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به احترام «بهرام شفيع» كه از ميان ما رفت

مى ريم كه داشته باشيم...
گفت و گو با رضا پاكروان، دوچرخه سوارى كه 
با هدف جذب كمك هاى خيريه
از شمال اروپا تا جنوب آفريقا را ركاب زد 
و نامش در ميان 20 جهانگرد برتر دنيا ثبت شد

از كاپ تا ِكيپ

تصميم عجيب سيد محمد موسوى
براى كناره گيرى از واليبال باشگاهى

آقاى «سرعتى زن»خانه نشين شد

رضا افضلى در سالروز تولد دكتر كدكنى
 از ويژگى هاى شعر و انديشه او مى گويد
شفيعى به روايت رفيق شفيق
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مردم

پيشنهاد سفر

سفر با دوچرخه در ايران!

مردم ايران چهار پنج ســال بيشتر نيست كه با مفهوم سفر با دوچرخه 
يا همان ســايكل توريسم آشنا شده اند. آن هم به لطف صفحات مجازى 
آدم هايى كه اصالً همه كار و بارشان مسافرت كردن با دوچرخه است. حاال 
به واســطه تصاوير و فيلم هاى جذابى كه از سفر با دوچرخه و آدم هايش 
دســت به دست مى چرخد، عشق دوچرخه شده اند و زده اند به دل جاده 
كه سفر متفاوتى را تجربه كنند. امروز مى خواهيم مسيرهايى را در همين 
ايران خودمان به شما معرفى كنيم كه به قول معروف جان مى دهند براى 

سفرهاى يكى دو روزه با دوچرخه.

شاهرود - گرگان
بهتر است حرفـــــــــــه اى باشيد!

شهرستان شاهرود كه معرف حضورتان هست. در جنوب اين شهر قله اى 
است 4000مترى به نام شاهوار كه نامش را كمتر شنيده ايد. اگر از جاده 
شوســه مرتفع در بخش ُمجن در شمال شهرستان شاهرود مى توانيد به 
گردنه چهار باغ برســيد و از آن جا در جنگل هاى سرسبز گرگان ركاب 
بزنيد و بعد به على آباد برسيد. در اين مسير مى توانيد150 كيلومتر را با 
دوچرخه در مناطق زيباى كوهستانى و جنگلى ايران در البرز شرقى طى 
كنيد و لذت ببريد. البته اين نكته را هم در نظر داشته باشيد كه سفر با 

دوچرخه در اين مسير را در فصلى غير از زمستان تجربه كنيد.

هرانده - خمده
براى نيمه حرفه اى ها 

آن هايى كه هنوز چندان حرفه اى نيستند و نمى توانند سفرهاى سنگين 
با دوچرخه بروند، دوچرخه ســوارى سبك در جاده فيروزكوه در استان 
مازندران براى اين فصل، پيشنهاد خوبى است. در جاده هرانده به خمده 
يك مسير كوچه باغى در حاشيه رودخانه نمرود انتظارتان را مى كشد تا در 
آن ركاب بزنيد و از مناظر طبيعى و سرسبز اين مسير لذت ببريد. خيلى 
الزم نيست استرس و ترس از ركاب زنى در اين مسير داشته باشيد، چون 
با يك دوچرخه سوارى سبك به مسافت 12 كيلومتر روبه رو خواهيد شد 
و حتى مى توانيد آخر هفته خانوادگى دوچرخه ســوارى كنيد. اين را هم 
بد نيســت بدانيد كه از تهران تا هرانده در جاده فيروزكوه 125 كيلومتر 
است.بنابراين مى توانيد دوچرخه ها را با خودروى شخصى تان تا رسيدن 
به مسير دوچرخه سوارى تان حمل كنيد.در اين مسير مى توانيد باغ هاى 
ســيب و گردو را تماشا كنيد و ركاب زدن زير سايه برگ هاى درختان را 
تجربه كنيد. به چشمه خمده هم كه برسيد ديگر فرصت شنا كردن هم 
يافته ايــد. در اين بين مى توانيــد از ديدنى هاى خمده از جمله نيزارها و 

طبيعت زيبايش نيز لذت ببريد.

بلده
عاشقان دوچرخه سوارى كوهستان بشتابيد

جــاده هراز و چالــوس را جاده اى عريض 13كيلومتــرى به نام بلده به 
يكديگر مرتبط مى كند. جاده بلده از سراسر نواحى شمالى البرز مركزى 

عبور مى كند و نيمى از آن هم اكنون آســفالت است. مسير بلده براى 
عالقه مندان به مســير دوچرخه ســوارى كوهستان، عالى و خوش 
منظره است. قله هاى كوه گرگ، ناظر، سينه زا، رستم چال، آزادكوه 
و وروشت از ديدنى هاى دره بلده هستند. بلده در مسير بوش واقع 
شده و براى رفتن به آن بايد در مسير شمشك و حسنكدر و سياه 

بيشه ركاب زد. 

جنگل راش
عصر يخبندان!

جنــگل راش از آن مناطق ديدنى به جــاى مانده از عصر يخبندان 
اســت كه امروز با نام جنگل هاى هيركانى شناخته مى شود و تالش 

شده تا در فهرست آثار طبيعى يونسكو نيز ثبت شود. جنگل راش 
كه با نام مرسى سى هم شناخته مى شود در سوادكوه مازندران 
است و پيشــنهاد ركاب زنى در آن برنامه اى يك روز و نيمه يا 
دو روزه را مى طلبد. جنگل راش پوشش گياهى متراكمى دارد. 
آن هايى كه اين مسير را تجربه  كرده اند از لذت ركاب زنى متفاوت 

كه داشــته اند، حرف مى زنند. اين جنگل كه در سوادكوه مازندران 
قرار دارد 20 كيلومتر مســير دوچرخه سوارى جنگلى و خاكى دارد. از 
مسير خاكى آن نترسيد. چون قبل از شما عده اى زحمت كشيده  و آن 
را مهياى دوچرخه سوارى كرده اند و اآلن انتظار ركاب زنان عالقه مند به 

دوچرخه سوارى در مسيرهاى جنگلى را مى كشد.

دور قله دماوند
مسير پرچالش 

از جمله يكى از زيباترين، سنگين ترين،مناسب ترين و ديدنى ترين مسيرها 
براى دوچرخه هاى كوهســتان بايد از مسير دور دماوند نام برد. اين مسير 
را مى توان با طى جاده هراز تا محلى به نام كهرود با وسيله نقليه برويد و 
از آن جا به بعد ركاب زدن را آغاز كنيد. در محلى به نام كهرود بايد از يك 
جاده خاكى 26كيلومترى پرشيب باال برويد. پس از رسيدن به آبادى ميان 
ده، بايد جاده خاكى پر فراز و نشيب و سنگالخ چمن بن را در شمال قله 
سرافراز دماوند،به طول تقريبى 10كيلومتر پشت سر بگذاريد،از اين نقطه با 
عبور از سربااليى پرشيب گردنه سرداغ به ارتفاعات 3500 متر برفراز دشت 
مرتفع چمن بن قرار مى گيريد. فراموش نكنيد كه در نقاطى از اين مسير 
مجبور خواهيد بود كه دوچرخه را با دســت حمل كنيد. از گردنه سرداغ 
كه به داخل چمن بن ســرازير شويد، وارد جاده خاكى مرتفعى مى  شويد 
كه در واقع راه مالرو عشــايرى است. اين مســير از شمال غرب دماوند تا 
چول دره،محلى كه جاده خاكى پناهگاه سيمرغ در غرب دماوند به تازگى 
آنجا كشيده شده است ادامه مى يابد. از طريق جاده پناهگاه سيمرغ، پس 
از پشت سرگذاردن مسيرى به طول تقريبى 35 كيلومتر، سرانجام به يك 
جاده آسفالت مى رســيد. اين راه را كه در جاده اى شوسه ادامه بدهيد، با 
مسافت تقريبى 25كيلومتر،به ده گزنك خواهيد رسيد و پس از آن مجدد 
به داخل جاده هراز باز مى گرديد. بدين ترتيب جناح هاى شــمالى، شمال 

غربى، غربى، جنوبى و جنوب شرقى قله دماوند را دور زده ايد.

روايتى كوتاه از كتاب خاطرات رضا پاكروان
كلبه كوچك خانواده مهربان

«از كاپ تا كيپ» عنوان كتابى است كه رضا پاكروان 
به انگليسى نوشته و حاال به فارسى ترجمه شده است. 
او در اين كتاب روايت هاى فراوانى دارد از مسير سفر 
طوالنى اش؛ روايت هايى جــذاب كه خود او آن ها را 
حاصل صداقتش در بيان احساسش مى داند،  به تعبير 
خودش: «اگر احساس ناامنى مى كردم، اگر اعتماد به 
نفسم پايين بوده يا اگر خوب بوده ام، خيلى صادقانه 
اين احساســات را بازگو كرده ام.» گوشــه اى از اين 
روايت را مى خوانيد: مقصد ما براى روز اول آروشــا 
بود، اما نتوانســتيم به طور كامل به آن برسيم و 28 
كيلومتر از 225 كيلومتر مسافتى كه براى خودمان 
تعيين كــرده بوديم، عقب مانديم. 56 كيلومتر آخر 
صــرف باال رفتــن از كوه مروا در كنــار پارك ملى 
آروشــا شد. وقتى صعود را شروع كرديم، هوا تاريك 
شــده بود و باد مخالفى درگرفت كه شــن ها را به 
صورتمان مى كوبيد. آســمان را ابر غليظى پوشانده 
بود و نورى به راه نمى تاباند و ســرمايى آغاز شد كه 
به جاى آرامش بخشى، ضعف و خستگى مرا بيشتر 
كرد. ايستادم. استيو سر دوچرخه اش را برگرداند و به 
طرف من آمد. گفتم كه نمى توانم بيشتر پيش بيايم. 
او گفت خودش هم همين حال را دارد. چاره اى نبود 
جز اينكه همان جا چادر بزنيــم، اما در آن تاريكى 
مطلق هيچ چيز نمى شد ديد، براى همين چراغ قوه 
را روشــن كرديم تا جاى قابل قبولى پيدا كنيم، اما 
همه جا فقط صخره لخت ناهموار بود و نمى شد چادر 
زد. چــاره اى جز پيش رفتن نبود، اما ركاب زدن زور 
هركول مى خواست. و بعد، يكى از آن معجزه هايى رخ 
داد كه زمانى كه مسافر از پا درآمده، بى اندازه به آن 
نياز دارد. در كنار جاده، خانه اى كمى بزرگ تر از يك 
كلبه كاهگلى پديدار شد كه از پنجره بازش نور بيرون 
مى تابيد. در زديم، يك خانم مامايى در را باز كرد، به 
زبان اشاره از او كمك خواستيم و سعى كرديم نشان 
بدهيــم كه غذا و جاى خواب نياز داريم. او با لبخند 
اشاره كرد كه وارد شويم. خانه اتاقى بود با ديوارهاى 
لخت و كف لخت كه در گوشــه اى از آن چند شمع 
رديف شده بود و كنار آن شوهر او و دو پسر كوچكش 
خوابيده بودند. شوهر به محض ورود ما از خواب بيدار 
شــد، اما نه سؤالى كرد نه فريادى كشيد، نه خرخره 
ما را چسبيد و نه به زور بيرونمان كرد. كارى كه من 
قطعاً اگر دو غريبه كثيف خاك آلود ساعت 10 شب 
وارد خانه ام مى شــدند و آرامش خانواده ام را به هم 
مى زدند، انجام مــى دادم. او به جاى اين كارها از جا 
بلند شد و مثل همسرش لبخند صميمانه اى زد، ما را 
سوار ماشينش كرد و هشت كيلومتر از تپه باال برد و 

به نزديك ترين دهكده رساند.

 عالقه به دوچرخه و ماجراجويى از كجا در 
شما شكل گرفت؟

پــدر مــن در تلويزيــون كار مى كرد و مســتند 
مى ســاخت. گاهى من را هم با خودش مى برد و به 
نوعى دســتيار پدرم بودم. از همان زمان هم عشق 
ســفر در من شــكل گرفت. حوالى 20سالگى هم 
تصميم گرفتم به دوچرخه كوهستان و ماجراجويى 
بپردازم. كمى كه اين دلمشــغولى بيشــتر شد، با 
دوستانم از تهران تا بندر انزلى ركاب زديم و از آنجا 
به اردبيل و سبالن. هنوز آن لحظه در خاطرم مانده 
اســت. در هواى آزاد مى خوابيديم و هرچه گيرمان 
مى آمد، مى خورديم. به شوخى هم به هم مى گفتيم 
كه وحشى شده ايم و اگر هم همين طور ادامه دهيم، 
تبديل به گرگ مى شويم! دوچرخه هامان چيزهاى 
كهنه محيرالعقولى بود، لنت ترمزهايشــان خشك 
و چغر شــده بود و زنجير چرخ هــا تكه تكه. كوله 
پشتى هايمان پاره پوره بود. با اين همه آن سفرعالى 
بود. ما يك برنامه دوچرخه سوارى را با صعود به قله 

زيباى سبالن تركيب كرده بوديم.

 چه شد كه از ايران رفتيد؟ گويا ماجراهاى 
اصلى زندگى شما از آن جا شروع مى شود؟

من تحصيالت خوبى داشتم و در رشته مديريت مالى 
فوق ليسانس گرفتم. لندن هم مركز امور مالى است 
و براى من هم شغل زياد بود. البته ناگفته نماند كه 
براى به دست آوردن شغلم زحمت زيادى كشيدم 
و شــانس هم آوردم. توانستم يك شغل خوب 
پيدا كنم. در چند سال اول بايستى بيشتر كار 
مى كردم، اما با گذشت چند سال از شروع به 
كار، كارم كمتر و راحت تر شد، ولى با اينهمه 
كارم روحم را ارضا نمى كرد و از موقعيتى كه 
داشــتم، راضى نبودم. فكر مى كردم زندگى 
چيزى بيش از اين است كه فقط كار كنيم. 
مدتى با خودم كلنجار رفتم و بعد تصميم 
گرفتم كه كارى بكنم كه خيلى دوستش 
دارم و به روح و روان و قلبم نزديك 
است. اين كار همان ماجراجويى 
با دوچرخه و كمك به ديگران 
بــود. در ابتــدا تصميــم گرفتم با 
به  پيوســتن 
يك سازمان 
نهاد  مردم 
در زمينــه 
خيريه  كار 
ليتــى  فعا
كنــم و بعــد 
از مدتى جســت و جو 
 SEED ســازمان خيريه
را انتخاب كردم.  دلم 

يك تغيير مى خواست و براى من تغيير در زندگى 
به معناى كمك معنوى در جهت ســعادت و رفاه 
ديگران بود. درعين حال دلم يك ماجراجويى بزرگ 
مى خواســت كه زندگى ام را برايش بگذارم.حساب 
كردم كــه مى توانم يك ماه در خــارج از لندن به 
صورت داوطلبانه براى يك سازمان غيردولتى خيريه 
كار كنم. بنابراين در اولين قدم به ماداگاسكار رفتم، 
آن هم براى يك برنامه يك ماهه در روســتايى به 
نام آگننا. عجب شب و روزهايى بود. آن جا بود كه 
احساس كردم حاال از زندگى لذت بيشترى مى برم.

 همه اين ها براى اين بــود كه يك تجربه 
متفاوت از زندگى داشته باشيد. چطور به آن 

رسيديد؟
كارهايى كــه قبــل از ركاب زدن 17 هزار و 700 
كيلومتــرى در 100 روز انجــام دادم، يكى عبور از 
صحراى آفريقا با دوچرخه بــود كه ركورد گينس 
را نصيبــم كرد. بعد هم دور كــوه آناپورنا را ركاب 
زدم. همه اين ها اما مقدمــه اى براى انجام يك كار 
بزرگ تر بود؛ ركاب زدن شمال تا جنوب كره زمين 

كه بزرگ ترين آرزوى من بود.

