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حوادث ايران

تلفات زلزله هوكايدو
 به بيش از 40 تن رسيد

ژاپن: دولت ژاپن آخرين 
آمار تلفات زلزله در شمال 
اين كشور را 44 تن اعالم 
كرد. بنابــر اعالم مقامات 
دولتى به دنبال زمين لرزه 
6/7 ريشترى كه اوايل روز 
پنجشنبه گذشته جزيره 
هوكايدو را لرزاند، تاكنون 
44 تن كشته و تعداد 660 نفر ديگر مجروح شدند. همچنين در 
پى اين زمين لرزه، پرواز هواپيماها و حركت قطارها با اختالل 
مواجه و برق تعداد زيادى از مشتركان قطع شد. عالوه بر اين، 
مشكل كمبود برق همچنان باقى است و شركت خودروسازى 

تويوتا بخشى از فعاليت خود را به حالت تعليق درآورده است.
بنابر اعالم مقامات دولتى ژاپن حدود 40 هزار نيروى امدادى 
در تالش براى پاكســازى آوارهاى به جا مانده از اين حادثه 

طبيعى هستند.(ژاپن تودى)

تيراندازى در آالباما 
5 كشته و مجروح بر جاى گذاشت

آمريكا: رســانه هاى آمريكا از وقوع تيراندازى در ايالت 
آالباما خبر دادند كه در پى آن 5 نفر كشــته و يا مجروح 

شدند.
پليس مى گويد كه اين تيراندازى بامداد روز يكشــنبه به 
وقت محلى در نزديكى يك رستوران روى داده كه در پى 
آن يك نفر كشته و 4 نفر ديگر نيز مجروح شدند. اين حادثه 
در نزديكى دانشــگاه «آوبرن» روى داده و پليس بر اين 
عقيده است كه يك تيراندازى تصادفى نيست. تحقيقات 
درباره اين حادثه آغاز شده و پليس مى گويد درگيرى ميان 

چندين نفر به تيراندازى ختم شده است.(ميزان)

سلفى مرگبار يك گردشگر
 در آبشارنوادا

آمريكا: يك نوجوان كــه عازم پارك ملى يوســيميتى در 
كاليفرنيا بود، هنگامى كه سعى داشــت روى لبه آبشار نوادا 

سلفى بگيرد، به داخل آبشار سقوط كرد و جان باخت.
مسئوالن پارك ملى يوســيميتى با بيان اينكه اين حادثه 
در دست بررسى اســت از اعالم جزئيات ديگر در اين باره 
خوددارى كرده اند. ارتفاع ريزشــگاه آبشار نوادا 181 متر 

است. (تسنيم)

21 گردشگر در تصادف اتوبوس 
كشته شدند

اندونزى: پليس اندونزى خبر تصادف يك دستگاه اتوبوس 
حامل تعدادى گردشــگر بومى و مرگ تعدادى از آن ها را 
اعالم كرد. بنابر اعالم پليــس اندونزى اين اتوبوس پس از 
آنكه دچار حادثه شــد، داخل دره اى سقوط كرد كه اين 
حادثه دست كم 21 كشته برجا گذاشته است. همچنين 
چندين نفر ديگر در اين ســانحه مجروح شــدند. پليس 
اندونزى با بيان اينكه اين اتوبوس حامل 37 گردشگر بوده، 
اعالم كرد: عدم رعايت ســرعت مجاز موجب شد راننده 
كنترل اتوبوس را از دست بدهد و داخل دره اى به عمق 10 

متر سقوط كند.(ايسنا)

گير كردن پاى كارگر
 در دستگاه كمباين

خط قرمز: مدير عامل سازمان آتش نشانى 
مشــهد گفت: پــاى يك كارگــر در حين 
برداشت محصول، در داخل دستگاه كمباين 
گير كرد كه موجب مصدوميت اين فرد شد. 
آتشپاد حسن جعفرى در تشريح اين حادثه 
اظهار داشت: با اعالم اين حادثه به سامانه 
تلفنى 125، بالفاصله چنديــن تيم امداد 
و نجات به محل حادثه واقع در روســتاى 

كنه بيست عزيمت كردند.
وى ادامه داد: با حضور مأموران آتش نشانى در محل حادثه مشخص شد، پاى يك 
كارگر در حين برداشت محصول در داخل دستگاه كمباين كه 8 تنى وزن داشت گير 

كرده و موجب مصدوميت اين فرد شده است.
به گفته وى، فرد حادثه ديده پس از عمليات رهاسازى توسط مأموران آتش نشانى، 

جهت مداوا و اعزام به مراكز درمانى به تكنسين هاى اورژانس تحويل داده شد.
همچنين معاون عمليات سازمان آتش نشانى مشهد هم به خبرنگار ما گفت: انفجار 
دســتگاه توليد پودر آلومينيوم در كارگاهى واقع در حوالى مشــهد يك مجروح بر 

جاى گذاشت. 
آتشــپاد دوم مهدى رضايى افزود: ايــن حادثه كــه در كارگاه تبديل ضايعات 
آلومينيوم به پودر آلومينيوم واقع در جاده مشــهد - چنــاران رخ داد، موجب 

آتش سوزى شد.
وى اظهار داشــت: براى مهار اين حريق 6 خودرو آتش نشانى و يك خودروى ويژه 
پودرپاش به محل اعزام شدند. در اين حادثه كارگر كارگاه مزبور كه دچار سوختگى 

شده بود، توسط عوامل اورژانس 115 به بيمارستان انتقال يافت.

انهدام 30 باند سرقت در تهران 
ميزان: رئيس پليس پيشگيرى فرماندهى انتظامى تهران بزرگ از اجراى پانزدهمين 

مرحله طرح رعد با محوريت كالنترى ها و سر كالنترى هاى پايتخت خبر داد. 
ســرهنگ كيوان ظهيرى درباره جزئيات اجراى طرح رعد گفت: طى 24 ســاعت 
گذشــته همكارانم در مجموعه كالنترى ها و ســر كالنترى ها با پاتك گسترده به 
مخفيگاه سارقان موفق شــدند 30 باند بزرگ ســرقت در پايتخت را شناسايى و 

متالشى كنند.
وى ادامه داد: با اجراى اين طرح 501 ســارق كه در قالب 30 باند بزرگ ســرقت و 

زورگيرى فعاليت مى كردند، شناسايى ودستگير شدند.
وى افزود: ارزش اموال سرقتى مكشــوفه از ناحيه متهمان دستگير شده بيش از 6 

ميليارد تومان برآورد شده است.

قمه كش  زورگير در دام پليس
خط قرمز: زورگير خشن كه با حمله به جوان موتورســوار، شاخ و شانه مى كشيد 

و قصد داشت جيب هاى طعمه خود را خالى كند، با دخالت پليس زمينگير شد. 
به گزارش خبرنگار ما، جوان 32 ساله اى كه «محمد» نام دارد، با موتورسيكلت خود 
در جاده طرق به مشهد حركت مى كرد، ناگهان فردى غريبه، سوار برموتورسيكلت 

جلوى او پيچيد و راهش را سد كرد.
اين فرد عصبانى در حالى كه قمه اى به دست داشت، به طرف محمد حمله ور شد و 
او را مورد ضرب و شتم قرار داد تا طبق نقشه اش، زورگيرى كند، اما حضور به موقع 

پليس مانع آن شد.
رئيس پليس مشهد در اين باره گفت: مأموران با مشاهده درگيرى دوجوان موتورسوار 
براى بررســى موضوع وارد عمل شــده و دريافتند كه يكى از اين افراد با شرارت و 

عربده كشى قصد زورگيرى از جوان موتورسوار داشته است.
ســرهنگ اكبر آقابيگى افزود: مأموران انتظامى زورگير 31 ساله كه داراى سوابق 
كيفرى در امر شرارت و زورگيرى بوده را دستگير و در بازرسى بدنى از او يك قبضه 

قمه و دو حلقه انگشتر نقره كشف كردند. 
وى گفت: تحقيقات از اين متهم كه احتمال مى رود در محدوده جاده طرق مشهد 
با شيوه حمله ور شــدن به طعمه هاى خود، مرتكب زورگيرى هاى ديگرى نيز شده 

باشد، ادامه دارد. 

حوادث جهان

 مدير عامل سازمان آتش نشانى 
مشــهد گفت: پــاى يك كارگــر در حين 
برداشت محصول، در داخل دستگاه كمباين 
گير كرد كه موجب مصدوميت اين فرد شد. 
آتشپاد حسن جعفرى در تشريح اين حادثه 
اظهار داشت: با اعالم اين حادثه به سامانه 
، بالفاصله چنديــن تيم امداد 

 

عقيل رحمانى: معاون بازرســى ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان گفت: توزيع  
محموله هاى شــكر، برنج، عدس كه توســط 
برخى متخلفان در مشهد احتكار شده بود، از 

روز گذشته در نمايشگاه هاى پاييزه آغاز شد.
على باخرد در تشــريح اولين گام بزرگ توزيع 
موادغذايى به قدس گفت: يكشــنبه گذشته، 
كميســيون تنظيم بازار اســتان در مشهد با 
حضور اعضا تشكيل جلسه داد تا محموله هاى 
احتكار شــده 1900 تنى برنج هندى،1000 
تنى برنج پاكســتانى كه توسط نيروهاى سپاه 
پاسداران در سرخس كشــف شد،1550 تن 
شكر،1160 تن عدس و 35 هزار بسته پوشك 
بچه اى كه توسط همكاران ما در گلمكان كشف 

شد، تعيين تكليف شوند.
وى افــزود: از هميــن رو در پايــان جلســه 
كميسيون مذكور مصوب شد كه در گام اول، 

محموله ها در سه مركز در مشهد عرضه شود.
معاون بازرســى ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت استان اشاره اى هم به سه محل توزيع 
كاال هاى مذكور كرد و گفت: برهمين اساس، 
نمايشگاه هاى بين المللى، چهارراه خواجه ربيع 
و انتهاى خيابان فدائيان اسالم(نخريسى) كه 
همه ساله محل عرضه كاال هاى پاييزه هستند، 
براى فروش كاال هاى مكشــوفه در طرح هاى 
شناســايى انبار هاى احتكار، انتخاب شــدند. 
مدت زمان فعاليت نمايشــگاهاى مذكور هم 

هشت روز است.
على باخرد ادامه داد: از طرفى قرار بر اين شــد 
كه همزمان با عرضه 1900 تن برنج كه از تاريخ 
97/6/19 توزيع آن شروع شــده، قسمتى از 

محموله هم در نمايشگاه هاى مشابه در سطح 
استان توزيع شود و به دست مصرف كنند گان 

برسد. 
در پايان مدت فعاليت هشــت روزه نمايشگاه 
اگر از محموله چيزى باقى بماند، آن را دربين 
فروشگاه هاى زنجيره اى، هيئت هاى مذهبى و 
خيريه ها و با نرخ كارشناسى توزيع خواهيم كرد.

اين موضوع در مورد 1550 تن شكر و 1160 
تن عدس توقيفى هم صدق مى كند.

وى بيان داشت: تمامى محموله هايى كه در اين 
مرحله توزيع مى شوند، اگر نرخ مصوب داشته 
باشند با نرخ مصوب و در غير اين صورت با نرخ 

كارشناسى بين شهروندان عرضه خواهد شد.
براى عرضــه كاال ها دو مرحلــه ديگِر صنف و 
صنعت هم در نظر گرفته شده است. براى آنكه 
اطمينان پيدا كنيم كاال هاى عرضه شــده در 
محل خود مصرف شــده و دوباره از مسيرش 
خارج نشده باشد هم برنامه ريزى هاى دقيقى 

كرده ايم.

معاون بازرسى سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان در مورد اقدام هاى صورت گرفته براى 
جلوگيرى از خــروج كاال ها از مســير اصلى 
هم گفت: در بحث صنعت، كارشناســان ما از 
واحد هاى توليدى گزارش توليــد را خواهند 
گرفت و اين طور نخواهد بود كه به صرف اعالم 
گزارش،كار تمام شده باشد و گزارش هاى داده 
شده به دقت با كاال هاى توليدى و فاكتور هاى 
فروش تطبيــق داده خواهد شــد و حتى اگر 
در جايى نياز باشــد تك تك حواله هاى صادره 
بررسى و با خريداران تماس گرفته مى شود و 
يا حضورى انبار هاى آن ها مورد بازرســى قرار 

خواهد گرفت. 
اين رويــه در مــورد صنــف و اتحاديه هاى 
مربوطه هم به همين صــورت خواهد بود و 
محموله هاى تحويلى به فروشــگاه ها و... به 
دقت رديابى خواهد شد.كارشناســان ما در 
سه نمايشــگاه عرضه مســتقيم كاال حضور 
مســتمر خواهند داشــت و بر رونــد توزيع 

نظارت خواهند كرد.
حتى ما در انتخاب عامالن فروش كاال ها به دقت 
و با وســواس خاصى عمــل كرده ايم تا جلوى 

هرگونه احتمال تخلفى گرفته شود.
وى به ماجراى لوازم خانگى احتكار شــده هم 
اشــاره كرده و در تشــريح روند توزيع آن ها 
گفت: در اين مورد، هم اتحاديه مربوطه و هم 
كارشناسان ما اسناد فروش و خارج شدن كاال 
از انبار ها را بررسى و در صورت مغايرت و انجام 
تخلف با عامل آن بشدت برخورد خواهند كرد.

باخرد اظهار داشت: به عنوان مثال چند روز 
پيش مالك يك انبار لــوازم خانگى كه تعهد 
داده بود لوازم احتكار شــده را با قيمتى كه 
از كارخانه خريده با احتســاب درصد ســود 
قانونى بفروشد، دست به تخلف گران فروشى 
زد و كارشناســان ما متوجه شدند فاكتورى 
كه عمده فــروش صادر كرده بــود و در آن 
قيمت قانونى رعايت شــده بود، خالف واقع 
است و محموله گران تر از آنچه فاكتور شده 
فروخته شده بود. بر همين اساس هم جلوى 
اقدام هاى وى گرفته شد و گزارش تخلف وى 

هم ثبت و در دست اقدام قرار گرفت.
در اين زمينه شهروندان دقت داشته باشند كه 
به هيچ وجه كااليى خريدارى نكنند كه قيمت 
فاكتور با آنچه پرداخت كرده اند، متفاوت باشد. 
در صورتى كه با اين گونه موارد رو به رو شدند، 

بسرعت موضوع را به سامانه 124 اعالم كنند.
ما مطمئن هســتيم با شــبكه اى كه تعريف 
كرده ايم، كاال ها به دســت مردم عزيز خواهد 
رسيد و از مسير مشخص شده، خارج نخواهد 

شد.

با مصوبه كميسيون تنظيم بازار استان، آغاز شد

فروش منصفانه 5600  تن موادغذايى احتكار شده  به مردم
عرضه 35 هزار بسته پوشك بچه از امروز  

خط قرمز: رئيس پليس فتا خراســان رضوى نســبت به 
ترفندهاى جديد سودجويان و كالهبرداران فضاي سايبري 

هشدار داد.
سرهنگ جواد جهانشيري گفت: با توجه به رصد شبانه روزي 
فضاي سايبري توســط كارشناســان پليس فتا و همچنين 
ارائه مرجوعه قضايي توســط چند تن از شهروندان مبني بر 
كالهبرداري تحت عنوان فروش قسطي خودرو و خريد طال 
و سكه و ارز در بستر فضاي ســايبري، موضوع در دستور كار 

كارشناسان پليس فتا استان قرار گرفت.
وى افزود: شگرد متهم در اين روش كالهبردارانه سوءاستفاده 
از برند، آرم و لوگوى شركت هاي معروف و فروش با قيمت نازل 
و پايين تر از حد معمول در ســايت هاي واسطه گر اينترنتي و 

بويژه شبكه هاي اجتماعي بوده است.

كالهبــردار با انــواع تبليغات مبنــي بر ارزان فروشــي و يا 
قسط بندي كاال، كاربر را فريب داده و به بهانه قسطي بودن و 
تحويل كاال پس از اتمام اقساط و يا دريافت تعدادي از اقساط، 
زيركانه آگهي خود را حذف و يا اينكه در كانالي ديگر اقدام به 

ادامه فعاليت مجرمانه خود مي كند.
رئيس پليس فتا استان با اشاره به اينكه دستگيري مجرمان 
شناسايي شده در دستوركار كارشناسان پليس فتا قرار دارد، 
گفت: تاكنون تعدادي از عوامل انتشار اين آگهي ها شناسايي 
شده كه در آينده اى نزديك خبر تكميلي به همراه ميزان دقيق 
كالهبرداري صورت گرفته به اطالع شهروندان خواهد رسيد.

ســرهنگ جواد جهانشــيري خاطرنشــان كرد: به منظور 
پيشگيري از وقوع مجدد و فراگير شدن اين نوع از كالهبرداري 
در جامعه، از شــهروندان مي خواهيم براى هرگونه خريد و 
فروش كاال و يا خدمات بويژه سكه و ارز كه اين روزها نوسان 
قيمت را پشت ســر مي گذارد، از مبادي مربوط اقدام و براي 
خريد و عقد هرگونه قرارداد در بستر اينترنت، از وجاهت قانوني 

سايت مورد نظر اطمينان حاصل كنند.

طال و دالر زيرقيمت؛ شيوه جديد كالهبردارى مجازى

«شيخ رضا» پيرمرد قهرمان مستند «ايران سبز» كه به فتنه سال 88 مى پردازد، درگذشت

چوپان روشنفكر و روشنفكران دروغگو

چرا نشان درجه يك فتح 
روى سينه دريادار «سيارى» نشست؟

يك تكاور يعنى30 نفر

مدير گروه عرفان پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمى در گفت و گو با قدس:

«محّرم» پيام آور رهايِى انسان 
از بند طاغوت است
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مردم

روایت

چادر حسینیه قنادهای سبزوار به تاریخ پیوست
گفت وگویی که سوخت

 عباسعلی ســپاهی یونسی/ همین دو ســه روز قبل بود که خبر 
خیمه پوشان حسینیه قنادهای ســبزوار در فضای مجازی توجهم را 
جلب کرد. خبر را که خواندم به این نتیجه رســیدم که برایش مطلبی 
بنویسم. ماجرا از این قرار است که هر سال در آستانه محرم در حسینیه 
قنادهای سبزوار که مربوط به اواخر دوره قاجار است، خیمه ای بر روی 
۴ تیر چوبی به ارتفاع ۱۳ متر برپا می شود. طبق آن چه در خبر آمده 
بود، در چادر حســینیه از هنر خوشنویســی و تصویر و اشعار مذهبی 
اســتفاده شده است که یادآور واقعه بزرگ کربالست. نکته مهم درباره 
این چــادر تاریخی برایم این بود که حدود یک قرن قبل این چادر به 
سفارش یزدی های مقیم ســبزوار به همت هنرمندان اصفهان تهیه و 
آن زمان هم با شــتر از اصفهان به ســبزوار حمل می شود. برایم همه 
بخش های این ماجرا جالب بود چه از نظر یک آیین با قدمتی کهن که 
محرم بهانه خلق آن شده است، چه به جهت محل تهیه شدن چادر که 
اصفهان بود و چه به جهت طریقه رساندن این چادر بزرگ که با شتر 

حمل شده است تا به سبزوار برسد. 
دیروز صبح وقتی به روزنامه آمدم، گشــتی در فضــای مجازی زدم تا 
اطالعات بیشتری از این آیین و مراسم به دست بیاورم و بعد از این که نام 
کارشناسی را پیدا نکردم که با او در این باره گفت وگویی بگیرم، تصمیم 
گرفتم با میراث فرهنگی سبزوار تماس بگیرم تا با یکی از کارشناسان آن 
اداره درباره این آیین گفت و گویی داشته باشم، اما بعد از چند بار تماس 
ارتباط برقرار نشــد. به همین دلیل به نظرم رسید با یکی از سایت های 
خبری سبزوار تماس بگیرم و از دوستانی که در حوزه خبر آن شهر کار 
می کنند کمکی بگیرم. بنابراین در موتور جست وجوی »گوگل« عبارت 
»ســبزوار+ خبر« را ســرچ زدم و اولین آدرسی که دریافت کردم سایت 
خبری بصیر ســبزوار بود، اما به محض باز شــدن صفحه اصلی سایت 
خشکم زد. چرا که چشــمم به این خبر افتاد: »چادر تاریخی حسینیه 
قنادها در آتش سوخت« نمی توانستم باور کنم. انگار کسی با من شوخی 
کرده بود. اما خبر درســت بــود و ادامه خبر این بود کــه: »به گزارش 
بصیرسبزوار، ساعت ۴ امروز چادر تاریخی حسینیه قنادها دچار حریق 
شــد که متأسفانه در پی این حریق چادر تاریخی این حسینیه به طور 
کامل درآتش سوخت.« آه از نهادم بلند شد. بعد از خواندن خبر با خودم 
فکر کردم چه راحت می توانیم داشــته هایمان را بر باد بدهیم. یادم آمد 
که یکی از ســؤاالتم همین بود که در این حدود یک قرن چادر چگونه 
نگهداری شــده است تا از گزند آسیب در امان بماند، اما حاال دیگر همه 
چیز تمام شده بود و چادر سوخته بود. هم چادر سوخته بود و هم سوژه 

گفت وگوی من.

