين هايم را 
در حال حاضر در كمربندى شهرم انجام مى دهم كه 
خودش با خطراتى همراه اســت. حتى زمانى كه از 
من ركوردگيرى مى كردند، سه بار بشدت به زمين 

خوردم، اما خوشبختانه اتفاق بدى نيفتاد.

 از روز ركوردگيرى بگوييد. فرد ديگرى هم 
همراه شما مى دويد يا تنها بوديد؟

در ســه، چهار كيلومتر آخر حــدود 40 نفر با من 
مى دويدنــد تا روحيــه ام را از دســت ندهم. چون 
پايان كار بود و خيلى ســخت شــده بود. حتى آن 
روز بــه خاطر من مدارس را هم تعطيل كرده بود و 
از نهادهاى مختلف هم آمده بودند. تقريباً جمعيت 
3000 نفرى براى تماشاى ركوردشكنى من آمده 

بودند كه براى خودم خيلى جالب بود.

 با توجه بــه جديتتــان در ورزش دو و 
ميدانى، تا به حال توانسته ايد فرد ديگرى را 

هم به اين ورزش جذب كنيد؟
تــا االن بيش از 70نفر بــراى ورزش دو و ميدانى 
بــه من مراجعه كرده اند. البتــه از اين تعداد هيچ 
 كدامشان براى برعكس دويدن سراغم نيامده است. 
علتش هم ســختى اين ورزش و غيرمعمول بودن 

آن در بين مردم است.

 و وضعيت اين ورزش در شهر شما چطور 
اســت؟ آيا آنچنان كه بايد مورد توجه قرار 

مى گيريد؟
اگر منظورتان همراهى براى ركوردگيرى است، در 
آن قضيه همه كمك كردنــد. يعنى همانطور كه 
گفتم همه شهر بسيج شده بود تا من ركورد مورد 
نظر را بشــكنم. اما در كل براى اين رشته در شهر 
من آنچنان كه شايسته است، كار نشده و امكاناتى 

فراهم نيست. 

 چه امكاناتى براى اين ورزش الزم است كه 
بايد آن را تهيه كرد؟

در شهر ما پيست براى تمرين وجود ندارد و براى 
تمرين بايد تا شــيراز بروم. البته طبعاً نمى شــود 
براى چند ســاعت تمرين اين همه فاصله را رفت 
و برگشــت. براى همين من هم مجبور هستم كه 
در كمربندى شــهرم با همه مشكالت و خطراتى 
كه دارد، به تمرين بپردازم. االن از شانه جاده براى 
تمرين استفاده مى كنم كه خب مناسب اين كار هم 
نيست. همين مســئله هم چندين بار باعث ايجاد 

خطراتى براى من شده، اما خب چاره اى نيست.

 شما كه اين همه اهل دويدن هستيد، چه 
اندازه از ماشين استفاده مى كنيد؟

من ماشــين دارم، ولى شايد در هر ماه فقط چند 
كيلومتر از ماشــين استفاده كنم. چون از ماشين 

بدم مى آيد.

 شــما كارمند هستيد. پس چطور فرصت 
مى كنيد كه اين همه بدويد؟

مــن جمعه ها حدود 120 كيلومتــر مى دوم. اين 
تمرين از صبح جمعه شروع مى شود و تا شب ادامه 
دارد. از شــهر خودمان دويدن را شروع مى كنم و 
تا يكى از شــهرهاى نزديك كــه فاصله اش 55 تا 
60 كيلومتر اســت، مى روم. در طــول ايام هفته 
هم عصرها بعــد از تعطيلى اداره حدود ســاعت 
4 دويدن را شــروع مى كنم و تا ســاعت 8 شب 

مى دوم.

از ركورددارهاى كالغ پر هم   شــما گويا 
هستيد. درست است؟

من ركورد 18 كيلومتر كالغ پر را دارم و مى خواهم 
اين ركورد هم به من اختصاص داشته باشد. البته 

خيلى هم سخت است. 

 و االن مشغول چه كارى هستيد؟
االن بــه دنبال شكســتن ركورد اَبَــر دوى فوق 
استقامت دنيا هستم. يك دونده آلمانى، اين ركورد 
را ســال 89 به نام خود ثبت كرده بود و بعد يك 
زن چينى در 83 سالگى توانست ركورد را جا به جا 
كــرده و با طى كــردن 118 كيلومتر آن را به نام 

خود ثبت كند. 
با خودم فكر كردم وقتى يك زن در اين سن و سال 
توانسته ركورد بزند چرا من نتوانم آن را جا به جا 
كنم؟ براى همين من هم قرار اســت فاصله 257 
كيلومترى شــيراز تا بوانات را بدوم. االن براى اين 

كار هر هفته 416 كيلومتر مى دوم. 
دلم مى خواهد اين ركورد را به نام يك ايرانى ثبت 
كنم. البته مهم نيست من از چه شهر و منطقه اى 
هستم. مهم اين اســت كه ركورد من به نام ايران 
ثبت شود. من عاشــق ايران هستم و هر مشكلى 
هم كه وجود داشته باشد، باز هم به كشورم افتخار 
مى كنم و آرزومند هستم كه در هر رشته اى توان 

دارم، براى كشورم ركورد بزنم.

مــن از جاهــاى ديگر هــم پيشــنهادهايى براى 
ركوردشكنى داشته ام، اما هيچ  وقت حاضر نشده ام 
شــهر خودم را رها كنم. هميشــه دوست دارم به 
نام شــهر خودم فعاليت كنم. من براى موفق شدن 
و شكســتن ركورد بر عكس دويدن، بدبختى هاى 
زيادى كشــيده ام و يكــى از نهادهايى كه حمايت 
خوبى از من داشــته، فرماندارى شهرم بوده است. 
براى من هيچ فرقى ندارد در چه ماهى از سال و در 
چه فصلى تمرين مى كنم. من هم فصل داغ تابستان 

را تمرين كرده ام و هم وقتى در زمســتان برف در 
حال باريدن بوده اســت. حتى بعضى وقت ها وقتى 
در زمستان مى دويدم، برف مى آمد و وقتى به خانه 
برمى گشتم روى بدنم چند سانتى  متر برف بود. يادم 
هست حتى در ماه رمضان هم با دهان روزه تمرين 
مى كردم و روزى 20 كيلومتر مى دويدم. اين خودش 
نشان مى دهد كه من چقدر عاشق اين رشته بوده ام. 
چون براى موفق شدن در هر كارى بايد عاشق آن 

كار باشى. 

هيچ جوره بى خيال دويدن نمى شوم 

با پاى شكسته هم دويده ام!
عاشق دو و ميدانى ام 

با دهان روزه، روزى 20 كيلومتر مى دويدم!

بعد از اولين تمرينم سه روز زمينگير شدم

برعكس دويدن، 10 برابر سخت  تر است
هفته اى 416 كيلومتر مى دوم

به دنبال شكستن ركورد دوى فوق استقامتم

صبح روز 15 شهريور 
سال گذشته بود 

كه سيد محمدرضا 
هاشمى نيتش را 

عملى كرد و با حضور 
جمعى از مردم و 

مسئوالن و همين طور 
ناظران ثبت ركورد 

جهانى، 58 كيلومتر 
برعكس دويد و 

توانست ركورد جهانى 
را به نام خود ثبت 

كند.
اين ركورد به ياد 

شهيد سيد محمد 
علوى ثبت شد.
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يادداشت ميهمان

رسا: عضــو جامعه مدرسين گفت: مداحى يك سرمايه است كه امام حسين(ع) در 
اختيار ما قرار داده است، بر اين اساس نبايد آن را دستخوش جناح بازى هاى سياسى 

كنيم.
آيت اهللا محمدجواد فاضل لنكرانى در نهمين سوگواره شعر عاشورايى و گردهمايى 
بزرگ مداحان و شــاعران آيينى اســتان قم با بيان اينكه قلوب شيعه در ماه محرم 
تطهير مجدد پيدا مى كند، گفت: اين ماه يك ماه عزادارى صرف نيست، بلكه ماهى 

است كه ما به بركت آن تكامل پيدا مى كنيم.
رئيس مركز فقهى ائمه اطهار(ع) با اشاره به اينكه ماه محرم در واقع براى اين است 
كه ما حقيقت وجودى خود را زنده كنيم، اظهار داشــت: اميد ما به محرم اســت تا 
در اين ماه عنايتى به مجموعه بشــر صورت بگيرد و ما از منجالب هاى سياســى و 
اقتصادى رهايى يابيم و اســالم نجات پيدا كند، زيرا در روايات آمده است كه دين 

اسالم «حسينى البقاء» است.
وى تأكيد كرد: شــأن يك مداح امام حسين(ع) اين نيست كه خلوت و جلوت اش 

دو گونه باشد.
آيت اهللا فاضل لنكرانى خاطرنشان كرد: مداحى يك سرمايه است كه امام حسين(ع) 
در اختيار ما قرار داده اســت، بر اين اســاس نبايد آن را دستخوش جناح بازى هاى 
سياسى كنيم؛ اگر مداحى در حال حاضر از انقالب شعر نخواند به انقالب جفا كرده 

است، زيرا انقالب اسالمى ريشه در عاشورا دارد.
وى در پايان با تأكيد بر اينكه مداحان بايد از اشعار محكم در مداحى خود استفاده 
كنند، يادآور شد: افزون بر اين مطالب بايد گفت كه در اين شرايط حساس همه ما 
بويژه مداحان بايد مراقب توطئه هاى دشمنان باشيم تا نقشه هاى آن ها را خنثى كنيم.

با علما

آيت اهللا فاضل لنكرانى:

خلوت و جلوِت مداح 
دوگانه نباشد

روايت آيت اهللا اراكى 
از محاكمه مسئول روزنامه گاردين
سوژه هاى نابى براى 

تبيين مفاهيم ناب 
اسالمى وجود دارد

مهر: دبيركل مجمع جهانى تقريب مذاهب اسالمى گفت: در هيچ دوره اى از دوره هاى 
تاريخ اسالم به استثناى 50 و 60 سال اوليه، ما سوژه هاى ناب براى تبيين مفاهيم ناب 

اسالمى همچون عصر حاضر نداريم.
آيت اهللا اراكى در ششمين نشست اكران كنندگان مردمى جشنواره عمار كه در شهر 
قم برگزار شد، درباره شكايت عمار پيش پيامبر(ص) كه در جريان ساخت مسجدالنبى، 
برخى با او همانند برده رفتار مى كردند، بيان كرد: پيامبر(ص) در جواب شكايت عمار 
مى فرمايند آن ها كه تو را مى كشــند «فئة الباغيه» و ســتمگر هستند و عمار از همان 
روز اول تشــكيل جامعه اسالمى به عنوان شاخص تعيين خط صحيح در دوران فتنه 
اســت، به همين دليل، انتخاب اين نام هوشــمندانه، خردمندانه و حاكى از آشنايى با 
معيارها و پشت پرده هاى اسالم است. وى تصريح كرد: در برابر هجمه فرهنگى دشمن 
ســوژه هاى ناب فراوانى داريم اما براى اينكه بتوانيم سوژه ها را اولويت بندى كنيم بايد 
نقطه هاى تهاجم دشــمن را تشخيص بدهيم و ببينيم بيشتر به كجاى موجوديت ما 
حمله مى كند. آيت اهللا اراكى بيان كرد: با توجه به اينكه از ابتداى انقالب در جريانات 
مختلف انقالب بودم، ســوژه هاى بســيارى دارم. زمانى كه در لندن بوديم، ديديم كه 
بيشترين تهاجم دشمن روى مقام معظم رهبرى است و بايكوت شديد مواضع، گفتارها 
و سخنرانى هاى ايشــان در دستور كار دشمنان قرار گرفته است. هر كارى مى كرديم 
اين ها اجازه نمى دادند چيزى درباره رهبرى بيان شود. با روزنامه گاردين صحبت كرديم 
و پول داديم تا پيام حج رهبرى به زبان انگليسى، نصف صفحه آگهى هاى روزنامه چاپ 
شد، بعد از اين اتفاق، مسئول روزنامه به خاطر اين مسئله دادگاهى شد. خيلى حساس 
هستند و اجازه نمى دهند پيام اسالم به گوش قشر جوان كه هنوز در قالب هاى شكل 

گرفته در آنجا، كامالً جا نيفتاده است، برسد.

با علما

خبر خبر

خبرگزارى تقريب: نخســتين همايش نكوداشت سادات تشيع و تسنن استان 
سيستان و بلوچستان در شهر زاهدان برگزار شد.

 از جملــه برنامه هاى اين همايش كه به همت آيت اهللا ســليمانى نماينده مقام 
معظم رهبرى در استان سيستان و بلوچستان برگزار شد، بررسى اوضاع سادات 
اهل تسنن و تشيع در استان سيستان و بلوچستان و ايجاد هيئت امناى سادات 

مى باشد.

معارف: آيين افتتاح راديو محرم، در شبستان امام خمينى(ره) حرم كريمه اهل 
 FM بيت (س) برگزار شــد. برنامه هاى راديو محرم به صورت 24ساعته بر موج
رديف 95/5مگاهرتز و نيز روى گيرنده هاى ديجيتال و از طريق اپليكيشن ايران 

صدا قابل دريافت است. 
تعميق محبت و معرفت سيدالشهدا(ع)،  مهندسى الگوى صحيح عزادارى بر اساس شور 
و شعور حسينى و پيراسته از تحريفات و بدعت ها از راهبرد هاى اصلى راديو محرم است.

افتتاح «راديو محرم» با حضور آيت اهللا مكارم شيرازى آغاز به كار همايش سادات تشيع و تسنن در سيستان و بلوچستان

نقدى بر برداشت هاى سليقه اى از مواضع مراجع تقليد
معارف: حجت االسالم مهدى عامرى نويسنده و پژوهشگر در يادداشتى به 
تبيين برداشت هاى رسانه اى از مواضع علما و مراجع تقليد بويژه در موضوع 

شيوه منابر مبلغان پرداخت كه در ذيل مى آيد:
1-در ميان فرمايشــات حضرت امام برخى از كلمات ايشان چنان مشهور و 
شــايع شده است كه همچون نورى در ميان مردم مى درخشد. از جمله اين 
تعابير اين دو جمله ايشان است كه فرمود: «ما ملت گريه سياسى هستيم» و 

«اسالم واهللا همه اش سياست است».
كسانى كه اندك آشنايى با انديشه هاى امام خمينى(ره) داشته باشند حتى 
اگر اصل اين فرمايشــات را نشنيده باشند، تصديق مى كنند به طور يقين 
چنين سخنى از افكار بلند ايشان نشأت گرفته است؛ به تعبير دقيق تر چنان 
داللت اين فرمايشات روشن است كه نياز به بررسى سندى و جهتى ندارد و 

از ضروريات و محكمات اعتقادات امام راحل شناخته مى شود.
2- وقتى اظهار نظر و نقل قولى از كسى منتشر مى شود مخاطبان بايد توجه 
كنند آن كالم را در نظام فكرى آن فرد معنا و تفســير كنند بخصوص در 
دوران معاصر و باز بخصوص در سايت هاى خبرى كه معموالً نقل قول هاى 

ناقص يا جهت دار يا حتى تحريف شده از افراد را نقل مى نمايند.
از ايــن رو اگــر به عنــوان مثال از ســوى يكى از مراجــع عظام همچون 
آيت اهللا سبحانى مطلبى نقل شده است بايد خواننده و مخاطب سخن توجه 
داشته باشد كه اين سخن از زبان كسى صادر شده است كه سال ها شاگردى 
حضرت امــام راحل را كرده و از تالميذ مبرز و همراهان وفادار ايشــان در 
دوران مبارزه و انقالب بوده است. همچنين در ايام سپرى شده پس از رحلت 
امام نيز نه تنها ارادت او به اســتادش كم نشده است بلكه همواره به ترويج 
و نشر آراى ايشان مشغول است؛ آنگاه در اين فضا به تحليل و تفسير كالم 

معظم له بپردازد.
3- اين روزها نقل قولى از ايشان منتشر شده است كه در توصيه به طالب 
بيان داشته اند: «روحانيون محترم مسائل سياسى را با مسائل منبر مخلوط 
نكنند؛ بايد به ارائه مباحث اخالقى، مالحظه قواعد شرع، احكام خانواده، عقايد 

و... پرداخت». (سايت معظم له)
به نظر مى رســد برخى پايگاه هاى اينترنتى و خبرى و افراد از اين اظهارات 
برداشــت نادرستى داشــته اند و بدون توجه به آنچه در نكته دوم آمد اين 
عبارت ايشــان را بيان يا نقد كــرده اند! در اين ميان عــده اى كه طرفدار 
غيرسياســى كردن دين و تمام نمادهاى دينى هستند از اين كالم آيت اهللا 
سوءاستفاده كردند و برخى ديگر مع االسف با غفلت از گوينده سخن از اين 

كالم رنجيده خاطر شده اند.
اما يقيناً با توجه به آنچه گذشــت، منظور آيت اهللا سبحانى سكوالر كردن 
هيئت نيست، مگر مى شود شاگرد و مريد امام(ره)، خالف تصريحات ايشان 
سخن بگويد؟ مشــخص است منظور ايشان تهى كردن منابر و هيئت ها از 
مباحث سياســى به طور عام نيست بلكه روشن است در كالم ايشان حتماً 
قيدى وجود دارد كه در نقل قول يا بدان اشاره نشده است يا سياق كالم آن را 

مى رساند و يا اينكه از فرط وضوح ايشان آن را ذكر نكرده است.
ايشان چند روز قبل در همين زمينه اظهار داشته بودند: «طلبه باسواد و عالم 
مى تواند به نظام و انقالب اسالمى كمك كند، اما نبايد وارد دسته بندى هاى 
سياسى و جناحى شود؛ آگاهى، اطالع و اظهارنظر الزم است، اما ورود حوزه 
به حزب و دســته بندى سياسى درست نيســت و بايد مرجع و محل حل 

مشكالت احزاب باشد».
چنانچه مشاهده مى شود ايشان به طالب توصيه مى كند كه از انقالب و نظام 
دفاع كنند؛ اما بلندگوى احزاب و گروه هاى سياسى نشوند. اين با آنكه طالب 
نبايد به طور مطلق بر منابر، مباحث سياسى مطرح كنند تفاوت فاحشى دارد.
اصوالً يكى از عوامل مهم قيام اباعبداهللا(ع) مبتنى بر سياســت بوده است و 
مگر مى شود از كربال گفت و سياسى سخن نگفت؟ حتى اگر قرار باشد مسائل 
اخالقى و احكام نيز گفته شود باز هم نمى توان آن را از سياست خالى دانست.
مى توان در مورد عزت و ذلت ســخن گفت چرا كه شــعار اباعبداهللا(ع) در 

كربال بوده است.
مى توان شرح بعضى از خطبه ها يا نامه هاى نهج البالغه را گفت كه در آن ها از 
اشرافيت، تجمل، دورى از مردم، فرار از جهاد و تنبلى مسئوالن و كارگزاران 
حكومت سخن گفته شده است و بعيد است كسى منظورش اين باشد كه 
فعالً در منابر نهج البالغه خوانده نشود يا بخشى از آن سانسور شود؛ يا مى توان 
از نفاق و منافق كه يكى از ســوره هاى قرآن است صحبت كرد و آيات نفاق 
را براى مردم تفســير نمود؛ يا مى توان در مورد نماز حرف زد و شــرح داد 
مغضوب عليهم چه كســانى اند؟ يا در مورد كــذب، وعده دروغ و عدم وفاى 
به عهد كه موضوعاتى اخالقى هستند منبر رفت! يا در مورد احكام بيت المال 

و خيانت در امانت براى مردم گفت!
...و مســائل و مباحثى از اين دست كه طالب و منبرى ها مى توانند از آن در 

منابر خود استفاده نمايند!
در اين ميان البته گروه هاى سياسى بخصوص كسانى كه در مناصب هستند 
قصد دارند هرگونه روشنگرى يا نقد خيرخواهانه عليه كاستى ها و كمبودها را 
شامل اين فرمايش آيت اهللا كنند و تا سخنرانى مطالبات بحق مردم را فرياد 
زد متهم به سياســى كارى اش كنند! اين در حالى است كه اين جريان در 
جلســات خاص خود كامالً سياسى و جانبدارانه از يك گروه خاص سياسى 
سخن مى گويند و رقيب سياسى خود را تخريب مى كنند و جالب است برخى 

از اين سخنرانان را نيز استاد اخالق معرفى مى كنند!

