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حوادث ايران

يك زندانى، تك رقمى كنكور شد

باشگاه خبرنگاران: زندانى محكوم به قصاص نفس زندان 
رجايى شهر با شركت در آزمون كارشناسى ارشد سال 97 
در رشته مهندسى پزشكى دانشگاه تربيت مدرس پذيرفته 
شد. مددجو «الف.ع» از مددجويان زندان رجايى شهر كه 
به جرم قتل و با محكوميت قصاص نفس در حين تحمل 
5 سال حبس، در آزمون كارشناســى ارشد 97 شركت 
كرد و در آزمون كارشناسى ارشد رشته مهندسى پزشكى 
دانشگاه تربيت مدرس قبول شد.مصطفى محبى، مدير كل 
زندان هاى استان تهران ضمن اينكه انگيزه درونى و اميد 
به زندگى اين مددجو را ستودنى دانست، گفت: با وجود 
هجمه هاى معاندين و معارضين خارج و داخل كشور در 
حوزه قوه قضائيه و بخصوص زندان ها كه پايانى نداشته و 
ندارد، اين گونه فعاليت ها و موفقيت هاى تربيتى و آموزشى 
توسط مددجويان در زندان ها مى تواند پاسخ خوبى به بوق ها 

و كرنا هاى به ظاهر حقوق بشرى آنان باشد.
وى در ادامه افزود: عالوه بر مددجوى مذكور دو تن ديگر از 
مددجويان زندان هاى استان نيز در دانشگاه پيام نور در مقطع 
كارشناسى ارشد رشته حقوق پذيرفته شده اند. اين درحالى 
است كه باشــگاه خبرنگاران اعالم كرده است مددجوى 
مذكور در كنكور رتبه تك رقمى را كســب كرده اســت.

نرم افزار جعلى 
عامل دستبرد 240 ميليونى 

خط قرمز: كارشناسان پليس فتا عامل برداشت غيرمجاز 
240 ميليون تومانى را در نيشابور به دام انداختند.

فرمانده انتظامي نيشابور در تشريح اين خبر گفت: در پى 
شكايت يكى از شهروندان نيشــابورى مبني بر برداشت 
غيرمجاز 240 ميليون تومان از حساب بانكى وى، توسط 
فردى ناشناس، موضوع شناسايى سارق يا سارقان احتمالى 
مجازى در دستور كار پليس فتا اين فرماندهى قرار گرفت.

سرهنگ حسين دهقان پور افزود: كارشناسان پليس فتا 
پس از بررسى دقيق اظهارات شاكى پرونده و تحقيقات 
پليسى متوجه شدند فردي طي پنج فقره تراكنش بيش 
از 240 ميليون تومان به صورت خريد اينترنتي از حساب 
شاكي برداشت كرده اســت.وى تصريح كرد: كارآگاهان 
پليس فتا در ادامه تحقيقات به عمل آمده و اشراف اطالعاتى 
متهم 32 ساله را شناسايى و با هماهنگى قضايى در يك 
اقدام ضربتي دستگير كردند. اين متهم در مواجهه با ادله 
و مستندات پليس به بزه ارتكابى اعتراف و در اظهاراتش 
گفت كه شاكي پس از دانلود يك نرم افزار در فضاي مجازي 
اطالعات و رمز دوم كارت خود را در يك درگاه جعلي وارد 
كرده و متوجه جعلي بودن نرم افزار و درگاه نشده بود و من 
پس از سرقت اطالعات كارتش، اين مبلغ را برداشت كردم.

 جنايت براى چند حلقه النگو

باشگاه خبرنگاران: راز ناپديد شدن زن ميانسال در غرب تهران پس از 
12 روز با اعتراف هاى سرايدار ساختمان فاش شد.

ششم شهريور ماه گذشته مرد ميانسالى به كالنترى 140 باغ فيض رفت 
و از ناپديد شدن همسرش خبر داد.

او گفت: همسرم، شقايق حدود ساعت 3 بعد از ظهر روز مذكور به قصد 
خريد از بازار ميوه و تره  بار از خانه خارج شد، اما بعد از آن ديگر از او خبرى 

ندارم و هر چه با تلفنش تماس مى گيرم پاسخگو نيست.
به دنبال شكايت مرد ميانسال، تحقيقات براى يافتن شقايق آغاز شد. در 
نخستين گام كارآگاهان به بررسى دوربين هاى مداربسته مسير خانه تا 
بازار ميوه و تره بار پرداختند. در بازبينى دوربين هاى مداربسته مشخص 
شد شــقايق روز حادثه همراه يك مرد وارد مجتمعى مسكونى در همان 
نزديكى شده است. با به دست آمدن آدرس ساختمان مسكونى و تصوير 
مرد سرايدار كارآگاهان جنايى راهى محل شدند. تحقيقات نشان مى داد 
كه مرد سرايدار كه از اتباع خارجه است، براى انجام امورات محوله اتاقكى 
براى استراحت و زندگى در اختيار او قرار دارد. همچنين كارآگاهان در 
ادامه تحقيقات پليسى اطالع پيدا كردند كه ســرايدار ساختمان به نام 
«عبداهللا» بدون هرگونه مجوز اقامت قانونى در كشــور است و به صورت 
غيرقانونى وارد كشور شده اســت. اين درحالى بود كه عبداهللا بتازگى از 
مديريت ساختمان خواسته بود تا با او تســويه حساب كند و قصد ترك 

محل را داشت.
كارآگاهان ضمن هماهنگى هاى قضايى بــا بازپرس جنايى راهى اتاقك 
سرايدارى شــده و پس از تفتيش محل، طالهاى زن ميانسال را كشف 
كردند. با كشف طالها، بازپرس ســجاد منافى آذر دستور بازداشت مرد 

سرايدار را صادر كرد.
بدين ترتيب عبداهللا 18 شهريور دســتگير شد و در ادامه به قتل شقايق 
اعتراف كرد. او گفــت: وقتى مقتول را ديدم برق طالهايش چشــمم را 
گرفت. در يك لحظه وسوسه شدم و جلو رفتم و او را به بهانه اى به داخل 
ساختمان كشاندم و سپس ضربه اى به سرش كوبيدم. باهم درگير شديم 
و در اين حين سرش را به زمين كوبيدم. وقتى متوجه شدم مرده است، 
شبانه باغچه اى را كه در ضلع جنوبى خانه بود و كسى به آنجا رفت و آمد 
نداشت را براى مخفى كردن جسد كندم. يك ســاعت بعد هم جنازه را 
داخل باغچه دفن كردم. در ادامه مى خواستم طالهاى مقتول را بفروشم 

كه دستگير شدم.
با اعتراف متهم به ارتكاب جنايت و مدفون كردن جسد در باغچه مجتمع، 
بازپرس شعبه سوم دادســراى امور جنايى تهران و تيم تحقيق در محل 

حاضر شده و با راهنمايى هاى قاتل جسد زن ميانسال كشف شد. 
ســرهنگ كارآگاه على وليپور گودرزى، معاون مبارزه با جرايم جنايى 
پليس آگاهى تهران بزرگ، با اعالم اين خبر گفت: در ادامه رسيدگى به 
اين پرونده و با توجه به كشف جســد مقتول، پرونده با موضوع قتل عمد 
تشكيل و متهم نيز با قرار بازداشت موقت در اختيار اداره دهم ويژه قتل 
پليس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفته اســت و تحقيقات در اين زمينه 

ادامه دارد.

خط خبر
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عقيل رحمانى:خبر حمله بــه يك روحانى 
مشــهدى چند روز پيش در فضاى رسانه اى 
دست به دســت پيچيد، در اين ميان اخبار و 
اطالعات گوناگونى منتشــر شد كه هيچ كدام 

منبع رسمى نداشت.
در حالى كه برخى منابع اين حادثه را حمله به 
يك روحانى عنوان مى كردند، براى اطالع دقيق 
از ماجرا و پيگيرى هاى قضايى انجام شــده در 
اين زمينه با معاون سياسى و امنيتى دادستان 
عمومى و انقالب مركز استان خراسان رضوى 

تماس گرفتيم.
قاضى حســن حيدرى در تشــريح ماجرا به 
خبرنگار ما گفت: بنده از شب جمعه گذشته به 
محض اطالع از واقعه به جد پيگير ماجرا بوده و 
همچنان هم پيگيرى هاى قضايى ما با قدرت و 

بدون وقفه ادامه دارد.
اين مقام قضايى تصريح كــرد: در اين زمينه، 
هم دادستان محترم مشهد دستورات ويژه اى 
صــادر كرده اند. حتى دادســتان محترم ويژه 
روحانيت هم به موضوع ورود و دســتوراتى را 

صادر كرده اند.
قاضى حيدرى به نحــوه مجروحيت اين طلبه 
مشهدى هم اشــاره كرد و دراين باره گفت: بر 

اساس اطالعات به دســت آمده كه همچنان 
هم در حال بررسى است، درحالى كه روحانى 
مذكــور در اطراف كوچــه باغ عنبــر داخل 
خودرو اش حضور داشــت، فردى به او نزديك 
مى شود و عنوان مى كند «سؤالى دارم» و در يك 
لحظه هم ضربه اى را به بدن وى وارد مى كند و 

متوارى مى شود.
در اين زمينــه فرضيه هايى هم وجــود دارد 
كه ما برحســب وظيفه اى كه در قبال تمامى 
شهروندان داريم موضوع را رسيدگى خواهيم 

كرد.
وى ادامه داد: به هر حال ايشان يك ُمبلغ دين 
بوده و دغدغه دين را دارد. در كنار آن هم ايشان 
يك شهروند و صاحب سه فرزند است، وظيفه 
ما هم همان طور كه گفته شد پيگيرى سريع و 

قاطع ماجرا است.
معاون سياســى و امنيتى دادستان مشهد در 
مورد شناسايى عامل حمله به روحانى مشهدى 
هم عنوان كــرد: در اين زمينــه هنوز فردى 
دستگير نشــده است، اما دســتورات ويژه اى 

در اين زمينــه صادر و در اختيــار پليس هاى 
تخصصى قرار گرفته است. 

در ادامه بــراى اطالع از وضعيت جســمانى 
«محمد تواليى» با روابط عمومى بيمارستان 
قائم هم تمــاس گرفتيم كه طوســى در اين 
زمينه گفت: فرد مذكور دوشنبه شب گذشته 
با تشخيص آمبولى (انســداد شريان به وسيله 
يك جســم متحرك) از بيمارستان امدادى به 

بيمارستان قائم منتقل شد.
مدير روابط عمومى بيمارستان قائم ادامه داد: 
دليل انتقال هم نياز به پزشك تخصصى قلب و 
ريه بوده است.در ادامه فرد حادثه ديده توسط 
دكتر عليزاده جراح قلــب، مورد عمل جراحى 

قرار گرفت. 
وى افزود: پس از آن هم طبق روال عمل هاى 
جراحى بيمار به بخش آى سى يو منتقل شده 
است. وى ضمن تكذيب ماجراى مرگ مغزى 
طلبه مشهدى افزود: ايشــان حال نامساعدى 
دارد و در اين رابطه خانم دكتر مرادى كه فوق 
تخصص  آى سى يو هستند به كادر درمانى وى 
اضافه شده اند و روند درمانى را به دقت دنبال 
مى كنند. ما هم دعا مى كنيم كه ايشان بتواند 

بحران پيش آمده را پشت سر بگذارد.

جزئيات تازه  از ماجراى حمله به روحانى جوان درمشهد
معاون دادستان مشهد: دستورات ويژه اى براى شناسايى عامل اين اقدام صادر شده است

رحمانى: باند چهار نفره زورگيرى در پوشش 
مسافر معرو ف به «مهرنوش» كه خودروهاى 
مســافركش شــخصى را هــدف اقدام هاى 
مجرمانه خود قرار مى دادند، متالشى و تمامى 
اعضاى باند كه يك زن و ســه مرد بودند هم 

دستگير شدند.
هنــوز آفتاب بر نيامــده بود كــه مردجوان 
خــودش را به كالنتــرى رســاند و ماجراى 
زورگيرى در نيمه شب را براى مأموران شرح 

داد. 
باتوجه به حساسيت موضوع، پرونده قضايى 
در اين خصوص تشــكيل و به شــعبه 203 

(ويژه سرقت) دادسراى مشهد ارجاع شد.
از همين رو بازپرس ترابيان شاكى را فرا خواند 
تا واقعه را مو به مو شــرح دهــد و گفته هاى 
خودش را مكتوب كند. مالباخته دراظهاراتش 
گفت: حدود ســاعت چهار صبح در نزديكى 
پل فجر، ســه مرد و يك زن را كــه به عنوان 
مسافر كنار خيابان ايستاده بودند، ديدم؛ من 
هم كه به دليل مشــكالت مادى با خودروام 
شب ها مسافر كشى مى كنم، جلوى پاى آن ها 

توقف كردم.
زنى كه همراه آن ها بود، عقب تر ايستاده بود 
و يكى از ســه مرد جلو آمد و خواست كه به 

صورت دربستى آن ها را تا بلوار الدن ببرم.
كرايه را طى كردم و يك مرد جلو و بقيه روى 
صندلى عقب خودرو نشستند. از پل فجر به 
سمت ميدان صدا وسيما و از آنجا به فكورى 
رفتم تا ســريع تر به مقصد برســم. بين راه 
متوجه شدم فردى كه جلو نشسته، رفتارش 
خيلى مشكوك اســت، اما توجهى به ماجرا 

نكردم.
هنوز به وســط بلوار فكورى نرســيده بودم، 
نفرى كه جلو نشسته بود، مسير را عوض كرد 
و از من خواست به سمت بلوار نماز بروم. وقتى 
وارد بلوار نماز شديم از هيچ خودروى ديگرى 
خبرى نبود. كمى ترســيده بودم، اما باخودم 
گفتم كه آن ها خانواده هستند. غرِق در همين 
افكار بودم كه ناگهان مردى كه پشــت ســر 
من نشســته بود به من حمله كرد و سرم را 
دودســتى گرفت و به عقب كشيد. نفرى هم 
كه جلو نشسته بود، يك چاقوى بزرگ روى 

گلوى من گذاشــت و در حالى كه آن را روى 
بدنم فشار مى داد، گفت بزن كنار!

من هم كه ترســيده بودم، خودرو را متوقف 
كردم. همزمان با توقف خودرو مرا از خودرو 
پايين انداختند و شروع به گشتن جيب هايم 
كردند و 70 هزار تومان وجه نقد و گوشــى 

تلفن همراهم را به سرقت بردند.
من فكر كردم ديگر دست از سرم برمى دارند، 
اما اشتباه بود چراكه آن ها با تهديد مجبورم 
كردند از خودرو دور شــوم. بعد هم خودروى 
پرايد من را سرقت كردند و با خود بردند و مرا 

همان جا رها كردند.
بازپرس ويژه شعبه ســرقت دادسراى مشهد 
پس از بررســى پرونده، دســتور شناسايى 

اعضاى باند«مهرنوش» را صادر كرد.
تحقيقات پليســى در اين زمينه آغاز شــد. 
چند روز بعد هم خــودروى پرايد مالباخته 
در روســتاى امرغان در حالى كشف شد، كه 
تاجايى كه امكان داشته، سارقان لوازم خودرو 

را باز كرده بودند.
اقدام هاى پليسى ادامه داشت تا اينكه امتداد 

يكى از سرنخ هاى به دست آمده به يك عضو 
باند رســيد. با دســتگيرى فرد مذكور همه 
چيز مشخص شــد چراكه متهم زمانى كه با 
مالباخته رو به رو شــد، فهميــد كه هيچ راه 
فرارى برايــش باقى نمانــده و ديگر اعضاى 

باند«مهرنوش» را معرفى كرد.
بادســتگيرى ديگر زورگيران در تاريخ دهم 
شهريور ماه، معلوم شد كه تمامى آن ها معتاد 
هستند و خودروى مالباخته را هم 500 هزار 

تومان به يك مالخر فروخته اند.
باتوجه به اينكه چهار متهم دســتگير شده 
بصراحت زورگيرى در پوشــش مســافر را 
پذيرفتند، بازپــرس ترابيان دســتور داد تا 
متهمان به صورت موقــت در اختيار پليس 
آگاهى قرار بگيرند تا ديگــر جرايم احتمالى 

آن ها نيز كشف شود.
از ســوى ديگر بررســى هويت متهمان در 
ســامانه جامع اطالعات دســتگاه قضايى به 
اين جا ختم شــد كه جرايم متعددى ازقبيل 
سرقت خودرو، جعل و كالهبردارى در سوابق 

آن ها ديده شد.

اعضاى باند «مهرنوش» طعم زندان را چشيدند 

زورگيران مسافر نما در آخر خط

با مجيد قيصرى كه روايتش از يك روز زندگانى پيامبر 
در رمان «سه كاهن» جايزه ادبى «اوراسيا» را گرفته است

از رونويسى در ادبيات دينى عبور كنيم

تيم ملى با مسئله اى خطرناك روبه روست 

كى روش: دربرابر حرف هاى تفرقه آميز 
ساكت نمى مانم

پس از پنج دهه فعاليت هنرى
حسين عرفانى 
دوبلور پيشكسوت درگذشت
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مردم

پيشنهاد سفر

دومين ديوار دفاعى دنيا بعد از ديوار چين
در گرگان است

شاهكار هوش و مهندسى ايرانى
قبل از اين  كه قيمت دالر ســربه فلك بكشــد و ســفر خارجى تبديل به 
يك آرزوى دســت نيافتنى شــود، خيلى ها چند هزار يــوآن يا دالر خرج 
مى كردند و مى رفتند چين كه هم گشــتى در بازار بنجل  فروشان آن  جا 
بزنند و جنس هايشــان را بار كنند و بياورند ايران تا سود كنند، هم نگاهى 
به جاذبه هاى تاريخى اين كشــور و از همه مهم تر ديوار چين بيندازند كه 
كلى افســانه در موردش ساخته اند و مى گويند از كره ماه ديده مى شود يا 
بّناهايش را بين ديوارهاى آن دفن كرده اند و.... طبق معمول اين جا هم مثل 
بازى هاى آسيايى و المپيك، چينى ها اول هستند. يعنى اولين و بزرگ  ترين 
سد دفاعى جهان مال آن هاســت و هيچ ان ُقلتى هم نمى توان به آن وارد 
كرد. اما دومين سد دفاعى دنيا، حدود 6053 كيلومتر با اولى فاصله دارد و 
در گرگاِن خودمان است. ديوارى كه اتفاقاً يكى از سازه هاى دفاعى مشهور 
جهان اســت كه به عنوان يك شاهكار از هوش ايرانيان از آن ياد مى شود و 
خيلى بعيد اســت اسمى از آن شنيده باشيد، چه برسد به اين كه آن را از 

نزديك هم ديده باشيد. 

سرزمين ايران در قسمت شمال شــرقى خود، ميزبان ديوار طويلى است 
كه سيستم دفاعى ايرانيان در گذشته را نمايش مى دهد. امنيت و آسايش، 
ارمغان ارزشمند اين ديوار براى گذشتگان بوده و امروز شكوه كم نظيرى را 

در چشمان بينندگان به تصوير مى كشد.
اين ديوار 200 كيلومترى بعد از ديوار چين، رتبه دوم را در ميان ديوارهاى 
دفاعــى جهان و رتبه اول را از نظر بزرگــى در ميان ديوارهاى آجرى دنيا 
داراست. ديوار بزرگ گرگان، طوالنى  تر از ديوار هادريان كه توسط امپراتور 
هادريان در مرز انگلستان و اسكاتلند ساخته شده، بوده و هزاران سال كهن تر 
از بســيارى از بخش هاى امروزى ديوار چين است. احتمال مى رود كه اين 
ديوار، سومين ديوار بزرگ تاريخى است كه نام آن پس از ديوار چين (بيش 
از6000 كيلومتر) و ديوار سميز آلمان (به طول 548 كيلومتر) قرار مى گيرد.

اگــر قدمت اين ديوار را در نظر بگيريم باز هم نــام آن در ميان ديوارهاى 
تاريخى دنيا مى درخشــد و پس از ديوار چين و ديوار آنتونى قرار مى گيرد. 
شكى نيست كه اين بنا طوالنى  ترين اثر معمارى تاريخى ايران است كه طى 
90 سال ساخته شده اســت. همه اين مسائل موجب شده كه ديوار بزرگ 
گرگان در تاريخ 29 تيرماه سال 1378 با شماره 2345 به ثبت ملى برسد.

اين ديوار نمونه بارزى از به كارگيرى مصالح بوم آورد اســت و توليد خشت 
و پخت آن در كوره هاى آجرپزى در حاشــيه همين ديوار صورت گرفته. با 
توجه به ويژگى هاى منحصر به فردى كه در ساخت اين ديوار ديده مى شود، 
به جرئت مى توان گفت كه ديوار گرگان مستحكم ترين ديوار دفاعى حاصل 

دست معماران ايرانى است.
آنچه امروز از ديوار بزرگ گرگان باقى مانده تنها بخش كوچكى از آن است 
كه به وسيله كاوش هاى كارشناسان سر از ميان خروارها خاك بيرون آورده 
است. بررسى هاى باستان شناسى اين موضوع را ثابت مى كند كه مهندسى 
ايران و امپراتورى ساسانى رقابت تنگاتنگى با مهندسى امپراتورى روم داشته 
و در مواردى نيز اصولى برتر را به كار بســته اســت. شواهد نشان مى دهد 
كه اين ديوار بر اســاس يك طرح از پيش آماده شــده و در طول يك دوره 
94 ســاله احداث شده است. آنچه اكثر تاريخ نگاران بر آن اتفاق نظر دارند 
اين است كه بناى اين ديوار و ساخت و بازسازى آن به انوشيروان ساسانى 
(579- 531 ميالدى) بــاز مى گردد. گرديزى، تاريخ نگار ايرانى، در كتاب 
زين الخبار آغاز احداث ديوار را به يزدگرد اول و اتمام بناى آن را به انوشيروان 
نسبت مى دهد. عده اى ديگر هم معتقدند كه پسر بهرام گور ساسانى ساخت 

بناى ديوار را آغاز كرده و شاه پيروز ساسانى آن را به پايان رسانده است. 
بسيارى از كارشناسان نيز بر اين عقيده اند كه ديوار گرگان و ديوار چين در 
يك زمان و براى مقابله با هجوم مهاجمانى از قبايل صحرانورد به نام هپتال ها 
از شــمال ساخته شده اســت. اين قوم مهاجم بر طبق قواعد ايلى زندگى 
مى كردند و به دنبال مراتع بهتر، مرزهاى شمالى ايران را مورد تاخت و تاز 
قرار مى دادند. باستان شناسان داخلى و بريتانيايى با نمونه  بردارى و آزمايش 
خاكسترها و زغال هاى برجاى  مانده در كوره هاى آجرپزى در نزديكى ديوار، 
قدمت آن را قرن پنجم و ششم ميالدى تخمين زده اند. آجرهاى سرخ رنگ 

اين ديوار حكايت از قدمت آن ها در دوره ساسانى دارد.
اين مطالعات نشان مى دهد كه پادشاهان ساسانى توسط اين ديوار نفوذ به 
سرزمين ايران در فواصل كوهستان هاى قفقاز و خط ساحلى درياى مازندران 
را غيرممكن كردند تا بتوانند با امپراتورى روم شرقى از يك سو و قوم هون 
و ديگر اقوام شــمالى از سوى ديگر مقابله كنند. يكى از پادشاهان ساسانى 
به نام پيروز در سال هاى 459 تا 484 ميالدى مقارن با زمان نبرد با هون ها 
مدتــى را در منطقه گرگان بوده اســت و بنابراين مى توان گفت كه وى يا 
پادشاه ديگرى از همين سلسله در دوره قبل يا بعد از او به منظور محافظت 

از دشت گرگان به ساخت اين ديوار مشغول شده است. 
نخستين پژوهش سازمان يافته در مورد بناى ديوار توسط ژاك دمرگان در 
1275 خورشيدى انجام شد. سپس آرن، باستان شناس فرانسوى، در سال 

1312 بخشى از ديوار را شناسايى و معرفى كرد.
باستان شناسى آمريكايى به نام اريك اشــميت كه در سال هاى 1315 و 
1316 با هواپيماى خود اقدام به تهيه عكس هاى هوايى از نقاط باســتانى 
ايران كرده بود، به طور اتفاقى در منطقه گرگان ديوار سرخى را ديد كه از 
درياى خزر به سمت كوه هاى گليداغ كشيده شده است. او عكسى را از اين 
ديوار تهيه كرد و سرآغازى را براى تحقيقات باستان شناسى داخلى و خارجى 
بنيان نهاد. پس از او محمد يوسف كيانى در سال 1350 با پرواز بر فراز ديوار، 
عكس هايى از آن تهيه كرد و طول ديوار را 175 كيلومتر با 32 قطعه وابسته 
تخمين زد. در سال 1378 هم جبرئيل نوكنده بررسى هاى خود را بر روى 
بخشى از مسير ديوار گرگان در محدوده شهرستان گنبد كاووس، آغاز كرد و 
توانست اسناد و مدارك تاريخى ارزشمندى را به دست آورد. در همين سال 
با شروع ساخت سد گلستان و قرارگيرى بخشى از مسير ديوار در محدوده 
كانال آبيارى و زهكشى سد و ضرورت حفظ ديوار، آب سد از طريق دو كانال 
از زير ديوار از منطقه عبور داده شد. در سال 1384 هم گروهى متشكل از 
باستان  شناسان ايرانى و انگليسى ديوار را مورد بررسى قرار دادند. اطالعات 
زيادى در مورد ديوار بزرگ گرگان در سال 1381 و در طى 6 فصل كاوش 
به دســت آمد و طول آن 200 كيلومتر برآورد شــد. با بررسى نوشته هاى 
تاريخى مشــخص شد كه اين ديوار در گذشته تا مرو ادامه داشته و مسلماً 

طولى بيش از 200 كيلومتر را شامل مى شده است.

