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حوادث ايران

مرد مسلح 6 نفر را در كاليفرنيا كشت
آمريــكا: ســريال 
تيراندازى هاى مرگبار 
در آمريكا، ايــن بار در 
شــهر «بيكرســفيلد» 
ايالــت كاليفرنيا تكرار 
شده و 6 كشــته بر جا 

گذاشته است.
مقام هاى آمريكايى از كشته شدن 6 نفر بر اثر تيراندازى در 

شهر «بيكرسفيلد» ايالت كاليفرنيا خبر دادند.
به نوشته خبرگزارى «آسوشيتدپرس»، يك مرد مسلح 
آمريكايى 5 نفر از جمله همســر خودش را كشت و در 
پايان خودكشى كرده است.پايگاه «اكسپرس» درباره اين 
تيراندازى خبر داده كه در مجموع در پنج نقطه از شــهر 

ايالت كاليفرنيا تيراندازى شده است.
كالنتر شهرستان «ِكن» هم گفت كه فرد ضارب ابتدا به 
يك مرد تيراندازى كرد و بعد از آن همسر خودش را كشت.
به گفته اين مقام پليس آمريكا، ضارب بعد از كشتن اين 
دو نفر با خودرو از محل متوارى شد و در مقابل فروشگاه 
لوازم ورزشى، يك مرد ديگر را به گلوله بست.ضارب، سپس 
به يك منزل مسكونى رفت و در آنجا با شليك گلوله جان 
دو مرد ديگر را گرفت. در ادامه پليس وارد ماجرا شد ولى 

قبل از هر عملى مردمسلح خودش را كشت.(شبكه خبر)

مردى با سر بريده همسرش 
در پاسگاه پليس!

هند: مردى هندى با سر بريده همسرش وارد پاسگاه پليس 
شد و مأموران را بهت  زده كرد.مردى هندى با حالتى عجيب 
در حالى كه سر بريده همسر خود را در دست گرفته بود، 

وارد ايستگاه پليس شد و به قتل وى اعتراف كرد.
او به مأموران پليس گفت: «من همســرم را كه عاشقانه 
دوست داشتم،به قتل رساندم.»به گفته مأموران پليس 
هند، اين مرد مدعى است همسرش به او خيانت مى كرد 
و هنگامى كه او متوجه خيانت همســرش شد، وى را به 

قتل  رساند.(آنا)

11 زن، سخنگوى نتانياهو را 
به آزار جنسى متهم كردند

سرزمين هاى اشغالى: يك رسانه اعالم كرده كه عالوه 
بر نامزد انتخابات ســناى ايالتى نيويورك، 11 زن ديگر 
هم سخنگوى نخست  وزير رژيم اشغالگر قدس را به آزار 
جنسى متهم كرده اند.ساالزارِ 27 ساله و نامزد انتخابات 
مجلس سناى ايالتى نيويورك، روز گذشته از آزار جنسى 
خود توسط يكى از سخنگويان «بنيامين نتانياهو» خبر 
داد. به گفته او «ديويد ِكِيس» پنج سال قبل او را مورد آزار 
جنسى قرار داده است.اخبار منتشر شده در اين باره حاكى 
از آن است  كه حداقل 12 زن ديگر با آزار جنسى سخنگوى 
نتانياهو مواجه شده اند. در ميان آن ها «شيندى رايس» 
خبرنگار روزنامه وال استريت ژورنال كه خودش هم مورد 

تجاوز قرار گرفته بوده، اين موضوع را علنى كرده  است.
او در يك توييت اعالم كرده كه سخنگوى نتانياهو، وى 

را نيز مورد آزار جنسى قرار داده است.(جام جم آنالين)

 كشف الشه االغ از خانه يك كبابى!
تابناك: رئيس شــبكه دامپزشــكى 
گرگان از كشف الشه االغ ذبح شده در 

يك منزل خبر داد.
شــاپور فكورى در تشــريح جزييات 
بيشــترى از اين خبر گفــت: پس از 
دريافت گزارش هاى مردمى مبنى بر 
اينكه شخصى در منزل خود االغ ذبح 

كرده است وارد عمل شــده و با هماهنگى كارشناسان بهداشت و نيروى 
انتظامى به محل مراجعه شد، اما فرد متخلف پس از در زدن هاى مكرر در را 
باز نكرد.فكورى گفت: با هماهنگى جانشين دادستان حكم ورود به منزل 
اخذ و پليس وارد منزل شد، اما متهم با ديدن مأموران بالفاصله متوارى شد.
وى گفت: پس از بازرسى محل مشاهده شد كه در حياط خانه يك الشه االغ 
ذبح شده قرار داشت كه آويزان بود. همسر فرد متخلف ادعا كرد كه االغ را 

براى تأمين غذاى سگ ذبح كرده اند.
گفته هاى همسر فرد متخلف در حالى بود كه همسايه ها گفته اند در مدت 
كوتاهى چندين بار متوجه ذبح االغ در اين منزل شده اند. همچنين گفته 

مى شود متهم در يكى از ميادين شهر گرگان مغازه كبابى دارد.

پلنگ، جان يك جوان را گرفت
فارس: فرماندار ايرانشهر گفت: بر اثر حمله يك قالده پلنگ، يك جوان در 
دهستان «دامن» فوت كرد.نبى بخش داودى فرماندار ايرانشهر ضمن تأييد 
اين خبر، ظهر روزگذشته با حضور در منزل اين جوان از خانواده وى دلجويى 
كرد.به گفته كارشناســان محيط زيســت، مناطقى از ايرانشهر زيستگاه 

جانوران وحشى از جمله پلنگ، روباه و شغال است.
 بر اساس شواهد به دست آمده عمده زيستگاه گربه سانان در سيستان و 
بلوچستان، ارتفاعات منطقه حفاظت شده بيرك در محدوده شهرستان هاى 

سراوان و نيكشهر و مناطق نصرت آباد، بزمان و كنارك است.

عامالن فروش سؤاالت امتحانى 
يك دانشگاه دولتى دستگير شدند

خط قرمز: دو فردى كه سؤاالت آزمون تخصصى يك دانشگاه دولتى را در 
مشهد فروخته بودند، دستگير شدند.

فرمانــده انتظامى خراســان رضــوى گفــت: نماينده حقوقــي يكي از 
دانشگاه هاي دولتي در مشهد با تنظيم شكواييه اي مبني بر افشاي سؤاالت 
آزمون گروه تخصصي يكي از رشــته هاي تحصيلي اين مركز آموزشــي 

خواستار شناسايى عامل و يا عامالن موضوع شد.
سردار كريمى افزود: با توجه به اهميت موضوع، دستورات الزم براي پيگيري 
پرونده صادر شــد و كارآگاهان مبارزه با جرايم اقتصــادي پليس آگاهي 

خراسان رضوي مأمور بررسى ماجرا شدند.
سردار كريمي گفت: بررسي هاي اوليه كارآگاهان پليس آگاهي خراسان 
رضوي حاكي از آن بود كه افرادي با سوء استفاده از موقعيت نفوذي خود در 
مركز آموزشي مذكور، به صورت مخفيانه و كامًال ماهرانه اقدام به برداشت 
سؤاالت از سيستم دانشگاه كرده اند و سپس با گرفتن مبالغي، سؤاالت را به 

وسيله فرد ديگري به دانشجويان فروخته اند.
وي خاطر نشان كرد: پس از اقدام هاي گسترده اطالعاتي، يكي از عامالن 

افشاي سؤاالت آزمون شناسايي و دستگير شد.
سردار كريمي گفت: متهم در بازجويى ها بيان داشت كه با همكاري خانمي 
جوان كه هر دو از افراد مرتبط با سيســتم مركز آموزشي دانشگاه بودند، 
سؤاالت را از دانشــگاه خارج و اقدام به فروش اين ســؤاالت به چند نفر از 
دانشجويان به مبلغ 100 ميليون ريال كرده اند كه در ادامه متهم رديف دوم 

هم شناسايي و دستگيرشد. 

حوادث جهان

رئيس شــبكه دامپزشــكى 
گرگان از كشف الشه االغ ذبح شده در 

شــاپور فكورى در تشــريح جزييات 
بيشــترى از اين خبر گفــت: پس از 
دريافت گزارش هاى مردمى مبنى بر 
اينكه شخصى در منزل خود االغ ذبح 

 

عقيل رحمانى: با دستور سرپرست دادسراى 
انقالب مشهد و در راستاى مبارزه با قاچاق ارز، 
تعدادى از دالر فروشان بى نام و نشان بازداشت 
و مقادير زيــادى ارز قاچاق از آن ها كشــف و 

توقيف شد.
سرپرست دادســراى انقالب مشهد در تشريح 
اين اقدام به قدس گفــت: از آنجايى كه عرضه 
خارج از چارچوب انواع ارز در حاشــيه خيابان 
مشكالتى مانند فروش ارز قاچاق، گرانفروشى 
و حتى فروش ارز هاى جعلى را مى تواند در پى 
داشته باشد، در اين زمينه دستورى صادر و از 
مأموران مبارزه با قاچاق كاال و ارز پليس آگاهى 
استان خراســان رضوى خواسته شد تا در اين 

رابطه اقدامات الزم را صورت دهند.
اين مقام قضايى بيــان داشــت: از همين رو 
چهارشنبه گذشــته در يك عمليات پليسى و 

ضربتى 18 نفر از دالر فروشان دوره گرد كه در 
مقابل بانك ملى مركزى مشهد تجمع و خارج 
از ضوابط، انواع ارز را با قيمت هاى متفاوتى به 

فروش مى رساندند، بازداشت شدند.

پس از بازرســى لوازم همراه افراد بازداشــت 
شــده، حدود 63 هزار دالر آمريــكا، 1755 
يورو،17 ميليون دينــار، 14 هزار روبل و... كه 
طبق اطالعات اوليه به دست آمده مقدار زيادى 

از آن ها به صورت قاچاق عرضه شده بود،كشف 
و توقيف شد.

سرپرست دادســراى انقالب مشهد ادامه داد: 
در ادامه حدود 80 ميليون تومان وجه نقد هم 
از متهمان مذكور كشف و پس از صورتجلسه 

انتظامى توقيف گرديد.
وى به پشت پرده فعاليت برخى از افراد دستگير 
شــده هم اشــاره اى كرد و در اين رابطه بيان 
داشــت: در تحقيقات قضايى كه ما در زمينه 
فعاليت برخى از دالر فروشان دوره گرد به عمل 
آورديم مشخص شد، تعدادى از افرادى كه در 
حجم وســيع اقدام به فروش ارز با قيمت هاى 
متفاوت در حاشــيه خيابان مى كنند، ارتباط 
مستقيمى با بعضى از صرافى ها دارند و به نوعى 
نيروى آن ها مى باشند، بررسى هاى ما در اين 

راستا هنوز ادامه دارد.

با دستور سرپرست دادسراى انقالب مشهد صورت گرفت

بازداشت 18 دالل دالر 

رحمانى: سرپرســت دادسراى انقالب مشهد 
گفت: همزمان بــا اجراى طــرح جمع آورى 
معتادان متجاهر كه در تمامى سطح شهر مشهد 
برگزار شد و در پى آن تعداد زيادى معتاد و خرده 
فروش مواد شناسايى شد، انواع ماده مخدر و يك 

قبضه كلت جنگى نيز كشف و ضبط شد.
اين مقام قضايى در تشــريح عمليات ضربتى 
برخورد با معتادان پرخطر گفت: يكى از وظايف 
ما در دادسراى انقالب مشهد برنامه ريزى براى 
مبارزه با عرضه مواد مخدر و مصرف آن در بين 
جوان هاست كه اگر بتوانيم به اين مهم دست 
پيدا كنيم، جلوى بسيارى از جرايم را كه در پى 

اعتياد يك فرد بروز و ظهور مى كند را گرفته ايم.
سرپرست دادسراى انقالب مشهد بيان داشت: 
يك فرد معتاد در كنار آسيبى كه به جسم و روح 
خود مى زند، خانواده و جامعه پيرامون خودش را 

هم درگير مشكالتى كه بارها در مورد آن صحبت 
شده، مى كند. اگر خطر از هم پاشيدن خانواده 
يك فرد معتاد را كنار بگذاريــم، مصرف مواد 
موجب بروز سرقت هاى متعددى مى شود كه 
فرد درگير اعتياد براى تأمين هزينه مواد دست 

به آن جرم مى زند.
از همين رو هدف ما از ابتدا در مقوله جمع آورى 
معتادان برخورد قهرى نبوده و نجات فرد معتاد از 

منجالب مذكور در اولويت بوده است.
وى افزود: اين اقدام هــم به نفع مصرف كننده 
مواد است تا فرصتى پيدا كند كه اعتياد را كنار 
بگذارد و هم به نفع جامعه؛ چرا كه دورشدن اين 
افراد از ميان نوجوانان و جوانان موجب مى شود 
كه احتمال گرفتارى ديگران در اين ماجرا كمتر 
شــود.البته در حال حاضر خانواده هاى زيادى 
هستند كه به صورت داوطلبانه همسر، فرزند و... 

معتاِد خود را براى رهايى از اعتياد به دادسراى 
انقالب معرفى كرده تا بــه كمپ هاى ماده 16 
معرفى شوند، كه اين نكته جاى خوشحالى دارد.

بر همين اساس پنجشنبه گذشــته با دستور 
قضايى طرح سراســرى جمع آورى معتادان 
متجاهر در ســطح شهر مشــهد اجرا و در اين 
طرح تمامى كالنترى ها  و يگان امداد همكارى 

داشتند.
سرپرست دادسراى انقالب مشــهد به تعداد 
معتادان جمع آورى شــده و خرده فروشــان 
بازداشت شده هم اشاره كرد و در اين زمينه اظهار 
داشت: در اين طرح كه در محدوده استحفاظى 8 
سركالنترى مشهد صورت پذيرفت، 305 معتاد 

متجاهر شناسايى و جمع آورى شدند.
در ادامــه 24 خــرده فروش مــواد مخدر هم 
شناسايى و دستگير شدند. همچنين 26 باب 

منزل مسكونى كه به محل فروش و استعمال 
مواد مخدر تبديل شده بود نيز بازرسى شد كه 
در پى آن انواع ماده مخدر ترياك،شيره ترياك، 
شيشه، حشيش و مشروبات الكلى كشف گرديد.
همچنين مأموران در بازرســى يكى از منازل 
مسكونى يك قبضه سالح كلت كمرى هم كشف 
كرده كه صورتجلسه كشــف سالح را ضميمه 

پرونده مجرم دستگير شده كردند.
وى هشدارى هم به مجرمان داد و گفت كه تصور 
نكنند اگر در كشور وضعيت هاى خاصى مانند 
برخورد با متهمان اقتصادى و... پيش مى آيد و ما 
درگير مديريت آن مى شويم، موجب مى شود كه 
رسالت اصلى دادسراى انقالب كه جمع آورى و 
ساماندهى معتادان و مواد فروشان است، فراموش 
شود.شهروندان هم مطمئن باشند اين طرح ها با 

قدرت ادامه خواهد داشت.

باشــگاه خبرنگاران: يك انبار احتكار مواد 
اوليه پتروشــيمى كه براى توليد ظروف يكبار 
مصرف استفاده مى شده، توسط پليس پيشگيرى 
پايتخت كشف شد. ســرهنگ كيوان ظهيرى 
رئيس پليس پيشگيرى تهران بزرگ در رابطه 
با كشف انبار احتكار مواد اوليه پتروشيمى گفت: 
طى اطالعاتــى كه به واحــد معاونت عمليات 
كالنترى 170 كهريزك اعالم شــد، شناسايى 

انبار  احتكار مواد اوليه پتروشيمى كه در ساخت 
ظروف و وســايل يكبار مصرف كاربرد دارد، در 

اطراف كهريزك آغاز شد.
سرهنگ ظهيرى در ادامه گفت: در اين زمينه يك 
انبار شناسايى و زمانى كه مأموران عملياتى پليس 
به محل انبار هاى احتكار مواد اوليه رســيدند، 
نگهبان انبار متوارى شــده بود و هيچ كس در 
انبار حضور نداشت.وى در ادامه افزود: محوطه 

انبار 5000 مترى داراى سه سوله و يك كارگاه 
مخلوط كنى بود كه جهت نگهدارى و انبار كردن 

وسايل در محوطه از آن استفاده مى شد. 
پس از بازرســى، مقــدار 600 تن مــواد اوليه 
پتروشيمى و يك تريلر 30 تنى حامل مواد اوليه 

پتروشيمى از اين انبار كشف و ضبط شد.
رئيس پليس پيشگيرى پايتخت ادامه داد: نگهبان 
انبار احتكار مواد اوليه چند ساعت بعد به كالنترى 

مراجعه و دليل فرارش در زمان مراجعه پليس را 
ترس عنوان كرد.سرهنگ ظهيرى گفت: در دو 
سوله بزرگ اين انبار 300 تن مواد اوليه كشف 
شده در گونى هاى بزرگ يك تنى نگهدارى شده 
و 300 تن ديگر در بسته هاى 50 كيلويى بر روى 
تعدادى پالت   چيده شده بودند. عالوه بر تخلف 
احتكار، تخلف ديگرى مبنى بر مخلوط كردن 

مواد اوليه نو و كهنه در پرونده شان ثبت شد.

در پى اجراى طرح ارتقاى امنيت اجتماعى در مشهد رخ داد

جمع آورى 305 معتاد متجاهر ازسطح شهر 

كشف 630 تن مواد اوليه احتكار شده در كهريزك

نگاهى به روضه هاى خانگى ايران 
كه دو قرن داير هستند

چهار روضه 200 ساله

گفت وگوى قدس با كارگردان 
و تهيه كننده يك مجموعه مستند خبرى تحليلى

نگاه «360 درجه »اى به مسائل روز ايران

 استاد«جليل رسولى» به دنبال بهانه اى براى رونمايى از آثار عاشورايى  خود است

عشقبازى با نقاشى خط

گفت وگوى قدس با كارگردان 
و تهيه كننده يك مجموعه مستند خبرى تحليلى

 درجه »اى به مسائل روز ايران
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مردم

گفت و گو

مرور برخى از مشهورترين آيين هاى عزادارى محرم 
در نقاط مختلف ايران

از«نخل» يزدى ها تا «دمام»  بوشهرى ها
مراســم عزادارى محرم و صفر به اندازه تمام شهرها و روستاهاى ايران، 
آيين هاى متفاوت و خاص دارد؛ مراسم و آيين هايى كه هر چند مشابهت ها 
و مشتركات متعددى در ميانشان هست، اما كم نيستند آيين هاى ويژه اى 
كه هر كدام در يك منطقه مرســوم است و در شهرهاى ديگر كمتر به 
چشم مى خورد. در ســتون «آيين» به برخى از مشهورترين اين آيين ها 

پرداخته ايم.

 نخل   گردانى در يزد
وقتى صحبت از نخل به ميان مى  آيد ممكن است تصور كنيد كه اين آيين 
مربوط به حمل درخت نخل است، اما اين باور اشتباه است. در واقع نخل 
گردانى يكى از مراســم باشكوه در يزد است كه به درخت نخل ارتباطى 
ندارد، بلكه نخل يك اسكلت چوبى بسيار بزرگ است كه روى آن پارچه، 
آينه، چراغ، شيشه  هاى رنگى، خنجر، شمشير و... قرار مى  گيرد و نمادى از 
تابوت سيدالشهدا(ع) است. اين نخل بزرگ با هميارى و همكارى عزاداران 
بلند مى  شود و براى تزئين كردن نخل نيز بسيج عمومى الزم است. عالوه 
بر اين يكى از معروف   ترين نذرى  هاى يزد آش امام حسين(ع) است كه در 
مدت دو ماه محرم و صفر و بويژه در تاسوعا و عاشوراى حسينى در بين 

عزاداران توزيع مى  شود.

 گل   مالى در لرستان
در روزهاى محرم، رســمى در استان لرســتان رايج است كه به آن «گل   
مالى» مى  گويند. در اين مراســم به كمك خاك نرم و گالب، گل ساخته 
مى  شــود و عزاداران خودشان را با گل مى  پوشــانند. گاهى هم افراد در 
حوضچه  هايى مى  ايســتند و بقيه در گل   مالى آن ها مشاركت مى  كنند. 
سپس مدتى جلوى آفتاب قرار مى  گيرند تا گل  ها خشك شوند. در مرحله 
بعد عزاداران با تشكيل گروه  هاى منظم به عزادارى مى  پردازند. عالوه بر 
اين نذر قيمه، عدس   پلو، زرشك   پلو و قورمه   سبزى از مراسم رايج مردم 
استان لرستان است و البته در روزهاى تاسوعا و عاشوراى حسينى حليم 

هم به عنوان نذرى توزيع مى  شود.

 تعزيه  هاى باشكوه در اصفهان
مــردم اصفهان در ماه محرم مراســم عــزادارى باشــكوهى برگزار 
مى  كنند كه نوحه  خوانى، ســينه   زنى، علــم   گردانى، نخل   گردانى و 
البته تعزيه در اين مراسم ديده مى  شود. در واقع مراسم تعزيه   خوانى 
و پرده   خوانى در بســيارى از مناطق اين استان اجرا مى  شود و تعزيه 
در بعضى از شــهرها مانند خمينى   شــهر و نجف آبــاد به ثبت ملى 
رسيده  است. مثًال مراســم تعزيه خمينى   شهر به صورت سيار برگزار 
مى  شــود و در هر محله يكى از وقايع عاشورا بيان مى  شود. عالوه بر 
ايــن مردم اصفهان معمــوالً قيمه را به عنوان غــذاى نذرى در نظر 
مى  گيرند، اما در بعضى از شهرهاى اين استان از جمله خمينى   شهر 

غذاى نذرى به طور معمول آبگوشت است.

 دمام   زنى در بوشهر
در بوشــهر رســمى وجود دارد كه در كنار برپايى دسته  هاى سينه   زنى 
و هنگام تعزيه  گردانى، ســنج و دمام هم نواخته مى  شود. تعداد دمام  ها 
معموالً هفت عدد اســت و ريتم يكى از آن ها برخالف بقيه است. همراه 
دمام، ســنج هم زده مى  شــود و البته نواختن دمام ســاده نيست و به 
تجربه زيادى نياز دارد. افرادى كه اين كار را بر عهده مى گيرند، «اشكون 
زن» گفته مى شوند. عالوه بر اين بوشهرى  ها براى توزيع نذرى از غذاهاى 
محلى اســتفاده مى  كنند. آش بوشهرى معموالً در وعده صبحانه توزيع 
مى شود. شكر پلو و قيمه بوشــهرى در كنار حلواى برنجى، شله زرد و 
حليم هم از جمله نذرى  هاى رايج ديگر در مناطق مختلف استان بوشهر 

است.

نگاهى به روضه هاى خانگى ايران كه دو قرن داير هستند

چهار روضه 200 ساله
 مردم/ حامد كمالى  خيلى وقت است كه پاى هيئت هاى بزرگ به شهرها باز 
شده است؛ هيئت هايى كه دكورها و نورپردازى هاى آنچنانى دارند و مداح ها 
و سخنران هاى معروف دعوت مى كنند، اما هنوز كه هنوز است، روضه هاى 

قديمى خانگى صفاى ديگرى دارند. 

آيين هاى بعضاً چندصد ســاله اى كه مردم اين قدر از آن ها كرامت و معجزه 
ديده اند كه حتى از همان هيئت هاى معروف هم شــلوغ تر مى شوند. مردم 
جلوى در خانه صف مى كشــند تا يكى بيايد بيرون و آن ها بروند جاى او 

بنشينند و روضه گوش كنند.