 توى كتابتان از خوش شانسى تان در همان 
برنامه آناپورنــا گفته ايد و برخوردتان با يك 

خبرنگار.
بلــه. در راه آناپورنا خيلى اتفاقى به دختر راه نوردى 
برخورد كردم كــه خبرنگار ســى ان ان بود. وقتى 
داســتانم را برايش تعريف كردم از من اجازه گرفت 
كه مقاله اى در اين باره بنويسد. اندكى بعد مقاله اش 
در وبسايت سى ان ان چاپ شد. بعد از آن بود كه  يك 
عالمه ايميل تبريك از دوســتانم رسيد و تقريباً در 
همه شان به مقاله سى ان ان اشاره شده بود. بين آن ها 
ايميل خاصى توجه مرا جلب كرد. اسم فرستنده را 
بجا نمى آوردم. ايميل را باز كردم و ناباورانه ســه بار 
پيام را خواندم. بعد هم وبسايتى را كه براى كسانى 
كه مى خواستند ازطريق سفر من به SEED كمك 
كنند، درست كرده بودم، باز كردم. محتويات ايميل 
واقعيت داشــت. نماينده يك ســازمان نيكوكارى 
آمريكايى مقاله ســى ان ان را دربــاره ماجراى من 
خوانده بود و 25هزار دالر براى طرح خيرخواهانه اى 
كــه در آفريقا داشــتم، كمك كرده بــود. خيلى 
خوشــحال بودم. كلى كمك براى مؤسسه خيريه 
SEED جمع شده بود كه براى ساخت يك مدرسه 
جديد در ماداگاسكار كافى بود. بعد هم برنامه ركاب 
زدن صحــراى آفريقا را اجرا كردم و با همان الگوى 
قبلى كه براى خيريه پول جمع كرده بودم، توانستم 
طى دو ســال كه دو سفر بزرگ انجام دادم هم 50 
هــزار دالر پول جمع كنم كه براى ســاخت چهار 

مدرسه جديد صرف شد.

 شما در اين برنامه از ايران هم عبور كرديد، 
اما آنچنان كه گفته ايد در ايران كه وطن شما 
بود، توسط چند نفر تهديد شديد و دنبالتان 
كردند. اين چه حســى براى شما و دوستتان 

استيو داشت؟
اتفاقــات خوب و بد در هر جايى ممكن اســت رخ 
بدهد. ايران هم كه سرزمين من است، جزئى از سفر 
ما بود. آنجا تعدادى موتورســوار دنبالمان كردند و 
بخشــى از ماجرا هم تقصير خود ما بود كه با لباس 
دوچرخه بوديم و حواســمان نبود و وارد يك برنامه 
مذهبى شده بوديم كه در خيابان درحال برگزارى 
بود. خالصه اتفاقى كه افتاد، خوشايند نبود و همه 
مــا را ناراحت كرد، ولى نكته جالبى كه مى توانم به 
آن اشاره كنم اين است كه وقتى اآلن با استيو درباره 
ســفرمان صحبت مى كنم، مى گويد بهترين بخش 
سفرمان اتفاقاً ايران بوده است چون به من و او خيلى 
خوش گذشت. چون هم آب و هوا و غذا خيلى خوب 
بود و هم هرجا رفتيم، مردم خيلى لطف داشــتند. 
جاده هاى ايران هم عالى بودند. در روسيه از برنامه 
روزانه عقب افتاده بوديم، اما در ايران دوباره توانستيم 

از دست دادن زمان را جبران كنيم.

 جايى از كتابتان اصطالح «سفر شوم» را به 
كار برده ايد. اآلن نظرتان چيه؟

بيشــتر برخوردى احساســى بود. آنجا و تقريباً در 
انتهاى سفر كه همه انرژى و توانم را براى آن گذاشته 
بودم، متأسفانه نتيجه دلخواه را نگرفتم و به چيزى 
كه دنبال آن بوديم، نرسيدم و جداى از اين نرسيدن 
اتفاق هاى بدى هم برايمان رخ داد. خب در چنين 
شرايطى احساس بر منطق غلبه مى كند و براى من 
هم همين شــرايط اتفاق افتاد. براى همين بود كه 
در كتابم هم از آن اصطالح «ســفر شوم» ياد كردم. 
فكرش را بكنيد؛ مثالً در جاده اى از كنيا و وقتى كه 
حدود 7000 كيلومتر از ســفر مانده بود، با ضعف 
جسمى و روحى ركاب مى زديم كه به نظرم بدترين 
جاده عالم بود. همه جــاده چاله چوله بود و مرتب 
پنچر مى كرديم. باد مخالف با شدت مى وزيد و شن 
و خاك را مثل تازيانه به صورتمان مى كوبيد. بايستى 
خودمان را به دهكده اى به نام مرسيب مى رسانديم 
و در آن وضعيت جاده ســربااليى شده بود. خالصه 
بــه هر بد بختى كه بود، خودمــان را به آن دهكده 
رسانديم. برق نداشت، گوشــت بزى كه خريديم، 
بوى بدى مى داد، چايى كه گرفتيم، سرد بود و كمى 
بعد از دهكده به پاسگاهى رسيديم كه اخطار دادند 
كه شب راه نرويم. گفتند [گروه تروريستى] الشباب 
در منطقه اســت و اين فقط چند ساعت از يك روز 
ركاب زنى ما بود. وقتى در برنامه اى قرار مى گيريد كه 
بايد براى هر ساعت و هر دقيقه آن برنامه ريزى كافى 
داشته باشيد، همه چيز فرق مى كند. ركاب زنى ما 

از نروژ تا آفريقا هم از همين جنس بود. مى بايست 
براى هر ســاعت و هر لحظه خودمان برنامه ريزى 
مى داشــتيم كه اگر غير از اين بود، همه برنامه به 
هم مى خورد. زمان را نمى بايست از دست مى داديم. 
همه تالش ما اين بود كه هرچه بيشتر ركاب بزنيم 
تا زودتر به ته خط برسيم. نكته ديگرى كه در اين 
برنامه وجود داشــت، اين بود كه نمى دانستيم فردا 
قرار اســت چه اتفاقى پيش بيايــد و آيا مى توانيم 
مسافت مورد نظر براى هر روز را ركاب بزنيم يا نه؟

 از خاطرات خوب و بدتان هم در اين سفر 
براى ما مى گوييد؟

من بعد از ســال ها احساس مى كردم با پيدا كردن 
يك شــغل، كودك درونم را از دست داده ام. ولى در 
اين ســفر بود كه هم من و هم استيو با خنده ها و 
گريه هاى از ته دل، بــا جوك گفتن ها و بلند بلند 
خنديدن ها احساس كرديم دوباره كودك درونمان 
را پيدا كرده ايم و با ما زندگى مى كند. خاطره بدمان 
هم مربوط به تانزانيا مى شود. وقتى 5000 كيلومتر 
ديگر از مســير مانده بود و من بعد از مبتال شــدن 
به ماالريا و ضعف بدنى، شرايط خوبى نداشتم. يادم 
هست در صحرا آب را جيره بندى كرده بوديم تا ما 
را به شهر بعدى كه مى توانستيم براى خودمان آب و 
غذا تهيه كنيم، برساند. تا شهر بعدى با پرس و جويى 
كه كرده بوديم 110 كيلومتــر ديگر بود. ما نفرى 
ســه ليتر آب داشــتيم آن هم در دماى 45 درجه 
سانتيگراد. غذا نداشتيم و آب هم بعد از طى كردن 
80 كيلومتر از 110 كيلومتر رسيد به يك ليتر كه 
بايد جيره بندى مى شد. 32 كيلومتر ديگر مانده بود 
و ما يك ليتر آب داشتيم. در جاده رفت وآمدى نبود، 
از آن جاده هاى فوق العاده خلوت. بعد ازيك ساعت 
ركاب زنى ديگر 12 كيلومتر طى شد و سه كيلومتر 
بعد آبى نداشتيم. تا يك كيلومتر ديگر هم روحيه ام 
را حفظ كردم، اما بعد از پا در آمدم. از اســتيو آب 
خواســتم، اما او هم آبى نداشت. آن جا بود كه فكر 
كردم مرده شــور تانزانيا را ببرد. خســته، گرسنه و 
ديوانه از تشــنگى بوديم. افتاديم روى زمين. خاك 
توى چشم هايم رفته بود. فكر كردم كه از جايم بلند 
شوم، اما جانى برايم نمانده بود. ديگر چيزى متوجه 
نشدم تا وقتى كه احساس كردم دوستم استيو دارد 
مرا مى كشد. از خواب بيدار شدم. استيو مرا زير سايه 
يك درخت بائوباب كشاند و نيم ساعتى بى حركت 
در آنجا مانديم، تا انرژى مان از بين نرود. سخت نفس 
مى كشــيدم. گلويم خشك بود و ذهنم تار و منگ. 
خوشبختانه ناگهان يك رنجرور سفيد در جاده برق 
زد. استيو نوميدانه به طرف آن دويد، با حركت دست 
متوقفش كرد و با كمك راننده مرا در صندلى عقبش 
جا داد. يك بطرى آب به لب هايم فشرده شد. پوستم 

زير خنكاى كولر ماشين سوزن سوزن شد.
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گفت و گو با رضا پاكروان، دوچرخه سوارى كه با هدف جذب كمك هاى خيريه از شمال اروپا تا جنوب آفريقا را ركاب زد و نامش در ميان 20 جهانگرد برتر دنيا ثبت شد

از كاپ تا كِيپ

عباســعلى ســپاهى يونسى    /  مردم 
 رضا پاكروان زندگى راحتى در لندن داشت 
و شغل خوبى... اما آن ها را رها كرد و تصميم 
گرفــت فاصله 17هــزار و 700كيلومترى 
نورث كاپ در شــمال اروپا تا كيپ تاون در 

آفريقاى جنوبى را همراه دوستش «استيو» 
ركاب بزند و ركورد جهانى را به نام خودش 
ثبت كند... پاكروان جهانگرد و فيلمســاز 
اســت. او يك بار براى عبــور از صحراى 
آفريقا با دوچرخه ركورد جهانى گينس را 

از آن خود كرده. همچنين دور كوه آناپورنا، 
جنگل استوايى آمازون و جبال اطلس در 
آفريقاى شمالى را پيموده. او عضو انجمن 
جغرافيايى در بريتانياســت، به 54 كشور 
سفر كرده و از آن ها فيلم تهيه كرده است. 

در ســال 2012 هم نشريه منزفيتنس، نام 
او را در فهرســت 20 جهانگرد برتر جهان 
ثبت كرده اســت. پاكروان عالوه بر همه 
 SEED اين ها حامى ســازمان غيردولتى
در ماداگاسكار است و به خاطر مشاركت در 

طرح مدرسه سازى و جمع آورى كمك براى 
 Lloyd ‘ s كودكان ماالگاشى، نشان معتبر
را از آن خود كرده است. خالصه همه اين ها 
يعنى او اين قدر نشان، جايزه، سخن و كار 

انجام شده دارد كه در اين صفحه نگنجد.

رضا پاكروان از سختى هاى سفر با دوچرخه مى گويد
روزى 170كيلومتر ركاب زدن

وقتى شما 150 يا 170 كيلومتر را در يك روز ركاب مى زنيد، واقعاً خسته و بى حوصله مى شويد. مثالً نياز 
داريد كه حتماً بعد از توقف دوش بگيريد، غذا بخوريد و بعد استراحت كنيد، اما ما در پايان 150 كيلومتر 
ركاب زدن كه گاهى در يك روز به باالى 200 كيلومتر هم رسيد، تازه بايد چادر مى زديم، براى خودمان 
غذا درست مى كرديم، فكر مى كرديم از كجا آب سالم تهيه كنيم. اين خيلى سخت و جان فرسا بود. وقتى 
آدم با مجموعه اى از اين چيزها رو به رو مى شــود، حتماً عصبانى و كالفه هم مى شود. بايد آن شرايط را 

تجربه كنيد تا متوجه شويد من چه مى گويم.

اگر قرار باشد 10ساعت يكسره ركاب بزنى، هر چيزى عصبانى ات مى كند 
وقتى از كوره درمى روى

وقتى 170 كيلومتر ركاب زده ايد، چيزى كه در شرايط عادى شما را عصبانى نمى كند، مى تواند در لحظه كارى 
كند كه شــما از كوره در برويد. گاهى براى خوردن غذايى وارد رستورانى مى شديم. در آن موقع وقتى آوردن 
غذا كمى طوالنى تر مى شد، با خودمان فكر مى كرديم اآلن داريم زمان را از دست مى دهيم. اين باعث عصبانى 
شدنمان مى شد. ما همه 24 ساعت را با هم بوديم. اگر در اين شرايط دو برادر را هم با هم همراه كنيد، بعد از 
مدتى به جان هم مى افتند. وقتى برگشتيم، روابط من و استيو هم خوب نبود، اما بعد از گذشت يك سال همه 

چيز دوباره خوب شد. اآلن هم بعد از پنج سال دوباره قرار است با او از هامبورگ تا برلين را ركاب بزنيم.

كيلومتــرى به نام بلده به 
يكديگر مرتبط مى كند. جاده بلده از سراسر نواحى شمالى البرز مركزى 

عبور مى كند و نيمى از آن هم اكنون آســفالت است. مسير بلده براى 
عالقه مندان به مســير دوچرخه ســوارى كوهستان، عالى و خوش 
منظره است. قله هاى كوه گرگ، ناظر، سينه زا، رستم چال، آزادكوه 
و وروشت از ديدنى هاى دره بلده هستند. بلده در مسير بوش واقع 
شده و براى رفتن به آن بايد در مسير شمشك و حسنكدر و سياه 

جنــگل راش از آن مناطق ديدنى به جــاى مانده از عصر يخبندان 
اســت كه امروز با نام جنگل هاى هيركانى شناخته مى شود و تالش 

شده تا در فهرست آثار طبيعى يونسكو نيز ثبت شود. جنگل راش 
كه با نام مرسى سى هم شناخته مى شود در سوادكوه مازندران 
است و پيشــنهاد ركاب زنى در آن برنامه اى يك روز و نيمه يا 
دو روزه را مى طلبد. جنگل راش پوشش گياهى متراكمى دارد. 
آن هايى كه اين مسير را تجربه  كرده اند از لذت ركاب زنى متفاوت 

كه داشــته اند، حرف مى زنند. اين جنگل كه در سوادكوه مازندران 
 كيلومتر مســير دوچرخه سوارى جنگلى و خاكى دارد. از 
مسير خاكى آن نترسيد. چون قبل از شما عده اى زحمت كشيده  و آن 
را مهياى دوچرخه سوارى كرده اند و اآلن انتظار ركاب زنان عالقه مند به 

براى به دست آوردن شغلم زحمت زيادى كشيدم 
و شــانس هم آوردم. توانستم يك شغل خوب 
پيدا كنم. در چند سال اول بايستى بيشتر كار 
مى كردم، اما با گذشت چند سال از شروع به 
كار، كارم كمتر و راحت تر شد، ولى با اينهمه 
كارم روحم را ارضا نمى كرد و از موقعيتى كه 
داشــتم، راضى نبودم. فكر مى كردم زندگى 
چيزى بيش از اين است كه فقط كار كنيم. 
مدتى با خودم كلنجار رفتم و بعد تصميم 
گرفتم كه كارى بكنم كه خيلى دوستش 
دارم و به روح و روان و قلبم نزديك 
است. اين كار همان ماجراجويى 
با دوچرخه و كمك به ديگران 
بــود. در ابتــدا تصميــم گرفتم با 
به  پيوســتن 
يك سازمان 
نهاد  مردم 
در زمينــه 
خيريه  كار 
ليتــى  فعا
كنــم و بعــد 
از مدتى جســت و جو 
SEED ســازمان خيريهSEED ســازمان خيريهSEED

را انتخاب كردم.  دلم 

كيوآركد باال را با گوشى تان اسكن كنيد 
و برش هايى از فيلم سفر رضا و استيو را ببينيد.
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يادداشت

«زيد شهيد» كيست؟ 
زيــد فرزند امام زين العابدين(ع) عليه حكومت اموى و به خونخواهى 
شــهيدان كربال در كوفه قيام كرد و در دوم ماه صفر 121(ه. ق) در 
همان جا به شــهادت رســيد. هدف او براندازى و سرنگونى حكومت 
ســلطنتى ظالمانه و غاصبانه اموى و تشــكيل حكومت اســالمى به 