روايتى از فعاليت متفاوت يك گروه خيريه كه كارشان بازى كردن با كودكاِن بيماِر بيمارستان هاست

اينجا همه چيز داوطلبانه است
 مردم/ عباسعلى ســپاهى يونسى  وقتى 
بچــه اى با كترى آب جوش كه در حال قل قل 
زدن اســت خودش را 45 درصد مى ســوزاند، 
هيچ چيز نمى تواند او را آرام كند و اين رنج تا 
مدت ها با او خواهد بود. با اتفاقاتى از اين دست، 
كودك همه جست وخيزها و فضولى هاى خود 
را از ياد مى برد و كارش گريه و ناله مى شــود. 
حــاال اما در اين ميان، عده اى آدم مهربان پيدا 
شــده اند تا هفته اى چند ســاعت از وقت خود 
را وقف بازى با ايــن بچه ها و آموزش به آن ها 
كنند. اين كارى اســت كه چند سالى است در 
بعضى از بيمارســتان ها و از جمله بيمارستان 
امام رضاى مشهد اتفاق مى افتد؛ كارى متفاوت 
كه بايد آن را به قامت تمامى بيمارســتان هاى 

كودك ايران بزرگ كرد.
 

 جلسه اى با آدم هاى مهربان
سه شنبه اســت و روز جلسه نيكوكاران و خيرين 
مرتبط با گروه نيكوكارى ميزبانان خورشــيد. من 
هم مى شــوم يكى از اعضاى جلسه تا حرف هاى 
شــركت كنندگان را بشــنوم كه با حضور رئيس 
بيمارستان يعنى دكتر عبداهللا بهرامى و غالمرضا 
عباســى، مدير شــوراى مشــاركت هاى مردمى 
بيمارستان امام رضاى مشهد تشكيل شده است؛ 
جلســه اى كه همه مردم مى توانند در آن شركت 
كنند و حامى يك يا چند بيمار شــوند. جلسه كه 
تمام مى شود، متوجه مى شوم «ميزبانان خورشيد» 
گروه نيكوكارى اســت، شــامل جمعــى از افراد 
فرهيختــه نيكوكار و همســران خيرين فعال در 
گروه دوســتداران دانشگاه و شوراي مشاركت هاي 
مردمي و شمارى از پزشكان عالقه مند خدمت به 
بيماران نيازمند و سخت درمان كه در بيمارستان 
امام رضا(ع) مستقر است و از مهرماه 1392 فعاليت 
آن ها شروع شــده اســت. اين آدم هاى نيكوكار، 
هرهفته ســه شــنبه در طبقه زيريــن كتابخانه 
بيمارستان امام رضا(ع) جمع مى شوند تا به مشكل 
بيماران نيازمند واقعى و آبروداران دردمند رسيدگى 
كنند يا نســبت به تهيه اقالم و تجهيزات پزشكي 

مورد نياز بيماران و مراكز درمانى اقدام كنند.

 بازى در بيمارستان
جلســه كه تمام مى شود با اميرحسين سحرخيز 
همراه مى شــوم. او مســئول واحد داوطلبين و 
خادمين ســالمت مؤسســه نيكوكارى ميزبانان 
خورشــيد اســت و قرار اســت دربــاره يكى از 
فعاليت هــاى گروه داوطلبين يعنــى «اتاق بازى 
كودك بيمارستان» برايم بگويد. البته بعد از بازديد 

از روند فعاليت.
قبل از هرجاى ديگر به بخش سوختگى بيمارستان 

مى رويم؛ همان جايى كه آدم بچه هايى را مى بيند 
كه به شــكل هاى مختلف سوخته اند و دل آدم با 
ديدن آن ها و وضعيتى كه دارند، كباب مى شود. 
بعد از گذشتن از كنار ديوارهايى كه نقاشى هاى 
كودكانه، آن ها را زيباتر كــرده، در اولين اتاق، با 
كودكى روبه رو مى شويم كه از ناحيه پا سوخته و 
حاال مادرش كنارش نشسته و نازش را مى كشد تا 
آب هويجش را بخورد. يكى از خانم ها كه يكى از 
110 خاله و عموى گروه داوطلبان است كه با اتاق 
بازى همراه شده، با لبخند و با لباس شادى كه به 
تن دارد، مى خواهد كودك را سرگرم كند تا كمتر 
بــه دردش فكر كند. كمى مى مانم و مى بينم كه 
كودك سه ساله با اداهايى كه خاله و عروسكش 
در مى آورند، لبخندى مى زند و خاله مهربان شاد 
از اين صحنه با ما همراه مى شــود و ما را به اتاق 
ديگــرى مى برد كه كودكى ديگر روى تخت دراز 
كشــيده است با 30 درصد ســوختگى كه بر اثر 
ريختن آب از روى گاز اتفاق افتاده است. پسرك 
چهارســاله بى تاب اســت و خاله سعى مى كند 

سرگرمش كند. شكم پسرك باند پيچى شده است 
و چشــم هايش پر از اشك است، ولى با همه اين 
اوضاع، خاله بايد او را سرگرم كند كه اين كار باعث 
روحيه دادن به مادرش كه كنار تختش نشسته هم 
مى شود. او از حضور خاله تشكر مى كند؛ آن هم با 

چشمانى نمناك از اشك.

 هر اتاق حكايت غمگينى است
اين جا هر اتاقى كه مى رويم، بچه هاى ســوخته 
هســتند و باند و بانــد پيچى و صــداى ناله اى 
و خاله هايى كــه همه تالش آن هــا آرام كردن 
بچه هاســت. البتــه بچه هايى هم هســتند كه 
وضعشان بهتر است و سوختگى كمتر دارند يا دارد 
دوره درمانشــان تمام مى شود و مى توانند به اتاق 
بازى بروند و در فضايى كه وسايل بازى مورد نياز 
كودكان دارد، بازى كنند. بعد از ساعتى ماندن در 
بخش سوختگى به بخش ديگرى مى رويم و بخش 

بعدى، بخش سوانح است. 
همان ابتدا چشمم به كودكى 9 ساله مى افتد كه 
براى خودش نقاشى مى كشد و تا خاله را مى بيند، 
خوشحال مى شود و نقاشى اش را نشان مى دهد. 
دست و پاى پسرك در مسافرت شكسته است و 
حاال مدتى است ميهمان بيمارستان است. روحيه 
پســرك خوب اســت، اما بيمار تخت كنارى اش 
وضعيت ديگرى دارد. پســرك تازه از اتاق عمل 
بيرون آمده و همراهانش به محض ديدن خاله از او 

تشكر مى كنند و درباره وضعيت پسرشان توضيح 
مى دهند. پسرك بى تاب است و هنوز به طور كامل 
به هوش نيامده و كمى ناله مى كند. خاله برايمان 
مى گويد: ديدن اين صحنه ها در اين يكى دوساله 
براى من و دوســتانم يكى از صحنه هايى اســت 
كه معموالً زياد تكرار مى شــود، اما بدترين زمان 
وقتى اســت كه آژير به صدا در مى آيد، آنجاست 
كه كادر درمانى متوجه مى شــوند كه كودكى به 
كمك فورى و احيا نياز دارد و زود بايد اقدام هاى 

فورى شروع بشود. 
در ادامــه بخش ديگر بيمارســتان يعنى بخش 
بيمارى هــاى مادرزادى قلب هــم مى رويم و آن 
جا هم ماجــرا، ماجراى مهربانى خاله ها و عموها 
با كودكان است و همه تالش ها براى اينكه بچه ها 
لبخندى بزنند و دردشان را براى ساعتى هم كه 
شــده، فراموش كنند. با خودم فكر مى كنم چه 
قدر مهربان بودن شــيرين است. آن هم مهربانى 
بــا كودكان و آن هم با كــودكان بيمار و بر زبانم 

مى گذرد: خدا خيرتان بدهد.

برش

اين جــا هــر اتاقى كــه مى رويم، 
بچه هاى ســوخته هســتند و باند 
و بانــد پيچــى و صداى نالــه اى و 
خاله هايــى كه همه تــالش آن ها 
آرام كردن بچه هاست. بچه هايى 
هم هســتند كه وضعشــان بهتر 
است و ســوختگى كمتر دارند يا 
دارد دوره درمانشان تمام مى شود 

و مى توانند به اتاق بازى بروند...
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بعد از بازديد از فعاليت خاله ها و عموهاى مهربان، نوبت 
اميرحســين سحرخيز مى شــود و او برايم كمى درباره 
فعاليت ها و چگونگى شــكل گيرى اتــاق بازى توضيح 
مى دهد: پنج سال قبل بود و دفتر مشهد مؤسسه محك 
قرار بود بازارچه خيريه اى را برگزار كند كه بخشى از كارها 
بر عهده پدر من بود. اتفاقاً آن زمان پدرم در مشهد حضور 
نداشــت و من مسئول پيگيرى بعضى از كارها شدم. آن 
زمــان براى درآوردن اطالعات مورد نياز بازارچه به خانم 
بهروزى فر در بيمارستان دكتر شيخ مراجعه كردم و سرى 
به بخش هماتولوژى بيمارســتان زديم كه در آن ديدار 
براى بنده درباره اتاق بازى بيمارســتان هم توضيحاتى 
دادند. به اين نكته اشاره كردند كه اتاق بازى بيمارستان 
به داليلى چند وقت است تعطيل شده و بچه ها نمى توانند 
از آن استفاده كنند. بعد از پيگيرى هاى من، به اتفاق دو 
نفر از مددكاران محك تصميم گرفتيــم، اتاق را دوباره 
راه اندازى كنيم و هركدام دو روز در هفته حتى براى چند 
ساعت هم كه شــده، اتاق را باز نگه داريم. به اين شكل 
ماجرا شروع شد. قبل از اينكه كار شروع بشود، من توى 
بخش با بچه اى روبه رو شدم كه روى ويلچر با مادرش در 
حال دور زدن بود. اتفاقى با آن بچه و مادرش حرف زديم 
و مادرش مى گفت چند وقتى است كه ازروى ويلچر پايين 
نيامده است. وقتى اتاق بازى باز شد، اين بچه اولين نفرى 
بود كه به محض ديدن اتاق از روى ويلچرش بلند شد و 
پايين پريد و به ســمت اتاق بازى دويد. مادر بچه از اين 
اتفاق خيلى خوشــحال بود چون به گفته خودش بعد از 
چند ماه بچه اش از روى ويلچر بلند شده بود. اين استارت 
برنامه ما بود و دوستانى به عنوان داوطلب به ما پيوستند 
و بعد هم اتاق بازى بيمارستان امام رضا(ع) راه اندازى شد 
و بيمارســتان اكبر هم اآلن اتاق بازى دارد كه دوستان 

داوطلب آن را اداره مى كنند.

  يك اتاق بازى ديگر
اتاق بازى بيمارستان امام رضا(ع) دى سال 1395 شروع 
به كار كرد و فضايى كه داشت، تجهيز و آماده سازى شد. 
در بيمارستان هزينه هاى اتاق بازى برعهده خيرين گروه 
نيكوكارى ميزبانان خورشــيد است و كار به اين صورت 
است كه يكسرى از مقدمات و وسايل مورد نياز براى بازى 
و نوشــت افزارى كه به مصرف بچه ها مى رسد، فهرست 
مى شود و در جلسه اى كه خيرين به صورت هفتگى دارند، 
مطرح و تأمين مى شــود تا اتاق بازى شارژ شود. خدا را 
شــكر مى كنيم كه به لطف انسان هاى نيكوكار هميشه 
بهترين وســايل مورد نياز را تأمين كرده ايم. اگر در اين 
بخش مشكل داشته باشيم و داوطلبين ما به ابزار و وسايل 
مورد نياز دسترسى نداشته باشند، شايد نتوانند با دست 

خالى سرويس مناسب را به بچه ها بدهند.

  چگونه داوطلب مى شوند؟
بعد از اطالع رسانى براى جذب نيروى داوطلب، دوستان 
عالقه مند اعالم آمادگى مى كنند تــا در طرح ارتباط با 
كودك فعاليــت كنند. آقايان «عمــوى مهربان» ناميده 

مى شــوند و خانم ها «خاله مهربان». داوطلبان بعد از پر 
كردن فرم اطالعات اوليه بايد در كارگاهى پنج ســاعته 
شــركت كنند كه مقدماتى در باب نحوه ارتباط صحيح 
و مؤثر با كودك و قوانينى اســت كه بايد در بيمارستان 
رعايت بشود. اين هم به اين دليل است كه همه دوستانى 
كه به گروه مى پيوندند، رشته تحصيلى شان روان شناسى 
نيست و به دليل شركت در يك كار خيرخواهانه به گروه 
ملحق مى شــوند. در طول دوره هــم البته ارزيابى هايى 
انجام مى شــود و همه ايــن كارها براى اين اســت كه 
خدمات بهترى به بچه ها بدهيم. همه ســعى ما در اين 
اســت بچه اى كه چند روزى بايد در بيمارســتان باشد، 
وضعيتش با بچه هاى بيرون از بيمارستان تفاوتى نداشته 
باشــد و حتى داوطلبين ما براى بچه هايى كه چند روز 
بايد در بيمارستان بمانند، جشن تولد هم مى گيرند. هر 
داوطلب متعهد مى شــود كه در هفته در يك نوبت سه، 
چهار ساعته در بيماستان حضور داشته باشد. اگر كسى 

به دليل گرفتارى نتواند در نوبت خودش حضور داشــته 
باشــد، جا به جايى هايى انجام مى شود تا اتاق بازى خالى 
نماند چون در آن ســاعت ها بچه ها منتظر آمدن خاله ها 

و عموها هستند.

  به روز بودن گروه ها
گــروه داوطلبيــن بيمارســتان امام رضا(ع) يكســرى 
كارگروه هــاى تخصصى تر هــم دارد؛ ماننــد كارگروه 
روان شناســى، كارگروه بازى، كارگروه جشــن، كارگروه 
آموزش و پيشگيرى و يكســرى كارگروه هاى ديگر كه 
اعضاى اين كارگروه ها از داوطلبين تشــكيل مى شود و 
هركدام در يك حوزه اطالعات جمع مى كنند و آن را در 
اختيار ديگر داوطلبين قرار مى دهند. مثالً كارگروه روان 
شناسى درباره همين موضوع اطالعات جمع آورى مى كند 
و سعى مى كند تيم را به روز نگه دارد و اطالعات مفيدى 
را كه به كار آن ها مى آيد، دراختيارشان قراردهد. كارگروه 

جشــن ها هم براى جشــن ها در مناسبت هاى مختلف 
برنامه ريزى مى كند. كارگروه بازى هم هميشــه در حال 
جمع آورى بازى براى گروه هاى سنى مختلف است كه به 
عنوان بيمار به بيمارستان آمده اند و براى آن ها برنامه ريزى 
و تحقيق مى كند كه مثالً با بيمار اتيســم چه بازى بهتر 
است، انجام شــود يا با بيمار سوختگى چه بازى را بايد 
انجام داد. هر كارگروه شــرح وظايفى دارد و داوطلبين 

سعى مى كنند براى به روز بودن كل گروه تالش كنند. 
هــدف داوطلبيــن از راه اندازى اتاق بــازى و حضور در 
بخش هاى درمانى كودكان و نوجوانان، ايجاد فضايى شاد 
و آرام براى بچه هايى است كه مجبورند چند روزى را به 
علت مريض بودن ميهمان بيمارستان باشند. همه سعى 
دوســتان هم بر اين است كه كودكان احساس نكنند به 
بيمارستان آمده اند و قرار است به علت درمان، سختى و 
دردى بكشند. از طرفى مى خواهيم خانواده كودكان هم 
احساس كنند كه يك پشتوانه عاطفى دارند و حس كنند 
كه در مســير سخت درمان فرزندشان تنها نيستند و ما 

كمك خانواده مريض هستيم.

  بازى در اتاق عمل
بيمارســتان امام رضا(ع) درحال حاضر در بخش جنرال 
اطفال، سوختگى، ارتوپدى اطفال، بيمارى هاى مادرزادى 
قلب اطفال و اتاق عمل مركزى بيمارستان، فضاهايى را 
به وجود آورده كه فضاى مشابه با اتاق بازى كودك است 
و در كل طول هفته و در همه ايام ســال داير است. همه 
داوطلبينى كه با ما همكارى مى كنند، اول در اين زمينه 
آموزش الزم را مى بينند و سعى بر اين بوده كه با محوريت 
آموزش كارها پيش برود. ســعى كرديم بچه هايى كه به 
بيمارستان مى آيند، در طول درمان هم كودكى كنند و 
هم چيزى ياد بگيرند و هم از دوستانشان در مدرسه عقب 
نمانند. در اتاق بازى كودكان يكسرى از موارد مربوط به 
درمان با دستور پزشك و همكارى كادر پرستارى بخش 
انجام مى شــود؛ آن هم به اين دليل كه بازى زبان مورد 
پسند بچه هاست و راحت تر آن را مى پذيرند. در كنار اين 
كارها ما براى بچه ها كالس هاى مختلفى از جمله شطرنج، 

اريگامى، نقاشى، و... را برگزار مى كنيم. 
بيمارستان امام رضا(ع) ازجمله معدود بيمارستان هايى 
است كه اتاق عمل بيمارســتان براى بچه هايى كه قرار 
اســت به اتاق عمل برده شوند، اتاق بازى دارد. شكل كار 
اين اتاق هم به اين شــكل است كه بخشى از مقدمات 
كار قبل از بردن كودك به اتاق عمل در اتاق بازى آماده 
مى  شــود و بعد از اين هم كه كــودك به اتاق عمل برده 
مى شود، ارتباط با داوطلبين ادامه دارد تا كودك راحت تر 
آماده عمل بشود. همه اين كارها باعث مى شود تا بيهوشى 
و جدايى از خانواده براى رفتن به اتاق عمل با اســترس 
كمترى انجام شــود و از اين جهت هم بچه درد كمترى 
بكشــد و هم كار كادر درمانى آسان تر شود. خوشبختانه 
هم از طــرف كادر درمان و هم از طرف والدين كودكان 
استقبال خوبى از اين حركت شده و كار تأثيرگذارى بوده 

است.

 اميرحسين سحرخيز از فعاليت هاى اتاق بازى كودكان در بيمارستان مى گويد

عمو و خاله هاى مهربان

يك روز كه به بخش اطفال بيمارســتان رفتم، متوجه 
دختركى چهار، پنج ســاله شــدم كه ته سالن و رو به 
پنجره اى كه به بيرون بــود، روى يكى از صندلى هاى 
كوچك اتاق بازى نشسته بود. پيش دختر رفتم تا او را 
دعوت به بازى بكنم، ولى متوجه شــدم همه حواسش 
به بيرون اســت. وقتى پرسيدم چرا اينجا نشسته اى و 
بيرون را نگاه مى كنى، گفت: «منتظر بابا و مامانم هستم 
كه دنبال من بيايند. منتظر خواهر و برادرم هســتم.» 
اسم خواهر و برادرش را پرسيدم و نام هايى را گفت. در 
حين صحبت خانمى رســيد و دختر را صدا زد تا براى 
خوردن داروهايش به اتاق برود. از خانم پرسيدم: «شما 
مادر دختر هســتيد؟» و او جواب داد: «نه من همراهى 
دختر هستم. او را از يكى از مراكز خيريه آورده ايم.» بعد 

متوجه شدم كه دخترك تحت پوشش بهزيستى است. 
چون مادرش بعد از تولدش او را رها كرده و او از كودكى 
در خيريه بوده است. او براى خودش پدر و مادر و برادر و 
خواهرى خيالى ساخته بود. خالصه آن روز بعد از اينكه 
دخترك داروهايش را خورد، با عروسك بازى سراغش 
رفتم و از او خواستم با هم به اتاق بازى برويم. در حين 
بــازى، دختر به من گفت: «مامان منو بغل كن.» چون 
ما نبايد وارد رابطه عاطفى با بچه ها بشويم، گفتم: «من 
خاله تو هستم.» ولى او اصرار داشت من مادرش هستم 
و ناگهان گريه اش گرفت و آرام هم نمى شد. مانده بودم 
با دخترك چه بكنم چون قهر هم كرده بود. مدام من 
را «مامان» صدا مى كرد. آن شب تا حدود ساعت 10 در 

بيمارستان و كنار او ماندم تا آرام بشود.