خــبر

حجت االسالم آل هاشم: 
روحانيان در ايام محرم تدبر در قرآن 

را مورد توجه قرار دهند 
ايكنا: نماينده ولى فقيه در آذربايجان شرقى تأكيد كرد: ايام محرم فرصت 

طاليى براى تبيين اهداف و آموزه هاى نهضت سرخ عاشوراست.
حجت االسالم والمسلمين ســيدمحمدعلى آل هاشــم در همايش بزرگ 
طاليه داران تبليغ گفت: مبلغان دينى و روحانيت كه در ايام محرم مأموريت 
حساس و خطير تبليغ و تبيين فرهنگ عاشورا را دارند بايد در صحبت هاى 
خود، به مفاهيم قرآنى و تشويق به فهم و تدبر در آن توجه ويژه داشته باشند.
وى با ابراز تأســف از مطرح نشدن احكام شرعى در سخنرانى هاى تبليغى 
افزود: روحانيان توجه داشــته باشــند ابتداى سخنرانى ها را به بيان مسائل 
شرعى و احكام دين اختصاص دهند. وى توجه به مسائل سياسى و اجتماعى 
و تأكيد بر منويات امام راحل و رهبر معظم انقالب را در سخنرانى هاى اين 
ايام حائز اهميت دانست. امام جمعه تبريز پرهيز از خرافه گرايى و تأكيد بر 
عزادارى هاى بى پيرايه ســنتى را مورد توجه قرار داد و گفت: مواظب باشيم 
اين خرافه گرايى ها كه به عزادارى ها تزريق مى كنند با منطق و مستدل جواب 

داده شود.

 معــارف/ نازلى مروت    شــخصيت چند 
ســاحتى مرحوم آيت اهللا طالقانى موجب شده 
بود تا او به عنــوان حلقه وصل نيروهاى مبارز 
و انقالبى شناخته شــود. ديدگاه هاى سياسى 
روشــنگرانه اش او را مردى بــراى مبارزه، در 
انديشمندى ساخت. شايد همين ويژگى  عين 
آيــت اهللا طالقانــى او را به چهــره اى فرهنگى 
تبديل كرد كه امام خمينى(ره) او را ابوذر زمان 
ناميد: «او براى اســالم به منزله حضرت ابوذر 
بود. زبان گوياى او چون شمشــير مالك اشتر 
بود؛ بُرنده بود و كوبنده». آيت اهللا با نگرش هاى 
سياســى حاصــل از دوران مبارزه دســت به 
نــگارش  كتاب «پرتوى از قرآن» زد كه حاصل 

انديشه هاى روشنفكرانه او بود. 
حجت االســالم دكتر حسين علوى مهر، عضو 
هيئت علمى جامعه المصطفى، مدير دانشنامه 
قرآن پژوهــى و رئيــس انجمــن قرآن پژوهى 
حوزه هاى علميه سراســر كشور در گفت وگو با 
قدس از ديدگاه هاى قرآنى آيت اهللا سيدمحمود 

طالقانى مى گويد.

 چه زمينه تاريخى براى نگارش پرتوى 
از قرآن وجود دارد؟

آيت اهللا طالقانى روحانــى مبارز، فقيه، صاحب 
ايده در تفســير قرآن و روشنفكر بود. مرحوم 
طالقانــى در دوره اى كه نهضت بازگشــت به 
قرآن توســط ســيدجمال الدين اســدآبادى و 
شــيخ محمد عبده آغاز شــده بــود، زندگى 
مى كــرد. ايشــان در چنــد زمينــه متأثر از 
حركت هــاى اجتماعى معاصر بــود و نهضت 
امام خمينــى(ره) و انقالب اســالمى يكى از 
اين زمينه ها بود، ايــن يكى از زمينه هايى بود 
كه نــوع تفكر آيت اهللا طالقانــى را رقم مى زد. 
زمينه ديگر، بحث پديدآمــدن علوم تجربى و 

پوزيتيويســم بود. افكار آيت اهللا طالقانى متأثر 
از ايــن رويدادهاى علمى بــود. مباحثى مثل 
هواشناسى، جنين شناســى و... در تفسير وى 
بيان شده است. سومين عامل؛ مبارزات جدى 
روحانيت شــيعه با استعمار و رژيم پهلوى بود 
كه بر تفكرات آيــت اهللا تأثيرگذار بود. مرحوم 
طالقانى از شخصيت هاى مبارز و مشهور نهضت 
امام و انقالب بود و ســال هاى بســيارى را در 
زندان سپرى كرده و با افراد روشنفكر آن دوره 
مثل مهندس بازرگان، دكتر ســحابى و دكتر 

سنجابى هم دوره بود. 
اين همنشــينى زمينه تبــادل آرا و افكار بين 
آن هــا را به وجود آورد. برخــى از اين افراد از 
علوم انسانى و برخى از علوم تجربى اطالعاتى 
داشــتند، اما از نظــر علوم اســالمى مرحوم 
طالقانى بســيار قوى و ســرآمد آن ها بود. اين 
سه عامل، مهم ترين زمينه هاى نگارش تفسير 
پرتــوى از قرآن و بســيارى از تفكرات مرحوم 

طالقانى است.

 به رويكرد آيــت اهللا طالقانى به علوم 
تجربى اشاره كرديد كه يكى از زمينه هاى 
نگارش پرتوى از قرآن اســت، برخى اين 
رويكرد را مقايســه متون قرآنى با علوم 
چنين  واقعًا  كرده انــد.  عنــوان  تجربى 
درحالى  دارد  وجود  تفسير  در  رويكردى 
كه نظر مفسرانى مانند امام نسبت به آن 

مثبت بوده است؟
مفسران اهل سنت به صورت افراطى به مسائل 
علوم تجربى پرداخته اند و در موارد بســيارى 
متأثر از علوم تجربى شده اند، اما مفسران شيعه 
با عصاى احتياط وارد حــوزه علوم تجربى در 
تفســير قرآن شــده اند. آيت اهللا طالقانى نيز با 
احتيــاط در اين عرصه وارد شــد و تا مباحثى 

از نظر وى قطعى نمى شد و با مذاكره به يقين 
نمى رســيد، آن مباحث را وارد عرصه تفســير 
نمى كرد. بنابراين تطبيق به معناى تفســير به 

رأى مفهوم جدى ندارد.

 با توجه به شخصيت نوانديش و مردمى 
ديدگاه هاى  تأثيــر  و  طالقانى  مرحــوم 
سياسى و اجتماعى ايشان در تفسير، آيا 
وى  روشنفكرانه  انديشه هاى  از  رگه هايى 

در تفسير قرآن ديده مى شود؟
 پرتوى از قرآن رويكردى اجتماعى و سياســى 
دارد. از جنبه سياســى كــه موضوع حكومت 
و مســائل مربوط به انتخابــات، آراى مردم و 
پارلمان را شــامل مى شــود و مرحوم طالقانى 
در تفســير خود اين رويكــرد را اعمال كرده 
است.  البته بايد بگويم، علوم انسانى به معناى 
كالسيك شايد در تفسير پرتوى از قرآن وجود 
نداشــته باشد چون در دوره ما شكل كالسيك 
علوم انسانى در حوزه علوم دينى در حال طرح 
اســت، اما در زمان ايشــان گرايش اجتماعى 
در ميان مفســران بســيار قوى بوده و مسئله 
حكومت خواه ناخواه در تفســير بيان و شــرح 
داده شده، بنابراين مسائل اجتماعى و سياسى 
در تفســير آيت اهللا طالقانى به شــكل سنتى 
وجود دارد و نيازهاى اجتماعى معاصر و پاسخ 
به پرسش هاى جديد مثل تعارض علم و دين، 
مســائل حقوق زنان و... در اين تفســير ديده 
مى شــود. از اين رو مى توان پرتوى از قرآن را 

تفسير اجتماعى دانست.

 قــرآن پژوهانــى ماننــد بهاءالدين 
خرمشاهى تفسير پرتوى از قرآن را يكى 
از خواندنى ترين تفاسير مى نامند؛ چرا اين 

نگاه به اثر مرحوم طالقانى وجود دارد؟ 

امتيــازات تفســير پرتوى از قــرآن پرداختن 
بــه مباحث روز علوم تجربــى، علوم اجتماعى 
و مســائل سياسى اســت كه بيان شد، اما نوع 
نگارش تفســير خيلى مهم است. نوع نگارشى 
كه در تفســير نمونــه مشــاهده مى كنيم با 

نگارشى كه در تفسير پرتوى از قرآن مى بينيم 
متفاوت است. تفسير نمونه در اين حوزه و بيان 
مطالبى كه براى مردم جذابيت بيشترى دارد و 
نيز جلب جامعه روشنفكر و پژوهشگر گامى به 

جلو برداشته است. 
اما پرتوى از قرآن را مى توان در كنار تفســير 
نمونه و برخى ديگر يكى از تفاســيرى دانست 
كه توانســته اقبــال مردمى را بــه خود جلب 

كند. 
تفاسيرى مثل پرتوى از قرآن كه به زمينه هاى 
سياســى و اجتماعى زندگى مردم توجه دارد، 
مى تواند نسل جديد را به مطالعه مفاهيم قرآنى 
تشــويق كند، زيرا به بيان نيازهاى فكر مردم 

مى پردازد. 

برش

امتيازات تفسير «پرتوى از قرآن» 
مرحوم طالقانى پرداختن به مباحث 
روز علوم تجربى، علوم اجتماعى و 

مسائل سياسى است

معارف

 بررسى امتيازات «پرتوى از قرآن» 
در گفت وگوى قدس با رئيس انجمن قرآن پژوهى حوزه علميه كشور

تفسير آيت اهللا طالقانى به نيازهاى 
اجتماعى مردم پاسخ داد

حجت االسالم مهدى عامرى

گفت و گو

الســالم عليك يا اباعبداهللا، و على االرواح التى حّلت 
بفنائك، عليك منى سالم اهللا ابدا ما بقيت، و بقى الليل 
و النهار، و ال جعله اهللا آخرالعهد مّنى لزيارتكم، السالم 
على الحســين، و على علّى بن الحسين، و على اوالد 

الحسين، و على اصحاب الحسين.
الحمدهللا! نمرديم و يك بار ديگر توفيق شــد در هواى محرم 

نفس بكشيم:
شكر خدا كه شد حرمم خيمه غمت

ماندم براى سينه زدن در محّرمت
عشقت مرا براى حسينيه آفريد

اين سينه ام پر است ز آواى ماتمت
در اين غوغاى آخرالزمان، كجا را بهتر از روضه هاى شما دارم؟

جايى به غير گوشه هيئت نمى روم
شايد كه جان خسته شود خير مقدمت

هيچ آشيانه امن تر از خيمه تو نيست
دفع بال كنند مصيبات اعظمت

اين اشك و روضه ها را تا دم مرگ از ما نگير:
روزى كه اشك روضه نيايد ز ديده ام

مردن بْه از وبال شدن بر محّرمت
روضه كربال ســنگين است؛ نمى شــود بى مقدمه از مصائب 
اباعبــداهللا(ع) حرف زد. اگر مى خواهى كربــال بروى، اول از 
كوفه شــروع كن.در مســجد كوفه كه پا مى گذارى، غربت 

اميرالمؤمنين(ع) برايت تداعى مى شــود. جلوتر كه بروى، از 
گوشه مسجد درى به حرم مســلم بن عقيل(ع) باز مى شود؛ 
آقايى كه براى نوكرى حسين(ع) سنگ تمام گذاشت. اين قدر 
عظمت داشت كه اباعبداهللا(ع) در جواب نامه هاى مردم كوفه 
نوشت من «برادر و پسرعمو و فرد مورد اعتمادم» را مى فرستم 
كه مرا از اوضاع شما باخبر كند.(1) روضه مسلم بن عقيل(ع)، 

باب ورود به روضه هاى كربالست.
18 هزار نفر از مردم با مسلم بيعت كردند. اما همين كه پاى 
تهديد و تطميع ابن زياد ملعون وسط آمد، همه كنار كشيدند. 
نماز مغرب فقط 30 نفر پشــت سرش بودند. همان چند نفر 

هم بعد از نماز رهايش كردند.(2)
در سالم نماز مغرب بود

مسجد از ازدحام، خالى شد
واژه هاى كالم مردم شهر

از عليك السالم، خالى شد
هيچ كس پابه پاى او غير از
سايه از پشت سر نمى آمد

روشنايى خانه ها رفتند

سايه اش هم دگر نمى آمد
ميهمانى شيرزن كوفه هم يك شب بيشتر دوام نياورد. از روى 

ديوارهاى خانه طوعه به طرف مسلم سنگ پرتاب مى كردند:
باال گرفت بر من دل خون چه كارها

صياد من شدند تمام شكارها
مهمان متاع رايج بازار كوفه است

كسب حالل نيست در اين رشوه خوارها
مسلم براى زينب تو گريه مى كند

پيشانى ام شكسته در اين كوفه بارها
سفير سيدالشهدا(ع) از شهادت ترسى ندارد. تنها دل نگرانى اش 

اين بود كه براى حسين(ع) نامه نوشته و گفته آقا بيا.
حاال هم در دربار ابن زياد براى نجات خودش خواهشى نكرد. 
باالتريــن حاجتش اين بود كه به امام(ع) خبر دهند به كوفه 

نيايد.(3) ولى افسوس:
خواست تا نامه اى اجير كند

به سوى كاروان، نشد كه نشد
شرحى از حال ماوقع بدهد
به امام زمان، نشد كه نشد

شــايد ســخت ترين مصيبت مســلم(ع) همين اســت كه 
حسرت به دل ماند و نتوانست به امام(ع) خبر بدهد:

كاش مى شد بنويسم كه گرفتار شدم
مثل خورشيد گرفتار شب تار شدم
مرد اين شهرم و بر پيرزنى مديونم

اين هم از غربت من بود كه ناچار شدم
من نمى خواسته ام مايه دلواپسِى

معجر زينب كبرى شوم، انگار شدم
تا بدهكارى خود را به همه پس دادم

به تو اندازه يك شهر بدهكار شدم
ديدم از مردم اين شهر خريدارترى
علت اين بود اگر يوسف بازار شدم

من در اين خانه، تو در خانه خولى، تازه
با تو همسايه ديوار به ديوار شدم

كاش مى شد بنويسم كفنى بردارى
كفنى نيست اگر، پيرهنى بردارى(4)

پى نوشت:
1. االرشاد، ص 204
2. همان، ص 208

3. الفتوح، ج 5، ص 64
4. على اكبر لطيفيان

به تو اندازه يك شهر بدهكار شدم
احمد عبداله زاده مهنه



آخرين تمرين تيم ملى پيش از اعزام به 
ازبكستان

ورزش: آخرين تمرين تيم ملى فوتبال كشورمان پيش از سفر به ازبكستان 
و انجام بازى دوستانه با اين تيم،  صبح ديروز در ورزشگاه آزادى برگزار شد.

در اين تمرين 24 بازيكن حضور داشتند. تنها غايب تمرين سامان قدوس بود 
كه صبح امروز به تهران رسيد و براى استراحت در هتل ماند و به تمرين تيم 
ملى نيامد. دروازه بانان تيم ملى تمرينات ويژه اى را پشت سر گذاشتند.تيم ملى 
فوتبال ايران بعد از ظهر ديروز براى انجام بازى دوستانه مقابل ازبكستان راهى 

تاشكند شد. اين ديدار فردا برگزار مى شود.

بيرانوند توبيخ شد، صنعت نفت جريمه
ورزش:كميته انضباطى آراى خود را در خصوص تيم هاى مختلف ليگ برتر 
فوتبال صادر كرد.به نقل از فدراســيون فوتبال، ديدار تيم هاى صنعت نفت 
آبادان و پرســپوليس تهران در هفته پنجم رقابت هاى ليگ برتر برگزار و از 
سوى تماشاگران تيم صنعت نفت آبادان تخلفاتى مبنى بر فحاشى به داوران 
و بازيكنان تيم مقابل رخ داد. اين تيم به پرداخت 100 ميليون ريال جريمه 
نقدى محكوم شد. همچنين تيم صنعت نفت آبادان به دليل داشتن 5 بازيكن 

اخطارى بايد 40 ميليون ريال جريمه نقدى پرداخت كند.
عليرضا بيرانوند، دروازه بان تيم پرسپوليس نيز به جهت رفتار غير ورزشى كه 

سبب تحريك تماشاگران شد، به توبيخ كتبى محكوم شد.

خداحافظى كرار جاسم از تيم ملى عراق
ورزش:كرار جاسم هافبك جنجالى ســابق استقالل و كنونى نفت آبادان در 
مصاحبه با سايت شبكه فوتبال عراق از بازى هاى ملى خداحافظى كرد و گفت: 
من از سوى برخى افراد از تيم ملى كنار گذاشته شدم و موضوع حضورم در تيم 
ملى عراق ديگر به صورت نهايى تمام شده است و اين امرى خسته كننده است.

خبرى عجيب در رسانه هاى تركيه
انصارى فرد؛ سورپرايز دقيقه نودى 

گاالتاسراى؟
ورزش: ديروز رســانه هاى تركيــه خبرى عجيب منتشــر و از رايزنى هاى 
جدى قهرمان تركيه براى امضاى قرارداد با ستاره ايرانى پرده برداشتند. اين 
گمانه زنى ها در حالى رقم خورد كه روزنامه Fotomaç با انتشار تصويرى از 
شــادى كريم انصارى فرد با پيراهن المپياكوس اين تيتر را زد:«يك احتمال 
بسيار قوى وجود دارد آن هم اضافه شدن مهاجمى جديد به اردوى گاالتاسراى 

كه مى تواند سورپرايز بزرگى براى طرفداران اين تيم باشد».
پيرو اين ادعا ســايت sporundibi به عنوان رســانه نزديك و منتسب به 
گاالتاسراى در گزارشى آورد:«اگر فدراســيون فوتبال تركيه ابتكار عمل را 
بدست گرفته و يك پنجره  نقل و انتقاالت اضافى باز كند باشگاه گاالتاسراى 

قصد دارد كريم انصارى فرد را به تيم خود اضافه كند». 