رهبرى امام معصوم بود. 
او نوه سيدالشــهدا(ع) است كه در مكتب تربيتى امام سجاد(ع) تربيت 
شــد و در راه انتقام خون شهداى اهل بيت(ع) از امويان گام برداشت. 
حركــت و قيام او با اذن و هماهنگى امام زمانش انجام شــد و پس از 
شهادت به «زيد شهيد» مشهور گرديد. شيخ مفيد درباره فلسفه قيام او 
نوشته اســت: «بايعه اربعون الفاً على الدعوه الى الكتاب و السنه و جهاد 
الظالمين و الدفع عن المســتضعفين و نصــر اهل البيت(ع)؛ (الجمل و 
النصره لســيد العتره الطاهره فى حرب البصره، شــيخ مفيد ص 469). 
بــا او 40 هــزار نفر براى دعوت به ســوى كتاب خدا و ســنت وجهاد 
با ظالمين و دفاع از مســتضعفان و يارى اهل بيــت(ع) بيعت كردند. 
بنابراين قيام او الهى وبا اهداف اســالمى و در يارى اهل بيت بود. او در 

اين اهداف چهارگانه صداقت داشت و در اين طريق شهيد شد. 
زيدبن على بن  الحســين(ع) از نســل فاطمه زهرا(س) است. وى در 
مجلس طاغوت زمان هشــام بن حكم، در برابر او ايســتاد و او را به 
تقــوا دعوت نمود. زمانى كه هشــام وى را فرزند كنيز ناميد، زيد در 
پاسخ هشــام خود را فرزند حضرت فاطمه(س) معرفى كرد و گفت: 
«قد كانت ام إسماعيل امة الم اسحاق فلم يمنعه ذلك ان.بعثه اهللا نبيا 
و جعلــه العرب ابا فاخرج من صلبه خير البشــر محمداً(ص) فتقول 
لى هذا و انا ابن فاطمه و ابن على؟ (مســعودى، ابوالحســن على بن 
حسين بن على، مروج الذهب و معاون الجوهر، ج 3، ص 206 ). مادر 
اسماعيل كنيزى براى مادر اســحاق بود و اين واقعيت، اسماعيل را 
از ايــن كه خداوند او را به پيامبــرى برانگيزد منع نكرد و خداوند او 
را پدر عرب قرار داد و از صلب وى بهترين بشــر حضرت محمد(ص) 
را بــه دنيا آورد، پس تو به من فرزند كنيز مى گويى در حالى كه من 
فرزند فاطمه(س) و فرزند على(ع) مى باشــم؟! زيد در شوق يادگيرى 
آموزه هــاى فاطمى، خطبه حضرت فاطمــه(س) را از عمه اش زينب 
دختر امــام على(ع) فرا گرفــت و روايت كرد. (شــيخ عباس قمى، 

سفينةالبحار، ج 1، ص 578 ). 
زيد در معركه نبرد با بنى اميه و اهل شــام در كوفه «سوارى» از مردم 
شام از قبيله كلب را ديد كه به ميدان آمد و شروع كرد به ناسزا گفتن 
و دشــنام دادن و سب فاطمه زهرا(س) دختر پيامبر خدا(ص)، زيد كه 
سخنان وى را شنيد بشدت گريست، به گونه اى كه محاسن وى  تر شد 
و مكرر فرمود: «اما احد يغضب لفاطمه بنت رسول اهللا؟!...آيا يكى نيست 
كه براى فاطمه دختر پيامبر خدا خشــمگين شــود؟ آيا كسى نيست 
براى رسول اهللا خشــمگين گردد؟ آيا فردى نيست كه براى خدا خشم 
كند. ســعيد از اصحاب زيد آن مرد شــامى را شناسايى كرد و او را بر 
روى قاطرش با ضربه شمشير گردن زد، به گونه اى كه سرش پيش پاى 
قاطرش افتاد. زيد پيش وى آمد ميان دو چشــم او را بوســيد و گفت: 
به خدا انتقام ما را گرفتى، به خدا به شرف دنيا و آخرت و اندوخته هر 
دو رســيدى، اين قاطر را بردار كه من آن را به تو بخشيدم. ( ابوالفرج 

اصفهانى، مقاتل الطالبيين، ص 141 و ص 142 ). 
زيدبن على بن حسين(ع) فاطمه زهرا(س) را مادر خويش مى ناميد. 
جعفر بن زياد احمر گفته اســت: زيدبن على اين آيه را قرائت نمود: 
و كان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشــدهما و يستخرجا كنزهما 
( كهف، آيه 82 ) ســپس گفت: حفظهما اهللا بصالح ابيهما فمن اولى 
بحسن الحفظ منا؟ رســول اهللا جدنا و ابنته امنا و سيده نسائه جدتنا 
و اول من آمن به و صلى معه ابونا (شــيخ صدوق، االمالى، ص 263، 
شــيخ مفيد، ابوعبداهللا محمد بن محمدبــن نعمان عكبرى بغدادى، 
االمالى، مجلسى 3، ص 116، عالمه مجلسى، بحار االنوار، ج46، ص 
173 ). خداوند گنج آن دو كودك را به دليل صالح پدرشــان حفظ 
نمود؛ پس چه كســى سزاوارتر از ما در حســن حفظ است؟ پيامبر 
خدا(ص) جد ما، و دختر پيامبر مادر ما، و ســيده وسرور زنان جده 
ما، و نخستين كســى كه به پيامبر ايمان آورد و با پيامبر نمازگزارد 
پدر ماست. زيد فرزند شجاع امام سجاد(ع) و كاتب صحيفه سجاديه 
پــدر بود و در دفاع از امت و واليــت جهاد كرد. او امامزاده مجاهد و 
انقالبى اســت كه در راه پيامبر خدا واهل بيت قيــام نمود و وفادار 
به ارزش هاى الهى ماند تا شــهيد شد. شــخصيت انقالبى زيد اسوه 
حســنه براى پيروان اهل بيت اســت. زندگى زيد درس هاى بزرگى 
براى مجاهــدان در راه خدا دارد. بايد اين درس ها را شــناخت و از 

آن ها بهره بردارى نمود.

 معارف/ نازلى مروت  ضرورت وحدت مسلمانان 
در دوره معاصر زمانى بيشتر مورد توجه قرار گرفت 
كه زعيم حوزه هاى علميه شــيعه و مرجع تقليد 
شــيعيان ارتباط با االزهر به عنــوان نماد علمى 
اهل ســنت را در دســتوركار قرار داد و پايه گذار 
دارالتقريب در قاهره شــد. مجمع تقريب مذاهب 
اســالمى نيز ســال ها بعد در ادامه تحقق اهداف 
آيــت اهللا بروجــردى در ايران راه اندازى شــد تا 
مرجعى براى همدلى بين علماى شــيعه و سنى 
باشــد. تدبير رهبر معظم انقــالب در راه اندازى 
مجمع، آنجا اهميت مى يابد كــه در دوره اى كه 
گروه هاى تكفيرى با حمايت صهيونيسم در منطقه 
جنگ مذهبى به راه انداختند، علماى شــيعه و 
ســنى همراه با يكديگر در برابر آن ها ايستادند و 
گرچه سلفى ها و تكفيرى ها خود را منتسب به اهل 
سنت مى دانند، اما بزرگان اهل سنت از آن ها برائت 
جستند.  ريشه هاى انديشه تقريب در دوره معاصر 
را بايد در مصر و ايران جست. دانشگاه االزهر كه 
توسط دولت فاطميون مصر تأسيس شد، به دليل 
خطاى راهبــردى دولتمردان فاطميون در حفظ 
وحدت بين مسلمانان از مسير اعتدال خارج شد 
و در دوره ايوبيــان صورتى ديگر از افراط مذهبى 
را تجربه كرد، اما در ســال1789 ميالدى زمانى 
كه دولت فرانسه به مصر حمله كرد، اين علماى 
االزهر بودند كه پرچم قيام برداشتند و براى مقابله 
با استعمار فرانســه پيام وحدت سردادند. فراز و 
فرودهاى علمى و اجتماعى دانشــگاه االزهر مانع 

خاموش شدن چراغ علم در دانشگاه نشد. 
در دهــه 70 با نامه نگارى بين علماى شــيعه و 
ســنى برگ ديگرى در دفتر االزهر گشوده شد. 
در دوره اى كه آيت اهللا العظمى بروجردى زعامت 
حوزه علميه قم را عهده دار بود با اشــراف به توان 
علمى انديشــمندان االزهر و براى ايجاد گفتمان 
علمى و تقريبى با علماى مصر، شيخ محمدتقى 
قمى را به عنوان نماينده خود به مصر فرستاد تا 
پيام شفاهى آيت اهللا را به شيخ مجيد سليم(شيخ 
االزهر) برســاند. اين پيام موجب ايجاد مكاتبات 
فراوانى بين قم و االزهر شــد و زمينه تأســيس 
دارالتقريب را فراهم ساخت. به دنبال اين تماس ها 
دانشگاه االزهر براى نخستين بار در تاريخ پيدايش 
خــود در روز عاشــورا مجلس بســيار مجلل و 

با شكوهى براى عزاى امام حسين(ع) بر پا كرد. 
پس از درگذشت شيخ مجيد سليم، شيخ شلتوت 
زعامت دانشگاه االزهر را به عهده گرفت. وى كه از 
افراد عالقه مند به اتحاد امت اسالم و داراى ديدى 
عميق در مســائل تقريبى بود، ارتباط نزديكى با 
آيت اهللا بروجردى برقرار كرد و طى نامه اى ايشان 

را «برادر معظم» خود خطاب كرد. 
تأسيس دارالتقريب بين مذاهب اسالمى در مصر 
نقش عمده اى در هماهنگى فَِرق مختلف اسالمى 
داشت. نخستين گام مهم در راه تقريب، تدريس 
فقه مذاهب اســالمى شيعه و ســنى در دانشگاه 
االزهر بود. صدور فتواى جــواز پيروى از مذهب 
اهل بيــت(ع) و فقه جعفــرى در روز ميالد امام 
صادق(ع) توسط شيخ محمود شلتوت ديگر اقدام 
مهمى بود كه مى توان از ثمرات تقريب دانســت. 
در همين زمينه مرحوم حجت االسالم والمسلمين 

على دوانى مى گويد: «آيت اهللا بروجردى از تأسيس 
و توسعه دارالتقريب حمايت كرد، ايشان در درس 
خارج فقه خود در بعضــى مواقع فتاواى علماى 
عامه را بيان مى كرد و مى فرمود مسير تاريخ فقه 
اسالمى با مطالعه در فتواى علماى عامه روشن تر 

مى شود». 
پس از درگذشت آيت اهللا بروجردى و شيخ محمود 
شــلتوت، دارالتقريب ديگر به اقتدار گذشته خود 
بازنگشت و مانند خاطره اى مبهم در ذهن تاريخ 
باقى ماند.  اما ماجراى وحدت مســلمانان پس از 
پيروزى انقالب اسالمى از تيررس نگاه بنيانگذار 
جمهورى اســالمى دور نماند. امام خمينى(ره) با 
تعيين هفته وحدت در ايام ميالد رسول خاتم(ص)، 
بار ديگر اهميت تقريب مذاهب اسالمى را گوشزد 
كرد. اين رويداد فرهنگى- سياسى در سال 69 با 
تأســيس مجمع جهانى تقريب مذاهب اسالمى 

رنگ و بوى ديگرى به خود گرفت.
 

 گام هاى مهم شيخ وحدت
17مهر ســال1369 شمســى به دنبال برگزارى 
چهارمين كنفرانس وحدت اسالمى كه با حضور 
جمعى از انديشمندان جهان اسالم ازسوى سازمان 
تبليغات اســالمى در تهران برگزار شد، آيت اهللا 
خامنه اى دســتور تشكيل مجمع جهانى تقريب 

مذاهب اسالمى را صادر كردند. 
آيت اهللا محمد واعظ زاده خراسانى(ره) نخستين 
دبيركل مجمع جهانى تقريب مذاهب اســالمى 
بود كه در دوره رياست خود توانست نقش استاد 
خود، آيت اهللا العظمى بروجردى را بخوبى ايفا كند 
و علماى اهل ســنت و شيعه را زير پرچم وحدت 
گردهم آورد. آيت اهللا واعظ   زاده خراسانى را پيش از 
آنكه تنها يك عالم دينى درگوشه يك پژوهشكده 
باشــد، با انديشــه هاى تقريبى اش مى شناسيم. 

انديشــه هايى كه از او يك عالم روشنفكر دينى 
در زمينه وحدت ساخته بود و همه علماى جهان 
اســالم او را با همين اوصاف مى شناسند و هنوز 
هم شاهد آثار و بركات وجودى آيت اهللا بروجردى 

هستيم. 

  نقش مرحوم واعظ زاده 
درپيشبرد  اهداف «تقريب»

آيت اهللا محمدعلى تسخيرى در اين خصوص به 
خبرنگار قدس مى گويــد: «تحوالتى كه مرحوم 
آيت اهللا بروجــردى ايجاد كردنــد، خيلى بزرگ 
اســت. مرحوم آيت اهللا واعظ زاده نقش مهمى در 
حوزه تقريب كه از عالقه مندى هاى مهم آيت اهللا 
بروجردى بود، داشتند. به همين دليل از ايشان به 
عنوان «صاحب سّر آيت اهللا العظمى بروجردى» در 
بحث وحدت ياد مى شود». دوران مديركلى آيت اهللا 
برمجمع جهانى تقريــب مذاهب از با بركت ترين 

ادوار براى وحدت اسالمى بوده است.
آيت اهللا تســخيرى با بيان اينكه خدمات آيت اهللا 
در حوزه تقريب موجب شد تا به چهره بين المللى 
تبديل شــود، مى افزايد: «ايشان معتقد به ارتباط 
با شــخصيت هاى اهل ســنت بودند ســفرهاى 
جامعى داشتند و گزارش هاى خوبى را ارائه دادند 
شخصيت هايى را از االزهر و قطر و سعودى دعوت 
كردند، كنفرانس وحدت بر پا كردند، از كشورهاى 
زيادى ديدار كردند، عضو اتحاديه جهانى علماى 
اسالم، مجمع جهانى فقه اسالمى بودند و در بعثه 
حج سال ها شركت كردند. به همين دليل بسيار 
شناخته شده بودند و مراودات خوبى با علماى اهل 
سنت در حوزه تقريب داشتند. تأسيس دانشگاه 
مذاهــب يكى از صفحات طاليــى حيات علمى 
آيت اهللا واعظ زاده اســت. اين كار بزرگى بود كه 
موجب خنثى شدن شــبهات دشمن در زمينه 

وحدت عليه ما بود. 