يكى از خانم هاى داوطلب گروه بازى از خاطره تلخش در رويارويى با يك كودك بيمار مى گويد

من را «مادر» صدا مى زد
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خبر

فلسفه امر به معروف در بيان حضرت فاطمه زهرا
از ســرفصل هاى بحث امر به معروف، بررسى حكمت لزوم امر به معروف 
و پاســخگويى به اين پرسش است: فلسفه امر به معروف و نهى از منكر 
چيست؟ چرا خداى سبحان امر به معروف را واجب قرار داده است؟ دليل 
و علت لزوم امر به معروف چيست؟ بانوى بانوان جهان، حضرت صديقه 
كبرى فاطمه زهرا(س) در خطبه فاطميه، در مسجد پيامبر اعظم(ص) 
در مدينه پاســخ اين پرسش را داده اند. در بخشــى از آن خطابه جامع 
و پرمحتوا، در ارتباط با دليل و ســبب وجــوب امربه معروف فرموده اند: 
«فجعل اهللا... االمر بالمعروف مصلحه للعامه. خداوند امر به معروف را براى 

مصلحت عموم قرار داده است.(1)
در اين جمله كوتاه حقايق و ارزش هاى بزرگ و روشنگر و آموزنده فراوانى 
در ارتباط با امر به معروف وجود دارد. امر به معروف را خداى ســبحان، 
قرار داده و «جعل» كرده اســت. بنابراين لزوم، امر به معروف در آغاز يك 
حقيقت وحيانى و الهى بوده اســت. فهم «جاعليت الهى» امر به معروف، 
موجــب ترويج اين فريضه مى گردد و جهانيان را به ســوى عمل به اين 
دســتورالهى فرا مى خواند. جاعل امر به معروف، هستى بخش جهان و 
رب العالمين است، پس بايد همه جهانيان در اجراى اين فرمان جاويدان 
و ابدى پروردگار و خالق جهان پيشــگام شوند. حكمت و دليل قراردادن 
امر به معروف در آموزه هاى وحيانى و در شريعت اسالمى چه بوده است؟ 
ســيده نساء العالمين در اين خطبه در مسجدالنبى پاسخ اين پرسش را 
داده است. «مصلحت عامه» علت واجب قراردادن امر به معروف بوده است.
 در همين بيان زيبا، درس هاى بى پايان و سازنده اى نهفته است. چرايى 
لزوم امر به معروف را بايد در آثار و بركات عمومى آن جســت  و جو كرد. 
مصلحت چيســت؟ راغب اصفهانى در قرن پنجم هجرى نوشــته است: 
«صالح ضد فساد است و صالح و فساد در بيشتر موارد استعمال، به افعال 
و رفتارها اختصاص دارند و در قرآن يك بار در مقابل فساد و بار ديگر در 

مقابل سيئه قرار دارد.(2)
 مصلحت ضد مفســده است. مصلحت و مفســده از زوج هاى متضاد در 
فرهنگ اسالمى بوده اند كه مفهوم هريك از آن ها با توجه به ضد آن روشن 
مى گردد و درك خواهد شد. «مصلحت» به معناى مايه خير و سعادت و 
نيك انديشى و نيكوكردارى و سود و نفع حقيقى است. امر به معروف راه 
اصالح فرد و جامعه مى باشد. با امر به معروف فساد و سيئه نابود مى گردد. 
فرزند صديقه طاهره؛ امام حســين(ع) براى اصالح امت اسالمى و امربه 
معروف قيام كرد و به شهادت رسيد و داراى لقب ابدى سيدالشهدا گرديد. 
بى ترديد اصالح فعل، با اصالح نيت تحقق مى يابد.«مصلحت» همان التزام 
عملى به احكام شرعى و انطباق كامل نيت و گفتار و رفتار، با قوانين الهى 
و شريعت است. فساد و مفسده بيرون آمدن انسان از وضع مطلوب و خارج 
شدن او از اعتدال، و انحراف او از مقتضاى طبيعت اصلى است. مصلحت 
كوشش و تالش صادقانه براى قرار گرفتن فرد و جامعه در بهترين وضعيت 
بر اســاس عقل و شرع است، همان وضعيتى كه رضايت خدا و پيامبر و 

دختر پيامبر و امامان از ذريه آن ها را به همراه دارد. 
فاطمه زهرا(س) در اين رهنمود الهى خويش تصريح فرموده اند كه خداوند 
عزوجــل امر به معروف را براى مصلحت عامه قرار داده اســت. واژه عامه 
بيانگر قلمرو و گستره بى پايان آثار و منافع امر به معروف مى باشد. اين اثر 
بــزرگ به افراد خاص و صنف و گروه و نژاد و زبان خاص و ملت خاص و 
شهر خاص اختصاص ندارد و شامل همه مى گردد. همه از امربه معروف، 
ســود و بهره و منفعت مى برند، زيرا امربه معروف، مصلحت همگان را در 

بردارد و براى همه خوب است و راه اصالح و سعادت همه مردم است. 
خداوند امر به معروف را براى مصلحت عموم مردم واجب ســاخته است. 
بنابراين بايد امربه معروف، با روش هاى مؤثر و شــيوه هاى جذاب و با به 
كارگيرى مهارت هاى نفوذ در دل ها، انجام شود تا مصلحت عمومى را در 
برداشــته باشد. با امر به معروف، همه مشكالت و معضالت و بحران هاى 
سياسى و اخالقى و اقتصادى و فرهنگى جامعه، كنترل و مهار مى شود و 

حل مى گردد و با آن مصلحت همگانى تحقق خواهد يافت.
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آيت اهللا مرتضى اشرفى شاهرودى دار فانى را وداع گفت
مرتضى  شيخ  آيت اهللا  معارف: 
شوراى  عضو  شاهرودى  اشرفى 
عالى حوزه علميه استان سمنان، 
صاحب كرسى درس خارج فقه و 
از علماى سرشناس كشور بر اثر 
قلبى در 85 سالگى دار  عارضه 

فانى را وداع گفت . 
وى فرزند مرحوم حضرت آيت اهللا  حاج آقا بزرگ اشــرفى شاهرودى و از 
شاگردان مبرز آيات عظام خويى، امام خمينى، سيد محمود شاهرودى، 

سيد هادى ميالنى، آقا شيخ حسين حلى در نجف اشرف بود.
آيت اهللا اشرفى شاهرودى كه در دوران انقالب اسالمى نيز در صف مبارزان 
عليه رژيم ستمشــاهى قرارگرفته و همراهى بزرگانى مانند حســينى، 
دانش پــژوه، توحيــدى و... را در كارنامه داشــت، داراى اجازه اجتهاد از 
علماى بزرگى چون آيت اهللا  سيدحسن موسوى بجنوردى و آيت اهللا  سيد 

عبداالعلى سبزوارى و آيت اهللا  سيستانى و... بود.
آيت اهللا شــيخ مصطفى اشرفى شــاهرودى برادر وى و از علماى بزرگ 
و اســتاد خارج فقه در مشــهد مقدس و فرزند ارشد وى حجت االسالم  
والمســلمين شيخ محمد اشرفى از استادان سطح عالى حوزه علميه قم 

هستند.
در پى درگذشت آيت اهللا حاج شيخ مرتضى اشرفى شاهرودى؛ مراجع و 
علما از جمله آيت اهللا صافى، آيت اهللا عليرضا اعرافى مدير حوزه هاى علميه، 
آيت اهللا هادوى تهرانى عضو شــوراى عالــى مجمع جهانى اهل بيت(ع) 

پيام هاى تسليتى صادر كردند.
شــايان ذكر است؛ مراســم تشييع آيت اهللا حاج شــيخ مرتضى اشرفى 
شاهرودى، امروز پنجشنبه ساعت 9:30 از محل مدرسه قلعه شهرستان 

شاهرود به سوى مسجد زينبيه برگزار مى شود.

 معارف/ زهرا چكنه  سربازان كوچك حسينى 
در نخســتين جمعه ماه محرم در دورترين نقاط 
ايران و جهان براى اعالم جانبازى در راه حضرت 
دوســت از گهواره ها بر مى خيزند و به نداى هل 
من ناصر ينصرونى حضــرت اباعبداهللا(ع) لبيك 

مى گويند.
16 ســالى مى شــود كه مجمع جهانى حضرت 
على اصغر(ع) محفل بزرگ شيرخوارگان حسينى 
است و اين مراســم فردا در 5300 نقطه از ايران 

اسالمى و 41 كشور دنيا برگزار مى شود.
داوود منافى پــور دبير مجمــع جهانى حضرت 
على اصغر(ع) در گفت  و گوى اختصاصى با «قدس» 
در اين باره مى گويد: محفل شيرخوارگان حسينى 
هر ساله در نخستين جمعه ماه محرم به صورت 
يكپارچه و همزمان در همه شهرهاى ايران و برخى 
از كشــورها برگزار مى شود. در اين روز مادران به 
همراه كــودكان شــيرخوار خــود در حالى كه 
لباس هاى سبزرنگ به تن كودكان خود مى كنند 
و سربندهاى يا صاحب الزمان(عج) را بر روى سر 

آن ها مى بندند در اين مراسم شركت مى كنند.

 برپايى محفل شيرخوارگان حسينى 
در 5300 نقطه از دنيا

وى در مورد ســابقه برگزارى اين مراســم از ابتدا 
تا كنون اظهار مى دارد: براى نخســتين بار محفل 
شيرخوارگان حسينى در سال 1382 تنها در شهر 
تهران برگزار شــد و در سال دوم اين برنامه به طور 
همزمان در تهران، مشهد، قم، كربال و بحرين برگزار 
شــد و هر سال بر شمار شــهرها و كشورهايى كه 
ميزبان برگزارى محفل شيرخوارگان حسينى بودند، 
افزوده شد. امسال هم شــانزدهمين سال متوالى 
است كه محفل شــيرخوارگان حسينى در 5300 

نقطه در داخل ايران و 41 كشور برگزار مى شود.

 روز جهانى حضرت على اصغر(ع)
به گفته دبير مجمع جهانى حضرت على اصغر(ع) 
با پيگيرى هاى صورت گرفته، نخســتين جمعه 
ماه محرم هر ســال به عنوان روز جهانى حضرت 

على اصغر(ع) ثبت و نامگذارى شده است.
وى ايجاد ســؤال در ذهن و زبان تمامى انسان ها 
نسبت به هويت وجودى عاشورا با محوريت شهيِد 
شيرخوار كربال، آشكارســازى نيروى مظلوميت 
شهادت حضرت على اصغر(ع) براى نخبگان منابر 
شــيعى، معرفى حضرت اباعبداهللا الحسين(ع) به 
جهانيان به واســطه بى بديل ترين سند حقانيت 
و مظلوميــت ايشــان يعنى شــهادت حضرت 
على اصغر(ع) و زمينه  سازى ظهور حضرت منجى 
را از مهم ترين اهداف ايجاد مجمع جهانى حضرت 

على اصغر(ع) عنوان مى كند.

 فرياد مظلوميت حضرت على اصغر(ع)
منافى پــور با تأكيــد بر اينكه برگــزارى محفل 
شيرخوارگان حســينى تنها برپايى يك مراسم 
روضه و ذكر مصيبت نيســت، عنوان مى كند: در 
واقع در روز جهانى حضرت على اصغر(ع)، هزاران 
نفر از عاشــقان اهل بيت(ع) و مكتب حسينى به 
صورت همزمان در سراسر دنيا آرمان متعالى شيعه 

و مظلوميت حضرت على اصغر(ع) را فرياد مى زنند.

ايجاد حدود 75 كارگاه دوخت لباس 
وى با بيان اينكه از ابتــدا تا كنون تمام كودكان 
شــيرخوار بــا لباس ســبزرنگ و پيشــانى بند 
يــا صاحب الزمان(عج) در محفل شــيرخوارگان 
حسينى حضور داشته اند، مى گويد: امسال حدود 
75 كارگاه دوخت لباس شيرخوارگان حسينى در 
سراسر كشور افتتاح شــده و بيش از 4000 بانو 
داوطلب طى 6 ماه كار دوخت و بســته بندى اين 

لباس ها را انجام دادند.
وى با اشاره به ايجاد كارگاه دوخت لباس در جوار 
حرم مطهر رضوى با همكارى آستان قدس رضوى 
عنــوان مى كند: در ايــن كارگاه كه در اين مدت 
ميزبــان صدها خواهر زائر و مجــاور و خادم بود، 

بيش از 110 هزار لباس دوخته شد.

ارسال لباس براى شيرخوارگان سراسر دنيا
وى با بيان اينكــه كارگاه دوخت لباس در تهران 
متولى تهيه لباس براى شهر تهران و ساير كشورها 
است، خاطرنشان مى كند: در برخى از كشورها از 
جمله شهر نجف اشــراف در عراق كارگاه دوخت 
لباس فعال اســت و لباس ها به صــورت رايگان 
در تمام نقاطى كه محفل بزرگ شــيرخوارگان 

حسينى برگزار مى شود، اهدا مى گردد.
بــه گفته ايــن مقام مســئول مجمــع جهانى 
حضرت على اصغر(ع) دو برنامه 10ســاله را براى 
خود برنامه ريزى كرد. در 10 ســال اول به همه 
استان هاى كشــور لباس اهدا مى شد و در پايان 
10 سال در همه استان ها كار دوخت لباس انجام 
مى شود. همچنين برنامه ما اين است كه در پايان 
10 ساله دوم نيز كشورهايى كه ميزبان اين برنامه 
هســتند، به صورت خودجوش در كشورهايشان 

كارگاه دوخت لباس داشته باشند.

 رونمايى از نقشه جامع راهبردى
 حضرت على اصغر(ع)

وى با بيان اينكه در شــانزدهمين دوره برگزارى 
محفل شيرخوارگان نقشه جامع راهبردى حضرت 
على اصغر(ع) رونمايى مى شود، مى گويد: دكترين 
مجمع جهانــى حضرت على اصغر(ع) در ســال 
گذشته رونمايى شد و در اين دكترين تأكيد شده 
است؛ كربال حيات شيعه و حضرت على اصغر(ع) 
حيات كربال اســت كه اين دكترين به دفتر مقام 

معظم رهبرى نيز تحويل داده شده است.

 نذرنامه اى براى امام زمان(عج)
منافى پور تصريــح مى كند: امســال بيش از يك 
ميليون لباس در كل كشــور براى شــيرخوارگان 
حســينى آماده شــده اســت و هزينه تهيه اين 
لباس ها تنها از سوى مردم تأمين مى شود. در كنار 
لباس هاى سبزرنگى كه به كودكان شيرخواره اهدا 
مى شود، برگه اى با عنوان «نذرنامه» به هشت زبان 
دنيا؛ فارسى، اردو، سواحلى، انگليسى، عربى، آذرى، 
تركى و هوسايى با اين مضمون كه «يا صاحب الزمان 
فرزندم را نذر يارى قيام تو مى كنم. او را براى ظهور 

نزديكت برگزين و حفظ كن» داده مى شود.

 حرم رضوى؛ ميزبان بزرگ ترين محفل 
شيرخوارگان حسينى

دبير مجمع جهانى حضرت على اصغر(ع) تصريح 
مى كند: امســال همزمان با نخستين جمعه ماه 
محرم بزرگ ترين  تجمع شــيرخوارگان حسينى 
در صحــن جامع حرم رضوى برگزار مى شــود و 
پيش بينى ما اين اســت كه بيش از 130هزار نفر 

در اين مراسم شركت كنند.

منافى پور با اشــاره به فعاليــت و هماهنگى هاى  
برون مــرزى مجمــع جهانى على اصغــر(ع) در 
كشورهايى مانند هند، روسيه، نيجريه و داغستان  
روســيه، خاطرنشــان كرد: مديريت تحقيقات 
اســتراتژيك در مجمع ايجاد شده كه در تالش 
هستيم با دعوت از نخبگان شيعه و سنى و حتى 
مسيحيان، اين روضه على اصغر(ع) را بيش از پيش 
گســترش دهيم و اميدواريم در آينده به 21هزار 

جلسه برسد.
وى با تأكيد بر اين مطلب كه بيش از يك  ســال 
براى برگــزارى اين محفل عظيــم برنامه ريزى 
مى شود، عنوان مى كند: در اجالسيه اين مجمع 
كه هر ساله همزمان با ميالد امام رضا(ع) در مشهد 
برگزار مى شــود بيش از 1000 نفر از نمايندگان 
مجمع در استان ها و شهرهاى مختلف حضور دارند 
و به صورت هدفمند حتى محتواهاى سخنرانى و 

شعارهاى اين مراسم، مورد بررسى قرار مى گيرد.

 مانع تراشى مسئوالن مصالى تهران
دبير مجمــع جهانى حضرت على اصغــر(ع) در 
ادامه با گاليه از مســئوالن مصــالى تهران براى 
برگزارى محفل شــيرخوارگان حســينى در اين 

مكان مى گويــد: از دو ماه پيش نامه هايى مبنى 
بر در اختيار قــرار دادن مصال براى برگزارى اين 
محفل بزرگ به مســئوالن مصالى تهران ارسال 
شد، ولى متأسفانه به هيچ يك از نامه هاى ارسالى 
پاسخ داده نشد و مانع برگزارى برنامه مجمع در 

اين مكان شدند.
وى با بيــان اينكه برنامه محفل شــيرخوارگان 
حسينى در مصالى تهران زير ذره بين همه دنيا 
بويژه دشــمنان اســت، تصريح مى كند: امسال 
مصالى تهران نه تنها مانع برگزارى اين مراســم 
توسط مجمع جهانى حضرت على اصغر(ع) شده اند 
بلكــه مى خواهند اين برنامه را با تغييراتى برگزار 

كنند.
وى تغيير نام مراسم از محفل بزرگ شيرخوارگان 
حســينى به «علمداران كوچك - شيرخوارگان 
عاشورايى» و تغيير در نوع لباس شيرخوارگان كه 
در تمام دنيا متحد الشكل هستند را از ديگر سنگ  
اندازى هــاى مجمع در برنامه مصالى تهران ذكر 

مى كند.
وى خاطرنشان مى كند: چرا نبايد همايشى كه براى 
دنيا پيام دارد و كار آكادميك و تحقيقاتى براى آن 
انجام شده در يك مكان فرهنگى همچون مصالى 
تهران برگزار شــود. متأســفانه اين بدعهدى ها و 
سنگ اندازى ها به مجمع جهانى ضربه مى زند. چه 
سختى هايى كه براى برپايى آن در كشورهاى حتى 

غيراسالمى متحمل شده است.
منافى پور با بيان اينكــه مديريت مصالى تهران 
در سه ســال اخير درصدد مانع تراشى براى برپا 
نشــدن اين همايش عظيم در ايــن مكان بوده 
است، تأكيد مى كند: امسال مجمع جهانى حضرت 
على اصغر(ع) به صورت رسمى محفل شيرخوارگان 
حسينى را يا در مصالى تهران برگزار خواهد كرد 
يــا در غير اين صورت ايــن برنامه را در پايتخت 

برگزار نخواهيم كرد.

 واكنش هاى اسرائيل و عربستان
دبير مجمــع جهانى حضرت على اصغــر(ع) در 
بخش پايانى ســخنانش به بازتــاب جهانى اين 
برنامه در دنيا پرداخت و مى گويد: اكثر بازتاب هاى 
جهانــى اين مراســم طى اين ســال ها از ناحيه 
صهيونيســت ها، آمريكا و انگليس بوده اســت. 
در ده ها سايت اســرائيلى به زبان هاى مختلف و 
روزنامه هاى گاردين و هاآرتص واكنش هاى منفى 
براى برگزارى محفل شيرخوارگان حسينى صورت 

گرفته است.
در موضع گيرى ســه دادگاه بين المللى از جمله 
دادگاه الهــه بيانيه هايى صادر شــد و مراســم 
شــيرخوارگان را موجب رنجش عواطف جامعه 
اروپايى عنــوان كردند. همچنين در عربســتان 
سعودى در كنفرانس تحريف تاريخ عاشورا از سوى 
دانشگاه محمدبن سعود بيانيه اى صادر شد كه در 
آن بيان شــده بود؛ «ايّاكم و العالميه على االصغر؛ 
بترسيد از اينكه على اصغر جهانى شود.» همچنين 
انگليس با برگزارى سلسله همايش هاى هفت گانه 
كه منجر به صدور بيانيه اى شد، عنوان كرده است 
كه «عاشــورائيان مانع احيا و بقاى انديشه هاى ما 

خواهند شد».

برش

در واقــع در روز جهانــى حضرت 
على اصغــر(ع)، هــزاران نفــر از 
عاشــقان اهل بيــت(ع) و مكتب 
حســينى به صورت همزمــان در 
سراسر دنيا آرمان متعالى شيعه و 
مظلوميت حضرت على اصغر(ع) را 

فرياد مى زنند

معارف

همزمان با نخستين جمعه ماه محرم در محفل بزرگ شيرخوارگان حسينى

5300 نقطه از دنيا مظلوميت حضرت على اصغر را فرياد مى زنند

حجت االسالم دكتر محمدرضا جواهرى 
عضو هيئت علمى دانشگاه فردوسى مشهد 

معارف: حجت االســالم عبداهللا حاجى صادقى نماينده ولى 
فقيه در ســپاه پاسداران انقالب اسالمى با آيات عظام مكارم 

شيرازى، صافى گلپايگانى و نورى همدانى ديدار كرد.
در اين ديدارها؛ ضرورت رابطه قوى ســپاه با مراجع، تقويت 
ارتباط ســپاه و حوزه و توجه ســپاه به حفظ مقاصد دينى و 

اسالمى مورد تأكيد قرار گرفت. 

 رابطه سپاه با مراجع بايد قوى باشد
آيت اهللا مكارم شيرازى تأكيد كرد: رابطه سپاه با مراجع بايد 

قوى باشد و جدايى نيفتد.
اين مرجع تقليد در ديدار حجت االسالم والمسلمين عبداهللا 
حاجى صادقى نماينده ولى فقيه در سپاه افزود: عده اى هستند 
دلشــان مى خواهد بين سپاه و مرجعيت و حوزه هاى علميه 
جدايى ايجاد كنند، همه بايد دســت به دست هم بدهند تا 
نظام را حفظ كنند. وى با تأكيد بر اينكه سپاه در خط مقدم 
پشتيبانى از نظام اســت، گفت: حسن سپاه اين است كه بر 
اساس اعتقادات مذهبى بنيان شده يعنى يك نيروى نظامى 
خالص نيست بلكه نيرويى است كه ريشه اش عقايد مذهبى 

است و نمى تواند از آن عقايد جدا شود.
ايشان افزود: فداكارى سپاه حد و مرز ندارد و همه جا حاضر 
است جانفشانى كند و حمايت هايى كه سپاه در منطقه داشته، 

واقعاً اثرگذار بوده و تأثيرات آن را با چشم مى بينيم.

 توجه سپاه به حفظ مقاصد دينى و اسالمى باشد
 آيت اهللا صافى گلپايگانى با بيان اينكه بايد تمام توجه سپاه به 

حفظ مقاصد دينى و اسالمى باشد، گفت: اگر مقاصد اسالمى 
و دينى و واليــت اهل بيت(ع) را پياده كنيم، تمامى مقاصد 

ديگرمان تأمين مى شود.
اين مرجع تقليد در ديدار نماينده ولى فقيه در ســپاه با بيان 
اينكه بايد تمام توجه ســپاه به حفظ مقاصد دينى و اسالمى 
باشد، گفت: اگر مقاصد اسالمى و دينى و واليت اهل بيت(ع) 

را پياده كنيم، تمامى مقاصد ديگرمان تأمين مى شود.

 وظيفه سپاه حفظ انقالب و دستاوردهاست
آيت اهللا نورى همدانى با بيان اين كه عده اى به دنبال محدود 
كردن ســپاه هستند، گفت: دشمن در پى حذف سپاه است، 
اما سپاه بايد بداند كه وظيفه اول آنان حفظ انقالب اسالمى و 

دستاوردهاى آن است.
اين مرجع تقليد در ديدار نماينده ولى فقيه در سپاه با طرح 
اين سؤال كه چرا دشمن بر سپاه حساسيت دارد، افزود: سپاه 
امروز خار چشم دشمنان است و خواب راحت آنان را آشفته 
كرده و هر جا مظلومى مورد ظلم قرار بگيرد دفاع خواهد كرد، 
امروز مى بينيد هر كشورى كه تقاضاى كمك و همكارى كند 

سپاه مقتدرانه حضور مى يابد.
استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم تأكيد كرد: امروز 
سپاه پاسداران در عرصه فرهنگى و سياسى و سازندگى نيز به 

كشور كمك مى كند و در حال خدمت است.
آيــت اهللا نــورى همدانى تقويــت ارتباط ســپاه و حوزه را 
الزم دانســت و تصريح كرد: نياز اســت ســپاه براى ارتقاى 
ســطح معنوى و اخالقــى و دينى با حــوزه علميه مربوط 

باشد.

 آيت اهللا مكارم شيرازى و نورى همدانى تأكيد كردند

تقويت رابطه سپاه با مراجع

گفت و گو

الســالم عليك يا ابا عبداهللا، و علــى االرواح التى حّلت 
بفنائــك، عليك منى ســالم اهللا ابدا ما بقيــت، و بقى 
الليــل و النهار، و ال جعله اهللا آخــر العهد مّنى لزيارتكم، 
الســالم على الحســين، و علــى علّى بن الحســين، 

و على اوالد الحسين، و على اصحاب الحسين.
مى دونســت بعد از اين همه جهاد صبــورى و غمخوارى، از عصر 
عاشورا فصل تازة يتيم نوازى و خطبه هاى آتشينش شروع مى شه؛ 
ولى بازهم دلش راضى نمى شد. دختر شهيد كه بود، خواهر شهيد 
هم بود، فقط مونده بود مادر شهيد هم بشه. كربال دشت شكوفايى 
فضيلت ها بود. مگه مى شــه فضيلتى وجود داشــته باشه و زينب 
كبرى(س) ازش بى نصيب بمونه؟ دلش مى خواست راحت تر توى 
چشم هاى حسينش نگاه كنه. بايد عون و محمدش رو قربانى برادر 

مى كرد. روضۀ امشب رو بايد با مدح عقيلۀ بنى هاشم شروع كرد:
بهترين بندة خدا زينب

«َهل اَتى» زينب، «اِنّما» زينب
ريشۀ صبر انبيا زينب
زينبا زينبا و يا زينب

*** اما با همۀ اين فضايل:

بانى روضه هاى غم زينب
تا ابد مبتالى غم زينب

هركســى مى خواست ميدون بره، اباعبداهللا(ع) اولش اين پا و اون پا 
مى كرد. شايد مى خواست به ايثار و وفاداريش نمره بده. شايد هم 
مى خواست تا ابد اهل بيت و اصحاب خودش رو به رخ تاريخ بكشه. 