نگاهی به چند آیین محرمی ایرانیان از طشت گذاری اردبیل تا چهل منبران لرستان

پیراهن عزا بر قامت ایران
 مــردم/ حامد کمالی  بی اغراق یکی از بهترین 
زمان ها برای ســفر، مردم نگاری و دیدن رســم و 
رســومات مختلف و جالب در ایــران، دوماه محرم 
و صفر اســت. در این ماه ها هرگوشه از کشورمان، 
از کوچک تریــن و دورافتاده ترین روســتا گرفته تا 
بزرگ ترین شهرها، برای عزاداری و زنده نگه  داشتن 
یاد شهدای کربال، یک ســنت و رسم خاص دارند 
که ســینه به سینه ارث رســیده و به یادگار مانده. 
جنوبی ها ســنج و دمام می زنند، نجفی های مقیم 
ایران ســال های ســال است که مشــعل  گردانی 
می کننــد، نخل  گردانی یزدی ها کــه آوازه جهانی 
دارد و امــروز و فردا ثبت خواهد شــد و هزار و یک 
رسم و رسوم جذاب و ناشناخته ای که اگر بخواهیم 
همه شــان را نام ببریم و معرفی کنیم، باید تا آخر 
این ماه مطلب و گزارش بنویســیم. در این نوشتار 
نگاهی انداخته ایم به بعضی از مشهورترین  آیین های 

محرمی ایران.

 طشت گذاری اردبیل
شــهر اردبیل را در ماه محرم با نوحه زینب زینب 
مرحوم ســلیم مــوذن زاده می شناســند و آیین 
طشت گذاری. آیینی که اردبیلی ها این قدر مصمم 
و معتقــد به برگزاری آن هســتند، کــه اگر مقیم 
 شــهر دیگری هم بشــوند، باز هرطور که هســت 
طشــت گذاری را در روز اول محرم انجام می دهند. 
تاریخ برگزاری این رسم به دوره صفویه برمی گردد 
و هرچند در ابتدا فقط در اردبیل برگزار می شد، اما 
این روزها به رســمی تبدیل شده که در شهرهای 
آذربایجان غربی و شرقی و دیگر شهرهای ترک زبان 

ایران هم برپا می شود.
در این رســم قدیمی که اردبیل پرچمدار آن است، 
هیئت های محالت 6 گانه این شهر ابتدا در محالت 
مختلف عزاداری می کنند و بعد ریش سفیدان هر 
محله، طشــت های برنزی یا مســی را روی دوش 
می گذارند و وارد مساجد می شوند. طشت هایی که 
قبالً از آب چشمه یا هرجای دیگری پر شده یا بعداً 
با آب کوزه پر می شود. با ورود ریش سفیدهای طشت 
به دست به مسجد مردم از جایشان بلند می شوند و 
جلویشان با فریاد الدخیل یا ابوالفضل سینه می زنند، 
طشت ها در جایگاه مخصوص قرار می گیرد و از آب 
آن ها برای تبرک به حاضران می دهند. طشــت ها 
معموالً قدمتی چندین ســاله دارنــد و می گویند 
قدیمی  ترین طشت موجود در مساجد اردبیل متعلق 
به مسجد »بازار چاقوسازان« است که قدمت آن به 

عصر »شاه عباس اول« برمی  گردد. 
برگــزاری  فلســفه  دربــاره  شناســان   مــردم  
طشت  گذاری این طور می گویند: براساس گفته های 
ریش  سفیدها و قدیمی های اردبیل، روزی که »حر 
بن ریاحی« با 2000 نفر از سپاهیان خویش راه را بر 
امام حسین)ع( بست و به امام گفت که باید با یزید 

بیعت کند و ایشان امتناع کرد. ابا عبداهلل الحسین)ع( 
وقتی خستگی و تشنگی را در چهره سپاهیان حر 
مشاهده کرد، دستور دادند که آن ها را سیراب کنند. 
حتی دســتور دادند به چهارپایان سپاه حر نیز آب 
بدهند. از آن جا که این اتفاق در 2۷ ذی الحجه روی 
داد، مردم اردبیل در این روز مراسم طشت گذاری را 
انجام می دهند. مراسم طشت گذاری به این صورت 
است که یکی دو نفر از عزاداران حسینی کوزه ای بر 
دوش می گیرند و دور مســجد می گردند و بقیه نیز 
از پشــت ســر آنان حرکت می کنند و نوحه و رجز 
می خوانند. این رجزها بیشتر در بیان بزرگواری های 
سقای بزرگ کربال ، حضرت عباس)ع( است. درو اقع 
هدف طشــت  گذاری این است که جوانمردی ها و 
فداکاری های حضرت ابوالفضل)ع( را نشان دهد که 
همواره خود را به آب و آتش می زد تا با جرعه ای آب 
گلوی خشکیده کودکان خیمه های امام حسین)ع( 
را  تر کند. برخی از مورخان نیز معتقدند که احداث 
جایگاه طشت در مســاجد اردبیل بعد از روی کار 
آمدن حکومت صفویه انجام شــده  اســت، یکی از 

ویژگی های معماری مســاجد اردبیل این است در 
مساجد شهر جایگاه و سکوهایی خاص وجود دارد 
که برای این کار مورد استفاده قرار می گیرد. مراسم 

طشت  گذاری ۴ سال پیش ثبت ملی شده است.

 بیل زنی خوسف بیرجند
بیش از 200 ســال است که کشاورزان و مردم اهل 
خوســف بیرجند، روز عاشورا در میدان اصلی شهر 
جمع می شــوند و آیین بیل زنی را اجرا می کنند. 
این آیین که شــاید یکی از عجیب ترین رسم های 
محرمی در ایران باشــد، هیچ مثل و مانندی ندارد. 
مراسم بیل  زنی نوعی شبیه  سازی از عزاداری و تالش 
طایفه بنی اسد در صحرای کربال است که پس از ۳ 
شبانه روز در ۱۳ محرم ســال 6۱ هجری در میان 
حزن و اندوه، پیکر مطهر شــهدا را با بیل و و دیگر 
ابزارآالتی که در دســت داشتند، به خاک سپردند. 
بیل  زنی، مهم ترین میراث معنوی مردم خوســف 
است که در ظهر عاشــورا بر پا می شود و بدنیست 
بدانید که تنها مراسم ماه محرم در استان خراسان 

جنوبی است که هیچ شهردیگری جز خوسف آن را 
انجام نمی دهد و اهالی این شهر معتقدند که اگر بیل 
نزنند آن سال برای آن ها سال خوبی نخواهد بود و 
به محصوالتشان آسیب خواهد رسید. برای برپایی 
این مراسم در هر یک از دو هیئت خوسف دو دسته 
پانزده نفری تشکیل می شود و هر یک از نفرات بیل 
به دست، دایره وار و به هم چسبیده بیل هایشان را به 
طرف آسمان می گیرند و در هنگام حرکت هر یک از 
نفرات به هوا پریده و تیغه بیلش را به بیل های دیگر 
می زند و همه با هم یک صدا می گویند: »حیدر علی«. 
گروه دیگری از عزاداران نیز با حمل کجاوه ای بزرگ 
به عنوان نخل و نمادی از تشــییع پیکر مطهر امام 
حسین)ع( و کجاوه یا گهواره ای کوچک تر به نشانه 
تشییع پیکر پاک طفل شیرخوار آن حضرت، نوحه 
ســرایی کرده و تألم و تأثر خود را آشکار می سازند. 
نخل کوچک جلوی نخل بزرگ و دسته های بیل زنی، 
سینه زنی و زنجیرزنی هم در جلوی آن ها به طرف 
محل موســوم به قتلگاه حرکت می کنند و در بین 
راه هیئت و دسته دیگر بیل زنی و نخل گردانی به 

استقبال آن ها می آیند. در این زمان دسته های بیل 
زنی بیل می زنند و نخل ها را مقابل میدان قتلگاه به 
حال دویدن می گردانند. پس از این مراسم نخل ها را 
به زمین گذاشته و بعد نخل هیئت دیگر را به همین 
ترتیب به قتلگاه می آورند. به هم خوردن بیل ها در 
روز عاشورا نماد رویارویی لشکریان کفر و لشکریان 
امام حسین)ع( است که جنگ لشکریان یزید بر علیه 
لشکر کوچک امام حسین)ع( و مظلومیت ایشان را 
نشان می دهد. به گفته مردم محلی، این مراسم در 
ســال ۱۳2۷ شمسی ممنوع شد و برگزار نشد ولی 

پس از مدتی با پافشاری مردم دوباره اجرا شد. 

 چهل  منبران لرستان
این آیین تنها مختص لرســتان نیســت، ولی در 
لرستان شکل و شمایل کامالً متفاوتی دارد و بیشتر 
رســم و آیینی زنانه است. عزاداران در احترام به یاد 
حضرت زینب که از کربال تا شام چهل منزل را پشت 
سر گذاشت، چهل منبر را طی می کنند و در انتها به 
همان امامزاده ای باز می گردند که مراسم را از آن جا 
آغاز کرده اند.در خرم آباد رسم است که زنان عزادار 
با پوشیدن لباس و چادر سیاه از خانه خود حرکت 
می کنند و با تهیه چهل شــمع و چهل نقل، قند و 
یا شــکالت راهی برگزاری این آیین می شوند. زنان 
عزادار خرم آبادی، این آیین را با پوشاندن چهره خود 
و بستن نقاب و برخی از زنان نیز این آیین را با پای 

برهنه برگزار می کنند.
از دیگر رسوم زنان و دختران خرم آبادی در برگزاری 
این آیین عزاداری این اســت، که شرکت کنندگان 
در ایــن آیین پس از نیت، مهر ســکوت بر لب زده 
و تا پایان مراســم با ســکوت برگزار می شود. مرقد 
امامــزاده زید بن علی)ع( خرم آبــاد، از قدیم االیام 
محل برگزاری آیین عزاداری چهل منبری در شهر 
خرم آباد بوده است و معموالً منبرهایی بر در منازل 
شهدا برپا می شــود. در آیین چهل منبران، زنان و 
دختران حاجتمند تعداد چهل شمع و چهل نقل را 
به این نیت در این مراسم روشن می کنند، تا حاجت 

خود را از باب الحوائج در روز شهادتش طلب کنند.
 این شــمع های حاجــت منزل به منزل روشــن 
می شــوند، تا عــزادار به منــزل چهلم برســد و 
چهلمین شــمع خود را روشــن کنــد، در منزل 
چهلم،زنــان و دختران حاجتمند، با قرائت دعاهای 
مختلف و طلب حاجت نقاب را از چهره برداشــته 
و می تواننــد صحبــت کنند. در ایــن منبر گاهی 
زنان حاجتمند با برداشــتن یک شــمع یا نقل به 
نیت برآورده شــدن حاجت، تا سال آینده به انتظار 
گرفتــن حاجت به انتظار می نشــینند. البته زنانی 
که حاجات خود را تا تاســوعای سال بعد بگیرند، 
با شــرکت در این آیین سنتی و با حضور در منبر 
 چهلم ســال قبل خود، نذوراتی را بین مردم پخش 

می کند.

10

آگهی مناقصه عمومی

جه��ت ش��رکت در مناقص��ه و کس��ب اطالعات بیش��تر به 
  http:\\ets.mashhad.irسایت مناقصات شهرداری مشهد

مراجعه فرمائید . 
امور قراردادها و پیمانهای منطقه سه شهرداری مشهد

/ع
97
09
25
1

مبلغ برآورد موضوع
3.998.472.344احداث پارک خطی صدمتری حدفاصل فتاح تا میدان فجر

آگهی تغییرات شرکت زیبا سازه توس گام 
سهامی خاص به شماره ثبت 505115 و شناسه 

ملی 10380543660
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره مورخ 
1397.04.05 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای 
محسن اس��عدی کدملی 1060254298 به سمت 
عض��و هیئت مدیره و آقای محمدرضا آل ش��یخ 
کدملی 0680174915 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئ��ت مدیره ب��رای بقیه مدت تص��دی هیئت 
مدی��ره تعیین گردیدن��د. کلیه اس��ناد واوراق 
تعهد آور ش��رکت ب��ا امضاء ثاب��ت مدیرعامل یا 
رئیس هیئت مدیره و امضاء متغیر یکی از اعضا 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار 

می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری تهران )245335(

/ع
97
09
29
0

/ع
85
47

اینجان��ب س��ید مجتبی حس��ین زاده گج��وان مالک 
خودروی س��واری پژو به ش��ماره شهربانی 419 ت 11 
 NAAN01CE9GH911807 ایران 36 و شماره شاسی
و شماره موتور 124k0878733 به علت فقدان اسناد 
فروش تقاضای رونوش��ت المثنی اس��ناد مذکور را 
نموده اس��ت ل��ذا چنانچه هر کس ادعای��ی در مورد 
خ��ودروی مذک��ور دارد ظرف م��دت 10 روز به دفتر 
حقوقی س��ازمان فروش ش��رکت ایران خودرو واقع 
در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد

دی
قو

مف
هی 

آگ

اینجان��ب  فارغ التحصیل��ی  موق��ت  گواهینام��ه 
مرضی��ه خاب��وری ب��ادی فرزن��د عل��ی به ش��ماره 
شناس��نامه 1915 و ش��ماره مل��ی 0066633583 
ص��ادره از ته��ران در مقط��ع کارشناس��ی رش��ته 
الهی��ات مع��ارف اس��المی) علوم ق��رآن و حدیث( 
ش��مال  ته��ران  دانش��گاهی  واح��د  از  ص��ادره 
مفق��ود گردی��ده اس��ت و فاق��د اعتبار می باش��د. 
موق��ت  گواهینام��ه  می ش��ود  تقاض��ا  یابن��ده  از 
ته��ران  واح��د  اس��المی  آزاد  دانش��گاه  ب��ه  را 
ش��هید  بزرگ��راه  ته��ران  نش��انی  ب��ه  ش��مال 
بابایی)غ��رب به ش��رق( خروج��ی حکیمی��ه خیابان 
آزاد  دانش��گاه  وف��ادار  بل��وار  صدوق��ی  ش��هید 
نمای��د  ارس��ال  ش��مال  ته��ران  واح��د  اس��المی 

/ع
97
09
11
0

لی
صی

تح
ک 

در
ن م

دا
فق

ی 
گه

آ

ب��رگ س��بز خودرو پ��ژو RD   م��دل1385 ب��ه رنگ 
س��ورمه ای متالیک ش��ماره  پالک 727ج64 ایران-

32 ب��ه ش��ماره شاس��ی 13494071و ش��ماره موتور 
11784078416 ب��ه نام اینجان��ب  احمد کریم آبادی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط  میباشد

/ع
97
09
28
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

صدیق��ه  اینجان��ب  التحصیل��ی  ف��ارغ  م��درک 
ش��ماره  ب��ه  حس��ن  محم��د  فرزن��د  رکن��ی 
قائ��م  از  ص��ادره   2150307170 شناس��نامه 
ش��هر در مقط��ع کارشناس��ی رش��ته مهندس��ی 
آزاد  دانش��گاه  واح��د  از  ص��ادره  معم��اری 
مفق��ود   2979518 ش��ماره  ب��ه  س��وادکوه 
باش��د. م��ی  اعتب��ار  فاق��د  و  اس��ت  گردی��ده 
از یابن��ده تقاض��ا م��ی ش��ود اص��ل م��درک را 
ب��ه دانش��گاه آزاد اس��المی واح��د س��وادکوه 
ب��ه نش��انی س��وادکوه آزادمهر ارس��ال نماید.

/ع
97
08
44
3

لی
صی

تح
ک 

در
ن م

دا
فق

ی 
گه

آ

کارت دانشجویی اینجانب رس��تم برهانزهی فرزند 
لش��کر ب��ه ش��ماره مل��ی 3580724185 و ش��ماره 
دانشجویی 94111079225116 در رشته برق صنعتی 
مقط��ع کاردانی آموزش��کده فنی فرخی سیس��تانی 
پس��ران زاب��ل ، مفقود گردی��ده و از درج��ه اعتبار 

/عساقط می باشد .
97
09
28
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

گواهینام��ه موقت پایان تحصیالت بن��ام جمیله دادپور 
فرزند عیدمحمد به شماره 11297 – 2-13-14 به شماره کد 
ملی 3580137697 رشته تحصیلی زبان و ادبیات فارسی 
مقطع کاردانی از دانش��گاه آزاد اسالمی واحد ایرانشهر 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . 

/ع
97
09
28
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

من��ی  اینجان��ب  فارغ التحصیل��ی  م��درک 
غفاری��ان معق��ول فرزن��د هوش��نگ به ش��ماره 
در  مش��هد  از  ص��ادره   1127 شناس��نامه 
واح��د  از  ص��ادره  ارش��د  کارشناس��ی  مقط��ع 
 37807289 ش��ماره  ب��ه  مش��هد  دانش��گاهی 
مفقود گردیده اس��ت و فاقد اعتبار می باش��د. 
را  م��درک  اص��ل  می ش��ود  تقاض��ا  یابن��ده  از 
ب��ه دانش��گاه آزاد اس��المی مش��هد به نش��انی 
س��ازمان  امامی��ه59  امامی��ه،  بل��وار  مش��هد 
مرک��زی دانش��گاه آزاد اس��المی مش��هد اداره 
نمایی��د.  ارس��ال  التحصی��الن  ف��ارغ  ام��ور 

/ع
97
09
17
7

لی
صی

تح
ک 

در
ن م

دا
فق

ی 
گه

آ

کارت  دانش��جویی اینجان��ب محم��د یعقوبی زنجانی 
فرزند اکبربه ش��ماره دانشجویی 9332805009 در 
رش��ته  کارشناس��ی دبیری علوم اجتماعی دانشگاه 
پردیس شهید مدرس سنندج )دانشگاه فرهنگیان( 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است .

/ع
97
09
26
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برم��ودا  س��یکلت  موت��ور  ب��رگ سبز,س��ندکمپانی 
125cdi م��دل 95 رن��گ س��فید ب��ه  ش��ماره موتور 
0125N3L122656 باشماره انتظامی 27433/775 
وشماره شاسی N3L***125A9503162و  به مالکیت 
عل��ی مددی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 

/عمی باشد. 
97
09
29
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه نوبت دوم شرکت بازرگانی طیور 

مروارید کویر شماره ثبت 10035
بدینوس��یله با اط��الع کلیه س��هامداران محترم 
میرس��اند جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه 
نوب��ت دوم در روز چهارش��نبه 97/7/4 راس 
س��اعت 4 بعداز ظه��ر در محل کارخانه ش��رکت 
واق��ع در ش��هرک صنعت��ی ش��کوهیه برگ��زار 
میگردد .ضمنا س��هامداران محت��رم می توانند 
در صورت عدم حضور حق رای خود را به موجب 
وکالتنام��ه ب��ه س��هامداران  دیگ��ر ی��ا نماینده 

تام االختیار خود واگذار نمایند.
دستور جلسه :1-استماع گزارش هیئت مدیره 

و بازرس قانونی شرکت 
2-بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به 

1396/12/29
3-انتخ��اب هیئ��ت مدی��ره و ب��ازرس قانون��ی 

شرکت 
4-تعیین تکلیف و تعیین خط مشی آتی شرکت 
5-تعیین روزنامه جهت چاپ آگهی های شرکت 

هیئت مدیره شرکت 

/ع
97
09
29
2

نوبت دوم

آگهی تجدید مناقصه عمومی

جه��ت ش��رکت در مناقص��ه و کس��ب اطالعات بیش��تر به 
  http:\\ets.mashhad.irسایت مناقصات شهرداری مشهد

مراجعه فرمائید . 
امور قراردادها و پیمانهای منطقه سه شهرداری مشهد

/ع
97
09
24
8

مبلغ برآورد موضوع
9.089.258.364زیرسازی و جدول گذاری معابر خاکی سطح منطقه 3

97
09

27
آ4

کارت دانش��جویی محمدلشکرزهی فرزند محمدکریم 
به شماره ملی 3580760556 و به شماره دانشجویی 
94111079225112 در رشته برق صنعتی مقطع کاردانی 
آموزشکده فنی فرخی سیستانی پسران زابل ، مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

/ع
97
09
28
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب��رگ س��بز  و کارت موت��ور س��یکلت پاکس��یما م��دل 
انتظام��ی 88542  ش��ماره  ب��ه  مش��کی  رن��گ   1390
ایران772شماره موتور NEA*1073281 و شماره شاسی 
NEA*125C9055518 به مالکیت سید حسین حسینی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
97
09
25
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز وس��ند کمپان��ی وکارت خ��ودرو پراید به 
ش��ماره انتظام��ی 79 – 192 ص 29 وش��ماره موت��ور 
1811114 وش��ماره شاسی  S 1412285011402 متعلق 
ب��ه قربان ش��اه محمدی مفق��ود گردی��ده واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)قزِوین(

/ع
97
09
28
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز خ��ودروی نیس��ان م��دل 1391 رنگ آبی 
روغنی به شماره انتظامی 383ن54 ایران32شماره 
شاس��ی NAZPL140TBP340380 و ش��ماره موت��ور 
624392 ب��ه مالکی��ت مه��دی صب��اغ زاده مفق��ود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
97
09
24
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناسنامه )برگ سبز( خودرو سواری سیستم پژو تیپ
XU7  - GLX 405 مدل 1390 رنگ سفید روغنی شماره 
 BE 5 038548 موت��ور 12489288220 ش��ماره شاس��ی
CA 01 NAAM ش��ماره پ��الک 551 ج15- ای��ران 95 
بنام دادمحمد ریگی کارواندری فرزند شهسوار مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

/ع
97
09
28
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز خودرو پی��کان به ش��ماره انتظامی 
79 – 729 ح 48 وش��ماره موت��ور1127311308 
وشماره شاس��ی 73437735 مفقود گردیده 

وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.)قزوین(

/ع
97
09
28
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز خودروی س��واری س��مند ایک��س7 مدل 
1382 رنگ بژ متالیک به ش��ماره انتظامی 525م39 
ایران36شماره شاس��ی 82225929 و شماره موتور 
32908226504 ب��ه مالکی��ت امی��ر زارع��ی مفق��ود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
97
09
28
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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پرسمان

ذكر لب هاى بى قرار، حسين
تَِپِش قلب داغدار، حسين

روى ديوار خانه مانده هنوز
عكس صحنت به يادگار، حسين

مادرم بين روضه شيرم داد
كه به عشقت شدم دچار، حسين

باز بوى ُمحّرمت آمد
باز هستيم توبه كار، حسين

ِكترِى روضه باز جوش آمد
مسِت مستم از اين بخار، حسين

يك هزار و چهارصد سال است
قلب عالم جريحه دار، حسين

«صد اميد از تو داشتم در دل»
تو برآورده اى «هزار» حسين

نوكرى بدقواره ام كه شدم
با نگاه تو باوقار، حسين

از همان روز اول خلقت 

حق نوشت اختياردار: حسين
ذكر ميثم به روى دار على است

ذكر عابس به كارزار؛ حسين
گر على درب شهر علم نبى است

تا هميشه است شهريار حسين
َقدرِ يك بيت روضه خوان شده ام

با همين چشم اشكبار حسين،
بين گودال جز همين سه نبود:

قاتلت، آفريدگار، حسين

شعر

باز بوى ُمحّرمت آمد

چرايى عزادارى براى سيدالشهدا
 از روز اول ماه محرم 

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

چرا شــيعيان از روز اول ماه محرم تا روز عاشــورا عزادارى مى كنند؟ 
آيا اين عزادارى ريشــه و ســند دينى دارد؟ با اينكه امام حسين(ع) و 
جوانان بنى هاشم و اصحاب، روز عاشــورا شهيد شده اند چرا عزادارى 
پيش از آن آغاز مى شود؟ چرا از روز اول ماه محرم مساجد و حسينيه ها 
سياه پوش مى شــود؟ چرا پيروان اهل بيت(ع) از روز اول محرم لباس 
عزا بر تن مى كنند؟ براى پاسخ به اين پرسش بايد سيره اهل بيت(ع) را 
مطالعه كرد. در سيره اهل بيت(ع) اين عزادارى وجود داشته است و در 
احاديث اين سيره گزارش شده است. در اين جا تنها دو حديث رضوى 

براى پاسخ به اين پرسش طرح و بررسى مى شود. 