 تكفيرى ها، ابزار صهيونيسم 
در ايجاد جنگ مذهبى 

خاورميانــه بــه عنــوان منطقه طاليــى جهان، 
رنگين كمانى از نژاد، قوميت، زبان و اديان گوناگون 
اســت؛ منطقه اى كــه از آن به عنوان نخســتين 
خاستگاه تمدن و نخستين مركز قانون گذارى دنيا 
ياد مى شــود. خاورميانه از ميانه قرن بيستم، مركز 
توجه جهانى و شايد حساس ترين منطقه جهان از 
نظر راهبردى، اقتصادى، سياســى و فرهنگى بوده  
و مكان كشــمكش هاى درازمدت اعراب و اسرائيل 
است. خاورميانه زادگاه اديان مهمى چون يهوديت، 
مسيحيت، اســالم، و اديان غيرابراهيمى مثل دين 
زرتشــتى، آيين مهر و مانوى است. درحال حاضر 
بيشترين ســاكنان اين منطقه مسلمان هستند و 
كشــورهاى مســلمان صاحب ثروت عظيم نفت، 
گلوگاه هاى مهم دريايى، تنگه ها و آثار فرهنگى به 

جا مانده از تمدن پيشين بشرى است. 
به همين دليــل اين منطقه همــواره مورد توجه 
كشــورهاى استعمارگر بوده است، اما در چند دهه 
اخير رويكرد استعمار غربى از جنگ عليه كشورهاى 
منطقه به ايجاد جنگ هاى نيابتى و مذهبى تغيير 
و ســاكنان اين منطقه را گرفتار خود كرده است. 
ظهور و بروز گروه هاى تكفيرى شيعه و سنى يكى از 
مهمترين گام هايى است كه براى ايجاد اختالف بين 
مسلمانان برداشته شده است. ماموستا دكتر عابد 
نقيبى از علماى تقريبى اهل سنت در گفت وگو با 
خبرنگار قدس به خطرات جريان تكفيرى اشــاره 
كرده و مى گويد: «شــبكه هاى ماهــواره اى مذهب 
عليه مذهب براى رسيدن به همين هدف تأسيس 
شده است. برخى از عالمان هم آگاهانه و ناآگاهانه 
در اين شبكه ها حاضر مى شوند و به مذهب ديگرى 

توهين مى كنند. اين درحالى اســت كه اين گونه 
رفتارهــا خالف نص صريح قرآن اســت، برخى از 
منبرى هاى شيعه يا سنى با يك حرف توهين آميز 
در ســخنرانى هاى خود آتش نفــاق و تخم كينه 
مى كارند كه درمان آن قابل جبران نيســت. كافر 
دانستن مسلمانان از هر مذهبى كه باشند، توسط 
افراد لندن نشين جز براى ايجاد فتنه در امت رسول 
اهللا(ص) نيســت. براى رفع اين فتنه، بايد به سيره 
نبوى و بــزرگان دين عمل كنيم. حضرت على(ع) 
نمونه بارز وحدت است. سيره امام حسين(ع) نمونه 
ديگرى از اهميت وحدت است». عضو مجمع علماى 
مســلمان با اشاره به تدبير رهبر انقالب در تحكيم 
وحدت اســالمى مى افزايد: «فتــواى رهبر معظم 
انقالب در حرمت توهين به همسران پيامبر(ص) و 
صحابه و مزدور دانستن كسانى كه در مسير توهين 
كردن به مقدسات اهل سنت قرار گرفته اند، نشان 
دهنده توجه ويژه ايشان به وحدت است. كسانى كه 
به اين فتواى رهبرى عمل نمى كنند، ضد اسالم و 
وحدت اسالمى هستند و درراستاى منافع دشمنان 
اسالم گام برمى دارند و پياده نظام استكبار هستند».

 ديپلماسى وحدت 
حجت االســالم دكتر يحيى جهانگيرى سهروردى 
نيز با بيان اينكه تدبير امام در تعيين هفته وحدت 
و اقدام رهبرى در تأســيس مجمع تقريب موجب 
شد تا امروز ما شاهد شكست پروژه اختالف افكنى 
تكفيرى ها در منطقه باشــيم، مى گويد: ما بايد در 
جهان اســالم مركز رصد، ديده بانى و آينده پژوهى 
تأسيس كنيم تا تيرهاى رها شده ازسوى صهيونيسم 
و غرب به نام شيعه يا سنى بر بدنه اسالم وارد نشود. 
مديــركل ارتباطات علمى- بين المللى دانشــگاه 
مذاهب اســالمى «ديپلماســى وحدت» را تنها راه 
رسيدن به نقطه مطلوب تقريب دانسته و مى افزايد: 
نهادهايــى مثل مجمع جهانــى تقريب مذاهب و 
دانشگاه اديان و مذاهب بايد بدنه ديپلماسى داشته 
باشــند تا در ارتباط با جهان اســالم بخوبى عمل 
كنند.  جذب دانشجو از مليت هاى مختلف، حمايت 
آكادميك از مســلمانانى كه دغدغه تقريب دارند و 
تربيت دانشمندان دغدغه مند مى تواند، نمونه موفقى 
از ديپلماسى وحدت باشد كه در جمهورى اسالمى 

رخ داده است و بايد تقويت شود.

 مهم ترين راه جلوگيرى از فتنه مذهبى
درحالى كه تنها پس از يك ســال از آغاز رهبرى 
آيت اهللا خامنه اى و در گيرودار مشكالت كشور، ايشان 
تأسيس مجمع جهانى تقريب مذاهب را در دستور 
كار قرار مى دهند، بايد نسبت به جريان هاى افراطى 
شيعه و ســنى كه آرامش كشور و منطقه را هدف 
برنامه هاى خود قرار داده اند، بى تفاوت نبود و براى 
جلوگيرى از فتنه مذهبى دركشور مانع فتنه انگيزى 
هر فرد يا جريانى شد. براى مقاومت در برابر برنامه 
نهايى استكبار و صهيونيسم كه راه انداختن جنگ 
مذهبى در ايــران و منطقه اســت نيازمند جهاد 
عالمــان و به تعبير دكتر جهانگيرى ســهروردى 
ما به «حاج قاســم» هاى آكادميك و فرهنگى نياز 
داريم تــا تفكر تكفيــرى غيرمتمركــز را از بين

 ببرند.

آيت اهللا تسخيرى:  

تأســيس دانشــگاه مذاهب يكى 
از صفحــات طاليــى حيــات علمى 
آيت اهللا واعظ زاده است. اين كار 
موجب خنثى شدن شبهات دشمن 

در زمينه وحدت عليه ما بود

ماموستا  نقيبى:

برخــى از منبرى هــاى شــيعه يــا 
ســنى با يك حرف توهين آميز در 
ســخنرانى هاى خود آتش نفاق و 
تخم كينــه مى كارند كه درمان آن 

قابل جبران نيست

دكتر سهروردى:

ما بايد در جهان اسالم مركز رصد، 
ديده بانى و آينده پژوهى تأسيس 
كنيم تا تيرهاى رها شده ازسوى 
صهيونيســم و غرب به نام شيعه 
يا سنى بر بدنه اسالم وارد نشود

معارف

به بهانه سالگرد تأسيس مجمع تقريب مذاهب، آيت اهللا تسخيرى، ماموستا نقيبى و دكتر سهروردى در گفت و گو با قدس از تاريخچه اين نهاد مى گويند

ريشه هاى تقريب از قم تا قاهره

تا اربعين

معارف: روز اول ماه صفر ســال61 هجرى قمرى، روزى 
است كه اسراى كربال به همراه سرهاى شهيدان واقعه كربال 

وارد دمشق، مقر حكومت يزيد بن  معاويه شدند.

 منازل عبورى كاروان اسرا از كوفه تا شام
بعد از واقعه عاشــورا خانواده حضرت سيدالشــهدا(ع) به 
اسارت درآمده وعبيداهللا  بن  زياد سر بريده امام حسين(ع) 
را به زحربن قيس داد و به شام فرستاد و به دنبال آن ها زين 
العابدين(ع) را زير غل و زنجير قرار داده و دســت به گردن 
بسته و اهل بيتش را بر شتران برهنه سوار كرده و روانه كرد.
لشــكر ابن زياد كاروان اسرا را هنگام حركت به سوى شام 
از شــهرها و روستاهاى بسيارى عبور دادند. منازل عبورى 
كاروان اســرا از كوفه تا شام بدين شــرح است: قادسيه، 
شــهرتكريت، منزل كحيله، منزل جهنيه، منزل موصل، 
منزل نصيبين، شهر حلب، شــهر سرمدين، منزل حّران، 

منزل اندرين، معرة النعمان، شيزر، قلعه كفر طاب، سيبور، 
منزل حماة، شهر حمص، شهربعلبك، صومعه راهب و شهر 

عسقالن. پس از اين منازل اسرا به شهر شام رسيدند.

 ورود اهل بيت(ع) به شام
با خبر رســيدن اســراى اهل بيت(ع) به شهر دمشق، يزيد 
احكامى را اجرا كرد از جمله آن  احكام اين بود: جارچيان در 
شهر جار زدند سرهاى بريده و زنان و اطفال كسانى به شهر 
وارد مى شوند كه دشمنان ما بوده و به قصد براندازى حكومت 
عازم عراق بوده اند، كه خليفه زمان ابن زياد آن ها را كشــته 

است. هركس خليفه را دوست دارد امروز بايد شادى كند.

شاميان نيز سنگ تمام گذاشــتند وبخوبى دستور حاكم 
را انجام دادند. بــر فراز بام هاى خانه ها بيرق هاى رنگارنگ 
برافراشتند و در هر معبرى بساط شراب پهن شد. همه مردم 
به يكديگر تبريك مى گفتند. مردم شهر لباس هاى رنگارنگ 

پوشيدند و خود را آراستند.
آواز شــادى آوازخوانان بلند بود و مردم گروه گروه، شادى 
كنان به سوى دروازه شهركوفه  رفتند و عده اى از شهر خارج 
شده بودند. در اين روز بود كه اهل بيت(ع) را كه مصيبت 
زده و داغدار بودند، همراه با نيزه  دارانى كه سرهاى مطهر 

شهدا را حمل مى كردند، به دمشق وارد كردند.
ام كلثوم به شمر (لعنة  اهللا عليه) فرمود: ما را از دروازه اى وارد 

دمشق كنيد كه مردم كمترى آنجا باشند تا چشم هايشان 
به نواميس جلب نشود. شمر نيز برخالف گفته آن حضرت، 
اســرا را به همراه نواميس رسول خدا از شلوغ  ترين دروازه 

شهر وارد دمشق كرد.
مردم با ديدن خاندان نبوت، دهان به ناســزا گشودند و اهل 
بيتى كه براى نجات اســالم به اسارت گرفته شده بودند را 
خارجى ناميدند. طبق برخى روايات، اهل بيت(ع) را سه روز 
در دروازه شهر دمشق نگاه داشتند و سپس وارد شهر كردند.

مدتى كه اســيران در شــام اقامت داشــتند رويدادهاى 
مهم تاريخى به وقوع پيوســت كه از همه مهم تر مى توان 
به درگذشــت دختر خردسال امام حســين(ع) در خرابه 
شــام، مناظره حضرت زينب(س) و ديگر افــراد خانواده 
سيدالشهدا(ع) با يزيد و خطبه به يادماندنى امام سجاد(ع) 
در حضور يزيد، درباريان و اهالى دمشــق در مسجد اموى 

اشاره كرد.

امروز سالروز ورود اهل بيت به شام است

با كاروان نيزه...

حجت االسالم دكتر محمدرضا جواهرى 
عضو هيئت علمى دانشگاه فردوسى مشهد  



گرشاسبى: از واگذارى پرسپوليس
 به ايرانسل بى خبرم

فارس: مديرعامل باشگاه پرسپوليس در مورد واگذارى پرسپوليس  به شركت 
ايرانسل  تصريح كرد: من چنين مسئله اى نشــنيدم و بايد اين موضوع را از 
وزارت ورزش و جوانان پيگير شويد چرا كه متولى باشگاه پرسپوليس  وزارت 
ورزش است. البته من درباره اين مسئله دقيق نمى دانم اما تا جايى كه مى دانم 
ايرانسل يك شركت خصوصى است كه شريك يك شركت در آفريقاى جنوبى 

به حساب مى آيد.

زمان ديدار استقالل - سايپا 
در جام حذفى 

ورزش: كميته مسابقات اعالم كرد ديدار دو تيم استقالل و سايپا در مرحله 
يك  هشتم جام حذفى روز پنجشــنبه 10 آبان  در ورزشگاه آزادى در ساعت 
16:45 برگزار مى شود.همچنين اصالحيه برنامه هفته نهم ليگ برتر به شرح 

زير اعالم مى شود: 
پنجشنبه 26 مهر 97 

پديده مشهد - فوالد خوزستان 
جمعه 27 مهر
سايپا - استقالل 

ماشين سازى تبريز - نفت  مسجدسليمان
سپيدرود رشت - ذوب آهن اصفهان

سپاهان - نساجى  مازندران
استقالل خوزستان - پارس جنوبى جم

شنبه 28 مهر  
صنعت نفت آبادان - تراكتورسازى تبريز

زمان مسابقه پرسپوليس - پيكان متعاقبا اعالم مى شود. 

لقب جديد و جالب براى بيرانوند
ورزش:  اكانت رسمى توييتر ليگ قهرمانان آسيا با پخش تصاويرى از عملكرد 
عليرضا بيرانوند در ديدار پرسپوليس برابر السد از او با عنوان «دست هاى امن» 
ياد كرد.اين  در حالى است كه طى يكى، دو روز گذشته اخبار غير رسمى مبنى 
بر نامزد شدن دروازه بان پرسپوليس و تيم   ملى براى كسب عنوان «مرد سال 

فوتبال آسيا» منتشر شده است.

بازگشت شايان مصلح 
به تمرين پرسپوليس

ورزش:  مدافع تيم فوتبال پرسپوليس پس از چند روز غيبت در تمرين تيمش 
حاضر شد. شايان مصلح كه پس از حواشى كه پيرامون اظهاراتش برايش به 
وجود آمده بود، چند روز نتوانست در تمرين پرسپوليس حاضر شود، با حل 
مشــكل صبح ديروز در ورزشگاه شهيد كاظمى حاضر شــد و با پرسپوليس 

تمرين كرد. 

مهدى خانى: 
حيف است پديده دچار مشكل شود

ورزش:   مهدى مهدى خانى ، بازيكن تيــم پديده در مورد وضعيت اين تيم، 
اظهار داشت: خوشبختانه تيم خوب و يكدستى داريم و كادر فنى خوبى هم 
باالى سر تيم ما قرار دارد. البته مشــكالتى وجود دارد و مسئوالن باشگاه در 
تالش هستند تا مشكالت مالى برطرف شود. قبل از بازى با فوالد پرداختى به 
ما انجام شد اما ما از سال گذشته و امسال طلبكاريم اما به هر حال مدير باشگاه 
هم تالش مى كند تا مشكالت حل شود و حيف است كه پديده دچار مشكل 
شــود چرا كه در ليگ برتر و جام حذفى نتايج خوبى گرفتيم و اميدواريم كه 

شرايط بهتر شود.

بازى تيم ملى فوتسال با برزيل لغو شد
ورزش:   دو بازى تداركاتى تيم ملى فوتسال با دستور رئيس فدراسيون فوتبال 
لغو شد. تيم ملى فوتسال ايران قرار بود در آبان ماه دو ديدار دوستانه با تيم ملى 

فوتسال برزيل داشته باشد كه اين دو بازى لغو شد.
برگزارى اين دو بازى مــورد موافقت كميته فنى و شــوراى برون مرزى 
قرار گرفته بود اما روز گذشــته بعد از كش و قوس هــاى زياد در رابطه با 
برگزارى اين دو بازى، در نهايت به دليل شرايط اقتصادى از سوى مهدى 

تاج لغو شد.

امروز؛ تشييع پيكر مرحوم شفيع
ورزش:    بهرام شفيع مجرى «ورزش و مردم» قديمى ترين برنامه ورزشى 
ايران و يكى از گزارشگران اصلى مســابقات فوتبال در دهه هاى شصت و 
هفتاد، سه شــنبه شــب از دنيا رفت. او همزمان رئيس فدراسيون هاكى 
هم بود. به گزارش روابط عمومى فدراســيون هاكى پيكــر مرحوم بهرام 
شفيع روز پنجشنبه 19 مهرماه از ســاعت 10 صبح از درب مسجد بالل 

صداوسيما تشييع مى گردد. 

ضد حمله
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پل پوگبا: شايسته توپ طال نيستم
ورزش: نام پل پوگبا هم در ميان 30 بازيكن منتخب براى فتح توپ طال قرار گرفته 
اســت، با اين حال او اعتقاد دارد شايسته اين عنوان نيســت ولى دوست دارد يك 
فرانسوى توپ طال را به دست آورد. اودر اين باره گفته است: خواه گريزمن جايزه را 
ببرد يا امباپه يا واران، هر يك از آن ها بيشتر از من شايسته فتح اين عنوان هستند. 
نمى توانم يكى را از ميان اين سه نفر انتخاب كنم ولى از صميم قلبم مى خواهم يكى 
از آن ها اين عنوان را بدست آورد. حتى مى تواند كانته هم باشد. خودم را شايسته 

بردن اين جايزه نمى دانم.