حاال نوبت زينب شه بياد براى دو تا نوجوونش اذن شهادت بگيره:
گفت: اى شاه ما! اجازه بده

حضرت كربال! اجازه بده
جان اين بچه ها اجازه بده

جان زهرا بيا اجازه بده
قبل از آنكه سر تو را بُبرند
اين سر خواهر تو را بُبرند

*** من هواى تو را به سر دارم
به هواى تو بال و پر دارم

از غريبى تو خبر دارم
دو پسر نه، دو تا سپر دارم

زحمتم را بيا به باد مده
اشتياق مرا به باد مده

غيرت هاشــمى و تربيت زينبى، عون و محمدم رو براى همچين 
روزى پرورش داده:

در دل خيمه خسته اند اين دو
سر راهت نشسته اند اين دو

دل به لطف تو بسته اند اين دو
با بزرگان نشسته اند اين دو

اين دو با يار تو بزرگ شده ا ند
با علمدار تو بزرگ شده ا ند

حسين جان! سابقه نداشته دل خواهرت رو بشكنى:
در كرم سائلى به دست آور

زاين دو تا حاصلى به دست آور
سپر قابلى به دست آور

«تا توانى دلى به دست آور
دل شكستن هنر نمى باشد»

نظرت هم اگر نمى باشد
*** اى فدايت تمامى سرها
سر چه باشد به پاى دلبرها؟

از چه در اشتياق خواهرها
تو نظر مى كنى به ديگرها؟

آخرش يا اجازه مى گيرم
يا همين كنج خيمه مى ميرم

آخرين اميد من تويى، حسين! بذار هرچى دارم به پات بريزم:
تو اگر مبتال شوى چه كنم؟

پيش چشمم فدا شوى چه كنم؟
پيش من سرجدا شوى چه كنم؟

كشتۀ زير پا شوى چه كنم؟
واى اگر حنجرت شكسته شود

پيش من پيكرت شكسته شود (على اكبر لطيفيان)

بانى روضه هاى غم، زينب
احمد عبداله زاده مهنه

با علما



عابدزاده : سبك خاص خودم را دارم
ورزش: دروازه بان تيم ملى ايران گفت: من از بچگى زير نظر پدرم كار كردم و 
سعى كرده ام خوب بازى كنم. اميرعابدزاده درباره اينكه مثل پدرش در خروج  
از دروازه شجاعت نشان مى دهد، گفت: هر بازيكنى سبك خاص خودش را 
دارد. من از بچگى زير نظر پدرم كار كردم و سعى كرده ام خوب بازى كنم. 
دروازه بانى فقط خروج نيست و بايد بازى با پا، عكس العمل و شرايطم را هر روز 

بهتر كنم تا به تيم ملى كشور كمك كنم.

مصدوميت رسن جدى نيست
ورزش: هافبك پرسپوليس مشــكلى براى همراهى اين تيم در بازى 
برگشت مقابل الدحيل قطر در ليگ قهرمانان آسيا ندارد. رسن كه در بازى 
دوستانه تيم ملى كشورش دچار مصدوميت شده بود، سه شنبه شب 
به تهران بازگشت و كادر پزشكى پرسپوليس شرايط او را بررسى كرد.

آسيب ديدگى هافبك بازى ساز پرسپوليس جدى نيست و اين بازيكن 
مى تواند در صورت صالح ديد كادر فنى پرســپوليس در تركيب اصلى 

سرخپوشان مقابل الدحيل قرار بگيرد.

قرارداد 4 ميليون يورويى انصارى فرد با 
ناتينگهام

ورزش: با توجه به فسخ قرارداد در آخرين روز نقل و انتقاالت تابستانى 
ستاره ايرانى با قراردادى آزاد در عين حال سنگين،  راهى چمپيون شيپ 
انگليس شد. سايت osasuna1920 اسپانيا منتسب به باشگاه اوساسونا 
كه يكى دو سالى با انصارى فرد همكارى داشت با اشاره به قطعى شدن 
انتقال ستاره ايران به چمپيون شــيپ مدعى شد ارزش قرارداد جديد 

انصارى فرد رقمى افزون بر 4 ميليون يورو است.
در عين حال سايت ناتينگهام پســت نيز با اشاره به اينكه سران باشگاه 
در انتظار ورود كريم انصارى فرد به جزيره بــراى انجام مراحل نهايى 
عقدقرارداد هستند مدعى شد ستاره ملى پوش ايرانى ممكن است روز 
شنبه براى اولين بار با پيراهن ســرخ ناتينگهام در پايتخت ولز مقابل 

سوانزى سيتى به ميدان برود.

كاوه به بازى با دورتموند مى رسد
ورزش: باشگاه بلژيكى با بيان اين كه روند درمان ستاره ايرانى در حال 
پيگيرى اســت از غيبت احتمالى اين بازيكن در مصاف جمعه شب با 
لوكرن خبر داد. بعد از اين كه باشگاه بروژ گزارش تصويرى از تمرينات 
اين تيم منتشــر كرد كه با ادامه غيبت هاى ستاره ايرانى توام بود كادر 
پزشكى بروژ با بيان اينكه روند درمان مصدوميت كهنه كاوه رضايى طبق 
برنامه در حال پيگيرى است از غيبت احتمالى مهاجم گران قيمت ايرانى 
در بازى جمعه شب برابر لوكرن خبر داد و مدعى شد كادر فنى قصد دارد 
كاوه را براى بازى حساس سه شنبه آينده برابر دورتموند در هفته نخست 

ليگ قهرمانان اروپا آماده كرده و در اختيار داشته باشد.

دايى: هوادار پرسپوليس مى داند 
چه كسى خائن است

ورزش: على دايى درباره مطالباتش از پرسپوليس و شايعاتى مبنى بر اين 
كه او مى خواهد مانع حضور سرخ پوشان در آسيا شود، بيان كرد: متاسفانه 
چنين چيزى را من از شما مى شنوم. در جامعه مردم طور ديگرى صحبت 
مى كنند. بايد فراموش نكنيم كه على دايى هيچ كاره است. در اين ماجرا 
قانون تصميم مى گيرد نه على دايى. پس على دايى تابع قانون است و 
هر اتفاقى بيفتد قانون آن را رقم زده است. من در اين دو هفته هم وارد 
اين مسائل نشدم و از هيچ چيز خبر ندارم. طرفداران واقعى مى داند چه 

كسانى به اين تيم خيانت كرده اند. 

ميزبانى فرش آرا از پارسيان
ورزش: ليگ برتر فوتسال از امروزبا انجام 2 ديدار وارد هفته دهم مى 
شود كه در اصفهان گيتى پسند ميزبان ارژن شيراز است و شهروند 
سارى هم در ساوه ميهمان شهردارى اين شهر است. ساير ديدارها 
نيز فردا برگزار خواهد شــد كه فرش آراى مشــهد در سالن شهيد 
بهشتى ميزبان پارسيان شــهر قدس است و اميدوار است با شكست 
اين تيم در صورت نتيجه نگرفتن ديگر رقيبانش تا رده سوم جدول 

باال بيايد. برنامه هفته دهم ليگ برتر فوتسال:
پنج شنبه 22 شهريور - ساعت 18 / گيتى پسند اصفهان- ارژن شيراز  /  

شهردارى ساوه- شهروند سارى
جمعه 23 شهريور - ساعت 18/  سن ايچ ساوه - آذرخش بندرعباس / 
سوهان محمد سيماى قم -اهورا بهبهان / مقاومت قرچك -مس سونگون/

مقاومت البرز- حفارى خوزستان/فرش آراى مشهد - پارسيان شهرقدس

اولين طالى آسيايى اسكيت بر گردن صالحى
ورزش:در ادامه مسابقات اسكيت قهرمانى آسيا در كره جنوبى محمد صالحى 
در ماده 100 متر با شكست حريفى از كشور ميزبان به مقام قهرمانى رسيد و 
نخستين طالى ايران در اين مسابقات را به ارمغان آورد. در اين ماده محمدرضا 
عابدى در ديدار رده بندى شكست خورد و به مقام چهارمى بسنده كرد. همچنين 
محمد صالحى بازيكن تيم ملى اسكيت سرعت، در مسابقات آسيايى كره جنوبى 
با شركت در ماده وان لپ،  پس از پشت سرگذاشتن حريفان خود از 16 كشور 
آسيايى  به فينال مسابقات لپ راه پيدا كرد و با رقيبانى از كشورهاى كره جنوبى 

، تايوان و هند به رقابت پرداخت و مقام سومى اين مسابقات را از آن خود كرد.

نسيمى شاد: شنا و پزشكى را با هم 
ادامه مى دهم

ورزش: آريا نسيمى شاد پس از اعالم نتايج كنكور سراسرى گفت: در رشته  
پزشــكى كه به آن فكر مى كردم  و برايم خوب بود پذيرفته شدم.  ملى پوش 
مشــهدى شــناى ايران درباره هدف گذارى اش و ادامه دادن شنا به صورت 
حرفه اى، تصريح كرد: تمرينات شــنا را آغاز كرده ام و پيشرفت بسيارى هم 
داشته ام. نهايتا در 3-4 ماه آينده به ركوردهاى خودم خواهم رسيد. نابغه شناى 
ايران كه با 17 سال سن در المپيك ريو حاضر بود در ادامه درباره انتظاراتش از 
مسئوالن گفت: انتظارم اين است در سطح استانى استخر در اختيار شناگران قرار 
گيرد. نياز به مربى خارجى در شنا احساس مى شود همانطور كه در واترپلو مربى 
خارجى حاضر  و نتيجه خوبى هم كسب شد. شنا همچنين نياز به اردوهاى برون 
مرزى بسيارى دارد، مربيان هميشه برنامه هاى خود را ارائه مى دهند اما هيچ 

وقت اين برنامه ها عملى نشد.

زرينى نارنجى پوش شد
ورزش: در ادامه نقل و انتقاالت ليگ برتر واليبال دو بازيكن سابق و ملى پوش 
راهى تيم هاى سايپا و شهردارى ورامين شدند. در مهم ترين انتقال، حمزه زرينى 
دريافت كننده قدرتى فصل گذشته شهردارى تبريز كه با اين تيم بر سكوى سوم 
ايستاده بود به مدت يك سال راهى سايپاى تهران شد. همچنين آرش كشاورزى 
كه فصل ناموفقى را با شهردارى اروميه سپرى كرده بود با مسئوالن شهردارى 

ورامين به توافق رسيد و فصل آينده براى ورامينى ها توپ خواهد زد.

شوك بزرگ به ورزش ايران
 مدال آوران دوپينگى؟

ورزش: ورزش ايران ممكن است با يك شوك بزرگ مواجه شود. درجريان 
بازى هاى آسيايى مسئوالن برگزارى به محل اقامت يك تيم رزمى كاروان 
ايران رفتند تا از چند ورزشكار تست دوپينگ بگيرند. از سه مورد مشكوك، 
دو نفر تست دادند و يك نفر از هتل فرار كرد. دو نفر از اين سه نفر براى ايران 
مدال گرفته اند. قسمت تلخ ماجرا هم اين اســت كه اين دو ورزشكار ايرانى 
توانسته اند در بازى هاى آسيايى مدال كسب كنند و اگر پاسخ آزمايش مثبت 
باشد، بايد مدال هاى خود را پس دهند و البته محروميت هاى بسيار سنگينى 
در انتظار اين دو مدال آور و فدراسيون رزمى مذكور خواهد بود و چه بسا اين 
موضوع تبعات سنگينى را براى ورزش ايران به دنبال داشته باشد. با اين حال 
اميدواريم در نهايت اخبار بدى درباره دوپينگ ورزشكاران ايرانى مخابره نشود 

و پاسخ تست ها مثبت نباشد.

ضد حمله
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احتمال بازگشت پيرلو به ميادين 
ورزش: آندره آ پيرلو 39 ساله كه سال گذشــته در باشگاه نيويورك سيتى آمريكا به 
فوتبال خودش پايان داد، مورد توجه يك تيم استراليايى قرار گرفته و ممكن است بار 
ديگر به ميادين فوتبال بازگردد. باشگاه آونداله استراليا ضمن تاييد عالقه به جذب پيرلو 
عنوان كرده منتظر پاسخ نمايندگان اين بازيكن است. پيرلو كه سابقه بازى براى ميالن 
و يوونتوس را دارد در طى دوران فوتبال خودش موفق به فتح 6 سرى آ، دو ليگ قهرمانان 
و يك جام جهانى شد. استراليايى ها پيش از اين دل پيرو را هم براى مهيج كردن ليگ 

خود به خدمت گرفته و نشان داده بودند عالقه خاصى به ستاره هاى سابق ايتاليا دارند. 

سامى خديرا با يوونتوس تمديد كرد
ورزش:  سامى خديرا هافبك 31 ساله تيم فوتبال يوونتوس، قراردادش را دو سال 
ديگر با اين باشگاه تمديد كرد و تا سال 2021 در تورين ماندنى شد. سايت رسمى 
باشگاه يوونتوس با انتشار فيلمى،  خبر را اعالم كرد. خديرا در سه سال گذشته، 8882 
دقيقه براى بانوى پير در همه تورنمنت ها به ميدان رفت كه اين بيشترين زمان بازى 
يك هافبك يوونتوس در اين سه فصل بوده است. اين هافبك آلمانى در 113 بازى 
 A با بيانكونرى، 20 گل به ثمر رسانده و سه قهرمانى جام حذفى، سه قهرمانى سرى

و يك قهرمانى سوپرجام فوتبال ايتاليا را كسب كرده است.

بازى «ژرژ وه آ » در 51 سالگى مقابل نيجريه
ساكرنت: تيم ملى فوتبال ليبريا در ديدارى دوستانه در خانه با نتيجه 2 بر يك برابر نيجريه 
شكست خورد. در اين ديدار اتفاق جالب توجهى رخ داد و ژرژ وه آ، رئيس جمهور ليبريا و 
فوتباليست پيشين اين كشور 79 دقيقه براى تيمش در سن 51 سالگى به ميدان رفت. 
وه آ اولين فوتباليست آفريقايى است كه به عنوان بهترين بازيكن سال فيفا دست يافته 
است. ليبريا ديدارى دوستانه تشكيل داد تا شماره 14 را كه پيش تر بر تن وه آ بود را بايگانى 
كند. نيجريه در اين ديدار تيم قدرتمندى را به زمين بازى فرستاد. ويلفرد انديدى و كليچى 

ايهيناچو از جمله بازيكنان استوك سيتى بودند كه در اين ديدار به ميدان رفتند.

پيغام زايتسف براى رونالدو؛ بهانه نيار كريس!
ورزش: چالش زايتسف از زمانى آغاز شد كه اين واليباليست روس تبار ايتاليايى 
كه مدال طالى المپيك را در كارنامه دارد با انتشــار پســتى در اينستاگرام از 
رونالدو خواست در هر روز و هر ساعتى كه مى خواهد با او در يك نقطه مسابقه 
دهد تا معلوم شود سريعترين و قوى ترين ضربه به توپ توسط كداميك از آن ها 

زده خواهد شد.
زايتسف در يك پست فيسبوكى هم از رونالدو خواسته: كريستيانو، دنبال بهانه 

براى طفره رفتن از اين چالش نگرد. بيا با هم در اين چالش شركت كنيم.

حميد رضا خداشــناس: در ادامه مرحله يك 
شانزدهم جام حذفى 9 مسابقه امروزو فردا برگزار 
مى شود.  با وجود اينكه پرسپوليس و استقالل به 
دليل حضور در ليگ قهرمانان آسيا در اين روزها 
بازى ندارند اما شاهد ديدارهاى جذابى در شمال 
و جنوب كشــور خواهيم بود. نگاهــى داريم به 

مهم ترين ديدارهاى اين مرحله.

ذوب آهن - پديده؛ ديدارى انتقامى
در يكى از ديدارهاى حساس و جذاب اين مرحله 
عصر امروز از ســاعت 18:30 ذوب آهن اصفهان 
ميزبان پديده مشهد صدرنشين ليگ برتر است. 
اين ديدار براى ذوبى ها شايد جنبه انتقام داشته 
باشد؛ چرا كه در هفته ششم ليگ برتر شاگردان 
يحيى گل محمدى در اصفهان موفق شده بودند 
ذوبى ها را با نتيجه دو بر يك شكست دهند و حاال 
در جام حذفى بهترين فرصت براى انتقام گيرى 
اســت. اما از آن طرف يحيــى گل محمدى كه 
روزگارى در ذوب آهــن ســرمربى بــود و مورد 
بى مهرى مســئوالن اين تيم قرار گرفت، دوباره 
بايد مقابل تيم سابقش قرار بگيرد و بعد از شكست 
دادن شاگردان نمازى در ليگ برتر بدش نمى آيد 

دومين شكســت آن ها را در طى چند هفته رقم 
بزند و شايستگى هايش را به رخ مسئوالن ذوب 

آهن بكشد.  

 نبرد خارجى ها در آبادان 
نبرد دو تيم ايرانى با ســرمربيان خارجى در جام 
حذفى يكى ديگر از ديدارهاى جذاب اين مرحله 
از جام حذفى است كه فردا برگزار مى شود. جان 
توشاك با تيم كهكشانى اش به برزيل ايران سفر 
كرده تا رودرروى سرجيو پرتغالى و صنعت نفت 
قرار بگيرنــد. نفتى ها در اين مســابقه به دنبال 
اولين برد فصل خود هســتند اما بايــد ديد آن 
ها مى تواننــد از تراكتور 5 ســتاره عبور كنند يا 
همچنان ناكام باقى مى مانند؟ البته توشاك ظاهرا 
بايد قيد ملى پوشانش را در اين بازى بزند زيرا آن 
ها سه شنبه براى تيم ملى بازى كرده اند و خسته 
هستند. در ديگر بازى هاى مهم اين مرحله پيكان 
با پارس جنوبى ديدار مى كند، سپاهان اصفهان از 
شهردارى ماهشهر ميزبانى مى كند، ملوان بندر 
انزلى و سپيدرود رشــت در الگيالنو با هم مصاف 
مى كنند و شاگردان على دايى با تيم دسته سومى 

سردار بوكان مصاف خواهند كرد.

زينب حاج حسينى: پرونده بــازى هاى آسيايى براى تيم 
ملى بسكتبال ايران با سه برد و يك باخت و تكرارِ عنوان نايب 
قهرمانى بسته شــد. بنابراين از اين پس جام جهانى 2019 
چين و رقابت هاى انتخابى براى كســب مجوز اين مسابقات 

مهمترين رويداد بسكتبال ايران خواهد بود. 

پنجره چهارم
رقابت تيم ها براى كسب ورودبه جام جهانى از سال گذشته 
آغاز شــد و از امروز هم پنجره چهارم ايــن رقابت ها براى 
بســكتبال ايران باز مى شود. تيم ملى بســكتبال ايران كه 
ديگر مراحل انتخابى جــام جهانى را با مجموع 5 برد و تنها 
يك باخت و در نهايت صدرنشينى گروه D و صعود مقتدرانه 
آغاز كرد، در اين مرحله برگزار كننده دو ديدار برابر فيليپين 

و ژاپن است. 
ديدار اول تيم ملى بســكتبال در پنجره چهــارم انتخابى 
جام جهانى امروزدر تاالر بسكتبال مجموعه ورزشى آزادى و 
مقابل تيم ملى فيليپين برگزار مى شود. دو ساعت بعد از اين 
ديدار، ملى پوشان كشورمان به فرودگاه امام خمينى (ره) 
مى روند تا براى برگزارى ديدار برابر ژاپن عازم اين كشــور 
شوند. ديدار تيم هاى ملى بســكتبال ايران و ژاپن دوشنبه 

هفته آينده برگزار مى شود.

فيليپين جديد
اما ديدار امروز تيم ملى بسكتبال برابر فيليپين در شرايطى 
برگزار مى شود كه فيليپينى ها از مجموع 6 ديدار گذشته 
خود در رقابت هاى انتخابى جــام جهانى صاحب چهار برد 
شدند. فيليپين در بازى هاى آســيايى توسط كره جنوبى 
خيلى زود حذف شــد و حاال با تغييراتى كــه در كادر فنى 
و تركيب خود ايجاد كرده، به دنبــال نتيجه گيرى بهتر در 
انتخابى جام جهانى است.  اين تيم اما بايد در تاالرى به ميدان 
برود كه مدت هاست شكست تيم ملى بسكتبال ايران را به خود 
نديده است و قطعا در حضور تماشاگرانى كه به سالن مى آيند كار 

سختى براى شكستن اين طلسم دارد. 

تركيب تيم ملى
تركيب تيم ملى بسكتبال ايران براى ديدار برابر فيليپين هنوز به 
صورت رسمى مشخص نشده اما حضور صمد نيكخواه بهرامى 
در اين ديدار قطعى است. به گفته رئيس فدراسيون بسكتبال، 
حامد حدادى و ارسالن كاظمى هم با وجود مصدوميت و ابهاماتى 
كه براى در اختيار داشتن آنها وجود داشت، در اين ديدار حضور 
خواهند داشت.  تيم ملى بسكتبال در شرايطى مقابل فيليپين به 
ميدان مى رود كه در حال حاضر رده 25 رنكينگ جهانى را در 

اختيار دارد اما فيليپينى ها در جايگاه 30 قرار دارند.

اميرمحمد سلطانپور: تفاوت قيمت ها نسبت به 
ساليان گذشته يكى از بحث هاى داغ هميشگى 
در ايران است؛ قيمت هايى كه به خاطر تورم در 
مدت چند سال چندين برابر شده است. اما نبايد 
فراموش كنيم كه در تمام دنيا وجود تورم (البته 
نه به ميزان تورم ايران) امرى طبيعى است. اين 
مقدار كــه معموال درصد آن در كشــورى مثل 
انگليس حدود 2/5و در آمريكا 2 درصد اســت، 
باعث مى شود با نگاه به گذشــته و قيمت هاى 
پرداخت شــده تفاوت هاى اين رقم ها را به پول 
كنونى بسنجيم. مثال در حوزه سينما شايد فيلم 
آواتار محصول سال 2009 با فروش 2ميليارد و 
هفتصد و هشــتاد و هفت ميليون دالر در صدر 
باشــد، اما وقتى تورم را وارد ماجــرا مى كنيم 
فيلم «بر باد رفته» محصول ســال 1939 كه در 
زمان خود كمتر از 390ميليــون دالر فروخته 
به پول امروز رقمى حــدود 3 ميليارد و هفتصد 
ميليون دالر فروش داشته و پرفروش ترين فيلم 
تاريخ محسوب مى شود. در حوزه فوتبال و مبحث 
جذاب ترانسفرها نيز نگاه به رقم هاى پرداختى 
گذشته باشگاه ها براى ستارگان مى تواند جالب 
باشــد. تاكنون بسيار شــنيده ايم كه مثال رقم 
پرداختى 15ميليون پوندى باشــگاه نيوكاسل 
براى خريد ستاره اى به نام آلن شيرر از بلكبرن 
رقمى بســيار كم بوده و اكنون ستاره ها رقمى 
بســيار گزاف دارند. به همين دليــل مركز آمار 

TotallyMoney بــا لحاظ كــردن چندين 
عامل به رقم هاى قديمى پرداختى براى بازيكنان 
در تاريخ ليگ برتر انگليس از جمله تورم و تبديل 
آن پول به بازار امــروزى، رقم هاى جالبى براى 
ترانســفرهاى بازيكنانى مانند شوچنكو، شيرر، 
فرديناند و ... به دست آورده است. در زير با هم به 

آن ها نگاهى مى اندازيم:

آندرى شوچنكو: گرانقيمت ترين
آندرى شوچنكو گرانقيمت ترين بازيكن تاريخ 
ليگ برتر خواهد شد، اگر انتقال او از آث ميالن 
به چلســى در ســال 2006 را به پول امروزى 
تبديل كنيم. او در آن سال به بزرگترين خريد 
آبراموويچ بدل شد كه با رقم 29/4ميليون پوند 
به لندن آمد. به پول امروز 144/4 ميليون پوند 

براى اين باشگاه آب مى خورد.