 سند اّول 
ابراهيم بن ابى محمود گفته اســت: امام رضا(ع) فرمودند: َفَعلى ِمْثِل 
نُوَب الِْعظاَم؛ بر مثل  الُْحَســيِن َفلَْيْبِك الْباُكوَن َفاَِنّ الُبكاَء َعلَيِه يَُحُطّ الُذّ
حســين(ع) بايد گريه كنندگان بگريند چون گريه بر او گناهان بزرگ 
ِم ال يُري ضاِحكاً  را فرو مى ريزد. ثم قال: كاَن اَبي اِذا َدَخَل َشــْهُر الُْمَحَرّ
َو كانَِت الِْكئاَّبَُة تَْغلُِب َعلَْيِه َحّتي يَْمِضَي ِمْنُه َعْشــَرُة اَيّاٍم، َفاِذا كاَن الَْيْوُم 
الْعاِشــُر كاَن ذلَِك الَْيْوُم يَْوَم ُمصيَبِتِه َو ُحْزنِِه َو بُكائِِه و يقول: هو اليوم 
الذى ُقِتل فيه الحسين(ع)؛ سپس امام رضا(ع) فرمود: پدرم (امام موسى 
بن جعفر) زمانى كه ماه محرم فرا مى رســيد خندان ديده نمى شــد و 
اندوه شــديد و حزن ايشان را فرا مى گرفت و غم و عزا بر ايشان حاكم 
مى گشت تا اين كه 10 روز مى گذشت. هنگامى كه روز دهم ماه محرم 
مى شد آن روز، روز مصيبت و حزن و گريه پدرم بود. مى گفت: اين روز 
دهم روزى اســت كه امام حسين(ع) در آن شهيد شد (علل الشرايع، 
شــيخ صدوق، ص 87 - تفصيل وسائل الشــيعه الى تحصيل مسائل 
الشريعة، ج 10، ص 394 - بحاراألنوار، ج 44، ص 284 - عوالم العلوم 

و المعارف، ج 17، ص 528).
اين حديث تاريخى، گوياى ســوگوارى امام كاظــم(ع) از روز اول ماه 
محرم تا روز عاشوراست. امام رضا(ع) كه از نزديك سيره پدر خويش را 
ديده اند در اين حديث با جمله «كاَن أبى إذا َدَخَل شــهرالمحرم» رفتار 

پدر خود را براى جهانيان توصيف كرده اند.
از اين رو رفتار و گفتار امام معصوم(ع) حجت شرعى براى عموم مردم 

است. اين قطعه از تاريخ، هر ساله در ماه محرم جريان داشته است.
جملــه «و كانــت الكئابة تغلب عليه» نيز نشــان دهنده ســيره ويژه 
معصومين(ع) در دهه اول ماه محرم مى باشــد. كئابة به معناى اندوه 
شــديد، دل شكســتگى، دلتنگى، ناراحتى، حزن، مصيبت، عزادارى و 
ســوگوارى اســت. بنابراين امام رضا(ع) غلبه و سيطره «كئابه» بر پدر 
خويش در دهه اول ماه محرم را مشــاهده نموده اند و حالت عزادارى 

پدر خويش را براى پيروان اهل بيت(ع) تعريف نموده اند. 
همه امامان(ع) در حكم يك انســان اند و نور واحدند، بنابراين ســيره 
اهل بيت(ع) ســوگوارى و عزادارى از آغاز ماه محرم تا روز عاشورا بوده 
است و پيروان اهل بيت(ع) در عزادارى در دهه اول ماه محرم از ايشان 

پيروى مى كنند. 
اجر و پاداش گريه بر مصيبت امام حســين(ع) نيز در آغاز اين حديث 
رضوى بيان شده است. امام رضا(ع) ارزش گريه بر مثل امام حسين(ع) 
را نشان داده اند و پاداش اين گريستن را ريزش گناهان، تزكيه نفس و 

اصالح خويش دانسته اند. 
 

 سند دوم 
براســاس يك حديث كه در كتاب هاى حديثى داراى اعتبار ذكر شده 
است؛ روز اول ماه محرم «ريان بن شبيب» خدمت امام رضا(ع) رسيده 
و متن روضه امام رضا(ع) براى اباعبداهللا الحســين(ع) را گزارش كرده 

است. 
َضا(ع) فِى أَوَِّل يَْوٍم  وى در آغاز اين حديث مى گويد: «َدَخلْــُت َعلَى الرِّ
ِم. در اولين روز ماه محرم بر امام رضا(ع) وارد شــدم. امام  ِمنَ الُْمَحــرَّ
رضا(ع) درباره مصيبت هاى سيدالشــهدا(ع) در ماه محرم، فرمودند: يَا 
(عليهما السالم)  ابَْن َشِبيٍب إِْن ُكْنَت بَاِكياً لَِشىْ ءٍ َفابِْك لِلُْحَسْيِن بِْن َعلِىٍّ
َُّه ُذبَِح َكَما يُْذبَُح الَْكْبُش َو ُقِتَل َمَعُه ِمْن اهل بيتِه ثََمانَِيةَ َعَشــَر َرُجًال  َفإِن
ْبُع َو األََْرُضوَن  ــَماَواُت السَّ يُهوَن َو لََقْد بََكِت السَّ َما لَُهْم فِى األَْْرِض َشــبِ
لَِقْتلِه؛ اگر مي خواهى گريه كنى، بر حســين بن على گريه كن، زيرا او 
را همچون گوســفند ذبح كردند و از بستگانش، 18 نفر به همراهش 
شــهيد شدند كه در روى زمين نظير نداشــتند، آسمان هاى هفتگانه 
و زمين ها به خاطر شــهادتش گريستند»؛ اين روايت بيان مى كند كه 
آن قدر اين مصيبت عظيم بوده كه گويى حضرت رضا(ع) گريه كردن 
را منحصر در مصيبت امام حســين(ع) مى داند. (عيون اخبارالرضا(ع)، 
ج 1، ص 299 - امالى شيخ صدوق، ص 129 - تفصيل وسائل الشيعه 
الى تحصيل مسائل الشــريعة، ج 10، ص 393 - بحاراألنوار، ج 101، 

ص 102 و 103). 
ايــن ذكر مصيبت امام رضا(ع) در نخســتين روز ماه محرم، براى يك 
نفر كه خدمت امام رســيده اســت اهميــت و ارزش برقرارى مجلس 
ســوگوارى در حماســه حســينى و ذكر مصيبت از آغاز ماه محرم را 
نشان مى دهد. دستور به گريستن در روز اول ماه محرم، حّجت شرعى 
براى پيروان اهل بيت(ع) در اقامه مجلس ماتم سيدالشــهدا(ع) است.  
در اين نوشــتار تنها دو حديث از امام رضا(ع) براى روشــن ســاختن 
مســتند بودن عزادارى دهه اول محرم ارائه گرديد. بنابراين عزادارى و 
سوگوارى در مصيبت اباعبداهللا الحسين(ع) از آغاز ماه محرم تا عاشورا 
ســند شرعى دارد و ســيره امامان(ع) گواه ارزشمندى و كارآمدى آن 
اســت. توجه به روزشمار دهه اول محرم نيز به روشن شدن داليل اين 
سوگوارى كمك مى كند. امام حسين و اهل بيت(ع) و ياران آن حضرت 
در دوم ماه محرم ســال 61هجرى به سرزمين كربال وارد شدند. سپاه 
عمر ســعد در ســوم محرم وارد كربال شــد. پنجم محرم نيز ابن زياد 
سپاهى به كوفه اعزام كرد تا از حركت مردم براى يارى امام حسين(ع) 
جلوگيرى كند. در هفتم ماه محرم آب فرات به دســتور عمر سعد به 

روى امام حسين(ع) و ياران آن حضرت بسته شد. 
در روز عاشــورا حضرت اباعبداهللا الحســين(ع) و 18 تــن از جوانان 
بنى هاشــم و همه اصحاب امام(ع) شــهيد شدند و َسر آنان از تن جدا 
شد و بدن هاى شــهدا روى زمين ماند و اسب بر بدن ها تاختند. شام 
عاشــورا بر خيمه ها حمله كردند و اهل بيت را به اسارت بردند. تاريخ 
رخدادهاى دهه محرم نيز بيانگر ستم هاى آل زياد، آل مروان و يزيديان 
بر اهل ايمان و تقوا و سختى ها و رنج هاى سپاه امام حسين(ع) در راه 
خدا و براى انجام تكليف الهى است. اين ها نيز در موضوع مصيبت هاى 
اهل بيــت(ع) جاى مى گيــرد. بنابراين پيش از روز عاشــورا مصايب 
سيدالشهدا و اهل بيت(ع) ايشان شــروع شده كه شايسته سوگوارى 

است.

راد   معارف/ ســيد مصطفى حســينى   
 1379 سال از نخســتين روزهاى ماه محّرم سال 
61هجرى يعنى روزهايى كه كاروان امام حسين(ع) 
وارد دشت كربال شد، مى گذرد. در تمام اين سال ها 
پس از حماسه عاشورا، خيمه عزاى سيدالشهدا(ع) 
ميعادگاه دل هاى عاشــق بوده و كشتى نجات آن 
نــور الهى، نجات بخش موج زدگاِن از همه جا نااميد، 
بوده است. چراغ هدايت حسينى در تمام اين سال ها 
روشنگر راه مسلمانان و رسواكننده ظالمان و طاغوت 

و طاغوتيان بوده است.
در نخستين روز از محّرم سال 1440هجرى قمرى با 
قلب هاى اندوهگين، پرچم هاى سياه را بر در و ديوار 
دل هايمان مى آويزيم و در گفت و گو با حجت االسالم 
والمسلمين بهرام دلير، استاد حوزه و دانشگاه و مدير 
گروه عرفان پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمى، از 
پيام جاودانه محرم و عاشورا مى گوييم و مى شنويم.

 امام خمينــى(ره) جمله معروفى دارند كه 
همه ما بارها بر در و ديوار شــهر خوانده ايم؛ 
مى فرمايند: «اين محرم و صفر است كه اسالم 
را زنده نگه داشــته است»؛ بفرماييد راز اين 

زنده نگه داشتن در چيست؟
محّرم و صفر يك مفهوم ســاده نيســت بلكه يك 
دايرة المعــارف بزرگ اســت براى مبــارزه با ظلم 
و بى اخالقــى. اين مبارزه كه از ســال 61 هجرى و 
قبل از آن آغاز شده تا امروز و هميشه ادامه خواهد 
داشت. حضرت سيدالشهدا(ع) براى مبارزه با ظلم و 
اجحاف هايى كه از ســوى معاويه و يزيد به بندگان 
خدا روا داشته مى شد و براى جلوگيرى از استفاده 
ابــزارى از دين خدا، حركتى را شــروع كرد كه به 
شــهادت ايشان ختم شــد. حركتى كه جوهره آن 
اخالص در راه خدا و گذشــتن از همه چيز و بذل 

جان، مال، خانواده و ياران بود.
محّرم و حماسه عاشورا نقطه اوج منحنى اخالص و 
ايثار در تاريخ انسانى است و همين جانبازى و ايثار 
خالصانه است كه همراه با بذل پاك ترين خون هاى 
بشرى، نهال اسالم را آبيارى كرده و آن را زنده نگه 

داشته است.

  بله؛ و اكنون پرسش اين است، اسالمى كه 
مى گوييم محّرم آن را زنده نگه داشــته؛ كدام 

اسالم است؟ 
اين پرسش بســيار مهمى است. در همان زمان هم 
مانند امروز قرائت هاى مختلفى از اسالم وجود داشت 
و حضرت سيدالشــهدا(ع) براى احياى اسالم اصيل 
و ناب محمدى بر پايه قرآن كريم و ســنت راستين 
رســول اهللا(ص) قيام كرد و اين موضوع در سخنان 
آن بزرگوار و يارانشان بخصوص در شب عاشورا ديده 
مى شود. اما اســالم ناب كدام اسالم است؟ حضرت 
رسول(ص) در بين همه گزاره ها و كلماتى كه از ايشان 
وجود دارد وقتى مى خواهند به هدف بعثت اشــاره 
م َمكارَم األَخالق»؛  كنند، مى فرمايند: «اِنّى بُعثُت ألُتَمِّ
يعنى من مبعوث شدم تا مكارم اخالقى را در جامعه 
انسانى به كمال برســانم؛ پس فلسفه بعثت ايشان، 
جارى شــدن مكارم اخــالق در حوزه هاى فردى و 
اجتماعى، سياسى و اقتصادى، حكومتى و... است. امام 
حسين(ع) براى احياى اين اسالم و اين بعثت، قيام 
مى كند. بعثتى كه اخالق را در جامعه اسالمى حاكم 
كرد اما پس از رســول اهللا(ص) افراد دنياطلب، امانت 
رسول خدا(ص) را رعايت نكردند و خالفت از جايى 
كه رسول خدا(ص) فرموده بود خارج شد و سرانجام 

كار به غارت بيت المال، فاميل بازى و فسادهاى مالى 
و... رســيد. امام حسين(ع) قيام كرد تا اخالق نبوى 
را دوبــاره احيا كند؛ اخالقى كه دســت ضعيفان را 
مى گرفت و عدالت و تعاون را به همراه داشت و مانع 
ظلم و ســتم مى شد. در سيره نبوى، فاصله طبقاتى 
جايگاهى نداشــت و آن حضرت در جمع اصحاب به 
صورت دايره اى شكل مى نشســت تا مبادا در باالى 
مجلس قرار گيرد. اســالمى كه سيد الشهدا(ع) براى 
آن قيام كرد، اســالمى بود كه قوميت، فاميل بازى و 
حزب گرايى در آن جايگاهى نداشت. همان اسالمى 
كه با رحلت رسول اكرم(ص) فراموش شده و عده اى 
دوباره رذايل اخالقى را در جامعه احيا و حاكم كردند. 
بدين ترتيب وقتى امام حســين(ع) مسير اصالح را 
بسته ديد چاره اى جز قيام و بذل جان خويش براى 
احياى اسالم ناب نبوى نيافت. به همين دليل است 
كه امام راحل مى فرمايد: محرم و صفر است كه اسالم 
را زنده نگه داشته است؛ چون در همه سال هاى پس 
از آن واقعه، شــيعيان و غيرشيعيان در خيمه عزاى 
حضرت اباعبداهللا(ع) گرد هم آمده اند و شخصيت هاى 
دينى درباره فلســفه قيام آن حضــرت و ارزش هاى 
راستين اسالم، روشنگرى كرده اند و زير همين خيمه 
است كه ظلم و ستم محكوم و ايثار و شهادت در راه 
خدا تبليغ شده است. اگر دقت كنيد در هيچ يك از 
ماه هاى ديگر حتى ماه مبارك رمضان به اندازه محرم 
و صفر از فرهنگ ايثار و شــهادت، عدالت و برابرى و 

ظلم ستيزى صحبت نمى شود.

 مفهوم شهادت از ديدگاه امام حسين(ع) به 
عنوان «سيدالشهدا» و كسى كه واالترين شهيد 
در درگاه الهى است، نسبت به آن تصور ساده اى 

كه ما از شهادت داريم چه تفاوت هايى دارد؟
شهادت در مباحث عرفانى مقام بسيار وااليى است 
و در واقــع اوج عرفان، فناى فى اهللا و لقاء اهللا اســت 
كه شــهادت مصداق بارز آن است. سيدالشهدا(ع) 
و يارانشــان، شــهادت را پلى براى رسيدن به خدا 
مى دانستند به گونه اى كه مى بينيم جناب حبيب 
بن مظاهر در شــب عاشورا شوخى مى كند و وقتى 

مورد سؤال ديگر ياران قرار مى گيرد مى فرمايد كه 
چرا نبايد شــادمان باشيم در حالى كه تنها همين 

يك شب بين ما و خدايمان فاصله است.
قرآن كريــم مى فرمايد كه شــهيدان زنده اند و در 
پيشــگاه َرّزاق مطلق، روزى مى خورند، آن هم چه 
روزى اى؛ َو َسقاُهم َربُّهم َشراباً َطهوراً. خداوند متعال 
خودش مستقيماً به آن ها شراب طهور مى دهد و چه 

مقامى واالتر از اين مقام؟

 چه نســبتى بين كلمه «شهيد» و «شاهد» 
وجــود دارد و چرا مى گويند كه شــهيدان، 

شاهدان عالم هستى اند؟
بله! شهيدان، شاهدان و شافعان عالم هستند و هر 
كس نياز به شفاعت دارد بايد دست به دامان شهدا 
شود. شهيد داراى معناى بسيار عميقى است. شهيد 
با ريخته شدن اولين قطره خونش به اوج تجلى گاه 
ملكوت مى رســد و در لحظه شــهادت، خداوند بر 
شهيد تجلى مى كند مانند تجلى اى كه بر موساى 
كليم در طور و بر ابراهيم خليل در آتش كرد. تصور 
ما از شهيد خيلى ســاده است در حالى كه شهيد، 
«شاهد» اســت يعنى داراى مقامى است كه شاهد 
و ناظر اعمال ماســت. امروز شهيد بهشتى، شاهد 
و ناظر اعمال قوه قضائيه اســت، شهيدان رجايى و 
باهنر شــاهد و ناظر اعمال دولت هستند و شهداى 
مجلس شوراى اسالمى شاهد و ناظر اعمال و رفتار 
نمايندگان اين مجلس هستند و اين ها بايد در برابر 

شهدا پاسخگو باشند.

 به نكته خوبى اشــاره فرموديد. امروز هم 
شهيدان شــاهد اعمال و رفتار ما بخصوص 
مسئوالن هســتند. اين مسئله چه نسبتى 
با فلسفه شــهادت امام حسين(ع) مى تواند 

داشته باشد؟
ببينيد، اگر ما به راه، افكار و ســيره شهدا برگرديم 
بيشتر مشــكالت امروز جامعه مان برطرف مى شود 
و در حوزه هاى سياســى، اقتصادى و اجتماعى اين 
مشكالت را نخواهيم داشت. شهدا قبل از شهادتشان 

با يك دعــاى كميل و عرفه يك شــهر را منقلب 
مى كردند و اين به دليل شدت اخالص و بى تعلقى 
آن ها نســبت به دنيا بود. شــهيدى در دوران دفاع 
مقدس در وصيتنامه اش مى نويســد تا اين دو گروه 
در شــهرمان با هم آشتى نكرده اند نبايد جنازه مرا 
تشييع كنند و همين وصيت، اين دو گروه را شرمنده 

مى كند و باعث اتحاد و انسجام آن ها مى شود.
آن شــهادتى كه امام حســين(ع) درســش را به 
بشــريت داد شهادتى است كه در فرهنگ ناب آن، 
ظلم، دست درازى به بيت المال، اختالس، تبعيض و 
رانت خوارى جايگاهى ندارد. فرهنگ شــهادت، اين 
رذايل را ريشه كن مى كند. شهيد منّيتى ندارد و هر 
چه دارد از آِن حضرت حق است و اين است مفهوم 
آن جمله امام راحل كه فرمود: «خرمشهر را خدا آزاد 
كرد». يعنى در ديدگاه شهدا و امام شهدا، هيچ نيروى 
مؤثرى جز ذات اقدس حضرت حق وجود ندارد و هر 

چه خوبى هست از اوست.