بدترين شروع فصل اميرى
ورزش:  سايت روزنامه «دامگا»نوشــت: وحيد اميرى كه در تابستان اخير به عنوان بازيكن آزاد از 
پرسپوليس به ترابزون اسپور پيوست، بدترين عملكردش در پنج هفته ابتدايى تمامى دوران حرفه اى 
خود را به نمايش گذاشته است. اين بازيكن باتجربه پيش از اين در هيچ پنج هفته ابتدايى از تمامى 
دوران حرفه اى خود، در گلزنى ناكام نبوده است. وحيد اميرى كه در پى اليى 
انداختن به جرارد پيكه در جام جهانى 2018 راهى 
ترابزون اسپور شد، در پنج بازى اولش در 
اين تيم تركيــه اى نه موفق به 
گلزنى شــده و نه پاس 
ســاخته  گل 

است.

 قربانى انحالل 
سيد محمد موسوى پس از سه فصل حضور در بانك سرمايه باتوجه به انحالل اين تيم 
تصميم به بازى در تيم ديگرى گرفت، در اولين روزهاى نقل وانتقاالت به شهردارى 
اروميه پيوست؛ اما باتوجه مشكالت اين تيم و انحالل آن باشگاه قراردادش را با آن 
تيم فسخ كرد. او كه ســابقه 11 قهرمانى در ليگ برتر دارد و از اين حيث ركورددار 
مى باشد، ازسال 85 تا 97 به صورت متوالى و فقط به جز سال 90 درهرتيمى بوده، 

آن تيم به مقام قهرمانى رسيده است.

ويدال: در بارسلونا خوشحال نيستم
ورزش: ويدال در تابستان امسال از بايرن مونيخ به بارسلونا پيوست، اما هنوز نتوانسته 
است خود را به ارنستو والورده اثبات كند. او كه در ديدار آخر بارسلونا مقابل والنسيا 
كه با نتيجه 1-1 به پايان رسيد، در تركيب اصلى حضور نداشت گفت: من خوشحال 
نيستم، اما اگر مشكلى داشته باشم، مستقيما به سرمربى مى گويم. چگونه مى توانم 
خوشحال باشم زمانى كه بازى نمى كنم؟ من كسى هستم كه هميشه جنگيده ام، 
در بهترين تيم ها حضور داشته ام، جام هاى زيادى فتح كرده ام و حاال مى خواهم با 

بارسلونا به اين عنوان برسم. من از نظر فيزيكى سالم هستم.

هفته سيزدهم ليگ برتر فوتسال 
مدعيان اميدوار به 
توقف گيتى پسند  

ورزش: هفته سيزدهم ليگ برتر فوتسال امروز با انجام هفت 
ديدار در شهرهاى مختلف برگزار مى شــود كه گيتى پسند 
صدرنشــين جدول رده بندى در اهواز ميهمــان تيم حفارى 
خواهد بود، مس سونگون ميزبان آذرخش بندرعباس است و 
فرش آراى مشهد به ميهمانى ارژن در شيراز مى رود. فرش آرا 
كه هفته گذشته پس از سه هفته پيروزى مقابل مدافع عنوان 
قهرمانى در مشهد شكســت خورد اميدوار است در اين بازى 
خارج از خانه به پيروزى برســد و در صــورت نتيجه نگرفتن 
ديگر مدعيان تا رده ســوم جدول باال بيايــد. ديدار حفارى و 
گيتى پســند هم براى ديگر مدعيان مهم خواهد بود؛ چرا كه 
در صورت توقف گيتى پسند در اهواز تيم هاى مس و شهروند 
سارى در صورت پيروزى برابر حريفانشان اين فرصت را دارند 
تا در پايان هفته سيزدهم فاصله امتيازى شان را با صدر جدول 

به حداقل برسانند. 
برنامه كامل بازى هاى هفته سيزدهم:

پنجشنبه 19 مهرماه
پارسيان شهر قدس - سوهان محمدسيما قم
مس سونگون ورزقان - آذرخش بندرعباس

مقاومت البرز -  شهردارى ساوه
لبنيات ارژن شيراز - فرش آرا مشهد

حفارى اهواز - گيتى پسند
شهروند سارى - سن ايچ ساوه
اهورا بهبهان - مقاومت قرچك

 ورزش : سيدمحمد موســوى بدون تيم ماند! اين 
خبر باورنكردنى اســت؛ اما صحــت دارد. بازيكن 
باتجربه تيم ملى واليبال كــه در يك دهه اخير 
يكى از موثرترين بازيكنان واليبال ايران بوده و 

حضور ثابت در بازى هاى ملى داشته، ترجيح 
داده با شرايط فعلى در هيچ تيم باشگاهى 
به ميــدان نرود. پيرامون ايــن تصميم با 
ســيدمحمد موســوى،يكى از بهترين 
«سرعتى زن» هاى  دنيا  همكالم شديم. 
اين بازيكن 31 ساله با نارضايتى درباره 

وضعيت ليگ ايران صحبت مى كند.
 *تصميم كبرى

با شرايطى كه وجود دارد، تصميم 
گرفتم در اين فصل بازى نكنم. شايد 

هم از نظر مالــى و هم از نظر فنى اين 
هايــى تصميم به ضررم باشد؛ اما بعد از بررسى 

رسيدم. متاسفانه شرايط خيلى كه روى پيشنهاداتم داشتم، به اين تصميم 
به هم ريخته اســت و با اين وضعيت ترجيح مى دهم بيرون باشــم تا فصل بعد كه 
ببينم چه اتفاقى مى افتد! البته سعى مى كنم از نظر بدنى با انجام تمرينات شخصى 

بتوانم وضعيت خوبى داشته باشم و از بقيه عقب نيفتم.
*عدم توافق با خارجى ها

تيم هاى داخلى كه نــه وضعيت جالبى دارند و نه از نظر مالى پيشــنهادهاى خوبى 
مى دهند. اخيرا از تيم هالك بانك تركيه هم پيشنهاد داشــتم؛ اما شرايط مناسبى 
براى من نبود و به هميــن خاطر نپذيرفتم. البته من قبل از شــروع بازى هاى ملى 
پيشنهادهاى خوبى از اروپا داشتم؛ اما فكر نمى كردم كه شرايط اينطور پيش برود؛ 

وگرنه آنها را قبول مى كردم.

*در انتظار پيشنهاد جديد
فعال نمى دانم كه آينده چه اتفاقى مى افتد. شايد در نيم فصل پيشنهاد خوبى 
از تيم هاى خارجى رسيد و توانســتم در نيم فصل دوم بازى كنم. به هر حال 
پيش بينى اين را كرده ام كه تا آخر فصل به ميدان نروم؛ اما از نظر بدنى بتوانم 

خودم را حفظ كنم.
*اوضاع خراب ليگ

واقعا وضعيت ليگ ايــران خوب نيســت. هم از نظر مالى و هم ســطح 
كيفى و زمانبندى رقابت ها تصميمات عجيبى گرفته شــده اســت. چرا 
مى خواهند بى جهت يك ليگ بى كيفيت را تا ارديبهشت ماه سال آينده 
ادامه بدهند؟ مطمئن باشــيد تا آخر مســابقات 10 تيم هم در ليگ برتر 
باقى نمى مانند و يكى، يكى تيم هايى كه بدون برنامه وارد شــدند، كنار 
مى كشــند. هر تيمى كه 100 ميليون ورودى مى دهــد، نبايد به همين 

راحتى وارد ليگ شود.
*سوء استفاده باشگاه ها

متاســفانه بازيكنان ملى پوش هم با قراردادهاى پايين به تيم هاى مختلف 
رفتند. اين اخبار و وضعيت اقتصادى كشــورمان بــه گوش خارجى ها هم 
مى رسد. تيم هاى خارجى هم پيشنهاداتشــان را به بازيكنان ايرانى پايين 
مى آورند. من ســال قبل از تركيه 300 هزار يورو پيشــنهاد داشتم؛ اما 
امســال چون مى دانند بازيكنان ايرانى مجبور هستند با رقم هاى پايين 
قرارداد ببندند، پيشنهادشــان را پايين آوردند. من هم مجبور نيستم و 

به همين خاطر نرفتم.
*باقى ماندن در تيم ملى

تيم ملى براى من اهميت دارد و هميشه هم با تمام وجود  براى تيم ملى بازى 
كردم. با اين حال وقتى تصميم گرفتم كه در ليگ برتر بازى نكنم، به اين فكر 
نكردم كه تيم ملى را از دست بدهم يا خير. اگر به من نياز داشتند كه سال آينده 
دعوت مى شوم و سعى مى كنم مثل هميشه آماده باشم. اگر هم نه كه مشكلى 
ندارم و به ليگ سال آينده فكر مى كنم. تصميم با خودشان است كه مرا در تيم 

ملى بخواهند يا خير. 

امين  غالم نژاد: با وجود اين كه در پارى  ســن  ژرمن  
كاوانى مهاجم نوك اســت و پيش بينى مى شود  كه اين 
بازيكن گل هاى بيشترى به ثمر برساند اما  در فصل جارى 
شرايط تغيير كرده است. نيمار و امباپه هر كدام توانسته اند 

بعد از  گذشت 9 هفته از فصل جديد ليگ 
فرانسه هشــت گل به ثمر برسانند تا در 
صدر جدول بهترين گلزنان قرار گيرند.  
اين در حالى اســت كه كاوانى به عنوان 
مهاجم نوك تنها پنج گل به ثمر رسانده 

است.
*حذف نرم كاوانى

نيمــار و امباپه  به صورت نرم و بى ســر 
و صدا در حــال حذف كــردن كاوانى 
هستند. در فصل جارى نيمار 25 درصد 
از پاس هاى خود را به امباپه  داده اســت 
اين در حالى است كه او تنها پنج درصد 
از پاس هاى خود را به كاوانى داده است. 

درباره امباپه  هم شرايط اينگونه اســت تا جايى كه اين 
بازيكن جــوان 31 درصد از پاس هاى خــود را به نيمار 
مى دهد  و تنها پنج درصد از پاس هايش را به كاوانى داده 
اســت و اين به خوبى نشــان مى دهد  كه هم نيمار و هم 
امباپه به دنبال حذف كردن كاوانى در خط حمله هستند. 

پارى  سن  ژرمن شروعى توفانى در فصل جارى داشته است 
و در هر 9 بازى خود به پيروزى رسيده است. 

*توفان امباپه
اين هفته كيلين امباپه در يكى از عالى ترين نمايش هاى 

انفرادى چند فصل اخير فوتبال اروپا، در 13 دقيقه چهار 
بار دروازه ليون را باز كرد. او حاال در 19 ســالگى 67 گل 
براى موناكو، پارى سن ژرمن و فرانسه زده است. اين آمار 
براى ليونل مسى در همين سن تنها 20 گل بود. مسى تا 
19 سالگى يك هت تريك داشت و امباپه دو تا، به عالوه 

يك چهار گل در يك بازى.
در 19 ســالگى هيچكدام از ســتاره هاى دنياى فوتبال 
آمارى حتى نزديك به امباپه هم نداشتند، البته بدون در 
نظر گرفتن سطح ليگى كه او در آن بازى مى كند و قدرت 

مطلقه پارى سن ژرمن در اين ليگ. 
*زير سايه نيمار؟

فرانسه امشــب در ديدارى دوستانه در شهر 
گنگان ميزبان ايســلند است و سه شنبه بعد 
در پاريس، در ليگ ملت هاى اروپا، به جدال 
آلمان مى رود. بايد ببينيــم امباپه براى اين 
بازى هاى ملى چه روحيه اى خواهد داشــت. 
مسئله اينجاست كه با وجود تمام درخشش 
او در باشگاهش، امباپه هنوز احساس مى كند 
ستاره اول پارى سن ژرمن نيمار است. در تيم 
ملى اما شــرايط متفاوت است و او خودش را 
ســتاره اول مى داند، نكته اى كــه در تمرين 
دوشنبه هم كامال مشخص بود. امباپه به عنوان 

نفر اول مى درخشيد و پشت سرش پوگبا بود.
به هر سو انگار هر ماه كه مى گذرد امباپه به سطح جديدى 
از فوتبالش مى رسد. انگار هيچ سقفى براى پيشرفت او جز 
آسمان وجود ندارد. البته كه قبل از چهار گلى كه به ليون 

زد هم اين را مى دانستيم.

اعجوبه جوان فرانسوى تمام آمارها را از آن خود مى  كند
«امباپه» و«نيمار » عليه «كاوانى»

بهروز فرهمند: يكم. افسوس ! خيلى زود بود. ... اين كه در هفدهمين 
روز از نخستين ماِه فصِل پاييز، «بهرام شفيع» را از دست بدهيم، بسى 
افسوس و دريغ و درد دارد.  ... انســاِن نازنين و مشتى اى كه براى چند 
نسل از ايرانى ها خاطره ساخت و بسيارى از تلخ و شيرين هاى ورزش را با 

صدا و گزارش هايش به ياد مى آوريم. ... خدايش بيامرزد.
دوم. براى من و هم نسالنم، برنامه 
هفتگِى «ورزش و مــردم» كه آقاى 
«شــفيع» اجرا و تهيه اش مى كرد 
چيزى فراتر از يك برنامه ورزشــى 
بود. در روزگاِر تلوزيوِن دوشبكه اى، 
همين «ورزش و مردم»بهرام شفيع 
در كناِر «درس هايى از قران» حاج 
آقا قرائتى و «ديدنى ها»ى اســتاد 
جالل مقامى، ســه برنامه هفتگى 
بودند كه ما را به رسانه تلوزيوِن آن 
روزگار، پيوند مــى داد.  ... و در اين 

ميان، برنامه هفتگِى «ورزش و مردم» 
بود كه سبب مى شد، ســرزنِش پدر را به جان بخرم و تا پاسى از شب، 

بيدار بمانم.  
سوم. سِن نســِل ما قد نمى داد كه گزارش هاى استاد عطا بهمنش و 
مجيد وارث را ببيند اما اين گزارش هــاى فوتبالِى كيومرث صالح نيا و 
بهرام شفيع و جهانگير كوثرى و بعدترها عباس بهروان و اسكندر كوتى 
بود كه به فوتبال، جان مى داد. در آن روزگار از عادل و جواد و مزدك و 

پيمان و اينترنت، هنوز خبرى نبود. 
چهارم. اصطالح هاى ابداعِى بهرام شــفيع را - به وقت گزارش هاى 
فوتبالى اش- دوست داشــتم. نمى دانم درباره شان از پيش فكر كرده 
بود يا اين كه در لحظه مى ساخت شان اما هر چه بود، در ذهِن مخاطِب 
تلويزيونى، تصويرســازى مى كرد و گاه، باِر طنز و متلك هم بر دوش 

داشت و خنده بر لب مى نشاند.  
پنجم.  يك بار، وقتى فوتباليستى به سوى دروازه حريف شوت كرد و 
توپ اش سينه آسمان را شكافت، شــفيع گفت: «اگر دو تا دروازه ديگر 
هم بود، باز اين توپ توى دروازه نمى رفت.»  ... يا آن وقت كه مى گفت: 
«توپ زوزه كشان از كنار دروازه به اَوت مى ره.»، من صداى صفيِر توپ را 
بيِخ گوش خودم مى شنيدم. ... يا وقتى تيم، پُرنََفس بود و گردن كلفت، 

شــفيع از واژه تيم «اُســُطُقس دار» يا همان «اُس و ُقس دار» استفاده 
مى كرد كه گويا يك اصطالِح قديمِى تهرانــى هاى اصيل و به معناى 
سفت و سخت و ريشه دار اســت. ... يك روز هم حسابى كيفور شديم 
وقتى ناصرمحمدخانى- بازيكِن پرســپوليس- در هجده قدِم حريف، 
دروازه را نشانه گرفته بود و با ترديد مى خواست به توپ ضربه بزند كه 
«شــفيع» گفت: محمدخانى «مزه 
مزه مى كنه، بزنه، نزنه» !  ... و ناصر 
زد و توپ گل شــد و ما به آسمان 

رفتيم !  
ششم. زنده ياد «بهرام شفيع»، اين 
بخت را داشت كه حلقه وصِل دو نسِل 
متفاوِت گزارشگرهاى ورزشى باشد. 
او - مستقيم يا غيرمستقيم- افتخاِر 
شاگردِى استاد عطا بهمنش را داشت 
و چه بســا برخى واژه سازى هايش 
نيز متاثر از گزارش هاى اســتادش 
بود. دور از ذهن نيســت كه«شفيع» 
از گزارش هاى مجيد وارث هم - تا وقتى ايران بود- تاثير گرفته باشــد. 
گزارشگرى فوتبال در ايران شايد پس از فراگير شدن فناورِى پخِش زنده و 
مستقيم بود كه شكل و شمايل ديگر گرفت و نسِل خيابانى و فردوسى پور 
و ياران، وارد گود شدند. در اين ميان، نكته اخالقِى ماجرا اما شايد در اين 
باشد كه «بهرام شــفيع» و آن چند تِن ديگر(همدوره اى هاى نسِل دوِم 
گزارشگرِى ورزشى) در همه اين سال ها بزرگى و منزلِت پيشكسوت ها 

را پاس داشتند و به خالقيت و نوآورى هاى جوان ترها نيز «نه» نگفتند. 
هفتم. برنامه «ورزش و مردم» را خيلى وقــت بود ديگر نمى ديدم. 
چنان كه اين روزهــا ديگر «نود» عــادل را هم نمــى بينم. هر چه 
نباشد، ما هم تغيير كرده ايم و ذائقه مان متفاوت شده. با اين وجود، 
هر وقت تلويزيون روشــن بود و اتفاقى برنامــه «ورزش و مردم» و 
چهره مهرباِن «شفيع» را مى ديدم، ناخودآگاه براى لحظه اى درنگ 
مى كردم و مى ايستادم و كالم اش را مى شنيدم. او براى من و هم 
نسلى هايم يادآوِر كاميابى ها و ناكامى هاى سه دهه زندگِى پُر فراز 
و نشيب در جامعه ايرانى اســت. ... دريغ كه «بهرام شفيع» عزيز را 
فراموش كنم، چنان كه «زندگى» را نمى توانم به دســِت فراموشى 

بسپارم.  يادش گرامى و نامش ارجمندتر بادا. 