قاتلى به نام شيرر با 125ميليون
در دهــه نــود ميــالدى ظهــور مهاجــم 
لعاده اى به نام آلن شــيرر چشــمان  فوق ا
بســيارى از باشــگاه هاى برتر اروپــا را به 
خود جلب كرد. كســى كه تقريبــا يك تنه 
نــد به ســلطه  باعــث شــد بلكبــرن بتوا
منچســتريونايتد پايان دهد و تنها قهرمانى 
ليگ برتــر تاريخ اين باشــگاه را به ارمغان 
بيــاورد. او در نهايــت در ميــان رفتن به 
يونايتــد و نيوكاســل با اصــرار بلكبرن كه 
نمى خواســت بهترين بازيكنش را به رقيب 
مســتقيم خود يونايتد بفروشــد، زاغ ها را 
انتخاب كرد اما اين اتفاق براى نيوكاســل 
ارزان نيفتاد. در آن زمان باشگاه نيوكاسل 
رقم گرانقيمت ترين بازيكــن تاريخ فوتبال 
يعنــى 15ميليــون پونــد را براى شــيرر 
پرداخت كرد كه در بازار امــروز مهاجمى 
مثل او 125/1 ميليــون پوند قيمت خواهد 

داشت.

 گرانقيمت ترين مدافع تاريخ
سال گذشته باشگاه ليورپول با خريد فن دايك 
مدافع هلنــدى از ســاوتهمپتون كــه با رقم 
75ميليون پوند ركورد گرانقيمت ترين مدافع 
تاريخ را با اختالف شكســت، ابروهاى زيادى 
را باال برد، اما اگر به پولى كه منچســتريونايتد 
براى خريد ريو فرديناند در سال 2002 با رقم 
29ميليون پوند به ليــدز يونايتد پرداخت كرد 
نگاهى بيندازيم وى به راحتى فن دايك را پشت 
سر خواهد گذاشت. رقم انتقال فرديناند در بازار 
امروز 121/7 براى يك باشگاه آب خواهد خورد.

در ادامه فهرســت 10بازيكن گرانقيمت 
تاريخ در تبديل به رقم كنونى را مى بينيم:

آندرى شوچنكو؛ چلسى 144/4ميليون پوند
آلن شيرر؛ نيوكاسل 125/1ميليون پوند

ريو فرديناند؛ منچستريونايتد 121/7ميليون 
پوند

پل پوگبا؛ منچستريونايتد 117/7ميليون پوند
خــوآن سباســتين ورون؛ منچســتريونايتد 

115,9ميليون پوند
ديديه دروگبا؛ چلسى، 115/7ميليون پوند
فرناندو تورس؛ چلسى،115/5ميليون پوند
مايكل اسين؛ چلسى،115/5ميليون پوند

روى كين؛ منچستريونايتد،111/2ميليون پوند
وين رونى؛ منچستر يونايتد، 103/6ميليون پوند

تفاوت قيمت ترانسفرها به پول امروز

«شوچنكو »گرانقيمت ترين بازيكن تاريخ ليگ برتر؟

ورزش: كارلــوس كى روش، ســرمربى تيم ملــى فوتبال 
كشورمان پس از ديدار دوســتانه مقابل ازبكستان به سايت 
فدراسيون فوتبال گفت: مى دانم كه به صورت رسمى سرمربى 
تيم ملى ايران نيســتم، اما به عنوان يك مربى وظيفه خود 
مى دانم كه توجه رئيس فدراســيون فوتبال، اعضاى هيئت 
رئيسه فدراسيون و مســئوالن ورزش را به اين مسئله جلب 
كنم كه ما مى بايست بر حمالتى كه به صورت سيستماتيك 

به سمت تيم ملى انجام مى شود، نقطه پايانى را بگذاريم.
وى ادامــه داد: بايد جلوى اين گونه حمالت سيســتماتيك 
هم اكنــون گرفته شــود و من يك بــار ديگر از رياســت و 
اعضاى فدراسيون درخواست مى كنم از اين گونه حمالت و 
صحبت ها كه در تالش هستند ميان نسل جوان ما به صورت 
سيســتماتيك تفرقه بيندازند، جلوگيرى كنند. همه مطلع 
هستيم كه در شرايط دشــوارى نه تنها در تيم ملى بلكه در 
كشور هســتيم و ما نيازى به اين گونه صحبت هاى زشت و 
تمسخرآميز نداريم و دقيقاً در لحظه اى كه نياز به اتحاد بيشتر 
و كنار هم بودن بيشــترى داريم، نبايد اين گونه صحبت ها و 

حرف ها مطرح بشود.
كى روش بيان كرد: مطرح كردن اينگونه صحبت ها به هيچ 

عنوان قابل پذيرش نيست و هدف آن بازيكنان تيم ملى و خود 
تيم ملى فوتبال اســت كه به هيچ عنوان قابل قبول و داراى 
وجاهت نيست. چرا كه اينگونه شرايط به اين موضوع منتهى 
مى شود كه ما ريسك و احتمال اينكه بازيكنان بيشترى را از 
دست بدهيم و تيم ملى لطمه بخورد، بيشتر شده و شرايطى 
هم كه براى بازيكنى مانند ســردار آزمون بوجود آمده بايد 

حل شود.
سرمربى تيم ملى فوتبال ايران اظهار داشت: اين يك مسئله 
بسيار فورى، جدى و خطرناكى است، براى اينكه اگر بخواهيم 
روحيه و اتحاد تيم ملــى را حفظ كنيم، نبايــد به اين گونه 
صحبت هاى تفرقه آميز و صحبت هايى كه تنها براى به وجود 
آوردن دودســتگى و لطمه زدن به تيم ملى مطرح مى شود، 

بى تفاوت باشيم. زمان بى تفاوتى به پايان رسيده است.
كى روش در پايان افزود: مى دانم شايد برخى افراد بگويند كه 
من پايم را فراتر از حوزه مسئوليتم مى گذارم بخاطر اينكه در 
حال حاضر به صورت رسمى سرمربى تيم ملى ايران نيستم 
اما وقتى با افرادى كه قصد دارند به صورت مستقيم به منافع 
تيم ملى ايران لطمه وارد مى كنند مواجه مى شويم، اين امرى 

كامال غير قابل قبول است.

ورزش: رئيس كميته ملى المپيك كشورمان با اللوويچ رئيس 
اتحاديه جهانى كشتى و عضو اصلى كميته بين المللى المپيك 
ديدار و گفت وگو كــرد. در اين ديدار كه در لوزان ســوئيس 
پيگيرى شد، ســيدرضا صالحى اميرى ضمن تاكيد بر روابط 
بسيار خوب كشــتى ايران با اتحاديه جهانى گفت: كشتى به 
عنوان ورزش اول و ملى ايران از توجه و محبوبيت فراوانى بين 
جامعه بخصوص قشــر جوان برخوردار است و همگان تصوير 
بســيار خوبى از رابطه ايران و اتحاديه جهانى كشتى در ذهن 

دارند كه بابت تمام حمايتها از شما تشكر مى كنم.
 وى در ادامه رسول خادم را يكى از متخصص ترين و فعال ترين 
مديران ورزش ايران معرفى كرد و گفت: مردم ورزش دوست 
ايران به اين رشته و اتفاقات و حواشى آن شديدا حساس هستند 
و از نزديك اخبــار و رويدادهاى آن را پيگيــرى مى كنند، به 

همين خاطر نيز درخواست دارم تا از كشتى ايران و عالقمندان 
بيشمارش حمايتى بيش از پيش بعمل آوريد.

نناد اللوويچ نيــز ضمن خير مقدم و تقديــر از صالحى اميرى 
بابت توجه به اين رشته و تشكيل اين جلسه اظهاركرد: بخوبى 
از ظرفيت باالى كشــتى ايران و همچنين تالشهاى ارزشمند 
رسول خادم بعنوان رئيس دلسوز و پيگير فدراسيون ايران آگاه 
هستم و شك نداشته باشيد كه از كشتى اين كشور بعنوان يكى 
از اركان اصلى اين رشته در جهان حمايت ويژه خواهيم كرد و 

از هيچ كمكى دريغ نخواهيم كرد.
رئيس اتحاديه جهانى كشــتى ضمن تاكيد بر رعايت جنبش 
المپيك و حركت در مســير اين جنبش و منشــور، همچون 
گذشته خواســتار همكارى تنگاتنگ و همراهى كميته ملى 

المپيك ايران با فدراسيون كشتى و اتحاديه جهانى شد.

تيم ملى با مسئله اى خطرناك روبه روست 

كارلوس كى روش: دربرابر حرف هاى 
تفرقه آميز ساكت نمى مانم

ديدار صالحى اميرى با رئيس اتحاديه جهانى كشتى

ايران خواستار حمايت اللويچ شد

پنجشنبه 22 شهريور  بسكتبال مقدماتى جام جهانى
ايران - فيليپين

ساعت: 16:45 زنده از شبكه ورزش
پنجشنبه 22 شهريور   جام حذفى ايران

ذوب آهن - پديده
ساعت: 18:30 زنده از شبكه شما

پنجشنبه 22 شهريور    واليبال قهرمانى جهان
استراليا - آمريكا

ساعت: 19:30 زنده از شبكه ورزش

پنجشنبه 22 شهريور
 ايران - بلغارستان

ساعت: 22:00 زنده از شبكه سه

 جمعه 23 شهريور  جام حذفى ايران
صنعت نفت آبادان - تراكتورسازى
ساعت: 20:00 زنده از شبكه شما

 جمعه 23 شهريور   هفته پنجم لوشامپيونا فرانسه
پارى سن ژرمن - سنت اتين

ساعت: 23:15 زنده از شبكه ورزش

ورزش در سيما

در مسير انتخابى جام جهانى بسكتبال

ايران ـ   فيليپين 
براى شارژ دوباره 

ملى پوشان
در حاشيه تمرين تيم ملى با مهران شاهين طبع 
همكالم شديم تا آخرين وضعيت آسمان خراش هاى 

ايرانى را پيش از بازى با فيليپين جويا شويم.

آسيب ديده ها
وضعيت تيم خوب است و فقط چون در بازى هاى 
آسيايى بوديم، چند بازيكن آســيب ديده داريم. 
اميدوارم كه بازى ما برابر فيليپين و ژاپن گره نخورد 
تا خيلى نيازى به اين بازيكنان مصدوم نداشــته 
باشيم. حامد حدادى كشاله اش پارگى دارد؛ اما در 
هر صورت نامش را در ليست قرار مى دهيم تا اگر نياز 
بود از او بازى بگيريم. ارسالن كاظمى هم سه شنبه 
با تيم تمرين كرد و وضعيتش بهتر است. با اين حال 
امروز از او تست نهايى را مى گيريم و بعد از آن اسامى 

نهايى را اعالم مى كنيم.

اعتقاد به حدادى 
حامد حدادى همراه با تيم به ژاپن هم مى آيد. به 
نظر من اينكه او كنار تيم حضور داشته باشد، باعث 

افزايش روحيه و انگيزه بين ساير بازيكنان مى شود. 
حضور حامد براى تمامى بازيكنان يك قوت قلب 
است. حدادى بازيكنى است كه روى نيمكت هم به 
تيم كمك مى كند. ان شاءاهللا كه بازى طبق دلخواه 
ما پيش برود تا مجبور نشويم در اين شرايط از او 

استفاده كنيم.

خطر فيليپين 
فيليپين تيمى است كه به جز سنتر در ساير پست ها 
تفاوتى بين بازيكنان اصلى و ذخيره اش نيست. 
حاال آنها چند محروم دارند؛ اما قطعا تيم باكيفيتى 
هستند. شايد تنها ضعفشان در اين بازى غيبت 
«بلچ» باشد. فيليپين آنقدر بازيكن دارد كه مى تواند 
با يك تيم جديد هم مقابل ما خطرساز شود. آنها 
فقط 5، 6 بازيكن آمريكايى تبعه دارند. اين تيمى 

كه به تهران آمده،  قطعا قدرتمند است.

اگر سوم مى شديم، روحيه بازيكنان بهتر بود
بازيكنان بعد از شكســت به چيــن كمى به هم 
ريختند. شايد اگر سوم مى شديم،  االن روحيه آنها 
بهتر بود. بعد از آن باخت بازيكنان با روحيه خوبى 
به تمرينات نيامدند؛ اما به تدريج شرايطشان بهتر 
شد. باالخره باخت ما داليلى داشته و سعى كرديم 
در تمرينات روى آنها كار كنيم. مهم اين است كه 
روى نقاط ضعف تيم كار كنيم وگرنه تاسف خوردن 
فايده اى ندارد. بايد اين باخت را بپذيريم و بازهم 

براى بردن به زمين برويم.

آينده تيم ملى
درباره آينده نمى توانم صحبتى كنم. فعال تمركز 
ما روى اين 2 بازى است و بعد از آن بايد ببينيم كه 
وضعيت بازيكنان و همچنين شرايط ليگ برتر 
چگونه خواهد شد. نه درباره آينده صمد نيكخواه 
و نه درباره خــودم فعال نمى توانم صحبتى كنم. 
هر چيزى امكان دارد؛ حتــى اينكه من ديگر در 

تيم ملى نباشم!

سرمربى تيم ملى بسكتبال: 

براى بردن به زمين مى رويم

ورزش: در روز پايانــى اين رقابت ها كه در شــهر 
كيتاكيوشوى ژاپن برگزار مى شود، ظهر 

امروز مسابقه دسته 107+ كيلوگرم 
برگزار شد و 6 وزنه بردار از جمله 

ســيامند رحمان و منصور 
پورميرزايــى از ايــران به 

روى تخته رفتند.
در اين رقابت ســيامند 
رحمان با ركــورد 280 
كيلوگرم به مقام قهرمانى 
رسيد و ســومين طالى 
ايران را به ارمغــان آورد. 

او كه به ترتيــب وزنه هاى 
270 و 280 كيلوگرمى را مهار 

كرد و البته در مهــار وزنه 285 
كيلوگرمى ناموفق شد و به ركورد دنيا 

حمله نكرد. البته رحمان پيش از اين آغاز 
اين تورنمنت هم گفته بود كه قصد ركوردشكنى ندارد 

و اين مهم را در بازى هاى پاراآسيايى 2018 و همچنين 2020 

توكيو انجام خواهد داد.
در اين رقابــت منصــور پورميرزايى با 
ركورد 245 كيلوگرم به مقام نايب 
قهرمانى و مدال نقره رســيد. 
پورميرزايــى در تالش هاى 
اول و دوم وزنه هاى 240 و 
245 كيلوگرمى را مهار 
كرد، اما در تالش سوم 
در اجراى صحيح روى 
وزنــه 265 كيلوگرمى 
نــاكام ماند تا بــه مقام 

دومى برسد. 
بدين ترتيب تيــم ايران با 
كسب 3 طال، 5 نقره و 2 برنز 
به مقام نايب قهرمانى رقابت هاى 
وزنه بردارى معلــوالن قهرمانى آزاد 
ـ اقيانوسيه دســت يافت. در اين  آســياـ 
مسابقات تيم چين با كسب 14 طال به مقام قهرمانى 

رسيد و ازبكستان با 2 طال سوم شد.

ايران نايب قهرمان وزنه بردارى معلوالن آسيا و اقيانوسيه شد

 سيامند رحمان همچنان در اوج

ورزش: كارلوس كى روش در پايان بازى با ازبكستان 
پيراهن تيم ملى را به هكتور كوپر هديه كرد. در 
پايان مسابقه ايران و ازبكستان اتفاق جالبى رخ 
داد كه باعث غافلگيرى كوپر شد. كارلوس كى روش 
در پايان بازى هديه اى به يادماندنى را به سرمربى 
جديد تيم ملى ازبكستان اهدا كرد. سرمربى تيم 
ملى ايران پيراهن شماره 26 ايران را بعد از بازى به 
كوپر اهدا كرد كه باعث خوشحالى و غافلگيرى اين 

مربى آرژانتينى شده بود.

هديه جالب كى روش
 به هكتوركوپر

سينا حســينى : افزايش انتقادها از سرمربى اســتقالل از سوى 
پيشكسوتان باشــگاه موجى از نگرانى را براى مسئوالن استقالل به 
وجود آورد تا حدى كه برخى نزديكان مديريت به فتحى پيشــنهاد 
دادند با استفاده نمادين از برخى پيشكسوتان، آنها را به قولى به كار 

گيرد تا ديگر از سيستم فنى تيم ايراد نگيرند .
به همين دليل امير حســين فتحى با انتصاب برخى پيشكســوتان 
استقالل نظير على جبارى، پرويز مظلومى و نصراهللا عبداللهى تالش 
كرد آنها را مجاب كند از انتقادهاى خانمان برانداز دســت بردارند 

اتفاقى كه با واكنش تند ديگر پيشكسوتان استقالل رو به رو شد.
حسن روشن به عنوان ليدر اصلى منتقدان باشگاه استقالل در اين 
خصوص گفت: متاسفانه شأن پيشكســوتان را با اين كار زير سوال 
بردند. تعجب از اين است كه چرا برخى افراد تن به اين كار دادند در 
حالى كه همه مى دانند اين روش به نوعى حق السكوت دادن است 

تا دهان منتقد را ببندند!
حسن روشن با بيان مسائل پشت پرده از كسب رضايت پيشكسوتان 
با كارت هديه و حقوق ماهيانه سيصد هزار تومانى خبر داد و مدعى 
شد برخى پيشكسوتان با دريافت مبالغ ناچيز و دور از شأن همه چيز 

را زير سوال مى برند!
مديران استقالل كه شاهد يك تنش جديد در آستانه بازى حساس 
برابر الســد قطر بودند براى خنثى ســازى اين اعتراض ها موضوع 
مالقات با خانواده هاى پيشكسوتان استقالل كه در دوره مديريت رضا 
افتخارى به آنها بى توجهى فراوانى شده بود را در دستور كار خود قرار 

دادند تا به اين ترتيب فضا را تلطيف كنند اما بدون ترديد اين اتفاقات 
و رفتارها در صورت بروز ناكامى جديــد در ليگ قهرمانان غير قابل 
كنترل خواهد بود و آنگاه شاهد آرايش جديد منتقدان برابر فتحى و 

همكاران او در مديريت باشگاه استقالل خواهيم بود. 

پاداش هزاردالرى براى صعود استقاللى ها
اميرحسين فتحى سرپرست استقالل در جمع بازيكنان خواست تا 
تنها براى صعود به قطر سفر كنند و به فكر بازگشت با گرفتن مجوز 
صعود به مرحله نيمه نهايى باشــند و به همين دليل بود كه قبل از 
سفر بخشى از معوقات بازيكنان را پرداخت كرد و سپس به آنها وعده 

پرداخت 5000 هزار دالر براى پاداش را داد.

پشت پرده پست ها و كارت هاى هديه به پيشكسوتان استقالل  

حق السكوت براى منتقدان!
در مرحله يك شانزدهم جام حذفى فوتبال رقم مى خورد

تقابل تكرارى يحيى -  ذوب آهن 

كيتاكيوشوى ژاپن برگزار مى شود، ظهر 
+ كيلوگرم 

 وزنه بردار از جمله 
ســيامند رحمان و منصور 

در اين رقابــت منصــور پورميرزايى با 
ركورد 

قهرمانى و مدال نقره رســيد. 

به مقام نايب قهرمانى رقابت هاى 
وزنه بردارى معلــوالن قهرمانى آزاد 

 كيلوگرمى را مهار 
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ادب و هنر

خبر

رونمايى از تابلوى «لشكر فاطميون» روح االمين

فارس: تابلوى نقاشى «لشكر فاطميون» تازه  ترين اثر حسن روح االمين 
در نگارخانه سوره حوزه هنرى رونمايى شد.اين تابلو در ابعاد 100 در 120 
ســانتيمتر با تكنيك رنگ و روغن خلق شده است و به موضوع پرورش 
فرهنگ شهادت از دامان حضرت فاطمه(س) و زينب كبرى(س) اشاره 
دارد.روح االمين توضيحاتى درباره تابلوى خود ارائه نكرد، اما به نظر مى رسد 
نيم  نگاهى هم به شــهيد مهدى صابرى، فرمانده گروهان على اكبر(ع) 
فاطميون داشته است.حسن روح االمين، متولد 1364 در تهران است. وى 
دانش آموخته رشته نقاشى در مقطع كارشناسى است. روح االمين فعاليت 
خود را از سال 1382 با تصويرسازى آغاز كرد و در ادامه نيز با خلق آثار 
متعدد موفق به برگزارى نمايشگاه هاى انفرادى و گروهى در داخل و خارج 
از كشور در رشته تصويرســازى و نقاشى شد.تدريس در دانشكده هاى 
هنر و داورى جشنواره هاى تجسمى از ديگر فعاليت هايى است كه حسن 
روح  االمين در كارنامه خود به ثبت رســانده اســت. آثار نقاشى حسن 
روح  االمين كه غالباً مضمونى مذهبى دارند، در چند سال گذشته مورد 
توجه كارشناسان هنرهاى تجســمى و مخاطبان انبوه واقع شده است.

«موكب آمستردام»، روايت  زائرانى
 كه از اروپا راهى كربال شدند

فارس: «موكب آمســتردام»، خرده  روايت هايى اســت از زائران دوردست 
سيدالشهدا؛ زائرانى كه از اروپا به مقصد زيارت پياده  امام حسين (ع) رهسپار 
شده اند. زائرانى كه امام حسين (ع) را نه در كربال و نجف و قم و مشهد و...، 
بلكه در قلب اروپا يافته اند و دريافته اند كه عشــق حسين(ع) زمين و زمان 
و مكان نمى شناسد و چه بخواهى و چه نخواهى عالمگير خواهد شد. فقط 
بايد خود را به اين درياى عظيم ســپرد تا به ساحل آرامش رسيد.«موكب 
آمســتردام» دومين گام و تالش پس از كتاب موفق پادشاهان پياده است 
كه در كمتر از يك  ســال به چاپ پنجم رسيد.بهزاد دانشگر، در اين كتاب 
در تالش است با به تصوير كشيدن عشق زائران امام حسين(ع)، روايتى از 
تالش آنان براى فدا شــدن در مسير سيدالشهدا را براى مخاطبان تصوير 
كند.«موكب آمستردام» در 136 صفحه رقعى به همت انتشارات عهدمانا در 

نخستين روز محرم 1397 راهى بازار كتاب شده است.

باشــگاه خبرنگاران: كتاب «يادت باشــد»، داســتان زندگى شهيد حميد 
سياهكالى  مرادى، اولين شهيد مدافع حرم، در كمتر از 6 ماه به چاپ سيزدهم 
رسيد. به  گفته نويسنده اين اثر، تاكنون 30 هزار نفر مخاطب اين كتاب بوده اند.
«يادت باشد» يك عاشقانه آرام در دل هياهوهاى زندگى است كه با زبانى ساده 
و شــيرين به  قلم رسول مال حسنى روايت شــده و انتشارات شهيد كاظمى در 
اسفند سال گذشــته آن را روانه بازار كتاب كرده است. چاپ نخست كتاب در 
روز رونمايى آن به اتمام رسيد و در طول يك هفته، كتاب به چاپ سوم رسيد. 
به  گفته نويســنده؛ اين اثر در حال حاضر به چاپ ســيزدهم رسيده و 30 هزار 

نفر آن را مطالعه كرده اند.
رهبر معظم انقالب چندى پيش در ديدار خبرگان به اين كتاب اشــاره كرده و 
فرموده اند: يك كتابى تازه خوانده ام كه خيلى براى من جالب بود. دختر و پسر 
جوان ــ زن و شــوهر ــ متولّدين دهه  70، مى نشــينند براى اينكه در جشن 
عروسى  شان گناه انجام نگيرد، نذر مى كنند سه روز روزه بگيرند! به   نظر من اين 
را بايد ثبت كرد».در متن پشــت جلد كتاب «يادت باشد» اين گونه آمده است: 
سر ســفره كه نشست گفت: «آخرين صبحونه رو با من نمى خورى؟!»؛ با بغض 
گفتم: «چــرا اين  طور ميگى؟ مگه اولين باره ميرى مأموريت؟!»؛ گفت: «كاش 
مى شـــد صداتو ضبط مى كردم با خودم مى بردم كه دلم كمتر تنگت بشــه». 
گفتم: «قرار گذاشتيم هر كجا كه تونستى زنگ بزنى، من هر روز منتظر تماست 

مى مونم منو بى خبر نذار».