  بلــه! و امام شــهدا در بيانــى عرفانى 
مى فرمايند كه «شهيد نظر مى كند به وجه اهللا»؛ 
اين وجه اهللا يك عبارت كليدى است. بفرماييد 
كه شهيد چگونه به مقامى مى رسد كه به وجه 
خدا نظر مى كند و جز وجه اهللا چيزى نمى بيند؟

اميرالمؤمنين(ع) مى فرمايند: «ما َرأيُت شــيئاً إّال و 
َرأيــُت اهللاَ َقبلَُه و بَعَدُه و َمَعُه»؛ يعنى من هيچ چيز 
را نديدم مگر اينكه قبل از آن و بعد از آن و همراه با 
ديدن آن، خداى تعالى را ديدم. شهيد نظر مى كند 
به وجه اهللا يعنى شــهيد رويكردى كامالً الهى دارد 
و از خــودش نظرى ندارد؛ «پســندم آنچه را جانان 
پسندد». مى فرمايد به صحرا بنگرم صحراتو بينم، به 
دريا بنگرم درياتو بينم، به هر جا بنگرم كوه و در و 

دشت، نشان از قامت رعناتو بينم.
ما در عالم يا وجه اهللا داريم يا وجه الشيطان؛ شهيد، 
خدايى اســت پس هر چه مى بيند از نظرگاه الهى 
مى بيند. شهيد تمام اجزاى عالم را آيات حضرت حق 
مى داند و همه انسان ها را دوست دارد چون آن ها را 
صنع خداى تعالى مى داند. ما هم اگر نظرگاه شهدا 
را داشته باشيم عاشق حق و حقيقت و عاشق دين 
مى شويم و شيطان در زندگى ما رنگ مى بازد و ديگر 

هر چه هست پروردگار عالم است.

 حضرت سيدالشهدا(ع) در واپسين لحظات 
حيات شريفشــان، وقتى كه با لب تشنه در 
خون خود غوطه ور هستند بيان زيبايى دارند و 
مى فرمايند: «َصبراً َعلى َقضائَِك يا َرّب، الَمعبوَد 
اّال ِسواك، يا ِغياَث الُمستغيثين». مسئله صبر 
در حماسه عاشورا يك مسئله محورى است. 

شهيد با مقام «صبر» چه نسبتى دارد؟
شهيد با دو مقاِم صبر و رضا نسبتى مستحكم دارد. 
شهيد راضى به رضاى خداوند عالم و راضى به قضاى 
اوست. اطرافيان سيدالشهدا(ع) مى گفتند به كوفه 
نرويد كه كوفيان عهدشكن هستند بلكه به سمت 
يمن برويد، اما حضرت فرمودند كه خدايم اراده كرده 
اســت مرا شهيد ببيند. بنابراين صبورترين شخص 
خود حضرت سيدالشهدا(ع) بودند كه داغ شش ماهه 
ديدنــد و داغ جوان و برادر و ياران، اما هر چه زمان 
مى گذشت چهره حضرت نورانى تر مى شد و حضرت 
در تمــام ايــن مصيبت ها كوچك تريــن گاليه اى 
نكرده اند. حضرت زينــب(س) نيز در تمام مراحل، 
منازل و مصيبت هاى جانكاهى كه برايشان در كربال، 
كوفه و شام گذشــت هرگز لب به گاليه نگشود و 
فرمــود: «ما رأيُت اّال جميالً». در عرفان عملى، صبر 
يكى از باالترين مقامات سير و سلوك است و مقامى 
كه همگان نمى توانند به آن برسند. صبورى از صفات 
خداوند اســت و اولياى خدا و در صدر آن ها پيامبر 
اكرم(ص)، ائمه معصومين(ع) و ســپس شهدا هم 
اين صفت را در خود پرورش داده اند. بنابراين «صبر» 
يكى از كليدواژه هاى اصلى عاشــورا و كربالست و 
البته مقامى است كه همه پيامبران الهى به كمك 

آن توانسته اند به تبليغ دين خدا بپردازند.

 پيام جاودانه محرم و عاشورا پس از 1379 
سال براى انسان مدرن امروز كه در سيطره و 
محاصره مدرنيسم و تجلى هاى دنيوى آن قرار 

گرفته چيست؟
شهادت و در صدر آن شهادت سيدالشهدا(ع) و ياران 
باوفاى ايشــان، يك مقام مستمر است. شهادت به 
يك لحظه خالصه نمى شــود و حضرت و يارانشان 
شهيدان ســال 61 هجرى و ســال 1440هجرى 
قمرى هستند و پس از قرن ها، هنوز پيام آزادگى و 
ظلم ستيزى عاشورا و پژواكى كه انسان را به رهايى از 
بند طاغوت فرامى خواند در گوش زمان، طنين انداز 
است. پيام عاشورا و محرم براى انساِن امروز و همه 

اعصار، پيام رهايى و آزادگى است.

برش

شــهادت و در صدر آن شــهادت 
سيدالشــهدا(ع) و يــاران باوفاى 
ايشــان، يك مقام مستمر است. 
شــهادت بــه يــك لحظــه خالصه 
نمى شــود و حضرت و يارانشــان 
شهيدان ســال 61هجرى و سال 
1440هجــرى قمرى هســتند و 
پس از قرن ها، هنوز پيام آزادگى 
و ظلم ســتيزى عاشــورا در گوش 

زمان، طنين انداز است

معارف

مدير گروه عرفان پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمى در گفت و گو با قدس:

«محّرم» پيام آور رهايِى  انسان از بند طاغوت است

گفت و گو

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

و على اوالد الحسين، و على اصحاب الحسين.
صداى زنگ كاروان مى آد. كاروانى كه از مدينه به سمت مكه 
حركت كرده بود، حاال توى راه كوفه است. قافله ساالر، آقاى 
غريبيه كه توى راه، مدام روضه سِر بريده حضرت يحيى(ع) 
رو مى خونه(1). حاال ديگه از شــهادت مســلم و هانى هم 

باخبر شده. كم كم بوى شهادت داره به مشام مى رسه.
تا اينكه به سرزمينى رسيدند كه ُحر ديگه اجازه نداد جلوتر 
برند. بعضى ها گفته اند اســب امام(ع) ديگه حركت نكرد. 
هفت بار اســبش رو عوض كرد؛ ولى هيچ كدومشون تكون 

نمى خوردند(2).
 آقا پرسيد: اسم اين سرزمين چيه؟

پرسيد از قبيله كه اين سرزمين كجاست
اين سرزمين غم زده در چشمم آشناست

اين خاك بوى تشنگى و گريه مى دهد
گفتند غاضريّه و گفتند نينواست

دستى كشيد بر سر و بر يال ذوالجناح
آهسته زير لب به خودش گفت: كربالست

تا اسم كربال اومد، اباعبداهللا(ع) از «كرب» و «بال» خبر داد:
توفان وزيد در وسط دشت ناگهان

افتاد پرده، ديد سرش روى نيزه هاست
توفان وزيد، قافله را برد با خودش

شمشير بود و حنجره و ديد در مناست(3)
فرمود: پياده شيد. به خدا قسم خون ما همين جا به زمين 
مى ريــزه. حرمت ما رو همين جا از بيــن مى برند. بعد، از 
زبان رســول اهللا(ص) و اميرالمؤمنين(ع) روضه خودش رو 

خوند(4).

مسافران بهشت بال! بال اينجاست
به كوى يار رسيديم، كربال اينجاست

مسير كعبه و كرب وبال به سعى گذشت
خوش آمديد عزيزان من، صفا اينجاست

برون شديد گر از خانه خدا چه زيان
رها كنيد غم خانه را، خدا اينجاست

تن لطيف شما قطعه قطعه روى زمين
سر بريده من نوك نيزه ها اينجاست

از حاال زينب كبرى(س) ديگه بايد تمرين جدايى كنه. بايد 
خودش رو براى سرپرستى زنان و كودكان اسير آماده كنه:

لحظه اى دنيا نديده آرميدن هاى من
سوخته از دست غم، باِل تپيدن هاى من

مى رسم تا كربال با محمل بارانى ام

بوى رفتن مى دهد حتى رسيدن هاى من
نيزه و شمشيرها آماده مهمانى اند

واى از گودال و واى از داغ ديدن هاى من
سايه ام پيدا نبود عمرى، ولى اينجا ببين

از حرم تا قتلگاه تو دويدن هاى من
يادگار مادرم! آن روز مى آيد چه زود

از ضريح حنجر تو بوسه چيدن هاى من
با همه مى آيم و تنها از اينجا مى روم

مردنم آسان تر از اين دل بريدن هاى من
داغ ها را يك تنه تا به قيامت مى برم

مى روى بر نيزه مى بينى خميدن هاى من(5)
پى نوشت:

1. مناقب، ج4، ص85
2. الدمعة الساكبة، ج4، ص254

3. مريم سقالطونى
4. االخبار الطوال، ص252؛ الدمعة الساكبة، ج4، ص254

5. عليرضا لك

بوى رفتن مى دهد حتى رسيدن هاى من
احمد عبداله زاده مهنه

محمدرضا نادعليان



موافقت رسمى AFC با تغيير زمان 
ديدار پرسپوليس - الدحيل

ورزش: دو تيم فوتبال پرسپوليس و الدحيل در ديدار برگشت يك 
چهارم نهايى ليگ قهرمانان آسيا هفته آينده در تهران به مصاف هم 
مى روند. باشگاه پرسپوليس پيش از  اين به كنفدراسيون فوتبال 

آسيا پيشنهاد داده بود كه اين ديدار يك روز زودتر برگزار شود.
روزنامه الراى قطر نوشــت كه AFC رسما پس از موافقت باشگاه 
الدحيل، اعالم كرده است كه ديدار پرسپوليس و اين تيم قطرى به 
جاى روز سه شنبه در روز دوشنبه برگزار خواهد شد و به اين ترتيب 
كاروان الدحيل هم به جاى يكشنبه روز شنبه قطر را ترك خواهد 
كرد.ساعت اين ديدار هم 19 به وقت تهران و ساعت 17:30 به وقت 

قطر در ورزشگاه آزادى خواهد بود.

ايران- بوليوى در آزادى 
فارس: تيم ملى فوتبال ايران خود را براى بازى با ازبكســتان در 
تاشكند آماده مى كند و از طرف ديگر كى روش تيمش را براى جام 

ملت هاى آسيا برنامه ريزى كرده است.
مســئوالن فدراســيون فوتبال طى هفته هاى اخير مذاكرات 
جدى براى برگزارى بازى هاى دوســتانه با كشورهاى مختلف 
انجام دادند كه در نهايت روى يك ديدار دوستانه به  جمع بندى 

رسيده اند.
طبق پيگيرى هاى انجام شده ديدار تيم ملى ايران با بوليوى قطعى 
شده و اين مسابقه قبل از جام ملت هاى آسيا در تهران و در ورزشگاه 
آزادى برگزار خواهد شــد.اين ديدار مورد موافقت كى روش قرار 
گرفته و اين ديدار در يكى از فيفا دى هاى پيش رو انجام خواهد شد. 

زمان اصلى برگزارى اين بازى به زودى مشخص مى شود.

ضمن انتقاد از كارلوس كى روش؛
قلعه نويى: از پرسپوليس

 پيشنهاد  2 ميليون دالرى داشتم
مهر: امير قلعــه نويى دربــاره خبر حضورش در پرســپوليس و 
پيشنهاد محمد رويانيان به وى گفت: اين جزو اسرار زندگى ام بود 
و نمى خواستم آن را باز كنم . ســال 92 آقاى رويانيان مديرعامل 
پرسپوليس بود و فوتبال به او ظلم كرد. آن سال در استقالل بودم 
و رويانيان پيشــنهادى داد كه حدودا دو ميليــون دالر بود. رقم 
بااليى بود و ركورد ليگ را مى شكســت. به رويانيان گفتم اگر در 
استقالل يك نفر هم مرا دوست داشته باشد، به خاطر آن يك نفر 
به پرسپوليس نمى آيم. رويانيان از من تشــكر كرد و گفت رسم 

پهلوانى هنوز هست.

14 ميليارد براى 4 بازيكن
فاجعه اى كه انتظار استقالل را 

مى كشد
مهر: در بين طلبكاران باشگاه استقالل برخى اسامى خارجى هم به 
چشم مى خورد.پروپيچ، چباروف، بويان و گومز بازيكنانى هستند 

كه از استقالل طلب دارند. 
بدون احتســاب مبلغ شــكايت گومز جمع بدهى هاى خارجى 
استقاللى ها 744 هزار دالر است كه اين مبلغ چيزى در حدود 9 
ميليارد مى شود و اگر گومز نيز در نهايت بتواند استقالل را محكوم 
نمايد، جمع اين مبلغ بــه 1194000 دالر مى رســد كه حجم 
بدهى هاى اين باشگاه را از مرز 14 ميليارد تومان عبور خواهد داد. 
مديران استقالل بهتر از هر فرد ديگرى مى دانند تسويه حساب با 
طلبكاران خارجى به مراتب سخت تر از تسويه حساب با طلبكاران 

داخلى است. 

ايران - برزيل؛ كى روش موافق نيست
ورزش:  حميرا اسدى، رئيس دپارتمان امور بين الملل فدراسيون 
فوتبال گفته بود پروسه بازى با برزيل از ســوى سفارت ايران در 

برزيل در حال پيگيرى است.
اين در حالى است كه كى روش خطاب به دپارتمان كميته تيم هاى 
ملى گفته با برگزارى اين بازى در تهران موافق نيست و به اعتقاد 

وى اين بازى هيچ كمكى به تيم ملى نمى كند.
كى روش پيش از اين هم در مصاحبــه هاى خود گفته بود چنين 
بازى هايى اگر قرار باشد با هزينه از سوى فدراسيون فوتبال همراه 
باشد به ضرر فوتبال ايران خواهد بود چرا كه اين پول ها مى تواند در 

داخل به تهيه امكانات اختصاص يابد. 

وزنه بردارى معلوالن قهرمانى آسيا
نايب قهرمانى وزنه بردار ايران

 در دسته 72 كيلوگرم
ورزش: روح اهللا رستمى در دسته 72 كيلوگرم مسابقات وزنه بردارى 
قهرمانى معلوالن آسيا به مدال نقره دست يافت. مسابقات وزنه بردارى 
قهرمانى معلوالن آسيا و اقيانوسيه دوشنبه با برگزارى رقابت هاى روز 
سوم در كيتاكيوشو ژاپن پيگيرى شد.  در اين روز از رقابت ها روح اهللا 
رستمى در دسته 72 كيلوگرم به عنوان نايب قهرمانى دست يافت.  

در اين دسته نمايندگان عراق و چين به ترتيب اول و سوم شدند. 
 نادر مرادى ديگر نماينده ايران است كه   در رقابت هاى وزنه بردارى 
معلوالن قهرمانى آسيا و اقيانوسيه روى تخته مى رود. وى در دسته 

80 كيلوگرم با حريفانش رقابت مى كند. 

افتتاحيه واليبال قهرمانى جهان 
در ورزشگاه بى سقف

ورزش: ورزشــگاه قديمى و جذاب فورو ايتاليكو ميزبان افتتاحيه 
رقابت هاى واليبال قهرمانى جهان بود. اين ورزشگاه كه در شهر رم 
واقع شده و نزديك به 10800 نفر ظرفيت دارد، شب گذشته ميزبان 
اولين ديدار گروه يك مســابقات بين ايتاليا و ژاپن بود تا مســابقات 

قهرمانى جهان رسما آغاز شود.
هر چند طبق برنامه ريزى انجام شده ديدارهاى اين گروه در ورزشگاه 
نلسون ماندال شهر فلورانس برگزار مى شــود اما با توجه به معمارى 
خاص و البته رو باز بودن اين ورزشــگاه، فورو ايتاليكو شهر رم براى 
افتتاحيه انتخاب شد و نزديك به 10 هزار هوادار نيز اين مسابقه را از 

نزديك تماشا كردند.
اين مســابقات در مرحله گروهى و با حضور 24 تيم در چهار شــهر 
فلورانس، روســه، بارى و وارنا برگزار مى شود و مرحله گروهى آن به 

مدت يك هفته ادامه خواهد داشت. 

مدال با ارزش ايرانى ها
در مسابقات اسكى روى چمن كاپ اروپا

 ورزش: رقابت هاى اسكى روى چمن  كاپ اروپا با حضور اسكى بازان 
مطرح اروپا برگزار شد كه در پايان مهدى سولقانى در رشته مارپيچ 
بزرگ به مدال برنز رســيد. سولقانى در رشته ســوپرجى و مارپيچ 
كوچك نيز حضور داشت اما با ايستادن در جايگاه چهارم دستش از 

كسب مدال كوتاه ماند.

ضد حمله
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حمايت ماكله له از مورينيو
ورزش: ستاره فرانسوى سابق رئال و چلســى، در روزهايى كه مورينيو شرايط چندان خوبى 
ندارد، به حمايت از وى پرداخت. ماكله له، ستاره فرانسوى سابق چلسى كه زير نظر مورينيو به 
دو قهرمانى ليگ برتر دست يافت، در حمايت از آقاى خاص گفت: من فكر مى كنم مورينيو به 
شغل خود در منچستريونايتد عالقه زيادى دارد و عاشق آن است. من نكات زيادى را در طول 
دوران ورزشى ام از مورينيو آموختم و او يك سرمربى فوق العاده و يك جنگجو است كه هميشه 
عالقه دارد در كنار بازيكنانش پيشرفت كند.  البته برخى مواقع اوضاع متفاوت مى شود. فوتبال 
نسبت به گذشته تغييرات زيادى داشته اما مورينيو هنوز اينجاست. بر اى او در اين فصل از ليگ 

جزيره آرزوى موفقيت مى كنم.

سرنا ويليامز 17هزار دالر جريمه شد
ورزش: سرنا ويليامز، تنيسور مشهور عالوه بر شكست در فينال تنيس اوپن آمريكا، حاال بايد 
جريمه سنگينى را نيز پرداخت كند. سرنا ويليامز در مسابقه فينال با نتايج 4-6 و 2-6 مغلوب 
نائومى اوزاكا شد و در جريان اين بازى حواشى فراوانى ايجاد شد. اين تنيسور مشهور در حين 
برگزارى فينال به ســمت داور رفته و بارها سر او فرياد كشــيده و وى را دزد خطاب كرده و 

همينطور راكتش را نيز به زمين كوبيد و شكست.
حاال سرنا ويليامز به دليل همين اتفاقات در مجموع 17 هزار دالر جريمه شد كه شامل 4 هزار 
دالر به دليل ارتباط برقرار كردن با مربى در زمان بازى، 3 هزار دالر بابت شكستن راكت و 10 

هزار دالر براى توهين به داور بوده است.

سارى: فقط پدرم  مى تواند مرا متقاعد به ترك سيگار كند
ورزش: سرمربى تيم فوتبال چلســى مى گويد اگر يك نفر از او درخواست كند ديگر سيگار 
نخواهد كشيد. مائوريسيو ســارى كه عالوه بر توانايى هاى باالى فنى به خاطر مصرف باالى 
سيگارش شناخته  مى شود، و آمارى بالغ بر 80سيگار در روز از طرف او شنيده شده، از زمان 
هدايت چلسى به خاطر ممنوعيت مصرف سيگار در ورزشگاه ها در انگليس دچار حاشيه هاى 
جالبى شده است. ســارى مى گويد كه فقط يك نفر مى تواند ترغيبش كند كه سيگار را ترك 
كند. او تاكيد مى كند: زمانى كه پدرم فهميد من از چلســى پيشنهاد دارم به من گفت كه به 
لندن بروم چون هدايت اين تيم تصميم درستى خواهد بود. او گفت حداقل تا وقتى در لندن 
هستم سيگار را كنار بگذارم. او تنها كسى است كه در عرض 5 دقيقه مى تواند عقيده راسخ مرا 

در هر زمينه اى سست كند.

گاس هيدينك سرمربى تيم زير 21 سال چين شد
ورزش: گاس هيدينك، سرمربى پرافتخار و نام آشناى هلندى در تصميمى جالب توجه هدايت 
تيم زير 21 ساله هاى چين را بر عهده خواهد گرفت. گاس هيدينك  71 ساله كه با تيم ملى كره 
جنوبى در جام جهانى 2002 عملكرد فوق العاده اى داشت و با رساندن اين تيم به نيمه نهايى 
بهترين عملكرد تاريخ يك تيم آسيايى را به ثبت رسانده، حاال ماموريت دارد تيم زير 21 سال 

چين را راهى المپيك 2020 كند.
هيدينك مدتى بود كه از دنياى مربيگرى فاصله گرفته بود و آخرين شغل او در سال 2016 و 
هدايت چلسى بود كه پس از اخراج مورينيو مدتى در اين تيم مسئوليت داشت و حاال در فوتبال 

آسيا دوباره به اين حرفه ادامه خواهد داد.

A ليگ ملت هاى اروپا - ليگ 
 فرانسه 2 - 1 هلند

B ليگ ملت هاى اروپا - ليگ
 اوكراين 1 - 0 اسلواكى

 دانمارك 2 -  0 ولز
C ليگ ملت هاى اروپا - ليگ

 قبرس 2 - 1  اسلوونى
 بلغارستان 1 - 0 نروژ

D ليگ ملت هاى اروپا - ليگ
 گرجستان 1 - 0  لتونى

 مقدونيه 2 - 0 ارمنستان
 ليختن اشتاين 2 - 0 جبل الطارق  

ميز نتايج

قهرمانى  نكونام
 در تفنگ سه وضعيت جوانان جهان 

ورزش: در ادامه رقابت هاى تيرانــدازى قهرمانى جهان در كره 
جنوبى، امير محمد نكونام ملى پوش جوان كشــورمان در رشته 

تفنگ سه وضعيت مدال طال را برگردن آويخت.
 امير محمد نكونام در رقابتى ســخت و فشــرده بــا مدعيان 
جهانى خود با اقتدار بر ســكوى اول جهــان تكيه زد. پس از 
ايران نمايندگان كشورهاى مجارستان و چين به عناوين دوم 

و سوم دست يافتند.
پنجــاه و دومين دوره مســابقات تيرانــدازى قهرمانى جهان و 
رقابتهاى كسب ســهميه المپيك2020 توكيو با حضور 1804 
ورزشكار از 90 كشور جهان در شــهر چانگون كره جنوبى از 10 

شهريورماه آغاز شده و تا 24 اين ماه ادامه دارد.