به همان چاى و قهوه اى كه هم جزء جدانشدنى اين روضه هاست، راضى اند 
و توقع شــام و ناهار از صاحبخانه ندارند. آنچه در ادامه مى آيد، روايتى از 
همين روضه هاست؛ روضه هايى كه 200 تا 300سال قدمت دارند و هنوز روى 

پا ايستاده اند.  10

اصفهانى ها دو روضه خانگى را خوب مى شناســند؛ يكى 
خانه بنكدار، ديگرى هم خانه زرگرباشــى. اگر كســى 
غير از خودشــان يك روز محرم، صبح گذرش به كوچه 
اين دوخانه بيفتــد و صف طوالنى مردمى را كه منتظر 
ايستاده اند، ببيند، فكر مى كند اين جا حتماً دارند غذاى 
متبركــى توزيع مى كنند كه اينهمه ســِر صبح از كار و 
زندگى شان زده اند و ساعت ها در صف ايستاده اند. غافل 
از اينكه در اين خانه ها خبرى از نذرى و اين جور چيزها 
نيست. پذيرايى شــان همان چاى و قهوه اى است كه از 
300-200 ســال پيش رسم بوده؛ نه بيشتر و نه  كمتر. 
مردم مى گويند آنچه كه مــا را مجاب كرده اين طور در 
صف بايستيم و هرطور شــده داخل اين روضه بشويم، 
اخالصى است كه در اين روضه جارى است. خيلى هايشان 
هم روى فرش همين روضه هاى خالصانه حاجت گرفته  و 

حاال مشترى دائمى اش شده اند.
نقل است كه سيدمحمدعلى، از زرگران بنام دوره قاجار 
در اصفهان بود. همان دوره، ظل السلطان سفارش ساخت 
شمشيرى از طال را به او مى دهد و گويا سيدمحمدعلى 
زرگر نمى تواند در موعد مقرر، شمشــير را به شــاهزاده 
تحويل بدهد و به اين دليل مورد غضب ظل الســلطان 

قرار مى گيــرد و او را در طويله زندانى و تنبيه مى كنند. 
ازقضا همان روز، شاهزاده برنامه شكار و تفريح در تپه هاى 
قميشلو را داشته كه گويا حين شكار، تيرى به شاهزاده 
اصابت مى كند و او زخمى مى شود. ظل السلطان با خود 

مى انديشــد كه آه سيدمحمدعلى او را گرفته است. پس 
نزد او مى رود و دلجويى مى كند و براى رفع اين دلخورى 
به وى مقام زرگرباشى مى دهد و ازآن پس سيدمحمدعلى 
مقرب دستگاه ظل السلطان مى شــود. طبق گفته هاى 

خانواده زرگرباشى اين روضه قبل از سيدمحمدعلى هم 
برگزار مى شــده، اما او همچنين وصيت كرده كه چراغ 
روضه اش خاموش نشــود و نسل به نسل ادامه پيدا كند. 
متوليان فعلى اين روضه مى گويند: از 290سال پيش در 
اين خانه مراســم روضه خوانى برپا بوده، اما اينكه فلسفه 
برگــزارى روضه خوانــى در اين خانه از ابتــدا چه بوده، 
اطالعى پيرامونش نداريم، تنها اينكه مراســم عزادارى 
اين خانه طى اين سه قرن بى وقفه در جريان بوده است. 
حتــى در دوره پهلوى اول كه مدتى برگزارى جلســات 
روضه خوانى، ممنوع اعالم شده بود هم مراسم اين خانه پا 
برجا بود و بيشتر مردم از پشت بام هاى خانه هاى مجاور، 
خودشان را به اين مجلس مى رساندند. مراسم ما از هنگام 
اذان صبح شروع مي شود         و تا اذان ظهر اد        امه پيد        ا مي كند         
و د        ر اين فاصله هفت منبر سخنراني بر گزار مي شود        . روضه 
زرگرباشى ها مثل همه روضه هاى قديمى براى خودش 
رسم ورســومى دارد، مثل مراسم كاچى پزان عصرهاى 
محرم كه زن ها يا پولى نذر ديگ مى كنند يا مى آيند و در 
جريان پخت آن كمك مى كنند. از رسوم ديگر اين روضه 
هم گروكشى استكان براى گرفتن حاجت است كه هنوز 

هم گاهى انجام مى شود. 

كوچه پســكوچه هاى شهر تاريخى و ثبت جهانى 
شده يزد پُر اســت از روضه هايى كه هركدامشان 
بيش از 100سال قدمت دارند و برپايى شان اين قدر 
براى متوليان آن ها مهم بوده كه با هر سختى و جان 
كندنى بوده، نگذاشتند چراغ روضه امام حسين(ع) 
خاموش شــود و نسل به نسل وصيت كرده اند كه 
هرطور هســت، روضه بايد خوانده شــود، آن هم 
با همان آداب و رســم و رسوم چندصدساله اش، 
بى كم و كاست. از روضه خاندان وقفى و اصفهانيان 
گرفته كه قدمتشان همان صد سال است تا روضه 
محترم خانم و مرشد و اتابكى كه عمرى 70-80 
ساله دارند. شايد براى همين روضه هاى پُرتعداد و 
قديمى است كه مى گويند يزد حسينيه ايران است. 
بــا اينهمه اما، قديمى ترين و شــايد معروف ترين 
مراسم عزادارى اين شهر بعد از نخل گردانى، روضه 
200ساله خانه امام حسينى باشد كه در طول اين 

سال ها، حتى يك بار هم تعطيل نشده است. 
بــراى اينكــه خانه امــام حســينى را در كوچه 
 پســكوچه هاى خشــتى يزد پيدا كنيم، دست به 
دامن كاســبان و پيرمردهاى اطراف مسجد جامع 
مى شويم. هركدامشــان هم يك آدرس مى دهند. 
يكــى از فرعى هاى خيابان امــام آدرس مى دهد. 
مغــازه دار جوانى از روى گوگل مپ گوشــى  تلفن 
همراهش مى خواهد ما را متقاعد كند كه از دل محله 
فهادان خودمان را به خانه امام حسينى برسانيم و... 
دست آخر پيرمرد مغازه دار بازار نو بلد راه مى شود و 
يكراست مى بردمان جلوى در خانه  اى كه در همان 
ورودى اش وقفنامه صاحبش نصب شــده:«المالُك 
ــهداء ُروحى فِداه». جمله اول تابلو  موالنا َسّيدالشُّ
بعد از بسم اهللا هم خواندنى است: «وقف نمود حاج 
محمد الرى زمين و فرش و مس و خودش و آنچه 
دارد را بر اباعبداهللا(ع)». روى سردر خانه هم به رسم 
همان موقع سنگ وقفى نصب كرده اند كه رويش 
نوشته شده: «بسم اهللا تعالى شــأنه. مالك دو خانه 

مّتصله وقفّيه در محله مخزن يزد با اسباب خانه و 
يك شبانه روز از مزرعه حسينى و منابع پانزده جّره 
مياه محمدآباد سركار سّيد الّشهداست. واقف حاجى 
محمد مملوك ابن آقاحسين الرى. غاصب ملعون 

ـ.ق» باد. سنه 1250ه
مرحوم ابوالفضل سعيدى در جايى درباره روضه خانه 

امام حسينى يزد مى نويسد: «با اينكه روضه خوانى در 
زمان رضاشاه ممنوع بوده، اما عظمت عزادارى هاى 
خانه امام حســينى به گونه اى بوده كه افســران و 
نظاميان سواره نظام ارتش از اصفهان اعزام مى شدند 
و در ميان حضور ژاندارم ها عزادارى برپا مى شــده 
است. بعدها كه سختگيرى بيشتر مى شود، عزادارى 

در زيرزمين خانه امام حسينى به صورت غيررسمى 
ادامه پيدا مى كند و در آن ســال هاى ســخت هم 
عزادارى اين خانه قطع نشده است.» اما اين روضه 
200ســاله و خانه اى كه وقف اين كار شده، براى 
خودش ماجرايى دارد. داستان يك خواب كه حاج 
محمدعلى الرى را از الرســتان، به يزد مى كشاند. 

متوليان فعلى روضه تعريف مى كنند: حاج محمد 
الرى از اهالى شــهر الر در استان فارس، در عالم 
خواب سيدالشــهدا را ديده و طبق دستورى كه از 
حضرت مى گيرد به يزد مى آيد و در مكان كنونى 
كه آن زمان به محله «مخزن» معروف بوده، زمينى 
خريــدارى و در آن خانه اى بنا مى كند. جايى هم 
خوانده بودم كه نقل شده مرحوم حاج محمد الرى 
در عالم رويا به حركت به سمت يزد و خريد قطعه 
زمينى در محل معلومى امر مى شــود و به او گفته 
مى شود اين قطعه زمين متعلق به دو يتيم است. 
وقتــى به يزد مى آيد، ســراغ محلى كه خوابش را 
ديده مى رود و متوجه مى شــود كه روياى صادقه 
اســت و زمين متعلق به دو يتيم اســت. زمين را 
خريده و خانه اى را مى ســازد كه سه بخش دارد: 
خانه امام حسينى مخصوص عزادارى، خانه متولى 
كه محل سكونت خادم اســت و آشپزخانه. سال 
اتمــام بنــا، 1250هجرى قمرى ثبت شــده و از 
ســال 1252هجرى قمرى كامل شده و از همان 
ســال عزادارى در آن شروع مى شود كه به عبارتى 
مى شود 188سال قدمت و 188سال روضه خوانى 
اباعبداهللا(ع) در خانه امام حســينى. هر سال از روز 
اول محرم تــا 14روز و در ماه صفر از اربعين امام 
حسين(ع) تا 12روز روضه خوانى در اين خانه برقرار 
است و ميزبان عزاداران اباعبداهللا الحسين(ع). زمان 
روضه خوانى از حدود ســه ساعت بعد از نماز ظهر 
و عصر شروع مى شود و همزمان اقامه نماز مغرب 
و عشــا تمام مى شود. اما روضه خانه امام حسينى 
براى خودش رسم و رسوماتى دارد و حتى در اين 
سال ها خيلى ها حاجت روا شده و شفا گرفته از در 
اين خانه بيرون آمده اند. شــايد خيلى باوركردنى 
نباشد، ولى روز عاشورا يا به قول يزدى ها قتل، در 
خانه امام حسينى جا براى سوزن انداختن نيست 
و بى اغراق ده بيســت هزار نفر از هرجاى شهر كه 
باشند، خودشان را به اين روضه و خانه مى رسانند.

خانه اى كه وقف حسين(ع) شد
روضه خانه امام حسينى يزد با قدمتى 188ساله

سماورى كه سه قرن روشن است
روضه خانه زرگرباشى اصفهان با قدمتى حدود 300 ساله

خانه اى كه روضه خانه شد
روضه خانه بنكدار اصفهان با قدمتى 212 ساله

سادة سادة ساده 
روضه خاندان سرابى مشهد با قدمتى حدود 170 سال

ساده ساده ســاده؛ اين تمام چيزى است كه درباره روضه خانه 
بنكدار اصفهان مى گويند؛ روضه اى كه اين قدر اهالى دور و اطراف 
اين شهر از زبان اصفهانى ها وصفش را شنيده اند كه از چندصد 
كيلومتر آن طرف تر مى آيند اصفهان تا ببينند اين روضه بنكدار 
كه مى گويند چيست و چه سبك و سياقى دارد؟ اصالً چرا مردم 
از ساعت ها قبل مى آيند و پشت در خانه صف مى كشند تا يك 
نفر بيرون بيايد و بعد نوبت آن ها شــود كه بروند داخل و روضه 

گوش كنند؟ 
در ســنه 1228 آقا سيد حسن بنكدار كه از تجار بازار بزرگ 
اصفهان بود و بيشــتر بنا بر رســوم قديمى جلسات هفتگى 
روضه خوانى در منزل و البته در ســراى گلشن بازار را برگزار 

مى كند  قصــد  مى كــرد، 
خانــه اى خريــدارى كند 
محافل  برگــزارى  ويــژه 
محرم.  ايــام  روضه خوانى 
او تصميــم مى گيرد خانه 
يكــى از بــزرگان اصفهان 
خريدارى  روضــه  براى  را 
كند، اما آن فرد بشــدت از 
اين موضــوع برانگيخته و 
و سيدحسن  ناراحت  شده 
بنكــدار را بــا بى احترامى 
خانــه اش  از  بدخلقــى  و 
مى راند. گويا همان شــب 
بانويى نورانى به خواب آن 

بزرگ مى آيد و خطاب به او مى گويد: واى بر تو! كســى را كه 
قصد برپايى مجلس روضه خوانى ما را داشــت، دل شكسته از 
اين خانه راندى! آن بزرگ از خواب بيدار مى شــود و شــبانه 
نزد آقا سيدحسن بنكدار مى رود، حالليت مى طلبد و خانه را 
به او مى بخشــد و در عوض بخشيدن خانه، از او قول مى گيرد 
كه هرسال خود سيدحســن و نسل درنسل فرزندانش محفل 
روضه خوانى را در اين خانه برپا كنند. آقا سيدحسن در حدود 
60 سالگى در روز عاشورا در همين مجلس فوت مى كند و بعد 
از وى، خادمى اين خانه به پسرها و بعد هم به نوه هاى خاندان 

بنكدار مى رسد. 
خانه بنكدار قجرى اســت. طبقۀ پايينش دو تا پنج درى دارد 
و شاه نشينى با نقاشــى و گچكارى شاخص. از بيرونى كه پا 
به اندرونى مى گذارى، مى رســى به حياط وسط. دورتادورش 

طاق هاى ضربى و اتاقك هايى كه درب هاى چوبى پيرشان همه 
به يكديگر راه دارند. در اين خانه همه چيز «قدمت» دارد و به 
«اصل» خودش نزديك تر شده است؛ حتى لهجه ها. روضه خانه 
بنكدار هنوز به ســبك و سياق همان چند قرن پيش خوانده 
مى شــود، بى كم و كاست. حياط پايين را زن ها پُر مى كنند و 
منبرهم همان جاســت. دورتادور حياط و اتاق هاى اطراف هم 
جاى مردهاست. درست مثل عكس و نقاشى هايى كه از روضه 
خواندن قاجارها به يادگار مانده. قديمى ترها مى گفتند فلسفه 
وسط نشســتن زن ها در روضه ها اين است كه آن ها بيشتر با 
خدا و امام حســين(ع) و حضرت عباس(ع) كار دارند، چون 
تعدادشان هم بيشــتر است، بايد جاى بزرگ تر و درندشت را 
داد به آن ها. مجلس خانه 
بنكدار هــر روز، از بعد از 
اذان صبح شروع مى شود. 
زيارت عاشــورا را با آداب 
يعنى  مى خوانند؛  كاملش 
همان صدتا سالم و صدتا 
لعن. بعد از آن هم منبر و 
هر  مى شود.  آغاز  روضه ها 
روز شــش منبر و هفت، 
هشت روضه پشت سرهم 
برگزار مى شــود تا صالت 
ظهر. مــردم مدام مى آيند 
و مى رونــد و خانه دائم با 
آدم هاى جديد پر مى شود. 
هــر كس به اقتضاى وقت و حالش بــه اندازة يكى دو منبر و 
روضه در خانه مى نشــيند و اشــكى مى ريزد و بعد مى رود و 
جايش را به كس ديگرى مى دهد كه بيرون در صف ايســتاده 
اســت. اما حول و حوش روضه بنكدار كلى داســتان و ماجرا 
ساخته اند و مى سازند. يكى از معروف ترين حكايت هايى كه به 
اين خانه نســبت مى دهند، اين است: يك سال يكى از بانيان 
تصميم مى گيرد مجلــس را برگزار نكند، اما صبح اول محرم 
وقتى به خانه سر مى زند، متوجه مى شود كه تداركات مجلس 
مثل سال هاى قبل فراهم شــده، وسايل آماده برگزارى روضه 
اســت و حتى چاى هم دم شده است! از اين داستان ها براى 
اين خانه و روضه قجرى اش زياد مى سازند، اما همه آن چيزى 
كه به روضه اش قداست داده است، سادگى و خلوص واقفانش 

است؛ نه هيچ چيز ديگرى.

درست وسط يكى از محله هاى قديمى شهر مشهد، در ميان چند 
هيئت  جديدالتأسيس، روضه 170ساله خاندان سرابى هنوز هم 
سرپاســت. آن هم در همان خانه قديمى موروثى شان در انتهاى 
كوچه اى كه به نام همين خانواده گذاشته است. خانه اى كه هنوز 
نشانه هايى از 70، 80 سال قبلش دارد. سقف هاى ضربى، پرده هاى 
گلدوزى شده قديمى، اتاق هاى تو درتو و.. اصالً همه اين ها دست به 
دست هم مى دهند وقتى در اين روضه مى نشينى، پرت مى شوى 
به سال ها قبل تر و هنگامى كه بيرون مى آيى، همه چيزهايى كه در 
خيابان مى بينى، برايت تازگى دارد و نو است. روضه شان درست 
مثل بقيه اسالفش صبح على الطلوع شروع مى شود. همين كه وارد 
اتاق مى شوى، هنوز سرجايت جاگير نشدى، به رسم قديمشان، 

اســتكان  يــك  جلويــت 
مى گذارند  چاى  كمرباريك 
با يك نان قندى. آن هم در 
سينى هاى استيل كه بعيد 
است كه لنگه اش حتى در 
شود.  پيدا  عتيقه فروشى ها 
عــزادارى و روضه اى كه در 
اين خانه برگزار مى شــود، 
يــادگار جــد بــزرگ اين 
خاندان، مرحوم سيدابراهيم 
سرابى اســت كه در همين 
محله سراب و منزل شخصى 
ايشان بنيان نهاده شده است 
و بعد از آن به وسيله پسرش 

سيدابوالقاسم سرابى كه به آيت اهللا مجتهد خراسانى معروف بوده، 
ادامه پيدا مى كند. بعداز فوت او هم روضه توســط پســر بزرگ 
ايشان، مرحوم سيدمحمدتقى سرابى در محله سراب برپا مى شود. 
حدود 75سال پيش مرحوم عبدالرضا سرابى كه پسر ديگر ايشان 
بودند، اداره روضه را به عهده مى گيرد و از آن جا كه خود مرحوم 
عبدالرضا سرابى كه از عالمان مشهد بودند، وعظ آخر مجلس را 
انجام مى دادند. مجلس عزادارى كه در منزل ايشان انجام مى شد، 
از صبح تا ظهر ادامه داشــت و همه دسته جات مذهبى كه قصد 
داشتند وارد حرم شوند، ابتدا در عزادارى و روضه مرحوم عبدالرضا 
ســرابى شركت مى كردند. بعد از فوت ايشان اين روضه170 ساله 
مجدد به محله سراب، خاستگاه اصلى اش بازگردانده مى شود و تا 
امروز با همان مشخصات و ويژگى هايى كه از قديم براى خانواده 
ســرابى به يادگار مانده، ادامه پيدا مى كند. سيد حسن سرابى از 

بزرگان اين خانواده مى گويد: روضــه ما حتى در زمان رضاخان 
تعطيل نشد و تمام و كمال برگزار مى شــده است. يادم است كه 
در زمان هاى قديم در حياط خانه ها يا ســاختمان ها دريچه هاى 
كوچكى وجود داشــت كه به حياط خانه همسايه راه داشت. در 
زمان رضاخان باوجود اينكه درِ منزل بســته بوده است، اتاق هاى 
منزل از مستمعينى پر مى شده كه از همين دريچه ها خودشان را 
به منزل پدربزرگ ما مى رساندند. حتى پدر من تعريف مى كرد كه 
همسايه هاى طرف ديگر خيابان به خانه هاى نزديك ما مى آمدند تا 
از همين طريق، خودشان را به روضه اى كه در منزل پدربزرگ برپا 
بود، برسانند. يكى از چيزهايى كه روضه خاندان سرابى را خيلى 
خاص كرده است، احترامى است كه به كودكان گذاشته مى شود. 
حتــى آن هــا را بــه قول 
معروف بيشتر از بزرگ ترها 
«مرحوم  مى گيرند.  تحويل 
نگاه  ســرابى  محمدنقــى 
ويژه اى به بچه ها داشــتند. 
مى گفتنــد همين كودكان 
اين  آينده ســاز  و نوجوانان 
بايد  مملكــت هســتند و 
مجالــس عــزادارى امــام 
اداره كنند؛  حســين(ع) را 
ارادت آن ها به اهل بيت(ع) 
بايد تقويت شود. براى همين 
صبحانــه را اول از همه به 
كودكان و نوجوانان حاضر در 
مجلس مى دادند و حتى مى گفتند چند بار از آن ها پذيرايى كنيد 
تا مجلس روضه را با خاطره خوش ترك كنند. باورتان نمى شود 
كه خيلى از مســتمعين كنونى اين روضه كه اكنون سن و سالى 
دارند، همان كودكان و نوجوانانى هســتند كه آن روزها در روضه 

ما شركت مى كردند.» 
سيدحسن سرابى به ما مى گويد: سال هاست كه اين روضه بدون 
هيچ تبليغاتى برگزار مى شود. از طلوع آفتاب و بعد از اذان صبح 
درِ حياط به روى عزاداران باز اســت. حتى فاميل و آشنايان به 
عمويمان گفته اند و مى گويند كــه اجازه دهيد حداقل خانه را 
سياه پوش كنيم، اما مخالفت مى كنند. پافشارى كه اين مجلس 
بايد ساده برگزار شــود. اصالً بناى اين روضه بر سادگى بوده و 
همين اصل از ابتدا تا امروز توســط متوليان روضه رعايت شده 

است.
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روش تمثيلى امام حسين در نهى از منكر 
«غيبت» از گناهان بزرگ زيان بار و شكننده روابط سالم و مانع مناسبات 
مطلوب اجتماعى است و در قرآن و حديث اهل بيت(ع) همواره نكوهش 
شــده است. امام حســين(ع) در رفتار و گفتار خويش روياروى غيبت و 
غيبت كنندگان قرار داشته اند. سخن گفتن از ديگرى به گونه اى كه هرگاه 
بشنود بدش بيايد، غيبت است. مردى در نزد امام حسين(ع) غيبت كرد 
كه امام به او چنين هشدار دادند: «يا هذا كف عن الغيبه فانها ادام كالب 
النار. اى مرد از غيبت دست بردار كه غيبت خورش سگ هاى جهنم است. 

(بحاراالنوار، ج78، ص117) 
مطابق اين حديث، امام حســين(ع) با غيبت كننده برخورد و او را نهى 
از منكر نموده و از وى انتقــاد و به او اعتراض كرده اند. بنابراين نبايد در 
مجلس غيبت ساكت ماند؛ بلكه بايد غيبت كنندگان را از غيبت بازداشت. 
امام حسين(ع) در اين گفتار آموزنده خويش با روش تمثيل، نهى از منكر 
نموده اند. غيبت را خورش سگ هاى جهنم شمرده اند و زشتى و پليدى 
غيبت را با يك مثال و تشابه، آشكار ساخته اند. سگ در شريعت اسالمى 
نجس اســت و به هرچه لب بزند، نجس مى شود و بايد از آن دورى كرد. 
غيبت خورش سگ هاست آن هم سگ هاى جهنم! ذكر اين تمثيل براى 
ايجاد نفرت از گناه بزرگ و زيان بار غيبت است. سگ و خورش سگ نجس 
است و غيبت، خورش سگ هاى جهنم است؛ بنابراين آلودگى به نجاست 
غيبت بســيار خطرناك و زيان آور است. همان طور كه نجاست سگ از 
راه خورش و غذايى كه زبانش به آن خورده اســت، سرايت پيدا مى كند، 
ضرر و زيان هاى غيبت نيز فراوان است و غيبت كننده آغازگر راهى است 
كه افراد حاضر را نجس مى سازد و زمينه را براى نجس ساختن ديگران 

فراهم مى كند.
 در قرآن كريم غيبت «گوشت برادر مرده» ناميده شده است. (حجرات/12) 
و امام حسين(ع) در اين گفتار، خورش سگ هاى جهنم شمرده اند. چون 
ابزار اصلى غيبت «دهان» است، در اين مثال ها نيز زشتى و پليدى غيبت 
معطوف به خوراك و خوردن تبيين شــده است. همان طور كه انسان از 
غذايى كه خورش ســگ شده و سگ به آن دهان زده، تنفر دارد و از آن 
اجتناب مى كند، غيبت نيز همانند نيم خورده ســگ و خورش سگ هاى 

جهنم است پس بايد همواره از آن دورى كرد.
در اين حديث، فلسفه تحريم غيبت در پرتو شبيه سازى غيبت با خورش 
سگ هاى جهنم، تبيين شده است. همان طور كه خوردن ذره اى از غذايى 
كه ســگ به آن زبان زده حرام است چون نجس شده است و همان طور 
كه هميشه بايد از كاسه اى كه سگ از آن خورده و به آن لب زده و نجس 
شده اجتناب كرد، غيبت حرام است و سزاوار است كه انسان براى هميشه 
از هرگونه غيبت دورى كند و از گفتن هرآنچه كه در شخصيت ديگرى 
وجود دارد و اگر پشت ســرش از آن ياد شود بدش مى آيد، رهايى يابد. 
بنابراين هيئت هاى مذهبى و مجالس جشن و مداحى و روضه خوانى در 
منازل و حسينيه ها، بايد پايگاه آموزش اخالق اسالمى حسينى باشد تا 
پيروان سيدالشهدا(ع) از رذايل اخالقى بويژه «غيبت» دور شوند و با مهر و 

ومحبت همگان را جذب كنند.