كتاب

«يادت باشد»
 به چاپ سيزدهم 

رسيد 

رئيس بيست  و يكمين جشنواره بين المللى قصه گويى از تمديد مهلت زمان ارسال 
آثار به دبيرخانه تا نيمه اول مهر 1397خبر داد.

محمدرضا زمرديان با اعالم اين خبر گفت: درخواست هاى بسيارى از سوى كانون 
پرورش فكرى در استان ها، قصه  گويان و عالقه مندان به قصه  گويى براى تمديد زمان 

ارسال آثار به دبيرخانه رسيده است.
وى افزود: به منظور ارج نهادن به درخواست دوست داران قصه  گويى و ايجاد فرصت 
مشاركت بيشتر، مهلت ارسال آثار به بخش قصه گويى تخصصى شامل: «قصه گويى 
كالسيك و خالق» در سه ســطح دختران و پسران 14 تا 18 سال، زنان و مردان 
باالى 18 سال و مادربزرگ ها و پدربزرگ ها تا هشتم مهر و قصه گويى 90 ثانيه اى و 

بين المللى نيز تا 15 مهر تمديد شد.
معاون فرهنگى كانون همچنين اظهار داشت: بيست و يكمين جشنواره بين المللى 
قصه  گويى با اســتقبال خوبى از سوى قصه  گويان روبه  رو شده است به گونه اى كه 
تاكنــون بيش از 4000 اثر در بخش هاى مختلف، به دبيرخانه اين رويداد فرهنگى 

رسيده است.
وى در پايان با تأكيد بر اين  كه با توجه به برگزارى جشنواره هاى استانى و منطقه اى، 
فرصت بيشترى براى تمديد زمان ارسال آثار نداريم يادآور شد: از تمام عالقه  مندان 
دعوت مى شود تا نسبت به توليد و ارسال آثار خود در زمان مشخص شده اقدام كنند.
بيست و يكمين جشنواره بين المللى قصه  گويى كانون امسال همزمان با شب يلدا 

برگزار مى شود.

داستان

مهلت ارسال آثار 
به جشنواره قصه گويى 

تمديد شد

گفت و گو با مجيد قيصرى كه روايتش از يك روز زندگى پيامبر در رمان «سه كاهن» جايزه ادبى «اوراسيا» را گرفته است

از رونويسى در ادبيات دينى عبور كنيم
 ادب و هنر/ خديجه زمانيان  درميان همه 
خبرهــاى بد و نااميد كننده اى كه مى شــنويم 
و مى خوانيــم و حال همه مــا را ناخوش كرده 
است، خوشبختانه از ادبيات كشورمان خبرهاى 
خوشــى مى شــنويم. در روزهاى گذشته براى 
ادبيات كشورمان در عرصه هاى جهانى اتفاقات 
خوبى رخ داده اســت. بعد از خبر دريافت لوح 
تقدير جايزه هانس كريســتين اندرسن توسط 
فرهاد حسن زاده، حاال مجيد قيصرى و اثر «سه 
كاهن» اش توانسته برگزيده جايزه ادبى اوراسيا 
شود. او چندى پيش در موزه «يرمولوف» روسيه 

حاضر شد و جايزه اش را دريافت كرد. 
آثار مجيد قيصرى تاكنــون جوايز و افتخارات 
زيادى كسب كرده است. كتاب «سه كاهن» او 
در سال 95 منتشر شــد. اين كتاب به اتفاقات 
يك روز از زندگى پيامبر اســالم (ص)، در سن 
چهار سالگى مى پردازد. در اين داستان، حليمه 
دايه پيامبر(ص) در تالشــى قابل توجه، سعى 
دارد تا جــان پيامبــر(ص) را از گزند كاهنانى 
نجات دهد كه مى خواهند براســاس نشانه هاى 
ظاهرى پيامبر خاتم، ايشان را در كودكى از بين 
ببرند. رمان «سه كاهن» كه در انتشارات صدراى 
مسكو به روسى ترجمه شده بود، ازجمله آثارى 
بود كه توسط داوران اين جايزه مورد توجه قرار 
گرفت و برگزيده شــد. جذابيت هيجان ناشى 
از تنش هاى داســتان، فضاسازى هاى مطلوب و 
نثــرى كه قيصرى براى نــگارش اين اثر به كار 
بــرده، رمانى را خلق كرده كه مى تواند مخاطب 
بزرگسال و نوجوان را بخوبى با خود همراه كند. 
پيش از اين نيز درســال 93 محمدرضا بايرامى 
به دليل نوشتن رمان «مردگان باغ سبز» نشان 
نقره اين جايزه را دريافت كرده بود. انتشــارات 
صدرا كه ترجمه و پخش رمان «ســه كاهن» را 
به انجام رسانده، از انتشارات هاى مطرح روسيه 
در حــوزه فعاليت هاى خود اســت و در حدود 
30 درصد كتاب هاى اين انتشــارات جزو منابع 

دانشگاهى روسيه است.
درخصوص رمان ســه كاهن، طرح گرنت(طرح 
حمايت وزارت ارشــاد از كتاب هاى معتبر براى 
ترجمــه و معرفى به بازارهــاى جهانى) و تأثير 
جوايز ادبى خارجــى در معرفى ادبيات ايران با 
مجيد قيصرى، برگزيده اين جايزه گفت و گويى 

داشته ايم، كه مى خوانيد. 

به كمبودهايــى كه در عرصه  باتوجه   
ديپلماســى فرهنگى كشور ما وجود دارد 
و ادبيات ما را ناشــناخته گذاشته است، 
جايزه هايــى نظير «اوراســيا» چقدر در 

معرفى ادبيات ايران مؤثر هستند؟ 
مسائل زيادى دست به دست هم داده كه كشور 
مــا را از همه ابعاد و مخصوصــاً ابعاد فرهنگى 
تبديل به كشــورى كمترشناخته شــده كرده 
اســت. زبان ما و محدوديت هــاى جغرافيايى و 

تصويرى كــه از ايران در دنيا معرفى شــده به 
همراه مشــكالت عدم تعهد ما به معاهده كپى 
رايت باعث شــده آثار ما به بازار جهانى راه پيدا 
نكند. در اين شرايط قرار است، دنيا چه اثرى از 

ما ببيند و خريدارى كند؟ 
همين مســائل باعث مى شــود ادبيات ما ديده 
نشود و تصوير درستى از ايران به دنيا ارائه نشود. 
در اين شرايط ناشرى مثل «صدرا» يك مترجم 
روس را پيدا كرده بود كه اين اثر را ترجمه كند 
و تجربه اى مثل اين جايزه نشان مى دهد ترجمه 
هم خوب از كار درآمده است. به هرحال كسب 

اين نوع جوايز مزاياى خودش را دارد. 

پس اين جوايــز مى توانند محل خوبى 
براى عرضه آثار ايرانى به دنيا و نشان دادن 

جريان ادبى روز ايران باشند. 
البته با يك گل بهار نمى شــود، اما ظرفيتى كه 
در ادبيــات وجود دارد، خيلى بيش از آن چيزى 
اســت كه ما تصور مى كنيم. بايد سرمايه گذارى 
جدى بشــود تا ما بتوانيــم از طريق آژانس هاى 
ادبى، مقصد را شناســايى و آثار را به دنيا عرضه 
كنيم. مطمئنم آثارى كه از ايران ترجمه مى شود، 
مى تواند مؤثر باشد چون آثار خوبى خلق مى شود 
و در صورت ترجمه شدن مى تواند تصوير خوبى را 

از قدرت ادبى ما به دنيا نشان بدهد. 

حمايت هــاى دولتى مثل طرح «گرنت» 
را تسهيل كرده  چقدر مســير ترجمه ها 
است و استقبال ناشران از اين طرح چطور 

بوده است؟ 
طرح «گرنت»، طرح بسيار خوبى است، اما بايد 
اين طرح خوب اجرا شود و بودجه خوبى هم به 
آن تعلق بگيرد، متاســفانه كل هزينه اى كه به 
اين طرح تعلق گرفته، يك ميليارد تومان است 
كه اين بودجه ساخت يك تئاتر است. حتى در 
شرايط فعلى يك فيلم ســينمايى هم بخواهد 
توليد شود، بيش از 2 ميليارد بودجه مى خواهد 
و متأســفانه به اين طرح به انــدازه توليد يك 
فيلم ســينمايى هم بودجه تعلق نگرفته است، 
در حالى كه در ايران ســالى 90 فيلم سينمايى 
توليد مى شــود؛ فيلم هايى كه مشخص نيست 

چقدر كاركرد دارند؟ 
دولت بايد به اين باور برسد كه براى ادبيات بايد 
بودجــه خوبى در نظر بگيــرد و در اين صورت 
اســت كه بعد از يــك دهه، مى توانــد نتيجه 

سرمايه گذارى اش را ببيند. 
فوتبال را ببينيد؛ فرانسه بيشترين هزينه را در 
فوتبــال كرد و تيمش هم قهرمان جهان شــد. 
در زمينه ادبيات هم اگر درست سرمايه گذارى 

كنيم، نتيجه را خواهيم ديد.  

«ســه كاهن» يك اثر دينى است كه در 
جايزه «اوراســيا» مورد توجه قرار گرفته 

است. اين انتخاب چقدر در توسعه فرهنگ 
دينى ايران مؤثر است؟

آن ها به داســتان نگاه مى كنند، به شــخصيت 
پــردازى، تعليق و نثر. نگاه آن هــا به آثار ادبى 
كامًال ادبى اســت. آن ها دشمن دين اسالم و يا 

مدافع آن نيستند.
به هرحال تصويرى كــه من در كتابم از پيامبر 
اكرم(ص) ارائه كرده ام، يك روز از دوران كودكى 
ايشان است كه اين مسئله مورد توجه آن ها قرار 
گرفتــه و در اين اثر با وجــه ديگرى از زندگى 
پيامبر(ص) روبه رو شــده اند كه برايشان تازگى 
داشته است؛ همچنانكه بسيارى از خواننده هاى 
ايرانــى هــم نمى داننــد در دوران كودكــى 
پيامبر(ص) مى خواســتند ايشــان را بكشند و 
من فكر مى كنم اين مســائل باعث ديده شدن 

اثر شده است. 
از طرفى آن ها متن را مى خوانند و به شخصيت 
نويســنده اش كارى ندارند. داورى همين است؛ 
يعنى راجــع به متن قضاوت شــود و نه راجع 
بــه افــراد. ضمن اينكــه ايــن جايزه ها خيلى 
ســاده و بدون ضيافت و يا ســخنرانى خاصى 
برگزار مى شــود. كل جمعيــت حاضر 50 نفر 
بودند كه بســيارى از آن ها افــرادى بودند كه 
جايزه مى گرفتند. نه دوربين عكاســى بود و نه 
تماشــاگرى. برخالف جايزه هاى ما كه به دنبال 
پر كردن سالن 500 نفره هستند و مى خواهند 
فريــاد بزنند كه جايزه برگــزار مى كنند. ضمن 
اينكــه در جايزه هاى ادبى ايــران انگيزه اصلى 
شــركت در آن بيشتر ميزان پول جايزه هاست 
و پشــتوانه جايزه اعتبار ادبى نيســت و بيشتر 

انگيزه هاى مادى است. 

 بعد از نوشــتن چند اثر در حوزه دفاع 
و «سه  نوشتن «شماس شامى»  با  مقدس 
نوشتن  دلبســته  داديد  نشــان  كاهن» 
درحوزه  ادبيات دينى هستيد. چه شد به 

اين حوزه گرايش پيدا كرديد؟ 

من هيچ وقت مدعى نيستم، نويسنده اى هستم 
كه مى خواهــم در حوزه ادبيــات دينى كتاب 
بنويسم. من در فرهنگى زندگى مى كنم كه در 
آن نسبت به پيامبر اكرم(ص)، سيد الشهدا(ع) 
و ائمه اطهار(ع) باور وجود دارد. ما كه در فضاى 
الئيكــى زندگــى نمى كنيم كه حــاال بگوييم 
دلبســته اين موضوع شده ام. از زمانى كه چشم 
باز كرده ام در خانواده، مردم، همسايه و همه جا 
از ائمه اطهار(ع) صحبت شده است. فرهنگ ما 
همين است. حتى شخصيت ايرانى قبل از اينكه 
اســالم وارد جغرافياى ما شود، زرتشت پيامبر 
را داشته اســت و تفكر ايرانى، تفكرى موحدانه 
اســت. يك ايرانى، موحدانــه زندگى مى كند، 
پس من اين نوع نوشــتن را انتخاب نكرده ام و 
نوشتن با محتواى دينى در ذات من وجود دارد. 
اتفاقــاً عملكرد افرادى كه از دين حرف مى زنند 
و با گفته شــان همخوانى نــدارد، باعث تعجب 
اســت و در نتيجه اين ها ســؤال برانگيز است. 

 چه شد كه در «سه كاهن» از دوران كودكى 
پيامبر(ص) نوشــتيد و اين برهه زندگى 

و آن ماجرا برايتــان جذابيت ايجاد كرد؟ 
من داســتان نويس هســتم و كارم خواندن و 
نوشتن است. من ايده هاى زيادى براى نوشتن 
دارم. ايــن مهارت نوشــتن من اســت. وقتى 
عرصــه اى كار مى كنيم كه قبًال كســى در آن 
مورد خــاص كارى انجام نداده اســت، زمينه 
خالقيــت، جذابيــت و تازگى  بــراى خلق اثر 
بيشتر مى شود. در عرصه داستان نويسى دينى 
در ايران كار شــاخص كمتر انجام مى شــود و 
آنچه در ايران تا به امروز انجام شده، بازنويسى 
و يا رونويســى از تاريخ بوده است و به همين 
دليــل در زمينه آثار دينــى آثار خالقانه كمى 
توليد مى شــود.اگر نويســنده اى كه وارد اين 
فضا مى شــود، كمى خالقيــت به خرج دهد و 
دقــت كند، مى تواند اتفاقــات خوبى در حوزه 
داستان نويســى رقم بزند. هرگاه اثر خوبى در 
حوزه دينى نوشته و منتشر شده، هم مخاطب 
از آن اســتقبال كرده است و هم مجامع ادبى 
واكنش هاى خوبى نســبت به آن نشان داده اند 
كه همه اين ها نشان از كمبود اثر در اين حوزه 

دارد. 

آنچه مى خوانيد

تصويــرى كــه از ايــران در دنيا 
معرفى شــده به همراه مشكالت 
عدم تعهد ما به معاهده كپى رايت 
باعث شــده آثار ما به بازار جهانى 
راه پيدا نكند. در اين شرايط قرار 
است، دنيا چه اثرى از ما ببيند و 

خريدارى كند؟ 

آنچه مى خوانيد
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حسين عرفانى دوبلور پيشكسوت درگذشت
تسنيم: حســين عرفانى دوبلور 
پيشكســوت كه به علت سرطان 
ريه در بخــش مراقبت هاى ويژه 
بسترى بود روز گذشته متأسفانه 

در بيمارستان درگذشت.
عرفانى متولد 1321 اســت و با 
بيش از پنج دهه فعاليت، دوبلور بازيگرانى همچون «اكبر عبدى»، «كاظم 
افرندنيا»، «جمشــيد هاشم پور»، «محمد برســوزيان»، «محمد مطيع» و 
شخصيت هاى خارجى مانند آرنولد، تامى لى جونز، ساموئل ال جكسون، 
دنزل واشنگتون، الرنس فيش برن، مورگان فريمن و سيلوستر استالونه 

بوده است. مردم صداى او را با شخصيت «دى دى» بخاطر سپرده اند.

بسته ويژه جشنواره مردمى «عمار» 
براى ماه محرم و هفته دفاع مقدس 

بــا  همزمــان  ســينماپرس: 
فرارسيدن ايام محرم و هفته دفاع 
مقدس دبيرخانه جشنواره مردمى 
«فيلم عمــار» مجموعه فيلمى را 
براى اكران در اين ايام معرفى كرد. 
دبيرخانه جشــنواره مردمى فيلم 
عمار به مناســبت فرارسيدن ماه 
محرم و هفته دفاع مقدس 13 فيلم را در قالب هاى مستند، پويانمايى - 
موشن گرافيك و نماهنگ براى نمايش در هيئات، حسينيه ها، مساجد، 

دانشگاه ها و... ارائه كرد.
بر اين اساس، مستندهاى «نار و انار»، درباره مظلوميت شيعيان جمهورى 
آذربايجــان، «زخم تــازه»، روايتى ناگفته درباره عاشــوارى 88، «با صبر 
زندگــى»، اثرى در مورد شــيعيان فوعه و كفرياى ســوريه، «مام باره»، 
درباره عالقه اهل ســنت بنگالدش به امام حسين (ع)، «روياى خالفت»، 
مستندى درباره آزادى موصل از اشغال داعش، «فرياد خاموش»، مستندى 
با محوريت شيعيان بحرين و مستند «فرزندان اويس» در مورد انقالب يمن 

از جمله آثار اين مجموعه است.
در اين مجموعه فيلم، سه اثر پويانمايى و موشن گرافيك به نام هاى «در 
ميانمار چه خبر اســت»، «عصر روز دهم» «مردى كه خودش را كشت» و 

نماهنگ هاى «لبيك» و «يمن» نيز درنظر گرفته شده است.
عالقه مندان و اكران كننــدگان مردمى براى دريافت و اكران اين آثار به 

Ekran.Ammarfilm.ir مراجعه كنند.

 «عتبات كلمات» روايتى از 
شعر و شعور شاعران آيينى

خبرگزارى فارس: مستند پرتره 
«عتبات كلمات» به تهيه كنندگى 
سجاد نوروزى در 10 قسمت 30 
دقيقه اى در شب هاى محرم پخش 

مى شود.
اين برنامه نگاهى دارد به 10 شعر 
برجسته عاشورايى كه ميان اهل 
ادب شــهره شده اند و به بهانه اين شــعرها به سراغ شاعر آن ها مى رود و 
زمانه، زندگى اش و چگونگى رسيدن به اين شعر را در قالب يك مستند 

پرتره بازگو مى كند.
على موســوى گرمارودى، محمد على مجاهدى، عليرضا قزوه، مرتضى 
اميرى اسفندقه، يوسفعلى ميرشكاك، سعيد بيابانكى، افشين عال، احمد 
علوى، احمد بابايى و هادى جانفدا 10 شــاعرى هستند كه در شب هاى 
محرم هر شب به جز جمعه ها ساعت 22:30 از شبكه چهار سيما پخش 

مى شود.
محمد معتمدى خواننده سرشناس موسيقى سنتى تيتراژ اين ويژه برنامه 
را با شــعرى از استاد مجاهدى اجرا كرده است ومحمود حبيبى كسبى 

نويسندگى و مهدى زنگنه كارگردانى اين مجموعه را برعهده دارند.
 

بررسى «فتنه بصره» در شبكه مستند
تســنيم: پنجميــن قســمت از فصــل دوم برنامــه تلويزيونــى 
«360 درجه» به پشت پرده حمله 
به سركنســولگرى ايران در بصره 
و اتفاقاتى كه پــس از آن رخ داد، 

مى پردازد.
به  گزارش روابط عمومى شــبكه 
داستان  ســال  مستند، هشــت 
دشــمنى ايران و رژيم بعث عراق 
نقل همه رســانه هاى داخلى و خارجى بود. اكنــون اوضاع 180 درجه 
متفاوت اســت. امروز ماجراى دوستى و برادرى ايران و عراق سر زبان ها 
افتاده است. رسانه اى كه در آن 8 سال، ايران را متجاوز مى دانست و همت 
همه دنيا را براى سركوب رزمندگان ايرانى مى ستود، بايد هم امروز نگران 
اين دوستى باشد. آن روزها دشمن از سالح هاى شيميايى و غير متعارف 
اروپايى و آمريكايى اســتفاده مى كرد و توسط رسانه ها ستايش  مى شد،  
امروز هم پاى يك ســالح غير متعارف و تكرارى در ميان است. رسانه ها 
براى برهم زدن نظم جديد در غرب آســيا به ســتايش دروغ مى پردازند. 
افزايش 75 درصدى حضور گردشــگران عراقــى در ايران خبرى خوش 
براى رونق صنعت گردشــگرى كشور است. اين فرصت عالى خيلى زود 
در رســانه ها تبديل به يك تهديد جدى شد و بسيارى از انگيزه هاى غير 
اخالقى براى ســفر به ايران نوشتند. ماجرايى كه خيلى زود با اظهار نظر 
چند مقام مسئول مشخص شــد همان دروغ قديمى براى فتنه عرب و 

عجم است.
عراق در هفته گذشــته آرام و قرار نداشت. آشوبگران در بصره به بيشتر 
از 10 ســاختمان حكومتــى حمله كردند كه يكى از آن ها ســاختمان 
كنســولگرى ايران در بصره بود. كنسولگرى ايران به طور كامل تخريب 
شــد و فيلم هاى تجاوز به آن خيلى زود شبكه هاى اجتماعى را پر كرد. 
همه مسئوالن دولتى عراق از نقش «تيمى ديويس» چهره شناخته شده 
امنيتى- اطالعاتى آمريكا و سركنسول اين كشور در بصره براى هدايت 
آشــوب ها نوشتند، اما برخى رســانه هاى داخلى و خارجى درباره سوژه 

دلخواهشان يعنى اختالف عرب و عجم نوشتند.
اين قسمت از برنامه «360 درجه» تاريخچه روابط ايران و عراق در دهه هاى 
گذشــته را مرور مى كند و نگاهى به اتفاقات اخير و بازتاب  هاى رسانه اى 

آن دارد. 
«360 درجــه» با تهيه كنندگــى و كارگردانى محمدهادى نعمت  اللهى، 

جمعه هر هفته ساعت 21:30 از شبكه مستند پخش مى شود.

 قدرى درباره مؤسســه رسانه اى راوى و 
چگونگى شكل گيرى آن توضيح مى دهيد.

ما يك مجموعه رســانه اى متشــكل از مؤسسه 
رسانه اى راوى، انتشــارات قاف و مجله سه نقطه 
هســتيم. در واقع يك جمع رفاقتى شــامل اميد 
مهدى نژاد، محمد ساسان و بنده كه سابقه 15 ساله 
داريم و سال گذشته تصميم گرفتيم ظرفيت هاى 
موجود در اين ســه بخش را تجميع كنيم و يك 
مجموعه رســانه اى در حوزه هاى مختلف تشكيل 
دهيم كه با يكديگر همپوشانى داشته باشند. از سال 
84 تمركز ما بر تحقيق و توليد مستند در تلويزيون 
بود و البته همزمــان به صورت متمركز در بخش 
نشر كتاب و مطبوعات هم فعال بوديم و خواستيم 
اين ظرفيت را يك جا متمركز كنيم. بنابراين دور 
هم جمع شــديم و با تمركز بر برنامه سازى، توليد 
ويديو براى فضاى مجازى، تقويت در حوزه كتاب 

و... فعاليت مى كنيم.