جپاروف: شكايت من از استقالل صحت 
ندارد

سايت باشگاه استقالل:سرور جپاروف درباره شايعه شكايتش از استقالل به 
فيفا اظهار داشت: مطلبى از قول من در برخى رسانه هاى ايران مبنى بر شكايت 
من از باشگاه استقالل در صورت عدم دريافت مطالباتم، منتشر شده كه اين موضوع 
درست نيست و صحت ندارد.وى افزود: چند روز قبل نامه اى به باشگاه استقالل 
ارسال كردم تا مطالبات من تعيين تكليف شود. باشگاه استقالل نيز در جواب 
اعالم كرد كه اين موضوع را بررسى خواهد كرد و بزودى بدهى ام پرداخت مى شود. 

قرارداد حسن زاده با ذوب آهن يكطرفه 
فسخ شد

ورزش: مسعود حسن زاده در ابتداى فصل با باشگاه ذوب آهن اصفهان قرارداد 
بست تا پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدوميت خود بتواند براى اين تيم 
بازى كند. اما مهاجم ذوبى ها كه ســابقه پوشيدن پيراهن سپاهان و سايپا را 
نيز در كارنامه خود دارد بدون اينكه براى ذوب آهن بازى كند از اين تيم جدا 
شد.سعيد آذرى مديرعامل باشگاه ذوب آهن ضمن تاييد اين موضوع به مهر 
گفت: مسعود حسن زاده بدون دريافت يك ريال پول، از باشگاه ذوب آهن جدا 
شــد. وى در ارتباط با نحوه جدايى اين بازيكن اظهار داشت: با توجه به عدم 
بهبودى زانوى مصدوم مسعود حسن زاده و تأييد كميته پزشكى باشگاه مبنى 
بر شــرايط اين بازيكن، قرارداد وى را با توجه به داليل موجه ورزشى و بدون 

دريافت حتى يك ريال پول از باشگاه، فسخ نموديم.

رسن بازى با نساجى را از دست داد
ورزش: بشار رسن به دليل حضور در اردوى تيم ملى فوتبال عراق براى بازى 
با كويت در تمرينات پرسپوليس حضور ندارد. از اين رو هافبك سرخپوشان 
پايتخت نمى تواند در ديدار چهارشنبه هفته جارى با نساجى مازندران بازى 
كند.رسن در فاصله دو روز مانده به بازى پرسپوليس در هفته ششم به تهران 
مى رسد. كادرفنى پرسپوليس تصميم دارد به رسن استراحت دهد تا هافبك 
طراح پرسپوليس با آمادگى هرچه بيشــتر در بازى برگشت مقابل الدحيل 

قطر به ميدان برود.

طال ى جام كركين
 بر گردن كميل قاسمى

ورزش: تيم منتخب كشــتى آزاد ايران با كســب 2 مدال طال به كار خود در 
رقابت هاى بين المللى كشتى آزاد جام ديميترى كركين پايان داد. رقابت هاى 
بين المللى كشتى آزاد جام ديميترى كركين روزهاى 15 تا 17 شهريورماه در 
شهر ياكوتسك روسيه برگزار شد.  تيم منتخب كشتى آزاد ايران كه با دعوت 
فدراسيون كشتى روسيه و با هزينه كامل از سوى برگزار كنندگان اين مسابقات 
در اين رقابت ها حضور يافته بود با كسب 2 مدال طالى احمد بذرى و كميل 

قاسمى در اوزان 86 و 125 كيلوگرم به كار خود در اين مسابقات پايان داد.

وعده ابراهيمى
 براى مدال جهانى كشتى

ايسنا: آزادكار وزن 92 كيلوگرم ايران و دارنده مدال هاى طالى جوانان جهان 
و بزرگساالن آسيا با بيان اينكه 20 سال اســت منتظر حضور در رقابت هاى 
قهرمانى جهان است تاكيد كرد: از شوراى فنى مى خواهم به من اعتماد كنند و 
قول مى دهم جواب اين اعتماد را به بهترين شكل بدهم. محمدجواد ابراهيمى  
گفت: به شورا و كادر فنى تيم ملى قول مى دهم در جهانى مجارستان بهترين 

مدال را براى ايران بگيرم و صد در صد روى سكو خواهم رفت.  

سومين شكست واليباليست ها؛
 اين بار از كانادا

ورزش: تيم ملى واليبال ايران در سومين و آخرين ديدار خود در تورنمنت 4 جانبه 
اسلوونى با نتيجه 3 بر 2 مقابل كانادا شكست خورد. ايگور كوالكوويچ، سرمربى تيم 
ملى واليبال ايران در بازى مقابل كانادا از محمد وادى، امير غفور، جواد معنوى نژاد، 
ميالد عبادى پور، محمد موسوى، على شفيعى و مهدى مرندى (ليبرو) استفاده 
كرد. تورنمنت اسلوونى در واقع بهترين فرصت براى او بود تا همه بازيكنانش را 
مقابل تيم هاى پرقدرتى مثل آمريكا و كانادا محك بزند.  در ديگر بازى دوستانه 
اين تورنمنت، تيم ملى واليبال آمريكا با نتيجه 3 بر يك اسلوونى را شكست داد تا 

با كسب 3 پيروزى راهى مسابقات قهرمانى جهان شده باشد.

كسب 9 مدال از المپيك ويژه؛
همدمى ها،  افتخار آفريدند!

ورزش: بيست و پنجمين دوره  بازيهاى المپيك ويژه  ايران در حالى پايان يافت 
كه ورزشكاران پرتالش اين خانه، در رشته هاى  ورزشى دووميدانى، بوچيا و 
دوچرخه سوارى خوش درخشيدند و شش مدال  زرين از دست رئيس كميته  
المپيك ويژه  ايران، دريافت كردند. زينب طاهرى، ويدا شاهمرادى و فاطمه 
فيروزى نمايندگان همدم در رشــته  دووميدانى، با اقتدار مدال طال بر گردن 
آويختند و شيال نيك سيمايى مدال برنز نصيبش شد. در رشته  بوچيا نيز، مهناز 
حسين تاش طال و زهره  سليمانى نقره دريافت كردند. همچنين،  مريم فرخى و 
معصومه صف شكن در رشته  دوچرخه سوارى گردن آويز طال و شقايق گراميان 

مدال برنز را به دست آوردند.

ضد حمله
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           دوشنبه  19 شهريور 1397

29 ذى الحجه 1439  10 سپتامبر 2018  سال سى  ويكم  شماره 8778 

فرديناند: به رونالدو مى گفتيم مسى از تو بهتر است
ورزش: هم تيمى هاى رونالدو در يونايتد و تيم ملى انگليس، براى اذيت كردن او، در مقطعى 
مسى را به رخش مى كشيدند. پيتر كراوچ، ستاره سابق تيم ملى انگليس در ستون هفتگى خود 
در نشــريه ديلى ميل، به ذكر خاطره  جالبى از ريو فرديناند در مورد رونالدو پرداخت: رونالدو 
عادت داشت كه در رختكن جلوى آينه بايستد و با صداى بلند بگويد كه خداى من، چقدر زيبا 
هستم. گويا اين حركت رونالدو با واكنش منفى هم تيمى هايش روبرو مى شد و به وى كنايه مى 
زدند كه اما مسى فوتبالش از تو بهتر است. جالب اينكه رونالدو هم پا پس نمى كشيد و پاسخ 

مى داد كه « بله؛ ولى به زيبايى من نيست!»

كورتوا: از عصبانيت هواداران چلسى ناراحتم
ورزش: تيبو كورتوا، دروازه بان رئال مادريد مدعى شد از اينكه برخى هواداران تيم سابقش يعنى 
چلسى از او عصبانى هستند، بسيار ناراحت است. كورتوا در تابستان جارى، چلسى را به خاطر آنچه 
كه دورى از خانواده اش عنوان مى كند به مقصد رئال مادريد ترك كرد. اتفاقى كه با واكنش منفى 
بسيارى از هواداران چلسى همراه بود. او گفت: «اين موضوع باعث ناراحتى من است و مشخصا آنها 
از حقيقت مطلع نيستند. در ماه مارس، اين تصميم گرفته شده بود و فكر مى كردم كه باشگاه هم 
آن را قبول كرده است. سپس، به خاطر بسته شدن نقل و انتقاالت، تصميم گرفتم در تيم حاضر 
نشوم زيرا به نظرم بهتر بود مزاحم آنها نباشم. مشخصا چلسى را دوست دارم و از اينكه در آنجا بازى 
كردم خوشحال بودم و خوشحالم كه با اين تيم دو قهرمانى ليگ برتر، يك قهرمانى جام حذفى و يك 

قهرمانى جام اتحاديه كسب كردم.»

راموس: انتظار استقبال بهترى از انگليسى ها داشتم
ورزش: سرخيو راموس، كاپيتان تيم ملى اسپانيا كه شنبه شب توسط هواداران انگليس هو شد، 
تاكيد كرد كه انتظار استقبال بهترى از آنها داشته است. علت واكنش تند هواداران انگليسى 
عليه او، برخوردش با محمد صالح در فينال چمپيونزليگ است. راموس در آن ديدار، صالح را 
به عمد به زمين زد و باعث مصدوميت مهاجم مصرى و خروج او از زمين شد. راموس مى گويد: 
«دوست داشتم طور ديگرى با من برخورد شود. آنها كار من در فينال را به خاطر دارند ولى كسى  
به خاطر ندارد كه خانواده و بچه هاى من بارها تهديد به مرگ شدند. ما با سرمربى جديد دوره 

جديدى را آغاز كرديم و پيروزى در ومبلى بهترين شروع براى ما بود.

كاسياس: به بازنشستگى نزديك شده ام
ورزش: سنگربان با تجربه سابق رئال مادريد و كنونى پورتو اعتراف كرد كه به دوران 

بازنشستگى خود نزديك شده و بعد از فوتبال مربى خواهد شد.
اين دروازه بان كهنه كار اعتراف كرد كه به دوران بازنشستگى نزديك شده و مى گويد: 
من، جيان لوئيجى بوفون و پيتر چك آخرين بازماندگان از يك نسل طاليى هستيم. 
من 37 سال سن دارم و اين يعنى اين كه به دوران بازنشستگى خود نزديك شده ام. 
با اين حال نهايت تالش خود را به كار مى گيرم تا از بازى كردن لذت ببرم و لحظات 

خوب و خوشى را پشت سر ب گذارم.

A ليگ ملت هاى اروپا - ليگ
سوئيس 6 -  0 ايسلند
 انگليس 1 -  2 اسپانيا

B ليگ ملت هاى اروپا - ليگ
 ايرلند شمالى 1 -  2 بوسنى 

C ليگ ملت هاى اروپا - ليگ
 فنالند 1 -  0 مجارستان

استونى 0 - 1 يونان
D ليگ ملت هاى اروپا - ليگ

 لوكزامبورگ 4 - 0 مولداوى
 بالروس 5 - 0 سن مارينو

ميز نتايج

دوشنبه 19 شهريور فوتبال ليگ ملت هاى اروپا
 پرتغال - ايتاليا

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه ورزش

سهشنبه 20 شهريور  فوتبال ليگ ملت هاى اروپا
 ايسلند - بلژيك

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه ورزش

چهارشنبه 21 شهريور  واليبال قهرمانى جهان
 فرانسه - چين

 ساعت: 15:30 زنده از شبكه ورزش

چهارشنبه 21 شهريور  واليبال قهرمانى جهان
 ايران - پورتوريكو

 ساعت: 18:30 زنده از شبكه ورزش
 

چهارشنبه 21 شهريور  واليبال قهرمانى جهان
 آمريكا - صربستان

 ساعت: 23:00 زنده از شبكه ورزش

ورزش در سيما
ورزش: ســرمربى تيم ملى وزنه بردارى گفت: متأسفانه مانور 
بيشــترى روى اوتى هاى بازى هاى آسيايى شــد و بيشتر از 

مدال هايى كه كسب كرديم به چشــم آمد و موفقيت ها 
كمتر ديده شد. محمدحســين برخواه گفت: 

مربى وزنه هايى را انتخــاب مى كند كه 
منجربه كســب بهترين و خوش رنگ 

ترين مدال باشــد؛ به دنبال توجيه 
نقاط ضعف نيستم، اما اين مسئله 
آنقــدر بزرگ نمايــى شــد كه 
موفقيت هاى ما به چشــم نيامد. 
بايد وزنه برداران را در شــرايطى 
قرار مى داديم كه شــانس رفتن 

روى سكو داشته باشند. 
*مانور روى كيانوش

مربيان تالش مى كنند ورزشكار را در 
كورس رقابت قرار دهند تا شــانس كسب 

مدال داشته باشــد. چهار وزنه بردارى كه اوت 
كردند بيشــتر از مدال هايى كه گرفتيم برجسته شدند؛ 

متأسفانه مانور بيشترى روى آنها شد و بيشتر از مدال هايى كه 
كسب كرديم به چشم آمد و موفقيت ها كمتر ديده شد. بعضى 
از دوســتان گاهى اوقات انصاف را زير پا مى گذارند.وى گفت: 

رستمى خودش به تنهايى اقدام به انتخاب وزنه ها  مى كرد و ما 
دخل و تصرفى در عملكرد او نداشتيم هرچند كه پيش از اعزام 

هم موافق حضور او در بازى هاى آسيايى نبودم.
*مشكالت سنگين

   وى گفت: امســال واقعاً رقابت سختى 
داريم؛ متأسفانه براى تهيه چند ست 
هالتر كه از لوازم اوليــه تمرينات 
است مشــكل داريم؛ هرقدر هم 
رئيس فدراسيون و ورزشكاران 
اين موضوع را مطرح مى كنند، 
اما هيچ توجهى نمى شود. مگر 
هزينــه تهيه چند ســت هالتر 
چقدر مى شــود؟ حداكثر 500 
تا 600 ميليون تومان كه تا ســال 
ها مى توان در اردوهــاى تيم ملى از 
آنها اســتفاده كرد، اما كمبود لوازم ما را 
دچار مشــكل مى كند. نياز اوليه و اساسى ما 
هالتر و وزنه  است، اما كسى توجهى نمى كند در حالى 
كه در مسابقات همه انتظار قهرمانى دارند. اين حداقل امكاناتى 
است كه اميدوارم در فاصله كمى كه تا مسابقات جهانى مانده، 

به ما برسد.

 انتقاد  سرمربى تيم ملى وزنه بردارى: 
اوتى ها  بيشتر از مدال هايى كه كسب كرديم به چشم آمدند

مربى تراكتورسازى در گفت و گو با قدس
توشاك از كى روش بزرگ تر است

حميد رضا عرب: محمد تقوى از اين پس روى نيمكت تراكتورســازى 
خواهد نشست. مربى با دانشى كه در تيم پديده مشهد هم سابقه مربيگرى 
داشــت اما خيلى زود با اين تيم قطــع همكارى كرد. آيــا تقوى مى تواند 
تراكتورسازى را پلى براى كسب موفقيت هاى بيشتر در فوتبال ايران كند؟

* از كار با توشاك بگوييد؟
تمام دوستان فوتبالى ام به خصوص آن ها كه كار تدريس فوتبال در انگليس 
را به عهده دارند و كالس هاى پيشــرفته را برگزار مى كنند، وقتى شنيدند 
كه توشاك چنين پيشــنهادى به من داده گفتند مكث نكن و بالفاصله به 
تبريز برو. سريع خودم را به تبريز رساندم تا توشاك از اين تصميم منصرف 

نشود(مى خندد).
*  از توشاك چه قدر شناخت داريد؟

من افتخار كار در كنار او را نداشتم اما مى توانم به طور قطع به شما بگويم كه 
او مربى بسيار بزرگى است.
*  بزرگ تر از كى روش؟

شما هيچ وقت توشــاك را با كى روش مقايسه نكنيد. كى روش هم در حد 
خودش مربى خوبى است اما هيچ وقت نگوييد كه كى روش از توشاك بزرگ 
تر است. توشاك سوابقى در فوتبال دارد كه كى روش ندارد. كسى كه رئال 

مادريد را قهرمان اروپا كرده حتما مربى بزرگى است.
*  فكر مى كنيد در اين سن و سال بتواند به فوتبال ايران كمك كند؟

ترديد نكنيد كه حضور توشاك در فوتبال ايران منشا  خدمات خواهد شد.
*  اما مى گويند مالك پولدار تراكتورسازى فقط دارد يك مشت اسم 

دور خودش جمع مى كند.
اين طور نيســت. من ياد گرفته ام كه پول نمى تواند منجر به ساختن يك 
تيم شود. يك تيم زمانى ســاخته مى شود كه پشــتش فكر باشد. در تيم 
تراكتورسازى اين تفكر وجود دارد و مديرانش به دنبال موفقيت هاى بسيار 
در فوتبال هستند. شما ترديد نكنيد كه توشاك تراكتورسازى را نه فقط در 

ايران بلكه در آسيا مطرح مى كند.

جواد رستم زاده: خداداد عزيزى هم پس از مدتها دوندگى 
عطاى كار براى مشكى پوشان را به لقايش بخشيد و دست ها 
را به نشانه تســليم باال برد. ديروز در گفت و گوى مفصلى كه 
با وى داشتيم رســما اعالم كرد كه از رياست شوراى انتقالى 
مشكى پوشان استعفا مى دهد و تيم را به عباسى وا مى گذارد 
چون در اين مدت نتوانسته اسپانسر مناسبى براى تيم پيدا كند.

*5 ميليارد بدهى
خداداد مى گويد:  نهايت كمكى كه اسپانســر بتواند به اين 
تيم انجام دهد نزديك يك ميليارد اســت كه هيچ دردى را 
دوا نمى كند چرا كه همين االن بدهى به طلبكاران داخلى و 
خارجى نزديك 5 ميليارد است. اين در حالى است كه امتياز 

يك تيم دسته اولى خيلى كمتر از اين هاست.  
*ادامه كسر امتياز

او با اشــاره به افزايش قيمــت دالر و دو طلبــكار خارجى 
مشكى پوشان مى گويد:  همين چهارشنبه اگر نتوانيم بدهى 
بازيكنان سياه پوســت خارجى را پرداخت كنيم سه امتياز 
ديگر از ما كسر خواهد شد و به همين ترتيب احتماال تا نيم 

فصل با 40 امتياز منفى نابود خواهيم شد و حتى در صورت 
پافشارى ما براى ادامه مسابقات به جايى نخواهيم رسيد و 

سقوط مى كنيم. 
*توافقات بى حاصل

خداداد از توافق با برخى طلبكاران داخلى خبر مى دهد ولى 
مى گويد: اين توافقات و مهلت گرفتن ها تا وقتى پولى در كار 
نباشد بى فايده اســت. من از تمام ارتباطاتم در فدراسيون 
استفاده كردم و توانستم دو هفته تيم را در ليگ دسته اول 
جلو ببرم اما ديگر زورم نمى رســد. اين در حالى اســت كه 
فدراسيون با وجود تمام شــكايت ها و پرونده هاى موجود 
عالقه دارد تيم ها در كوران رقابت ها باقى بمانند وگرنه همان 

ابتداى فصل نسخه مشكى پوشان پيچيده شده بود.
*انحالل مشكى پوشان

«انحالل». اين تنها راهى است كه عزيزى براى برون رفت از 
شرايط فعلى پيشنهاد مى كند و يادآور مى شود تا به حال هر 
چه گفتيم براى بدهى ها بود ، فراموش نكنيد كه بازيكنان 
جديد تيم قرارداد جديد بســته اند و تيم براى شــركت در 

مسابقات هزينه هاى جارى دارد كه االن يك ريال هم نداريم 
براى سفرهاى مان. 