ورزش: دختر جودوكار ايرانى به دليل داشتن حجاب نتوانست 
در المپيك جوانان روى تاتامى برود.

  مارال مردانــى جودوكار محجبه ايران كه مســابقات پيش از 
المپيك را با حجاب پشت سر گذاشته بود، در يك قدمى تاتامى 
از رسيدن به مبارزه بازماند و مســئوالن فدراسيون جهانى در 

اقدامى عجيب اجازه مبارزه با حجاب را به او  ندادند.
 صالحى اميرى رئيس كميته ملــى المپيك به همراه قراخانلو 
كه در سالن مسابقات حاضر بودند تالش هايى را براى رفع اين 

مسئله انجام دادند؛ اما اين مذاكرات هم فايده اى نداشت.

 اين دختر جودوكار كه قرار بود در وزن 78- كيلوگرم در المپيك 
جوانان روى تاتامى برود، با اين وضعيت دســت خالى بايد به 

ايران بازگردد.
  حال اينكه اين موضوع قبال به اطالع چه كسى رسيده بود و چرا 
اين دختر جودوكار با وجود نداشــتن اجازه مبارزه به آرژانتين 

اعزام شده، در نوع خود عجيب است.

 درخشان، رئيس فدراسيون جودو مدعى شده اگر در آرژانتين 
حضور داشت، مى توانست اين مشكل را حل كند. در حالى كه 
او توپ را به زمين كميته ملى المپيك انداخته، از آرژانتين خبر 
مى رسد، رئيس كنفدراسيون جودوى آسيا به مسئوالن ايرانى 
نامه اى را نشان داده كه در آن عنوان شده زنان جودوكار ايرانى 

نمى توانند در المپيك با حجاب مبارزه كنند.
 اين نامه به ادعاى رئيس آسيايى جودو به فدراسيون جودوى 
ايران ارسال شده و مشــخص نيســت كه چرا با اين وضعيت 

فدراسيون اطالعى به كميته ملى المپيك نداده است.

 رئيس فدراســيون جودو بــا تاكيد بــر اينكــه اتحاديه 
جودوى آسيا هيچ مكاتبه اى با فدراسيون جودو مبنى بر 
ممنوعيت پوشــش حجاب در بازى هاى المپيك جوانان 
نداشــته گفت: چــون صالحى اميــرى، رئيــس اتحاديه 
جودوى آسيا را نمى شناســد احتماال او را با فرد ديگرى 

اشتباه گرفته است! 

دختر جودوكار از مبارزه محروم شد!

وقتى كسى از قانون المپيك
 خبر نداشت...

 چشم فدراسيون نابينايان و كم بينايان 
به دنبال طال

ورزش: رئيس فدراسيون نابينايان و كم بينايان با ابراز رضايت از نتايج 
ورزشكاران نابينا گفت: طبق هدف گذارى فدراسيون ما براى افزايش 
شمار مدال ها به جاكارتا آمديم. محمدرضا مظلومى گفت: هدف گذارى 
ما براى افزايش تعداد مدال طال را از نخستين دوره  بازى هاى پاراآسيايى 
آغاز شده و بر مبناى اين راهبرد توانستيم رنگ مدال ها را از سه طالى 
گوانگجو به هفت مدال در اينچئون تغيير دهيم و اميدوارم در اين دوره 
تعداد مدال نابينايان به باالى عدد 10 برسد. وى گفت: اميدوارم درخشش 
اين ورزشكاران در روزهاى گذشته   با مدال هاى شطرنج و جودو نابينايان 

و كم بينايان تكميل شود و  رنگ مدال ها نيز طاليى باشد.

ايزديار هم چنان طال درو مى كند
ورزش:  دارنده چهار مدال طالى بازى هاى پاراآسيايى جاكارتا 2018 
بار ديگر موفق به كسب مدال طال شد.  شاهين ايزديار كه در رشته شنا 
ماده 200 متر مختلط كالس SM10  هم طال گرفته بود در 50 متر 
كرال آزاد كالس S 10  با رقبايى از ازبكستان، هند و تايلند رقابت كرد 
كه در نهايت توانســت با ثبت بهترين ركورد ممكن، قهرمانى دوباره 
را از آن خود كند.شاهين در دو رشته ديگر طى دو روز باقى مانده از 

رقابت هاى شنا، شانس كسب مدال طال دارد . 

مدال آورى دووميدانى كاران ادامه دارد
ورزش: مهدى اوالد و آرين لطفى توانســتند مدالهــاى طال و برنز 
پرتاب ديســك مردان بازى هاى پاراآســيايى را به خود اختصاص 
دهند. مسابقات فينال پرتاب ديسك كالس F11 مردان با حضور سه 
ورزشكار از ايران برگزار شد كه در پايان مهدى اوالد قهرمان كشورمان 
توانست به مدال طالى اين رشته برسد. اوالد با ثبت اين ركورد، ركورد 
آسيا و همچنين بازى هاى  پاراآسيايى را نيز شكست و ركورد جديد 
را به نام خود ثبت كرد.  آرين لطفى نيز به مدال برنز رسيد. نمايندگان 
 53/52/F51 كشورمان در ماده پرتاب ديسك مردان كالس ادغامى
به مصاف حريفانشان رفتند كه عظيمى، مختارى و اميرى موفق به 
كسب مدال هاى طال، نقره و برنز شدند.  عظيمى به مدال طال دست 
يافت و مختارى هم به مدال نقره رسيد. حسين خرسند اميرى ديگر 

نماينده كشورمان در اين ماده به مدال برنز رسيد. 
همچنين فينال رقابت هاى پرتاب وزنه مردان كالس F34 نيز   در 
ورزشگاه جى بى كا برگزار شد و در پايان سيامك صالح فرج زاده به 
مدال نقره دست يافت. محســن و مهدى كائيدى ديگر نمايندگان 
ايران در اين ماده بودند كه عناوين چهارم و پنجم را از آن خود كردند.

دو طالى شطرنج نابينايان 
ورزش: مسابقات دور ششم شطرنج نابينايان وكم بينايان در دو بخش 
آقايان و بانوان پيگيرى شد و دو مدال طال در گروه b2 و b3 بانوان در 

هر دو بخش تيمى و انفرادى براى ايران مسجل شد. 

 طالى پرتاب نيزه بانوان در اردوى ايران
ورزش:  در ادامه رقابــت هاى دووميدانى بازيهاى پاراآســيايى 
2018، نمايندگان كشــورمان در ماده پرتاب نيزه بانوان كالس 
F57 به مصاف حريفانشــان رفتنــد كه امينى موفق به كســب 
مدال طال شــد. مهناز امينى با ثبت ركورد 25,68 ضمن كســب 
مدال طال موفق به شكستن ركورد آسيا و بازى ها نيز شد.عشرت 
كردستانى ديگر نماينده كشــورمان با ركورد 19,52 به عنوانى 

بهتر از پنجمى نرسيد.

خبر بازى هاى پاراآسيايى جاكارتا

جدول توزيع مدال ها در روز چهارم

جدول توزيع مدال ها تا لحظه چاپ روزنامه

بازى هاى پاراآسيايى جاكارتا

بدترين شروع فصل اميرىبدترين شروع فصل اميرى
 سايت روزنامه «دامگا»نوشــت: وحيد اميرى كه در تابستان اخير به عنوان بازيكن آزاد از 

بدترين شروع فصل اميرى
 سايت روزنامه «دامگا»نوشــت: وحيد اميرى كه در تابستان اخير به عنوان بازيكن آزاد از 

بدترين شروع فصل اميرى
 سايت روزنامه «دامگا»نوشــت: وحيد اميرى كه در تابستان اخير به عنوان بازيكن آزاد از ورزش:  سايت روزنامه «دامگا»نوشــت: وحيد اميرى كه در تابستان اخير به عنوان بازيكن آزاد از ورزش: 

پرسپوليس به ترابزون اسپور پيوست، بدترين عملكردش در پنج هفته ابتدايى تمامى دوران حرفه اى 
خود را به نمايش گذاشته است. اين بازيكن باتجربه پيش از اين در هيچ پنج هفته ابتدايى از تمامى 
دوران حرفه اى خود، در گلزنى ناكام نبوده است. وحيد اميرى كه در پى اليى 
2018انداختن به جرارد پيكه در جام جهانى 2018انداختن به جرارد پيكه در جام جهانى 2018 راهى 
ترابزون اسپور شد، در پنج بازى اولش در 
اين تيم تركيــه اى نه موفق به 
گلزنى شــده و نه پاس 
ســاخته  گل 

است.

 قربانى انحالل 
سيد محمد موسوى پس از سه فصل حضور در بانك سرمايه باتوجه به انحالل اين تيم 
تصميم به بازى در تيم ديگرى گرفت، در اولين روزهاى نقل وانتقاالت به شهردارى 
اروميه پيوست؛ اما باتوجه مشكالت اين تيم و انحالل آن باشگاه قراردادش را با آن 
تيم فسخ كرد. او كه ســابقه 11 قهرمانى در ليگ برتر دارد و از اين حيث ركورددار 
97 تا 97 تا 97 به صورت متوالى و فقط به جز سال 90 درهرتيمى بوده،  85

آن تيم به مقام قهرمانى رسيده است.

سيدمحمد موســوى بدون تيم ماند! اين 
خبر باورنكردنى اســت؛ اما صحــت دارد. بازيكن 
باتجربه تيم ملى واليبال كــه در يك دهه اخير 
يكى از موثرترين بازيكنان واليبال ايران بوده و 

حضور ثابت در بازى هاى ملى داشته، ترجيح 
داده با شرايط فعلى در هيچ تيم باشگاهى 
به ميــدان نرود. پيرامون ايــن تصميم با 
ســيدمحمد موســوى،يكى از بهترين 
«سرعتى زن» هاى  دنيا  همكالم شديم. 
 ساله با نارضايتى درباره 

وضعيت ليگ ايران صحبت مى كند.

با شرايطى كه وجود دارد، تصميم 
گرفتم در اين فصل بازى نكنم. شايد 

هم از نظر مالــى و هم از نظر فنى اين 
هايــى تصميم به ضررم باشد؛ اما بعد از بررسى 

رسيدم. متاسفانه شرايط خيلى كه روى پيشنهاداتم داشتم، به اين تصميم 
به هم ريخته اســت و با اين وضعيت ترجيح مى دهم بيرون باشــم تا فصل بعد كه 
ببينم چه اتفاقى مى افتد! البته سعى مى كنم از نظر بدنى با انجام تمرينات شخصى 

بتوانم وضعيت خوبى داشته باشم و از بقيه عقب نيفتم.
*عدم توافق با خارجى ها

تيم هاى داخلى كه نــه وضعيت جالبى دارند و نه از نظر مالى پيشــنهادهاى خوبى 
مى دهند. اخيرا از تيم هالك بانك تركيه هم پيشنهاد داشــتم؛ اما شرايط مناسبى 
براى من نبود و به هميــن خاطر نپذيرفتم. البته من قبل از شــروع بازى هاى ملى 
پيشنهادهاى خوبى از اروپا داشتم؛ اما فكر نمى كردم كه شرايط اينطور پيش برود؛ 

وگرنه آنها را قبول مى كردم.

*در انتظار پيشنهاد جديد
فعال نمى دانم كه آينده چه اتفاقى مى افتد. شايد در نيم فصل پيشنهاد خوبى 
از تيم هاى خارجى رسيد و توانســتم در نيم فصل دوم بازى كنم. به هر حال 
پيش بينى اين را كرده ام كه تا آخر فصل به ميدان نروم؛ اما از نظر بدنى بتوانم 

خودم را حفظ كنم.
*اوضاع خراب ليگ

واقعا وضعيت ليگ ايــران خوب نيســت. هم از نظر مالى و هم ســطح 
كيفى و زمانبندى رقابت ها تصميمات عجيبى گرفته شــده اســت. چرا 
مى خواهند بى جهت يك ليگ بى كيفيت را تا ارديبهشت ماه سال آينده 
ادامه بدهند؟ مطمئن باشــيد تا آخر مســابقات 10 تيم هم در ليگ برتر 
باقى نمى مانند و يكى، يكى تيم هايى كه بدون برنامه وارد شــدند، كنار 
مى كشــند. هر تيمى كه 100 ميليون ورودى مى دهــد، نبايد به همين 

راحتى وارد ليگ شود.
*سوء استفاده باشگاه ها

متاســفانه بازيكنان ملى پوش هم با قراردادهاى پايين به تيم هاى مختلف 
رفتند. اين اخبار و وضعيت اقتصادى كشــورمان بــه گوش خارجى ها هم 
مى رسد. تيم هاى خارجى هم پيشنهاداتشــان را به بازيكنان ايرانى پايين 
مى آورند. من ســال قبل از تركيه 300 هزار يورو پيشــنهاد داشتم؛ اما 
امســال چون مى دانند بازيكنان ايرانى مجبور هستند با رقم هاى پايين 
قرارداد ببندند، پيشنهادشــان را پايين آوردند. من هم مجبور نيستم و 

به همين خاطر نرفتم.
*باقى ماندن در تيم ملى

تيم ملى براى من اهميت دارد و هميشه هم با تمام وجود  براى تيم ملى بازى 
كردم. با اين حال وقتى تصميم گرفتم كه در ليگ برتر بازى نكنم، به اين فكر 
نكردم كه تيم ملى را از دست بدهم يا خير. اگر به من نياز داشتند كه سال آينده 
دعوت مى شوم و سعى مى كنم مثل هميشه آماده باشم. اگر هم نه كه مشكلى 
ندارم و به ليگ سال آينده فكر مى كنم. تصميم با خودشان است كه مرا در تيم 

ملى بخواهند يا خير.