 چگونه به ايده «از امروز» رسيديد؟ 
«از امروز» عنوان يك تجربه در زمينه كارى راوى 
مدياســت. اين مسئله مشترك هر سه ما بود، اما 
دغدغه من در اين حوزه بيشــتر بود و با پيگيرى 
و جلساتى كه با ديگر اعضاى گروه داشتيم به اين 
نتيجه رسيديم كه با توجه به ظرفيت فوق العاده 
فضاى مجازى مى توانيم كارهــاى جالبى انجام 
دهيم. از سويى ديگر ديديم كه در حلقه خودمان 
از تحريريه «ســه نقطه» گرفته تا فيلمســازان و 
فعاالن رســانه اى كه مجموعه با ارزشى براى ما 
هستند و اصطالحاً ســليبريتى و آدم هاى درجه 
يك حــوزه خودشــان تلقى مى شــوند در اين 
كارگاه ها استفاده كنيم. وقتى اين ظرفيت را ديديم 
به اين نتيجه رسيديم كه تجربيات اين افراد را با 
مخاطبانمان به اشتراك بگذاريم. ايده «از امروز» از 
اينجا شــكل گرفت. ما در اين فضا نگاه آموزشى 
نداريــم و فضايى براى اســتادان فراهم كرديم تا 
دغدغه هايى كه امكان طــرح آن در كالس هاى 
آموزشــى يا برنامه هاى تلويزيونى نبوده را اينجا 
بيــان كنند. در اين كارگاه هــا تجربيات جدى و 
شيرين دوستان به ميان مى آيد و احساس كرديم 
اين تجربيات مى تواند از دايره ما فراتر رود و مردم 
هم از آن اســتفاده كنند. اين برنامه در قالب يك 
كارگاه نيم روزه در هفته تعريف شــده و با استاد 
مدعو طرح موضوع مى كنيم و فضا بيش از آن كه 
مونولوگ گويى باشــد يك گفت و گوى دو طرفه 
است. خوشبختانه تاكنون كه تجربه خوبى داشتيم 
و مخاطبى كه هدفمند آن را دنبال مى كند از آن 
راضى بوده است. تاكنون هم كارگاه هايى با حضور 
فواد صفاريان پور، احســان عبدى پور، احســان 
احمدى، محمدرضا خردمندان، احســان رضايى، 
مجيد خسروانجم، سعيد فرجى و... برگزار شده و 
هر يك از اين دوســتان تجربيات خودشان را در 

فضاى كاريشان عنوان كردند.

 شــعار شــما در مجموعه كارگاه نقل و 
انتقال تجربه «فردا دير است از امروز شروع 
مى كنيم» اســت، چگونه به اين نگاه دست 

پيدا كرديد؟
وقتى با دوستان صحبت مى كرديم و دنبال اسم 
بوديم به اين فكر كرديم كه همه ما وقتى تصميم 
به انجام كارى مى گيريم، مى گوييم از فردا شروع 

كنيم و اين يك عنوان آشنا و قريب به ذهن همه 
ماست؛ اما چون ما در يك فضايى كار مى كنيم كه 
روح حاكم بر آن صميميت و نزديكى است، گفتيم 
چرا از فردا؟ از همين امروز شروع كنيم به تغيير و 
اين شد كه اسم كارگاه هاى نقل و انتقال تجربه را 

«از امروز» گذاشتيم. 

 استقبال مردم از كارگاه ها تاكنون چگونه 
بوده است؟

ببينيــد ما ظرفيت محــدودى داريم و بر مبناى 
بضاعت و اتاق جلساتمان مى توانيم پذيراى تنها 
20 نفر باشيم. از آنجايى هم كه بخش خصوصى 
هســتيم با بضاعت خودمان شــروع كرديم و به 
جايى وابســته نيســتيم توانمان در همين حد 
است. اطالع رسانى از طريق صفحه «از امروز» در 
اينستاگرام انجام مى شود و تقريباً جايى خارج از 
آن اطالع رسانى نداشتيم. البته خود استادان مدعو 
هم زمان كارگاه ها را در صفحه شخصى شان اعالم 
مى كنند و طبعاً دنبال كنندگان آن ها هم از زمان 

كارگاه ها مطلع مى شوند.

 از مخاطبانتان براى دعوت از اســتادان 
نظرسنجى هم مى كنيد؟

گاهى طرح موضوع از طريق مخاطبانمان هم اتفاق 
مى افتد و آن ها سؤاالت و پيشنهادات خودشان را 
مطرح مى كنند. تاكنــون هر كارگاهى كه برگزار 
شــده ظرفيت تكميل بوده و حتى گاهى پيش 
آمده بيش از ظرفيت متقاضى داشته باشيم كه با 

مشورت استادان دست به انتخاب مى زنيم.

 قصد نداريد ويديوى اين كارگاه ها را در 
فضاى مجازى بارگذارى كنيد؟

اتفاقاً چنين قصــدى داريم. بعضى كارگاه ها را به 
صورت اليو در اينستاگرام منتشر كرديم كه البته 
خيلى اصل موضوع را منتقل نمى كرد. اما در نظر 
داريــم كه اين كارگاه ها را كه تصويربردارى آن ها 
هم انجام شده، در يك فراغتى تدوين كنيم و در 
فضاى مجازى، در سايت مؤسسه يا بستر ديگرى 
در فضاى مجازى منتشر كنيم؛ البته با تلويزيون 
طــرح موضوع كرديم و تا يك مــاه آينده با صدا 
و ســيما هم براى پخش اين كارگاه ها به نتيجه 
مى رســيم. در واقع اين موضوع در حال حاضر در 
دست بررسى است. اما تصميم داريم فصل جديد 
كارگاه ها را در يك فضايى مانند تلويزيون اينترنتى 

يا به صورت سمينارهاى اينترنتى (وبينار) ببريم.

 چشــم انداز پيش روى شما در مؤسسه 
راوى مديا چيست و چه برنامه اى براى آينده 

داريد؟
سؤال سختى است! در اوضاع فعلى از آينده صحبت 
كردن قدرى مشكل است و اوضاع فرهنگ هم به 
دليل ويژگى هايش انرژى متراكمى مى خواهد، اما 
بايد در فضاى عمومى اميدوار باشــيم و هميشه 
سعى مى كنيم خودمان را از فضاى يأس آلود دور 
نگه داريم تا بتوانيم به چشم اندازمان فكر كنيم و 
با انرژى ادامه دهيم. دغدغه مــا در «راوى مديا» 
اين است كه هر سه ضلع اين مجموعه يعنى من 
و ساسان و مهدى نژاد مستقل عمل كنيم. ما در 
اين 15 ســال گذشــته به طور متمركز مشغول 
توليد محصوالت فرهنگى چه در قالب برنامه هاى 
تلويزيون و چه توليد محتوا بوديم و تالشمان بوده 
حداقل در بخش زيرساخت ها وابستگى به منابع 
نفتى و دولتى نداشته باشيم. ضمن اينكه هدفمان 
اين است محصولى توليد كنيم كه مردم مصرف 
كننده آن باشند و نيازى نباشد تا دنبال كارفرما 
برويم و اصرار داريم بى واســطه اين محصوالت 
فرهنگى توليد و توسط خود مردم خريدارى شوند 
حاال مى خواهد كتــاب، برگزارى كارگاه، مجله يا 

ويديو باشد.

 برنامه سازى در فضاى مجازى قابليت هاى 
بســيارى دارد كه به واســطه آن مى توان 
تأثيرات مهمى در فضــاى اجتماعى به جا 
گذاشــت؛ امروز چقــدر از اين ظرفيت ها 

استفاده مى كنيم؟

اين ســؤال را هم وزير ارتباطات مى تواند جواب 
دهــد، هم شــوراى عالى فضاى مجــازى و هم 
ما به عنوان برنامه ســاز. مسئله اين است كه ما 
توليدكننــده محتوا هســتيم و چرخه هاى بعد، 
چرخه هاى توزيعى اســت كه آن هم به دو بخش 
دولتــى و غيردولتى در فضاى مجازى تقســيم 
مى شود كه در فضاى مجازى باز هم به دو صورت 
ارائه محصول به شكل مستقيم و يا در بسته هاى 
مختلف در تلويزيون هاى اينترنتى يا ديگر اپراتورها 

و VOD توزيع مى شود.
آنچــه موضوعيت دارد تكثر در بســته هاى ارائه 
كننده است و چيزى كه بشدت خأل آن احساس 
مى شود توليد محتواست. اگر در اين فرايند يك 
ايده ويژه وجود داشته باشد كه با خالقيت به يك 
محتواى خوب تبديل شود طبيعتاً جنس خوب 
هم خريدارش را دارد. بديهى است كه ظرفيت هاى 
فضاى مجازى بسيار است و چالش اصلى ما توليد 
محتواست. اتفاقاً ما سعى كرديم خيلى هيجان زده 
نشــويم و با مــوج اقبال مخاطــب تغيير جهت
ندهيم. هرچند توجه به ذائقه مخاطب بسيار مهم 
اســت، اما همه ماجرا اين نيست و نتيجه خوبى 
نخواهد داشــت. ما هم همه تالشمان اين بوده تا 
با ايده مناســب، توليد محتوا، شناخت درست از 
موضوع به يك نتيجه خوب برسيم و اوضاع آن قدر 
كه به نظر مى آيد بد نيســت و فضا اميدواركننده 

است.

 همانطور كه اشاره كرديد مؤسسه راوى 
مديا با صدا و سيما هم فعاليت هاى مشتركى 
داشته اســت؛ قدرى در مورد اين برنامه ها 

توضيح دهيد.
اين مؤسســه عالوه بر رسالت هاى خود در حوزه 
نشــر و مطبوعات و فضاى مجازى همكارى هاى 
متعددى نيز با صدا و ســيما داشته و در همين 
راســتا گروه ما چندين برنامه تلويزيونى را توليد 
كرده اســت كه مجموعه هفت قســمتى «جام 
جهان نما» به ســفارش معاونت سيما و سومين 
جشــنواره تلويزيونى جام جم با هدف بررســى 
ژانرهاى برنامه ســازى تلويزيونى، «بهار در خانه» 
ويژه سال تحويل سال94، مجموعه هفت قسمتى 
«آينه شمعدان» كه با هدف فرهنگ سازى ازدواج 
آسان و به ســفارش بنياد خانواده و شبكه سوم 
ســيما، برنامه زنده و گفت وگو محور «ماه نشان» 
به سفارش شبكه تلويزيونى افق ويژه شب هاى ماه 
مبارك رمضان سال 96، برنامه تركيبى «حنانه» نيز 
به سفارش شبكه افق و با محوريت سيره و زندگى 
بزرگ بانوى اســالم حضرت فاطمه(س) و برنامه 
«يه كار خوب» يك مجموعه 13 قسمتى است كه 
سال گذشته توليد شده و با موضوع كارآفرينى و 
تالش گروهى از جوانان براى ايجاد يك شــغل و 
درآمد اقتصادى به سفارش شبكه افق توليد شده، 
از ســرى برنامه هايى است كه تاكنون روى آنتن 

رفته است. 
همچنين در كنار تجربه هاى نگارش ســيناپس 
و گفتار متن براى پروژه هاى مســتند، موشــن 
گرافيك و برنامه هاى تلويزيونى خود و براســاس 
سفارشــات ديگرتيم هاى همكار در اين حوزه، با 
راه اندازى دپارتمان فيلمنامه اقدام به ارائه مشاوره، 
ايده پردازى و نگارش فيلمنامه براى توليد سريال و 
فيلم هاى سينمايى به عنوان سرفصل كارى جديد 

كرده ايم.

برش

اوضــاع فرهنــگ هــم بــه دليل 
ويژگى هايــش انــرژى متراكمــى 
مى خواهــد، امــا بايــد در فضاى 
عمومى اميدوار باشيم و هميشه 
از  را  خودمــان  مى كنيــم  ســعى 
فضاى يأس آلــود دور نگه داريم 
تا بتوانيم به چشم اندازمان فكر 

كنيم و با انرژى ادامه دهيم

گفت  و گوى قدس با مهران عباسى عضو هيئت مديره مؤسسه «راوى مديا»

«از امروز»؛ به اشتراك گذارى بى واسطه فرهنگ 
سيما و سينما

گفت و گو

حسين پورحسين: 21 شــهريور روز سينماست و در 
چنين روزى با حجت االسالم والمسلمين نصراهللا پژمانفر 
نماينده مردم مشهد و كالت همراه شديم تا با حضور در 
مقابل سينماهايى كه سال هاست تعطيل و تخريب شده 
اســت با وى درباره گذشــته و حال سينما گپ و گفتى 

داشته باشيم.
وى 6 ســالى مى شود در كميســيون فرهنگى مجلس 
شــوراى اســالمى به دنبال باز كردن درى به روى توليد 
فيلم هاى فاخر اســت. او با ســينما بيگانه نيست وقتى 
صحبت از سينما مى شود، مى گويد من كتك سينما را 
خورده ام و حال هم بر اين عقيده ام كه ســينما مى تواند 
ويترين تأثيرگذارى براى انتقال حرف ها و مسائل مختلف 

سياسى، اجتماعى و ظرفيت هاى كشور به حساب آيد.
پژمانفر در سن6 سالگى به همراه برادر و دور از چشم پدر 
كاسبش كه دكان اتوكشى داشت در سينما پرسپوليس 
تهران به تماشاى فيلم رضا موتورى رفته است و بعد هم 
كتــك مفصلى از پدرش كه حتى در خانه تلويزيون هم 
جايگاهى نداشت، خورده اســت و حال او را در كسوت 
نماينده مشهد و كالت و آن هم در كميسيون فرهنگى 

مى توانيم از مدافعين سينما قلمداد كنيم.
او مى گويد من بعد از انقالب به ســينما رفته و مى روم و 
عقيده دارم بايد از ظرفيت ســينما چه در بخش توليد و 

چه افزايش سينما در حوزه كاريم دفاع كنم.

 فيلم هايى بسازيم كه هم در ايران 
و هم در خارج تماشاگر را به سينما بكشاند

حجت االســالم والمســلمين پژمانفر مى گويد در ايران 
سينما 40 ميليون و بيشتر از آن مخاطب دارد و با همه 
محدوديت هايى كه در حوزه سالن هاى سينما داريم بعضى 
از فيلم ها با فروش هاى باالى چند ميليارد تومانى به اكران 
رفته اند، اما بعضى از فيلم ها هم تماشاگر ندارد و صندلى 
سينما را خالى مى بينيم و بايد در بحث محتوايى فيلم هايى 
بسازيم كه هم در ايران و هم در خارج تماشاگر را به سينما 

بكشاند.
وى با تأكيد بر اينكه سينما به عنوان يك رسانه فراگير 
و ابزارى كه مى تواند در جامعه تأثيرگذار باشد، بايد مورد 
توجه متوليان امور باشــد، افزود: هيچ تريبونى به اندازه 
سينما تأثيرگذارى عميق ندارد و متأسفانه ما نتوانسته ايم 

از ســينما بهره مطلــوب را به 
دســت آوريــم و فيلم هــاى با 
محتوايــى توليد كنيــم كه با 
فرهنگ دينى و ملى و اجتماعى 
ما ســازگار باشد هر چند شاهد 
بوده ايم كه فيلم هايى نظير  آن 
«روز واقعــه» كه مناســبتى با 
محرم دارد و يا سفير توانسته اند 
مخاطب خوبى در سينما داشته 

باشند.
وى با انتقاد از عدم اجازه نمايش 
فيلم رســتاخيز در سينماهاى 
كشور عنوان كرد: براى من قابل 
قبول نيســت كه فيلم فاخرى 
نمايش  اجازه  چون رســتاخيز 
نگيرد و مــا از ديدن آن محروم 

شــويم و اين فيلم چرا بايــد در توقيف بماند. ما بايد در 
شــهر مذهبى مشــهد با چند ميليون جمعيت مشتاق 
ســينما و زائرينى كه براى زيارت به مشــهد مى آيند از 
ظرفيت سينما اســتفاده كنيم و سينماى معناگرا را در 
سالن هاى مخصوص به نمايش درآوريم و برنامه محتوايى 
براى توليد فيلم داشته باشيم. وى افزود: ما بايد سالن هاى 
نمايش اســتانداردى براى نمايش فيلم داشته باشيم و 

براى مخاطبين با ســليقه هاى 
مختلف فيلم هايى با محتوا توليد 
و به نمايش بگذاريم نه فيلم هاى 
ســخيفى كه مدتــى مى تواند 
بعضى ها را به خود مشغول كند.

وى با اشاره به كمبود سينما در 
مشــهد گفت: 6 سال دنبال آن 
بوديم تا براى بازسازى سينماهاى 
تخريب شده مشهد كه در اختيار 
حوزه هنرى مشهد است تأمين 
اعتبار بگيرم كه البته موفق نشدم 
و فروش ســينماهاى در اختيار 
حوزه هنرى هم جوابگوى هزينه 
بازســازى سينماى هاى تعطيل 

شده و تخريبى نيست.
نصراهللا پژمانفر با اعالم اينكه براى 
احداث سينما توسط بخش خصوصى شرايط مناسبى در 
برنامه چهارم توسعه مصوب شد، گفت: بر اساس زيربناى 
سينما بايد معادل آن فضاهاى تجارى رايگان در اختيار 
متقاضيان ساخت ســينما قرار گيرد و در همان زمان با 
بهره گيرى از اين مصوبه چندين مجموعه سينمايى در 
مشــهد ساخته شد كه متأسفانه در برنامه پنجم توسعه 
دولت از اين مصوبه كه بســيار در حوزه ساخت سينما 

كارآمد بود پشتيبانى نكرد و از برنامه حذف شد.
نماينده مردم مشهد و كالت در اين بازديد ميدانى موفق 
به ورود به سالن هاى تخريب شده سينماهاى آسيا و هما 
نشد، اما در مقابل درب سينماى هما كه در سال 1305 
تأسيس شد و اكنون سال هاست كه تخريب و بالتكليف 
مانده و همچنين سينما آسيا كه در سال 1340 تأسيس 
شد به خبرنگاران گفت: متوليان سينما بايد چشم خود 
را به روى پرده هاى خاك خورده سينماهاى تخريب شده 
بگشايند. مشهد كه سال ها پيش با 12 سينما نزديك به 
10 هزار صندلى داشــت و اكنون نيمى از اين تعداد را 
از دســت داده است. اهالى اين شهر نبايد در روز سينما 
مرثيه گوى ســينماهاى تخريب شده باشند و الزم است 
شاهد افزايش صندلى هاى ســينما نه تعداد سالن هاى 

سينما با ظرفيت اندك باشيم.

  محرم ظرفيت بااليى براى توليد فيلم دارد
نماينده مردم مشهد و كالت گفت: از اينكه سينماهاى 
مشهد را تخريب شده ديدم بسيار دلم گرفت. سالن هاى 
بســته براى من لحظات تلخى را رقم زد و تالش خواهم 
كرد سينماى پرديس طالب و سينماهايى كه چند سالى 
است بسته شــده را مجدداً راه اندازى كنيم و ما هنوز به 
اســتانداردهاى 10 درصدى براى داشتن سينما با توجه 
به جمعيت ميليونى مشهد نرسيده ايم چه رسد كه به مرز 
استاندارد برسيم در عين حال اگر براى همه ذائقه ها فيلم 

ساخته شود سينما با مشكل مواجه نخواهد شد.
وى در پايان گفت: مى بينيم كه در مشهد فيلم هايى چون 
تنگه ابوقريب و به وقت شــام خوب مى فروشد و مردم را 
با سينما همراه مى سازد ما بايد درباره قهرمان  هاى واقعى 

فيلم توليد كنيم. 
در ارتباط با محرم بســيار مى شود از ظرفيت توليد فيلم 
استفاده كرد از اين دسته هاى ميليونى عزادارى اگر فيلمى 
با موضوع محرم و عاشــورا ساخته شود قطعاً به سينما 
مى آيند تعدادى بخل دارند و ممانعت مى كنند از ساخت 
چنين فيلم هايى، امروز توپ در ميدان ارشاد است كه بايد 
بررسى كند، خارجى ها مى آيند قهرمان غيرواقعى چون 
بت من مى سازند، سوپرمن توليد مى كنند؛ سينما فرصتى 
طاليى براى گفتمانى فراگير است كه بايد از اين ظرفيت 

استفاده كنيم و نمى كنيم.

حجت االسالم پژمانفر در بازديد از سينماهاى مخروبه «هما» و «آسيا»ى مشهد:

چرا فيلم فاخر «رستاخيز» اكران نمى شود؟
بايد درباره قهرمان هاى واقعى فيلم ساخت

 سيما و ســينما/ صبا كريمى  اگر سرى به صفحه «از امروز» در 
اينســتاگرام بزنيد با فعاليت هاى جالب مؤسسه راوى مديا مواجه 

مى شويد. 
مديران جوان اين گروه فرهنگى دور هم جمع شدند و در يك حركت 
فرهنگى جالب اقدام به برپايى كارگاه هايى تحت عنوان نقل و انتقال 

تجربه با حضور چهره هاى سرشناس در حوزه هاى فرهنگى و هنرى 
از جمله سينما، عكاسى، گرافيك، ادبيات و... كردند. به انگيزه برپايى 
اين كارگاه ها با مهران عباسى مديرعامل انتشارات قاف و عضو هيئت 
مديره مؤسسه راوى مديا و مسئول برپايى كارگاه هاى «از امروز» به 

گفت و گو پرداختيم كه مى خوانيد. گفت و گو پرداختيم كه مى خوانيد.فرهنگى جالب اقدام به برپايى كارگاه هايى تحت عنوان نقل و انتقال 

برش

در ارتباط با محرم بســيار مى شود 
از ظرفيــت توليد فيلم اســتفاده 
كــرد از اين دســته هاى ميليونى 
عــزادارى اگــر فيلمى بــا موضوع 
محــرم و عاشــورا ســاخته شــود 
قطعاً به سينما مى آيند. خارجى ها 
مى آيند قهرمــان غيرواقعى چون 
بت من مى سازند، سوپرمن توليد 
مى كنند؛ ســينما فرصتــى طاليى 
براى گفتمانى فراگير است كه بايد 

از اين ظرفيت استفاده كنيم



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
بذرش را دهه70 ميالدى زير خاك 
كرده بودند. 15 سال طول كشيده 
بود تا « ســازش» به بار بنشيند و ميوه اش كام 
آن هايى را كه بايد شيرين كند. دهه 90 ميالدى 
روزگار غريبى بــود! يكى از قطب هاى جهان دو 
قطبى، بدجورى با «پروســتريكا» درگير بود و 
نشانه هاى فروپاشى از سر و رويش مى باريد. جهان 
انگار گيج و منگ به تماشــاى نظم نوين جهانى 
ايستاده بود! آمريكايى ها از يك سو ميدان را خالى 
ديده و قصد داشــتند كارِ خاورميانه و مهم ترين 
مسئله اش يعنى «فلسطين» را يكسره كنند و از 
سوى ديگر مى خواستند خيالشان از بابت تسلط 
بر منابع نفتى و... راحت شود. اصالً سال هاى سال 
هزينه كردن پاى تأمين امنيت صهيونيست ها، 
خســته شان كرده بود و حاال بهترين زمان براى 

برداشت ميوه «سازش» بود.

 چراغ اول
اعراب، هم جرئت و جســارت نخســتين جنگ 
بزرگ با اســرائيل را مديون «مصر» هســتند و 
هم نخستين «سازش» را. همانطور كه روزگارى 
«ناصر» به نمايندگى از كشورهاى عربى، طاليه دار 
جنگ با اســرائيل شده بود، ســال ها بعد «انور 
سادات» پيِه همه چيز را به تنش ماليده و حاضر 
شده بود با همه مخالفت هاى داخلى و خارجى، 
پيشــقراول «ســازش» شود. «ســادات» چراغ 
اوِل تسليم و ســازش را روشن كرده بود و شايد 
توقع مى رفت كه سردمداران كشورهاى عربى و 
اسالمى، دسِت كم به خاطر چشم و همچشمى 
سياسى، چراغ هاى بعدى را روشن كنند و اسرائيل 
را به رسميت بشناســند. «سادات» دو سال بعد 
به وســيله «خالد اســالمبولى» به گلوله بسته 
شد و جلوى چشــم دوربين هاى خبرى، پاداش 
پيشــقراولى اش را گرفت. ديگر سران كشورهاى 
عربى اگرچه حاضر نشدند آشكارا و رسمى، رژيم 
صهيونيستى را به رسميت بشناسند اما بسيارى 
از آن ها در خفا و به مرور، براى اســرائيل تبديل 
به دشــمنان دست و پا بســته اى شدند كه در 
موضعگيرى هاى شان، بيش از منافع و حيثيت 
ملى، چشم به اشاره كاخ سفيد داشتند. بذرى كه 
سال 1978، «سادات، بگين و كارتر» در «كمپ 
ديويد» كاشــته بودند، در سايه سار بى خيالى و 
خوش خيالى ســران عرب، سر از خاك برآورد و 
آرام آرام به نهالى تبديل شد كه سال 1993، در 

«اسلو» به بار نشست.