حساسيت نوجوانى در كالم اميرالمؤمنين
معارف: حضرت علي(ع) نوجوانى را از سه جهت حساس معرفى كرده اند:

1. اّول اينكه قلب نوجوان مانند زمين، خالي و مساعد است كه هرچه در 
آن بكاري همان را درو مي كني:

 «إنَّما َقلُب الَحَدِث َكاألرِض الخالَِيِة َمهما أُلِقَي فيها ِمن ُكِلّ َشيءٍ َقِبلَتُه؛ 
قلب نوجوان، همچون زمين ناكشته است كه هرچه در آن افكنده شود، 

مى  پذيرد».
2. دوم اينكه دوران نوجواني را زودگذر مي دانند و گوشزد مي فرمايند كه 

سريعاً آن را دريابيد: 
َتَك َقبَل ُسقِمَك؛ جوانى ات را پيش از  « باِدر َشبابََك َقبَل َهَرِمَك َو ِصحَّ

پيرى، و سالمتى ات را پيش از بيمارى درياب».
3. سوم اينكه شــيطان در اين زمان به نوجوان زياد روي مي آورد و الزم 
است براي آن پناهگاه خوبي در نظر گرفت كه بهترين پناهگاه، قرآن كريم، 

ائمه(ع) و ادعيه مي باشد.
منابع: نهج البالغه، غررالحكم و دررالكلم

حجت االسالم والمسلمين رفيعى: 
امام حسين به دنبال زنده كردن وجدان اخالقى 

جامعه اسالمى بود
حوزه:حجت االسالم والمسلمين 
ناصر رفيعى گفت: شايد نشود 
جلوى شــايعه پراكنى گرفته 
شود، اما مى شود جلوى پذيرش 
خودمــان  در  را  مســئله  آن 
بگيريم، متأسفانه امروز فضاى 
مجازى به بستر مناسبى براى 
شايعه  پراكنى و انتقال مفاهيم كذب تبديل شده است.  وى با اشاره به اهميت 
مســئله وجدان اخالقى در جامعه بيان داشت: امام حسين(ع) در كربال 
با بيان ســخنان خود و استفاده از آيات الهى مى خواست وجدان اخالقى 
و درونــى مردم زمان خود را زنده و بيدار كند. عضو هيئت علمى جامعة 
 المصطفى تصريح كرد: وجدان مســئله اى فطرى است و فطرتاً انسان ها 
خوبى ها و بدى ها را از يكديگر جدا مى كنند، اما گاهى اوقات نفس مريض 
مى شود و حقيقت را وارونه مى بيند. مسئله اخالق امرى است فطرى و نبى 
مكرم اسالم(ص) در بيان مسئله اخالق از باب تذكر مسائل بيان مى كند نه 
از باب تأسيس. وى افزود: وجدان اخالقى بايد در همه جامعه اسالمى بيدار 
شــود و همه شغل و حرفه ها بايد با وجدان كارى فعاليت كنند، وجدان 
اخالقى در رده هاى باالى مســئوليتى اگر رعايت نشود يك كشور دچار 
بحران مى شود. اين استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان ساخت: اميرمؤمنان 
على(ع) در نامه 31نهج البالغه به امام حسن(ع) مى فرمايد ميزان را نفس 

خود قرار ده و آنچه براى خود مى پسندى، براى ديگران بپسند.

 معارف  رهبر معظم انقالب اســالمى معتقدند 
كه شيعه، عاشورا را با همه وجود نگه داشته و در 
طول قرن هاى متمادى، ياد امام حســين(ع)، نام 
امام حسين(ع)، تربت امام حسين(ع)، عزاى امام 
حســين(ع) هرگز از بين مردم پيرو اهل بيت(ع) 
خارج نشد. مخالفت هاى بســيار زيادى در طول 
زمان به شكل هاى مختلف انجام دادند، ولى شيعه، 

عاشورا را زنده نگه داشته و بايد نگه دارد.
رهبر انقــالب با طــرح اين مســئله كه برخى 
مى گويند چرا ماتم و گريه و اشك را در بين مردم 
رواج مى دهيد، پاسخ مى دهند: اين ماتم و اشك 
براى ماتم و اشك نيست، براى ارزش هاست. آنچه 
پشت ســر اين عزادارى ها وجود دارد، عزيزترين 
گنجينه هاى بشريت است يعنى همان ارزشهاى 
معنوِى الهى. امت اسالم اگر نام و ياد حسين(ع) را 
زنده نگه دارد و آن را الگو قرار بدهد، از همه موانع 

و مشكالت عبور خواهد كرد.
حضرت آيت اهللا خامنــه اى تأكيد مى كنند: البته 
گويندگان، وعاظ، مداحان، سرايندگان، همه بايد 
توجه داشته باشند كه اين يك حقيقت عزيز است؛ 
با آن نبايد بازى كرد؛ حقايق ماجراى عاشــورا را 
نبايد بازيچه قرار داد. هر كسى يك چيزى به آن 
اضافه بكند، خرافه اى را به آن وصل بكند، كارهاى 
غيرمعقول را به نام عــزادارى انجام بدهد، اين ها 
نبايد باشــد؛ اينها طرفدارى از امام حســين(ع) 
نيســت. مجالس مــا؛ مجالس حســينى، يعنى 
مجالس ضد ظلم، مجالس ضد سلطه، مجالس ضد 
شمرها و يزيدها و ابن زيادهاى زمان موجود، زمان 
حاضر، معنايش اين اســت. اين استمرار ماجراى 

امام حسين(ع) است.

  ضرورت پاسخ دادن به شبهات
در هميــن زمينه آيت اهللا سيســتانى در پيامى 
خطاب به مبلغــان ماه محرم گفت: ســخنران 
مجالس حسينى بايد سطح فكرى مخاطب را در 
نظر بگيرد و در پاسخ دادن به شبهات نيز با آگاهى 

وارد اين عرصه شود.
حجت االسالم «سيد مرتضى كشميرى» نماينده 
آيت اهللا سيســتانى و رئيس مركــز امام على(ع) 
لندن در اجالس ســاالنه علما و ائمه جماعات و 
مبلغان انگلســتان خطاب به مبلغــان و علما و 
ائمه جماعات  به توصيه هاى آيت اهللا سيستانى 
اشاره كرد و گفت: مأموريت و مسئوليت شما در 
عصر كنونى بسيار سنگين اســت؛ چراكه امروز 
پرچمداران گمراهــى و تاريكى افكار و پيام هاى 
مســموم و ضــد اســالم خــود را در پايگاه ها و 
شبكه هاى اجتماعى و مجازى منتشر كرده اند و ما 
و شما وظيفه داريم با قدرت در برابر اين شبهات 
بايستيم و با روش هاى علمى و دقيق و با استناد به 
قرآن و سنت و استفاده از مناظرات معصومين (ع) 
به آن پاسخ دهيم. وى با اشاره به توصيه هاى ديگر 
آيت اهللا سيستانى درباره ضرورت اهتمام به حفظ 
دين و جايگاه منبر حسينى، افزود: نكته اول درباره 
نقش منبر حســينى در ايام محرم است. رسالت 
منبر عالوه بر ذكر مصيبت هاى اهل بيت(ع)، نشر 
دين و تحكيم دين در جان و روح مسلمانان و بيان 
معارف قرآنى و دفع شبهات با ادله محكم و قانع 

كننده و تربيت نفوس بر اساس تقوا و ارزش هاى 
برتر است و اين همان جايگاه و مأموريتى است كه 

خداوند عزوجل بر عهده پيامبرش(ص) گذاشت.
هــدف واالى قيام اصالحى سيدالشــهدا(ع) نيز 
حفــظ دين و تحكيم آن در برابر ســيره و روش 
ضد اســالمى اموى بود و اگر فداكارى عظيم امام 
حســين(ع) در آن شرايط ســخت نبود، اثرى از 
اسالم باقى نمى ماند. امروز نيز منبر حسينى امتداد 

قيام امام حسين(ع) و عاشوراست.
موضوع ديگر نيز بحث ايستادگى در برابر شبهات 
ضــد دينى و دفاع از معــارف اصيل و ارزش هاى 
اخالقى در برابر اين شــبهات است؛ كه البته نياز 
به مقدماتى از جمله تخصص سخنران و شناخت 
شبهه، شناخت اقتضاى مجلس،  شرايط مخاطب 

و سرانجام استفاده از منابع معتبر علمى دارد. 

 تبيين جايگاه حق و باطل
آيــت اهللا جوادى آملى نيز همزمــان با ماه عزاى 
سيد و ساالر شهيدان در پيامى به تبيين رسالت 
حسينيه ها، عباسيه ها، اباالفضليه ها و ديگر اماكن 
مقــدس اينچنينى پرداخت. ايــن مرجع تقليد 
اظهار داشت: مســئوليت اساسى  اين مكان هاى 
مقــدس، تبيين حق و آثار پُر بركت عدل، تبيين 
باطل و آثار مشــئوم ظلم اســت و كسانى كه در 
عباســيه ها، اباالفضليه ها و حســينيه ها تالش و 
كوشش مى كنند، بايد نمودارى از حق و نمودارى 
از عدل باشد. وى خاطرنشان كرد: وجود مبارك 
حســين بن على(ع) در برابر پيشنهاد بيعت كه 
از طرف شــام به مدينه فرستاده شد اين چنين 
ُبوَّةِ َو َمْعِدُن  َّا أَْهُل بَيِت النُّ اعالم موضع كرد كه «إِن
الرَِّسالَِة َو ُمْخَتلَُف الَْمَالئَِكِة... َو ِمْثلِى َال يَبايُع بِِمْثلِِه»؛ 
دودمان خود را، خاندان وحى و امامت و رسالت را 
معرفى كرد، دودمان ننگين اموى را تشريح كرد، 

بعد فرمود:«ِمْثلِى َال يَبايُع لِِمْثلِِه»؛ كسى كه مثل 
من فكر مى كند با كسى كه مثل يزيد مى انديشد، 
بيعت نمى كند؛ يعنى جريان شخص مطرح نيست، 
قضيه شخصيه نيســت، قضيه خارجيه نيست، 
قضيه حقيقيه است. جريان سيدالُشهدا(ع)، جريان 

مبارزه حق عليه باطل و عدل عليه ظلم بود.
آيت اهللا جوادى آملى با اشــاره بــه اينكه عصاره 
حكومت اموى بر اساس جاهليت بود، افزود: جامعه 
اگر جامعه جاهل باشد مى شود باطل را به صورت 
حق نشــان داد. كارى كه معاويه كرد، طبق نقل 
ابوريحــان بيرونى و ديگر بــزرگان اين بود؛ بعد از 
موفقيت ظاهرى جنگ صفين و مانند آن و شهادت 
على بن ابى طالب(ع) و استقرار حكومت باطل شام، 
كارى كــه معاويه كرد، اين بــود پيروزى هايى كه 
در غرب ديار اســالمى نصيب اينها مى شد، آن ها 
بت پرست بودند، بت هاى زّرين آن قسمت را مرّصع 
مى كرد و مزين مى كرد و با كشتى به هند مى فرستاد 
و از راه فروش بت و انتشار تفكر بت فروشى درآمد 
سنگينى را به دست آورد. كسى كه با بت فروشى 
در انتشار اين تفكر، درآمد فراوانى به دست مى آورد، 
اين داعيه اسالم دارد، داعيه خالفت مسلمين دارد، 
داعيه حقانيت دارد. اين اســت كه وجود مبارك 
حســين بن على(ع) فرمود مگر نمى بينيد كه به 
حق عمل نمى شود؟ بنابراين دستگاه شام اّولين 
كارى كه كرد يك شــبيخون فرهنگى يا تهاجم 
فرهنگــى در جوان ها و مانند آن ها ايجاد كرد كه 
حق را باطل و باطل را حق نشان دادند و حكومت 
انسان فريبكار فاسد را به عنوان دين ارائه كردند و 
اگر كسى مخالف حكومت يزيد بود، او را به عنوان 
مرتد معرفى مى كردند و مهدورالّدم. بنابراين آنچه 
از حســينيه ها و عزاداران متوّقع اســت آن است 
كه اينها حســينى فكر كنند، عباسى بينديشند، 

زينبى قيام بكنند و به هر حال اهل بيتى باشند.

 عاشورا ؛ شوك به جان هاى غفلت زده
 آيت اهللا مدرســى از مراجع تقليد نيز در پيامى 
به مناســبت ماه محرم توصيه هــاى مهمى را به 

عزاداران حسينى بيان كرد.
وى با اشاره به اينكه خطرناك ترين امر اين است 
كه با گذشت زمان «نفاق» به فرهنگى نهادينه در 
نهاد مردم تبديل شــود، گفت: عاشــورا، در گذر 
تاريخ همواره چون يك شــوك تــازه، جان هاى 
به خواب رفتــه در ژرفناى غفلت بلكه جان هاى 
خفتــه در تودرتوى نفاق را بيدار كــرده و امواج 
پــى در پى مملو از بهانه جويى هــاى نفاق آميز و 
توجيه هاى برآمده از خمودگى را رســوا ساخته

 است.
از همين روســت كه خطيبان و ســخنوران در 
طول تاريخ تشيع همواره بر نقاط عطف تاريخى 
سيره سيد الشهدا(ع) تكيه كرده و اين برهه هاى 
حســاس از سيره ايشان را روايت مى كنند، اينكه 
امام حســين(ع) چگونه والى بنى اميه در مدينه 
را مخاطب قرار داده فرمودند: «يزيد مردى فاسق 

و شرابخوار است. 
او قاتل نفس حرام و كسى است كه افراد پاك و با 
حرمت را مى كشد و فسق و فجور خود را آشكارا 

مرتكب مى شود، و چون منى با چون اويى بيعت 
نمى كند».

ازهمين رو يك خطيب حسينى همواره نمونه هايى 
از تجربه هاى روزمره جوامع، به ويژه جامعه اى كه 
در آن زندگــى مى كند و بــراى ارتقايش تالش 
مى كند را برمى گيرد، تا تاريخ، به مثابه دانشــى 
فقط براى گذران وقت و تفريح نباشــد، بلكه به 
انقالبى درونى و انگيزه اى بزرگ براى ادامه زندگى 

شرافتمندانه تبديل شود.
آيت اهللا مدرســى با بيان اينكه امــروز نفاق ديگر 
مسئله اى شخصى نيســت، بلكه فرهنگى مملو از 
مغالطــه و بهانه جويى و توجيه گرى اســت گفت: 
اگر روايتگر عاشــورا - چه خطيب و چه شــاعر و 
مــداح - بتوانــد در روايتگرى خود از ســيره امام 
حســين(ع) به آيات قرآن كريــم از آيات جهاد و 
شهادت گرفته تا آيات صبر و استقامت و حتى آيات 
اخالقى كه در واقعه عاشــورا نمود يافته اند، استناد 
كند، بى گمان سخنش رســاتر و با غناى بيشترى 
به مخاطب خواهد رســيد و اين ســخن بى شك 
بهتر مى توانــد فرهنگ توجيه گــرى را به چالش 

كشد.
ايــن مرجع تقليد افــزود: بيان وجوه شــباهت 
شرايطى كه نهضت حسينى در آن شكل گرفت 
با شرايط امروزى يكى ديگر از اين اقدامات است. 
چرا كه، شــايد نام ها امروز تغيير كرده باشند اما 
گوهر حوادث امــروز و روزگارى كه نهضت امام 
حسين(ع) در آن شكل گرفت، يكى است. اما در 
مرحله بعد بايد وظيفه مان نسبت به شرايط تبيين 
شــود، وظيفه اى كه شايد فقط نسخه اى كهنه از 
شرايط دوره نهضت حســينى به نظر آيد، اما از 

جنبه محتوايى تفاوتى با عصر حاضر ندارد.
 بى شك قيام امام حسين(ع) عليه طغيان و شرك 
و ظلم، الگويى واال براى هر قيام و انقالبى اســت. 
در واقع در صورت يادآورى ابعاد و بزرگى اين قيام، 
هيچ كــس نمى تواند از مســئوليت خود در اين 

زمينه شانه خالى كند.

 عاشورا؛ بهترين تبليغ براى تشّيع
يكى از مراجع تقليد نجف اشــرف نيز خواســتار 
غنيمت شمردن فرصت ماه محرم شد و تأكيد كرد 

كه اين ماه، بهار شيعيان است. 
آيت اهللا سيد محمد سعيد حكيم در ديدار مسئوالن 
هيئت هاى عزادارى و شاعران و مداحان اهل بيت(ع) 
گفت: شــعرا و مداحان بايد به سيره معصومين(ع) 
تمســك جويند و آن ها را الگــوى خود قرار دهند 
و نهضــت حســينى را با امور ديگر كــه ربطى به 
اين نهضــت و ماه حــزن و اندوه نــدارد، آميخته 

نكنند.
وى تصريح كرد: جهانيان به بركت برگزارى مجالس 
اباعبداهللا الحســين(ع) كه از سوى معصومين(ع) 

ترسيم شده، با مذهب تشيع آشنا شده اند.
 وى افــزود: مصيبــت حضرت سيد الشــهدا(ع) 
ويارانشــان بسيار بزرگ اســت و حضرت رسول 
اكــرم(ص) در حق آنان گريه كرد و اهل بيت(ع) 
كه خود مانند كشــتى حضرت نوح، مايه نجات 
امت هستند، بر گريه بر امام حسين(ع) سفارش 

كرده اند.

برش

جامعــه اگــر جامعه جاهل باشــد 
مى شــود باطل را بــه صورت حق 
معاويــه  كــه  كارى  داد.  نشــان 
كرد، طبق نقــل ابوريحان بيرونى 
و ديگــر بــزرگان، معاويــه از راه 
انتشــار تفكر بت فروشى درآمد 
آورد دســت  بــه  را  ســنگينى 

معارف

 توصيه هاى علما و مراجع به مبلغان ماه محرم

مبارزه با فرهنگ نفاق با سالح عاشورا

حجت االسالم دكتر محمدرضا جواهرى 
عضو هيئت علمى دانشگاه فردوسى مشهد 

گفت و گو

السالم عليك يا اباعبداهللا، و على االرواح التى حّلت 
بفنائك، عليك منى سالم اهللا ابداً ما بقيت، و بقى الليل 
و النهــار، و ال جعله اهللا آخرالعهــد مّنى لزيارتكم، 
السالم على الحســين، و على علّى بن الحسين، و 

على اوالد الحسين، و على اصحاب الحسين.
چه جورى مى شه آدم چشم ديدن ماه رو نداشته باشه؟! كار 
آدم به كجا مى كشه كه زيبايى قمر رو ببينه و به  روش تيغ 
بكشه؟! اين فقط حرف ما نيست؛ حميد بن  مسلم كه وقايع  
نگار سپاه يزيده، مى گه ديديم نوجوانى به سمت ميدون اومد 

كه صورتش مثل ماه  پاره بود:
بر فرس تندرو هركه تو را ديد گفت:

برگ گل سرخ را باد كجا مى برد؟
البته گريۀ ما فقط به خاطر روى ماه قاســم  بن الحســن(ع) 
نيســت. صورت زيبا كه دنيا زياد به خــودش ديده. يادگار 
امام حسن مجتبى(ع) سيرتش هم مثل صورتش درخشنده 
ا ست. وقتى كه براى ميدون  رفتن از عمو اجازه خواست، ديگه 
اباعبداهللا(ع) نتونست مقاومت كنه؛ چون شب عاشورا بهش 
وعدة شهادت داده بود. كسى كه شب عاشورا مرگ رو «اَحلىٰ 
ِمَن الَْعَسل» معنا كنه، حقشه روز عاشورا سريع از اباعبداهللا(ع) 

اذن ميــدون بگيره. آقا بهش اجــازه داد؛ ولى قبل از اينكه 
راهيش كنه، قاسمش رو در آغوش گرفت. اون  قدر باهم گريه 

كردند كه بى حال شدند:
من برايت پدرم پس تو برايم پسرى

چه مبارك پسرى و چه مبارك پدرى
ياد شب هاى مناجات حسن مى افتم
مى وزد از سر زلف تو نسيم سحرى

حميد بن  مسلم مى گه اين نوجوون پيراهنى در بر داشت. 
آخه زرهى اندازه اش پيدا نمى شد:

همه گشتيم، ولى نيست به اندازة تو
نه ُكلَه خودى و نه يك زرهى، نه سپرى
من ازآنجاكه به موسايى ات ايمان دارم

مى فرستم به  سوى قوم، تو را يك  نفرى
بى  سبب نيست حرم پشت سرت راه افتاد

نيست ممكن بروى و دل ما را نبرى
قاسمم را به  روى زين بگذار عباسم

قمرى را به  روى دست گرفته قمرى (على اكبر لطيفيان)
وقتى رجــز خوند و خــودش رو معرفى كرد، لشــكر ياد 
دالورى هاى امام  حســن(ع) توى صفين و جمل افتاد. همۀ 
بغض و كينه اى رو كه از اميرالمؤمنين(ع) و امام مجتبى(ع) 
داشتند، جمع كردند و روى ســر قاسم(ع) ريختند. ضربۀ 
شمشير فرقش رو شكافت. اين نوجوون ماه  سيما به  صورت 
به زمين خورد و عمو رو صدا زد. بعد از حملۀ اباعبداهللا(ع) به 
قاتالن برادرزاده ا ش، جنازة قاسم(ع) چقدر زير ُسم اسب ها 
لگدكوب شد، نمى دونم. شايد اين همون «بالى عظيم» بود كه 

آقا شب عاشورا به قاسم(ع) وعده داده بود:
زره اندازه نشد، پس كفنش را دادند

كمترين سهميه از سهم تنش را دادند

بى جهت نيست تماماً بغلش كرده حسين
بعد ده سال دوباره حسنش را دادند

داشت با ريختنش پاى عمو كم مى شد
چقَدر خوب زكات بدنش را دادند

گفت يعقوب: تن يوسف من را بدهيد
گفت يعقوب، ولى پيرهنش را دادند (على اكبر لطيفيان)

گرد وغبار معركه فرو نشست. ديدند قاسم بن الحسن(ع) داره 
پا به زمين مى كشه. اباعبداهللا(ع) بر بالينش مى گه: «خيلى 
براى عموت ســخته كه صداش بزنى و نتونه جوابت رو بده. 
جواب بده، ولى ديگه كارى از دستش برنياد.» قاسم(ع) رو در 
آغوش گرفت و به  سمت خيمه ها برد. نوشتن پاهاى قاسم(ع) 
روى زمين كشــيده مى شــد؛ نمى دونم كمر اباعبداهللا(ع) 
خميده بود يا قاسم بن الحسن(ع) زير ُسم اسب ها قدبلندتر 

شده بود:
چنين كه بى قرارى، واى بر من!

سوار بى  مهارى، واى بر من!
على اكبر كه جوشن داشت، آن شد

تو كه جوشن ندارى، واى بر من! (رضا جعفرى)

رجانيوز: يكى از رمان هايى كه به موضوع واقعه كربال مى پردازد، 
رمان «سقاى آب و ادب» اثر سيد مهدى شجاعى است. 

اين اثر روايتى از زندگى حضرت عباس(ع) اســت كه بعد از 
سال ها، اندك اندك جامه خلق پوشيده و اين روزها در ظرف 
كتاب تقديم مخاطبان شــده است. رمانى به يقين متفاوت 
با آثــارى از همين قلم؛ هم از حيث فرم و هم از حيث نوع 

نگاه محتوايى. 
اين اثر شــامل ده فصل است: عباِس على، عباِس ام البنين، 
عباِس عباس، عباِس سكينه، عباِس مواسات، عباِس زينب، 
عباِس ادب، عباِس حسين، عباِس فرشتگان، عباِس فاطمه. 
در هر فصل رفت و برگشــت روايى متعدد و متنوعى ديده 
مى شود و در حركتى ســيال، راويان جاى به هم مى دهند 
و شكست ها به سرعت خوانش مى افزايد و زوايايى جديد از 
مفهوم را روشن مى كند. اما آن چه اين كتاب را از حيث محتوا 
با ديگر آثار شجاعى متمايز مى كند، بيشتر در فصل عباِس 

فرشتگان به چشم مى آيد. 
در ساير فصول كتاب «سقاى آب و ادب»، نويسنده دقيق و 
كامل بر اساس مستندات تاريخى، به روايت زندگى حضرت 
عباس(ع) مى پردازد؛ اما در فصل نهم، شــجاعى شــيوه اى 
جديد را پيش مى گيرد. روايتى متفاوت با مفاهيمى جديد و 

نگاهى نو به شخصيت حضرت عباس بن على(ع).
اين فصل چنين آغاز مى شــود: «پيش از آنكــه راوى اين 
داستان، قدم به فصل پايان بگذارد، ما فرشتگان؛ فرشتگان 
هفت آســمان، بر خود فرض مى شــماريم كه پا به ميدان 

بگذاريم و پرده از رخسار حضرت ابوالفضائل برداريم. 
ناگفته پيداست كه اين نه بدان معناست كه ما قادريم پرده 
از اسرار حضرت ابوالفضائل برداريم. چرا كه رخسار، جلوه اى 
از جلوات حضور عيان است و اسرار، جنس و جوهرى از علوم 
در پرده و معارف پنهان. و فاصله ميان اين دو، فاصله ميان 

زمين است تا آسمان.