حسين توكلى: حيف شد بهداد رفت
ايسنا: قهرمان وزنه بردارى المپيك سيدنى گفت: بهداد سليمى 
پخته تر از قبل شده بود و دوست داشتيم تا المپيك او را ببينيم 

اما حيف شد كه رفت.
حســين توكلى گفت: بهداد حيف شــد خداحافظى كرد. او 
جاافتاده تر و پخت تر شــده و حتى ديديــد قيچى هايش نيز 
بهتر شــده بود. بهداد يكى از بهترين وزنه بردارانى است كه با 
او كار كردم. بخاطر مصدوميت فشــار زيادى را تحمل كرد و 
فكر كنم برخى مسائل حاشــيه اى در كنار مصدوميت باعث 

شد خداحافظى كند.

رئيس فدراسيون واليبال:
 ضمانتى براى تكرار جايگاه ششم در 

جهان نيست
ايسنا: رئيس فدراســيون واليبال دربــاره وضعيت تيم ملى 
واليبال ايران در مســابقات جهانى و اينكه آيا موفق به تكرار 
جايگاه ششــم يا بهتر مى شــويم، گفت: هيچ ضمانتى در اين 

زمينه وجود ندارد.
احمد ضيايى گفت: مســابقات جهانى متفاوت تر از بازى هاى 
آسيايى اســت و هر چهار سال برگزار مى شــود و قطعا سطح 
رقابت ها در اين بازى ها به مراتب ســخت تر از بازى آســيايى 
اســت. به هر صورت بازيكنان ما تالش خود را انجام داده اند و 
فدراسيون نيز هرچه در توان داشته براى اين تيم گذاشته است. 
ما تداركات بســيار خوبى را براى تيم ملى واليبال انجام داديم 
و سعى كرديم تيم خوبى را راهى مسابقات جهانى كنيم. حال 
اينكه اين تيم بتواند جايگاه ششم خود را تكرار كند و يا در روى 
سكو قرار بگيرد هيچ ضمانتى در اين زمينه وجود ندارد. اميدوار 
هستيم كه واليباليست هاى ما به نتايج بهتر از دوره قبل دست 

پيدا كنند و رقابتى آبرومندانه به نمايش بگذارند.
وى در پايان درباره انصراف برخى از تيم هــا از ليگ برتر و اينكه 
آيا اين مســئله به ليگ واليبال لطمه نمى زند، اظهار كرد: به جز 
تيم بانك سرمايه كه شرايط حضور در ليگ برتر را نداشت مابقى 
تيم ها مشــكلى براى حضور در ليگ برتر ندارند و تا به امروز تيم 
ديگرى انصراف خود را براى حضور در ليــگ برتر واليبال اعالم 
نكرده است. تمام سعى  ما بر اين است امسال بازى آبرومندانه و 

خوبى را برگزار كنيم.

حميد رضا خداشناس: تيم ملى فوتبال كشورمان در حالى 
اولين بازى تداركاتى خود در راه جام ملت هاى آسيا را امروز 
عصر از ساعت 19/30 در تاشكند مقابل ازبكستان برگزار مى 
كند كه در آخرين بازى تداركاتى خود در راه آماده سازى جام 
جهانى در ورزشگاه آزادى ميزبان همين ازبكستان بود كه با 

نتيجه يك بر صفر برنده شد.
ازبكستان با فوتبال فيزيكى و قدرت بدنى باال هميشه حريفى 
خوب و چغر براى تيم ملى فوتبال كشورمان بوده است. ازبك 
ها كه در رنكينگ فيفا در رده نود و پنجم ايستاده اند و در آسيا 
نيز تيم دوازدهم هســتند پس از ناكامى در راهيابى به جام 
جهانى روسيه در يك پروســه زمانبر و بعد از مذاكره با چند 
مربى مطرح دنيا سرانجام با هكتور كوپر به توافق رسيدند و با 
اين مربى كهنه كاركه سال گذشته موفق شد مصر را به جام 
جهانى ببرد به دنبال ارتقاى جايگاهشان در آسيا و همچنين 
دورخيز براى جام جهانى 2022 قطر  مى باشند. هكتور كوپر 
اميدوار است در اولين محك جدى شاگردانش بعد از 6 سال 

ازبكستان را به برترى مقابل ايران برساند و روزهاى خوبى كه 
با مصر داشت را با ازبك ها نيز تكرار كند.

تيم ملى ايران نيز كــه هم اكنــون در رده 33 جهان و اول 
آسياست اين روزها در شرايط ســخت و در حالى كه هنوز 
تكليف قرارداد  كى روش مشــخص نشــده و معلوم نيست 
ملى پوشان با لباس هاى كدام برند به ميدان مى روند، خود 
را آماده رقابت هاى جام ملت هاى آسيا مى كند. كى روش 
در اولين اردوى آماده سازى ملى پوشان تقريبا همان هايى 
را فراخواند كه در جام جهانى و اردوهاى پيش از آن همواره 
حضور داشــتند و با نگاهى به تمرينات تيم ملى مشــخص 
مى شود تركيب تيم ملى همان تركيبى است كه در روسيه 
به ميدان رفت، با اين تفاوت كه با غيبت ســردار آزمون، به 
احتمال زياد كريم انصارى فر در خط حمله بيشــتر به كار 
گرفته خواهد شــد. البته اين اقدام كى روش كامال منطقى 
به نظر مى رسد و نبايد به آن خرده گرفت چرا كه جام ملت 
ها براى تيمى مانند ايران متفاوت است و كى روش هدفش 

قهرمانى در اين بازى هاست و براى نيل به چنين هدفى تيمى 
را با خود مى برد كه هماهنگ باشد و مدت مديدى با هم كار 
كرده باشند. تيم هاى ملى فوتبال ايران و ازبكستان تاكنون 9 
بار به مصاف هم رفته اند كه در اين بين كفه سنگين برترى ها 
به سود ايران است. در اين 9 بازى ايران هفت بار به پيروزى 
رســيده، ازبك ها فقط يك بار موفق به شكست ملى پوشان 
فوتبال ايران شده اند و يك بازى آن ها نيز با نتيجه تساوى به 

پايان رسيده است.
* كى روش: بازى با ازبكستان هميشه جذاب است

كارلوس كى روش در نشست خبرى پيش از بازى دوستانه 
تيم هاى ملى فوتبال ايران و ازبكستان در ورزشگاه ملى شهر 
تاشكند گفت: بازى با ازبكستان هميشه جذاب است .مى توانم 
بگويم كه بازيكنان جوان زيادى در آينده در تيم ملى فوتبال 
ايران حضورخواهند داشت. وى در واكنش به غيبت سردار 
آزمون و آيا اينكه موفق به بازگرداندن او به تيم ملى فوتبال 
ايران شده است. اظهار داشت: سردار آزمون به من گفت كه 

بنا به داليلى پس از جام جهانى 2018  روســيه مى خواهد 
دور از تيم ملى ايران باشد. او براى هميشه تيم ملى فوتبال 
ايران را ترك نكرده است. ســردار پيش از اين تصميم با من 
مشورت كرده است. سرمربى پرتغالى تيم ملى فوتبال ايران 
درباره تمديد قراردادش خاطرنشــان كرد: هنوز قراردادى 

امضا نكرديم.
* كوپر: ايران تيمى قدرتمند است

هكتور كوپر در نشســت خبــرى پيش از بــازى تداركاتى 
برابر ايران گفــت: بازيكنان جديــدى را در ميدان خواهيد 
ديد، بازيكنانى كه در بازى قبلى با ســوريه حضور نداشتند. 
بازى هاى ايران در جام جهانى 2018 روسيه را ديديم. تيمى 
قدرتمند هستند و كارلوس كى روش از سال هاى قبل با اين 
تيم كار مى كند.هكتور كوپر سپس با اشاره دوباره به قدرت 
تيمى ايران اظهار داشــت: ايران تيمى قدرتمند است و به 
آن ها احترام مى گذاريم. از سويى ما در خانه و پيش چشمان 

هواداران مان بازى مى كنيم.  

 امروز ايران -  ازبكستان 
در ديدارى دوستانه به مصاف هم مى روند

ايران
 بدون آزمون 
در تست كوپر

اميرمحمد ســلطانپور :  اين روزهاى ســال 
هميشــه مراســم مختلف انتخاب بهترين ها با 
گرماى بيشــترى دنبال مى شــود؛ انتخاباتى كه 
بيشــتر پيرامون بهترين بازيكنانى اســت كه در 
فصل گذشــته درخشــيده و اكنون جايزه هاى 
ارزشــمند خود را دريافت مى كنند. اين حقيقت 
هميشــه در ميان فوتباليســت ها وجود داشته 
كه زمانى بايد به عملكرد خــود افتخار كنند كه 
نه توسط طرفداران و رســانه ها، بلكه به گونه اى 
توسط ديگر بازيكنان، مورد تعريف و تمجيد قرار 
بگيرند. به همين دليل است كه در انتخاب بهترين 
هاى فصل بيشتر باشگاه هاى مطرح كه هر ساله 
برگزار مى شــود، عالوه بر جايزه انتخاب بهترين 
بازيكنان توســط طرفداران، جايزه ويژه اى نيز با 
راى ديگر بازيكنان هم تيمى براى انتخاب بهترين 
بازيكن داده مى شود. با همين ديد، چهارده سال 
است كه فدراســيون بين المللى بازيكنان حرفه 
اى يا همان FIFPro كه شــامل 25هزار بازيكن 
حرفه اى در 65كشور جهان مى شود، به انتخاب 
55بازيكن برتر مى پردازد. اين بازيكنان بايد يك 
دروازه بان، 4مدافع، 3هافبك و 3مهاجم را انتخاب 
كنند تا تيم يازده نفــره منتخب فصل 2017/18 

برگزيده شــود. اكنون فيف پــرو 55بازيكن برتر 
خود را انتخاب كرده تا از ميان آن ها در تاريخ دوم 
مهرماه، تيم يازده نفره بهترين ها در لندن معرفى 

شوند. اين بازيكنان برتر به شرح زير هستند:
دروازه بانان:

جيانلوئيجى بوفون (ايتاليا / پاريس سن ژرمن)
تيبو كورتوآ (بلژيك /  رئال مادريد)

داويد دخيا (اسپانيا / منچستريونايتد)
كيلور ناواس (كاستاريكا / رئال مادريد)

مارك آندره تراشتگن (آلمان / بارسلونا)
مدافعين

جوردى آلبا (اسپانيا / بارسلونا)
دنى آلوز (برزيل / پار يس سن ژرمن)

دنيل كارواخال (اسپانيا / رئال مادريد)
جيورجيو كيه لينى (ايتاليا / يوونتوس)

ويرجيل فن دايك (هلند / ليورپول)
ديگو گودين (اروگوئه / اتلتيكومادريد)

متس هوملز (آلمان / بايرن مونيخ)

جاشوآ كيميچ (آلمان / بايرن مونيخ)
دژان لوورن (كرواسى / ليورپول)

مارسلو (برزيل / رئال مادريد)
يرى مينا (كلمبيا / بارسلونا)

بنجامين پاوارد (فرانسه / اشتوتگارت)
سرخيو راموس (اسپانيا / رئال مادريد)

تياگو سيلوا (برزيل / پاريس سن ژرمن)
كايرن تريپير (انگليس / تاتنهام)

ساموئل اومتيتى (فرانسه / بارسلونا)
رافائل واران (فرانسه / رئال مادريد)

سيمه ورساليكو (كرواسى / اينترميالن)
كايل واكر (انگليس / منچسترسيتى)

هافبك ها
سرخيو بوسكتس (اسپانيا / بارسلونا)

كاسميرو (برزيل / رئال مادريد)
فيليپ كوتينيو (برزيل / بارسلونا)

كوين ِدبروين (بلژيك / منچسترسيتى)
ايدن آزار (بلژيك / چلسى)

آندرس اينيستا (اسپانيا / ويسل كوبه)
ايسكو (اسپانيا / رئال مادريد)
انگولو كانته (فرانسه / چلسى)

تونى كروس (آلمان / رئال مادريد)

نمانيا ماتيچ (صربستان / منچستريونايتد)
لوكا مودريچ (كرواسى / رئال مادريد)
پل پوگبا (فرانسه / منچستريونايتد)
ايوان راكيتيچ (كرواسى / بارسلونا)

داويد سيلوا (اسپانيا / منچسترسيتى)
آرتورو ويدال (شيلى / بارسلونا)

مهاجمين
كريم بنزما (فرانسه / رئال مادريد)

ادينسون كاوانى (اروگوئه / پاريس سن ژرمن)
پائولو ديباال (آرژانتين / يوونتوس)

آنتوان گريزمان (فرانسه / اتلتيكومادريد)
هرى كين (انگليس / تاتنهام)

روبرت لواندوفسكى (لهستان / بايرن مونيخ)
روملو لوكاكو (بلژيك / منچستريونايتد)

ماريو مانژوكيچ (كرواسى / يوونتوس)
ساديو مانه (سنگال / ليورپول)

كيليان امباپه (فرانسه / پاريس سن ژرمن)
ليونل مسى (آرژانتين / بارسلونا)
نيمار (برزيل / پاريس سن ژرمن)

كريستيانو رونالدو (پرتغال / يوونتوس)
محمد صالح (مصر / ليورپول)

لوئيز سوآرز (اروگوئه / بارسلونا)

چهاردهمين دوره انتخابات «فيف پرو»
حرفه اى ها بهترين ها را انتخاب كردند

ورزش: نــوواك جوكوويچ با يــك نمايش 
درخشان موفق شد در فينال رقابتهاى تنيس 
يو اس اپن به پيروزى رسيده و چهاردهمين 

قهرمانى گرنداسلم خود را جشن بگيرد.
 تنيسور 31ســاله   صرب در سه ست پياپى 
با نتايج 6-3 و 7-6 و 6-3 بر دل پوترو پيروز 
شد تا ســومين قهرمانى خود در نيويورك را 
جشــن گرفته و از نظر ميزان جامهاى بزرگ 
فتح شــده به ركورد پيت ســمپراس بزرگ 
برسد. جوكوويچ كه در ماه ژوئيه، در رقابتهاى 
ويمبلدون هم به قهرمانى رسيده بود بعد از اين 
دو قهرمانى پياپى در دو گرنداسلم مهم، در رده 
بندى جهانى تنيسورها به رتبه  چهارم صعود 

خواهد كرد.    جوكوويچ فينال امسال يو اس اپن 
را با دفاع هاى بســيار متحرك و بــا انرژى و 
حمله هاى پرشــدت خود به سمت تور كه از 
شگردهاى هميشگى بازى او به حساب مى آيد، 
فتح كرد. جوكوويچ در لحظات كليدى مسابقه 
كمى بهتر از دل پوترو بود و اين به خصوص در 
ست دوم بازى كه 95 دقيقه به طول انجاميد 
به خوبى قابل مشاهده بود. جوكوويچ در اين 
ست، در گيم هشتم موفق شد سه برك پوينت 
را نجات دهد، گيمى كه هشت بار به تساوى 
كشيده شد و بعد از رسيدن به تساوى، براى 
تعيين تكليف برنده  گيم، دو تنيســور را 20 

دقيقه درگير خود كرد. 

 يك جام نيويوركى ديگر در دستان جوكوويچ

ورزش:على دايى و اختالفات مالى، دو عبارتى هســتند كه 
زياد كنار هم تكرار شده اند. تركيبى كه هميشه دايى در نقش 
شاكى و باشــگاهى از آن طلبكار است، در نقش متشاكى قرار 
دارند. ماجراهاى اخيــر دايى با پرســپوليس، او را دوباره در 
صدر اخبار قرار داده اســت. دايى بابت طلب سال سومش از 
پرسپوليس، از باشگاه شــكايت كرده و در نهايت دو طرف به 
توافقى نرســيدند. مدارك پرسپوليس بدون رضايت گرفتن 

از دايى به AFC ارسال شــده و خطر حذف آن ها از ليگ 
قهرمانان آســيا وجود دارد. با هم نگاهى به شكايت هاى 

مالى دايى مى اندازيم.

*شكايت روى مبل
سال 73 و اوايل حضور دايى در پرسپوليس، شركت 

مبليران در دربــى روى پيراهن اين تيم 
تبليغ كرد. عــالوه بر تبليغ بر روى 

پيراهــن، بنرى هــم با عكس 
ســتاره هاى ايــن تيم مثل 
دايى و عابدزاده چاپ شد. 
همان زمان، گفته مى شد 
دايــى بابت ايــن تبليغ 
بــى اجــازه از مبليران 
شكايت كرده و غرامت 
سنگينى هم از آن ها 

گرفته است. 
يت  شــكا *

عوارضى
اين روايت، مربوط 

به بــازى برگشــت 
پرســپوليس و پــگاه 

گيالن اســت. زمانى كه 
بدهــى پرســپوليس به 
دايى، باال رفتــه بود و 
بر اساس اين روايت، 
او در عوارضى تيم را 
نگه داشته تا چكش 

نقد شود.
مشابه  داســتانى 

امسال
بعــد از انتخــاب دايى به 

عنوان ســرمربى تيــم ملى، 
او توانســت مجــوز توليــد 

پيراهن هاى تيــم ملى را هم از فدراســيون بگيرد. اتفاقى كه 
مخالفان زيادى مثــل مايلى كهن داشــت و بعضى از آن ها، 
ادعا مى كردند شــركت دايى بابت توليد پيراهن تيم ملى نه 
تنها پولى نمى دهد، كه از فدراســيون هزينه پيراهن ها را هم 
مى گيرد. او در شكايتى، اعالم كرده بود فدراسيون بايد تمام 
قرارداد سه ساله را پس از اخراج به او پرداخت كند.
در نهايــت كميته انضباطى، فدراســيون 

را بــه پرداخت غرامــت 450 ميليونى 
محكوم كرد.

*پاداش قهرمانى
در دورانى كه دايى سرمربى راه 

آهن بود، بابت مطالباتش از 
پرسپوليس با اين باشگاه به 

مشكل خورد. دايى اعتقاد 

شت  ا د
باشــگاه بايــد مبلغــى در ازاى پاداش 
قهرمانى جــام حذفــى و 22 ميليون هم 
بابت خريــد لباس بــه او بدهد. بــه گفته 
كاشــانى، رقــم پــاداش دايى حــدود صد 
ميليون بود دايى مصاحبــه تندى عليه مدير 
وقت پرســپوليس(رويانيان) انجام داد: «من 
هرچه دارم از بااليى دارم نه از پرســپوليس. 
پرســپوليس و تيــم ملــى وســيله اند. اگر 
پرســپوليس به من 20 تومــان داده من 4 
برابــرش را به اين تيم برگردانــده ام.» البته 
چند مــاه بعد، دايــى با انتخــاب رويانيان 
ســرمربى پرســپوليس شــد و قراردادى 

سنگين با اين باشگاه بست.
*شكايت پياپى

بعد جدايى از پرســپوليس، دايى سرمربى صبا 
شد و پس از آن به راه آهن رفت. هر دو باشگاه، 
بخشــى از مطالبات او را ندادند و دايى از 
آن ها شكايت كرد. البته ليست طلبكاران 
اين دو باشگاه، طوالنى بود و بسيارى از 
بازيكنان و مربيان سابق آن ها، هنوز 

به طلب شان نرسيده اند. 

ورزش: رئيس فدراسيون كشــتى گفت: در مسابقات جهانى 2018 و 
2019 بيش از نتيجه به فكر شناسايى كشتى گيران برتر جهت حضور 

در المپيك 2020 هستيم. 
خادم گفت: كشتى گيران فعلى تيم هاى ملى حتى اگر قهرمان جهان و 
المپيك هم شده باشند، همچنان در همان روستا  و شهر محل سكونت 
قبلى خود زندگى مى كنند و كامال با مشــكالت اقتصادى و اجتماعى 
مردم آشنا و جداى از مردم نيســتند و از جنس خود آنها هستند. اين 
كشــتى گيران مســابقات جهانى را در پيش دارند. بدون شك بعد از 

رقابت هاى سنگينى مثل بازى هاى آسيايى راحت نيست كه ملى پوشان 
خودشان را براى يك ميدان سخت ديگر آماده كنند. اميدوارم با حمايت 

مردم بتوانند آبروى كشتى و ايران را حفظ كنند. 
وى گفت: مسابقات جهانى در پيش اســت و همه مى دانيم كه سال 
قبل تيم كشتى آزاد نتيجه خوبى نگرفت. البته در كشتى فرنگى نايب 
قهرمان جهان شديم. شايد نتوانيم پيش بينى كنيم كه چه اتفاقى در 
رقابت هاى جهانى امســال هم رخ مى دهد. با اين حال سعى شوراى 
فنى تيم هاى ملى كشــتى آزاد و فرنگى اين است كه با نيم نگاهى به 
مســابقات المپيك 2020 به دنبال يافتن تركيب اصلى اين 2 تيم از 
مسابقات جهانى 2018 و 2019 باشند. اين موضوع موجب مى شود 
كه نگاه متفاوتى در عضويت ملى پوشان در تيم هاى ملى كشتى آزاد 
و فرنگى شوراى فنى و كادرفنى داشته باشند. در واقع با اين نگاه بحث 
را دنبال مى كنند كه حضور در مســابقات جهانى مالك ارزيابى براى 
شناسايى نفرات برتر تيم هاى ملى كشتى آزاد و فرنگى جهت حضور 

موفق در المپيك 2020 خواهد بود.
  وى گفت: من درباره موضوع احتمال محروميت و تعليق كشتى ايران 
به خاطر موضوع روبه رو نشدن با حريفان رژيم اشغالگر قدس خيلى در 
ماههاى اخير صحبت كردم و هيچ پاســخى هم دريافت نكردم. اجازه 
بدهيد ديگر در اين بــاره خيلى صحبت نكنم. اخيرا نامه اى از ســوى 
دبيركل اتحاديه جهانى كشتى به همه كشورها ارسال شده كه خيلى 
دقيق و صريح درباره اين موضوع هشــدار داده شده و محروميت هايى 

تعيين شده است. 