 پيمان موقت
درســت مثل دهه 70، در دهه 90 ميالدى همه 
چيــز مخفيانه پيش رفت تا «ياســر عرفات» و 

مقام هاى رژيم صهيونيســتى مذاكراتشان را در 
«اســلو» به پايان ببرند، قرار و مدارهايشــان را 
بگذارند، امضاهايشان را بزنند و مثالً سنگ هاى 
چندين دهه جنگ را حق كنند. اسم رسمى اش 
را گذاشته بودند: «بيانيه اعالم اصول اولويت هاى 
موقت دولت خودگردان» و اين نخستين سند و 
توافقنامه اى بود كه ميان فلسطينى ها و اشغالگران 

صهيونيستى به امضا مى رسيد. 
بر اساس آنچه دو طرف امضا كرده و 22 شهريور 
25 سال پيش با حضور عرفات، رابين و كلينتون 
در «واشــنگتن» از آن رونمايى كردند، قرار بود 
حكومت خودگردان فلسطين به عنوان يك نهاد 
ادارى موقت تشكيل شود. پيمان اسلو فقط براى 
يك دوره پنج ساله اعتبار داشت و بعد از آن بايد 
جاى خود را به يك توافق دائمى مى داد. تعيين 
تكليف مســائلى چون وضعيــت بيت المقدس، 
آوارگان فلســطينى، شهرك هاى يهودى نشين، 
مسائل امنيتى و تعيين مرزها هم موكول شده بود 
به زمانى كه توافق دائمى به اجرا گذاشــته شود. 
«ساف» يا همان سازمان آزادى بخش فلسطين 
در اين پيمان، چيزى به نام «دولت اســرائيل» 
را به رسميت شــناخت و كاربرد خشونت را هم 
محكوم كرد! صهيونيست ها هم فقط «ساف» را به 
عنوان نماينده قانونى مردم فلسطينى به رسميت 
شناختند و به ياسر عرفات اجازه دادند تا پس از 

سال ها به فلسطين برگردد. 

 نه فقط صلح!
ماجرا البته بســادگى آنچه باالتر نوشتيم نبود. 
يعنى 15 ســال پس از پيمــان «كمپ ديويد»، 
يكباره فيــِل سياســتمداران و افــرادى چون 
«عرفات» ياد هندوستان نكرده بود. اينكه در اوج 
بحران هــاى منطقه خاورميانه در آغاز دهه 90 و 
حمله صدام به كويت و ديگر رخدادهاى جهانى، 
آمريكا و اسرائيل به فكر صلح و سازش مى افتند، 
دليلش اين است كه با وجود تالش هاى 40 ساله 
و هزينه هاى فراوان و توى بوق و كرنا كردن «صلح 
جهانى» در عمل هنوز «اسرائيل» از نگاه اعراب 
و مسلمانان غده ســرطانى به حساب مى آمد و 
كســى حاضر نبود رســماً آن را به عنوان كشور 
مستقل بپذيرد. به همين دليل سال 1991 كه 
اتحاد جماهير شوروى ديگر وجود ندارد، آمريكا 
توانســته همدلى و همراهى كشــورهاى بزرگ 
اروپايى را به دســت بيــاورد و به يكه تازى هاى 
مهره ســابق اش يعنى صدام خاتمه دهد، بوِش 
پدر با سخنرانى در كنگره اعالم مى كند: «ما در 
صدديم از دســتاوردهاى اين جنگ براى خاتمه 
منازعات درخاورميانه بهــره ببريم»! او به اعراب 
براى ايجاد صلح درمنطقه و اجراى اصل مبادله 
صلح با زمين، آن هم براساس قطعنامه هاى 242 
و 338 شوراى امنيت و بازگرداندن سرزمين هاى 

اشغالى سال 1967 وعده مى دهد. با اين وعده ها 
بسيارى از كشورهاى عربى حاضر به شركت در 
نخســتين همايش مشــترك عربى - اسرائيلى 
پس از 40 ســال اشــغال فلســطين مى شوند. 
رئيس جمهور آمريكا در سخنرانى افتتاحيه اين 
همايش، جورى حرف مى زند كــه اول اعراب و 
بعد مسلمانان بفهمند، هدف اصلى، صلح نيست: 
«كنفرانس صلح نبايد تنها به مسئله خاتمه جنگ 
و درگيرى ميان اعراب و اسرائيل محدود شود... 
صلح واقعى آن است كه طرفين با بسط مناسبات 
فيمابين در تمامى جهات به گسترش مناسبات 

سياسى- اقتصادى، فرهنگى اقدام كنند»! 

 غروب آفتاب در اندلس
حتــى انتخاب «اســپانيا» هم بــراى برگزارى 
نخستين همايش اعراب و اسرائيل، هدفدار است. 
در واقــع آمريكايى ها مى خواهند به مســلمانان 
يادآورى كنند همانطور كه قرن ها پيش «اندلس» 
مكان و جايگاه افول قدرت اســالم در برابر غرب 
بود، حاال و در سال هاى پايانى قرن بيستم هم بايد 
در نشست اسپانيا دوباره شاهد افول انديشه هاى 
اسالمى باشند. انتظار آمريكا از اعراب و مسلمانان 
چيزى فراتر از پايان جنگ اســت. آمريكايى ها 
مى خواهند آن ها ضمن تن دادن به مراوده با رژيم 
صهيونيستى، دست هايشان را در همه زمينه هاى 
اقتصادى، فرهنگى و سياسى باال ببرند. مدتى بعد 

رئيس جمهور آمريكا تغيير مى كند. 
جمهورى خواهــان كنار مى رونــد و كلينتون 
دموكرات به قدرت مى رسد. در اسرائيل نيز حزب 
چپ گراى كارگر به رهبرى «اسحاق رابين» روى 
كار مى آيد تا رؤياى شوم «از نيل تا فرات» را اين 
بار نه با جنگ و توسعه طلبى آشكار بلكه با شعار 
صلح پايدار محقق كند. «اسحاق رابين و شيمون 
پرز» كه تا پيــش از اين همه روش هاى خونبار 
را آزموده اند در هماهنگى با كاخ ســفيد حاضر 
مى شوند اين بار سياست سر بريدن با پنبه را هم 
بيازمايند. مذاكــرات محرمانه و ايجاد كانال هاى 

ارتباطى با كشــورهاى عرب از همين زمان آغاز 
مى شود تا روزى دو سال بعد به «اسلو» و پيمان 
معروفش ختم شود. اگر يك بار ديگر آنچه را در 
دو بند باالتــر آورديم مرور كنيد، ديگر از اهداى 
جايزه صلح نوبل به عرفــات، رابين و پرز پس از 

پيمان اسلو حيرت زده نمى شويد.

 نابودى از درون
دكتر «حنان عشــراوى» اســتاد دانشــگاه و از 
اعضــاى هيئت فلســطينى مذاكــره كننده با 
رژيم صهيونيســتى بعد از امضاى پيمان صلح 
گفــت: «هركس مفاد طرح صلح اســلو را ديده 
و يــا خوانده باشــد، مى داند كه اقــدام عرفات 
يك خودكشى سياسى اســت... او از دورن نابود 
مى شود». خانم «عشــراوى» اگرچه از نتايج و 
آثار اين پيمان براى «عرفات» حرف مى زند، اما 
ســخنانش نشان مى دهد كه نتيجه تن دادن به 
چنين صلحى براى آينده فلسطين و فلسطينيان 
چيســت. در اين مطلب آنقــدر فرصت نداريم 
كه در باره سرنوشــت «عرفات» و آنچه بر ســر 
شــهرت و حيثيت سياســى و زندگى اش آمد، 
حرفى بزنيم، اما نمى شــود از سرنوشت پيمان 
صلح و آنچه بر سر فلســطين آورد حرفى نزد. 
رژيم صهيونيســتى پس از اينكه امتيازات چاق 
و چلــه اى گرفت، موافقت كــرد تا از 90 درصد 
اراضي كرانه باختري رود اردن عقب  نشيني كند 
و تا سال 1999، پيمان هاي نهايي براى استقرار 
يك دولت فلسطيني در محدوده نوار غزه تا شهِر 
اريحا در كرانه غربــي رود اردن را امضا كند، به 
شهرك سازي خاتمه دهد، زندانيان فلسطيني را 
آزاد كند و پاى ميز مذاكره در مورد بازگشــِت 
آوارگان فلســطيني و تعييــن خطــوط مرزي 
بنشــيند. با وجود خوش  بيني رهبراِن سازمان 
آزاديبخش فلسطين، سراِن رژيم صهيونيستي 
تقريباً به هيچ كدام از تعهداتشان عمل نكردند 
و هر روز درخواست دريافت امتيازات بيشترى را 
مطرح كردند. ضمن اينكه آن ها موفق شده بودند 

فقط با نشــاندن فلسطينى ها پاى ميز مذاكره و 
امضاى قرار داد صلح، جبهه متحد كشــورهاى 

عرب را متالشى كنند.

 خيلى طول كشيد
خيلى طول نكشــيد تا فلســطينى ها و برخى 
اعراب متوجه شــوند چه كاله بزرگى سرشان 
رفته اســت. البتــه اعتراف به اين مســئله و 
رســمى شــدن ماجراى شكســت مذاكرات 
صلح، به ســال ها زمان نياز داشــت تا مثًال در 
بيست و چهارمين سالگرد اين پيمان، سازمان 
«حماس» در اعالميه اى رسمى بگويد: «توافق 
اسلو سقوطى بزرگ در باتالق امتيازدهى ها بود 
و يك جنايت سياســى در حق ملت فلسطين 
به شــمار مى رود... اين توافق كه از 78 درصد 
از خاك فلسطين گذشت و هنوز براى اراضى 
باقيمانــده چانه مى زند، دليلــى واضح بر آن 
است كه حاميان طرح تصفيه، امانتدار نيستند 
و نمى توان بــه آن ها در تعيين سرنوشــت و 
ديگر مسائل ملت فلســطين تكيه كرد... اين 
توافــق محاصره مالــى و تجارى و سياســى 
گســترده اى عليه ملت فلسطين اعمال كرد و 
به رژيم اشــغالگر اجازه داد بر اقتصاد و منابع 
طبيعى ما به شــكلى گسترده مسلط شود...». 
اين در حالى اســت كه اســرائيلى ها حدود 7 
سال پيش، وقتى فلسطينى ها از سازمان ملل 
خواسته بودند تشكيل دولت مستقل فلسطين 
را به رأى گيرى بگذارد، آشــكارا حرف از لغو 
پيمان «اسلو» زده بودند. «هاآرتص» در سال 
1390 نوشت: «بنيامين نتانياهو، از سه هفته 
پيش، از شوراى امنيت  ملى اين رژيم خواسته 
اســت، ابطال پيمان  صلح اسلو را بررسى كند. 
نتانياهو، ژنرال «يعكــوو عامى درور» را مأمور 
بررســى عواقب و احتماالت ناشى از لغو اين 
پيمان ها كرده اســت؛ اقدامى كــه فورى ترين 
و مهم  تريــن اثــرش، فروپاشــى تشــكيالت 

خود گردان فلسطينى خواهد بود...».

سالم بر تشنه ترين گهواره عالم
 ايستگاه/ حسين احمدى قرار گذاشته اند شــهر را عاشوراِى على اصغر 
كنند... آب و شير و اشك بياورند... كودكانى را كه نمى دانند حرمله كيست اما 

«حسين» گويان زنجير مى كوبند.
قرار گذاشته اند كه ســيِل سالم راه بيفتد... قرار گذاشته اند كه بيايند طفالِن 
ســبزپوش و مادراِن سوگوار... كه ببارند بر تشــنه ترين گهواره عالم و دل به 
صحراى گداخته ببرند... قافله شيون شوند تا سه شعبه خونين... تا ميهمان 6 

ماهه اى كه َسر ندارد... تا حضرِت پدرى كه ثاراهللا است!
مادرانى كه چشم هايشان لبريِز ارادت است، وعده كرده اند گهواره «على» هاى 
تاريخ را تكان بدهند و فردا بيايند َسِر قرار لبيك... آنجا كه فرمانده لشكر، باب 
الحوائج اســت و رقِص بى امان تير و شمشير را پايانى نيست... آنجا كه رباب 

خاتونش، شهيد شيرخوار دارد و مى شود به ديدارِ عشق رفت!

لطفاً آقازاده درونتان را كنترل كنيد!

 ايستگاه/ اميد ظرافتى حواسم را مى دهم به صحبت هاى مردى كه روى 
صندلى جلوى تاكسى نشسته و درحال پايين كشيدن شيشه است: «سه روز 

است همين خيابان را مى روم و مى آيم».
بعد ســرش را مى چرخاند سمت من كه روى صندلى عقب نشسته ام و ادامه 
مى دهد: «زنم افتاده گوشــه خانه، آمپولش دو هفته عقب افتاده، تمام تنش 
ريخته بيرون، نا ندارد از جايش بلند شــود. كارم شده التماس به داروخانه ها. 

مى گويند نيست، فردا بيا شايد آمده باشد.»
بحث «كمبود داروهاى خاص» كه اين روزها در شبكه هاى مجازى داغ است، 
توى تاكسى هم داغ مى شــود. آقاى راننده مى گويد:«وجدان ندارند نامردها. 
همه توى انبارهاى خودشان است. نمى دهند دست مشترى كه قيمت را ببرند 
باال. مثل خودروســازها.» بحث ميان راننده و آقاى مســافر تازه گرم شده كه 
مى رســم به مقصد. در طول 500 متر پياده روى تا خانه فكرم را مى فرســتم 
پيش گزارش هايى كه در فضاى مجازى خواندم، كليپ هايى كه در اينستاگرام 
ديدم و اظهار نظرهايى كه توى توييتر از نظر گذراندم. درد و دل هاى مسافر و 
تحليل هاى آقاى راننده هم كه هنوز گوشه مغزم چشمك مى زنند. جمع بندى 
كه مى كنم، مى بينم تهش همه كاسه و كوزه ها را سر مسئوالن مى شكنيم... 
يك نفر آقازاده هاى رانت خوار را مسئول كمبود داروهاى خاص مى داند، يك نفر 
دالل ها را و يكى ديگر تحريم ها را. از آن طرف مسئول «امور دارو و مواد تحت 

كنترل» دانشگاه علوم پزشكى مشهد، اما حرف از «قاچاق معكوس» مى زند.
اينكه بعضى از مسافران سفرهاى خارجى با هجوم بردن به داروخانه ها، داروهاى 
خاصى كه با ارز دولتى وارد شــده را با نرخ پايين خريده و با ســوء استفاده از 
اوضاع بلبشوى نرخ ارز، آن ها را در كشورهاى همسايه فروخته اند و سودهاى 
كالن به جيب زده اند و عالوه بر ايجاد پديده اى به نام «قاچاق معكوس» موجب 
كمبود دارو در كشورمان شده اند، باور كنيد نه زير سر آمريكاست نه اسرائيل 

و نه آقازاده رانت خوار!
كليد مى اندازم و وارد خانه مى شــوم. صداى به هم خوردن در ورودى ال به الى 
صدايــى كه دائم توى مغزم زنگ مى زند و يادآورى مى كند كه درون همه ما 
يك آقازاده رانت خوار، يك مسئول بى كفايت، يك دالل و يك محتكر زندگى 

مى كند و منتظر است در فرصتى مناسب عرض اندام كند، گم مى شود!

نذر ارباب

زير آسمان شهر

يك پزشك، يك سرباز
 ايستگاه / رقيه توسلى  خواهِر خانوِم مدير، كنكور قبول شده و برادر يكى از 
همكاران، خير. ولوله اى توى گروه بپاست. به هر حال پزشكى دانشگاه تهران، شادى 
وصف ناپذيِر خودش را دارد. باراِن تبريك و گل و استيكر و شعر است كه مى بارد 

روى َسِر مدير... لحظات دلپذير و ستودنى كه دسته جمعى به پا كرديمش.
چند ســاعت بعــد اما يك توك پا كــه برمى گردم براى تايپ ســؤالى، يّكه 
مى خورم... خجالت مى كشــم... دقايقى خــودم را جاى همكار زخم خورده از 

كنكور مى گذارم... حالش، غريب و متناقض و درك كردنى است!
ســؤال را مطرح نمى كنم و از گوشى، سرم را درمى آورم و انگار كه روبه رويم 
دوربينى روشن باشد، خيره به آن مى گويم: دلدارى و همدردى مان پس چه 

شد؟ از كى اين قدر ِكِدر و تيره شديم؟ بنى بشِر نامهربان!
شــرمنده، شــماره همكار غمگين مان را مى گذارم روى اسپيكر و با هم گپ 
مى زنيم 10 دقيقه اى... چون فردا تايم مؤسسه اش نيست، مجبورم تلفنى حرف 

را بكشانم سمت قصه. سمت كنكور.
پَكر مى گويد: مى رود سربازى ديگر. توى ژنتيك بعضى ها هم انگار ننوشته اند 

سراسرى. جيره بخورونمير ما كه به دانشگاه آزاد َقد نمى دهد.
نمى دانم روان شــناس ها چه پيشنهادى دارند براى شادى و تكّدرخاطر توأمان...! 
براى آدم هايى مثل من كه در زمانى واحد، خيلى خيلى ذوق زده و خيلى خيلى 

افسرده اند.
جمله آخر گفت وگويمان، روزم را تلخ مى كند... همكارمان گفت ديگر با اين 

اسم ُعق مى زنم! كنكور را مى گفت.
پى نوشت يك: «پرنيان» و «كســرى» را دورادور مى شناسم. او دختر دلبسته 
درسى است كه الحق واالنصاف بايد دستمزد سال ها زحمتش را از كائنات مى گرفت.

همچنين كسرى را كه براى كسب رتبه بهتر، يك سال از خيِر دانشجو شدن 
مى گذرد، اما فوت پدر متاسفانه شيرازه برنامه هايش را از هم مى پاشد.

دو: كاش كنكور حذف بشود. كه فقط خدا عالم است چند كسراى درسخوان 
هرسال پشت دروازه علم، جا مى مانند؟

دوستانه نوشــت: جورى كه كيف كند، مدال طال بيندازيد دور گردن آدم 
موفق... ديوانه وار، مهربان، پُردعا... اما به سبكى كه مراعاِت مانده ها را بكنيم تا 
اشك توى چشم دانشگاه نرفته ها، جمع نشود... آن ها - قلبشان - چينى نازكى 

است كه زود، لَب پَر مى شود!

گزارش از رويداد

ميوه تلخ سازش
نگاهى به زمينه ها و نتايج پيمان «اسلو»

ايستگاه / همزمان با اول محرم يك 
هيئت عزادارى پارچه نوشــته هايى 
بــا مضامين اقتصــادى مثل «مرگ 
بر محتكر» و «احتكار حرام اســت» 
در سطح شــهر تهران نصب كرد، اما 
اين پارچه نوشته ها بسرعت از سطح 
شهر جمع آورى شد! حاال بسيارى از 
كاربران فضاى مجازى نسبت به اين 

موضوع اعتراض كرده و از مسئولين خواسته اند، دليل جمع آورى اين پارچه 
نوشــته ها را به آن ها توضيح دهند. يكى از كاربران در اين باره نوشته است: 
«جمع آورى پارچه نوشته هاى يك هيئت با مضمون مبارزه با فساد و احتكار 
و... از سطح خيابان نياوران.... چه كسى مخالف پيگيرى مطالبات مردمى در 

هيئات عزادارى ست؟»

ايستگاه / همزمــان با اعدام سه تن از 
اعضاى گروهك تروريســتى «كومله»، 
بســيارى از شــبكه هاى ماهواره اى و 
كانال هاى مجازى شــروع به جوسازى 
عليــه ايــن اعدام ها كردنــد. بعضى از 
ســلبريتى ها هم تحــت تأثير همين 
جوســازى ها شــروع به حمايت از سه 
تروريست اعدام شده كردند! يكى از اين 

ســلبريتى ها «آناهيتا همتى» بود كه مورد انتقاد شديد كاربران فضاى مجازى 
قرار گرفت. خانم همتى اما بعد از چند روز به اشتباه خودش پى برده و از مردم 
عذرخواهى كرد. بخشى از متن عذرخواهى اينستاگرامى اين بازيگر را مى خوانيد: 
«از اينكه با ندانم كارى، احساسات شما را جريحه دار كردم ازتون معذرت ميخوام. 

من هم مثل شما با اقدامات غيرانسانى و كارهاى تروريستى مخالفم.»

ايســتگاه / حســين عرفانى دوبلور 
پيشكســوت تلويزيون و ســينما روز 
گذشــته در سن 76 سالگى در يكى از 
بيمارستان هاى تهران به علت سرطان 
ريه درگذشــت. «كامبيــز ديرباز» در 
واكنش بــه خبر فوت ايــن هنرمند 
كشورمان در اينستاگرامش نوشت: «اى 
واى كه چه صدايى رو از دســت داديم 

حســين عرفانى، حنجره مخملى دوبالژ، با ســابقه يك عمر تاريخ سازى در 
دوبله فيلم هاى برتر دنيا از ميان ما رفت... دوران رنج و درد بيماريت تموم شد 
عموحســين و ايمان دارم كه از امشب مثل عكست خندان خواهى بود تا ابد 
روحش شاد و يادش گرامى.» عرفانى صداپيشگى نقش اصلى فيلم هاى دى دى 

و گويندگى به جاى كالرگ گيبل در فيلم بربادرفته را در كارنامه دارد. 

تا ابد خندان خواهى بودپارچه نوشته هاى جنجالى

مجاز آباد

 ندانم كارى كردم!

عادت هاى بچگانه بزرگ ترين نوآور جهان
نشريه وايرد كه هر دو ماه يك  بار به 
چاپ مى رسد نگاهى ويژه به يكى 
از معروف ترين و شايد مرموزترين 
افراد حال حاضر جهان يعنى ايالن 
ماســك مى پردازد. ماســك كه با 
شركت تسالى خود به عنوان يكى 
از بزرگ تريــن نوآوران عصر حاضر 
محسوب مى شــود، در كنار تالش 
براى به وجود آوردن نسلى جديد از 
حمل  و نقل يا ساخت محل زندگى 
براى انسان ها در مريخ، عادت هاى 
عجيبى ماننــد دعواهاى بچگانه با 
مخاطبينش در توييتر دارد. وايرد 

در پرونده خود به سراغ دوستان و آشنايان ايالن ماسك رفته و عوامل مختلف 
محرك وى در زندگى و كار را زير ذره  بين برده است.

نوبت ما براى نجات زمين
مجله زمين در گزارشــى ويژه به 
آخرين شرايط تغييرات خطرناك 
آب  وهوايى و وظايف انسان در قبال 
آن مى پردازد. اين نشريه در پرونده 
خود با عنوان «قطب جنوب و ما» 
يكى از خطرناك ترين شرايط براى 
حيات وحــش را در قطب جنوب 
ارزيابى كرده و تأكيد مى كند اكنون 
زمان آن رسيده كه بشر در مقابل 
يكى از آخرين حيات  وحش كامًال 
خالص باقى مانده در جهان در اين 
منطقه مسئوليت خود را بپذيرد. 
مجله زمين همچنين جديدترين 

يافته ها در خصوص «علم خواب» را منتشــر كرده كه مى تواند براى بسيارى 
تعجب  آور باشد.

طرح روز 

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

روزمره نگارى  خانه طراحان انقالب اسالمى 
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