و اّمــا چرا اين فصل را براى حضور انتخاب كرديم و در اين 
مقطع از روايت داســتان، وارد ميدان شديم!؟ پيش از اين 
نيامديم؛ چون اميد يا انتظار يا توقع داشــتيم كه ســايه و 
شبحى از رخســار حضرتش را در البه الى خطوط داستان 

ببينيم ولى وقتى ديديم كه روايت رو به اتمام است، بى رؤيت 
رخسار حضرت و داستان در آستانه فصل پايان، ترسيديم كه 
مبادا نقطه ختم بر پايان داستان بنشيند و حرف هاى اصلى 

و اصلى ترين حرف ها همچنان ناگفته بماند...»

قاسمم را به  روى زين بگذار عباسم

كتاب بيست و دوم؛ «سقاى آب و ادب»

احمد عبداله زاده مهنه



برنامه تورنمنت چهارجانبه فوتسال 
در تبريز اعالم شد

ورزش: تورنمنت چهارجانبه فوتسال به ميزبانى تبريز از اول مهر ماه با 
حضور تيم هاى ايران، اوكراين، ژاپن و بالروس  آغاز مى شود.

برنامه تورنمنت  چهارجانبه تبريز به شرح زير است:
اول مهر ماه: ژاپن - اوكراين (ساعت 16) ايران - بالروس (ساعت 18)
دوم مهر ماه:بالروس - اوكراين (ساعت 16) ايران - ژاپن (ساعت 18)
چهارم مهر ماه:ژاپن - بالروس (ساعت 14) ايران - اوكراين (ساعت 16)

مشكل مسكن پادووانى حل شد
ورزش:بعد از اينكه لئوناردو پادووانى از مسئوالن باشگاه استقالل به 
خاطر وضعيت خانه خود گاليه هايى را انجام داد در نهايت استقاللى ها 
مشكل مسكن اين بازيكن را حل كردند.مســئوالن باشگاه استقالل 
طى روزهاى گذشته قرارداد منزل جديد پادووانى را امضا كرده و اين 
بازيكن از اين پس در منزل جديدش مستقر شده است. گفته مى شود 
پادووانى در منزلى كه ســال گذشــته در اختيار جباروف بود اسكان 

پيدا كرده است.

عابدزاده: بازى در مقابل كاسياس 
الهام بخش است

ورزش:دروازه بان تيــم ملى گفت: بازى در مقابل كاسياســى كه از 
بچگى بازى هايش را دنبال كرده ام، الهام بخش اســت. امير عابدزاده 
كه فصل خوبى را درليگ پرتغال در حال ســپرى كردن اســت و در 
دو بازى از چهار بازى گذشــته اش به عنوان بهتريــن بازيكن زمين 
انتخاب شده و حتى عنوان بهترين بازيكن هفته را نيز كسب كرده در 
گفت وگو با سايت فدراسيون فوتبال در پاسخ به سوالى در مورد بازى 
مقابل كاسياس در ليگ پرتغال گفت: اين اتفاق واقعا انگيزه زيادى به 
من مى دهد. كاسياســى كه از بچگى بازى هايش را مى ديدم و دنبال 
مى كردم و االن رو برويش بازى مى كنم احساس كرده براى من بسيار 

الهام بخش است. 

سرماخوردگى شديد غفورى و مصدوميت 
اسماعيلى در آستانه بازى با السد

ورزش: تيم فوتبال اســتقالل پنجشــنبه راهى قطر شد و شفر چند 
روز زودتر تيمــش را به دوحه برد تا بازيكنان با شــرايط آب و هوايى 
اين كشور خو بگيرند و بازيكنان با آمادگى كامل به مصاف السد قطر 
بروند. استقاللى ها پنچشنبه شب اولين تمرين خود را در دوحه برگزار 
كردند ولى در اين تمرين وريا غفورى حضور نداشت. مدافع ملى پوش 
استقالل به دليل سرماخوردگى شديد در اين تمرين و تمرين ديروز 

حضور نداشت و زير نظر كادر پزشكى اين باشگاه تحت نظر بود.
از سوى ديگر در تمرين پنجشنبه استقالل فرشيد اسماعيلى از ناحيه 
مچ پا دچار مصدوميت جزئى شد كه البته اين بازيكن در تمرين صبح 
ديروز به وزنه زدن پرداخت ولى وضعيت وى هنوز مشــخص نيست. 
كادر پزشكى استقالل در تالش اســت غفورى و اسماعيلى را مهياى 

ادامه تمرينات اين تيم در قطر كند.

خداداد: اشتباه كردم به پرسپوليس نرفتم
ورزش:يكى از نكات عجيب زندگى ورزشى خداداد عزيزى اين است 
كه او با آن توانايى هايى كه داشت چرا هرگز در تيم هاى سرخابى بازى 
نكرد. راستش را بخواهيد ســال 84-83 بود كه به دفتر خود على آقا 
پروين رفتم. خاطرم هست با على آقا به توافق هم رسيديم، ولى همان 
لحظه اكبر يداللهى كه در پاس با هم بوديم زنگ زد و گفت تيم عقاب 
مى خواهد در ليگ دسته اول فعاليت كند و من و مهدى هاشمى نسب 
و دو، سه تا از دوستان ديگر هم آمديم اينجا و فقط تو را كم داريم. من 
همان جا از آقاى پروين عذرخواهى كردم. قبول دارم اشــتباه كردم. 

پيشنهاد پرسپوليس خيلى خوب بود.

بازيكن سابق تيم ملى درگذشت
ورزش: مجيد غالم نژاد بازيكن سابق استقالل و تيم ملى ايران به دليل 
سكته قلبى درگذشت. غالم نژاد كه در تيم هاى سايپا و استقالل به بازى 
پرداخت و در دوران حضور على دايــى روى نيمكت تيم ملى، پيراهن 
اين تيم را نيز به تن مى كرد به دليل سكته قلبى دار فانى را وداع گفت.  
مجيد غالم نژاد در فوتبال ايران از اميدهاى سايپا چهره شد و بهترين 

دوران فوتبال خود را در اين همين باشگاه سپرى كرده است. 
غالم نژاد پس از مهرداد اوالدى و هادى نوروزى سومين بازيكنى است 

كه به علت ايست قلبى دار فانى را وداع مى گويد.

امروز ايران - كوبا  
در واليبال قهرمانى جهان

ورزش:تيم ملى واليبال ايران در دومين مســابقه خــود در رقابت هاى 
قهرمانى جهان با نتيجه سه بر يك مقابل بلغارستان ميزبان اين مسابقات 
به پيروزى رسيد. با اين نتيجه تيم ملى واليبال ايران با 2 برد 6 امتيازى شد.
تيم ملى ايران امروز در ديدارى نفس گير مقابل كوبا قرار مى گيرد. كوبايى 
كه از تقابل با آن خاطرات خوبى داريم و بعيد اســت سد محكمى مقابل 

شاگردان كوالكوويچ باشد.
 برنامه ادامه مسابقات تيم ملى واليبال ايران 
شنبه 24 شهريور ساعت 18:30، ايران - كوبا

دوشنبه 26 شهريور ساعت 22، ايران - لهستان
سه شنبه 27 شهريور ساعت 18:30، ايران - فنالند

انتخابى جام جهانى چين
پيروزى تيم ملى بسكتبال مقابل فيليپين

ورزش: ديدار تيم هاى ملى بســكتبال ايران و فيليپيــن از پنجره چهارم 
مسابقات انتخابى جام جهانى 2019 چين به ميزبانى تهران و در تاالر بسكتبال 
مجموعه ورزشى آزادى برگزار شد كه طى آن ملى پوشان كشورمان با نتيجه 
81 بر 73 پيروز شدند. تيم ملى بسكتبال در حالى مقابل فيليپين پيروز شد 
كه دو سال پيش در آخرين تقابل رسمى برابر اين تيم و در مرحله نيمه نهايى 
جام ملت هاى آسيا متحمل شكست شده بود. تيم ملى بسكتبال دومين ديدار 
خود در پنجره چهارم انتخابى جام جهانى را دوشنبه آينده در ژاپن و برابر تيم 

ملى اين كشور برگزار مى كند. 

سرشاخ شدن 78 فرنگى كار در مشهد
ورزش:مسابقات كشتى فرنگى رده سنى جوانان قهرمانى استان با حضور 
78 كشتى گير در خانه كشتى اســتاد حميد توكل با معرفى نفرات برتر 
برگزار شد. سيد مســعود رياضى، رئيس هيئت كشتى خراسان رضوى با 
اعالم اين خبر گفت:اين رقابت ها با شركت 13 تيم از شهر هاى مشهد الف 
و ب ، سبزوار، سرخس، فريمان، فيروزه، نيشابور، چناران، تربت حيدريه، 
مه والت، قوچان ، گلبهار و تايباد طى 4 دوره و با انجام 120 كشتى انجام 
شد كه در پايان تيم مشهد (الف) به مقام قهرمانى دست يافت و نفرات برتر 

هر وزن به مسابقات قهرمانى كشور اعزام مى شوند.

سورانى ها خوش درخشيدند
طالى رقابت هاى پرش با اسب بر سينه 

بهزاديان
ورزش:پارسا بهزاديان با اســب والنسيا از باشگاه ســوران خراسان در 
رقابت هاى پرش با اسب قهرمانى كشور بر سكوى نخست ايستاد و صاحب 
مدال طال شد. اين مســابقات با شركت 28 ســواركار به ميزبانى باشگاه 
نوروزآباد تهران برگزار شــد. مربيگرى بهزاديان را دراين رقابت ها جواد 
امامى كه خودش از قهرمانان مشهدى در مسابقات كشورى است بر عهده 

داشت. بهزاديان سال قبل نايب قهرمان اين مسابقات شده بود.

ضد حمله
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گوارديوال: دى بروين فروشى نيست
ورزش: پپ گوارديوال سرمربى منچسترسيتى صراحتا اعالم كرد كه به هيچ وجه قصد 
فروش كوين دى بروين ستاره بلژيكى تيمش را ندارد.كوين دى بروين يكى از اركان 
اصلى موفقيت سيتيزن ها در فصل گذشته بوده است، اما او به دليل مصدوميت زانو تا 
ماه نوامبر نمى تواند پا به توپ شود. هافبك 27 ساله در ماه ژانويه قراردادش را تا سال 
2024 تمديد كرد. گوارديوال درباره او گفت: او بازيكن بسيار خوب و پويايى است. مارچلو 
بيلسا به من گفت كه كوين بازيكن مورد عالقه اوست. كوين همه كار در زمين مى كند. 

رقم بند فسخ قراردادش 250 ميليون يورو است. عذر مرا بپذيريد، اما او فروشى نيست.

شگفتى جديد آتزورى: بالوتلى 100كيلويى!
ورزش: بالوتلى كه پيش از تعطيالت تابستانه  امسال با وزن 88 كيلوگرمى در تيم ملى 
ايتاليا و باشگاهش نيس فرانسه بازى مى كرد، در بازگشت از تعطيالت تابستانه با ظاهرى 
متفاوت و وزنى 100 كيلويى شگفتى ساز شد و در ايتاليا و فرانسه خبرساز شد. بالوتلى كه 
پيش از اين بعد از گل زدن براى نشان دادن عضالت خود دست از پا نمى شناخت و پيش 
از هر چيز پيراهن خود را درمى آورد تا به عضالت ساخته و پرداخته شده اش بنازد، حاال 
ديگر مسلماً هيچ عالقه اى براى اين كار نخواهد داشت. دوست داران فوتبال درخشش 

بالوتلى در جام ملتهاى اروپاى 2012 آلمان را فراموش نخواهند كرد. 

خدمت عربستان به عراق؛ بازى با برزيل و آرژانتين
ورزش: برنامه تلويزيونى «ستوديو الجماهير» عراق اعالم كرد كه تيم ملى عراق در تورنمنت 
4 جانبه عربستان شركت مى كند و به مصاف تيم هاى برزيل و آرژانتين خواهد رفت. عراق 
رقيب اصلى ايران در مرحله گروهى جام ملت هاى آسيا 2019 امارات است و روند آماده سازى 
اين تيم براى اين مسابقات حساس خيلى خوب پيش مى رود. عربستان ميزبان اين تورنمنت 
4 جانبه است و تا ديروز تيم چهارم تورنمنت را مشخص نكرده بود. اما طى خبرى عجيب اعالم 
شد عراق به عنوان تيم چهارم اين تورنمنت انتخاب شده است. تاريخ برگزارى اين تورنمنت 

هنوز مشخص نشده. اما قطعا قبل از جام ملت هاى آسيا انجام خواهد شد. 

اسپانيا، نامزد ميزبانى يورو 2028   
ورزش:  در جريان مالقات پدرو سانچز، نخســت وزير اسپانيا، لوئيز روبيالس، رئيس 
فدراسيون و جانى اينفانتينو، رئيس فيفا اين كشور نامزدى اش براى يورو 2028 را اعالم 
كرد. بعد از ميزبانى جام جهانى 1982 اسپانيا به دنبال ميزبانى از يك تورنمنت بزرگ 
ديگر است و احتماال اين ميزبانى را با پرتغال تقسيم كند.اين پيشنهاد در حالى مطرح 
شده كه درخواست اسپانيا براى ميزبانى جام جهانى 2030 همچنان برقرار است. براى 
اين مسابقات تا به حال «پاراگوئه - آرژانتين - اروگوئه» و مراكش اعالم ميزبانى كرده اند، 

ولى ممكن است اين كشور آفريقايى به فكر ميزبانى مشترك با اسپانيا و پرتغال باشد.

سينا حسينى : شاگردان اميد نمازى و هواداران ذوب آهن 
بر اين باور بودند كه آخرين شكست آنها در رقابت هاى ليگ 
برتر برابر تنها نماينده شرق كشــور در ليگ برتر يك اتفاق 
غيرمنتظره بود به همين خاطر آنها حســابى كرى خوانى 
را آغاز كردند و مدعى شدند انتقام شكست برابر پديده را با 
حذف اين تيم از رقابت هاى حذفى خواهند گرفت اما شاهكار 
يحيى گل محمدى يك شكست ديگر را براى نماينده دوم 
اصفهان رقم زد تا در كمتر از ســه هفته هواداران ذوب آهن 

شاهد دو ناكامى بزرگ برابر مشهدى هاى ليگ برتر باشند.

پيروزى با دستان خالى
بازيكنان پديده در ايامى كه با بى مهرى شديد مالكان باشگاه 
خود در گروه پديده مادر رو به رو شدند نشان دادند توانايى هاى 
بسيار زيادى دارند و با وجود مشكالت فراوان تنها به ارائه يك 
فوتبال زيبا مى پردازند تا نشان دهند خواستن توانستن است! 
اما در اين ميان پرسش اصلى و كليدى اينجاست كه مديران 
گروه پديده مادر اين روزها چه مى كنند؟ نكته جالب توجه 
اينجاســت كه سياســت بى توجهى مديران پديده مادر در 
شرايطى شكل مى گيرد كه اين مجموعه بدون اينكه به اهميت 
موضوع توجه كند ميلياردها تومان را صرف تبليغات تلويزيونى 
و تبليغات محيطى فوتبال مى كند تا نام خود را به مخاطبان 
فوتبال به عنوان يك برند معرفى كند اما دريغ از يك ريال پول 

به عنوان كمك مالى به باشگاه پديده!

تبليغات مجانى در سيما؟
جالب اســت بدانيد كه مديران پديده مادر كــه اين روزها 
دوباره فعاليت هاى تبليغاتى خود را در رسانه ملى آغاز كردند 
و تيزرهاى آنها در حال پخش از رسانه ملى است، در محافل 
خصوصى مدعى شدند كه ما براى تبليغات محيطى در فوتبال 
و معرفى برند پديده هيچ هزينه اى را پرداخت نمى كنيم بلكه 
اين تبليغات به صورت رايگان انجام شــده است، ادعايى كه 
بايد اصل آن را از مسئوالن تبليغات محيطى استاديوم هاى 
ورزشى و بخش بازرگانى رسانه ملى جويا شد كه چگونه و به 
چه علتى تبليغات مجموعه پديده مادر به صورت رايگان از 

تلويزيون در حال پخش شدن است!

تغيير نام
در برهه كنونى براى منتقدان اين پرسش وجود دارد به چه دليل 
وقتى كه قرار نيست كمكى از سوى اين مجموعه صورت بگيرد تيم 
گل محمدى بايد با نام اين مجموعه در مسابقات ليگ برتر به ميدان 
برود؟ مسئوالن اجرايى استان به ويژه استاندار خراسان رضوى به 
عنوان يكى از اعضاى ستاد تدبير بايد در برهه كنونى به اين پرسش 
پاسخ دهد كه چرا مدير منصوب آن ها با وجود موفقيت هاى اخير 
پديده در ليگ برتر فوتبال و جام حذفى هيچ كمكى به اين باشگاه 
نمى كند بلكه حاال خيال فروش امتياز اين تيم به فردى را دارد 
كه سابقه چندان روشنى در ورزش خراسان ندارد و يك بار ديگر 

فوتبال اين شهر را به لطمه اى جبران ناپذير رو به رو كرده است؟!

اميرمحمد ســلطانپور: بعد از سپرى شدن 
بازى هــاى تداركاتى ملى كه در اروپا با اســم 
جديد و رســمى تر ليگ ملت هاى اروپا تركيب 
شــده، طرفداران بازى هاى باشگاهى اروپايى، 
دوباره مى توانند روزهــاى پرهيجان فوتبالى 
خود را سپرى كنند. بازى ساعت 4 بعد از ظهر 
امروز تاتنهام مقابل ليورپول يكى از بزرگترين 
بازى هاى اين فصل ليگ برتر انگليس تا اينجاى 
كار است، جايى كه شاگردان يورگن كلوپ بعد 
از پيروزى در تمام 4ديــدار قبلى خود پاى به 
ومبلى خواهند گذاشــت تا به مصاف شاگردان 

پوچتينو بروند.

ادامه ركورد 100درصد پيروزى ليورپول؟
بازى امروز قرار بود اولين مسابقه ورزشگاه جديد 
تاتنهام باشــد، اما به دليل تاخير در افتتاحيه 
وايت هارت لين جديد، تاتنهام باز هم در ومبلى 
به ميدان خواهد رفت جايى كه كلوپ خاطرات 
خوشــايندى از آنجا ندارد. سرمربى قرمزها در 
هر سه حضور قبلى در ورزشــگاه موقت اسپرز 
شكست خورده كه شامل باخت به همراه بروسيا 
دورتموند در ديدار فينال ليگ قهرمانان مقابل 
بايرن مونيخ در سال 2013 است. او 3سال بعد 
از آن در فينالى ديگر اين بار به همراه ليورپول 
در جام اتحاديه به مصاف منچسترسيتى رفت 
كه باز هم در ضربات پنالتى شكســت خورد؛ و 

آخرين شكســت ومبلى براى كلوپ نيز فصل 
گذشته با نتيجه سنگين 4-1 در مقابل همين 
تاتنهام ثبت شد. البته نبايد اين را فراموش كنيم 
كه آن شكست، سيلى محكمى براى ليورپول بود 
تا به خود بيايد، و از آن بازى به بعد آن ها در ميان 
تمامى تيم هاى ليگ برترى كمترين گل خورده 

و بيشترين تعداد كلين شيت را ثبت كرده اند.

مانه سنگالى يا موراى برزيلى؟
بازى امــروز همچنيــن تقابل دو تــن از روى 
ُفرم ترين بازيكنان اين فصل ليگ برتر اســت. 
جايى كه از يك طرف ساديو مانه و از طرف ديگر 
لوكاس مورا توقعات زيادى را از طرف طرفداران 
تيم هاى خود براى ادامه رونــد گلزنى بر روى 
شانه هايشان حس خواهند كرد. مانه با 4گل به 

صورت مشترك آقاى گل اين فصل است و مورا 
كه هر 3شوت داخل چهارچوب قبلى او به گل 

تبديل شده تنها يك گل با او فاصله دارد.

اسپرز، كابوس «تاپ 6»
يكى از داليل رشد چشمگير تاتنهام در جدول 
رده بندى ليگ برتــر انگليــس در چند فصل 
گذشته پيشــرفت خوب آن ها در كسب نتيجه 
مقابل 6 تيم برتــر فوتبال انگليــس ملقب به 
«تاپ6» بوده اســت. آن ها در دو فصل گذشته 
40درصد از اين بازى هاى خود را با پيروزى پشت 
سر گذاشته اند. طرفداران اســپرز ديدار هفته 
سوم مقابل منچستريونايتد را نيز هنوز فراموش 
نكرده اند كه در اولدترافورد يك پيروزى خيره 

كننده 3-0 را به دست آورده اند.

آمارها بازى جذاب را تضمين مى كنند 
از ديد آمارها مسلما بازى امروز ديدارى تماشايى 
خواهد شد چون دو تيم تاتنهام و ليورپول از نظر 
ارائه بــازى تهاجمى و پــرس حريفان در ليگ 
بهترين بوده اند. اين دو تيــم كمترين اجازه را 

به حريفان خود براى پاســكارى داده اند قبل از 
اينكه به وسيله تكل، توپ ربايى و يا خطا جلوى 
ادامه پاسكارى آن ها را بگيرند. تقابل اين دو در 
مقابل هم مى تواند آزمون سخت براى به دست 
گرفتن نبض بازى و پاسكارى باشد و به احتمال 
زياد تقابل آتشين و پر از صحنه هاى درگيرى را 

شاهد خواهيم بود. 

در ديگر نقاط اروپا
در ديگر ليگ هــاى مهم اروپايى نيز امشــب 
بازى هاى جالبى برگزار خواهد شد. در الليگاى 
اســپانيا از ســاعت 18:45 رئال سوســيداد 
و بارســلونا در ورزشــگاه آنوئتا به مصاف هم 
مى روند و از ســاعت 23:15 رئــال مادريد در 
ديدارى سخت در سن ماِمس ميهمان اتلتيك 

بيلبائو خواهد بود.
از هفته چهارم ســرى آ ايتاليا از ساعت 17:30 
اينتر در سن ســيرو از پارما ميزبانى مى كند و از 
ساعت 20:30 نيز ناپولى ديدارى نه چندان آسان 
مقابل فيورنتينا خواهد داشت تا بتواند شرايط 

خود در شروع فصل را بهبود ببخشد.
در بوندس ليگاى آلمان و از هفته سوم رقابت ها 
بايرن مونيخ ميزبان لوركــوزن خواهد بود. اين 
بازى از ساعت 18 در آليانزآرنا برگزار خواهد شد 
و البته ديدار دو تيــم 6 امتيازى ديگر اين ليگ 
يعنى هرتابرلين و وولفســبورگ نيز در همان 

ساعت مى تواند جالب توجه باشد.

رى استارت ليگ هاى اروپايى بعد از دو هفته وقفه

كلوپ به دنبال شكست  طلسم ومبلى

ورزش: جاه طلبــى جديــد انصارى فرد مهاجم 
سابق اوساســونا نه در يونان و المپياكوس 

بلكــه در چمپيــون شــيپ انگليس و 
باشــگاهى پرافتخار مثــل ناتينگهام 
فارســت خواهد بود كه دو قهرمانى 
اروپا در ســال هاى 1979 و 1980 
را در كارنامه دارد. انتقالى به ارزش 
4 ميليون يورو كه تجربه اى جديد و 
هيجان انگيز براى انصارى فرد خواهد 

بود . سايت ناتينگهام پست مدعى شد 
ســتاره ملى پوش ايرانى ممكن است روز 

شنبه براى اولين بار با پيراهن سرخ ناتينگهام 
در پايتخت ولز مقابل ســوآنزى ســيتى به ميدان 

برود. علنى شــدن توافق مالــى كريم انصارى فرد با باشــگاه 
ناتينگهام فارست، مهاجم شماره 10 ايران را به سومين بازيكن 

گران قيمت تاريخ فوتبال ايران تبديل كرد . 
كريم انصارى فــرد گفت: براى من خيلى مهم اســت حاال كه 
از المپياكوس جدا شــدم، در فوتبال انگستان چطور خودم را 
نشان دهم و طبيعتا خيلى سخت است و بازى ها بسيار فشرده  تر 
هست. مى دانم كار سختى دارم و باشــگاه ناتينگهام فارست 
هم يكى از باشــگاه هاى بزرگ انگليس است و همه تقريبا اين 

باشگاه را مى شناسند. مربى خيلى خوب و طبيعتا 
بازيكنان خيلى خوبى دارد و اميدوارم بتوانم 
تمام تالشم را به كار بگيرم تا به شرايط 
آرمانى برســم و هم به خودم و هم به 
تيمم كمــك كنم. قطعــا كار آنجا 
دشوار و يك تجربه شيرين و جذاب 
براى من خواهد بــود. روياى همه 
فوتباليســت ها حضور در اين ليگ 
اســت و اميدوارم بتوانم آنجا موفق 
باشم. انصارى فرد با اشاره به آمادگى 
بدنى اش در مورد حضور در تركيب امروز 
ناتينگهام فارســت گفت: همه چى بستگى 
به نظر ســرمربى تيم دارد. من از نظر روحى و بدنى 
آماده ام و انگيزه الزم براى حضور در اولين بازى ام در انگستان 
را دارم و لحظه شمارى مى كنم. او كه تك گل تيم ملى را در جام 
جهانى به ثمر رساند در مورد حضور در روسيه هم گفت: جام جهانى 
روسيه يكى از جام هاى جهانى فراموش نشدنى تاريخ فوتبال ما بود 
چرا كه بهترين نتيجه تاريخ فوتبال ايران را در اين مسابقات بدست 
آورديم. ضمن اينكه على رغم حضور در يك گروه سخت، عملكرد 
تيمى تيم ملى خيلى خوب بود و اين گروه براى تيم ملى ما در همه 

جام هاى جهانى قبلى بى سابقه بود.