از خداداد در مورد كمك شــهردار مى پرســيم. كمكى كه 
شــهردار گفته بود فقط با وجود خداداد حاضر به انجام آن 
است.«همين يكى دو اسپانسرى هم كه جلو آمدند و حاضر 
بودند تا يك ميليارد كمك كنند را شهردار معرفى كرد وگرنه 
كسى در اين شــهر حاضر به كمك مالى نبود. من هم عالوه 
بر پيش بردن كارهاى تيم در فدراســيون با دوستان خودم 
رايزنى كردم كــه به دليل مبلغ بــاالى بدهى ها همه عقب 

نشينى كردند». 
*ادغام مشكى پوشان و پديده

خداداد اما در ميان حرف هايش ازطرح ادغام دو تيم پديده 
و مشكى پوشان در ابتداى فصل پرده بر مى دارد و مى گويد 
قرار بود يك تيم واحد و قوى را به نام ابومسلم راهى مسابقات 
كنند كه جلوى اين طرح گرفته شــد. در واقع در اين شهر 
كسى دلش براى فوتبال نمى ســوزد و گرنه مثل شهرهاى 

تبريز و اصفهان همه مسئوالن و مردم پاى كار مى ماندند.

*هجوم كالهبرداران
انتخاب رئيس جديد هيئت فوتبال مبحثى است كه با عزيزى در 
ميان گذاشتيم. اولويت ها و انتخاب مدير فوتبالى يا غير فوتبالى؟
«رئيس جديد بايــد ارتباطات عالى در ســطح اســتان و 
فدراسيون داشته باشــد. بتواند از تمام پتانسيل هاى مالى 
و فنى اســتان اســتفاده كند و يك همدلــى بين صنعت و 
ورزش ايجاد كند تا فوتبال خراســان از نابودى نجات پيدا 
كند. همين االن كســى دلش براى انحالل مشكى پوشان و 
يا مشكالت مالى پديده نمى سوزد. همين هم مى شود كه 
پاى كالهبرداران از خارج استان به فوتبال ما باز مى شود و 
دوباره آبروريزى هاى زمان ابومســلم تكرار مى شود. يقين  
بدانيد كسانى كه براى كمك به پديده از بيرون استان اعالم 
آمادگى كردند دنبال سوء استفاده هاى خود هستند و براى 
كالهبردارى مى آيند. بنظر من فرقى ندارد كه مدير فوتبالى 
بيايد يا غير فوتبالى. مديرى بيايد كــه تمام وقتش را براى 
فوتبال بگذارد و دنبال منافع خودش و حزبش نباشد. فوتبال 

خراسان مديرى مى خواهد كه تمام مدت بجنگد». 

خداداد عزيزى در گفت و گو با قدس:

 انحالل، تنها راه باقى مانده  براى مشكى پوشان است

اميرمحمد ســلطانپور :  اســطوره دوســت داشــتنى 
منچســتريونايتد مى گويد مورينيو سرمربى مناسبى براى 
شياطين ســرخ نيســت و پپ گوارديوال يا خودش را براى 

هدايت اين تيم ترجيح مى دهد.
منچستريونايتد فصل جديد خود را بى ثبات آغاز كرد و دو 
پيروزى و دو شكست از 4بازى به ثبت رساند كه انتقادات 
زيادى را در پى داشت. اين عملكرد باعث شده كه مورينيو 
در سايت هاى شرط بندى جزو گزينه هاى اصلى به عنوان 
سرمربى بعدى باشد كه از باشگاه هاى ليگ برترى اخراج 
خواهد شد. اين در حالى اســت كه مورينيو فصل پيش به 
همراه يونايتد عنوان نايب قهرمانى ليگ برتر را به دســت 
آورد؛ البته نبايد فراموش كنيم كه اختالف امتياز اين تيم 
با تيم قهرمان يعنى منچسترســيتى بسيار زياد بود. اريك 
كانتونا مى گويد: سرمربى سيتى يعنى پپ گوارديوال گزينه 
بسيار بهترى نسبت به مورينيو براى هدايت يونايتد بود كه 
شكل بازى تيمش به مذاق بسيارى خوش نمى آيد. كانتونا 
مى گويد: «من از مورينيو خوشــم مى آيد؛ او شــخصيت 
خوبى دارد، اما براى يونايتد اين شخصيت مناسب نيست. 
آن ها بايد پپ گوارديــوال را به عنوان ســرمربى انتخاب 
مى كردند. بايد پــپ بر روى نيمكت يونايتد مى نشســت 
اما در حال حاضر او مشــغول جادو با باشگاه ديگرى است. 

باشگاهى كه نمى توانم نام آن را به زبان بياورم!

البته نبايد فراموش كنيــم كه هنوز ابتداى فصل اســت و 
هنوز خيلى زود اســت كه بگوييم قهرمان چه تيمى خواهد 
بود؛ امــا نبايد فراموش كنيم كه منچســريونايتد باشــگاه 

بزرگى است و باشگاه بزرگى نيز باقى خواهد 
ماند. يونايتد قطعا جــام خواهد برد، 

مطمئنم اين اتفــاق خواهد افتاد، 
اما سبك بازى آن ها سوال اصلى 
است، كه جالب به نظر نمى رسد. 

شكلى كه سرمربى مجبور مى 
كند بازيكنان بازى كنند براى 
تماشــاگران خوب نيست، نه 

لذتى و نه خالقيتى هيچكدام در 
زمين ديده نمى شود.»

اريك كانتونا ســه ماه پيش براى 
حضور در يك ديــدار خيريه به 

اولدترافــورد برگشــت و 
و  ز ا تماشاگران ا

مثل يك 

قهرمان استقبال كردند؛ و حاال اين ستاره فرانسوى تاكيد 
مى كند اگر از او بخواهند كه سرمربى شياطين سرخ باشد، 
ديگر خبرى از بازى دفاعى در اين تيم نخواهد بود. كانتونا 
اضافه مى كند: «من دوســت دارم كه مربيگرى كنم و اگر 
مســئوالن يونايتد با من تماس بگيرند اين پيشنهاد را 
قبول خواهم كرد و از اين كار لذت خواهم برد. 
مسئوالن يونايتد مى دانند كه كجا هستم 
و چگونه مى توانند من را پيدا كرده و با من 
تماس بگيرند. بعــد از اين اتفاق و انتخاب 
من به عنوان ســرمربى، ما دوبــاره فوتبال 
خالقانه را به نمايش خواهيم گذاشــت. اين براى 
طرفداران فوق العاده خواهد بود، دقيقا همانگونه 
كه در زمان الكس فرگوســن بود. او به بازيكنان 
اجازه مى  داد كه خالق باشــند و هر بازيكن را به 
عنوان يك شخص جداگانه با رفتار خاص خود مورد 
برخورد قرار مى داد. تمام چيزى كه در آن زمان 
حس مى شد عشــق بود. او هميشه 
بازيكنان را مــورد تعريف و 
تمجيد قــرار مــى داد. 
فرگوسن يك مرد و يك 

رهبر بزرگ است.» 

اسطوره، خودش يا گوارديوال را مربيان بهترى براى شياطين سرخ  مى داند

كانتونا: فوتبال خالقانه را به نمايش خواهيم گذاشت
پس از پيروزى مقابل حريف لهستانى 

MMA در

امير على اكبرى:  تا صبح 
در بيمارستان بودم

ايسنا: مبــارز ايرانى رشــته MMA با بيان 
اينكه ســخت ترين مبارزه اش را   برابر حريف 
لهستانى پشت سر گذاشته است گفت: به حدى 
به من فشار وارد شد كه تا صبح در بيمارستان 
بســترى شــدم. امير على اكبرى گفت: واقعا 
ســخت ترين مبارزه اى بود كه تابحال داشتم. 
اين مبارزه در مجمــوع 15 دقيقه در 3 راند 5 
دقيقه اى بــه طول انجاميد كه نشــان دهنده 
ســختى كار و مبارزه نفس گيــر برابر حريف 

لهستانى بود.
وى گفت: خيلى وقت اســت با واخايف از بازى 
اول كرى داريم. ابتــدا قرار بود بــا او مبارزه 
كنم اما او به اين مبارزه نرســيد. قرار اســت 
در مبارزه بعدى 19 آبان ماه با او مبارزه كنم. 
البته وضعيت پايم جالب نيست و آسيب ديده 
است. بايد به ايران بيايم تا پايم را معاينه كنم. 
اگر بتوانم به شــرايط مبارزه برسم تا دو هفته 
ديگر جواب قطعى را براى انجام اين مبارزه به 

ACB خواهم داد.

احضار 
فدراسيون هاى ناكام 

به وزارت ورزش
ورزش: وزارت ورزش روســاى فدراســيون ها 
را براى توضيح درباره نتايج بازى هاى آســيايى 

دعوت مى كند.
 جلســه ارزيابى نتايج كاروان ايران در بازى هاى 
آسيايى با حضور مســئوالن كميته ملى المپيك 
و وزارت ورزش برگــزار شــد. بــه جــز تقدير از 
فدراســيون هايى كه عملكرد موفقى در اندونزى 
داشتند، اين روزها مسئوالن بيشتر به دنبال ريشه 
ناكامى برخى از رشته ها هستند كه روى مدال آنها 

در بازى هاى آسيايى حساب باز كرده بودند.
على رغبتى، مدير كل دفتر برنامه ريزى و نظارت 
وزارت ورزش گفت:  در جلسه ستاد عالى بازيهاى 
آسيايى گزارش سجادى سرپرست كاروان ايران در 
بازيهاى آسيايى و همينطور دفتر نظارت و برنامه 
ريزى از طــرف وزارت ورزش و جوانان به اطالع 
حاضران رسيد.اين گزارش ها حاوى اطالعات فنى 
و بررسى نتايج فدراسيون هاى ورزشى در بازيهاى 
آسيايى مطابق جلسات كارشناسى قبل از بازيها 
بود و بزودى نتايج كمــى و كيفى عملكرد كاروان 

ايران به اطالع رسانه ها و مردم خواهد  رسيد.

ورزش: در روزهاى اخير دوباره اصلى ترين موضوع مورد بحث در فوتبال 
ايران به پرداخت بدهى تيم هاى ليگ برترى و تسويه حساب مالى آنها 

به منظور جلوگيرى از محروميت آسيايى است.
اين موضوع به همان اندازه كه در ايران حاشــيه ساز مى شود، در ابعاد 
آسيايى هم ايران را به يك سوژه تبديل كرده است. شدت اين مسئله به 
حدى است كه در حال حاضر30 درصد از پرونده هاى AFC متعلق به 
باشگاه هاى ايرانى اســت و مى توان گفت هيچ كشورى به اندازه ايران 
پرونده هاى مربوط به شكايت و اعتراض بازيكنان يا مربيان به پرداخت 

نشدن حقوقشان را ندارد.
نكته مهم اما در اين خصوص، اين است كه كنفدراسيون فوتبال آسيا 
اصال مرجع رسيدگى به شــكايات نيســت. بازيكنان يا مربيان ايرانى 

اعتراضات خود را مكتــوب مى كنند و بــه AFC مى برنــد اما اين 
كنفدراسيون شكايات را به فدراسيون كشــور ايران ارجاع مى دهد تا 

به آن رسيدگى كند.
با اين حال اين همه هياهو براى پرداخت طلبكاران در واپسين روزها و 
حتى ساعت هاى مهلت تعيين شده، نشان از كم كارى و سهل انگارى 
مديران در زمان هاى بهتر و مناســب تر دارد. قطعا پيش تر از اين هر 
باشگاه زمان مناسب براى رسيدگى به وضعيت طلبكاران خود را داشته 
و مى توانسته در كمال آرامش يا رضايت افراد موردنظر را جلب كند يا 
اينكه در نهايت مبلغ بدهى را پرداخت كند؛ ولى اين اتفاقات هيچ وقت 
نمى افتد تا اينكه كار به روزهاى آخر و زمان نهايى برسد. البته يكى ديگر 
از نكته هاى مهم نيز احتماال اين است كه مديران اميد به بخشش قسمت 
زيادى از اين رقم ها توســط طلبكاران دارند و به همين دليل كار را به 

ساعات پايانى موكول مى كنند تا شايد فرجى حاصل شود.
اگر فدراســيون  فوتبال ايران به عنوان مرجع اصلى در بحث قراردادها 
و بدهى ها نظارت كند، هم مانع از انعقاد قراردادهاى بعضا بى جهت و 
عجيب مى شود و هم اينكه آبروى ايران را در مجمعى بين المللى مثل 

AFC حفظ خواهد كرد.
*خطر هنوز هست

پرسپوليس در مهلت تعيين شده از ســوى كنفدراسيون فوتبال آسيا 
خيلى از بدهى هايش را پرداخت كرد اما در نهايت نتوانست مبلغ بدهى 

على دايى و مسعود هماهمى را پرداخت كند.
خمارلو مدير روابط عمومى باشگاه پرســپوليس در اين باره  مى گويد: 
تالش بسيار زيادى كرديم تا بتوانيم بدهى هايمان را پرداخت كنيم. اما 
واقعا برخى بدهى ها طورى اســت كه نمى توانستيم يك شبه تسويه 
كنيم. مسئوالن فدراســيون هم پيگير امور جارى بودند اما مهمتر از 
تمام اين كمك ها، پولى بود كه بايد به طلبكاران پرداخت مى كرديم. 
نتوانســتيم بدهى مان به على دايى و مسعود همامى را پرداخت كنيم 

تا پرونده مالى باشگاه با ميزان بدهى مشخصى به AFC ارسال شود. 
بدهى هاى باقيمانده كالنى را پرداخت كرديــم و اميدوار تا بتوانيم در 

آينده نزديك، بدهى هاى خود را به صفر برسانيم.
همان طــور كه در صحبت هــاى خمارلــو خوانديد پرونده باشــگاه 
پرسپوليس به كنفدراسيون فوتبال آسيا ارسال شده است بدون اينكه با 
على دايى و مسعود هماهى تسويه حساب شود. بر همين اساس ممكن 
است پرونده باشگاه استقالل هم بدون تسويه حساب با چند نفر براى 
كنفدراسيون فوتبال آسيا ارسال شود. آنطور كه خبر رسيده استقالل هم 

با چند نفرتسويه حساب نكرده است. از جمله جواد نكونام.
با اين تفاسير بايد منتظر ماند و ديد كه كميته اجرايى كنفدراسيون 
فوتبال آسيا چه تصميمى را خواهد گرفت. شايد با عزم جدى كه از 
سوى دو باشگاه پرسپوليس و استقالل براى تسويه حساب پرونده ها 
ديده مهلت دوبــاره اى به اين دو تيم براى بدهــى هاى باقى مانده 
بدهد و شــايد به همين بهانه ايــن دو باشــگاه را از فصل آتى ليگ 
قهرمانان آســيا كنار بگذارد همان طور كه دو فصل پيش با يكى از 

تيم هاى عربستانى اين كار را كرد.

سينا حسينى : يكى از نام هايى كه در دعواى جنجالى 
على كريمى و مسئوالن فدراسيون فوتبال بارها از سوى 
جادوگر به عنوان متخلف عنوان شــد، هوشنگ مقدس 
تاجر ايرانى مقيم دبى بود! جادوگــر بارها در ادعاهاى 
خود عنوان كــرد اين فرد تخلفات فراوانى داشــته و در 
حوزه پولى به واسطه محدوديت هاى اعمال شده بابت 
تحريم هــاى بانكى،مامور انتقال پول هاى فدراســيون 
فوتبال از نهادهاى بين المللى بوده كه بابت اين اتفاق و 
واريز پول هاى فوتبال ايران به حساب هاى شخصى اش 
تخلفاتى را مرتكب شده كه بايد به اين اتفاقات رسيدگى 

شود.

البته اتهامــات ديگرى هم در همين راســتا از ســوى 
على كريمى به هوشــنگ مقدس نســبت داده شد كه 
اوج اين اتهام زنى از ســوى جادوگــر در برنامه 90 بود. 
البته در همان زمان هم مســئوالن فدراسيون از جمله 
محمدرضا ســاكت اين موضوعات را به كلى منكر شدند 
و اظهارات كريمى را تهمت هاى بى اساس تلقى كردند 
اما كريمى مدعى شد اسناد و مدارك كافى براى اثبات 

اين مسائل دارد.
حاال پس از گذشــت چند ماه از آن برنامــه تلويزيونى 
هوشــنگ مقدس با انجــام مصاحبه اى اعــالم كرد از 
كريمى شــكايت كرده و پرونده وى در فرايند انشــاى 
كيفر خواست اســت و به زودى كريمى به دادگاه احضار 
خواهد شــد تا درباره اين ادعاها توضيحــات خود را به 

دادگاه ارائه كند. با رسانه اى شــدن اين خبر در فضاى 
مجازى بســيارى از منتقدان فدراســيون فوتبال ادعا 
كردند اين موضوع يك حركت كامال از پيش برنامه ريزى 
شده است و مديران فدراســيون فوتبال پشت پرده اين 
اتفاقات هســتند تا به اين ترتيب مانع از ادامه جنجال 

سازى هاى كريمى شوند.
هرچند على كريمــى در واكنــش به اين مســئله هيچ 
اظهارنظرى انجــام نداد اما برخى نزديــكان على كريمى 
در محافل خبــرى مدعى شــدند وكالى كريمى در حال 
جمع آورى اســناد و مدارك كافى براى ارائــه به دادگاه 
هستند تا چنانچه ماجرا بيخ پيدا كرد خطرى على كريمى 

را تهديد نكند .
اصرار هوشنگ مقدس براى محكوم كردن على كريمى 
شائبه حمايت پشت پرده فدراســيون فوتبال از تصميم 
وى را تقويت مى كند به ويژه وقتى كه شنيده مى شود 
تمامى اســناد و مدارك مرتبط با اين ماجرا از ســوى 
فدراســيون فوتبال و نهادهــاى باال دســتى به وكيل 
مقدس ارائه شده تا با استناد به آنها تاجر ايرانى نزديك 
به فدراســيون فوتبال بتواند محكوميت على كريمى را 

رقم بزند.
در همين شرايط برخى ريش ســفيدان فوتبال بنا دارند با 
دخالت در اين پرونده مانع از كشيده شدن موضوع به صدور 
حكم قضايى شوند و طرفين را با هم رو در رو كنند تا موضوع 

ختم به خير شود.