 حساسيت درباره اين مسئله روى ايران كه بارها در معرض اين ماجرا قرار 
گرفته و پرونده سنگينى از قبل دارد، بيشتر است. شرايط ايران نسبت 
به ساير كشورها متفاوت تر خواهد بود و با كوچكترين مشكلى ممكن 

است محروميت هاى سنگين براى كشتى ايران در نظر گرفته شود.

چرا آقاى گل جهان بعد از جدايى از هر تيمى كارش به دادگاه مى كشد ؟

 دايى؛ شاكى دائمى
خادم: بارها درباره تعليق كشتى ايران هشدار دادم

سرشاخ با محروميت هاى احتمالى 
در مسابقات جهانى

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

Zoom
طاليى هاى كشتى ميليونر شدند

چند روز بعد از پايان بازى هاى آسيايى 2018 كه با قهرمانى 
تيم هاى ملى كشتى فرنگى و آزاد ايران همراه بود، در محل 
خانه كشتى عبداهللا موحد از كشتى گيران و مربيان حاضر 
در اين رقابت ها توسط حامى مالى فدراسيون كشتى تقدير 

به عمل آمد.
در اين مراسم ضمن تجليل از تمامى كشتى گيران و مربيان 
حاضر در اندونزى كه 5 مدال طال و 3 برنز در مجموع كسب 
كردند، به دارندگان مدال طال 120 ميليون تومان و به مدال 

آوران برنزى 50 ميليون تومان اهدا شد.

حميد رضا خداشناس:
اولين بازى تداركاتى خود در راه جام ملت هاى آسيا را امروز 

عصر از ساعت 
كند كه در آخرين بازى تداركاتى خود در راه آماده سازى جام 
جهانى در ورزشگاه آزادى ميزبان همين ازبكستان بود كه با 

نتيجه يك بر صفر برنده شد.
ازبكستان با فوتبال فيزيكى و قدرت بدنى باال هميشه حريفى 
خوب و چغر براى تيم ملى فوتبال كشورمان بوده است. ازبك 
ها كه در رنكينگ فيفا در رده نود و پنجم ايستاده اند و در آسيا 
نيز تيم دوازدهم هســتند پس از ناكامى در راهيابى به جام 
جهانى روسيه در يك پروســه زمانبر و بعد از مذاكره با چند 
مربى مطرح دنيا سرانجام با هكتور كوپر به توافق رسيدند و با 
اين مربى كهنه كاركه سال گذشته موفق شد مصر را به جام 
جهانى ببرد به دنبال ارتقاى جايگاهشان در آسيا و همچنين 

دورخيز براى جام جهانى 
اميدوار است در اولين محك جدى شاگردانش بعد از 

در ديدارى دوستانه به مصاف هم مى روند

 بدون آزمون 
در تست كوپر

شاكى و باشــگاهى از آن طلبكار است، در نقش متشاكى قرار 
دارند. ماجراهاى اخيــر دايى با پرســپوليس، او را دوباره در 
صدر اخبار قرار داده اســت. دايى بابت طلب سال سومش از 
پرسپوليس، از باشگاه شــكايت كرده و در نهايت دو طرف به 
توافقى نرســيدند. مدارك پرسپوليس بدون رضايت گرفتن 

AFCاز دايى به AFCاز دايى به AFC ارسال شــده و خطر حذف آن ها از ليگ 
قهرمانان آســيا وجود دارد. با هم نگاهى به شكايت هاى 

مالى دايى مى اندازيم.

*شكايت روى مبل
 و اوايل حضور دايى در پرسپوليس، شركت 

مبليران در دربــى روى پيراهن اين تيم 
تبليغ كرد. عــالوه بر تبليغ بر روى 

پيراهــن، بنرى هــم با عكس 
ســتاره هاى ايــن تيم مثل 
دايى و عابدزاده چاپ شد. 
همان زمان، گفته مى شد 
دايــى بابت ايــن تبليغ 
بــى اجــازه از مبليران 
شكايت كرده و غرامت 
سنگينى هم از آن ها 

گرفته است. 
يت  شــكا يت * شــكا *

اين روايت، مربوط 
به بــازى برگشــت 

پرســپوليس و پــگاه 
گيالن اســت. زمانى كه 
بدهــى پرســپوليس به 
دايى، باال رفتــه بود و 
بر اساس اين روايت، 
او در عوارضى تيم را 
نگه داشته تا چكش 

مشابه  مشابه داســتانى  داســتانى 

بعــد از انتخــاب دايى به 
عنوان ســرمربى تيــم ملى، 
او توانســت مجــوز توليــد 

ادعا مى كردند شــركت دايى بابت توليد پيراهن تيم ملى نه 
تنها پولى نمى دهد، كه از فدراســيون هزينه پيراهن ها را هم 
مى گيرد. او در شكايتى، اعالم كرده بود فدراسيون بايد تمام 
قرارداد سه ساله را پس از اخراج به او پرداخت كند.
در نهايــت كميته انضباطى، فدراســيون 

را بــه پرداخت غرامــت 450 ميليونى 
محكوم كرد.

*پاداش قهرمانى
در دورانى كه دايى سرمربى راه 

آهن بود، بابت مطالباتش از 
پرسپوليس با اين باشگاه به 

مشكل خورد. دايى اعتقاد 

شت  ا د
باشــگاه بايــد مبلغــى در ازاى پاداش 
قهرمانى جــام حذفــى و 22 ميليون هم 
بابت خريــد لباس بــه او بدهد. بــه گفته 
كاشــانى، رقــم پــاداش دايى حــدود صد 
ميليون بود دايى مصاحبــه تندى عليه مدير 
وقت پرســپوليس(رويانيان) انجام داد: «من 
هرچه دارم از بااليى دارم نه از پرســپوليس. 
پرســپوليس و تيــم ملــى وســيله اند. اگر 
پرســپوليس به من 20 تومــان داده من 4

برابــرش را به اين تيم برگردانــده ام.» البته 
چند مــاه بعد، دايــى با انتخــاب رويانيان 
ســرمربى پرســپوليس شــد و قراردادى 

سنگين با اين باشگاه بست.
*شكايت پياپى

بعد جدايى از پرســپوليس، دايى سرمربى صبا 
شد و پس از آن به راه آهن رفت. هر دو باشگاه، 
بخشــى از مطالبات او را ندادند و دايى از 
آن ها شكايت كرد. البته ليست طلبكاران 
اين دو باشگاه، طوالنى بود و بسيارى از 
بازيكنان و مربيان سابق آن ها، هنوز 

به طلب شان نرسيده اند. 
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ادب و هنر

خبر

 فرامرز عامل بردبار دبیر ششمین 
جشنواره عکس »خانه دوست« شد

ادب و هنر: به همت مؤسســه 
آفرینش هــای هنری آســتان 
قدس رضوی ششمین جشنواره 
ملی عکس »خانه دوســت« با 
برگزاری نشســت خبری آغاز 
به کار کرد.به گزارش قدس به 
نقل از روابط عمومی مؤسســه 
آفرینش هــای هنری آســتان 
قــدس رضــوی، محمدعلــی 
چمی گو مدیرعامل این مؤسسه 
در این نشست خبری ابراز کرد: مؤسسه آفرینش های هنری آستان مقدس 
رضوی در راستای اهداف فرهنگی خود مبنی بر پاسداری از میراث هنر 
اسالمی، توسعه فرهنگ رضوی، ترویج آموزه های اهل بیت)ع( در میان 
مجاوران و زائران و... ششمین دوره جشنواره ملی عکس »خانه دوست« را 
برگزار می کند.وی ضمن تشکر از کیارنگ عالیی، دبیر سابق این جشنواره، 
برای برگزاری دوره های قبل افزود: این جشنواره از سال 92 شروع به کار 
کرده و هر ساله به صورت منظم برگزار شده است؛ در پنج دوره گذشته 
5434 عکاس در این جشنواره شرکت کرده و 59 هزار عکس با موضوع 
زیارت به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.چمی گو به تفاوت های 
برگزاری ششمین جشنواره ملی عکس »خانه دوست« با دوره های قبل 
اشاره کرد و گفت: امسال به دهه پایانی صفر و پیاده روی زائران رضوی 
توجه ویژه ای خواهد شــد.وی یکی از مهم ترین برنامه های آستان قدس 
رضوی را ترویج فرهنگ خدمت، خادم و مخدوم دانست و بیان کرد: در 
راستای اجرای این طرح مهم همه عکاسان شرکت کننده در این جشنواره 

می توانند به عنوان خادمیار حضرت رضا)ع( نیز نام نویسی کنند.
فرامرز عامل بردبار دبیر ششــمین جشنواره ملی عکس »خانه دوست« 
در مورد این جشــنواره گفت: جشنواره ملی عکس »خانه دوست« یکی 
از جشنواره های معتبر در کشور است که هر ساله عکاسان زیادی در آن 
شــرکت می کنند.وی با بیان اینکه امسال ششمین دوره این جشنواره 
برگزار می شود، ابراز کرد: در این دوره چندین ابتکار عمل جدید داریم که 
از میان آن ها می توان به برگزاری اردوهای عکاسی ویژه زائران پیاده اشاره 
کرد که برای عکاسان غیر مشهدی در هفته پایانی ماه صفر مصادف با 13 
آبان برگزار خواهد شد. بردبار یکی از مهم ترین بخش های این جشنواره 
را بخش عکس موبایلی دانســت و گفت: در این جشــنواره نیزهمچون 
سال های گذشته عکس هایی را با موضوع زیارت که توسط گوشی همراه 

گرفته شده است، شاهد خواهیم بود.

حمید قربان پور، کتیبه نگار مذهبی از ضرورت بازنگری در فرم و محتوای این هنر می گوید

جای خالی شعر امروز در کتیبه های آیینی
 ادب و هنر/موسوی  در و دیوار شهر دوباره رنگ 
و بوی عزای حسین )ع( گرفته است. دوباره خیمه ها 
و حسینیه ها پر می شــود از هوای سید الشهدا)ع( 
و روضه های علی اصغر)ع(. دوبــاره زن و مرد، پیر 
و جوان و بی ســواد و عالم، بــه احترامش تمام قد 

می ایستند و اشک می ریزند.
دوباره پرچم ها و کتیبه های ســیاه برپا می شود و 
شاعری از البه الی تاریخ »باز این چه شورش است« 

می خواند.
محــرم و صفــر حــاوی یکــی از عمیق ترین و 
ماندگارتریــن هنرهای ایرانی و اســالمی ما یعنی 
کتیبه نگاری اســت. هنری که با تــار و پود عزای 
سرور و ساالر شــهیدان گره خورده و به اوج خود 

رسیده است. 
نمی دانم شــاید اگر سنت کتیبه نویسی در محرم 
نبود، شعر محتشم هم -آنچنان که امروز است- به 
در و دیوار تکایا و حســینیه ها پیوست نمی شد و 

محتشم، محتشم نمی شد.
به مناسبت شروع محرم و برپایی دهه اول عزاداری 
به ســراغ حمید قربان پور، یکــی از کتیبه نگاران 
خوش ذوق کشور رفته ایم تا از این هنر و وضعیت 

امروز آن در جامعه بیشتر بدانیم. 

کتیبه برای ما ایرانی ها با شــعر محتشم گره 
خورده اســت، یعنی هر وقت اسم کتیبه را 
می شنویم یاد محرم و شعر معروف محتشم 
می افتیم. به نظر اساســاً این هنر به شکل 
امروزی اش با محرم متولد شده، درست است؟

بله، این هنر دقیقاً بر همین اســاس شکل گرفته 
اســت. چون محرم یک اتفاق ویژه بوده و هست، از 
قدیم برای آن کارهای خاصی انجام می شده است، 
حتی شــاه هایی مانند مظفرالدین شاه، ناصرالدین 
شاه و... نیز در محرم تکیه های مخصوصی داشتند 
و در این ایام عــزاداری می کردند. به همین دلیل 
بهترین کتیبه ها، کتیبه هایی است که برای خاندان 
عصمت و طهارت)ع( کار شده است. به عنوان مثال 
کتیبه هایی که از دوران صفویه تا قاجار نگاشته شده 
هم در نقوش و هم در تنوع رنگ و فرم های کار شده 

بسیار ناب هستند. 

این آثار عمدتاً از هنرمندان ایرانی اســت؟ 
اساساً کتیبه نویسی متعلق به ایرانی هاست؟

بخش زیادی از کاشی کاری هایی که در حرم ائمه 
مانند حرم امیر المؤمنین)ع( نگاشته شده است، کار 
هنرمندان ایرانی است اما نمی توان قاطعانه این هنر 

را متعلق به ایران دانست.
چیزی که مسلم است این است که ما در این هنر 
پیشتاز بوده ایم. کشورهای دیگر مانند افغانستان، 
پاکستان و هند هم این کار را انجام می دادند؛ چرا 

که زمانی زبان فارسی در این مناطق رایج بوده است. 

این هنر تلفیقی از چند هنر است، چطور این 
همه هنر را یک نفر انجام می دهد؟ 

بله، کتیبه نویسی تلفیقی از خوشنویسی، نگارگری، 
نقاشی و تذهیب است که اخیراً گرافیک نیز به آن 
اضافه شده است. در گذشته ابتدا یک خوشنویس 
خط آن را می نوشته است بعد به یک استاد نگارگر 
می دادند، پس از آن یک نجار، نقش ها را روی چوب 
حک می کرد و بعد یک اســتادکار دیگر نقش ها را 
روی پارچه ترســیم می کرد تا نتیجه اش بشــود 
کتیبه ای که ما می بینیــم، اما در حال حاضر بنده 

تمام کتیبه هایم را به تنهایی کار می کنم. 

نقش ها و نوع خط نســتعلیقی که شما کار 

می کنید در وهله اول بســیار ساده به نظر 
می رسد، علت آن چیست؟

نقش های من عامیانه تر است به این علت که مردم 
بفهمند و با آن ارتباط بگیرند. خط نستعلیقی که من 
کار می کنم یک نستعلیق خشک و تر و تمیز نیست، 
نستعلیقی است که مردم فکر می کنند، می توانند 
آن را بنویسند و به نظر من همین مسئله نشان از 

ارتباط هنر با مردم دارد.

چرا کتیبه های دست نویس قدیم، امروزه کمتر 
شده است و کتیبه هایمان به سمت یک شکل 

شدن پیش رفته است؟
ما از یک جایی به بعد سعی کردیم از هر چیزی پول 
در بیاوریم. در حال حاضر کتیبه نویســی به تولید 
انبوه هم رسیده است و عده ای به آن به عنوان یک 

صنعت نگاه می کنند. جالب است بدانید کتیبه های 
قدیم حتی رنگ شــان نخودی بود نه سیاه؛ چرا که 
قــرار بود دو ماه در منظر مردم باشــد و به همین 
خاطر نمی خواســتند به جای تأثیر مثبت، مردم 
را دلزده کند. رنگ نخودی رنگی اســت که حس 
حزن انگیزی دارد و از طرفــی حس خوبی به آدم 
منتقل می کند. درحالی که کتیبه های امروز همه 
روی پارچه های مشکی است و به صورت یک شکل 

وارد بازار می شود.

نهفته  یک حس خوبی در کتیبه های محرم 
اســت که این هنر را ماندنی کرده است؛ این 
حس ناشی از کدام عنصر کتیبه است، شعر، 

نگارگری یا نقاشی؟
به نظر من اعجاز سیدالشهداست. ما معماری های 

خوبی داریم اما این کتیبه ها وقتی در فضای محرم 
و یک مکان مقدس انجام می شود می بینیم چقدر 
جذاب اســت. شــاید اگر برای جــای دیگری این 
کتیبه ها را اســتفاده کنیم این قــدر جذاب و گیرا 
نباشد. دلیل ماندگاری شعرهای محتشم هم همین 
مسئله است. محتشــم هم اگر مثل شاعران دیگر 
از عشق های پســت می گفت هیچ وقت در تاریخ 

ماندگار نمی شد. 
 

شعرهای کتیبه ها بیشتر همان شعر محتشم 
اســت، چرا از محتوای جدیدتری استفاده 

نمی شود؟
یک نوآوری جدیدی باید صورت بگیرد. البته دیده 
شده که بر برخی کتیبه ها مقتل هایی هم نوشته اند 
که به نظر من کار درستی نیســت. نباید از واقعه 
کربال تنها به قســمت درگیری هایش اشاره کرد؛ 
اصل آن حماسه و حرکت عظیم امام)ع( است که 
باید مورد توجه قرار بگیرد. اگر دقت کرده باشــید 
روضه خوان های ما هم خیلی لطیف به حوادث روز 
عاشورا اشاره می کنند. مردم همین را می فهمند. کار 
اشتباهی اســت که ما بخواهیم روی کتیبه مقتل 
بنویســیم. شعر های محتشــم هم آن قدر برای ما 
تکرار شده که دیگر حالت خبری پیدا کرده است. 
ما شاعرانی داریم که این واقعه را خیلی لطیف تر و 
امروزی تر به تصویر کشــیده اند؛ به عنوان مثال در 
واقعه عاشــورا قاسم صرافان شعری دارد که خیلی 
امروزی اســت و می توان از آن در کتیبه ها استفاده 

کرد که ما این کار را انجام داده ایم. 
ما همیشــه می گوییم صفویه این هنرهــا را دارد، 
قاجاریه این هنرهــا را دارد، مگر ما در حال حاضر 
هنر نداریم؟ ما هم باید هنرمان را جایی به نمایش 
بگذاریم تا ویژگی هنر انقالب اسالمی هم مشخص 
شود و بدانیم که ما هم پس از انقالب دارای سبک 

هنری خوب و فاخری شده ایم. 

ارزیابی  این هنــر را چگونه  امروز  وضعیت 
می کنید؟

هجوم زیادی که به هنر کتیبه نویسی شد از طرفی 
یــک اتفاق مثبت بود و از طــرف دیگر یک اتفاق 
منفــی. منفی از این جهت که عــده زیادی بدون 
داشتن شــرایط و توانایی الزم وارد این هنر شدند 
و کار را خراب کردند. این عده عموماً اشــعاری در 
کتیبه ها استفاده می کنند که مناسب کتیبه نیست 
و مثبت از این جهت که مردم بیشتر با این کتیبه ها 
آشنا شدند و دسترسی به آن ها ساده تر شد. گرچه 
ما هنوز اول راه هستیم و با یک کتیبه خوب و عالی 
فاصله زیادی داریم اما به طور کلی اگر درست پیش 
برویم من خیلی خوش بین هستم که در سال های 

آینده کارهای فاخرتری تولید کنیم.
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«ماجراى نيمروز» به فصل دوم رسيد
تسنيم: پوســتر فيلــم سينمايى 
«ماجراى نيمــروز: رد خــون» به 
مهدويان  محمدحسين  كارگردانى 
در آستانه آغاز فيلمبردارى رونمايى 
شد. قســمت دوم از فيلم سينمايى 
ماجراى نيمروز با نــام «رد خون» 
شناخته مى شود، روز گذشته با حضور بازيگرانى همچون جواد عزتى، بهنوش 
طباطبايى، محسن كيايى، حسين مهرى، هادى حجازى فر، هستى مهدوى و 
مهدى زمين پرداز جلوى دوربين رفت. «ماجراى نيمروز: رد خون» محصول 
مؤسسه سيماى مهر اســت كه در اقدامى، پيش از آغاز فيلمبردارى پوستر 
خود را منتشر كرده است. پيش بينى مى شود كه ماجراى نيمروز 2، يكى از 

جنجالى  ترين فيلم هاى جشنواره فجر امسال باشد. 

معرفى بازيگران جديد فيلم «غالمرضا تختى» 
سينماپرس: آتيال پسيانى، بانيپال 
شومون و مجتبى پيرزاده به عنوان 
بازيگــران جديد پروژه ســينمايى 
بــه كارگردانى  «غالمرضا تختى» 
بهرام توكلى معرفى شدند. پيش از 
اين حضور اميــر جديدى در نقش 
غالمرضا تختى، حميد رضا آذرنگ، پريوش نظريه و ســتاره پسيانى در اين 
فيلم قطعى شده بود. با تكميل فهرست بازيگران و عوامل، فيلمبردارى اين 
فيلم سينمايى بزودى آغاز خواهد شد. تهيه كنندگى فيلم «غالمرضا تختى» 

را سعيد ملكان بر عهده دارد.

«آشوب» با نام «مينو» روى آنتن مى رود 
تسنيم: تازه ترين محصول سريال 
ســازمان هنرى رســانه اى اوج با 
مردم خرمشهر،  مقاومت  محوريت 
در آستانه پخش از رسانه ملى با نام 
«مينو» روى آنتن مى رود. ســريال 
27 قسمتى «مينو» به كارگردانى 
امير پوروزيرى در بوســتان واليت، آبادان، خرمشهر، شهرك سينمايى دفاع 
مقدس و شهرك سينمايى غزالى تصويربردارى شده و با پايان يافتن مراحل 
فنى آماده نمايش از رســانه ملى است. «مينو» به كارگردانى امير پوروزيرى 
روايتى از مقاومت مردم خرمشهر در زمان آغاز جنگ تحميلى است كه داستان 

آن در ماه هاى منتهى به اشغال اين شهر مى گذرد. 