تصميم عجيب سيد محمد موسوى
براى كناره گيرى از واليبال باشگاهى

آقاى «سرعتى زن» 
خانه نشين شد

فردا در سبزوار دوباره هيجان جان مى گي رد
سربداران، نماينده خراسان 

درليگ برترهندبال
محمدرضاخزاعى: ســى و يكمين دوره مسابقات 
هندبال باشگاههاى برتر كشور امروز، پنجشنبه 19 
مهر، آغاز خواهدشد. ديدار آغازين اين دوره را امروز  
نفت و گاز گچساران، قهرمان دوره قبل، مقابل تيم تازه 
وارد زاگرس اسالم آباد برگزارمى كند. بر اساس اعالم 
كميته مسابقات فدراسيون هندبال، فرداهم دو بازى 
برگزار خواهد شد. فرازبام خائيز دهدشت به مصاف 
نيروى زمينى كازرون مى رود و ســربداران سبزوار 
ميزبان مــس كرمان خواهدبود. پــس از يك غيبت 
دوساله، هندبال استان ما، باهمت سبزوارى ها، صاحب 
يك تيم درليگ برترهندبال شــد. قاسم شعبان پور، 
بعد از پنج ســال خانه نشينى ناخواســته، به خانه 
خودبازگشــته و به عنوان مديرتيم سربداران، كار را 
آغازكرده است. على شعبانپور، مربى تيم ملى جوانان، 

به عنوان سرمربى اين تيم را هدايت خواهد كرد.  

 على كريمى بهترين هافبك 
تاريخ جام ملت هاى آسيا

ورزش: طبق نظر كاربران ســايت AFC على كريمى به 
عنوان بهترين هافبك تاريخ جام ملت هاى آسيا انتخاب شد.  
در آستانه جام ملت هاى آسيا 2019، سايت كنفدراسيون 
فوتبال آسيا نامزدهاى بهترين هافبك تاريخ جام ملت هاى 
آســيا را اعالم كرد و از كاربران اينترنتى خواست تا برترين 

هافبك تاريخ اين رقابت را انتخاب كنند.
در نهايت على كريمى هافبك سابق تيم ملى ايران در صدر 
اين نظرسنجى قرار گرفت. كيم جو سونگ (كره جنوبى)، 
شونســوكه ناكامورا (ژاپن)، على كريمــى (ايران)، هرى 
كيول (استراليا)، كى ســوكه هوندا (ژاپن)، فهد الحريفى 
(عربستان)، نشاط اكرم (عراق)، كو جا چئول (كره جنوبى) 
و سرور جپارف (ازبكســتان) نامزدهايى بودند كه كاربران 
مى توانســتند به آن ها راى دهند و در نهايت على كريمى 
با اختالفى فاحش در صدر قــرار گرفت و به عنوان بهترين 
هافبك تاريخ جام ملت هاى آسيا انتخاب شد. پيشتر على 
دايى نيز توانســته بود به عنوان بهترين مهاجم تاريخ جام 

ملت هاى آسيا انتخاب شود.

ورزش: در روزهايى كه تيم ملى بــراى قهرمانى در جام ملت هاى 
آســيا آماده مى شــود تيم ملى اميد هم براى صعود به المپيك با 
كرانچار تالش مى كند و اين در حالى است كه در مسير آماده سازى 
با مشكالتى روبرو است.   كرانچار البته از اين موضوع گله مند نيست. 
او در گفت وگو با ميزان اذعان كرده اولويت استفاده از امكانات كمپ 
تيم هاى ملى با تيم كى روش است. به اتفاق تازه ترين صحبت هاى 

سرمربى تيم ملى اميد را مى خوانيم:

*ابتدا بگوييد كه چرا براى ايــن اردو از 42 بازيكن دعوت 
كرديد؟

ما دوست داريم يك سرى ابهامات مخصوصا در خط دفاع را برطرف 
كنيم و به همين دليل فكر كرديم بازيكنان زيــادى را به اين اردو 
دعوت كنيم. خوشبختانه 2 گروه بازيكن خوب و مستعد داريم كه 

از آن ها استفاده مى كنيم.
 *قرار اســت كه اين تعداد بازيكــن در اردوها  بعدى هم 

دعوت شوند؟
خير، مسلما در اردو هاى بعدى فهرست ما كوچك تر خواهد شد. ما 
مى خواهيم در اردو هاى بعد حداقل 2 بازى بين المللى داشته باشيم 

تا تيم كامال آماده شود.
*تيم اميد درحالــى اردوى خود را آغاز كــرده كه از نظر 
امكاناتى شرايط خوبى ندارد، چرا از امكاناتى مانند ساختمان 

پك يا هتل آكادمى براى شما استفاده نشد؟
نمى دانم. فدراسيون در تالش اســت تا بهترين امكانات را براى ما 
فراهم كند، البته در تاريخ هاى فيفا تيم بزرگساالن هم درگير اردوى 
خود است، در اين شرايط آن ها بايد از امكانات استفاده كنند. اين 

سوالى است كه مسئوالن فدراســيون فوتبال بايد پاسخ بدهند، اما 
ما از تمام امكانات مان كمال استفاده را مى بريم. ما زمين خوبى در 
ورزشگاه كارگران داشتيم و كيفيت زمين خيريه عمل هم تا چهار ماه 
پيش خوب بود، اما نمى دانم چرا االن به اين صورت درآمد. اميدوارم 

در اردو هاى بعدى مشكالت برطرف شود.
*تيم اميد از 3 لژيونر در تركيبش اســتفاده مى كند براى 

موفقيت تيم چقدر روى اين بازيكنان حساب باز  كرديد؟
اين بازيكنان واقعا براى ما مهم هستند. از نورافكن و شكارى شناخت 
كامل داريم و كرمالچعب را هم به اردو دعوت كرديم تا او را هم زير 
نظر داشته باشيم. اين بازيكنان تجربه بين المللى دارند و مى توانند 

به تيم كمك كنند. 
*با مربيان باشگاهى چقدر تعامل داريد؟

قطعا بايد همكارى داشته باشيم. ما دوست داريم كه با تمام مربيان 
باشگاهى تعامل داشته باشــيم. البته فدراسيون فوتبال با تصويب 
قانونى كه باشگاه ها را موظف مى كند به تيم اميد بازيكن بدهند به 

ما خيلى كمك كرد. 
*محمد امين اسدى به خاطر بى انضباطى از اردوى تيم اميد 
در بازى هاى آسيايى كنار گذاشته شد، با توجه به اينكه اين 
بازيكن محروميتش را هم پشت سر گذاشته آيا شانس دارد 

دوباره به تيم اميد دعوت شود؟
هركســى بى انضباطى كند بايد عواقبش را هم تحمل كند. اسدى 
هم دوران محروميتش را پشت سر گذاشت. حاال او بايد در باشگاه 
پرســپوليس رفتارى موجه داشته باشــد. من با برانكو در مورد او 
صحبت مى كنم. اسدى حاال بايد ابتدا برانكو را راضى كند بعد شايد 

دوباره او را دعوت كرديم. 

اسدى، برانكو را راضى كند دعوت مى شود
كرانچار: در استفاده از كمپ  اولويت با تيم كى روش است

   يادداشت

آن مرد اُسطُقس دار...

ورزش: قرعه كشى هشتمين دوره رقابت هاى جام بين قاره اى جهان (امارات - 2018) ديروز انجام 
شد و هشت تيم حاضر رقباى خود در مرحله گروهى را شناختند. تيم ملى فوتبال ساحلى ايران از 15 
الى 19 آبان سال جارى در مسابقات جام بين قاره اى جهان شركت خواهد كرد. هشتمين دوره اين 
رقابت ها كه پس از مسابقات جام جهانى، به عنوان معتبرترين رويداد جهانى فوتبال ساحلى به شمار 
مى رود، همانند هفت دوره قبلى به ميزبانى امارات برگزار خواهد شد. به همين منظورقرعه كشى اين 
رقابت ها ديروز در محل برگزارى مسابقات برگزار شد و هشــت تيم قدرتمند حاضر، رقباى خود در 

مرحله گروهى را شناختند. گروه بندى اين رقابت ها به شرح زير مشخص شد :
گروه اول :امارات ، مصر ، برزيل ، اسپانيا   گروه دوم :تاهيتى ، آمريكا ، ايران ، روسيه

 جام بين قاره اى فوتبال 
ساحلى قرعه كشى شد

همگروهى 
ايران با آمريكا 

zoom
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ادب و هنر

يادداشت

خبر

به بهانه روز بزرگداشت «لسان الغيب»
متهم رديف اول شعر: حافظ شيرازى!

آرش شفاعى: اغراق نيست اگر بگوييم 
در خانة هر خانــوادة ايرانى، يك ديوان 
حافظ هست. ديوان حافظ يكى از اشياى 
ضرورى خانه هاى ماست؛چيزى مثل آينه. 
انگار ايرانى ها احتياج داشــته اند هميشه 
همان گونه كه در آينه مى نگرند و ظاهر 
خود را ارزيابى مى كنند، اين كتاب را داشته باشند و در آن باطن خود 
را هم ارزيابى كنند. براى اين كار چه چيزى بهتر از شعر و چه كسى 
بهتر از «لسان الغيب».اين گونه بوده است كه حافظ مقام و رتبه اى 
در ميان شاعران به دست آورده است كه كمتر شاعرى پيش و پس 
از او حتى به خواب مى ديده است. او بخشى از سنت هاى مردم ايران 
زمين و سرزمين هايى شــده است كه تحت تأثير فرهنگ فارسى 
بوده اند. مردم اين ديار ســر سفره هفت سين عيد و در بيدارخوابى 
شب هاى يلدا بدون ديوان حافظ ننشسته اند، سال هاى نو را به تفأل 
ديوان حافظ بركت داده اند و از او خواســته اند برايشان بگويد كه در 

سال پيش رو چه ها خواهند ديد.
 هروقت عاشق شده اند، دلتنگ شده اند، نوميد شده اند و.. ياد حافظ 
افتاده اند. با اين حســاب شاعرى خوشبخت تر از حافظ نبوده است، 
اما همه چيز به همين ســادگى و خوش كامى نيست. حافظ براى 
اثبات خود در ذهن و زبان مردم اين سامان، روزهاى سخت و دشوار 
هم كم نديده است و البته هنوز هم هستند كسانى كه نسبت به او 
نگاهى مثبت ندارند. از همان دوران شاعرى خود حافظ تا روزگاران 
پس از او، درســت در زمانى كه شــهرت و فراگيرى شعرش داشت 
از بزرگانى چون ســعدى و نظامى بيشتر مى شد، همواره گروهى از 
منتقدان و اهل ادب و شعر بوده اند كه به اين شهرت شاعرانه با چشم 
ترديد نگاه مى كرده اند. استدالل هاى آن ها بارها و بارها در كتاب ها 
و محافل ادبى مطرح شــده است. آن ها معتقد بوده اند كه در همان 
قرن هشتم شاعران بزرگ و ارزشمندى چون سلمان ساوجى، عماد 
فقيه كرمانى، اوحدى مراغه اى و خواجوى كرمانى بوده اند كه از نظر 
ادبى، شــعرى و فنى هيچ از حافظ كم نداشته اند، ديوان هايشان پر 
اســت ازغزل هاى ناب و تصويرهاى شاعرانه اما تبليغات و تكرار نام 
حافظ باعث شــده است اين شاعران ارزشمند هيچ گاه ديده نشوند 
و اجازه نيابند در سطح اول شعر ايران مطرح شوند.منتقدان حافظ 
مى گويند حافظ را ديوان ســاالران دولتى و بعدها نسخه شناسان و 
شرق شناســان و دانشگاهيان بيش از اندازه بزرگ كرده اند و چنان 
تبليــغ كرده اند كه گويى در دوران حيات او هيچ صداى ديگرى در 
شعر ايران وجود نداشته است و هرچه بوده و نبوده از آن حافظ بوده 
است. وقتى هميشه دعواى اول اهل ادب اين بوده است كه در شعر 
حافظ باالخره اســتاد به او جز الف قامت يار چيزى ياد نداده يا جز 
الف قامت دوست؛ اين بحث هاى مداوم باعث شده است موضوع شعر 
حافظ همواره در ميان اهل ادب داغ باشد و نقل محفل و مجلس. به 
همين سبب شهرت حافظ بيش از آنكه واقعيتى در عرصة ادبيات و 

فرهنگ باشد، يك برساختة اهل قدرت و فرهنگ است. 
گروهى ديگر از منتقدان به كارنامة ادبى حافظ اشــاره كرده اند و با 
پيش كشــيدن فهرستى از ســرقت هاى ادبى او از شاعران پيش از 
خود و معاصرش، گفته اند شاعرى با چنين كارنامه اى اصالً چرا بايد 
اين قدر مطرح باشد؟ البته حافظ منتقدان ديگرى هم داشته است، 
گروهى همچون كسروى كه با بنيادهاى عرفانى و دينى انديشه هايش 
مخالف بوده اند و تا جايى كه دستشان مى رسيده و عمرشان قد داده 

است عليه حافظ نوشته اند و فرياد كشيده اند.
چنان كه مى بينيد حافظ هم مانند هر هنرمندى در عالم هســتى، 
مانند هر انسانى و مثل هر متفكر ديگرى منتقدانى داشته است كه 
اين منتقدان گاه فقط منتقد نبوده اند، دشمن هم بوده اند. اما نتيجه و 
واقعيتى كه ما آن را مى بينيم و لمس مى كنيم چيست؟ اينكه حافظ 
توانســته است خود را به تاريخ، به فرهنگ و به جهان تحميل كند. 
فرض كنيم من و شما تحت تأثير تبليغاتى كه براى حافظ مى شود، 
عادت كرده ايم كه حافظ را دوست داشته باشيم و حافظ را بخوانيم، 
اين فرض به شاعر و متفكر برجسته اى همچون گوته كه در آن سر 
عالم شيفتة حافظ شده است، هم قابل تسرى است؟ باز فرض كنيم 
حافظ بسيارى از مضمون ها، عبارات و تصويرهاى شاعران پيش از 
خود و هم دورة خود را تغيير داده و به نام خود كرده اســت؛ انصافاً 
حتى يك مورد هســت كه بگوييم حافظ از عهده برنيامده است؟ 
يادمان باشد حافظ خود چنان اعتماد به نفسى به شعرش و توانايى 
شاعرى اش داشته كه حتى به ســراغ غولى چون سعدى هم رفته 
اســت، تقصير حافظ چيست كه شاعران خوب اما بدشانسى مانند 
خواجو و اوحدى هم دورة او بوده اند و زير ساية شعرش هيچ وقت به 

اندازة كافى ديده نشده اند!
حافظ منتقد و دشمن كم نداشته است، اما در حافظة تاريخى مردم 
ايران به جايگاهى دست يافته است كه هيچ شاعرى دست نيافته و 
نخواهد يافت. او «لسان الغيب» اين مردم شده است، يعنى يك گام 
باالتر از شاعرى محض، چيزى در نزديكى هاى غيب دانى و اتصال به 
ماورا، اين مقام را نمى شود با توصيه و تبليغات به دست آورد. حافظ با 
دل هاى اين ملت كار داشته است و كارش را هم خوب بلد بوده است!

پايان كارگاه هاى جشنواره سوره
مهر: كارگاه هاى شعر و داستان شانزدهمين جشنواره شعر و داستان 

«جوان سوره» در شهرهاى مختلف كشور به كار خود پايان داد.
در همين زمينه محمدرضا شرفى خبوشان دبير علمى بخش داستان 
شانزدهمين جشــنواره شعر و داســتان «جوان ســوره» با اشاره به 
جوانگرايى در دوره اخير اين رويداد ادبى و نتايج احتمالى آن گفت: به 
دليل اين كه همچون نام جشنواره مهم ترين هدف آن توجه به شاعران 
جوان و حمايت از آن هاست، به نظر مى رسد شرط سنى شركت افراد 
كمتر از 25 سال به اين جشنواره ايده خيلى خوبى است. اين جشنواره 
ميزبان نسلى است كه در مهم ترين و آينده سازترين مقطع زندگى خود 
به ســر مى برند و مى توانند با شناخت استعدادهاى خود و پيگيرى و 
تالش در مسير بروز آن، كارهاى خوبى ارائه كنند.اين نويسنده با اشاره 
به موضوع ويژه «مدح پيامبر و وحدت» در شانزدهمين جشنواره شعر 
و داستان «جوان سوره» عنوان كرد: در نظر گرفتن موضوعاتى خاص 
در كنار بخش هاى آزاد، موجب طراوت و نشاط هر جشنواره مى شود، 
زيرا اين موضوعات عمدتاً بر پايه نيازها و دغدغه هاى روز جامعه و حتى 
جهان انتخاب مى شوند و به نظرم با توجه به وضعيت امروز دنيا، وحدت 

يكى از موضوعاتى است كه راه حل نجات از بسيارى مسائل است.