استقالل و پرسپوليس نتوانستند پرونده بدهى شان را درAFC    ببندند

آبروريزى آسيايى باشگاه هاى ايرانى
آيا پشت پرده شكايت از على كريمى فدراسيون فوتبال است؟

محاكمه جادوگر

مدال هايى كه كسب كرديم به چشــم آمد و موفقيت ها 
كمتر ديده شد. محمدحســين برخواه گفت: 

مربى وزنه هايى را انتخــاب مى كند كه 
منجربه كســب بهترين و خوش رنگ 

ترين مدال باشــد؛ به دنبال توجيه 
نقاط ضعف نيستم، اما اين مسئله 
آنقــدر بزرگ نمايــى شــد كه 
موفقيت هاى ما به چشــم نيامد. 
بايد وزنه برداران را در شــرايطى 
قرار مى داديم كه شــانس رفتن 

مربيان تالش مى كنند ورزشكار را در 
كورس رقابت قرار دهند تا شــانس كسب 

مدال داشته باشــد. چهار وزنه بردارى كه اوت 

هم موافق حضور او در بازى هاى آسيايى نبودم.
*مشكالت سنگين

   وى گفت: امســال واقعاً رقابت سختى 
داريم؛ متأسفانه براى تهيه چند ست 
هالتر كه از لوازم اوليــه تمرينات 

تا 
ها مى توان در اردوهــاى تيم ملى از 
آنها اســتفاده كرد، اما كمبود لوازم ما را 
دچار مشــكل مى كند. نياز اوليه و اساسى ما 

 اســطوره دوســت داشــتنى 
منچســتريونايتد مى گويد مورينيو سرمربى مناسبى براى 
شياطين ســرخ نيســت و پپ گوارديوال يا خودش را براى 

منچستريونايتد فصل جديد خود را بى ثبات آغاز كرد و دو 
بازى به ثبت رساند كه انتقادات 
زيادى را در پى داشت. اين عملكرد باعث شده كه مورينيو 
در سايت هاى شرط بندى جزو گزينه هاى اصلى به عنوان 
سرمربى بعدى باشد كه از باشگاه هاى ليگ برترى اخراج 
خواهد شد. اين در حالى اســت كه مورينيو فصل پيش به 
همراه يونايتد عنوان نايب قهرمانى ليگ برتر را به دســت 
آورد؛ البته نبايد فراموش كنيم كه اختالف امتياز اين تيم 
با تيم قهرمان يعنى منچسترســيتى بسيار زياد بود. اريك 
كانتونا مى گويد: سرمربى سيتى يعنى پپ گوارديوال گزينه 
بسيار بهترى نسبت به مورينيو براى هدايت يونايتد بود كه 
شكل بازى تيمش به مذاق بسيارى خوش نمى آيد. كانتونا 
مى گويد: «من از مورينيو خوشــم مى آيد؛ او شــخصيت 
خوبى دارد، اما براى يونايتد اين شخصيت مناسب نيست. 
آن ها بايد پپ گوارديــوال را به عنوان ســرمربى انتخاب 
مى كردند. بايد پــپ بر روى نيمكت يونايتد مى نشســت 
اما در حال حاضر او مشــغول جادو با باشگاه ديگرى است. 

باشگاهى كه نمى توانم نام آن را به زبان بياورم!

هنوز خيلى زود اســت كه بگوييم قهرمان چه تيمى خواهد 
بود؛ امــا نبايد فراموش كنيم كه منچســريونايتد باشــگاه 

بزرگى است و باشگاه بزرگى نيز باقى خواهد 
ماند. يونايتد قطعا جــام خواهد برد، 

مطمئنم اين اتفــاق خواهد افتاد، 
اما سبك بازى آن ها سوال اصلى 
است، كه جالب به نظر نمى رسد. 

شكلى كه سرمربى مجبور مى 
كند بازيكنان بازى كنند براى 
تماشــاگران خوب نيست، نه 

لذتى و نه خالقيتى هيچكدام در 
زمين ديده نمى شود.»

اريك كانتونا ســه ماه پيش براى 
حضور در يك ديــدار خيريه به 

اولدترافــورد برگشــت و 
و  ز ا تماشاگران ا

مثل يك 

مى كند اگر از او بخواهند كه سرمربى شياطين سرخ باشد، 
ديگر خبرى از بازى دفاعى در اين تيم نخواهد بود. كانتونا 
اضافه مى كند: «من دوســت دارم كه مربيگرى كنم و اگر 
مســئوالن يونايتد با من تماس بگيرند اين پيشنهاد را 
قبول خواهم كرد و از اين كار لذت خواهم برد. 
مسئوالن يونايتد مى دانند كه كجا هستم 
و چگونه مى توانند من را پيدا كرده و با من 
تماس بگيرند. بعــد از اين اتفاق و انتخاب 
من به عنوان ســرمربى، ما دوبــاره فوتبال 
خالقانه را به نمايش خواهيم گذاشــت. اين براى 
طرفداران فوق العاده خواهد بود، دقيقا همانگونه 
كه در زمان الكس فرگوســن بود. او به بازيكنان 
اجازه مى  داد كه خالق باشــند و هر بازيكن را به 
عنوان يك شخص جداگانه با رفتار خاص خود مورد 
برخورد قرار مى داد. تمام چيزى كه در آن زمان 
حس مى شد عشــق بود. او هميشه 
بازيكنان را مــورد تعريف و 
تمجيد قــرار مــى داد. 
فرگوسن يك مرد و يك 

رهبر بزرگ است.» 

عباسى: كسر امتياز لگد به جنازه ما است
محمدرضا عباسى مديرعامل باشگاه ســياه جامگان ضمن ابراز ناراحتى از شرايط 
فعلى اين باشگاه گفت:  آقاى عزيزى درست مى گويند و اگر پول نيايد چاره اى جز 
انحالل نيست.230 هزار دالر بدهى داشتيم كه هيچ كس به فرياد ما نرسيد و االن 
بدهى ما شده 4 ميليارد ولى در عمل ما 250 هزار دالر بدهى داشتيم كه با قيمت ارز 
14 هزارتومانى شرايط سخت شده است. نمى خواهم بگويم كه مسئولين كوتاهى 

كردند، چون تيم خصوصى است ولى  مى توانستند توجه بيشترى داشته باشند.
عباســى با اشــاره به اين موضوع كه ديگر توان تيم دارى ندارد، توضيح داد: وقتى 
ديديم نمى توانيم ادامه بدهيم، تيم را مردمى كرديم و به خداداد داديم ولى ايشان 
را هم زمين زدند و متاسفانه ايشان آبرويش را گذاشــته و من اصال دوست ندارم با 
اسطوره فوتبال كشور اينطور برخورد شود.  مالك باشگاه سياه جامگان در مورد كسر 
سه امتياز ديگر عالوه بر سه امتيازى كه در ابتداى فصل از آنها كسر شده، ادامه داد: 
آنقدر مشكالت زياد است كه سه امتياز و 6 امتياز نمى تواند زياد كشنده باشد و يك 
لگد به جنازه ما است. اگر كسى براى حمايت از تيم پيدا نشود راهى جز انحالل پيدا 
نمى شود. عباسى در پاسخ به اين سوال كه آيا حيف نيست اين تيم به همين سادگى 
از بين برود، افزود: اين همه هزينه كرديم به جهنم؛ ما عمرمان را گذاشــتيم  و االن 
مريضى من به خاطر همين است. تيمى كه به اين زحمت بزرگ كرديم و تبديل به 
سرمايه اجتماعى شد، كسى به ما كمك نكرد. جا داشت مسئولين به مردم مشهد 

نگاه ويژه ترى داشتند.



14
دوشنبه  19 شهريور 1397

 29 ذى الحجه 1439 10 سپتامبر 2018  سال سى و يكم  شماره 8778 

ادب و هنر

خبر

يادداشت

مجيد قيصرى برگزيده جايزه ادبى اورآسيا شد
ادب و هنــر: رمان «ســه كاهن» 
نوشــته مجيد قيصرى برنده جايزه 
ادبى «اورآسيا» شــد.اين جايزه روز 
شــنبه با حضور نويسنده و در موزه 
يرمولوف به وى اهدا شد. رمان «سه 
كاهن» پيش از اين توسط انتشارات 
صدرا به زبان روسى ترجمه و منتشر 
شد.جوايز اين مسابقه كه همه ساله 
با انتخاب هيئت داوران اعطا خواهد 
شــد زير نظر اتحاديه خالقيت هاى 
هنرى اورآسيايى اداره خواهد شد.پيش از اين رمان «مردگان باغ سبز» 

محمد رضا بايرامى نيز اين جايزه را به دست آورده بود.

سومين نشست سلسله گفتارهاى «هنر حماسى» 
برگزار  مى شود

شاهنامه فردوسى، تبارنامه ايرانى واليتمدار
ادب و هنر / موســوى: سومين 
نشست از سلسله نشست هاى «هنر 
حماســى» با حضــور دكتر مجيد 
شاه حسينى، مدرس سينما و ادبيات 
امروز، 19 شــهريور، ساعت 17 در 
حوزه هنرى انقالب اسالمى خراسان 

رضوى برگزار مى شود.
گفتنى اســت دومين نشست اين 
سلسله گفتارها به موضوع «باز توليد 
حكمت فردوسى در فرايند فرهنگ ايرانى» اختصاص داشت كه سخنران 
آن ابراهيــم فياض بود. عالقه مندان به حضور در اين مراســم مى توانند 
به بولوار هاشميه، بين هاشــميه 20 و22، حوزه هنرى انقالب اسالمى 

خراسان رضوى مراجعه كنند.

برگزارى شب شعر طنز «پولكى» 
با محوريت مشكالت بانكدارى

شب شعر طنز «پولكى» با محوريت 
مشــكالت بانكدارى عصر ديروز 18 
شهريور با عنوان «در اين شعبه، وام 
فورى لبخند اعطا مى شود» در حوزه 

هنرى خراسان رضوى برگزار شد. 
در اين برنامه اختالس، ربا، وام هاى 
كالن در مقابــل وام هــاى ازدواج و 
دانشــجويى و مفســدان اقتصادى 
موضوع شعرهاى شاعران قرار گرفت.

شايد اين اسم را نشنيده باشيد
آرش شفاعى: راستش را بخواهيد 
تا چند ســال پيش نام صاحب اين 
عكس يعنى «ژيلبر الزار» را نشنيده 
بــودم. در زمان تحصيل همســرم 
در دوره كارشناســى ارشــد يكى از 
اســتادان براى درس دســتور زبان 
فارسى، كتابى را به عنوان منبع درس 
معرفى كرده بود كه نام نويســنده، 
فرنگى بود. طبق معمول در برابر نام 
فرنگى نويسنده كتاب موضع گرفته بودم و با خودم مى پرسيدم چرا بايد 
منبع درس دستور زبان فارسى دانشگاه هاى ما نوشته يك خارجى باشد، 
اما كتاب را كه خواندم و بعد ديگر نوشته هاى اين نويسنده را، فهميدم او 
از بسيارى از فارسى زبانان و فارسى دانان اشراف بيشترى بر زبان فارسى 
دارد و بحق كتاب الغر و كم حجم او، بايد منبع دانشجويان زبان و ادبيات 
فارسى باشد. احتماالً خيلى از خوانندگان هم نام «ژيلبر الزار» را نشنيده 
باشند و وقتى ديروز خبر درگذشت او را شنيده باشند، اهميتى به اين نام 
نداده باشند، اما اگر بدانند او بيش از 6 دهه براى زبان فارسى كوشيد و 
در حوزه هاى مختلف با نگاهى علمى و زبان شناسانه، به پژوهش درباره 
اين زبان پرداخت؛ به اين نام كم آشنا اما محترم، بيشتر حرمت مى گذارند. 
او از دهه 40 ميالدى به توصيه پروفســور  هانرى ماســه به آموختن و 
پژوهش در زبان فارسى عالقه مند شد، به ايران آمد و در دانشگاه تهران 
دانشــجوى اســتادانى چون محمد معين و پرويز ناتل خانلرى شد. با 
طيف هاى مختلفى از نويســندگان و روشنفكران ايرانى از جمله صادق 
هدايت آشنا شد اما آشنايى او با زبان فارسى به همين محدود نشد و او 
زبان هاى پهلوى، ميانه مانوى، پارتى، سغديانى، فرس قديم و گويش هاى 
مختلف اين زبان ها و زبان فارسى را هم آموخت؛ در نتيجه نگاهى جامع 
نگر به زبان فارســى، منشــأ، تحول و تطور آن داشت. به همين دليل 
ديدگاهش درباره اين زبان معتدل، به دور از تعصبات معمول گويشواران 
تند و تيز و بر پايه معيارهاى علمى بود. او ســره نويســى اغراق آميز و 
پالودن زبان فارسى را از كلمات ديگر زبان ها از جمله زبان علمى، ناممكن 
و غير عملى مى دانست و در عين حال به ميراث بزرگ و ارزشمندى كه 
فارســى زبانان به بشريت اهدا كردند، عشق مى ورزيد. از ميان بزرگان و 
متقدمان شــعر و ادبيات فارسى، ارادت و عشق ويژه اى به خيام داشت و 
رباعيات او را به فرانســوى ترجمه كــرد در عين حال در معرفى ادبيات 
امروز ايران به فرانسوى زبانان نقش مهمى داشت و داستان هاى هدايت، 
ســاعدى و شــعرهاى فروغ فرخ زاد را ترجمه كرد و از هر فرصتى براى 
معرفى و آموزش اين زبان و ميراث ادبى و هنرى آن بهره مى برد. الزار در 
سال هاى اخير به عضويت افتخارى فرهنگستان زبان و ادب فارسى نيز 
برگزيده شده بود و اين انتخاب، قدردانى درست و آگاهانه فرهنگستان از 
دوستداران و كوشندگان واقعى راه اعتالى زبان فارسى را نشان مى دهد. 
اگرچه گزيده كارى و دقت علمى باالى او باعث شــده بود نسبت ميان 
نوشته ها و طول عمر بلندش، متناسب نباشد اما بايد اعتراف كرد آنچه از 
او در كتاب هايى چون «دستور زبان فارسى معاصر»، «شكل گيرى زبان 
فارســى» و«بررسى وزن شــعر ايرانى» مى خوانيم، سرشار از دقت نظر 
عالمانه، احاطه به چندين حوزه علمى مختلف و نيز عشــق واال به زبان 

فارسى است.

گفت و گو با« اسماعيل امينى» در خصوص استعفاى «محمدعلى بهمنى» و وضعيت ترانه هاى امروز 

فرهنگ، دست غير متخصص هاست
 ادب و هنر/خديجه زمانيان  شــنبه اى كه 
گذشت محمدعلى بهمنى از شوراى شعر دفتر 
موســيقى وزارت ارشــاد خداحافظى كرد و از 

سمت خود استعفا كرد.
اين شــاعر صاحب نام كه ســال هاى زيادى در 
ســمت رياست شــوراى شــعر و ترانه، كمك 
زيادى بــه روند دريافت مجوزهــا كرده بود در 
نهايت با انتشــار متنى در صفحه اينســتاگرام 
خود رسماً از سمت خود كناره گيرى كرد. البته 
در متن خداحافظى اين شــاعر علت استعفا به 
صورت شفاف مشخص نشــده است اما برخى 
خبرگزارى ها نوشتند «شــنيده ها حاكى از آن 
است كه اين استعفا بى ارتباط به حواشى آلبوم 
ابراهيم محســن چاوشى نيست». مسئله اى كه 

خود او آن را تكذيب كرده است. 

 «ابراهيم» و ماجراى بيت معروف 
مجوز نگرفته!

ماجرا از اين قرار اســت كــه در فواصل دريافت 
مجوز تا انتشــار آلبوم حواشى فراوانى از جمله 
خبر مهاجرت محســن چاوشى، تهديد چاوشى 
به انتشــار آلبوم در فضاى مجــازى و در ادامه 
ماجراى بســتنى خوردن علــى ترابى مديركل 
دفتر موسيقى با چاوشى و در نهايت صدور مجوز 
آلبوم و بى اعتبــارى و ناديده گرفتن بهمنى به 
عنوان رأس اصلى هرم شــوراى ترانه، در فضاى 
مجازى سر و صدا به پا كرد. بستنى خوردن على 
ترابى با چاوشى و مجوز دادن به ترانه هايى كه 
شوراى ترانه ايرادهايى به آن داشت اين فرضيه 
را تقويت كرد كه در اين ماجرا شأن شوراى شعر 
و ترانه دفتر موسيقى رعايت نشده و اين پرونده 
خارج از قواعد حرفه اى اش مختومه شده است؛ 
و همين مسئله علت استعفاى محمدعلى بهمنى 

شده است.
اما در نهايــت آلبوم ابراهيم با 6 قطعه مجوزدار 
و دو قطعه بدون مجوز به دســت هواداران اين 

خواننده رسيد. 

 مگر اداره ارشاد، اداره استاندارد است؟
بعد از ماجراى شــكايت شاعران از حميد هيراد 
و ورود شــوراى شــعر دفتر موســيقى وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى و حل و فصل آن ماجرا 
و همچنين قضاياى اخير بر آن شــديم با دكتر 
اسماعيل امينى، شاعر و پژوهشگر ادبى صحبت 

كنيم و از او در خصوص وضعيت شــوراى شعر 
و ترانــه هايى كه اين روزهــا مجوز مى گيرند و 

منتشر مى شوند، صحبت كنيم. 
اســماعيل امينى درباره استعفاى بهمنى گفت: 
«ما همه از داليل اين اســتعفا بى خبريم. به هر 
حال ايشان تصميم شان را گرفته اند و نخواسته اند 
كارشان را ادامه دهند». اين شاعر و پژوهشگر در 
خصوص وضعيت ترانه هايى كه اين روزها تبديل 
به ملودى مى شــوند و خوانده مى شوند، افزود: 
تصور نادرســتى از نوع مجوزگيرى اين ترانه ها 
وجود دارد كه همه فكر مى كنند اداره ارشاد مثل 
اداره اســتاندارد است و كااليى را مجوز مى دهد 
كه آن كاال از نظر اســتاندارد همه ويژگى هاى 
كيفى و هنرى را داشته باشد و به لحاظ هنرى 
كار درجه يك باشد در حالى كه اين طور نيست. 
بر اســاس قانون و آيين نامه حداقل هايى وجود 
دارد و ترانه اى كه حداقل ها را رعايت كرده باشد، 

مجوز مى گيرد. 

 مجوز دادن حق دولت است يا جامعه؟ 
شاعر «دكتربازى» تصريح كرد: اما نكته مهم اين 
است كه مجوز دادن حق دولت است يا جامعه؟ 
به گمان من مجوز دادن، حق جامعه است. البته 
حق كسانى كه صاحب نظر آن حوزه هستند. در 
زمينه ترانه هم مانند ساير رشته ها بايد شوراى 
صنفى باشــد تا كيفيت ترانه را تشخيص بدهد. 
اگر ترانه ها به اين صورت به كارشان ادامه دهند 
در طول زمان و تغيير رئيسان و مديريت ها تابع 
قدرت و سياســت نخواهند بود و بدون تغيير به 

كارشان ادامه خواهند داد. 
امينى گفت: فعًال بازار ترانه دست دو گروه افتاده 
اســت. گروه اول كه سردمداران دولتى هستند 
و بودجه دستشان اســت و مى خواهند با ترانه 
شعار سياسى توليد كنند تا در موقع لزوم از آن 

استفاده كنند. 
گروه دوم مبتذالنى هســتند كه به دنبال پول 
درآوردن از اين رشــته هســتند و در پى توليد 
ترانه هايى ســهل و مبتذل و يا كنســرت هاى 
پرهياهو هســتند كه در نهايت آبشخور هر دو 

گروه، منابع قدرت سياسى است. 
وى در خصوص حدود و اختيارات شوراى شعر 
دفتر موســيقى در ارائه مجوز به ترانه ها گفت: 
همه مى دانيم قدرت نهايى دســت اين شــورا 
نيســت. قدرت نهايى در دســت كسانى است 

كه چهره آن ها آشــكار نيست. خبرهاى آبميوه 
خوردن آقايان منتشر مى شود اما همه مى دانيم 
مســئله فقط آبميوه خوردن نيست و تبادالتى 
بين طرفين فراى قانون و مجوز انجام مى شــود 

كه اين تبادالت هم لزوماً مالى نيست.
امينى اخبار مجوز نگرفتن بعضى ترانه ها را هم 
هياهوى رسانه اى عنوان كرد و افزود: همه اين ها 
بازى و تبليغات رســانه اى اســت براى فروش 

بيشتر و بازار گرمى يك آلبوم خاص. 
وى با تأكيد بر نقش افراد غيرمتخصص در فرايند 
تصميم گيرى ها افزود: مگر براى سياستمداران 
و براى فعاالن بازار موسيقى ادبيات، موسيقى و 
يا ترانه موضوعيــت دارد كه با يك آبميوه رفع 
و رجوع شــود؟ براى اين ها فقط پول، شــهرت 
و ثروت مهم اســت! در شورا هم حتماً مشكلى 
نيست و همه شاعرند. مشكل اين است كه سر 
نخ قدرت در اين موضوع ها نه دست شوراست و 

نه دست ارشاد. 
باز هم مى گويم، سرنوشت فرهنگ و علم ما به 
جاى اينكه دســت عالمان و هنرمندان واقعى 
باشــد دســت افراد غيرمتخصص افتاده كه نه 

دغدغه علم دارند و نه هنر! 