 سيما و ســينما/ زهره كهندل  عليرضا 
باغشنى، مستندســاز جوان كشورمان كه اين 
روزها مشغول تدوين مستند پرتره «روشنفكر» 
درباره رضا ابوالقاســمى معروف به شــيخ رضا 
اســت، درباره علت فوت او مى گويد: ايشــان 
مجموعــه اى از بيمارى ها را داشــت كه دليل 
اصلى اش ســرطان بود. دليل اينكه به شــيخ 
رضا معروف شــده بــه اين خاطر بــوده كه با 
علما نشســت و برخاست داشت و به آن ها پناه 
مى داد، پاى منبرشان مى نشست و مى خواست 
چيزى ياد بگيرد، نكته جالب توجه درباره اين 
شــخصيت اينكه، شيخ رضا ســواد خواندن و 

نوشتن هم نداشت. 

 بر تاريخ انقالب تسلط داشت
او درباره كشــف اين شخصيت مى گويد: آقاى 
دهشيرى از مستندسازان مشهدى در ايام فتنه 
88 تصميــم مى گيرد كه دوربين را بردارد و به 
جاهايــى برود كه كمتر تصويــرى از آن ديده 
مى شــد چون آن زمان بيشتر تصاوير از تهران 

بود. 
او طى ســاخت مستند «ايران ســبز» به دل 
روســتاها رفت تا اوضاع آنجا را بررســى كند. 
طى مصاحبه اى كه با افــراد مختلف مى گيرد 
به چوپانى مى رســد كه با او مصاحبه مى كند. 
آن چوپان حرف هاى دلچسبى مى زند و در آن 

مستند بسيار گل مى كند. 
هر كســى صحبت هاى اين چوپان را مى شنيد 
مجذوب حرف هايش مى شــد، چون با ظاهرى 
روستايى بســيار خوب حرف مى زد و بر تاريخ 

انقالب اسالمى تسلط داشت.
او ادامه مى دهد: بعد از اكران مســتند «ايران 
ســبز» بچه هاى دفتر مطالعات جبهه فرهنگى 
انقالب اسالمى كاشــان تصميم مى گيرند اين 
چوپان را بيشتر بشناسند و سرگذشت پژوهى 
او را انجام دهند، مى بينند كه شيخ رضا زندگى 
بســيار شــنيدنى اى دارد، در زمــان انقالب و 
پس از پيروزى انقــالب، كارهاى بزرگى انجام 
داده اســت. البته غفلتى در ايــن باره صورت 
گرفت و 7-6 ســال طول مى كشــد كه به فكر 
ساخت مســتند پرتره اين شخصيت مى افتند. 
به بچه هاى جشــنواره عمار پيشــنهاد ساخت 
اين مســتند را مى دهند كه كار به من واگذار 

مى شود.
مســتند  كارگردان  اما محمدرضا دهشــيرى 
«ايران ســبز» درباره آشــنايى با شــيخ رضا 
مى گويد: چوپانى را ديدم كه در نگاه اول، نشان 
نمى داد حرفى براى گفتن داشــته باشد، ولى 
سراغش رفتم. وقتى شروع به حرف زدن كرد، 
ديدم كه دارد با تحليــل حرف مى زند، همان 

زمان احساس كردم كه او يك پامنبرى باهوش 
اســت و خداوند به او علم فرقان عطا كرده كه 

مى تواند حق را از باطل تميز دهد. 
منطــق حرف هايــش، عجيب  اينكه  جالــب 
شــنيدنى بود و بــا اينكه برخــى از كلمات را 
بدرســتى تلفظ نمى كرد، امــا درك دقيقى از 

آن ها داشت.
او يادآور مى شــود: پيرمرد چوپان خيلى حرف 
براى گفتن داشت ولى تا سؤالى نمى پرسيدم، 
حرف نمى زد، در واقع عطشــى بــراى گفتن 
نداشــت. ناگهان ديد كه گوســفندانش براى 
چرا به سمت باغ شخصى مى روند، براى اينكه 
حق الناسى به گردنش نباشد، از ما خداحافظى 

كرد و جدا شد. 
به گفته دهشــيرى، حرف هاى پيرمرد آن قدر 
شــنيدنى بود كه سوپراستار مســتند «ايران 
سبز» شد. در حالى كه در نگاه اول بنا نداشتند 
ســراغش بروند چون ذهنيت غالب اين بود كه 
از چنين ظاهر ساده روســتايى، حرفى بيرون 

نمى آيد.

 هنوز دغدغه هاى انقالبى داشت
از آنجا كه شــيخ رضا ساكن مشــهد اردهال در 
كاشان بود، باغشنى براى نوشتن فيلمنامه بايد به 

اين شهرستان سفر مى كرد، او تصميم گرفت كه 
به ديــدارش برود و با دوربينى كه همراه خودش 
برده بود، تصاويرى را بدون فيلمنامه ضبط كرد. او 
قصه ساخت اين مستند را چنين روايت مى كند: 
فيلمنامه را بــراى دفتر مطالعات جبهه فرهنگى 
انقالب اسالمى كاشان فرستادم و دوستان نظراتى 
روى آن داشتند، دو هفته بعد كه مى خواستم به 
مشــهد اردهال بروم، قبل از حركت با من تماس 
گرفتند و گفتند كه شــيخ رضا، پايش شكسته و 

نمى تواند راه برود. 
فيلمنامه مستند هم جورى بود كه بايد با ايشان 
دورتا دور مشهد اردهال را راه مى رفتيم تا توسط 
ايشان جغرافياى منطقه را نشــان دهيم، در آن 
مقطع كار منتفى شــد تا اينكه سالگرد آن اتفاق 
رسيد و به فكر شــيخ رضا افتادم خواستم كه از 
ايشان احوالپرسى كنم. گفتند كه ايشان از خانه 
نمى تواند بيرون بــرود ولى مى تواند خوب حرف 

بزند. 
ضرورت ساخت مســتند پرتره شيخ رضا، ايده 
جديدى را به باغشــنى مى دهــد، او مى گويد: 

فيلمنامه بر اين اســاس شــد كه جوانى متأثر 
از فضاهاى رســانه اى، دارد روشنفكر مى شود، 
دانشــجوى زبان انگليسى است و مشتاق رفتن 
بــه غرب كه در كاشــان هم با توريســت هاى 
مختلف صحبت مى كند، اما با شــيخ رضا آشنا 
مى شود و براى آشنايى بيشتر با اين شخصيت 
وارد مشهد اردهال مى شود، دوست دارد كه او 

را بيشتر بشناسد.
او مى گويد: همراه با گروه به منزل شــيخ رضا 
رفتيــم و همسرشــان گفتنــد كه ايشــان در 
بيمارستان بسترى است. با ايشان مالقات كرديم 
و ديدم كه شــرايط مناسبى ندارد ولى با دردى 
كه مى كشــيد هنوز دغدغه هاى انقالبى داشت، 
اين موضوع مرا بر ســاخت مســتند شيخ رضا 

بيشتر مصر كرد، حتى روى تخت بيمارستان.

 از راه شنيدن علم آموزى مى كرد
اين مستند ساز جوان كشورمان ادامه مى دهد: 
در كاشان مانديم و تصويربردارى را آغاز كرديم. 
با استفاده از آرشــيو هاى قبلى، قصه جديدى 
بــراى كار پيدا كرديم. جــوان در اين فيلم به 
دنبال شــيخ رضا مى گردد و با آثارش آشــنا 
مى شود، در روستا با افراد مختلف درباره شيخ 
رضا حرف مى زند تا با او بيشــتر آشنا شود، در 
نهايت شيخ رضا را در بيمارستان پيدا مى كند 
و با او حرف مى زند. ســكانس هاى پايانى فيلم 
هم دوباره فيلمبردارى شــد كه حضور دوباره 
جوان بر سر مزار شيخ رضا هست و تأثيرى كه 

از حرف هايش گرفته است.
باغشــنى با بيان اينكه در فيلــم جوان به اين 
مرحله مى رسد كه پاسخ هايش را دريافت كند 
و مى گويد: شــيخ رضا اگر پاى منبر مى نشيند 
براى اين نيســت كه وقت گذرانى كند بلكه او 
مى خواهد چيزى ياد بگيرد. يكى از برنامه هاى 
روزانه اش اين اســت كه دو ســه تــا منبر از 
تلويزيون گوش مى دهد و منبرى در تلويزيون 
نيســت كه او از دســت بدهد. شيخ رضا از راه 
شنيدن همواره علم آموزى مى كند و با علماى 
بســيارى نشست و برخاســت دارد. طلبه هاى 
زيادى را در منزلــش پذيرايى كرده و با آن ها 

همصحبت شده است. 
او يادآور مى شــود: ســه چهار ماه پيش كه به 
ديدار ايشــان رفتم احساس كردم كه روزهاى 
پايانى عمرشان است و تصميم گرفتم كه حتماً 
اين مستند را بسازم، البته مرگ دست خداوند 

است. 
او با بيان اينكه بدنه اصلى مستند ساخته شده، 
اما نياز به ويرايش و بازبينى دارد، خاطرنشــان 
مى كند: ســعى مى كنيم كه در جشنواره عمار 

امسال، اين مستند اكران شود.

آنچه مى خوانيد

باغشــنى: بعــد از اكران مســتند 
دفتــر  بچه هــاى  ســبز»  «ايــران 
مطالعــات جبهــه فرهنگــى انقالب 
اسالمى كاشــان تصميم مى گيرند 
اين چوپان را بيشــتر بشناســند و 
سرگذشت پژوهى او را انجام دهند، 
مى بينند كه شيخ رضا زندگى بسيار 
شــنيدنى اى دارد، در زمان انقالب 
و پــس از پيروزى انقــالب كارهاى 

بزرگى انجام داده

سيما و سينما

«شيخ رضا» پيرمرد قهرمان مستند «ايران سبز» كه به فتنه سال 88 مى پرداخت، درگذشت

چوپان روشنفكر و روشنفكران دروغگو

9 سال پيش كه محمدرضا دهشيرى، مستندساز كشورمان، دوربينش را برداشت تا به نقاط مختلف ايران برود و اتفاقات سال 88  و دروغ 
بزرگ تقلب در انتخابات را از دريچه اى ديگر ببيند، گمان نمى كرد كه حرف  هاى يك پيرمرد روستايى بى سواد درباره ماجراهاى پيش آمده 
آن زمان، آن قدر تحليلى، دقيق و شــنيدنى باشد. پيرمرد روستايى با بصيرتى كه سه روز پيش دار فانى را وداع گفت. مستند ساز فيلم 
«ايران سبز» تالش داشت تا اعتراضى به سانسور مردم ايران در رسانه ها و فضاى روشنفكرى سال 88 داشته باشد و بگويد كه مردم ايران 
فقط مردم شمال شهر تهران نيستند. او به روستاهاى مختلف ايران رفت و سعى كرد تا مشاغل مختلف و تيپ  هاى متعددى را در اين مستند 
نشان دهد كه در يكى از اين برخوردها با چوپانى همصحبت مى شود كه تصورات غالب از يك پيرمرد چوپان روستايى را مى شكند. پس از او 
عليرضا باغشنى با ديدن اين مستند به سراغ «شيخ رضا» رفته و مستند «روشنفكر» را درباره او مى سازد. در ادامه، صحبت هاى محمدرضا 

دهشيرى و عليرضا باغشنى را در مورد اين دو مستند و «شيخ رضا» مى خوانيم.

نشان دهد كه در يكى از اين برخوردها با چوپانى همصحبت مى شود كه تصورات غالب از يك پيرمرد چوپان روستايى را مى شكند. پس از او 

آنچه مى خوانيد

عليرضا باغشنى با ديدن اين مستند به سراغ «شيخ رضا» رفته و مستند «روشنفكر» را درباره او مى سازد. در ادامه، صحبت هاى محمدرضا 
دهشيرى و عليرضا باغشنى را در مورد اين دو مستند و «شيخ رضا» مى خوانيم.



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
در آموزش هاى رسمى و غيررسمى 
شــان يك قــول معــروف دارند و 
مى گويند: « تكاور يعنى 30 نفر»... تازه اين حداقلش 
است، تكاورها گاه ممكن است، مجبور شوند مقابل 
200 يا 300 نفر هم بايســتند! البته نه اينكه مثل 
كاله ســبزهاى هاليوودى، سه ســوته اين 200 يا 
300 نفر را بفرستند ســينه قبرستان. منظورمان 
اين اســت كه اگر پايش بيفتد، مى توانند دو يا سه 
گروهان دشمن را خسته و زمينگير كنند. اين يعنى 
يك تكاور دسِت كم بايد 30 تا جان هم داشته باشد 
وگرنه نمى تواند آموزش هاى سنگينى را كه عوارض 
يكى از آن ها مى تواند جان 30 نفر مثل من و شما را 
بگيرد، پشت سر بگذارد. اگر غير از اين بود، دريادار 
«ســيارى» به جاى دو روز پيش كه نشان درجه1 
«فتــح» را روى ســينه اش ديد، همــان دهه60 و 
سال هاى جنگ، به نشان عالى شهادت مى رسيد و 
به افتخار جانبازى باالى 70 درصد قناعت نمى كرد. 

 روزى كه بسته بندى شد!
داشت فكر مى كرد تا خمپاره بعدى نخورده كنارش، 
بلند شود، وضو بگيرد و خودش را برساند به سنگر... 
گلولــه بعدى انگار فكرش را خوانــد... خمپاره بود 
يا توپ، معلوم نيســت... موج انفجار او را بلند كرد 
و بُرد به سمت ســنگر... بين زمين و آسمان، درد 
تركش هايى را كه پوســت و گوشت را مى دريدند، 
حس نكرد اما موج انفجار را تشخيص داد كه انگار 
اعضاى بدنش را مى بُريد... خيلى واضح احساس كرد 
گردنش را بريد... در همان حالت حساب كرد اآلن 
نبايد سر داشته باشد... وقتى افتاد كف سنگر، چند 
لحظه اول، ميان خاك و خون حس بدى نداشت... 
خدا را شكر سرش، سرجاى خودش بود! حتى وقتى 
درد و ســوزش، چنگ انداخت بــه بدنش، خيلى 
متوجه وخامت اوضاع نبود... آن هايى كه باالى سرش 
رسيدند اميدى نداشتند تا چند دقيقه ديگر، در بدن 
متالشى شــده فرمانده شــان خون يا روحى باقى 
بماند... مختصر جايى از بدنش اگر سالم مانده بود، 
بين راه، زير آتش دشــمن، عقب وانتى كه چند بار 
كوبيده شد به اينجا و آنجا، آسيب ديد...در بهدارى، 
دكتر «مقيمى» وقتى ديد مجروح زير دستش تكاور 
اســت، فهميد كه با همه لت و پار شدن، از 30 تا 
جانى كه داشته، هنوز چند تايش باقى است... فقط 
توانست دل، روده، اثنى عشر و هرچه را بيرون ريخته 
بود، بسته بندى كند و بفرستد بيمارستان پتروشيمى 
ماهشــهر... عمل هاى مختلف جراحى هم كه تمام 
شد، مدتى طول كشيد تا دكترها موفق شوند امعا و 

احشاى بيرون افتاده و آسيب ديده را از جلوى چشم 
تكاور جمع كنند و برگردانند سرجايش! 

 به درد مهندس شدن نمى خورد
البد به رياضيات عالقه مند بود. واقعاً كسى فكرش 
را نمى كرد جوانى كه ســال 1334 در دهســتان 
«نوبندگان» شهر فســا متولد شده، ديپلم رياضى 
گرفته و شــور و شوق ادامه تحصيل، به دانشجويى 
در رشته كشاورزى قانعش كرده بود، يك سال بعد 
رشته كشاورزى را رها كند و به خاطر عالقه اش به 
مسائل نظامى، سر از دانشكده افسرى در بياورد، تا 
زمان گذراندن دوره تكاورى در نيروى زمينى ارتش 
باشد و پس از آن به نيروى دريايى ملحق شود كه 
مى گويند تكاورهايــش، چند برابر تكاورهاى ديگر 
سختى مى بينند و خاص تر هستند. همان طور كه 
كمتر كسى فكر مى كرد، تفنگدارى كه از نخستين 
روزهاى جنگ، با دسته كوچك تكاورى اش سد راه 
عراقى ها شــد، در خرمشهر كوچه به كوچه و خانه 
به خانه جنگيد و... بيشــتر از 94 ماه در جبهه هاى 
جنگ، خط مقدم و جلوتر از خط مقدم، زنده بماند، 
بعدها دوره دافوس و دوره علوم اســتراتژيك را در 
دانشگاه عالى دفاع ملى بگذراند، كارهاى پژوهشى و 
مطالعاتى بكند، مدرك دكترى بگيرد، استاد دانشگاه 
و روزى هم فرمانده نيروى دريايى بشــود. از جمله 
مسئوليت هاى امير «سيارى» مى توان به فرماندهى 
آموزش تفنگداران دريايى منجيل، فرماندهى تيپ 
يكم تفنگداران دريايى بندرعباس، جانشينى فرمانده 
منطقه يكم دريايى، فرماندهى آموزش تخصص هاى 
دريايى رشــت و منطقه چهارم دريايى نداجا اشاره 
كرد. او پس از 10 سال حضور در جايگاه فرماندهى 
نيروى دريايى، آبان ماه ســال گذشــته به ســتاد 
مشترك ارتش منتقل شــد تا به عنوان جانشين 
معاون هماهنگ كننده، مشــاور نظامــى و معاون 

اجرايى ستاد مشترك ارتش به خدمت ادامه دهد.

 تنها تفنگدار
يك تفاوت با فرماندهان پيش از خودش داشت؛ او 
تنها تفنگدارى است كه توانسته از ميان تفنگداران 
به فرماندهى نيروى دريايى برســد. شايد بر همين 
اســاس، نيروى دريايى زمان او نيز تفاوت يا تفاوت 
هايى را با قبل داشــته است. در دوره فرماندهى او، 
نيروى دريايى با اعزام بيش از 50 ناوگروه به آب هاى 
آزاد با هدف مقابله با پديده دزدان دريايى خليج عدن 
و تأمين امنيت خطوط كشــتيرانى ايران و در كنار 
آن تقويت ديپلماسى دريايى با پهلوگيرى ناوهاى 
ايرانى در كشــورهاى ديگر، نيــروى دريايى ارتش 

از يك نيروى ســاحلى به يك نيروى راهبردى در 
سطح بين الملل و فعال در آب هاى دوردست تبديل 
شــد. ضمن اينكه ورود ناوهاى ايرانى به آب هايى 
چون مديترانه، اقيانوس آرام، اقيانوس هند، دماغه 
نيك و اقيانوس اطلس و عبور از كانال ســوئز يك 
قدرت نمايى از سوى جمهورى اسالمى ايران در برابر 

دشمنانش به شمار مى رود.

 نماى نزديك تر
دريادار «سيارى» را يكى از رسانه اى ترين فرماندهان 
نيروهاى مسلح مى دانند كه تعامل گسترده و مناسبى 
با جامعه خبرى و رسانه اى كشور داشته و نتيجه اش 
هم آشنايى بيشــتر مردم با فرهنگ دريانوردى و 
البته مأموريت ها و اهداف نيروى دريايى بوده است. 
كاله سبز بازنشسته ارتش، در مقام فرمانده نيروى 
دريايى نشان داد كه تكاورها و تفنگداران تنها مرد 
ميدان جنگ هاى مرســوم نيستند بلكه اگر پايش 
بيفتد مى توانند در پيشبرد ديپلماسى نظامى هم 
نقش آفرينى كنند. سفرهاى او به كشورهاى روسيه، 
چين، ايتاليا، مالزى، قزاقستان، آفريقاى جنوبى و... 

اين مدعا را ثابت مى كند.
البته نمى خواهيم همه پيشرفت ها و تغييرات مهم 
نيروى دريايى را به نام او ســند بزنيم، اما واقعيت 
اين است كه ساخت ناوشكن ها و شناورهاى جديد 
نيروى دريايى مانند ناوشــكن جماران، دماوند و... 
همچنين تعميرات اساسى زير دريايى ها و ناوهاى 
غول پيكر در دوره فرماندهى او انجام شــده است. 
برخى ها امير «سيارى» را سردار سازندگى سواحل 
مكران مى دانند. او با توجه به تأكيد فرماندهى كل 
قوا بر اهميت اين ســواحل كه از شرق تنگه هرمز 
تا نقطه صفر مرزى با پاكســتان را شامل مى شود، 
تالش زيادى براى عمران و آبادانى اين مناطق كرده 
و نقــش زيادى در جلب توجه دولت به اين منطقه 

داشته است. 