ورزش: همانطور كه پيش بينى مى شد كيانوش رستمى كه در 
بازيهاى آسيايى با خودكامگى خودش اوت شده بود از همراهى 
تيم ملى براى مســابقات جام جهانى با تصميم شــوراى فنى 
باز ماند. جالب اينكه رئيس فدراســيون وزنه بردارى مى گويد، 
كيانوش خودش نخواسته در رقابت هاى جهانى شركت كند.على 
مرادى اظهار كرد: دعوت نشدن كيانوش به اردوى تيم ملى براى 
رقابت هاى جهانى بحث شوراى عالى فنى بود و ما هم براساس 

اينكه بايد تاييد نهايى را اعالم كنيم، اين كار را انجام داديم.
وى ادامه داد: البته آقاى رســتمى خودش هم دوســت داشت 
كه براى حضور در پيكارهاى جهانى در اردو نباشد و ما هم اين 
خواســته را مورد موافقت قرار داديم و اين دليلى نيست كه از 
شايستگى هاى ايشان چيزى كم شده باشد و بعد از رقابت هاى 

جهانى اميدواريم براى برنامه هاى المپيك كنار ما باشد.
مرادى بيان كرد: زمانى كه كيانوش قهرمان المپيك مى شود، 
مى گويند چون به اين شكل تمرين كرده، موفق بوده ولى االن 
عكس آن صحبت را مطرح مى كنند. رئيس فدراسيون درباره 
نتايج وزنه برداران ايرانى در جاكارتا و حذف نيمى از آنان اظهار 
كرد: چهار ســال پيش سه نفر اوتى داشــتيم و نايب قهرمان 
المپيك هم حذف شد. آنچه متاسفانه ديده شده، بحث حذفى ها 
بود و ركورد دنياى سهراب مرادى به چشم نيامد و اين در حالى 
است كه يكى از چهار ركورد كل رشته هاى بازى هاى آسيايى 

همين مورد بود.
وى تصريح كرد: طى 40 سال گذشته حتى با مربى خارجى دو 
مدال طالى بازى هاى آسيايى در هيچ دوره اى نداشته ايم اما اين 
دوره با مربى ايرانى كه زحمات زيادى كشيده اين مهم حاصل 
شد. مى توانستند تاكتيك را به گونه اى انتخاب كنند كه حذف 
نشوند اما چون ورزشكار در رتبه هاى پايين تر از سوم قرار بگيرد 
آن رتبه ديگر اعتبارى براى كاروان ايران ندارد براى كســب 

مدال ريسك كردند كه اين اتفاقات افتاد.

پيشگويى سرمربى تيم ملى
اين در حالى است كه ســرمربى تيم ملى وزنه بردارى در مورد 
اينكه 4 وزنه بردار اوت شــده ايران در بازى هاى آســيايى به 
مســابقه هاى جهانى مى روند يا خير گفته بود: نفراتى كه در 
بازى هاى آسيايى اوت كردند شانس شــان براى قرار گرفتن 
در تركيب تيم ملى بسيار كم است. بعد از مسابقه هاى ليگ به 

جمع بندى نهايى مى رسيم و اسامى را اعالم مى كنيم .
او در مورد اوت شدن كيانوش رستمى هم تاكيد كرد: بيشتر از 
2 ماه پيش گفته بوديم كيانوش رستمى مجددا در اين رقابتها 
هم اوت مى كند  و ركورد مجموع را ثبت نخواهد كرد. از اين رو 

اوت شدن او به هيچ وجه براى ما غافلگير كننده نبود.

سرمايه سوزى لجوجانه
فدراسيون وزنه بردارى و كيانوش رستمى بايد واقعگرا متكى به 
علم و دانش اين ورزش باشند و براى موفقيت در المپيك 2020 
برنامه هاى متفاوتى را بريزند. فدراسيون مى تواند شرايطى را 
به وجود بياورد كه رستمى هم بتواند در آن احساس راحتى و 
پيشرفت داشته باشد و كيانوش نيز بايد مثل هرورزشكار حرفه 
اى ديگر در جهان ضوابط و قوانين حرفه اى را بپذيرد. كيانوش 
رستمى آنطور كه مى گويد مى خواهد در وزن 96 در المپيك 
توكيو شــركت كند و ايران در اين وزن سهراب مرادى را دارد. 
نكته اينجا است كه ما قهرمانى در وزن 84 را به همين دليل از 
دست داده ايم و حاال در يك وزن دو قهرمان جهان و المپيك را 
داريم. با توجه به موفقيت و آمادگى سهراب مرادى شايد اتفاق 
تلخ اين باشد كه كيانوش رستمى ناخودآگاه ازگردونه قهرمانى 
خارج شود. اتفاقى كه نبايد بيفتد چرا كه حفظ يكى از بهترين 
وزنه برداران جهان وظيفه فدراسيون، رستمى و تمامى اهالى 

و دست اندركاران ورزش است.

كريم امروز به ميدان مى رود؟ 

انصارى فرد: براى بازى 
در انگليس لحظه شمارى مى كنم

شنبه 24 شهريور
 الليگا اسپانيا از شبكه ورزش
اتلتيكومادريد/ ايبار -15:30

شنبه 24 شهريور 
 ليگ برتر انگليس از شبكه سه

تاتنهام/ ليورپول- 16:00

شنبه 24 شهريور
 الليگا اسپانيا از شبكه ورزش

رئال سوسيداد/ بارسلونا- 18:45

شنبه 24 شهريور
 ليگ برتر انگليس از شبكه ورزش
واتفورد/ منچستريونايتد- 21:00

شنبه 24 شهريور  
واليبال قهرمانى جهان از شبكه ورزش

آمريكا / روسيه- 23:00

شنبه 24 شهريور
 الليگا اسپانيا از شبكه سه

اتلتيك بيلبائو/ رئال مادريد -23:15

ورزش در سيما

جاه طلبــى جديــد انصارى فرد مهاجم 
سابق اوساســونا نه در يونان و المپياكوس 

بلكــه در چمپيــون شــيپ انگليس و 
باشــگاهى پرافتخار مثــل ناتينگهام 

هيجان انگيز براى انصارى فرد خواهد 
بود . سايت ناتينگهام پست مدعى شد 

ســتاره ملى پوش ايرانى ممكن است روز 
شنبه براى اولين بار با پيراهن سرخ ناتينگهام 

باشگاه را مى شناسند. مربى خيلى خوب و طبيعتا 
بازيكنان خيلى خوبى دارد و اميدوارم بتوانم 
تمام تالشم را به كار بگيرم تا به شرايط 
آرمانى برســم و هم به خودم و هم به 

باشم. انصارى فرد با اشاره به آمادگى 
بدنى اش در مورد حضور در تركيب امروز 
ناتينگهام فارســت گفت: همه چى بستگى 

آقايى شاگردان گل محمدى در ميان بى تدبيرى مسئوالن استانى

اسم  پديده را عوض كنيد!

گل محمدى: 
نبايد زياد خوشحال باشيم

ســرمربى تيم فوتبال پديده گفــت: بازى مقابل 
ذوب آهن در اولين مســابقه جــام حذفى بازى 
بسيار دشوارى بود و راه زيادى را تا فينال در پيش 
داريم و نبايد به خاطر اين پيروزى زياد خوشحال 
باشيم و اميدوارم در مراحل بعدى نيز همين روند 
را ادامه دهيم. وى در پاسخ به ســوالى پيرامون 
مشــكالت پديده بيان كرد: پديده با مشــكالت 
بسيار زيادى روبه روست كه اگر برطرف نشود به 
مشكالت بزرگترى برمى خوريم اما طبق صحبت 
هاى انجام شده جلسات متعددى برگزار كرديم 
و اسپانســر جديدى براى تيم پيدا شــده است و 
قول داده تا هفته آينده اين مشــكالت را برطرف 
كند. سرمربى پديده قهرمانى و موفقيت يك تيم 
را در گرو عوامل بســيارى دانست و افزود: عوامل 
و فاكتورهاى زيادى وجــود دارد كه يك تيم به 
موفقيت دست پيدا كند كه اين عوامل بايد همواره 
در كنار يك تيم باشــد و از سوى ديگر مشكالت 
و موانعى كه در كار تيمى اخــالل ايجاد مى كند 
برطرف شود. بازيكنان همه با جان و دل براى تيم 
تالش مى كنند و من مطمئنم با حمايت مسئوالن 
اســتان مى توانيم روزهاى بســيار خوبى را براى 

پديده رقم بزنيم.

رضا ناصحى: 
مشكل فنى نداريم اميدوارم 

بقيه مسائل حل شود
 مدافع تيم فوتبال پديده مشهد گفت: تيم اكنون 
مشكل مالى دارد و اميدوارم اين مشكل نيز برطرف 
شود. محمد رضا ناصحى افزود: اميدوارم بتوانيم 
در پايان فصل يك نتيجه بسيار خوب براى فوتبال 
مشهد كسب كنيم. من به شما قول مى دهم اگر با 
مشكل خاصى مواجه نشويم روند خوبمان را ادامه 
خواهيم داد؛چون ما مشــكل فنى اصال نداشته و 
شرايط بازيكنان تيم بسيار خوب است، تنها بحث 
ما مسائلى است كه شــايد از خارج زمين چمن 
اتفاق مى افتد و براساس چيزهايى كه من شنيدم 

در حال حل شدن است .

حميدرضاعرب: كى روش در همه سال هايى كه مربيگرى تيم ملى 
را بر عهده داشته، نشان داده چنانچه احساس كند بازيكنى بر خالف 
ميلش حركت مى كند، بالفاصله دنبال جانشينش مى گردد. سرمربى 
تيم ملى در همه سال هايى كه مربيگرى تيم ملى را بر عهده داشته، در 
اجراى اين سياست نيز موفق بوده و توانسته از بازيكنان بزرگى عبور 
كند. مهدى رحمتى، على كريمى، هادى عقيلى، مجتبى جبارى، سيد 
جالل حسينى و خيلى هاى ديگر به سبب اختالف هايى كه با او داشتند 

از دايره كنار گذاشته شدند. 

بيرانوند روى نيمكت
حاال شايد در تازه ترين پروژه، سرمربى تيم ملى براى زدودن غبار از 
پيرامون خود به فكر حذف عليرضا بيرانوند باشد. دروازه بانى كه گفته 
مى شود سرمربى تيم ملى با برخى رفتارهايش مشكل دارد. بيرانوند 
گرچه در جام جهانى يكى از بهترين هاى فوتبال ايران بود اما كى روش 
بدش نمى آيد براى او جانشين داشته باشد تا احتماال بيرانوند تصور 
نكند، در تيم ملى بدون رقيب است و آنگاه هر رفتارى كه خواست انجام 
دهد. زمزمه نيمكت نشين شدن بيرانوند در بازى هاى آتى نيز بعد از 

بازى با ازبكستان به گوش مى خورد.

پرواز بچه عقاب
 هيچ بعيد نيست كه همين امير عابدزاده كه در كشور پرتغال دروازه بانى 

مى كند و به طور ميانگين هر 3 هفته يك بار به عنوان دروازه بان منتخب 
در تيم هفته قرار مى گيرد در جام ملت هاى آسيا دروازه بان تيم ملى 
باشد.  عابدزاده گرچه نمايش آنچنان فوق العاده اى در بازى با ازبكستان 
نداشت و در خروج ها با اشكال هايى مواجه بود اما يكى از گزينه هاى 
قطعى كى روش براى حضور در چارچوب دروازه تيم ملى در بازى هاى 

جام ملت هاى آسيا محسوب مى شود. 

جدايى در نيم فصل
اگر عابدزاده به قفس تورى تيم ملى برســد، جايگاه بيرانوند در 
پرسپوليس هم سست خواهد شد. دروازه بانى كه پيش از فصل 
قراردادش را با پرسپوليس تا روزهاى آخر معطل نگه داشت و حتى 
همين حاال با باشگاه شرط كرده كه در نيم فصل جدا شود به يك تيم 
تركيه اى برود. بيرانوند در پرسپوليس هم اوضاع پيچيده اى دارد 
و ترديد نكنيد اگر پرسپوليس از نقل وانتقاالت محروم نبود، همان 
ابتداى فصل دروازه بان ديگرى را به خدمت مى گرفت. هرچند كه 
همين حاال نيز صحبت از حضور محمد رضا اخبارى در پرسپوليس 
هم به گوش مى رســد و رابطان اين باشــگاه با او درباره انتقال به 
پرسپوليس صحبت هايى انجام داده اند. اين معادالت بيرانوند را 
در مخمصه اى بزرگ قرار مى دهد. جدايى از تركيب اصلى تيم ملى 
و جدايى از پرسپوليس. آيا در نيم فصل دوم بيرانوند مى تواند براى 

رهايى از اين اوضاع لژيونر شود؟

اوضاع پيچيده بيرانوند

نه پرسپوليس، نه تيم ملي
ورزش: رئيس كميته ملى المپيك ايران  با حضور 
در مقر كميته بين المللى المپيــك با توماس باخ، 
رئيس IOC ديــدار و گفت و گو كــرد. در ابتداى 
اين ديدار تومــاس باخ رئيس كميتــه بين المللى 
المپيك (IOC) جايگاه ورزش ايران را در آســيا و 
جهان بسيار مهم و ارزشمند تلقى و تاكيد كرد:شك 
نداشته باشيد در شرايط تحريم در كنار شما خواهيم 
بود چرا كه فلسفه ورزش توسعه صلح جهانى است.
ما به هيچ وجه از كســانى كه مى خواهند به ايران 
لطمه بزنند حمايــت نكرده و همــواره به اهداف 
جنبش المپيك كه حمايت از كميته هاى المپيك 
اســت پايبند خواهيم بود.بســيار تمايل دارم كه 
ايده خوب مالقات با رييس جمهــورى ايران را در 
مجمع عمومى سازمان ملل جامه عمل بپوشانم كه 
فرصت بسيار خوبى براى حمايت از شما در سطح 

بين المللى است.
در پايان اين نشست دكتر صالحى اميرى از توماس 
باخ بــراى حضــور در ايران دعوت رســمى بعمل 
آورده كه وى نيز اعالم داشــت در فرصت مناسب 
برنامه ريزى براى اين مالقــات و حضور در ايران را 

پيگيرى خواهد كرد.

در ديدار با رئيس كميته ملى المپيك عنوان شد

 رئيس IOC : در شرايط تحريم 
كنار ايران خواهيم بود 

ورزش: برانكو ايوانكوويچ سرمربى تيم فوتبال پرسپوليس در 
حاشــيه تمرين  صبح ديروز تيمش درباره شرايط اين تيم در 
آستانه بازى روز دوشنبه با الدحيل قطر گفت: وضعيت خيلى 
سختى است. بشار رسن مصدوم شــده و شرايط او مشخص 
نيست. ســيد جالل هم درد داشــت و تمرين نكرد. سيامك  
نعمتى هم محروم است و وضعيت ناجورى داريم! فردا خواهيم 
ديد كه وضعيت دقيق بازيكنان به چه شكل است و تكليفمان 
مشخص خواهد شد. سرمربى پرســپوليس درباره وضعيت 
مصدومان الدحيل گفت: كاپيتان آن ها كه در بازى رفت مقابل 
ما مصدوم بود و بازى نكرد براى مسابقه برگشت مشكلى ندارد. 
او حتى براى تيم ملى اش هم به ميدان رفت و در تركيب آن ها 
بسيار خوب كار كرده است. الدحيل يك بازيكن ديگر هم دارد 

كه پايش شكسته بود و او به اين بازى نمى رسد.
برانكو درباره اين سوال كه سيامك نعمتى محروم است و اگر 
بشار رسن و حســين ماهينى نيز آماده اين بازى نشوند چه 
اقدامى انجام خواهيد داد گفت: بدون آن ها بازى مى كنيم. ما 
20 بازيكن و براى آن پست هم چند گزينه مد نظر داريم. فعال 
تا دوشنبه وقت داريم. قطعا اين مشكل، مشكل بزرگى است اما 
چه كار مى شود كرد؟ برانكو درباره اينكه الدحيل براى پيروزى 
در اين ديدار به بازيكنانش وعده پاداش داده اما پرسپوليسى ها با 
مشكالت مالى دست و پنجه نرم مى كنند تصريح كرد: طبيعى 
است كه آن ها پتانسيل مالى بيشترى نســبت به ما دارند اما 
گرشاسبى اعالم كرد در صورت پيروزى مقابل الدحيل به بچه ها 

پاداش مى دهد. 

تصميم شوراى فنى وزنه بردارى يا ادامه تصميم هاى شخصى رستمى؟

كيانوش از رقابت هاى جهانى كنار كشيد

روى حضور هواداران حساب باز كرده ايم

برانكو: شرايط خيلى سختى براى بازى با الدحيل داريم

در انتظار پاسخ

هرچند انتظار شنيدن پاسخى روشن از سوى مسئوالن پديده 
مادر و استاندارى خراسان رضوى در برهه كنونى به يك رويا 
براى اهالى فوتبال تبديل شده است اما بايد اين مسئله را به 
عنوان يك مطالبه اساسى مطرح كرد كه تا كى و چه زمانى 
قرار است پديده چوب بى تدبيرى مسئوالن و دست اندركاران 

غير ورزشى و غير متخصص خودش را بخورد! 
آيا «انتظارى» به عنوان كســى كه امروز در مسند مديريت 
مجموعه پديده  مادر قرار گرفته در صورت از دســت رفتن 
اين موقعيت به افكارعمومى پاسخ خواهد داد كه چرا با اين 
تيم كه تنها سرمايه استان در فوتبال است به اين شكل رفتار 
كرده است يا خودش را زير سايه ديوارهاى بلند شهر رويايى 

پديده پنهان خواهد كرد؟!

كميسيون ناكامى
بدون ترديــد اگر امروز به جــاى پديده يكــى از تيم هاى 
اصفهانى يا تبريزى يا تهرانى در صدر جدول رده بندى قرار 
گرفته بود استانداران براى حمايت از اين تيم ها سر و دست 
مى شكستند اما در اوج ناباورى همانند سال هاى گذشته از 
استاندار خبرى نيست تا مشخص شود در مشهد كسى قلبش 
براى فوتبال  نمى تپد بلكه همه منتظر يك فاجعه هستند تا 

كميسيون بررسى ناكامى تشكيل دهند!
مدال طال شد. اين مســابقات با شركت 

نوروزآباد تهران برگزار شــد. مربيگرى بهزاديان را دراين رقابت ها جواد 
امامى كه خودش از قهرمانان مشهدى در مسابقات كشورى است بر عهده 

داشت. بهزاديان سال قبل نايب قهرمان اين مسابقات شده بود.

و دست اندركاران ورزش است.

 هفته يك بار به عنوان دروازه بان منتخب 
در تيم هفته قرار مى گيرد در جام ملت هاى آسيا دروازه بان تيم ملى 
باشد.  عابدزاده گرچه نمايش آنچنان فوق العاده اى در بازى با ازبكستان 
نداشت و در خروج ها با اشكال هايى مواجه بود اما يكى از گزينه هاى 
قطعى كى روش براى حضور در چارچوب دروازه تيم ملى در بازى هاى 

اگر عابدزاده به قفس تورى تيم ملى برســد، جايگاه بيرانوند در 
پرسپوليس هم سست خواهد شد. دروازه بانى كه پيش از فصل 
قراردادش را با پرسپوليس تا روزهاى آخر معطل نگه داشت و حتى 
همين حاال با باشگاه شرط كرده كه در نيم فصل جدا شود به يك تيم 
تركيه اى برود. بيرانوند در پرسپوليس هم اوضاع پيچيده اى دارد 
و ترديد نكنيد اگر پرسپوليس از نقل وانتقاالت محروم نبود، همان 
ابتداى فصل دروازه بان ديگرى را به خدمت مى گرفت. هرچند كه 
همين حاال نيز صحبت از حضور محمد رضا اخبارى در پرسپوليس 
هم به گوش مى رســد و رابطان اين باشــگاه با او درباره انتقال به 
پرسپوليس صحبت هايى انجام داده اند. اين معادالت بيرانوند را 
در مخمصه اى بزرگ قرار مى دهد. جدايى از تركيب اصلى تيم ملى 
و جدايى از پرسپوليس. آيا در نيم فصل دوم بيرانوند مى تواند براى 
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ادب و هنر

خبر

درباره رمان «گودال اسماعيلى» نوشته  على شاه على
يك عاشقانه  آسمانى خوشمزه؛ طوبى للغربا!

مهدى طهماســبى: اوالً؛ چرا «يك»؟! كتاب گودال اسماعيلى، چهار 
داستان كوتاه را در خود جاى داده. نثر داستان ها شفاف و آرام و شيوا، با 
ترسيم عالى صحنه ها، و توصيف موجز و بسيار دلنشين شخصيت ها، قطعاً 
جزو نثرهاى متين و زاللى است كه در اين ماه ها خوانده ام. گويى به زاللى 
دختركان پاك روستايى كه حيا و شرم و پاكى  شان، شيرينى عاشقانه  هاى 

ساده قلبشان را دو چندان مى كند.
هر چهار داستان اما دو رگه  مشخص مشترك را در خود دارند؛ اولى تقدير 
متفاوت نقش اول داستان هاست. همه آن ها با اين كه ميان ساير مردم اند، 
اما حسرتى، داغى، آهى بر سينه  شان مانده كه اين آه، در عين اينكه شايد 
ترحمى نمكين را در خواننده برانگيزد، همزمان شورانگيزى غربت عاشقانه  
آن نقش ها را به رخ خواننده مى كشد. دومين رگه مشترك، همان عاشقانه 
بودن غربت آن شخصيت هاست كه خود اين عشق از سر غربت، جالى 

روح و زاللى آن شخصيت ها مى شود. 
نويسنده مشخصاً تحليلى از عشــق و غربت و هم آغوشى اين دو با هم 
داشته. هم آغوشــى اى كه نتيجه اش نه ترحم خواننده به حال عاشق و 

غريب، بلكه شايد غبطه خوردن خواننده به حال آن شخصيت ها باشد. 
ثانياً؛ چرا «عاشقانه»؟ در هيچ  كدام از داستان هاى كتاب، عاشقانه  «دختر- 
پسرى» وجود ندارد! داستان اول، ميان دخترى و پدر شهيدش مى گذرد. 
داســتان سوم، حول سرنوشت چند رزمنده شــكل مى گيرد و داستان 
شيرين و شكرشــكن پايانى هم، داستان شيرين زيارت يك دختربچه 
است. مى ماند داستان دوم. دومى روايت عروسى يك زوج عشاير در زمان 
جنگ است، با توصيفات عالى صحنه، اما در اين عاشقانه، پسر غايب است! 
با اين حال، درهم  تنيدگى عواطف عالى انسانى برآمده از عشق در تمام 
داستان ها خودنمايى مى كند. عشق پدر و فرزندى، عشق الهى، عشق به 
معصوميت، عشق در ميان غربت. اين كتاب اليق عاشقانه شناخته شدن 
است؛ اما عاشقانه اش، پاك و معصوم است. نوعى زاللى كه بعيد است از 

زاللى نگارنده نشأت نگرفته باشد.
ثالثاً؛ چرا «آسمانى»؟

روايت راوى گويى اين چنين دعوتى را در خود دارد كه از محبت و زاللى 
دل كه كيمياى اين روزهاســت، نهراس و اين كيميا را در جان بپروران. 
البته به هيچ  وجه به اين نكته مستقيماً پرداخته نشده، اما اين نكته چنان 
در جان روايت ها رسوخ كرده كه اصالً به خواننده اجازه نمى دهد كه جز 

به زاللى پا در هم مسيرى با داستان ها بگذارد.
اما در كنار اين روايت زاللى، راوى بر آن است كه همين زاللى ها باز هم 
زالل تر مى شوند، به الطاف خفيه الهى و گويى بيان مى كند كه در ميانه 

راه، اگر خارى بر پاى خليد، صبر بر آن، لطف و رحمتى در پى دارد.
عشــق معصومانه تنيده به مظلوميت هاى گاهى شــيرين و گاهى تلخ، 
در اين كتاب بوى آســمان مى دهد. مگر مى شود پاكى مظلومانه شود و 
معصوم بماند و آسمانى  تر نشود؟ البته اين به اين معنا نيست كه تنها راه 
آسمانى  تر شدن، مظلوم شدن است و غريب شدن؛ بلكه نشان اين است 

كه غربت هاى در پس عشق معصومانه، بوى راهى به آسمان مى دهند.
گويى: بايد كه جمله جان شــوى تا اليق جانان شوى... و گويى: آن كه 

تواناتر است، آسان تر مى بخشد....
رابعاً؛ چرا «خوشمزه»؟! متن ها همه در توصيف شخصيت ها و صحنه ها، 
آرام و متين اند. تصويرگرى ها بسيار عالى شكل گرفته و هنر نويسنده در 
جاى  جاى متن مشخص اســت. خواه تصويرگرى طبيعت بكر غرب و 
جنوب غرب ايران باشــد، خواه تصويرگرى زيارت يك دختر معصوم در 
حرم امام رضا(ع)، يا كويرى در مناطق جنگى ايران زمين. شخصيت هاى 
داســتانى همگى داراى حجب و حيايى شيرين اند؛ حجب و حيايى كه 

براحتى در اين زمانه نمى شود به عيان و راحت ديدشان. 
و نكتــه پايانى در مورد محتوا آن هم اين كه در كنار مطالب باال، زمينه 
همه داســتان ها، امورى اســت كه ايرانيان در زندگى خود چشيده اند و 
براحتى واقعى بودن آن ها را حس خواهندكرد و اين كتاب را از متوهمانه 

فهميده شدن، دور نگه مى دارد. 
پ.ن. در روز نگارش اين متن، متوجه شــدم كه آقاى شــاه على، مدتى 
پيش چهره در پهنه  خاك كشــيده و به ديدار معشوق خود شتافته. در 
دلم گذشت كه اى كاش مى ماند و اين قلم شيوا را باقيات صالحات خود 
مى كرد و راوى آســمان ها در اهل زمين مى بود؛ اما به خود آمدم و ديدم 
كه او خودش نيز گويى داســتان پنجم اين عاشقانه  آسمانى خوشمزه 
شده است. شخصيت نويسنده  ايشان قبل از تولد و شهرت دنيايى، با يك 
عاشقانه  آرام، عاشقانه و مظلومانه و آسمانى، از ميان رفت. اميد كه رحمت 

خدا به همين خاطر بر او مضاعف شود.