 عده اى را استخدام مى كنند 
تا به منتقد فحش دهند

اسماعيل امينى بهترين راهكار براى برون رفت 
از مشكالت پيش روى هنر و فرهنگ را نقد بى 
تعــارف و جدى هنرمندان و صاحب نظران اين 
عرصه عنوان كرد و گفت: دليل ندارد ما درباره 
فالن آلبومى كه مجوز گرفته حرف نزنيم و شعر 

و ترانه و موســيقى اش را به ورطه نقد نكشيم، 
تنها به اين بهانه كه به خواننده يا ترانه ســرا يا 
موزيسين اش بر مى خورد. واقعاً هنرمندان نبايد 
سكوت كنند بايد واكنش نشان دهند حتى اگر 
مطمئن هستند فحش مى شنوند؛ چون اگر در 
فعاليت هاى بعضى نهادها دخالت كنى و فعاليت 
هايشان را نقد كنى، به تو حمله مى كنند. يادم 
هســت اين اتفاق براى من افتاد. راجع به كم و 
كيف كتاب هاى كنكور نقدى نوشتم و در نهايت 
مؤسسه مربوطه عده اى را استخدام كرد تا به من 

فحش دهند! 

 موسيقى مبتذل در صدا و سيما 
امينى افــزود: امروز ترانه مبتــذل ترويج داده 
مى شــود و حمايت مى شود، چون ترويج ابتذال 
براى عده اى ســود و منفعت دارد، مشترى هاى 
زيادى را جلب مى كند و اين ها براى مواقع لزوم 
و «درود» گفتن به مشــترى زيــاد نياز دارند. 
موقع انتخابــات را ببينيد جناح هاى مختلف و 
نمايندگان شــان به خواننده ها مى چسبند تا از 
قبل طرفداران آن ها رأى جمع كنند. من شفاف 

مى گويم ترويج ابتذال، راهبرد است و هنرمندان 
و دلسوزان بايد مقابل اين مسئله بايستند، چون 

فرهنگ اين كشور را نگه مى دارد، نه سياست.
اين شــاعر در نقــد عملكرد صدا و ســيما، از 
ترويج برخى موســيقى هاى مبتذل در اين نهاد 
گاليــه كرد و افزود: صدا و ســيما گاهى مروج 
مبتذل ترين نوع موســيقى اســت هم به لحاط 
كيفيت شعر و هم موســيقى. گاهى نازل ترين 
خواننده ها را مى آورد براى خواندن و ناخودآگاه 

موسيقى مبتذل را ترويج مى كند. 
اين نهادها اصًال به هنر و ماندگارى اش اهميت 
نمى دهند. اگــر به تاريخ موســيقى در همين 
چند دهه گذشــته رجوع كنيد، مى بينيد اتفاقاً 
ترانه هايى كــه فروش نكرده، ماندگار شــده و 
فرهنگ كشــور ما را نگه داشــته اند. ترانه هايى 
مثل «مرغ ســحر» و «اى ايران» توانســته اند 
كشور ما را در سخت ترين شرايط نگه دارند در 
حالى كه آهنگساز سودى از آن نكرده است. اما 
آقايان فعلى در حال حاضر حتى از شعر مولوى، 
ســعدى و حافظ هم ابتذال مى ســازند و وقتى 
به صحنه مى آيند اصًال برايشان فرقى نمى كند 
چه چيزى را مى خواهند به ابتذال بكشند چون 
ميراث فرهنگى، موســيقى، هنر و شعر مسئله 

آن ها نيست.
اين منتقد ادبى در ادامه به توليد ترانه هاى خوب 
هم اشــاره كرد و گفــت: اين ها به معناى عدم 
توليد ترانه خوب نيســت اتفاقاً در حال حاضر 
اســتادان بزرگ و دانشجويان مستعد 
فعاليت  موســيقى  عرصه  در 
مى كنند اما كســى آن ها 
را تحويــل نمى گيرد 
و ترانه هايــى كــه 
مبتذل هســتند 
بيشــتر ترويج 

مى شوند. 

تصميم گيرى ها افزود: مگر براى سياستمداران 
و براى فعاالن بازار موسيقى ادبيات، موسيقى و 
يا ترانه موضوعيــت دارد كه با يك آبميوه رفع 
و رجوع شــود؟ براى اين ها فقط پول، شــهرت 
و ثروت مهم اســت! در شورا هم حتماً مشكلى 
نيست و همه شاعرند. مشكل اين است كه سر 
نخ قدرت در اين موضوع ها نه دست شوراست و 

نه دست ارشاد. 
باز هم مى گويم، سرنوشت فرهنگ و علم ما به 
جاى اينكه دســت عالمان و هنرمندان واقعى 
باشــد دســت افراد غيرمتخصص افتاده كه نه 

دغدغه علم دارند و نه هنر! 

 عده اى را استخدام مى كنند 
تا به منتقد فحش دهند

اسماعيل امينى بهترين راهكار براى برون رفت 
از مشكالت پيش روى هنر و فرهنگ را نقد بى 
تعــارف و جدى هنرمندان و صاحب نظران اين 
عرصه عنوان كرد و گفت: دليل ندارد ما درباره 
فالن آلبومى كه مجوز گرفته حرف نزنيم و شعر 

چه چيزى را مى خواهند به ابتذال بكشند چون 
ميراث فرهنگى، موســيقى، هنر و شعر مسئله 

آن ها نيست.
اين منتقد ادبى در ادامه به توليد ترانه هاى خوب 
هم اشــاره كرد و گفــت: اين ها به معناى عدم 
توليد ترانه خوب نيســت اتفاقاً در حال حاضر 
اســتادان بزرگ و دانشجويان مستعد 
فعاليت  موســيقى  عرصه  در 
مى كنند اما كســى آن ها 
را تحويــل نمى گيرد 
و ترانه هايــى كــه 
مبتذل هســتند 
بيشــتر ترويج 

مى شوند. 

آنچه مى خوانيد

باز هــم مى گويم، سرنوشــت 
فرهنگ و علم ما به جاى اينكه 
دســت عالمــان و هنرمنــدان 
واقعــى باشــد دســت افراد 
غيرمتخصــص افتــاده كــه نه 

دغدغه علم دارند و نه هنر! 

ادب و هنر: بتازگى مجله ادبى «الف يا» فهرست كتاب هايى 
را كه در دهه 90 و باالى 10 هزار نســخه منتشرشــده اند، 

معرفى كرده است.
در ادامه به پنج كتاب پر فروش اين فهرست اشاره مى شود:
1. «ضــد» از فاضل نظرى در نشــر ســوره مهر با چاپ 

85000 نسخه.
2. «كتــاب» از فاضل نظرى در نشــر ســوره مهر با چاپ 

55000 نسخه.
3. «قبله مايل به تو» از حميدرضا برقعى در نشر فصل پنجم 

با چاپ 33800 نسخه.
4. «فيض بوك» از ناصر فيض در نشــر ســوره مهر با چاپ 

27220 نسخه.
5. «آتايا» از عليرضا آذر در نشر نيماژ با چاپ 17400 نسخه.

براى رسيدن به اين ليست اين مجله ادبى مدعى است همه 
كتاب هاى باالى پنج بار چاپ را ديده است. همچنين عنوان 
برخى از آثار شــاعران و نويسندگان در «خانه كتاب» ثبت 

نشده است.

مهر: كارگاه يك روزه آموزش «ضرايب و تكنيك ها از مصاحبه تا 
تدوين» در خانه هنرمندان اصفهان با حضور مرتضى سرهنگى 
و ساسان ناطق برگزار شــد.مرتضى سرهنگى در اين كارگاه، 
مصاحبه را داراى سه بلوك ساختارى دانست و افزود: اين سه 
بلوك ما را در متن قــوى مى كند؛ بلوك قبل از مصاحبه كه 
مصاحبه گر و راوى يكديگر را در آن مى شناسند، بلوك حين 
مصاحبه كه بايد مصاحبه گر به ســخنان راوى به خوبى گوش 
كنــد و فرد را براى صحبت كردن به ذوق بياورد و بلوك پس 
از مصاحبه كه مصاحبه هاى تكميلى است.وى با اشاره به اينكه 
نخستين كارى كه در تدوين انجام مى دهيم فصل بندى است، 
ادامه داد: در مصاحبه هاى تكميلى فصل بندى مى كنيم و بايد 
هر فصل را به صورت مستقل نگاه كنيم و هر فصل را با راوى به 
جلو برويم تا اگر اشكالى داشت برطرف شود. هر چقدر شما در 

حين مصاحبه وقت بگذاريد پس از مصاحبه كمتر زمان صرف 
مى كنيد.ســرهنگى افزود: خاطره يعنى آنچه كه اتفاق افتاده 
اســت. وقتى مى خواهيد با كســى (رزمنده، اسير، جانباز و...) 
مصاحبه كنيد در واقع شما به خواستگارى خاطرات مى رويد. 

ادبيات ادبيات

سيد مهدى شجاعى:

به آينده ادبيات دينى خوش بين هستم
تسنيم: سيدمهدى شجاعى نامى 
آشنا و يك برند در ادبيات امروز 
ايران است. او هم نويسنده است و 
هم جريان ساز و با نگارش آثارش 
سبكى جديد در ادبيات بويژه ادبيات دينى باز 

كرد.
او بــه همــان انــدازه كــه در نثــر دينى و 
داستان نويسى با تم دينى و آيينى شهره است، 
در داســتان هاى اجتماعى نيز شــناخته شده 
است. هرچند با بردن نام او، در ابتدا كتاب هاى 
او در حوزه ادبيات دينى به ذهن بيشتر مردم 
مى آيد و غالباً او را با آثارى چون «كشتى پهلو 
گرفته» يا «سقاى آب و ادب» مى شناسند، اما 
او در سال هاى گذشته با نگارش آثار متعددى 
همواره نقد خود به مسائل و مصائب فرهنگى 
كشــور را بيان كرده است؛ موضوعى كه سبب 
شده تا شــجاعى از يك نويسنده صرفاً دينى، 
به منتقدى اجتماعى و نيز نويسنده اى مردمى 

تبديل شود.
با او درباره ادبيات دينى و ضرورت پرداختن به 
اين نوع از ادبيات در جامعه امروز سخن گفتيم . 

متن اين گفت وگو به شرح ذيل است:

 شما در زمره نويســندگانى هستيد كه 
در زوايــاى پنهان تاريخــى مذهبى به 
دنبال طرح مسائل اجتماعى انسان امروز 
بوده ايد، چرا اين گونه روش را براى خود 

انتخاب كرده ايد؟
حكومــت و نظــام ايــران مبتنى بر اســالم 
پايه گذارى شده است، اين سبب مى شود ما به 
مبانى دينى مراجعه كنيم و ببينيم چه مقدار 

از اتفاقــات روز جامعه منطبق بر دين اســت. 
جدى ترين دليل من براى اســتفاده از زواياى 
دينى براى طرح مسائل اجتماعى انسان امروز 
اين اســت ، گاهى نمودش در «آن است شيوه 
حكومت» بروز مى كند كه فرمايشات على(ع) 
را به مالك به عنوان يك معيار، شاخص و ترازو 
بيان كــرده و مى گوييم، اگر مدعى شــيعه و 
حكومت علوى هستيم، كجا و چقدر بر اساس 
آن چه كه در مبانى اميرالمؤمنين(ع) بوده رفتار 

مى كنيم.
اگــر فرض كنيــد كه حكومت مــا جمهورى 
اسالمى نبود، اين نياز احساس نمى شد كه به 
مبانــى دينى رجوع كنيم. رجوع به اين مبانى 
دليلش ادعايى اســت كه مســئوالن دارند و 
مى  گويند ما طبق اصول اسالم عمل مى كنيم.

چرا در طرح مسائل به شيوه غير مستقيم 
از دين سخن مى گوييد؟

نخســت اينكه مــن در «آن اســت شــيوه 
حكومت» مستقيم ســخن گفتم،  دوم درست 
است كه جامعه ما دينى است، اما ظواهر دين 
يا دين شناســنامه اى يك دين است و آگاهى 
عميق نســبت به دين نكته ديگرى است. در 
جامعــه دينى وقتى بررســى كنيد، مى بينيد 
آگاهى دينى بســيار اندك است، كافى است 
از افــرادى كه مدعى تشــيع هســتند و در 
عزادارى هاى امام حسين(ع) شركت مى كنند، 
پــرس و جو كنيد ببينيد فرهنگ عاشــورايى 
را چقدر دريافت كرده اند، مى بينيد كه قشــر 
مذهبى نياز به تغذيه دارند و بايد بنيه هايشان 

را تقويت كرد.

به نظر مى رسد، ادبيات دينى هنوز آن طور 
كه ضرورت دارد،  مورد توجه نويسندگان 
بويژه نويســندگان جوان ما قرار نگرفته 
اســت، به عبــارت ديگر بســيارى از 
المان هاى مذهبى و دينى در كشور ما كه 
محل رجوع و توجه مردمى است توسط 
ايران مورد توجه و  نويسى  بدنه داستان 
دستمايه براى نوشتن قرار نمى گيرد. نظر 

شما در اين زمينه چيست؟
باور من اين است كه ادبيات آسمانى قالب خود 
را مى طلبد، اين حرف درست است كه ممكن 
است بسيارى از مفاهيمى كه مدنظر ماست، در 
قالب هاى از پيش تعريف شــده نگنجد؛ عرض 
من در تمام اين ســال ها به نويسندگان جوان 
اين بــوده كه ما بايد تــالش كنيم قالب هاى 

متناسب با اين فضا را پيدا كنيم، من همچنان 
خود را در حال ســياه مشق و آزمون و خطاى 
قالب ها مى بينم، خــود را در قالب چارچوب و 
انحصار قوانين و قوالب از پيش تعيين شــده 
قرار ندادم و به اقتضاى ســوژه و موضوع سعى 
كردم به سمت قالب هاى جديد، ادبيات جديد 
و پنجره هاى جديد بروم، حرف برخى دوستان 
درســت اســت ، ممكن اســت تالش شان هم 
ناموفق بوده باشــد ، اما همه مــا داريم تالش 
مى كنيم و افتان و خيزان جلو مى رويم، چون 
هيچ الگويى براى مــا وجود ندارد كه بگوييم، 
اين تعريف ادبيات دينى اســت اين هم چند 

نمونه. اين الگو و نمونه ها را بايد برسيم.
اصولى از قبل وضع شده كه اين اصول مبتنى 
بر عترت و غريزه بشــر است، بخشى از ماجرا 
اين است، اما اين ها براى چارچوب داستان هاى 

زمينى طراحى شده اســت، وقتى بخواهيم از 
زمين كنده شويم بايد متناسب با آن موضوعات 
و مفاهيم ادبيات، قلم، زبان زاويه ديد و روايت 
را پيدا كنيم. من از اين جهت به آينده ادبيات 
دينى خوش بين هستم. به هر حال اين دغدغه 
وجود دارد كه ما به قالب هاى جديد، فرم هاى 

جديد و ادبيات متناسب با آن برسيم.

يك بعد از كم كار بودن نويســندگان در 
ادبيات دينى را شايد بتوان به اين موضوع 
ربط داد كه ادبيــات دينى معموالً با نقد 
از ســوى جامعه مواجه مى شود .  بسيار 
اما در دهــه 90ما كمتر شــاهد چنين 
انتقادهايى هســتيم؛ آيا جامعه آستانه 
نويسندگان  يا  رفته است  باالتر  تحملش 

انقالبى ما دست به عصا شده اند؟
نخســت، آن چيزى كــه رخ داد نقد نبود، به 
همين دليل ادامه نيافت، يك ســرى موج هاى 
اعتراضى با اغراض سياســى بود، كارى كه بر 
اين اساس نوشته شود و نقدى كه انجام شود، 
كار ماندگارى نيســت، نويسنده هايى كه مورد 
هجوم قــرار گرفتند كار خــود را ادامه دادند 
و امــروز ماندگار شــدند،  امــا آن امواج چون 
بر اســاس مبانى نقد نبودند،  كمرنگ شــده 
و از بيــن رفتند، مثل هــر حركت ديگرى كه 
بى مبنا و بى بوته باشــد. تالش شد براى لجن 
مال كردن نويســنده هايى كه شايد 30 سال 
در فضاى انقالب نفس كشيده بودند و صاحب 
انقالب بودند. اما آن ها ايســتادند اين حمالت 
نويســنده هاى انقالب را از ميدان به در نكرد، 

معلوم شد بى نتيجه است.

بازتاب

كتاب هاى شعر پرفروش  دهه 90 به روايت مجله ادبى «الف يا»
پيشتازى « فاضل»

مرتضى سرهنگى:
به خواستگارى خاطرات جنگ برويد
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خبر

۲۱ شهریور نیم بها به سینما بروید 
سراسر  ســینماهای  مهر: 
ملی  روز  با  کشور همزمان 
نیم بها  صورت  به  ســینما 
خواهند  مخاطبان  میزبان 

بود.
بلیت ســینماهای کشور در 
روز چهارشنبه ۲۱ شهریور 

ماه همزمان با »روز ملی سینما« نیم بها می شود.
خانه ســینما، انجمن سینماداران، شورای صنفی نمایش طی مصوبه ای 
اکران فیلم های سینمایی با بلیت نیم بها در سینماها در روز ملی سینما 

را تصویب کرد.
در ســال ۱۳۷۹ در چهارمین جشــن بزرگ سینمای ایران و همزمان با 
بزرگداشــت صدمین سال ورود ســینما به ایران بود که ۲۱ شهریور ماه 
به عنوان »روز ملی ســینما« شناخته و ۲۱ شهریور ماه به عنوان روزی 

نمادین وارد تقویم شد.