 املت، تخم مرغ و غيره
خب چه اشــكال دارد در نوشــتن از يك تفنگدار 
باسابقه، گاهى مرتكب زرد نويسى هم بشويم؟ خدا 
وكيلى ريزه كارى ها و مسائل شخصى و غير نظامى 
زندگى يك فرمانده ارشــد، قهرمان و جانباز دوره 
جنگ، جذابيت و شــيرينى اش چند برابر زندگى و 
فعاليت سلبريتى ها نيست؟ بنابراين بخشى از مسائل 
خصوصى زندگى اش را كه مال سال گذشته است، از 
زبان خودش بخوانيد: « سال 1360 ازدواج كردم... 
با همســرم دختر عمو و پسر عمو هستيم... مهريه 
همسرم 5 سكه بهار آزادى به بركت نام پنج تن(ع) 
بود... اهل كمك كردن در كارهاى خانه نيســتم... 
درباره دستپختم بايد بگويم غذاهايى كه بلدم درست 
كنم، همان هاست كه در دوره مجردى در جبهه يا 
در آمــوزش بلد بودم... املــت و تخم مرغ و به قول 
شــيرازى ها دوپيازه آلو... بيشتر از اين ها چيزى بلد 
نيستم... به همسرم نمره 100 مى دهم چون صفر 
تا صد كارهاى خانه به عهده ايشان است... من حتى 
خودم براى لباس خريدن بيرون نمى روم، براى من 
مى خرنــد و مى آورند... گاهى اتفاق مى افتد با خانم 
سينما برويم... تلويزيون را وقتى شب ها برسم خانه 
تا وقتى خوابم نبــرده مى بينم، يعنى حتماً تالش 
مى كنم كه ببينم... معموالً اخبار را مى بينم... حدود 
هشت و نيم اين ها مى رسم منزل و اين جور مواقع با 
چشمان نيمه باز تلويزيون نگاه مى كنم... دو فرزند 
دارم... هر دو دارند تحصيل مى كنند؛ ســروش، در 
مقطع دكتراى دانشگاه تهران، مديريت مى خواند. 
دخترم هم كارشناســى ارشــد برق را در دانشگاه 

اميركبير مى خواند».

 30 تا جان
اينكه يك تكاور ممكن اســت 30 تا جان داشته 
باشــد را باور نكرديد؟ اگر تا حــاال باور نكرده ايد، 
حرف هاى «سيارى» درباره دشــوارى هاى تكاور 

شــدن را بخوانيد: «خيلى سخت اســت... چون 
بايد واقعاً تــالش كنيد تا تخصص هاى مختلف را 
ياد بگيريد. شــما از يك تكاور چه انتظارى داريد؟ 
يك تكاور دريايى كه باز بــا ديگر تكاورها تفاوت 
دارد... ما بايد رزم در كوهستان، در جنگل، در كوير 
و دريا را بلد باشــيم... چترباز هم باشيم و غواص 
خوبى هم باشــيم... همه اين ها را بايد شما داشته 
باشيد. من يك مثال براى شما بزنم؛ در پايان دوره 
تكاور دريايى، مثًال يك پــارو زدن با قايق دو نفره 
داريم، بوشهر تا خارك در دريا 30مايل است، 60 
كيلومتر است كه دونفره با هم پارو مى زنند... يا به 
طور مثال ما يك برنامه اى داريم در آخر كه به آن 
مى گوييم «زنده ماندن»... شــما را 7-6 روز بدون 
غذا، بدون آب در كوه، جنگل و كوير رها مى كنند. 
بايد مسير را پيدا بكنيد، مأموريت را انجام دهيد، 
غذا براى خودتان پيدا كنيد و اسير هم نشويد... يا 
ما روز آخر تكاورى يك دويى را انجام مى دهيم، 30 
مايل مى شود 48 كيلومتر در كوهستان، سراشيبى 
با تجهيزات كامل بايد بدويد. ظرف پنج ســاعت 
و نيم، با پوتين و كوله پشــتى و تفنگ و فانسقه؛ 
اين توانمندى بااليــى از نظر روحى نمى خواهد؟ 
توانمندى به اين نيســت كه حتماً جسم او قوى 
باشــد، فكرش هم بايد قوى باشــد. از نظر ايمان، 
از نظر اعتقاد كه حاال اين ســختى و دشــوارى را 
براى چه داريد تحمل مى كنيد؟ مى خواهيد به چه 
برسيد ؟... در مركز آموزش ما در منجيل مى توانيد 
بياييد حــركات آن ها را ببينيد كه در زمســتان 
سرماى 15 درجه زير صفر، تكاور يخ را مى شكند 
و داخل تونل آب مى رود و از تونل بدون دســتگاه 
عبور مى كند و بعد 20 كيلومتر مى دود. به شكلى 
كه تمام لباس هايش يخ مى زند و با قنداق و تفنگ 
بايد يخ ها را بشكند و آخرش كه به مقصد مى رسد، 
بايد بتواند تير اول، تير دوم و ســوم را حتماً بزند 

وسط هدف...»!
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

توسعه پايدار زير ساخت ها، زير شاخه ها و غيره!
 ايستگاه/ عليزاده درست 
وسط برگزارى همايش مهم 
« نگاهــى بــه راهكارهاى 
توسعه پايدار زيرساخت هاى 
و گسترش  ايجاد  مديريتِى 
منطقــه اى  فرصت هــاى 
در  فرامنطقــه اى  و 

زيرشاخه هاى صنعت توريسم» رفيقم برايم تعريف كرد كه وقتى فرانسوى ها 
«ايفل» را ســاختند و ديدند عجب آهن پاره هشتى شكل و يُغورى از آب 
در آمده، تصميم گرفتند خرابش كنند، اما يكهو متوجه شدند علف به دهن 

بزى شيرين آمده و توريست هاى برج نديده، حسابى ايفل را پسنديده اند!
گفتيم بِخشكى شــانس! آن ها اين جور از يك اسكلت آهن كه به مرحله 
سفت كارى هم نرسيده نان در مى آورند... ولى ما چه؟ مثالً توى مشهد اين 
همه جاذبه گردشگرى داريم،اما كو گردشگر؟ فقط يك عالمه زائر عراقى 
هســتند كه در اصل مى آيند زيارت، و گردشگرى هدف دومشان است و 
اين جورى فقط حرم را شلوغ مى كنند و نمى گذارند دست ما مشهدى ها 

به ضريح برسد!
درحالى  كه اگر توريست واقعى بيايد مشهد، ما ديگر مشكلى نداريم! من، 
خودم از تلويزيون يك مستند خارجى ديدم كه توريستى آمد فلكه ضد، 
پاى همين مجسمه بالدار سياه خودمان و بعدش هم رفت عكاسى هاى دور 
حرم و لباس محلى پوشيد... دوستش هم بود كه فيلم مى گرفت اما هردو 
تايشان مواظبت كرده بودند مبادا يك لحظه،حرم توى فيلم شان بيفتد... 
چرا؟ چون اين خارجى ها فرهنگ گردشگرى شان باالست و مى دانند نبايد 

سمت حرم بيايند و مزاحم زيارت ما بشوند!
عراقى ها كه مى آيند، چون ماشاءاهللا جمعيت شان زياد است،اگر بخواهند 
فقط براى فاميل هاى درجه يك شان هم كه شده سوغاتى ببرند، خودش 
مى شــود يك كانتينر جنس. ُخب طبيعى است مغازه دارى كه اين همه 
جنس بفروشد وقتى عراقى ها پايشان را از در بگذارند بيرون عين افسرده ها 
مى نشيند با خودش فكر مى كند كه ببين چقدر پول ما برايشان بى ارزش 
است كه اين ها هرچه هم جنس گران بخرند باز به نفعشان است... يعنى 
گردشگِر اين جورى، روحيه كاسب هاى ما را هم خراب مى كند! در عوض 
بازارگردى يك توريســت اروپايى، بخصوص اگر خانم با كماالتى باشد و 
چيزى نخرد و مثل چشم و دل سيرها به مغازه ها نگاه كند و فقط از صنايع 
دســتى ما لذت بصرى ببرد و فرياد بزند «Wow! It’s so cute!» كلى 

توى روحيه مغازه دارها اثر مثبت دارد! 
بنابرايــن براى جلب رضايت امام رضا(ع) هم كه شــده، بياييد دعا كنيم 
زائرهاى عراقى كم شوند تا با خيال راحت بتوانيم يك كار درست و حسابى 
براى «توسعه پايدار زيرساخت هاى مديريتِى ايجاد و گسترش فرصت هاى 

منطقه اى و فرامنطقه اى در زيرشاخه هاى صنعت توريسم» بكنيم!

نه+طنز

گزارش از شخص

يك تكاور يعنى 30 نفر
چرا نشان درجه يك فتح روى سينه دريادار «سيارى» نشست؟

روزمره نگارى

ايستگاه/  نوستالژى درد گرفته ام... از بس اين روزها، قدرت خريد محدود 
ديده ام... و والدينى كه براى تهيه نوشت افزار، كيف، كفش و لباس فرم به 
«چه كنم چه كنم» اُفتاده اند. گذشته باز نيستم اما يكى دو روزى است كه 
بد پرت شده ام به دوران بى زرق و برقى و قناعت... به دهه اى كه طعِم مهر 
و شهريور، اين مزه اى نبود! با «گلى» جان و خواهرى آمده ايم خريد... براى 

تنها مدرسه روى خانواده مى خواهيم سنِگ تمام بگذاريم.
مشغول لوازم التحرير گردى ايم... دخترك مان، ميان دنياى پاك كن ها و 
مدادها و دفترها قِل مى خورد و ما هم... ميان كاالهاى وطنى و خارجكى... 
ميان رنگ ها و طرح ها. مغازه ها نســبتاً شلوغ و قيمت ها كامالً رعب آور 
است. هرچه بيشتر مى گرديم، شديدتر دست مان مى آيد كه بازار تحرير 
و سوادآموزى، حكايت قشنگ ترى از بازار طال و سكه ندارد و رقم ها اينجا 

هم روزانه تغيير مى كنند.
به مناسبت دانش آموز شدن «گل ترمه» مى خواهم سورپرايزش كنم، كه 
خودم جلوتر سورپرايز مى شوم. چند بار زيِر باركد هر كااليى را مى خوانم. 
اتيكت قيمت ها باورم نمى شــود. حاِل ناخوش و آشفته بازار به ما سرايت 
مى كند و لبخندمان مى اُفتد و فشارمان. بعد از دو ساعت، نه خواهرى همان 
مادرِ باانرژى و پُرحرف است، نه من همان خاله اى كه تصميمات زيبا در 
َسر داشته. فقط «گلى» جان همان كودك بى دندان هاى پيش است كه 
هنوز دارد فروشگاه را مثل پرنسس هاى بى سواِد شاد، باال و پايين مى رود!

كاش ما هم بى ســواد بوديم. بچه بوديم. نمى دانســتيم دور و برمان چه 
مى گذرد... و تمام دغدغه مان گير كردن ميان شكلك ها و سايزها بود. آن 

وقت شيك و عاشقانه محو مى شديم در زمان و مكان.

مدادرنگى گران است. دفتر گران است. كيف گران است. جامدادى گران 
است. توى صورت خريداران جز ماتى و اضطرار نمى بينيم. يك ُمشت پدر 
و مادر مســتأصل و ُمردد كه از فروشنده مى شنوند كجاى كاريد عزيزان، 
بار تازه كه بيايد قيمت ها دوبل و سوبل و چوبل خواهد شد. در اين وانفسا، 
تــازه يادم مى اُفتد كه براى گلى از چرايى خريد كاالى ايرانى اصالً حرف 
نزدم. مگر تعّدد خارجى هاى لوكس و جذاب و من را بخر، اجازه مى دهند! 
با صدها قربان صدقه الكچرى به گلى از همه جا بى خبر مى فهمانيم بايد 
فردا بياييم براى خريد. تا باقى اهل خانه در جريان ارقام گزنده قرار بگيرند.

شهريور نوشت: با تحريم، نوســانات دالر، احتكار، روند صعودى، عدم 
ترخيص كاال از گمرك و كارخانجات كم توليد؛ امسال شهريور زياد بوى 

مهر نمى دهد!

نوستالژى درد 
گرفته ايم

 رقيه توسلى  

زير آسمان شهر

ســفره غم، پهن اســت... اين بار اشك هامان - 
بى نى و تنبــور - در خانه اى ســماع مى كنند 
كه «دنيا» ى 6 ســاله اى دارد... سوخته كالبد، 

سوخته قلب، سوخته خاطرات!
آقاى همســر، ســخت تعريف مى كند و نمى كند 
«دنيا معتمدى» را... مى گويد با مديران بهزيستى و 
آقاى فرماندار و همكاران رسانه اى رفته اند به خانه 

پدربزرگ ساروى تا ديگر خودشان نباشند.
گوش شــده ام پــاى روايتى كه يــك درميان، 
شعله هاى سركش آتش دارد و دختركى كه 50 
درصد درد دارد... 50 درصد زنده اســت... پاى 
قصه اى كه عمه و عمو دارد... لباس ســوختگى 
دارد... پين هاى بينى كه توى چشــم مى زند و 
طبيبانى كه دســتمزدى نخواسته اند و عاشقانه 

در ميدان ماندند.
بعد ربع ســاعتى پازل هــاى زندگينامه متالطم 
«دنيا» را مى چينم كناِر هم و به آقاى همسر ُزل 
مى زنم كه دارد با تَه لبخندى از ويلچرنشينى 9 
ماه پيش و راه رفتن امروز دخترك مى گويد. از 
عروســك هايش، از آغوِش نوازشگرانه اقوام و از 

خانه اى كه همه آنجا، نوه نوازى مى كنند.
عجيب دستم آمده كه تلخ تر از تلخ هم پيدا مى شود، 
عميق تر از عميق... مى فهمم «دنيا»، بازمانده حادثه 
انفجار گاز اســت... همان نيمه شب آذرماه 96 كه 
شعله ها به خانه شان هجوم آوردند و والدينش را با 
خــود بردند... و او ماند با جهاِن كودكانه اى كه بوى 
سوختن مى دهد... با شادى ها و خنده هاى گمشده 

و با آلبوم عكسى كه خاكستر شد.
متأثر شــده ايم بــراى 6 ســاله پُررنجى كه در 
كودكــى، قــّد هزار ســال تب كرده اســت! از 
جراحى ها و داروها و خاطره ها كه رحم سرشان 
نمى شود... ســنگين اند... يادشان مى رود طرِف 
حسابشــان آدم كوچكى است... 6 ساله اى است 
كه دلش خاله بازى با لباس هاى گلداِر دخترانه 
مى خواهد نه زمختى لباس ســوختگى... دلش 
مــادرى مى خواهد كه برايش الاليــى بخواند... 
دلش گاززدن ســيب مى خواهــد... اما آخر چه 
جــور، وقتى دهــان كوچكش را بارها دســِت 

جراحان سپرده!؟
آقاى همسر مى رود پشت پنجره مى ايستد و به 

خيابان نــگاه مى كند وقتى دارد از فيزيوتراپ ها 
و تزريقــات كورتــون و روان درمان ها مى گويد. 
از ســختى تنفس و مراقبت هــاى ويژه اين كم 
سال پُرتحمل. از سوختگى شديد. از هزينه هاى 
گزافى كه آن ها را دســت به دامــان مالقات با 
وزيربهداشت كرده. از پروسه درمانى كه گرگان 
و تهــران دارد. از لباس ســوختگى 15 ميليون 
تومانى، از جراحى پالســتيك، ليــزر درمانى و 

پروسه نامشخص معالجه.
مچاله مى شوم گوشــه اى... حاِل قلبم بد است... 
ثانيــه هايم پُر از «دنيا» شــده اســت... همان 
دنيايــى كــه عمه اش بــراى خبرنــگاران درد 
دل مى كنــد: نوســان هاى ارزى، قيمِت لباِس 
سوختگى را برده باال... دنيا در سن رشد است و 
بايد هر دوماه، يك لباِس ضِد درِد تازه بپوشد... 

لباسى كه پولش در وسعمان نيست.
مى روم ســراغ كمد... براى چشم هاى خيسمان 
دســتمال كاغذى مى آورم و بــراى همدردى، 
دفترچه حســابى كه تازه وام صندوق خانوادگى 

را ريخته ايم آنجا.

پى نوشت يك: اى عندليب خو كن با خاِر غم 
كه هرگز / بوى گِل مروت، زين بوستان نيايد

پى نوشت دو: اگــر دوست داريد حامى باشيد، 
اين شــماره كارت شــما را به «دنيا معتمدى» 
مى رساند: بانك ملى - 6037997444104609

روايتى از جهاِن 
سوخته «دنيا»

سفره عشق 
پهن است

ايســتگاه / همزمان با انتشار خبر 
تشــييع 135 شــهيد گمنــام دفاع 
مقــدس، كاربران فضــاى مجازى با 
هشــتگ #ميهمان_داريم به پيشواز 
آنان رفتند. قرار است مراسم تشييع 
اين شــهيدان در روز پنجشــنبه 22 
شهريور  ماه در تهران برگزار شود. در 
ادامه تعدادى از پست هايى را كه اين 

كاربران منتشر كردند، مى خوانيد: «شهادت قسمت ما مى شد  اى كاش، شهدا 
خيلى دلم گرفته، دلم از زمينيان گرفته. يك شب از آسمان صدا كنيد. يكى 
مثل شما و شهيد مسلك مى خواهم. نامدارترين شهدا شهداى گمنام هستند. 
روحشان شاد و راهشان پر رهرو باد....ميهمان داريم چه ميهمانانى، ميهمانانى 

از ديار عشق، ميهمانانى از عطر گل محمدى، ميهمانانى از جنس يار...».

ايســتگاه / اقدامات اخير معترضان 
شهر بصره كه جمعه گذشته با حمله 
و به آتش كشــيده شدن كنسولگرى 
ايــران در اين شــهر همراه بــود، با 
واكنش هاى زيادى روبه رو شــد. اين 
خشونت ها از چندى قبل موج ناآرامى 
را در اين شهر عراق به وجود آورده بود. 
بسيارى از سودجويان با ماهيگيرى از 

آب گل آلود، اين ماجرا را به ماجراى شايعات حضور جوانان عراقى در ايران 
پيوند داده و آن را دستاويز تفرقه افكنى ميان ايران و عراق كردند. حاال برخى 
دانشجويان عراقى در تهران با محكوم كردن حوادث بصره با شيرينى و گل از 
دوستان ايرانى شان دلجويى كردند كه تصاوير اين واكنش دانشجويان عراقى 

را مشاهده مى كنيد.

ايستگاه / چند روز پيش على مطهرى 
گفــت: «نگاهى بــه قطعنامه پنجمين 
اجالس رســمى مجلس خبرگان نشان 
مى دهد كه مجلس خبــرگان به كلى از 
مسير قانونى خود خارج شده و وارد حوزه 
اختيارات مجلس و دولت شده است. ورود 
به موضوع بازار ارز و سكه چه ارتباطى با 
وظايف اين مجلس دارد؟ حال كه مجلس 

خبرگان به وظيفه اصلى خود نمى پردازد بهتر است از برگزارى اجالس هاى خود 
كه موجب استهالك بيت المال است صرف نظر كند»! احمد فراهانى، نماينده مردم 
قم در مجلس هم در پاسخ به آقاى مطهرى در توييتر نوشت: «جنابتان كه عمدتاً 
دغدغه تان خانم رهنورد و آقايان موسوى و كروبى است! حال كه خبرگان ناچاراً! 

به جاى شما دغدغه معيشت مردم را دارند، جاى تشكر ناراحت هم هستيد»؟

به جاى تشكر، ناراحتيد؟ميهمان داريم چه ميهمانى...

مجاز آباد

دلجويى از ايرانيان با گل و شيرينى

نام من احمد است، ريز احمد!
ماهنامه جى كيــو در مصاحبه اى 
اختصاصى به سراغ يكى از بازيگران 
مشهور اين روزها، با اصالتى از مركز 
آسيا يعنى «ريز احمد» رفته است. 
وى كه نــام كاملش رضوان احمد 
اســت و اصالتى پاكستانى دارد، با 
بازى در فيلم هايى مانند «شبگرد» 
و «ونــوم» و همين طــور چندين 
سريال مطرح تلويزيونى، آينده اى 
درخشــان را از خود بــه نمايش 
گذاشته است. احمد آن قدر خوب 
بوده كه كمپينى براى او به وجود 
آمده كه درخواست دارند وى بازيگر 

آينده سرى فيلم هاى جيمز باند باشد! جى كيو همچنين مصاحبه اى با 12نفر 
كه سابقه قتل عام داشتند، كرده و از آن ها پرسيده چه عاملى مى توانست سبب 

شود كه به اين جنايت دست نزنند؟

انسان هاى اوليه زير ذره بين
ماهنامه علمى نيچــر، يافته هاى 
جديد زيست شناسان در خصوص 
انســان هاى اوليه را زيــر ذره بين 
برده اســت. اين نشريه در گزارش 
خود با تيتر «پيوند باستانى انسان» 
مى گويد، اولين نسل از انسان هاى 
نژاد  مادرهــاى  حاصــل  امروزى 
بزرگ  اوليه  (انسان هاى  نئاندرتال 
جثــه و ســازگار با هواى ســرد) 
دنيســووا  انســان تبار  پدرهاى  و 
(انسان هاى اوليه كه با انسان هاى 
خردمند رابطه داشتند) بوده است. 

نيچر همچنين در مقاله اى با عنوان «اســتراتژى بقا» از كشف مجموعه اى از 
پروتئين ها خبر داده كه مى تواند انسان ها را در مقابل ماالريا سالم نگه دارد.

كاهش تعداد خرگوش هاى جهان
ماهنامه وايلد اليف (حيات وحش) 
در گزارشــى به افت شديد تعداد 
خرگوش ها در جهــان مى پردازد 
و اين آمار تأســف آور را براى بشر 
و حتى اســتفاده هاى پزشــكى و 
آزمايشــگاهى كــه از خرگوش ها 
اين  مى شــود، خطرناك مى داند. 
نشريه گزارشى نيز در مورد حيوان 
«كيوى» منتشر كرده است، حيوان 
جالبى كه فقط در كشور نيوزيلند 
پيدا شــده و نماد اين كشــور نيز 
هست. وايلد اليف مقاله اى نيز در 
خصوص گونه اى از شامپانزه ها به 

نام بونوبو منتشــر كرده و توانايى هاى باالى آن ها در برقرارى روابط اجتماعى 
مثبت با همسايگان خود را، الگويى براى بشر مى داند.

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

 نفر
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