گفت و گو با نفيسه مرشد زاده به انگيزه انتشاركتاب دوم از مجموعه  «كآشوب»

اين «رست خيز» عام كه نامش محرم است
 ادب و هنر- آرش شــفاعى  در معرفى كتاب 
نوشــته اند:« كتاب «رســت خيز» كتــاب دوم از 
مجموعه  «كآشوب»، روايت رست خيِز هرساله است 
كه هنوز هم رستگارى ها كوچك و بزرگ مى آفريند 
و ما را نو مى كند. اين كتاب، روايت كرامت ها،  شفا 
و معجزه هاى بزرگ نيست. شرح زنده شدن ذره اى 

از درون انسان در فراخوان هرساله محرم است.»
اين كتاب پس از «كآشوب» مجموعه اى از روايت هاى 
مختلف افــرادى از دل اجتماع اســت از مواجهه 
هرساله  شان با رويدادى به نام محرم. روايت هايى كه 
گاه به بيان دغدغه هاى كالن اجتماعى روايتگران 
منجر مى شود. نفيسه مرشدزاده دبيرى اين مجموعه 
را برعهده داسته است. نويسنده و روزنامه نگارى كه 
تجربه موفق سردبيرى نشريه همشهرى داستان او 
را به اهميت روايت و مستندنگارى در ادبيات بيشتر 
از گذشــته واقف كرده است و امروز به عنوان مدير 
نشر اطراف بازهم دغدغه پرداختن به قالب هاى ادبى 
غيرداستانى را دارد. گفت و گوى ما را با او بخوانيد: 

از نظر خودتان چه تفاوتى است ميان كتاب 
اول مجموعه يعنى«كآشــوب» و كتاب دوم 

يعنى«رست خيز»؟
«رست خيز» كمى  بالغ تر و پخته تر از «كآشوب» شده 
است. «كآشوب» كار اول ما بود و وقتى كه ما آن را 
به دوستان نويسنده سفارش داديم، نشرهنوز شكل 
نگرفته بود و هنوز مجوز هم نداشتيم و نمى دانستيم 
اين كتاب قرار است كجا منتشر شود. دوستانى هم 
كه به ما اعتماد كردند و به ما مطلب دادند، درحقيقت 
لطف كردند، ولى امســال فضا شكل گرفته  تر بود و 
فرصت اين كه روى روايت ها كار كنيم بيشــتر بود 
و به همين دليل شايد روايت ها پخته تر باشد. تنوع 
روايت ها هم در اين كتاب بيشتر از كتاب اول است. 

معيارتان براى گزينش نويسندگان روايت ها، 
چه بوده است؟

ما اول به اين فكــر مى كنيم كه روايت ها چطور از 
زاويه هاى مختلف باشند. چه كنيم كه نگاه ها از يك 
گوشه نباشد و از انواع طيف ها و سبك هاى مختلف 
زندگى و زاويه ديدهاى متفاوت فكرى در مجموعه، 
روايت داشته باشيم بعد سفارش مى دهيم. در درجه 
اول قلم نويسنده برايمان اولويت نيست بلكه اولويت 
ما اين است كه آن طيف تشكيل شود و تكثر نسبت 
آدم هاى مختلف جامعه با اين اتفاق در كتاب نمايش 

داده شود.

چيزى كه در كتاب مشهود است اين است كه 
تجربه هاى اجتماعى مختلف در آن برجسته 
شده و شايد نخ تســبيح روايت ها دغدغه 
تعارض زندگى ســنتى و مدرن باشد. قبل از 

شروع كار فكر مى كرديد اين اتفاق بيفتد؟
بله، از روايت ها متأسفانه چنين نگاهى بيرون مى آيد 
و به همين دليل مجبور شدم در «رست خيز» هم 
برخى روايت ها را كه اين صدا از آن بيرون مى آيد، 
حذف كنيــم. با اين كار دوســتانى را هم ناراحت 
مى كنيم چراكه روايت هايشان را حتى با وجود اينكه 
روايت هاى خوبى هســتند، كنار مى گذاريم ولى ما 
بايد مواظب آن كليتى باشيم كه تشكيل مى شود و 
به صدايى كه از اين كار بيرون مى آيد، توجه كنيم.
بعضى وقت هــا از روايت ها تعارض زندگى مدرن و 
سنتى و گم شدن اين اتفاق يعنى محرم در زندگى 

مدرن بيرون مى آيد.

چرا مى گوييد متأسفانه؟ اگر نگاه كل نگرى 
داشته باشيم مى توانيم بگوييم اين روايت ها 
بخش هايى از واقعيت منتشر در اجتماع است. 
بله، اين يك مضمون است كه مى تواند نشان دهنده 
اشــتراك فضاى اجتماعى امروز باشد، اما ما دلمان 
مى خواهد مضمون هاى متعدد در كتاب باشــد، اما 
اين تنها يك مضمون اســت كــه از آن در كتاب 

«رست خيز» هم چندتايى هست. 

شايد نزديك به يك كالن روايت شده باشد.
بله به اين دليل اين مضمون تكرار مى شود كه وقتى 
به افراد ســفارش مى دهيم و آن افراد مى نشينند و 
به نسبت خودشان با اين واقعه فكر مى كنند، همه 
خاطره هاى زندگى شان مرور مى شود و خيلى سريع 

به همين كالن روايتى مى رسند كه شما گفتيد.

توجه به مســتندنگارى و روايت از كجا براى 
شما اينقدر اهميت پيدا كرد؟

اين مسئله براى من از همشهرى داستان برجسته 
شد، چرا كه داستان  نويسى ما به خأل بزرگ تجربه 
زيسته دچار شــده است و همه داســتان هاى ما 
محدود و بسته و خالى اند؛ به دو دليل، يكى كمبود 
تجريه زيسته نويســندگان و ديگرى بسته بودن 
مضمون هايى كه نويســندگان به آن ها مى پردازند. 

بايد اين خألها را برطرف كرد تا پايه اى براى رشــد 
داستان  نويسى كشورباشد. يك دليل اين توجه براى 
من اين بود كه ثبت تجربه زيسته افراد به هركسى 
كه كار دراماتيك انجام مى دهد، كمك مى كند هم 
از نظر مضمون و هم از اين نظر كه تجربه ديگران، 
تجربه او هم مى شود. يك دليل ديگر هم كه تجربه 
مستند بايد اتفاق مى افتاد، اين بود كه با وجود اينكه 
ما در دنياى اطالعات جديد به ســر مى بريم؛ از هم 
بى خبريم ولى به فضاى زندگى هم نوك مى زنيم 
و ســرك مى كشيم ولى طيف هاى مختلف جامعه 
تصوير درســتى ازفضاى زندگــى يكديگر نداريم. 
روايت هاى مســتند موجب مى شود افراد جامعه از 
فضاى فكرى و زندگى هم درك درســتى داشــته 
باشند و در فضاى سياست و اجتماع بين آدم هاى 

جامعه تعامل ايجاد شود.

به نظر شما مســتند نگارى در ادبيات چه 
جايگاهى دارد؟ پشت سر داستان است يا هم  

ارز آن؟
امــروزه ما در قالب هــاى ادبى دو نوع «فيكشــن 
و نان فيكشــن» يا «داســتانى و غيرداســتانى» 
را داريــم كه قالب هــاى غيرداســتانى هم وقتى 
بــه باالترين ســطح خود برســد، كامــالً ادبيات 
محســوب مى شــود. ادبيات غيرداســتانى مموآر، 
قالب هاى  جستارروايى،زندگينامه،اتوبيوگرفى همه 
ادبى محسوب مى شوند و لزوماً پيش  زمينه داستان 
نيستند و خودشان مى توانند به طور مستقل اثر ادبى 

محسوب شوند منتها معيارهاى خودشان را دارند.

موج نگاه به مســتندنگارى كه امروز اتفاق 
افتاده، به حق نتيجه كار شــما در همشهرى 
داستان اســت اما اين دلهره هست كه اين 
عطش يك موج ادبى باشــد و بعد از مدتى 

فروكش كند. با اين نظر موافقيد؟
فرم روايت غيرداستانى به اندازه فرم داستان ريشه 
دار اســت و مى تواند دوام بياورد و ماندگار باشد، 
منتها دقيقاً مانند همه انــواع ادبيات و فرم هاى 
داســتانى در ادبيات، آن هايى ماندگار مى شوند 
كه ارزش هاى خاصى داشته باشند و بقيه ريزش 
مى كنند. به نظر من بايد اين قالب هم مسير خود 
را برود. ممكن است آن هايى كه به صورت موج 
همراهش شده اند و ارزش هاى ماندگارى ندارند يا 
صرفاً عالقه  مندى سطحى داشته باشند؛ ريزش 
كنند ولى مى توان اميد داشــت كه نويسندگانى 
هم در اين ژانر تربيت شــوند كه آثار با ارزش و 

ماندگار خلق كنند.

چه شــد كه به حوزه نشر وارد شديد؟ براى 
همين كه اين قالب را در ادبيات برجســته 

كنيد؟
بله، واقعاً به اين دليل وارد اين فضا شــدم كه به 
نظرم آمد هيچ جاى ديگرى نيســت كه بتوان به 
صورت مستقل و با اقتصاد كوچك شخصى در كار 
فرهنگى سرمايه گذارى كرد و درعين حال وابسته 

به هيچ نهاد دولتى و ســازمانى و نيازمند بودجه 
دولتى نبود؛ كارى كه ماندگارى داشــته باشد و 
بــا آمد و رفت مديران تعطيل نشــود. فكر كردم 
فقط نشر چون كوچك  تر است وهزينه هايش قابل 
تحمل  تر اســت اين ظرفيت را داشت و براى من 
مهم بود كه يك نهاد فرهنگى توليد كرد كه اين 

ويژگى ها را داشته باشد.

و امروز هم هنوز بــر نظر اوليه  تان همچنان 
هستيد؟

آغاز فعاليت ما در بدترين شرايط اقتصادى مملكت 
كه بدترين شرايط براى شروع كار بود، رخ داد ولى 
خوشبختانه اســتقبال از كتاب ها خوب بوده است 
ولى وضعيت خيلى سخت تر از چيزى است كه در 

ابتدا فكر مى كرديم.

به نظرتان كار نشر چقدر بدون كمك دولت 
قابل ادامه است؟

به نظر من قابل ادامه است، خيلى زحمت و زهد و 
سختى دارد ولى جواب مى دهد. محصول فرهنگى 
هم مانند هر محصول ديگرى نياز جامعه اســت و 
اگر مردم درســت به سمت آن هدايت شوند، آن را 
مى خرند و به نظرم نشر هم مى تواند روى پاى خود 
بايستد. با وجود همه سختى ها هنوز به اين حرف 

ايمان دارم. 

آنچه مى خوانيد

داســتان  نويســى ما به خأل بزرگ 
تجربه زيســته دچار شــده است 
و همه داســتان هاى مــا محدود و 
بســته و خالى انــد؛ بــه دو دليل، 
زيســته  تجريــه  كمبــود  يكــى 
نويسندگان و ديگرى بسته بودن 
مضمون هايى كه نويســندگان به 

آن ها مى پردازند

آنچه مى خوانيد

افتتاح نمايشگاه «گنج جنگ» با موضوع دفاع مقدس
ادب و هنر: «گنج جنگ»، عنوان نمايشگاهى است با موضوع دفاع مقدس از نگاه 
طراحان جوان. اين نمايشــگاه، توسط خانه هنرمندان تهران و با همكارى نهضت 
مردمى پوستر انقالب، مجمع طراحان گرافيك انقالب اسالمى اصفهان آيه، كانون 
هنر شيعى، استوديو سه در چهار و خانه طراحان انقالب اسالمى تهران از تاريخ 23 

شهريور تا دوم مهرماه 1397 داير خواهد بود.
نمايشــگاه «گنج جنگ» با آثارى از احمد درخشــنده، احمــد عزيزپور، آرزو 
آقابابايى، آزاده قربانى، اميرحســين بهمنش راد، پروين هاشــمى، حامد زارع، 
حامد كســايى، حامد مغرورى، محمدرضا دوســت محمدى، سيد محمد رضا 
ميرى و... در ســه تاالر بهار، تابستان و نامى خانه هنرمندان تهران، به نمايش 

گذاشته خواهد شد.

اخشابى: مردم هر نوايى را موسيقى ندانندهنرهاى تجسمى
هنر آنالين: مجيد اخشابى خواننده موسيقى پاپ درباره كم كارى خود گفت: به دليل 
مشغله هاى تحصيلى براى مقطع دكترى كمتر فرصت انجام فعاليت هاى ديگر را داشتم 
و در اين مدت تمام  وقتم صرف آموزش و تحصيل  شد.او ادامه داد: البته اين يك بخش 
ماجرا بود. از طرف ديگر شرايط فعلى بازار موسيقى مناسب نيست و مملو از هياهو و 
جنجال هاى عجيب است. شاهد اين هستيم كه هرچقدر آثار بخصوص در مبحث ترانه، 
ضعيف تر باشند، توجه مخاطبان بيشترى را در پى خواهد داشت.اخشابى اضافه كرد: از 
مردم كشورم توقع دارم هر كالمى را شعر، هر صدايى را خواننده و هر نوايى را موسيقى 
ندانند و ارزشى براى گوش خود قائل باشند. من كارهايى مى سازم كه براى آن ها گوش 

آماده باشد و حرمت مخاطب را حفظ كنم.

موسيقى

مهر: آيين رونمايى و معرفى كتاب 
«درباره مانايى و ميرايى» اثر احمد 
شاكرى با حضور محمدرضا سنگرى 
و راضيه تجار در فروشــگاه كتاب 
انديشه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمى برگزار 

شد.
محمدرضا ســنگرى، مدير گروه ادبيات انديشه 
پژوهشــگاه فرهنگ و انديشه اســالمى در اين 
نشست با اشــاره به اينكه شاكرى با زبان فلسفه 
و كالم سخن مى گويد، بيان كرد: اين نويسنده در 
آثار خود از يك ذهن نظام مند با هندسه مشخص 

فكرى و يك قلم ويــژه بهره مى گيرد. اين كتاب 
مجموعه نقد ادبيات داستانى انقالب و دفاع مقدس 
در هفت بخش است كه در آن هفت اثر داستانى 
و يك نمونه غيرداستانى مورد بررسى قرار گرفته 
اســت. «ارميا» اثر رضا اميرخانــى، «گام به گام» 
نوشته حسين فتاحى، «هفت بند» به قلم راضيه 
تجار، «سه كاهن» اثر مجيد قيصرى، «فال خون» 
نوشــته داوود غفارزادگان، «جمجمه ات را قرض 
بده برادر» بــه قلم مرتضى كرباليى لو و «ناميرا» 
اثر صادق كرميار، داستان هايى است كه در كتاب 

حاضر مورد بررسى قرار گرفته اند.

نويسنده كتاب «ســاحت هاى مطالعاتى ادبيات 
انقالب اســالمى و دفاع مقدس» گفت: شاكرى 
به شيوه متداول و مرســومى كه معموالً در نقد 
آثار داســتانى صورت مى گيرد عمل نكرده است. 
اين طور نيست كه داستان را مطرح و درباره عناصر 
و ساختار آن نقد و بررسى انجام دهد. بر پيشانى 
هركدام از اين نقدها يك بحث بسيار مؤثر و موفق 
انجام مى دهد كه بسيارى از ابعاد ادبيات داستانى 

ما را مشخص مى كند.
ســنگرى در ادامه اظهاركرد: در بررســى اين اثر 
به 11 محور اساســى رســيدم كه به اين شرح 

است: فلســفه ايده اوليه داستان، تقصير، تحقيق 
در اصطالحات كليدى، هندســه معرفى ادبيات 
داســتانى دفاع مقدس، مسئله شناســى آموزش 
داستان به بهانه پرداختن به كتاب حسين  فتاحى، 
بحث ادبيات زنانه و ويژگى هــاى ادبيات زنانه و 
مردانه به بهانه بررســى و تبيين و تحليل كتاب 
«هفــت بند» راضيه تجار، رويكردهاى ســه گانه 
ادبيات داســتانى معاصر ايران بــه بهانه تحليل 
كتاب «سه  كاهن» مجيد قيصرى، دشمن شناسى 
و دشمن نمايى به بهانه تحليل و نقد كتاب «فال 
خون» اثر داود غفــارزادگان، روايت امر غيبى در 
داســتان امروز در فضاى نمايشــى بخصوص در 
فيلمنامه ها بسيار جدى است و چيستى امر غيبى 
و سلوك معنا در داستان و حوزه ادبيات عاشورايى 

به اعتبار كتاب «ناميرا» اثر صادق كرميار.

بازتاب

 با حضور احمد شاكرى، نويسنده اثر و محمدرضا سنگرى و راضيه تجار

 «درباره مانايى و ميرايى» در نقد 7 اثر داستانى رونمايى شد
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9 فيلم كه در ايام عزادارى روى پرده هستند
سيما و ســينما: 9 فيلم در ايام 
سوگوارى حضرت امام حسين(ع) 
در ســينماهاى سراســر كشور به 

اكران خود ادامه مى دهند.
«پشت ديوار ســكوت»، «يك كيلو 
و بيســت و يك گرم»، «آخرين بار 
كى سحر رو ديدى؟»، «داش آكل»، 
«راه رفتن روى سيم»، «شعله ور»، «تنگه ابوقريب»، «داركوب» و «همه چى 
عاديه!» در ايام سوگوارى امام حسين(ع) در سينماهاى سراسر كشور به 

اكران خود ادامه خواهند داد.
طبق آيين نامه شوراى صنفى نمايش، به احترام ايام سوگوارى اباعبداهللا 
الحسين(ع) ســالن هاى ســينما حق اكران فيلم هاى كمدى را ندارند؛ 
فيلم هاى سينمايى «هزارپا» ساخته ابوالحسن داوودى، «كاتيوشا» ساخته 
على عطشــانى، «دم سرخ ها» ساخته آرش معيريا ن و «من ديوانه نيستم» 
ساخته عليرضا امينى از جمله فيلم هاى كمدى حال حاضر سينما هستند 

كه تا بعد از تاسوعا،عاشوراى حسينى برپرده سينماها نخواهند رفت.
 

بازگشت شهيدى فر به تلويزيون با «چلچراغ» 
ايســنا: مدير شبكه ســه سيما 
از بازگشــت دوبــاره محمدرضــا 
شــهيدى فر با برنامــه «چلچراغ» 
خبر داد.على فروغى مدير شــبكه 
سه ســيما درباره  جزئيات برنامه 
«چلچراغ» گفت: اين برنامه با اجراى 
محمدرضا شهيدى فر در دستور كار 
قرار گرفته و قرار اســت بزودى از شبكه سه ســيما به روى آنتن برود، 
اما زمان دقيق براى پخش هنوز قطعى نشــده اســت.وى همچنين در 
توضيحاتى عنوان كرد كه اين برنامه عالوه بر پخش در اين ايام قرار است 

در اربعين نيز با حضور هنرمندان به روى آنتن برود.
فصل اول برنامه «چلچراغ» با اجراى محمدرضا شهيدى فر و تهيه كنندگى 
مجتبى امينى در شبكه سه سيما به موضوع هنر عاشورايى و همچنين 

موضوعات عاشورايى از منظر كارشناسى و علمى پرداخت.
مدير شبكه سه سيما همچنين از پخش مجموعه اى با عنوان«يكصدا» و 
با محوريت مداحى هاى ماندگار در جهت مرور نوحه هاى به يادماندنى از 

40 سال گذشته خبر داد.
 

«شام آخر» ايرانى
بهترين مستند يك جشنواره  روسى

«شام  ســينمايى  مستند  ايسنا: 
آخر» به كارگردانى محمد قانع فرد 
به عنــوان برنــده جايــزه بزرگ 
بهترين مستند از جشــنواره «تله 
كينو فوروم» از روسيه شد. مستند 
«شــام آخر» فيلمى اســت درباره 
مسيحيان سوريه؛ اقليتى در سوريه 
كه حضورشــان قدمت چند هزار ساله دارد و با ورود اسالم ساليان سال 
همزيستى مسالمت آميزى هم داشته اند اما حاال دستخوش وحشيانه ترين 

رفتارها از جانب عده اى شده اند كه آن ها نيز خود را مسلمان مى خوانند.
پس از شــروع اختالفات و درگيرى ها در سوريه آتش جنگ، پيروان اين 

دين را نيز در برمى گيرد و صلح و آرامش از زندگى ايشان مى رود.
«جرمانا» محله اى است مسيحى نشين در دمشق كه مردمانش دوشادوش 
بقيه اقوام و مسلمانان به دفاع از كشورشان پرداخته و شهيدان بسيارى 
داده اند، اما در اين ميان «معلوال» روســتايى كه در 60 كيلومترى جنوب 

دمشق واقع شده، داستان هايى شنيدنى دارد.
اين روستا يكى از چهار روستايى است كه همچنان به زبان آرامى در آن 
صحبت مى شــود. اين روستا با قدمتى 7000 ساله، نمونه اى مثال زدنى 
از همزيســتى مسلمان و مسيحى بوده كه حاال مسيحيانش حرف هايى 
براى گفتن دارند. روستايى با معمارى بسيار زيبا و خانه هايى غار مانند در 
دل كوه و ِدير قديســه تقال كه هر ساله زيارتگاه مردمان بيشمارى است. 
اين روستا در جريان درگيرى ها مورد هجوم نيروهاى جبهه النصره قرار 
مى گيرد و آنان پس از به آتش كشيدن روستا، 12 راهبه را از دير قديسه 

تقال ربوده و به جايى ناشناخته برده و....
هجدهمين جشنواره فيلم هاى تلويزيونى و سينمايى «تله كينو فوروم» از 
تاريخ 7 تا 12 سپتامبر (16 تا 21 شهريور) در كشور روسيه برگزار شد. 