نمایش نسخه مرمت شده »شبح کژدم« عیاری
از  نســخه ای  سینماپرس: 
فیلم سینمایی »شبح کژدم« 
ساخته کیانوش عیاری پس 
از ترمیم توســط فیلمخانه 
ملی در گروه »هنر و تجربه« 

نمایش داده می شود. 
نسخه ترمیم شده دیجیتال 
فیلم »شــبح کژدم« با حضور کیانوش عیاری و جهانگیر الماسی روز 
چهارشــنبه ۲۱ شهریور ماه ساعت ۱۹ در پردیس چارسو به نمایش 

در می آید.
فیلم »شــبح کژدم« هرچند در زمان اکران مــورد توجه منتقدان قرار 
نگرفت، اما یکی از فیلم های پر کنش کیانوش عیاری اســت. مرمت این 

فیلم به همت فیلمخانه ملی انجام شده است.
تدوین »شــبح کژدم« توسط کیانوش عیاری انجام شده است و داریوش 

عیاری به عنوان مدیر تصویربرداری در این پروژه حضور داشته است.
کیانوش عیاری پیش از »شــبح کژدم« که در ســال ۱۳۶۵ تولید شد، 
»تنوره دیو« را جلوی دوربین برد که جهانگیر الماســی در آن نیز نقش 

اول را بازی می کرد.

 سیما و سینما / زهره کهندل  بیشتر افغان ها 
به احمدشاه مسعود عشــق می ورزند و البته برخی 
نیز همچون دیگر رهبران ســال های جهاد، مسعود 
را یک جنگ ساالر دانســته و او را به افراطی  گری 
و جنگ های ناعادالنه بسیار متهم می کنند. هر چه 
هست »شیردره پنجشــیر« امروز به عنوان قهرمان 

ملی افغانستان شناخته می شود.
مستند »حماسه ناتمام« یکی از آثار برجسته محمد 
حســین جعفریان درباره این فرمانده افغان است. او 
درباره چگونگی ســاخت این مستند به خبرنگار ما 
می گوید: من دو ماه قبل از شهادت احمد شاه مسعود، 
از راه تاجیکستان خودم را به خطوط مقدم جبهه های 
نبرد با طالبان در شمال شرق افغانستان رساندم. در 
آن روزها طالبان قریب ۹0 درصد افغانستان را تصرف 
کرده و تنها ۱0 درصد خاک کشور در کنترل مسعود 
و نیروهایش بود. دهکده ای در شمال استان »تخار« 
و در نزدیکی مرز تاجیکستان، مقر احمدشاه مسعود 
بــود. دهکده ای به نام »خواجه بهاء الدین« که چند 
هفته ای به منظور ساختن مستندی از زندگی این 
فرمانده افسانه ای افغان ها، او را در این محل همراهی 
کردم. نتیجه سریالی شد به نام »حماسه ناتمام« که 
چند ماه پس از شهادت احمدشاه مسعود از شبکه 

یک صدا و سیما پخش شد.

یک روز از زندگی شیر دره پنجشیر  
جعفریان پیش از ســاخت مستند حماسه ناتمام، 
تجربه تولید و شراکت در تولید مستندهای متعددی 
را داشــت، اما اوج کارهایش وقتی بود که به روایت 
فتح راه پیدا کرد و توانســت با این مجموعه ارتباط 
مؤثری بگیرد. مســتند »حماســه ناتمام« یکی از 
آخرین کارهای آن دوره از مستندســازی جعفریان 
است. او می گوید: به سبب آثار متعددی که در حوزه 
افغانســتان ساخته بودم و سفرهای متعددی که به 
پنجشیر داشتم، احمدشــاه مسعود را می شناختم 
و آرزو داشــتم که مســتندی درباره این شخصیت 
بسازم با این موضوع که یک روز از زندگی او را برای 
مخاطب نقل کنم.این مستند ساز کشورمان در بهار 
۱۳80 مشغول ساخت مستندی به سفارش شبکه 
یک ســیما در دوشــنبه پایتخت تاجیکستان بود. 
مستندی درباره میرسیدعلی همدانی که بخشی از 
آن در هند، بخشی در افغانستان و پاکستان و بخشی 
هم در تاجیکستان باید فیلمبرداری می شد. جعفریان 
در حین ساخت این مستند، برای گرفتن مجوز ورود 
به اســتان بدخشان تاجیکستان، وقفه ای در کارش 
پیــش می آید و مردد بین مانــدن و رفتن، به طور 
اتفاقی در دوشنبه با دکتر مهدی از کارکنان سفارت 
افغانستان که از پیش با وی آشنایی مختصری داشته 
برمی خورد و از آرزویش برای ساخت مستندی درباره 

احمدشاه مسعود می گوید. دکتر مهدی هم شرایطی 
را فراهم می کند تا این دیدار فراهم شود. جعفریان 
تعریف می کند: بــا هلیکوپتری به دهکده »خواجه 
بهاءالدین« رفتیم؛به مقر احمدشــاه مسعود. چند 
هفته ای با او زندگی کردم و حاصلش شد »حماسه 
ناتمام«. از او می پرســم که اهمیت شخصیت شاه 
مســعود را چطور یافت؟ پاسخ می دهد: حرف زدن 
از چنیــن آدم هایی که زندگی شــان را در مبارزه 
گذرانده اند، بســیار دشوار است چون جنگ، چیزی 
نیست که از درون آن بشود فقط معصومیت یافت. 
قهرمان های جنگی همیشه می توانند به اسطوره هایی 
پاک نهاد و سرمشق، تبدیل شوند که حاصل آرمان ها 
و آمال ملتشان هستند، گاهی هم که جنگ به قول 
افغان هــا، خانه جنگی باشــد از منظــر هموطنان 
مخالفشان، دشمنی به شــمار می روند که موجب 
ویرانی شدند. به باور جعفریان، احمدشاه مسعود نظیر 
همه چهره های مطرح جهادی در افغانستان، نه مطلقاً 
معصوم بود و نه یک آدم محکوم. نه می شد همچون 
برخی از طرفدارانش که از او یک فرشته ساختند، او 
را کامالً آسمانی و بدون خطا دانست و نه اینکه نظیر 
برخی از هموطنانش که با بی انصافی فقط ایرادات 
او را می بینند می شد فقط به اشتباهاتش پرداخت 
و توانایی هایش را ندید. او می گوید: من احمد شــاه 
مســعود را یک چریک پابرجا در آمال و آرزوها و در 

اهدافش یافتم.

پاسخی برای پرسش های سانسور شده
مشاور احمد شاه مســعود از جعفریان خواست که 
چند سؤال را از فهرست پرسش هایش حذف کند، 
اما بعد از اتمام پرسش های مورد تأیید، او سؤال های 
حذف شده را پرسید و امروز خوشحال است که برای 
این سؤاالت، پاسخی از مسعود وجود دارد. جعفریان 
خاطرنشان می کند: احمد شــاه مسعود با برخی از 
احزاب افغانستان جنگ های خونینی داشت و برخی از 
مادران افغان با وجود قهرمانی های جانانه اش در نبرد 
با روس ها، او را قاتل فرزندان خودشان می دانستند، 
در پایان گفت و گو از او پرسیدم که این فیلم قرار است 
از تلویزیون ایران پخش شود و ممکن است مادرانی 

آن را ببینند که تو را قاتل فرزندانشــان می دانند، به 
آن ها چه می گویی؟ وقتی این ســؤال را پرسیدم جا 
خورد.  ساکت شد و سکوتش طول کشید، من گفتم؛ 
ادامه بدهید...همان لحظه هلیکوپتری از آسمان عبور 
می کرد، مسعود با انگشت به آســمان اشاره کرد و 
گفت: باشــد که هلیکوپتر بگذرد! احســاس کردم 
می خواهد تأمل کند و با دقت بیشــتری به ســؤال 
پاســخ دهد. پاسخش )نقل به مضمون( این بود:  ای 
ره )این را( به تاریخ می مانیم، )واگذار می کنیم(، خدا 
میدانه که مه )من( در ای ملک نجنگیدم مگر برای 
اعتالی کلمه اهلل و اعتالی وطنم. این مستندســاز 
پرسش دیگری را هم که از فهرست سؤاالتش خط 
خورده بود را از فرمانده افغان می پرسد: برخی تو را 
متهم می کنند که با یک دره ]منظور دره پنجشیر[ 
می خواهی بر یک کشــور حکومت کنی اما مسعود 
اجازه ادامه این ســؤال را نداده و گفت: ایستاد شو! 
)صبرکن( آن پنجشــیری که تو می گویی کیست؟ 
جعفریان با نقل این خاطره می گوید: سؤال من به این 
خاطر بود که بسیاری منتقدین درآن دوران معتقد 
بودند اکثر اعضای دولت، پنجشــیری اند. مســعود 
گفت: بسیار نفرها در کابینه هستند که پنجشیری 
نیســتند همچون وزیر بهداشت که از برادران هزاره 
شیعه ماست و چند مثال دیگر زد... من گفتم: آقای 
یونس قانونی پنجشیری اســت. شما خودتان وزیر 
دفاع پنجشیری هستید. دکتر عبداهلل وزیر خارجه 

پنجشــیری است. اینجا باز مســعود حرفم را قطع 
کرده و گفت؛ یونس قانونی اصالً وزیر نیست. دکتر 
عبداهلل پدرش اصالتاً از پشتون های قندهار است. این 
بار من صحبتش را قطع کردم و گفتم؛ ولی مادرش 
پنجشیری است. بعد ایشان خنده اش گرفت و گفت: 
خیر است، حالی تو دوسیه همه ره کشیدی! )خیلی 
خوب حاال تو پرونده همه را در آوردی( بحث دراین 
باره به همین جا ختم شد، اما همین پاسخ ها بخشی از 
ذهنیت مرا اصالح کرد. به باور این مستندساز، اگرچه 
نمی شد حضور فراوان پنجشیری ها را در دایره قدرت 
نادیده گرفت، اما نمی شد بر حضور پرشمارتر آن ها 
 و شهدایشان در جریان جهاد هم چشم پوشی کرد. 

  آثار شریعتی و مطهری را می خواند
احمد شــاه مسعود بسیار کتاب دوست بود و اگر 
جایی نیاز به عقب نشــینی بود، اول کتاب هایش 
را منتقل می کرد. جعفریــان با بیان این مطلب 
یادآور می شــود: در کتابخانــه او دوره کامل آثار 
دکتر شریعتی و شــهید مطهری بود. او با اشاره 
به نزدیکی مســعود به ایران و ایرانی ها بویژه در 
ســال های پایانی عمرش، خاطرنشان می کند: با 
وجود اینکه در منطقه ای دوره افتاده بدون آب و 
برق روزگار می گذراند، ولی برنامه های تلویزیون 
ایــران را پیگیری می کرد. این نشــان می داد که 
مســائل ایران برایش اهمیت دارد. به یاد دارم در 
آن دوره بازی های باشــگاه های فوتبال آسیا در 
پوسان کره جنوبی در حال برگزاری بود که تیم 
استقالل مقابل یک تیم باشــگاهی کره جنوبی 
مغلوب شــد. ایشان سر صبحانه به من گفت:  ای 
اندیــواالی تو )این رفقای تو( نان نخورده بودند؟ 
هیچ در زمین دویده نمی توانســتند؟ این ها برای 

من جالب بود. 
به گفته جعفریان، احمد شــاه مسعود فردی بسیار 
مذهبی بود، وقت نماز در هر جایی بود، نماز اول وقت 
می خواند. اغلب صبح ها یک ساعت قبل از نماز صبح، 

نمازهای مستحب را بجا می آورد.
وی با بیان اینکه این مجاهد افغان، آدم نکته سنجی 
بود،اشــاره کرده و می گوید: به یاد دارم چند بار این 
اتفاق افتاد مثالً وارد ســاختمانی می شدیم که اگر 
جانمایی پنجره درســت نبود توضیح می داد که از 
نظــر فنی، این پنجره نباید چنین جایی باشــد، او 
دانش آموخته مهندسی عمران از دانشگاه کابل بود. 
جعفریان، احمد شاه مسعود را فردی شوخ طبع یافته 
بود که به ادبیات بســیار عالقه داشت و فرصت های 
فراوانی برایش پیش آمده بود تا با او درباره شــعر و 
ادبیات فارسی سخن بگوید. او از عشق به شعر فارسی 
در شــمار مهم ترین عالیق و خصلت های احمدشاه 

مسعود یاد می کند.

آنچهمیخوانید

بســیار  مســعود  شــاه  احمــد 
کتاب دوســت بود و اگــر جایی 
نیاز به عقب نشــینی بــود، اول 
کتاب هایــش را منتقل می کرد. 
جعفریــان بــا بیــان ایــن مطلب 
یادآور می شــود: در کتابخانه او 
دوره کامل آثار دکتر شریعتی و 

شهید مطهری بود

سیما و سینما

گفت وگوی قدس با محمد حسین جعفریان کارگردان و تهیه کننده مستند »حماسه ناتمام« درباره زنده یاد احمد شاه مسعود

نه معصوم بود، نه محکوم



 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده
ِمه تابســتانى پنجشــير، آن قدر 
ســنگين بــود كــه بالگردها را 
زمينگير كرد. اگر ِمه نمى بود، بالگرد مى پريد 
و «احمد» را با خودش مى برد. آن وقت شايد 
مصاحبه با خبرنگارها لغو مى شــد... شايد به 
وقت ديگرى موكول مى شد... شايد ماجرا جور 
ديگرى پيش مى رفــت... «صديقه» توى اتاق 
بود كه صداى «احمد» را از باغ شــنيد: پرى...
پرى ُگل! دختر « خواجه تاج الدين» به چشم 
فرمانده جهادى آن قدر زيبا آمده بود كه از اول 

زندگى هميشه پرى گل صدايش مى زد.

 فصل انگورها
«صديقه» از پنجره به بيرون خم شد، پيش از 
او «احمد» سرش را باال گرفته و منتظر مانده 
بود. مى دانســت وقتى صدا بزنــد: پرى! چند 
ثانيه بعد همســرش توى قاب پنجره پيدايش 
مى شــود... حتى لبخندش را پيشاپيش و قبل 
از آنكه نگاه شــادمان و پــر از خنده «پرى» 
بپاشــد توى صورتــش، زده بود... نگذاشــت 
حيرت «پرى» از بازگشت بى خبرش، طوالنى 
شود: «ِمه خيلى زياد بود...نمى شد رفت... فردا 
از اينجا مى رويم... دوربين را بردار با بچه ها بيا 
پاييــن...». آن روز عصر البه الى عطر درختان 
سيب به خانواده فرمانده جهادى خيلى خوش 
گذشت... شب وقتى انگورهاى شيرين و آبدار 
«سنگونه» را، خوشــه به خوشه تمام كردند، 
«احمد» باز هم انگور خواســت كه: «شــايد 
آخرين بارى باشد از اين انگور مى خورم»! اخم 
و حيرت خانواده را كه ديد با خونسردى اضافه 
كرد: «وقتى از بهاالدين برگردم، فصل انگورها 

تمام شده...»!

 شهريور ها
آغاز و پايان زندگى «شــير دره پنجشير» به 
آخرين ماه تابستان گره خورده است. «احمد 
شاه مســعود» 11 شهريور ســال 1332 در 
روســتاى «جنگلك» پنجشــير به دنيا آمد. 
پدرش « دوســت محمد خــان » فرزند يكى 
از صاحب منصبان دوره شــاه «امان اهللا خان» 
بود و به همين ســبب اجازه پيدا كرده بود در 
دانشــكده افسرى تحصيل كند. مادرش هم از 
خانواده سرشــناس و تحصيلكرده پنجشير و 
همسر دوم «دوست محمد» به حساب مى آمد 
كه در شــكِم ســوم، «احمد» را به دنيا آورده 
بود. همزمان با دوران كودكى «احمد» شــايد 
به اقتضاى شــغل پدر، خانواده به كابل رفته و 
در دامنه كوه «ده افغانان» ساكن شده بودند. 
تحصيالت ابتدايى خود را در كابل آغاز كرد و 
تحصيالت متوسطه را در هرات و سرانجام در 

كابل ادامه داد.

 كمربند پدر
شــهامت و زير بار زور نرفتــن را هم از همان 
دوران كودكى و نوجوانى با خودش داشت. پدر 

براى تكميل تحصيالت دينى پسرها، مّاليى را 
مأمــور كرد كه هر روز در خانه به آن ها درس 
بدهــد. معلم خصوصى بيش از حد ســنتى و 
سختگير بود. بدتر از اخم هاى باز نشدنى اش، 
تركه اى بود كه عادت داشــت هر روز با بهانه 
يا بى بهانه از آن اســتفاده كند. آن قدر كه يك 
روز «احمد» برادر بزرگ تر را صدا زد: «يحيى 
جان... مّال كتك را از حــد گذرانده... جان به 
لبمان كرده... من حسابش را مى رسم» يحيى 
با احتياط گفت: پدر تنبيه مان مى كند...آن را 
چه مى كنــى؟ «احمد» با خنده گفت: «كتك 
پدر، از چوب بى رحــم و هر روزه مّال كه بهتر 
اســت... يك بار كمربند مى خوريم و تمام»... 
بعد هم توى چشــم هاى مّالى چوب به دست 
نگاه كرد و گفت: شــما چنين و چنانيد... ما با 
شــما درس نمى خوانيم... بفرماييد... در را هم 
پشت سرش محكم به هم زد و عصر، صدايش 

زير ضربه هاى كمربند پدر در نيامد!

 هنرمندى كه فرمانده شد
مــردم دنيا و حتــى خيلى از افغانســتانى ها 
«احمد شاه مسعود» را به خاطر سال ها جهاد 
و جنگيدنش، قهرمان ملى مى دانند. اين نگاه 
اگر چه مبتنى بر واقعيت است اما در برگيرنده 
همه واقعيت هاى شخصيت او نيست؛ يعنى اگر 
«احمد شاه مسعود» را به ميدان جنگ و بعد 
هم سياست محدود كنيم و فقط از دالورى ها 
و حماسه هايى كه در «پنجشير» خلق كرد ياد 
كنيم به ابعاد فرهنگى شخصيت او، هنرمندى، 
سجاياى اخالقى و ويژگى هاى انسانى ديگرش، 
كم لطفى كرده ايم. ماهنامه «شاهد ياران» در 
شــماره 65 و 66 درباره جوانى او مى نويسد: 
«در دوران جوانــي به مطالعه عالقه داشــت 
و با نوشــته هاي بزرگان ادب فارســي چون 
سعدي و حافظ آشنا شد... به نقاشي نيز عالقه 
پيدا كرد و در اين رشــته پيشــرفت هم كرد، 
چنانكه يكي از تابلوهاي او به نمايشــگاهي در 
ايران فرستاده شــد... تفسير و قرائت قرآن را 
نزد مولوي ســيد يعقوب هاشمي امام مسجد 
كارتــه پروان كه رئيــس دار الحفاظ كابل نيز 
بود به طور منظم مي خواند... در پايان مرحله 
دبيرستان تصميم گرفت تحصيالت دانشگاهي 
را در دانشــكده افسري ادامه دهد، ولي پدر با 
تصميــم او مخالفت كــرد و او را به رفتن به 
فرانسه در چارچوب بورسيه تحصيلي تشويق 
كرد... مســعود نپذيرفت و سرانجام بر خالف 
ميل باطني خود در رشته مهندسي دانشكده 

پلي تكنيك كابل مشغول به تحصيل شد».

 سياست ممنوع!
بچه مســلمان اهل پنجشــير، براى تحصيل 
جايى را انتخاب كــرده بود كه در واقع كانون 
ترويج افكار كمونيستى در افغانستان به شمار 
مى آمد. با اين همه «احمد» در چنين فضايى، 
اگرچه خيلى وارد مقوالت سياسى نمى شود اما 
ســفت و سخت به مسلمانى و انجام واجباتش 

مقيد اســت و البته انگشت نماى دانشجويان 
ماركسيســت! در خاطرات آن دوره اش نوشته 
است: « بار اول، در دانشــگاه با اخواني ها سر 
خــوردم. در صنف اول چون شــوق زيادي به 
تعليم داشــتم و از جانبي دقيقــاً اخواني ها را 
شناســايي نكرده بودم و بخصوص توصيه يك 
بــرادر را كه بارها به من مي گفت كه در دوره 
تحصيل نبايد دنبال مســائل سياســي بگردم 
و بهتر اســت اول خوب مطالعــه كنم و بعد 
موضع سياســي ام را مشخص كنم، سبب شد 
تا با اينكه نمازهايم را قضا نمي كردم و سخت 
ضد كمونيســم بودم، يك مرتبه به اخواني ها 
خيلــي نزديك نشــوم... در اواخر صنف اول و 
اوايل صنف دوم تقريباً اخواني شده بودم، ولي 
شوق ليســانس و دكترى گرفتن و تحصيالت 
عالي داشــتن مرا نمي گذاشت كه به كلي در 

كارهاي سياسي غرق شوم...».

 كودتا يا قيام؟
با ايــن همه سياســت گريــزى، چندى بعد 
و بــا كودتاى «داوود خان» در ســال 1352، 
او احتيــاط را كنار مى گذارد و در آشــنايى با 
«حبيب الرحمن» رئيس شاخه جوانان نهضت 
اســالمى افغانســتان، وارد مبــارزات انقالبى 
مى شــود. از اين مرحله بــه بعد، «احمد» 20 
ســاله عضو فعــال و بلكه فرمانده بخشــى از 
عمليات انقالبى است كه قرار است عليه دولت 
«داوود خان» دســت به اقدام نظامى بزنند و 
قدرت را به دســت بگيرند. اقــدام يا كودتاى 
نخست عليه دولت مركزى لو مى رود و بسيارى 
از رهبران آن دســتگير مى شــوند و «احمد» 
ابتــدا به پنجشــير و مدتى بعد به پاكســتان 
مى گريــزد. اقدام دوم دو ســال بعــد انجام 
مى شــود. حامى كودتا پاكســتانى ها هستند 
و مجــرى اصلــى آن «گلبديــن حكمتيار». 
نخســتين تجربه فرماندهــى نظامى «احمد 
شاه مســعود» مربوط به همين دوره است كه 
موفق مى شود در منطقه پنجشير در مدت يك 
ساعت همه مراكز دولتى را بدون خون ريزى 
در دســت بگيرد. اما كودتا در كابل شكســت 
مى خورد، نيروهاى دولتى به ســمت پنجشير 
هجــوم مى آورند، همه جا شــايعه مى شــود 
پاكستانى هستند،  انقالبى ها، شورشــيان  كه 
عده اى از افراد «مسعود» به دست مردم كشته 
مى شــوند و او عقب مى نشــيند. نتيجه اقدام 
دوم، باز هم فرار و زندگى مخفيانه و همچنين 

اختالف عميق او با «حكمتيار» است.

 شكست ارتش سرخ
وقوع كودتاى كمونيســتى ســال 1357، در 
واقع آغــاز دورانى اســت كه «مســعود» به 
عنــوان فرمانــده جهــادى منطقه پنجشــير 
شــناخته مى شــود. او ابتدا رهبرى گروه هاى 
كوچــك چريكى را به عهــده مى گيرد و يك 
ســال بعد گروه هاى منظم تر و آموزش ديده تر 
را براى جنگ با دولت وابســته به «شوروى» 

آماده مى كند. بين ســال هاى 1359 تا 1364 
مجموعه حمالتى از سوى ارتش سرخ شوروى 
و ارتش افغانســتان به پنجشير انجام مى شود 
به«جنگ هاى پنجشير» معروف مى شوند.  كه 
در جنــگ اول و دوم بــراى تحت فشــار قرار 
دادن «مسعود» و چريك هايش، ارتش سرخ به 
كشتار وسيع و فجيع مردم محلى دست مى زند 
اما در نهايت به پيروزى دســت پيدا نمى كند. 
روس ها اگر چه در حمله هاى ســوم و چهارم، 
به دره پنجشــير مى رســند اما دستشــان به 
چريك هــاى مجاهدين كه در ارتفاعات اطراف 
موضع گرفته اند، نمى رســد و بــا دادن تلفات 
مجبور به ترك منطقه مى شــوند. حمله پنجم 
هوايى اســت و با كمــك 60 فروند هواپيما و 
200 بالگرد، پنجشــير بمباران مى شود. البته 
عمليــات از قبل لــو رفته و «مســعود» همه 
ساكنان منطقه را به نقاط امن كوچ داده است. 
از حمله ششم به بعد نيروهاى دولتى و روس ها 
تاكتيك هاى متنوع و تجهيزات جديد را براى 
قلع و قمــع مجاهدين به كار مى گيرند. هوش 
و تفكــر نظامى، اوج زيركى و قدرت فرماندهى 
«مســعود» را در همين زمان مى توان ديد كه 
ضمن تجهيز نيروهايش به سالح هاى سنگين، 
آن هــا را به دســته هاى مختلــف چريكى با 
عملكردهاى خاص خود تقســيم كرده و امان 
ارتش ســرخ را بريده اســت. انجام 9 عمليات 
بزرگ توســط ارتش ابر قدرت شرقى، حاصلى 
جز شكست و تلفات سنگين ندارد. «احمد شاه 
مسعود» موفق شــده عالوه بر ساماندهى 13 
هزار مجاهد افغانستانى، شوراى نظامى «نظار» 
را راه بينــدازد كــه بر عمليــات نظامى 130 
فرمانده ارشد مجاهدين در هفت واليت شمالى 
افغانستان نظارت مى كند و اختالف هاى قومى 
و قبيله اى ميان افغانستانى ها را نيز به اتحاد و 

همدلى عليه دشمن تبديل مى كند.

 امروز بايد بروم
پرى... امــروز بايد بروم... ايــن را گفت و زير 
نگاه نگران همســرش كه در تراس ايســتاده 
بــود، پله هــا را پايين رفــت... روى هر پله بر 
مى گشــت و «پرى» را مى پاييــد... نگاه آخر 
جورى بود كه يعنى: نگــران نباش... از پله ها 
نمى افتم... خبرنگارهاى عرب 9 روز فقط پيله 
وزارت خارجه شده بودند تا مجوز مصاحبه را 
بگيرنــد... بعد هم با چند جــور توصيه نامه و 
ســفارش، خدا مى داند چطور خودشان را به 
فرمانده مجاهدين رســانده بودند... فيلمبردار 
دوربين را روى سه پايه تنظيم كرد... ميكروفن  
را نصب كرد... خبرنگار ديگر داشت سؤال ها را 
براى «احمد شــاه مسعود» مى خواند... «فهيم 
دشتى» - خبرنگار افغانستانى- هم خودش را 
رســاند و داشت دوربينش را آماده مى كرد كه 
صداى انفجار برخاست... دود، خاك و خون به 
هم پيچيدند... مى گفتند بمب را توى دوربين 
كار گذاشته بودند. «فهيم دشتى» كه بشدت 
زخمى شــده بــود، بعدها گفــت: بمب توى 
كمربند انفجارى خبرنگار بود... خودش را هم 
تكه تكه كرد... شير پنجشير همان دقايق اول 
به شهادت رسيده بود... خبرش را چند روزى 
ديرتــر اعالم كردند... ماجــرا وقتى پيچيده تر 
شــد كه دو روز بعد حمله 11 ســپتامبر رخ 
داد... آيا قاتالن «مســعود» القاعده و بن الدن 
بودند؟ حرف و حديث هــا درباره عامل اصلى 
شهادتش حتى هنوز هم ادامه دارد... برخى ها 
از هماهنگى ســرويس هاى جاسوسى غرب با 
طالبان مى گويند... برخى دستور مستقيم «بن 
الدن» را مطرح مى كنند... شــاهدان عينى از 
دست داشتن برخى سياستمداران افغانستانى 
حــرف مى زننــد و انگشــت اتهــام گاهى به 
ســمت برخى از نزديكان و ياران او نيز گرفته 

مى شود.... 
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ايستگاه

ما انتخاب نكرديم!

 ايستگاه/ اميد ظرافتى حتما در جريان هستيد كه «حسن قاضى زاده» 
وزير محترم بهداشــت درباره وضع اقتصــادى گفته اند:« فعالً مديريت و 
وضعيت همين اســت، شما مردم رأى داده ايد، رئيس جمهورى و مجلس 
انتخاب كرديد، پس بى خــود اعصاب، روح و روان همديگر را آزار ندهيم، 

فعالً همين هستيم»!
برخالف خيلى ها كه انتقادات تندى عليه وزير عزيزمان مطرح مى كنند، من 
معتقدم وزير بهداشت دمش گرم خيلى هم پيشنهاد درستى داده است و 
ساير مسئولين هم بايد از ايشان الگو بگيرند و با همين روش در زمينه هاى 
مختلفى كه در ادامه برايتان فهرست كرده ايم به مردم توصيه هايى بكنند!

پاسخ مسئوالن به گرانى پوشك
شما مردم انتخاب كرديد كه بچه دار شويد و بچه شما پى پى كرده است 
و اين به هيچ وجه ربطى به دولت ندارد. پس بى خود اعصاب و روان ما را 
به هم نريزيد و به روش سنتى اى كه خودتان پرورش يافته ايد، بعد از صرف 
هر وعده غذا، كودك را با همان سفره اى كه رويش غذا خورده، الستيكى 
كنيد. يا پشت سرهم به بچه كشك بدهيد كه معده اش دير به دير كار كند.

پاسخ مسئوالن به گرانى بليت هواپيما
شــما مردم انتخاب كرديد با هواپيما سفر كنيد و چشمتان كور و دندتان 
نرم پولش را هم چهار برابر بپردازيد! مگر ما گفتيم با هواپيما برويد كه از ما 
مى پرسيد چرا گران است؟ همين كه هواپيما سقوط نمى كند، خدايتان را 

شكر كنيد و بى خود اعصاب ما را به هم نريزيد.
پاسخ خودروساز به عدم تحويل خودرو

شما مردم انتخاب كرديد كه به ما اعتماد كنيد و پولتان را بدهيد دست ما؛ 
حاال چوبش را بخوريد! به ما چه ربطى دارد كه تحويل خودرويتان هشت 
ماه به تعويق افتاده؟ مگر زورتان كردند از ما بخريد؟ اينهمه تنوع خودرو در 

كشور! خب از يكى ديگر مى خريديد!

منهاى سياست

گزارش ازشخص

شير دره «پنجشير»
به احترام «احمد شاه مسعود» كه عشق، مبارزه و جهاد را زندگى كرد

ايســتگاه / چندى پيش «نفيســه 
كوهنورد» يكى از خبرنگاران شــبكه 
بى بى سى در توييترش نوشت: « به 
ياد ندارم در هيچ شهر مملكت اين قدر 
عكس آقاى خامنه اى را ديده باشم كه 
در هر كوچه و خيابان بصره مى بينم. 
براى بعضى فرماندهان ايرانى در طول 
هشت سال جنگ، گرفتن اين شهر از 

اهداف اصلى بود. چيزى كه امكان پذير نشد. اما حاال هر طرف شهر حضور 
ايــران را مى توان ديد». حاال بعضى از كاربران فضاى مجازى ماجراى آتش 
زدن كنســولگرى ايران در بصره را به همين توييت ارتباط داده اند. يكى از 
كاربران در اين باره نوشــته است:«بريتانيا كينه ها را فراموش نمى كند ولى 

صبر زيادى براى انتقام دارد»!

ايستگاه / «شهاب حسينى» با انتشار 
متنى گاليه آميز از حواشى كه شهرت 
براى او داشــته اســت در اينستاگرام، 
نوشت: «حال گوســفندى رو دارم كه 
مدام بايد نگران گرگ هاى دو پا و چهار 
پايى باشه كه براى سر تا تهش دندون 
تيز كردن. متأســفانه اغلب كسانى كه 
باهاشــون در ارتباط بودم ثابت كردن 

مقهور نام برندى به نام شهاب حسينى هستن نه دوستى به نام شهاب. ديگه حتى 
آدم نمى دونه كســانى كه براى گرفتن عكس يادگارى به آدم مراجعه مى كنن، 
عكس رو به خاطر عالقه شخصى مى خوان يا به خاطر پز دادن در فضاى مجازى 
و تســكين درد مزمن مورد توجه بودن اونم در جامعه ما كه بيش از هر بحران 

ديگه اى بحران داشتن يه هويت شخصى با ثبات به چشم مى خوره».

ايســتگاه / بتازگــى نمايشــگاهى از 
نقاشى هاى «تهمينه ميالنى» در تهران 
برگزار شد كه حواشــى زيادى به دنبال 
داشــت. اول از همه قيمت هاى نجومى 
تابلوهاى نقاشــى مورد انتقاد هنرمندان 
قرار گرفــت و پس از آن جمع ديگرى از 
هنرمندان از ورود اين كارگردان ســينما 
به زمينه غير تخصصى اش گاليه كردند. 

پررنگ ترين حاشيه اما مربوط به كپى غيرقانونى خانم كارگردان از آثار يك هنرمند 
خارجى بود! «jenny meilihove» با انتشار يك پست در صفحه اينستاگرام، 
اثرى را كه تهمينه ميالنى از او كپى بردارى كرده اســت، منتشر كرد و نسبت به 
اين كپى غيرقانونى از طرحش اعتراض كرد. خانم ميالنى هم در صفحه اينستاگرام 
گالرى ايوان ضمن عذرخواهى از هنرمند خارجى، از تعطيلى نمايشگاهش خبر داد!

سرقت هنرى خانم كارگردان!كينه را فراموش نمى كند

«قانون قضايى» يا «قانوِن ترامپ»؟

مجاز آباد

درِد مزمِن «مورد توجه قرار گرفتن»

شيطان را بشناس!
نشريه تاريخ نشنال جئوگرافيك 
كه هــر دو ماه يك بــار به چاپ 
مى رســد، در پرونــده اى ويژه با 
عنوان «تاريخ ترسناك شيطان» 
بــه اين پديــده و تأثيــر آن در 
جوانب مختلف زندگى بشــر در 
طول تاريخ پرداخته اســت. اين 
مجله همچنين در يكى از مقاالت 
اصلى خود، به معرفى «زرتشت» 
پيامبر باستانى ايران پرداخته و او 
را پيامبرى  با خصوصيات اخالقى 
مهيج و آتشــين لقب داده است. 
نشنال جئوگرافيك تاريخ نگاهى 

نيز به ويژگى هاى خاص مجســمه هاى مومى افراد مشــهور مادام توسو 
انداختــه و نوآورى هاى انقالبى اين مركز در اعتالى فرهنگ بشــر را زير 

ذره بين برده است.

ترامپ و هم حزبى هاى ترسو
ماهنامــه ازكوآيــر در تازه ترين 
و  گــزارش  در  خــود  شــماره 
مصاحبه اى اختصاصى به ســراغ 
يكــى از بازيگــران در اوج اين 
روزهــاى ســينما يعنــى «تام 
هاردى» رفته اســت. اين نشريه 
با چاپ عكسى اختصاصى از وى 
درون رودخانه با لباسى رسمى، 
در تيتــرى هماهنــگ با عكس 
او را «رام نشــدنى» لقــب داده 
است. ازكوآير همچنين در مقاله 
سياســى خود با عنوان «چگونه 
ترامپ جمهورى خواهان را ترسو 

كرده است؟» به نوع خاص رفتار ترامپ در حزب خود مى پردازد كه اعضاى 
اين حزب را به افرادى منفعل تبديل كرده است.

بازتاب كسوف روى سكه قديمى!
مــاهنـــــامه آستـرونـــومى 
تازه ترين  در  (ستاره شناســى) 
شماره خود به انتشار مجموعه 
از كره  اختصاصــى  عكس هاى 
از  پرداخته كــه پيش  مريــخ 
ايــن ديده نشــده اســت. اين 
مجموعــه عكس هــاى جذاب 
براى طرفداران نجوم، توســط 
پروژه عكاســى فضايــى به نام 
HiRISE گرفته شده كه نگاه 
جديــدى به بيننــدگان از اين 
ســياره قرمز رنگ مى دهد. اين 
مقاله اى  در  همچنين  نشــريه 

جذاب به كشف جديد دانشمندان علم نجوم پرداخته كه توانسته اند با 
جديدترين فناورى ها، بازتاب تابش خسوف و كسوف هاى طول تاريخ 

را بر روى سكه هاى باستانى كشف كنند!

طرح روز

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

 دن وسترمان 

اختالف هــاى «ترامــپ» و «جــف سشــنز»، 
دادستان كل آمريكا سوژه كاريكاتور جديد «دن 
وسترمان»، كاريكاتوريســت آمريكايى روزنامه 
«بوستون گلوب» شده است. البته آقاى نويسنده 
 Tribune» اين كاريكاتور را براى س ــنديكاى

Content Agency» كشيده است.
«دن وســترمان» دانش  آموختــه يــك كالج 
 «Swarthmore » معــروف هنرى به نــام
اســت و عــالوه بر طراحــى كاريكاتــور، در 
نويسندگى هم دستى بر آتش دارد و تاكنون 

دو كتاب به چاپ رسانده است.
اختالف هاى آقاى رئيس جمهور و دادســتان 
كل كه سوژه كاريكاتور جديد «دن وسترمان» 
شــده اســت، از زمان كنار كشــيدن «جف 
سشــنز» از روند تحقيقــات اف بى آى درباره 
احتمال همكارى ســتاد تبليغاتــى ترامپ با 
روســيه در جريان انتخابات رياست جمهورى 
آمريكا شروع شد. بعد از آن هم «جف سشنز» 
در مســائل بســيارى، مخالف سياســت هاى 
«ترامپ» عمــل كرد و با ايــن كارش هيزم 
به كوره عصبانيــت ترامپ از خودش ريخت! 
اختالف ها زمانى بيشــتر از گذشته باال گرفت 

كــه رئيس جمهــور آمريكا در يك سلســله 
توييت، «جف سشــنز» را شست و روى بند 
پهن كرد و در انتها گفت از انتخاب او پشيمان 
شــده و كاش يكى ديگر را جــاى او انتخاب 

مى كرد!
 بعد از اين ماجرا گمانه زنى ها درباره بركنارى 
«جف سشــنز» از مقام دادستانى كل آمريكا 
آغاز شد و بســيارى از كارشناسان مى گويند 
دادســتان كل هــدف بعدى رئيــس جمهور 
آمريكاســت و بــه زودى از ســمتش بركنار 

خواهد شد.
«دن وســترمان» در اين كاريكاتور به خودخواهى 
و قانون شــكنى ترامپ كنايــه زده و او را در حال 
 (LAW ENFORCEMENT) دستكارى واژه

به تصوير كشيده است. 
در كشــور آمريكا اين واژه معادل كلمه «قانون 
قضايــى» اســت. در اين كاريكاتــور ترامپ با 
دستكارى واژه «قانون قضايى» آن را تبديل به 
«قانوِن من» كرده اســت! «جف سشنز» هم با 
حالت استيصال و تعجب به رو به رو نگاه مى كند 
و ترامپ به او مى گويد:«جف! چند بار بايد تلفظ 

صحيح اين واژه را براى تو تكرار كنم»؟
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