 
كارگردان «پدر» در شبكه نمايش خانگى

فارس: نگارش ســريال «سه جلد» 
بــه كارگردانى بهرنــگ توفيقى و 
تهيه كنندگى جمال گلى آغاز شده 
است.بهرنگ توفيقى كه به تازگى 
ســريال «پدر» را به پايان رســانده 
است، مشغول توليد سريالى به نام 
«ســه جلد» براى عرضه در شبكه 
نمايش خانگى مى شود.اين سريال در 20 قسمت و در ژانر كمدى توليد 
خواهد شــد و تهيه كنندگى آن به عهده جمال گلى خواهد بود. پيمان 
عباسى كه پيشتر سريال هاى «بچه هاى نسبتاً بد»، «مسير انحرافى» و فصل 
ســوم «قلب يخى» را به نگارش درآورده بود اين بار با سه جلد در شبكه 
نمايش خانگى ظاهر شده است.بهرنگ توفيقى تا به حال سريال هاى «زير 
پاى مادر»، «آمين»، «مســير انحرافى»، «انقالب زيبــا» و... براى تلويزيون 

كارگردانى كرده است. 
پيش از اين خبر رفتن ســيروس مقدم نيز به شبكه خانگى منتشر شده 
بود. «خواب زده» به قلم ســعيد نعمت اهللا و كارگردانى سيروس در سه 
فصل براى شبكه نمايش خانگى ساخته خواهد شد و هم اكنون در مرحله 
انتخاب بازيگر قرار دارد.خواب زده اولين سريال مقدم و نعمت اهللا در ژانر 
وحشت به شمار مى رود  كه پايان شهريور وارد مرحله توليد مى شود. الهام 

غفارى تهيه كننده اين سريال است. 
اين سريال اولين همكارى مشترك و مجزاى نعمت اهللا و مقدم در شبكه 
نمايش خانگى اســت . نعمت اهللا پس از نويسندگى سريال زير پاى مادر 
با نام قبلى لبخند رخساره و اعمال مميزى هاى تلويزيون و متوقف كردن 
سريال ديگرى به نام برادر جان توسط خودش كه به سفارش گروه فيلم و 
سريال شبكه سه به نگارش درآمده و قرار بود براى رمضان گذشته توليد 

شود، ترجيح داده فعالً با تلويزيون همكارى نكند .
از آنجايى كه اين روزها اغلب سازندگان سريال هاى تلويزيونى به شبكه 
نمايش خانگى كوچ كرده اند، اين زوج هنرى كه اغلب سريال هاى موفق در 

دهه 80 و 90 را از آن خود كردند، هم به اين جرگه پيوستند.

 آقــاى نعمت اللهى! ضرورت ســاخت 
مجموعه مستند 360 درجه چه بود؟ 

هميشــه در تلويزيون جاى مجموعــه اى كه به 
صورت مفصل به مســائلى كــه ذهنيت عمومى 
جامعه درباره آن موضوعات بر بســتر شــايعه و 
تحليل غلط سوار مى شــود، خالى بود. بخشى از 
اين خــأل را گزارش هاى خبرى و گفت و گوهاى 
تحليلى پر مى كرد، اما اينكه در قالب يك مستند 
همه جوانب آن موضوع بررســى شــود و با بيان 
نظرات موافق و مخالف نگاهى 360 درجه اى به آن 
موضوع شود، وجود نداشت. مديريت جديد شبكه 
مستند، به دنبال اين بود كه اين اتفاق بيفتد. آن ها 
به دنبال كســى بودند كه هم مستند ساز باشد و 
هم كار خبرى كرده باشــد، البته مستندسازان و 
خبرنگاران بهتر از من هم بودند، ولى مدير شبكه 
به من اعتماد كرد. با اينكه اين برنامه از شــبكه 
مستند پخش مى شــود و اين شبكه، يك شبكه 
تخصصى است اتفاقات خوبى برايش رقم خورده 
است. 31 هفته است كه اين برنامه پشت سر هم 
پخش مى شود. هفته اى يك مستند ساختيم كه 
كار بسيار دشوارى است. اينكه گروهى هر هفته 
سوژه داشته باشــند، پژوهش بكنند، كارشناس 
هماهنگ كنند، مســتند روز بســازند و به آنتن 
برسانند، كار سختى بود كه به لطف خدا محقق 

شد.

 نحوه انتخاب و پرداخت ســوژه ها به چه 
شكلى است؟

همه ســوژه ها، موضوع روز هستند. ما يك فرض 
براى سوژه ها داريم و اين است كه درباره آن سوژه، 
ذهنيت عمومى ايجاد شده باشد. مثالً يك هفته 
قيمت خودرو براى مردم مســئله است كه درباره 
آن مستند خبرى تحليلى روز مى سازيم. هفته اى 
كه سانچى غرق شد يا هواپيماى تهران- ياسوج 
سقوط كرد يا غائله خيابان پاسداران به وجود آمد، 
در اين برنامه به اين موضوعات پرداختيم. در واقع 
شرايط اوليه موضوعات بايد احراز شود سپس در 
اتاق فكرى كه شــنبه هر هفته برگزار مى شــود، 
بررسى مى كنيم كه كدام سوژه اولويت دار است 

و مى خواهيم درباره آن چه بگوييم.

 ممكن اســت كه برخى از سوژه ها زمان 
پژوهش بيشــترى ببرد و كار به آن هفته 

نرسد؟
ما در هر قســمتى اســترس داريم كه كار نرسد. 
پرداختن به برخى از ســوژه ها سخت است مثًال 
سوژه بين المللى داشتيم كه پيدا كردن مصاحبه 
شونده بسيار ســخت بود. تمام قسمت هاى 360 
درجه بسختى توليد شده است، اينكه كارشناسى 

پيدا شود يا تحقيقات در زمان مشخص شده، انجام 
شــود، استرس زا بوده اســت، اما به لطف خدا تا 
كنون برنامه ها را رسانديم و سعى كرديم كه سراغ 
آدم هاى دم دســتى نرويم، معموالً سراغ افرادى 

رفتيم كه حرفى براى گفتن داشته باشند. 

 اتاق فكر برنامه متشــكل از چه كسانى 
است؟

اتاق فكر متشــكل از مدير شــبكه، بنده، مطهر 
محمدخانى، محمد قربانى كه سردبير برنامه است 
و چند نفر ديگر از دوســتان ديگر. مدير شــبكه 
خيلى براى اين برنامه وقــت مى گذارد و يكى از 
داليل استمرار برنامه همين است. فصل اول كه به 
پايان رسيد فقط دو هفته زمان استراحت داشتيم 

و بعد از آن بالفاصله فصل دوم آغاز شد.

 اين برنامه چه اطالعاتى بيشتر از اخبار 
روز پيرامــون يك موضوع بــه مخاطب

 ارائه مى كند؟
مهم ترين ويژگى برنامه اين است كه نگاه جامع تر، 
كلى تر و با جزئيات بيشتر به موضوعات روز دارد. 
از سوى ديگر سعى مى كنيم كه نگاه هاى موافق 
و مخالف داشــته باشــيم. در برخى از برنامه ها، 

كارشناسان خارجى هم داشتيم و سعى كرديم تا 
تحليل منصفانه و عادالنه اى نسبت به اتفاقات روز 
داشته باشيم، يك نگاه جامع و 360 درجه اى به 

ماجراهاى روز. 

 چرا قالب مستند را يك قالب جذاب براى 
اين بسته خبرى تحليلى هفتگى يافتيد؟

معموالً برنامه هاى تلويزيونى تاك شو و گفت وگو 
هستند، ولى مستند به اين شكل نداشتيم. مستند 
كمك مى كند كه مخاطب يك روايت منطقى و 
واقعى از مواجهه با سوژه داشته باشد. برنامه هاى 
تلويزيونى معموالً متوقف به افراد هستند در حالى 
كه در اين برنامه، رفت و برگشت هاى مستند به آن 
موضوع داريم كه در كنار گفت و گو، كامل كننده 
تحليل هاست. متولى اين برنامه هم در شبكه اى 
است كه تخصصى كار مستند مى كند. ضمن اينكه 
قالب مســتند، تحليل جمع و جورى دارد و طى 
سى دقيقه، آن موضوع را از جوانب مختلف بررسى 

مى كنيم. معموالً برنامه دو قسمتى هم نداريم و 
موضوعات را در يك قسمت جمع مى كنيم. براى 
مثال ممكن اســت كه ماجــراى افزايش قيمت 
دالر را چنــد ماه پيش رفته باشــيم، اما دوباره با 
نگاه و شــرايط جديد به آن موضوع مى پردازيم. 
سعى مى كنيم كه موضوعات را جزئى كنيم چون 

مخاطب را نمى توان به هفته بعد حواله داد.

 رجعت هاى تاريخى هم به موضوعات روز 
داريد؟ 

بله، ســابقه خبرى هم داريم مثــالً در ماجراى 
احتكار، اتفاقات دهه شــصت و هفتاد با شــرايط 
امروز ايران مقايســه شد. هفته گذشته هم بحث 
خودرو را داشتيم كه ســابقه خبرى آن را كامل 
آورديــم و اتفاقاتى كه در مــورد پيكان رخ داد را 
بررسى كرديم. سعى مى كنيم كه مرورى بر سابقه 
تاريخى اخبار در پارت اول مستند داشته باشيم و 

بعد از آن سوژه را بررسى كنيم.

 براى پيدا كردن آرشــيو، با محدوديت 
مواجه شديد؟

بسيار زياد، پيدا كردن آرشيو با توجه به محدوديت 
زمان، كار دشوارى است و براى خودش روضه اى 
دارد. با توجه به محدوديت زمانى كه داريم، پوست 

كلفت شده ايم.

 بازخوردها چطور بوده است؟
بازخوردها خوب بوده اســت. به نظرم اســتمرار 
360 درجه در ديده شدن آن بسيار اثرگذار است. 
360 درجه از برنامه هايى است كه بايد دو فصل 
از پخش آن بگذرد تا جا بيفتد. بسيارى از برنامه 
سازان تلويزيونى دوست دارند كه كارشان از شبكه 
يك يا ســه پخش شود ولى من فكر مى كنم كه 
360 درجه جايش در شــبكه مستند است چون 
شبكه اى تخصصى است. با توجه به شكل پرداخت 
به موضوعــات، اگر اين برنامه در شــبكه اى جز 
شبكه مستند پخش شود ممكن است كه ايجاد 
حساســيت كند چون گاهى تنه اى به موضوعات 
سياسى روز هم مى زند. به نظرم جاى 360 درجه 

در شبكه مستند است. 

 تا به حال واكنش و برخوردى از ســوى 
مسئوالن داشته ايد؟

طبيعتــاً از طرف مســئوالن هــم واكنش هايى 
داشتيم، ولى واكنش منفى نبوده است، نه به اين 
معنا كه مى خواهيم همه را، راضى نگه داريم، سعى 
كرديم كه نگاهى همه جانبه به ماجرا داشته باشيم 
و نظرات موافق و مخالف را در كنار هم بياوريم تا 

تحليلى منصفانه به قضايا داشته باشيم.

برش

همــه ســوژه هــا، موضــوع روز 
هســتند. مــا يــك فــرض بــراى 
ســوژه ها داريم و اين اســت كه 
درباره آن سوژه، ذهنيت عمومى 
ايجاد شــده باشد. مثالً يك هفته 
قيمت خودرو براى مردم مســئله 
است كه درباره آن مستند خبرى 

تحليلى روز مى سازيم

گفت وگوى قدس با كارگردان و تهيه كننده يك مجموعه مستند خبرى تحليلى

نگاه «360 درجه »اى به مسائل روز ايران
سيما و سينما

 سيما و سينما/ زهره كهندل  مجموعه مستند «360 درجه» كه 
مدتى است ميهمان شبكه مســتند شده است به موضوعات مهم 
اجتماعى، فرهنگى و سياســى روز جامعه توجه دارد و مى كوشد 
تحليلى درســت و بى طرفانه ارائه كند. ايــن برنامه تلويزيونى به 
مسائل مختلف روز همچون ابعاد حمله نظامى ائتالف آمريكا و اروپا 
به سوريه، نوســانات قيمت ارز و علل افزايش قيمت دالر، افزايش 
قيمت خودرو در روزهاى اخير، همه چيز درباره سهم ايران از درياى 

خزر، بررسى نوسانات بازار ارز و طال و اقدامات دولت در خصوص رفع 
آن ها، بررسى علل قطعى هاى اخير برق كشور، بحران آب و مديريت 
كم آبى و غيره مى پردازد. با «محمد هادى نعمت اللهى» تهيه كننده 
و كارگردان مجموعه مستند 360 درجه درباره سرى دوم اين برنامه 
كه جمعه شب ها ساعت 21 و 30 دقيقه و بازپخش آن شنبه ها ساعت 
12 و 30 دقيقه روى آنتن شبكه مستند مى رود، گفت و گو كرديم كه 

مى خوانيد: 

بازتاب

سيما و سينما: حسين عرفانى بيش از 50 سال در عرصه 
دوبله فعاليت كرد و با روحيه متفاوت و تالش خستگى 
ناپذيرش  و صداى به يادماندنى اش نقش هاى ماندگارى 
را  از خود به جا گذاشت. همكارانش او را شخصيتى تكرار 
نشدنى و هنرمند مردمى مى دانند و معتقدند كه صداى 
بى نظير او ديگر تكرار نخواهد شد. صدايى كه بدون شك 
پــس از فوت اين هنرمند پيشكســوت در خاطره هاى 
مخاطبان مانده و به حياتش ادامه خواهد داد. در مراسمى 
كه 22 شهريور ماه برگزار شد، پيكر او تشييع شد و مراسم 
بزرگداشت اين هنرمند امروز در مسجد بالل صدا و سيما 

برگزار خواهد شد. 

 مردم او را با «دى دى» به خاطر مى آورند
عرفانى با نام كامل حسين عرفانى پارسايى، متولد 1321 
تهران، از بزرگ ترين دوبلورها و گويندگان ايران بود.او با 
بيش از پنج دهه فعاليت، دوبلور بازيگرانى همچون اكبر 
عبدى در فيلم «سفر جادويى»، كاظم افرندنيا، جمشيد 
هاشــم پور، محمد برسوزيان و محمد مطيع بوده است.
صداپيشــگى به جــاى همفرى بــوگارت از مهم ترين 
فعاليت هاى عرفانى در عرصه دوبله است و در فيلم هايى 
چون سراســر شب، داشتن و نداشــتن، گذرگاه تاريك، 
دست چپ خدا، كى الرگو و گنج هاى سيرا مادره به جاى 

اين بازيگر مطرح هاليوود صحبت كرده است.
حســين عرفانى به جاى شــان كانــرى در فيلم هاى 
هايلندر، اژدهادل (قلب اژدها)، صخره، يافتن فارســتر، 
گذرگاه مارسى و هرچه سخت تر باشى زمين مى خورى 
هم صداپيشــگى كرده اســت.او به عنوان دوبلور آرنولد 
شــوارتزنگر هم شناخته مى شــود و در فيلم هاى انتقام 
منصفانه، روز ششــم، داغ سرخ، ترميناتور (1، 2، 3، 5)، 
نقشه فرار، سابوتاژ، آخرين ايستگاه، بى مصرف ها (1، 2، 
3)، پاك كننــده، غارتگر، تلفات جانبى، يادآورى مطلق، 
آخرين حركت قهرمان، كماندو به جاى او صحبت كرده 
است.اين هنرمند دوبله، سابقه اجرا و بازيگرى هم دارد. 
عرفانى در سريال «عاليجناب» كه سال 1396 در شبكه 
نمايش خانگى منتشر شد، به ايفاى نقش پرداخته  است.
گويندگى به جاى همفرى بوگارت در فيلم شاهين مالت 
و كازابالنــكا و كالرگ گيبل در فيلم بربادرفته از نمونه 
كارهاى شــاخص و بيادماندنى وى هستند. عرفانى در 
فيلم هاى دى دى كه سال ها قبل از تلويزيون ايران پخش 
مى شد، صداپيشه نقش اصلى بود.او همچنين در سريال 
لوك خوش شانس به جاى جالى صداپيشگى كرده است 
و به همين خاطر مخاطبان تلويزيون او را بيشــتر با اين 

شخصيت ها به ياد مى آورند.
در مراســمى كه 22 شــهريور ماه برگزار شد در ابتدا با 
تالوت آياتى از قرآن كريم، پيكر مرحوم حسين عرفانى به 

مسجد «بالل» صداو سيما منتقل شد.
در اين مراســم پرويز ربيعى، حميد منوچهرى، منوچهر 
اسماعيلى، فرزاد حسنى،منوچهر آذرى، عليرضا جاويدنيا، 
حســن كاخى، ميرطاهر مظلومى، افشــين زى نورى، 

ســيامك اطلســى، ابوالحســن 
بيژن  بهمن هاشمى،  تهامى نژاد، 
علــى محمــدى، ظفــر گرايى، 
اردشــير منظم،رضا بنفشه خواه، 
شهراد بانكى، ژرژ پطرسى، تورج 
نصر، اردالن شجاع كاوه، شكرخدا 
شاهســوارى  منوچهر  گودرزى، 
مجتبى  سينما،  خانه  مديرعامل 
نقى اى مدير امور دوبالژ ســيما، 
چنگيــز جليلوند، اكبــر منانى ، 
سعيد شيخ زاده، كامران ملكى و 

خانواده وى حضور داشتند.

 خنده از دوبله رفت
على همت موميوند دوبلور و همكار حســين عرفانى در 
ابتداى مراســم گفت: عمو حسين عزيز هم رفت در اين 
چند ماهه شــاهد رفتن چند تن از عزيزان دوبلور بوديم 
اميدوارم نفر بعدى خودم باشــم.او با عرض تســليت به 
خانواده وى و همه دوبلورها عنوان كرد: از همه شما كه در 
مراسم استاد عزيزمان شركت كرديد ممنونم. عموحسين 
عزيز مــا رفت و خنده هم از دوبله رفت.اين دوبلور ادامه 
داد: اميدوارم ديگر شــاهد از دســت دادن استادان خود 

نباشيم و اين ضايعه بزرگ را به همه تسليت مى گويم.

 تا لحظه آخر، همه را مى خنداند
سپس منوچهر والى زاده با اندوه و بُغض به جايگاه آمد و 
بيان كرد: نزديك 60 سال در كنار هم بودن سبب شد از 

خانواده به من نزديك تر باشد.
اين پيشكسوت عرصه دوبله ادامه داد: باورم نمى شود و 
حتى از روزى كه حسين عزيز مريض احوال شد همه بچه 
هاى واحد دوبالژ تكيده شــدند. ما يك عمر در كنار هم 
كار كرديم و جز صميميت و محبت چيزى نديديم. من 
از شما مردمى كه اينقدر محبت داريد شرمنده مى شوم 
و ممنون كه آمديد. مى خواهم يك تشــكر ويژه از نقى 

و مهدى منفر از دوستان صميمى 
او، دخترش مهسا عرفانيان داشته 
باشــم. خدا به مهسا توان و قوت 
بدهد كه در كنار مادرش شــهال 

ناظريان مقاوم باشد.
والــى زاده اظهار كرد: او تا لحظه 
آخر كه در بيمارســتان بود همه 
را مى خنداند. او با جوانان بسيار 
خوب بود. خداوند در ابتداى ماه 
محرم او را بُرد و اميدوارم روحش 
شاد باشد. اميدوارم روح منوچهر 
نوذرى هم شاد باشد كه بسيارى 
از ما را در اين عرصه همراهى كرد.

 خوشا به حال او كه از خودش يادگار به جا گذاشت
منوچهر شاهســوارى مديرعامل خانه سينما هم گفت: 
دردناكى زندگى خيلى از ما اين اســت كه چيزى براى 
باقى گذاشتن براى خاطره نداريم و خوشا به حال آنانى 
كه از خود يادگارى هاى ارزشمند به جا مى گذارند و صدا 

اصلى ترين عنصرى است كه به ياد مى ماند.
از اين پس صداى حســين را نداريم امــا آرزو مى كنم 
صداهاى برجسته اى كه من جسارت كردم و پشت آن ها 
ايســتادم ما را محروم نكنند.  او در پايان سخنانش براى 
شــهال ناظريان (همسر حسين عرفانى) آرزوى سالمتى 

كرد.

 كارنامه درخشانى داشت 
ناصر ممدوح با عرض  تسليت براى از دست دادن حسين 
عرفانى  اظهار كرد:دوست و همكار گرانبهايى كه از دست 
رفت. خيلى زود پر كشــيد. براى من فقدان ايشان باور 
ناپذير است. من وقتى شنيدم شوكه شدم. شوخ طبعى 
او را فرامــوش نمى كنم. او كارنامه درخشــانى دارد و از  

صداهاى شاخص و ماندگار است. 
با رفتن ايشــان حرفه ما خأل پيدا كرده است.  بهرام زند، 

محمد عبادى و حسين عرفانى ما را ترك كردند به همين 
دليل سال خوبى براى ما نبود. تسليت مى گويم به جامعه 

هنرى و براى كسانى كه صداى او را دوست داشتند.

 خدا بازماندگان دوبله را حفظ كند
زهره شكوفنده دوبلور در حالى كه گريه مى كرد؛ گفت: 
ممنونم كه آمديد. هركسى يك پدر ، خواهر و برادر دارد 

اما من چندين مادر، پدر، خواهر و برادر دارم. 
اين هنرمند عرصه دوبله يادآور شد: جمعه كه به ديدن 
حسين عرفانى رفتم گفت نگران نباش كار نيمه اى كه با 
هم داريم، تمام مى شود اما نشد. اين جمع كه در اين جا 
حضــور دارند؛ فقط از دوبله مانده اند. خدا آن ها را حفظ 

كند و كاش ديگر  نباشم كه چنين اتفاقاتى را ببينم.

 ويژگى خاص او انرژى بى پايانش بود
ژرژ پطرســى دوبلور در ادامه مراســم بيان كرد: بيش از 
پنجاه سال در اتاق بســته و گاهى غير قابل تنفس كار 
كرديم. خيلى از اين هنرمنــدان در آن اتاق ها كارهاى 
بزرگى كردند و آثار ماندگارى از خود به جا گذاشــتند. 
حســين عرفانى غير از اينكــه گوينده خيلى خوبى بود 
دوست و رفيق بود و در عين حال ويژگى خاص او انرژى 

بى پايانش بود.
او ادامه داد: حسين عرفانى بعد از 10 ساعت كار سخت 
و شوخى با بچه ها اصالً انرژى كم نمى آورد. ما مى گوييم 
مرگ حق است فردوســى هم مى گويد مرگ داد است. 
خوش به حال كسى كه اين راه ناگزير مى رود از خودش 

خاطره خوش باقى بگذارد. از حضور همه تشكر مى كنم.

 هنرمندى مردمى بود
افشــين زى نورى هنرمند عرصه دوبله در پايان با بغض 
فراوان خطاب به حســين عرفانى گفــت : عمو جون . 
مى گفتى همه چيز جفت و جوره چرا امروز هيچ چيزى 
جفت و جور نيست. رفتن حسين عرفانى ضايعه بزرگى 

براى جامعه دوبله است.
هنرمندى به تمام معنا و مردمى بود. در مجلسى كه وارد 

مى شديم، فضا را عوض مى كرد.
او در بخش پايانى سخنانش گفت: 25 سال با او در كنار 
ديگران زندگى كرديم و مثل خانواده ام بود. همه خانواده ام 

ناراحتند. دوبله چراغش خاموش شد.
در پايان مراســم پيام تسليت مرتضى ميرباقرى، معاون 
ســيما و پيام انجمن گويندگان خوانده شد. همچنين 
پس از اقامه نماز؛ پيكر مرحوم حسين عرفانى به سمت 
قطعه هنرمندان بهشــت زهرا(س) بدرقه شــد. شهال 
ناظريان (همسر حسين عرفانى) طبق اعالم بستگانش به 
دليل بيمارى در مراســم تشييع حضور نداشت. حسين 
عرفانى چهارشنبه (21 شهريور ماه) در سن 76 سالگى، 
در بيمارستان دار فانى را وداع گفت. مراسم ترحيم اين 
دوبلور عرصه سينما و تلويزيون امروز (24 شهريور ماه) در 

مسجد بالل صدا و سيما برگزار خواهد شد.

 پيكر حسين عرفانى، دوبلور پيشكسوت به خانه ابدى بدرقه شد  

تنها صداست كه مى ماند

برش

صدا اصلى ترين عنصرى اســت 
كــه به يــاد مى مانــد. از اين پس 
صداى حســين را نداريم اما آرزو 
مى كنم صداهاى برجســته اى كه 
من جســارت كردم و پشت آن ها 
ايستادم ما را محروم نكنند.  او در 
پايان سخنانش براى شهال ناظريان 
(همســر حســين عرفانى) آرزوى 

سالمتى كرد

مى خوانيد: 



 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده نــذر كرده 
است... 8 سالى مى شــود كه « جليل رسولى» 
نذر كرده تا براى روز تاسوعا اثرى را با موضوع 
حضــرت ابوالفضل(ع)، على اكبــر(ع)، على اصغر(ع) و روز 
عاشــورا هم يك اثر با موضوع امام حســين(ع) آماده كند. 
مى گويد: «... اين كارها در يك روز تمام مى شــوند و امسال 
هم قصد دارم براى نُهمين ســال اين دو اثر را خلق كنم ». 
هنرمند و خوشــنويس سرشناس كشورمان كه البته بيشتر 
به خاطر «نقاشــى خط» هايش شــناخته شده است، براى 
رونمايى از اين 16 اثرعاشورايى اش، دنبال بهانه و مناسبتى 
اســت. شايد شما هم مثل ما مى پرســيد براى نمايش آثار 
عاشــورايى چــه بهانه اى بهتر از شــب و روزهــاى محرم 
و حــال و هوايــش؟ البته حال و هواى ايــن روزها، همان 
طور كــه خودش گفت بهانه و دليــل اصلى خط و خال و 
نقش هايى است كه از دل و انديشه اش سرچشمه مى گيرد 
و دســتهايش آن هــا را روى كاغذ و بوم جــارى مى كند. 

 5هزار تومانى
اجازه بدهيد به جاى نوشــتن زندگينامه به سبك مرسوم، 
اين را بگوييم كه شــما حتى اگر از جمله آن هايى باشــيد 
كه نه با «نقاشــى خط» سروكارى دارند، نه به خوشنويسى 
عالقه اى دارند و نه « جليل رسولى» را درست مى شناسند، 
تقريبــاً هر روز، بدون اينكه خودتــان بدانيد با يكى از آثار 
او ســروكار داريد؟ يعنى بر فــرض « از هنر به دور» هم كه 
باشيد در طول روز يا هفته باالخره سروكارتان به اسكناس 
5 هزار تومانى مى افتد! در اين صورت اگر آن را برگردانيد، 
پشت اســكناس، داخل سر در دانشگاه تهران، بيِت معروف 
«توانــا بود هركه دانا بــود، ِز دانش دل پيــر بُرنابود» را به 
فارســى و انگليســى خواهيد ديد كه حاصل خوشنويسى 
اســتاد و هنرمند كشــورمان، جليل رســولى، متولد سال 

1326 در روستاى « يعقوبشاه»، اطراف همدان است. 
« رســولى» حــاال و در 71 ســالگى هم وقتــى از كارهاى 
عاشــورايى و نقاشى خط معروف « ســفينه النجاه» حرف 
مى زند، ناگفته پيداســت هيچكدام از آن ها را بدون اعتقاد 
ننوشــته است. او 4 ســال پيش در مراسم بزرگداشتى كه 
برايــش گرفته بودند، گفــت: «... هنر وديعه اى اســت كه 
خداوند به هر كس كه دلش خواســته هديه مى كند... من 
ايــن هديه اى را كه خداوند به من عطا كرده، خرج خودش 
كردم و در طول 53 ســال كارم نمى توانيد اثرى پيدا كنيد 
كه رنگ و بوى خدايى در آن نباشــد... در 53 ســال عمر 
هنرى خوشنويسى در حقيقت با كارم عشق بازى مى كنم و 
پس از اين سال ها بايد گفت كه كار هنرمند فراتر از مرحله 

فن و تكنيك است».

  حسين آقا
نوشــتن را جورى كه بشــود به آن «خوشنويســى» گفت، 
از 14 ســالگى و دوره دبيرســتان آغاز كرد. اما اصل ماجرا 
برمى گشت به 6 سالگى و اســتعدادى كه «حسين آقا» آن 
را كشف كرد! پدر او را فرستاده بود به مكتبخانه و از خوش 
شانسى اش، بر خالف خيلى از معلمهاى مكتبخانه هاى آن 
روزگار، معلمشان شــده بود «حسين آقا» كه مهربان بود و 

دنياى كودكان را هم خوب مى شناخت. 
يــك روز صدايــش زد و گفت: فردا با پــدرت بيا! «جليل» 
6 ســاله بدجورى جا خورد... البد كار ناجورى كرده بود... 
همين بود كه جرئتش را نداشــت وگرنه شايد فراموشى را 
بهانه مى كرد و حرف معلم را پشت گوش مى انداخت... روز 

بعــد با پدرش آمد و جرئت كرد گوش بايســتد و حرفهاى 
«حســين آقا» را گوش كند كه به پدر مى گفت: «پســرت 

خيلى استعداد دارد...هنرمند است ماشاءاهللا...». 
«جليــل» حتى حــاال و در مقام اســتادى هنــوز نمى داند، 
معلمش از كجا و چطور فهميده بود كه خيلى استعداد دارد؟

 ِعرق گرافيستى
البتــه نه اينكه فكر كنيد ســفارش آقا معلم ســبب شــد 
«جليــل» را بعدهــا به كالســهاى آموزش خوشنويســى 
بفرســتند و يا شــرايط را جورى پيش ببرند كه دانش آموز 
با اســتعداد ســابق، پايش به دانشــگاه برســد، گرافيك 
بخواند و.... « جليل رســولى» در زمينه هنرش، تحصيالت 
آكادميك ندارد و ماجراى خوشــنويس شدنش همان طور 
كه خودجوش آغاز شــده بود، ادامــه يافت و به هنر جديد 
«نقاشى خط» رســيد. پدر مراقب استعداد فرزندش بود اما 
در اين حد كه در مدرســه او را بشناســند، مشهور شود و 

كارهاى هنرى و غير هنرى بكند. 
روزنامه ديوارى منتشر كند، كاريكاتورش را خودش بكشد، 
جوك هايــش را خودش بنويســد و خطاطى هايش را هم 
بكند. گاه روزنامه ها و مجله هاى ديوارى و آثار نوجوانانه اش 
را جمــع و جور مى كرد و با آن نمايشــگاه راه مى انداخت 
و حتى به قول خودش ســفارش مى گرفــت، كار را آماده 
مى كرد و پــول هم در مى آورد! در باره گذشــته اش گفته 
اســت: «جوهر كار از همــان ابتدا با من بــود...كار كردم، 
جاهاى مختلــف را تجربه كردم... بعضى هــا فكر مى كنند 
جليل رســولى همين طورى از پشــت ميز دبيرستان آمده 
و به يكباره خطاط شده اســت... من كه دانشگاه نرفتم اما 
خيلى رياضت كشــيدم، بسيار خون دل خوردم تا به اينجا 
رســيدم... مراحل زيادى را طى كردم، هر چيزى كه راجع 
به خوشنويسى بود، من سرك كشيده بودم؛ هر كارى و هر 
نوعى...مثًال حتى چاپ ســيلك اسكرين كه مربوط به چاپ 

اثر است را ياد گرفتم. 
    خالصــه هرچــه مربوط به تابلو نوشــتن بود، هر كارى 
كــه مربوط به گرافيك مى شــد و.... از همان ابتدا هم ِعرق 
گرافيســتى داشتم، چون خوشنويسى خودش يك آناتومى 
دارد، بايد بدانيد اين را چگونه خرجش كنيد و اين يك ديد 

گرافيستى مى خواهد». 

 اوِل راه
به جز «حســين آقا» كه از 6 سالگى استعدادش را شناخته 
و كمك كرده بود تا «جليل» هنرمند شــود، دوســتانى هم 
بودند كه در خوشنويس شدن كمكش باشند. سال48 بود 
و «جليل رســولى» تقريباً هنرمند سرشناسى بود. دوستى 
كه كارهايش را مى پسنديد و البته خوشنويسى را هم خوب 
مى دانست گفت: «تو هنوز توى كارهايت ايرادهايى هست... 
چرا اين هــا را بر طرف نمى كنى»؟ همين شــد كه افتخار 
شاگردى «استاد سيد حســن ميرخانى» را پيدا كرد. اولين 
بار وقتى استاد را ديد، ايشان داشت براى يك نفر سرمشق 
مى نوشت.دلش انگار دنبال آن نوشته رفت. تازه فهميد كه 

كجاى كار است! چقدر مى داند و چقدر نمى داند.
 3 ســال نزد «ميرخانى» شــاگردى كرد تا مدرك «ممتاز» 
را گرفــت. خودش مى گويد: «ديگر فكــر كردم خيلى آدم 
حسابى شده ام... بعد متوجه شدم اصًال اين اول راه است...». 
گرفتن مدرك اســتادى ماند براى سال ها بعد يعنى وقتى 

40 سالگى را رد كرده بود.
 از همــان زمان هم فهميد خوشنويســى تنهــا نمى تواند 

راضــى اش كند. عالقه اش به رنگ و نقاشــى كه از كودكى 
همراهش بود حاال و پس از رســيدن به مرحله اســتادى 
در خوشنويســى، انگار دوباره شــدت گرفته بود. خودش 
همين حس و حال را ســرآغاز رفتن به ســمت «نقاشــى 
خط » مى دانــد. هنرى كه مى گويد اســتادانش بخصوص 
«ميرخانــى» در ابتــداى چندان به آن روى خوش نشــان 

نمى دادند و در واقع آن را خوشنويسى نمى دانستند. 

 تمام تنم مى لرزيد
شــهرتش چــه در خوشنويســى و چه در «نقاشــى خط» 
سالهاســت از مرزهاى ايران گذشته اســت. چهره ماندگار 
هنر ايران در ســال 1384، عالوه بر نمايشگاههايى كه در 
ايران و 27 كشور ديگر از جمله: چين، كانادا، ايتاليا، آلمان، 
انگليس، پاكستان، سوريه، قطر، لبنان، كويت برگزار كرده 
اســت، سابقه داورى مسابقات خوشنويسى جهان اسالم در 

تركيه را هم دارد.
ايــن را هم اضافــه كنيم كه لوگوى فيلــم معروف «مجيد 
مجيــدى» يعنــى «محمد رســول اهللا» هــم از جمله آثار 
«جليل رســولى» است كه ماجراى خلق آن از زبان خودش 
خواندنى است:«... يك محمد رسول اهللا گرافيكى نوشتم كه 
به نظرم كار خوب و متفاوتى بود... اما بعد از آنكه چند روز 
بــه اين اثر فقط نگاه مى كردم به اين نتيجه رســيدم كه از 
جنس فيلم نيست... در نهايت به خود پيامبر توسل كردم و 
ناخودآگاه يك مركب قهوه اى رنگ را جلوى خودم گذاشتم 
و با انگشت اشاره ام شروع به نوشتن كردم كه براى اولين بار 
در تمام طول خوشنويسى ام اين شيوه را اجرا مى كردم. در 
هنگام نوشــتن ابتدا انگشتم به لرزش افتاد كه براى خودم 
هم تعجب برانگيز بود چرا كه من به قدرت دســت مشهور 
بودم اما بعد از مدتى تمام تنم به لرزش افتاد و متوجه شدم 

كارى كه دارم انجام مى دهم درســت است و با اتمام آن به 
آرامش رسيدم...».

 دردسرهاى صاحب سبك شدن
مدعى نيست تنها خوشنويسى است كه در ايران به سمت 
«نقاشــى خط» رفته و آن را گسترش داده است. « رسولى» 
اما رفتنش به اين وادى و بعد رســيدن به ســبك خاص و 
صاحب ســبك شدن در آن را نيز خودجوش مى داند بدون 
اينكه دوره يا آموزش خاصى را پشــت سرگذاشــته باشد: 
«من در آغاز كه به نقاشــى خط مى پرداختم ســعى داشتم 
كه همچنان به اصول و اسلوب و قواعد خوشنويسى پايبند 
باشــم اما از جايى به بعد اســت كه معموالً هنرمند به اين 
نتيجه مى رسد كه قادر است جسارت به خرج داده و قدرى 
از اين اصــول تخطى كند. البته اين امر زمانى ارزشــمند 
اســت كه پشتوانه ســال ها تمرين و ممارســت در زمينه 
خوشنويسى را داشــته باشــيم...چيزهايى در دل يك اثر 
نقاشــى خط است كه مختص خود هنرمند است و بسيارى 
از هنرمندانى كه ممكن اســت از شــاگردان خود من هم 
باشــند بعدها اين تكنيك ها و اجراى فــرم خط را از خود 
من اخــذ مى كنند... مجموعه مطالعات من، مشــاهداتم از 
رهگذر اين ســال ها موجب شــد كه به پختگى برسم. من 
از آنجا كه اســتاد مستقيمى در اين زمينه نداشتم بسيارى 
از موزه هــاى اروپايى و بويژه موزه لوور را در پى شــناخت 
رنــگ بارها و بارها بازديد كردم و بايــد بگويم آن قدر كه 
من در زمينه رنگ و نقاشــى مطالعه داشتم شايد در مورد 
خوشنويســى به اين ميزان نبوده است... نتيجه اينكه من 
اكنون به دســتاوردى در زمينه خط و نقاشى خط رسيده ام 
كه ثمره آن مجموعه اى از آثارم است كه از هفت سال پيش 

آماده شده اما هنوز به نمايش درنيامده است...».

حضرِت پدر، «َقَتَل اهللا قوماً َقَتلوَك» مى خواند
 ايستگاه/ حسين احمدى نخل ها مى گويند: «على بن الحسين(ع)» اِذن 
ميدان گرفته اســت و سپاه كوفه آنطرف براى ميهمان نوازى، حاضر به يراق 

شده اند.
اهللا اكبــر! نخل ها، حوالى خيمه و ميدانگاه را مى گوينــد... از كربال كه غرِق 

اشك هاى فرات گشته... از پياله هاى خون... از خوشامدگويى عدو.
از «علــى اكبر(ع)»ى كه تا دِل كارزار اســبش را تاخت مى كند تا پا در ركابى 
شمشــيرها، چهارســتون صحرا را بلرزاند... تا زخم، پشِت زخم، عمه عاشق را 
پريشان تر كند... تا شيپورِ جنگ بپيچد در حرم و سينه مشك، چاك چاك شود.

نخل ها مى گويند: درآميختن قّد و باالى رشيد با خاك و خون، نگفتنى ست! 
جان بازى بنى هاشم نگفتنى ست! جوشن و كالهخودى كه ميانه قتلگاه اُفتاده، 
نگفتنى ست! شهيِد عطشان نگفتنى ست! اِرباً اِربا نگفتنى ست! علقمه و فراتى 

كه به قتل مى رسند، نگفتنى ست!
اهللا اكبر! اهللا اكبر!

حضرت پدر در هلهله يزيديان، «َقَتَل اهللا قوماً َقَتلوَك» مى خواند.

غِم تو موهبت كبرياست در دِل من
 ايســتگاه/ رقيه توسلى روضه تمام شده اســت... چاى محشرش را هم دور 
داده اند... همه حاضرند... همه آن هايى را كه مى شناسم؛ دوستان، اقوام، همسايه ها.

دلم پَر مى زند از تك تكشان بپرسم سؤالم را... اما نه، نمى شود... نمى توانم... پس 
به دايره خودى ها قناعت مى كنم.

عمه، اولين نفر اســت... خطاب مى كنم عمه خوبم! لطفاً «با امام حســين (ع) 
حرف بزن»... يك جمله. ُزل مى زند به صورتم. منقلب مى شــود حالش و اشك 
مى ريزد. بى محابا. بى پايان. كسى آب مى آورد و غريب و آشناى مجلس، پرسش 
كنان نگاهمان مى كنند. يكى از چاى آوران كه قصه را مى شــنود، خم مى شود 

و مى گويد: من مى گفتم آقا اجازه بدهيد تا زنده ام، خادمى دستگاهتان را بكنم.
پشت بندش همسايه 30 ساله مان ادامه مى دهد: اگر الل نشوم، مى خواهم دعا 

بفرمايند در حقمان براى ظهور آقا امام زمان(عج).
خواهرى، نفر سوم است كه عاشــقانه رويم زوم مى كند و جواب مى دهد: خدا 
خودش مى داند ُمحرم ها چندبار مى ميرم و زنده مى شوم. مى گويم آقاجان جانثار 
نمى خواهيد؟ در راه برگشــت از روضه، عزيز هم بعد مكث هاى بغض آلود كه 
جنسشان را خوب مى شناسم رو به خيابان مى گويد: همه دنيا يك طرف، شما 

يك طرف حسين زهرا. و «اهللا اكبر» باران مى كند ماشين را.
آقاى همسر هم بى درنگ پاسخ مى دهد: فقط حسين ها مى دانند قلب آدم چه 
جور مى كوبد وقتى بزرگ مى شــوى و مى فهمى نامت «حسين» است. موبايلم 
مى رود روى صدا. عكس آقاجان اُفتاده روى صفحه. برمى دارم. او هم مى خواهد 

جواب سؤالم را بدهد. هنوز در شور و هيجانم كه مصرع ها مى آيند به سمتم.
حديث عشِق تو ديوانه كرده عالم را / به خون نشانده دِل دودمان آدم را

غِم تو موهبت كبرياست در دِل من / نمى دهم به سرور بهشت، اين غم را
خوش و بش هاى دخترانه - پدرانه كه تمام مى شود گوشى مى رسد به عمه جان. 
با صدايى كه پيداســت نمى تواند باز كنترلش كند، پاى تلفن مى گويد: من راز 
قشنگى دارم، قربانت بروم. آخر من امام حسين(ع) را پيدا كردم وقتى شفيع ام 
شد تا كودكم شفا بگيرد. من مجنوِن اين خاندانم. اين خانداِن مظلوِم معصوِم 

شهيد. من اگر بخواهم با امام حسين(ع) حرف بزنم، فقط اشك مى ريزم.
تلفن را كه مى گذارم، پتو و بالشت مى آورم تا چشم هايم را بخوابانم. كه مالحت 
خانوم َســر مى رســد و ُمچم را مى گيرد. بى مقدمه مى رود سِر اصِل مطلب و 
مى خواهد جواب خودم را بشنود. غمگين نگاهش مى كنم و مى گويم: «ياحبيبى، 

ياثاراهللا! من پرنده اى اللم كه مى خواهد آواز بخواند و نمى تواند».

نذر ارباب

روزمره نگارى

دكمه « بَك» را مى زنم 
 ايستگاه / اميد ظرافتى   

دكمه «بَك» را مى زنم و بعد دكمه «پاور» را فشــار مى دهم تا شايد براى چند 
ساعت هم كه شده از شر ُخَزعبالتى كه اين روزها با سرعت نور در شبكه هاى 

مجازى دست به دست مى شوند، راحت شوم.
حالم كم كم دارد به هم مى خورد از موجى كه چند ماهى است در فضاى 

مجازى به راه افتاده و حاال به اوج خودش رسيده است. 
برخى روشــنفكرنماهاى فضاى مجازى، مســافران ســفرهاى خارجى و 
گردشــگران و اينكه ارز مملكت را مى برند جــاى ديگرى خرج مى كنند، 
رها كرده اند و حاال انگشــت اتهامشان را مى گيرند به سمت َخّيران محّرم 
و اينكه چرا پولشــان را خرج توزيع غذاى نذرى بين مردم كرده اند؟ مگر 
غير از اين است كه در همين ايام هيچ بى خانمانى گرسنه نمى ماند چون 

در هر گوشه از شهر يك نفر غذاى نذرى توزيع مى كند؟
وقتى ســلبريتى هاى هميشــه در صحنه و صاحب نظر در تمام زمينه ها، 
زائــران خانه خدا را ســرزنش مى كنند كه چرا پولشــان را خرج كودكان 
كار، فقرا و... نكرده اند، شــايد شــما هم دلتان بخواهد دســت بيندازيد و 
از توى تلفن همراه ســلبريتى محترم را بيرون بكشــيد و از او بپرسيد آيا 
خودش حاضر اســت چند صباحى قيد زندگى الكچرى اش را بزند و تمام 
دســتمزد كه نه! بخشى از دســتمزد ميلياردى يكى از فيلم ها و آثارش را 

خرج كودكان كار كند؟!
اينكه يــك نفر مى خواهد پولش را خرج ســفر حجى بكند كه ســال ها 
آرزويش را داشــته يا آن را بگذارد توى ســفره اباعبــداهللا(ع) يا حتى به 
وقتــش، خرج گردشــگرى و ديدن كشــورهاى مختلــف و فرهنگ هاى 

گوناگون بكند، مسئله و دغدغه ما و زندگى مان نيست. 
لطفاً كمى باهم مهربان باشيم، به باورهاى همديگر توهين نكنيم و با بهانه 

و بى بهانه به زندگى يكديگر سرك نكشيم.  

گزارش ازشخص

عشقبازى با نقاشى خط
 استاد«جليل رسولى» به دنبال بهانه اى براى رونمايى از آثار عاشورايى  خود است

ايســتگاه / چنــد روز پيش محمد 
معتمدى، خواننده سرشناس موسيقى 
سنتى با انتشار پستى در فضاى مجازى 
از ممنوع   از كار شــدنش توسط پليس 
اماكن به دليل اجراى زنده در كنسرت 
خيابانــى خبر داد. پــس از اين پليس 
امنيت تهران گفت:«هيچ دستورى مبنى 

بر ممنوع ازكارى معتمدى صادر نشده و فقط پليس براى كنسرت خيابانى در 
پارك آب و آتش نكاتى را به شهردارى گوشزد كرده است.» پس از اين صحبت ها 
محمد معتمدى پست اينستاگرامش را پاك كرد. عباس صالحى -وزير ارشاد- 
هم در همين باره در توييتر خود نوشــت:«ظاهراً سوءتفاهمى پيش آمده. آقاى 
معتمدى هم پست اينستاگرام خود را حذف كردند. با تشكر ويژه از آقاى معتمدى 

و تمامى دوستانى كه موضوع را طرح و پيگيرى كردند».

ايستگاه / كانــال ريحانه از كانال هاى 
وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
آيــت اهللا خامنه اى كــه مطالبش در 
خصوص بانوان و خانواده است، بخشى از 
بيانات رهبر انقالب درباره نقش حضرت 
زينب(س) در حادثه كربال را منتشر كرد 
كه آن را مى خوانيد:«اينكه گفته مى شود 
در عاشــورا خون بر شمشير پيروز شد، 

عاملش حضرت  زينب(س) بود. حادثه  نظامى با شكست ظاهرى نيروهاى حق به 
پايان رسيد؛ اما آن چيزى كه موجب شد اين شكست نظامِى ظاهرى، تبديل به 
يك پيروزى قطعِى دائمى شود، عبارت بود از منش زينب كبرى(س) و نقشى كه 
حضرت زينب(س) بر عهده گرفت؛ اين حادثه نشان داد كه زن در حاشيه  تاريخ 

نيست؛ زن در متن حوادث مهم تاريخى قرار دارد.»

ايســتگاه / بدون مقدمه، متنى كه 
پروفســور «علــى كريمــى» يكى از 
پزشكان متخصص كشورمان در زمينه 
بيوتكنولوژى در اينستاگرام منتشر كرده 
است را بخوانيد:«ايران پس از انقالب به 
دليل پوشــش گسترده واكسيناسيون 
نــوزادان يكى از موفق ترين و امن ترين 
كشــورهاى جهان از نظــر مقابله با 9 

بيمارى مهمى است كه واكسن دارد. يكى از خطرناك ترين بيمارى ها فلج اطفال 
است. خوشبختانه با كمك بسيجيان عزيز در برنامه ايمن سازى دورافتاده ترين 
نقاط مرزى ايران با پاكستان و افغانستان كه به دليل فقر بهداشتى، جنگ و 
درگيرى و نداشتن پوشش كامل واكسيناسيون آلوده به اين ويروس هستند، 

15 سال است كه حتى يك مورد فلج اطفال هم ديده نشده است.»

بدون حتى يك موردممنوعيتى در كار نيست

مجاز آباد

زن در حاشيه تاريخ نيست

اهداى خون براى پرداخت قبض
هفته  نامــه تايم در گزارشــى به 
وضعيــت نابســامان معلمين در 
آمريكا پرداخته است، معضلى كه 
مدتى اســت اعتراضات اين قشر 
از جامعه اين كشــور را برانگيخته 
است. اين نشــريه به عنوان نمونه 
به ســراغ «ُهــپ بــراون» معلم 
52ساله اى در ايالت كنتاكى آمريكا 
رفته و با روى جلد بردن عكس او 
به عنوان يك نماد از معلم امروز در 
آمريكا، مى گويد: او با وجود داشتن 
دو شغل ديگر در كنار معلمى تاريخ 
خود در مدرســه، همچنان دچار 

مشكالت زيادى در زندگى است و با دو بار اهداى خون در يك هفته و كسب 
60دالر، توانسته پول قبض برق و تعمير اتومبيلش را بدهد.

داستان ترقى يك بازيگر
نشــريه نيويورك در گزارشــى به 
ســراغ «جونا هيل» بازيگر مطرح 
و اوليــن تجربــه موفــق وى در 
كارگردانى مى  پردازد. هيل 34ساله 
كه كار خود را به عنوان يك بازيگر 
در فيلم هاى نه چندان سطح باالى 
كمدى آغاز كرده بود، در سال هاى 
گذشته پيشرفت چشمگيرى داشته 
و اولين فيلم او با عنوان «ميانه دهه 
90» كــه نويســنده و كارگردان 
آن اســت در 94درصــد نقدهاى 
منتقدين مشــهور ســينما مورد 
تعريف و تمجيد قرار گرفته است. 

نيويورك همچنين مقاله اى با عنوان «حزب جمهورى خواه تا چه ميزان فساد را 
مى تواند تحمل كند؟» را نيز منتشر كرده است.

عكس روز 

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

حال و هواى حرم مطهر امام حسين در ايام محرم

 زير آسمان شهر
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