خراسانى:  محدثى  مصطفى 
حوزه ادبى خراسان و بخصوص 
شهر مشــهد در ســده اخير از 
قطب هــاى پررونــق فعاليــت 
تأثيرگذار بر  ادبى و  انجمن هاى 
جريان شــعر بوده است؛ انجمن 
جودى، انجمــن نگارنده، انجمن فــرخ، انجمن قهرمان و 
در دهه هاى اخير نيز جلســات استاد ذبيح اهللا صاحبكار و 
جلســات حوزه هنرى در پى ريزى و برپايى اين بناى رفيع 
ســهمى بسزا داشــته اند. آداب مبتنى بر معرفت و سيطره 
دانش و بينش در اين انجمن ها، آموختن و كســب تجربه 
را با سير و ســلوكى عرفانى همراه كرده بود كه حاصل آن 
برجستگانى است كه هر كدام گنجينه اى غنى از فضيلت ها 
و معرفت هاى نظرى و عملى اند. يكى از نادر بازماندگان آن 
نسل باشكوه و پرافتخار و به تعبيرى گل سرسبد آن باغستان 
خرم، دكتر محمدرضا شفيعى كدكنى است؛ بزرگ مردى كه 
اكنون، با چهره اى باز، دلى دريايى و نگاهى آسمانى، بى هيچ 
هياهويى به رسالت معلمى خويش در تأليفات ارجمندش، 
در كالس هاى درس دانشــگاه، در راهروهاى دانشگاه و در 
محوطه دانشگاه و در هر كجا كه با دانشجويان رو به رو شود 
و نيز در منزلش كه دانشــگاه ديگرى است مشغول است و 

تنها به ميراث گرانسنگى از انديشه، عرفان، فرهنگ، هنر و 
ادبى مى انديشــد كه او ميراث دار آن است و بايد حفظش 
كند، به روزش كند و آن را به آيندگان انتقال دهد.شفيعى 
كدكنى از احترام برانگيز ترين چهره هاى ادبى اين روزگار و 
محبوب همگان اســت. از زبان ده ها چهره ادبى و فرهنگى 
اين روزگار نقل ها در ســتايش و بيان فضيلت ها و خصائل 
بزرگ منشــانه او شــنيده ايم، من خود از زبان ارجمندانى 
چون: ذبيــح اهللا صاحبكار، احمد كمالپور، مهرداد اوســتا، 
غالمرضا قدسى، محمدتقى شريعتى، غالمحسين يوسفى، 
مهدى اخوان ثالث، محمد قهرمان، حسين منزوى، مرتضى 
كاخى، سيدعلى موسوى گرمارودى، تقى پور نامداريان، سيد 
حســن حسينى، قيصر امين پور، حميد سبزوارى، محمود 
شاهرخى، مشفق كاشانى، يوسفعلى ميرشكاك، على معلم، 
كالهى اهرى، م.آزاد، فريدون مشيرى، محمدعلى بهمنى، 
ســاعد باقرى، سهيل محمودى، عليرضا قزوه و... در تكريم 
و تحســين او جمالتى سرشار از حقايقى شگرف شنيده ام.

مــن تعدادى از آن ارجمنــدان را نام بردم كه در بين آن ها 
گرايش ها و ساليق گوناگون را مشاهده مى كنيد و اين نشان 
مى دهد كه محمدرضا شفيعى كدكنى محور وفاق در شعر و 

ادب اين روزگار است.
دير زياد آن بزرگوار خداوند...

علــى داوودى: در نگاه دكتر 
شفيعى هرچيز در هستي، داراي 
فرم است. فرم همان هماهنگى 
در پى انسجام است كه ايشان از 
آن ذيل عنوان موسيقى هم نام 
مى برد. فرم از چيزي كه محتوا 
خوانده مي شــود، جدايي پذير نيست و اساساً و اگر فرمى 
هست از يك معنا سرچشــمه مى گيرد؛ معنايى با عنوان 
زندگــى. از اين رو ما همان طور كه زندگى مى كنيم و فكر 
مى كنيم، مى گوييم و هستيم. قائل شدن به نوعى وحدت 
در هستى و از جمله وحدت شاعر و شعرش و استنتاج اينكه 
زبان نمى تواند بدون اين نظم و وحدت باشد و حتماً و لزوماً 
وابسته به خالق ناظمى است از نقطه نظرات ايشان است كه 

ريشه در حكمت ايرانى و اسالمى دارد.
البته اينجا منظور زبان شعر است نه زبان هاى علم و گزارش 
و حقوق. جهان از منظر يك شــاعر نظم دارد. بزرگ ترين 
دليلى كه مى شــود اقامه كرد، هميــن رويكرد نظم مدار 
شعراســت. مگر مى شود بدون باور و اعتقاد به نظمى كلى، 
كسى در اجزاى جهان و خلقت چنين نظم موشكافانه اى را 
رعايت كند؟ اين درسى است كه از آثار و گفته هاى شفيعى 
كدكنى مى شود گرفت و يا حداقل من فكر مى كنم گرفته ام.

شفيعى شاعر، معلم، منتقد و كارشناس و استادى است كه 
بــه زبان فكر مى كند و با زبان فكر مى كند به اين معنا كه 
زبان فراتر از ارائه يك معنا درقالب كلمات و عبارات است؛ 
بلكه زمينه و وســيله درك جهان و بيان آن است. شفيعى 
در پى تحليل اين راز اســت كه زبان چگونه نگاه انسان را 
شــكل مى دهد و در رتبه اى ديگر فرآيندى شكل مى گيرد 
كه موجب فاصله زبان از گفتار روزمره و ميل به سوى اتفاقى 
به نام ادبيات و شعر مى شود. شعر حادثه اى تفننى نيست 
كه بتوان به مدد تمرين و آموزش بر صنعت زبانى آن دست 
يافت و شاعر شــد. (آن گونه كه بسيارى شاعران بويژه در 

عصر حاضر چنين اند).
شــعر بلكه تحولى درونى اســت كه وجود انسان را آماده 
دريافتى جديد مى كند. دريافتى كه در معنا و كشف و رابطه 
آن با زبان شــكل مى گيرد. شعر وابسته تام و تمام زندگى 
است. بنابراين براى تحليل متن ادبى ناگزير از توجه به بافت 
و زمينه اى به نام زندگى هستيم چراكه ارزش ها به تناسب 
بافتى كه در آن حضور دارند، معنا پيدا مى كنند وگرنه لفظ 

و كلمه مجرد كه ارزش ذاتى ندارد.
تفاوت جوامــع و فرهنگ ها از همين تفاوت زبان ناشــى 
مى شود و بالعكس تفاوت زبان است كه جهانى متفاوت را 

مى سازد.

يادداشتيادداشت

 از نحوه آشــنايى تان با دكتر شــفيعى 
برايمان بگوييد؟ اولين بار در كافه داش آقا 

همديگر را ديديد؟
من در روزگار جوانى به كافه داش آقا رفت و آمد 
داشتم و با بســيارى از دوستان دكتر شفيعى در 
آنجا آشنا شــدم. افرادى مانند نعمت ميرزازاده، 
فريــدون صالحى، صاحبكار، كمــال و.... اما من 
زودتر از برخى دوستان آقاى شفيعى با ايشان آشنا 
شدم چراكه يك بار در سال 57 تهران رفته بودم 
و در آنجا كتابم را به ايشــان اهدا كردم و از آنجا 

ارتباطم آغاز شد.
پس از آن دكتر شفيعى در مواقع سفر به مشهد 
كه غالباً ســالى يكى دوبار صورت مى گرفت، به 
دانشكده ادبيات مى آمد و ما در اتاق باالى كتابخانه 
ادبيات درباره ادبيات، نقد ادبى و شاعران خراسان 

با يكديگر صحبت مى كرديم. 
 

 محور صحبت هايتان را به ياد داريد؟ 
مختلف بود. هميشه به دكتر مى گفتم كه تعريف 
شعر مثل دالر است؛ همواره باال و پايين مى رود و 
عوض مى شود. براى همين يك بار به ايشان گفتم 
آخرين تعريف شما از شعر چيست؟ ايشان گفت: 
شعر خوب، شعرى است كه دزديده نشود؛ يعنى به 
نام خود شاعر ثبت شود و كسى نتواند آن را بدزدد. 
مثالً اگر كسى يك تركيبى از شاملو بردارد همه 

مى فهمند كه اين تركيب مال شاملو است.
شفيعى كدكنى يك فرد صاحب سبك در ادبيات 
و نقد ادبى اســت. ايشــان به زبان عربى، ادبيات 
كالسيك، شــعر معاصر و... تسلط دارد. همه اين 
ويژگى ها به عالوه زبان دانى ايشان مجموعاً باعث 
شــده كه شخصيت علمى ايشان در ادبيات ايران 

كم نظير و حتى بى نظير باشد. 
 نگاه استاد شــفيعى به برخى شاعران 
معاصر زياد مثبت نيست. مثالً به شعرهاى 
شاملو و سهراب ايرادهايى وارد مى كردند. آن 
موقع درباره اين مسائل حرفى زده نمى شد؟
گفته هاى زيادى در مجالت و نشــريه ها از قول 
دكتر شفيعى درباره شاملو نقل مى شود. به نظرم 
دكتر شفيعى به مانند اخوان اعتقاد دارد كه شاملو 
تالى فاســد دارد؛ يعنى عده اى از شــاملو پيروى 
مى كنند كه چون نمى توانند آن ســبك شــاملو 
را بدرســتى ادامه دهند، گمراه مى شوند و كار را 
خراب مى كنند. ايشان در سفرهايش به مشهد، در 
مهمانى هايى كه هميشه با حضور ادب دوستان و 
اساتيد برگزار مى شد، رو به تمام جمع مى كرد و 
مى گفت: اگر كسى از ميان شما شعر منثورى در 
حافظه دارد، مشروط بر اينكه مال شاملو، خودش 
و يا دوستش نباشد، براى جمع بخواند. باور كنيد 
از جمع 20 الى 30 نفره ما هيچ كسى نمى توانست 
با اين شروط حتى يك شعر سپيد بخواند. هركه 
هرچه مى خواند يا از شــاملو بــود و يا از خودش! 
درواقع ايشان اعتقاد داشت شعر بايد داراى نوعى 
موســيقى باشد و اين موسيقى است كه به حفظ 

شعر كمك مى كند.

 اما نظرات دكتر شــفيعى درباره شــعر 
ســهراب در مقاله «شعر شطرنجى» به نظر 
فراتر از سبك خاص يك شاعر است. ايشان 
به نوعى شعريت كارهاى سهراب را آنچنان 

قبول ندارند.
يك نكته خيلى مهم بايد قبل از اين كه پاســخ 
شما را بدهم بگويم. اينكه در مرام و اخالق ايشان 
تعصب، هيچ جايگاهى ندارد. مرام و نظرات دكتر 
شفيعى بســيار روشن و صريح است. ايشان هيچ 
گونه تعصبى روى شعر كالســيك، نيمايى و يا 
منثور ندارد.ايشان در مقاله اى به اين موضوع اشاره 
مى كند و معتقد است كه ما هر دوتا كلمه اى كه 
كنار هم قرار بدهيم، باالخره يك معنى مشخصى 
پيدا مى كند.شاعرانى هستند كه به همين شكل 
چند كلمه را به صورت اتفاقى و تصادفى پشــت 
ســر هم قرار مى دهند و شعر مى گويند. اما دكتر 
شفيعى اعتقاد دارد كه شــعر بايد داراى انديشه 
باشد. درست است كه مى گويند شعر اگر در حالت 
بى خودى گفته شود تأثيرگذارتر مى شود، ولى اين 
گونه هم نيست كه شاعر هرچه بگويد ما بدون در 
نظر گرفتن انديشــه آن را قبول كنيم. من خودم 
30 سال است كه در دانشگاه درس مى دهم. گاهى 
شعرهايى را براى من مى آورند كه نه من مى فهمم 
و نه ديگر افراد صاحب نظر. خب شعرى را كه نه 

من مى فهمم و نه ديگرى چرا بايد سرود؟ 
بر همين اساس بايد تعادلى ميان انديشه و زبان 

برقرار باشد. نظر دكتر شفيعى اين است. 

 برخى ايشان را صورتگرا مى دانند. آيا شما 
اين نظر را قبول داريد؟ 

ايشان با نقادان و صورتگرايان روس و سبك هاى 
مختلف ادبى آشنايى دارد و به بيشترشان مسلط 
است. باز هم مى گويم ايشان هيچ گونه تعصبى به 

سبك و انديشه خاصى در عالم ادبيات ندارد. 

 چند وقت اســت كه آقاى شفيعى راجع 
به ادبيات معاصر و خصوصاً شــاعران امروز 
صحبت نمى كنند. اين حضور كمرنگ ايشان 

علت خاصى دارد؟ 
نه، به هيچ عنوان. اين طبيعى است كه با افزايش 

سن، انسان آن انرژى گذشته را براى فعاليت هاى 
اينچنينى نداشــته باشد. به صورت كلى از زمانى 
كه من ايشان را مى شناسم تا همين اواخر، امكان 
نداشت كسى به ايشان زنگ بزند و ايشان جواب 
ندهد. ايشــان در برخورد با كســانى كه ســؤال 
داشتند، بسيار گشــاده رو بود و حتى خودش با 
كسانى كه سؤالشان كمى طوالنى مى شد، وعده 

مى گذاشت تا مفصل به سؤاالتشان پاسخ دهد. 
دكتر شــفيعى بسيار مردم دار و مهربان است. اما 
به هرحال وقت هر انسان هم مشخص و محدود 
اســت. براى بنده هم كه شايد مشغله كمترى از 
ايشــان داشته باشم، بســيار پيش آمده كه بين 
تدريس يــا پژوهش موضوعى با انبوه ســؤاالت 
دانشجويان رو به رو شده ام و باتوجه به وقت كم و 
مشغله ذهنى نتوانسته ام به همه آن ها پاسخ بدهم. 

مشخص است كه غرض بى اعتنايى نيست. 

 ارتباط ايشــان با مشهد همچنان برقرار 
است؟

كمابيش بله، برقرار است. چندى قبل به خاطر 
درگذشــت استاد باقرزاده مشــهد آمده بودند. 
براى درگذشت پسرعمويشان هم آمدند كه من 
در مراسم ختم پسرعموى ايشان صحبت كردم 
و گفتم كه حتى پسرعموى ايشان هم بر گردن 
ادبيات معاصر حــق دارد چراكه هرموقع دكتر 
شفيعى مشهد مى آمد، خانه او مى رفت و تمام 

جلسات ادبى در منزل پسرعموى ايشان برگزار 
مى شد. و چقدر مهمان نواز و ادب دوست بود. 
وقتى مشهد مى آيند برنامه اى با گروه هاى 

ادبى دارند؟
ايشان وقتى به مشهد مى آيند با چند گروه ديدار 
مى كنند. يكى با نوپــردازان به عنوان مثال بنده، 

آقاى كالهى، رضا دبيرى جوان، خاورى و....
گروه ديگر دانشــجويان اند كه در مراســم دفاع 
از پايــان نامه دكترى شــان از نظرات ايشــان 
اســتفاده مى كنند و گروه ديگر كسانى هستند 
كه از دانشــگاه هاى ديگر مى آيند. هركدام از اين 
دانشجويان يك راهنمايى حتى اگر شده در ميان 
راه كه مثالً ايشان به مزار خواجه ربيع مى روند از 

دكتر مى گيرند. 

 شفيعى كدكنى را چگونه توصيف مى كنيد؟
مثل شــفيعى كدكنى در هر قرنى شايد به اندازه 
انگشت دست پيدا شــود و قدر اين مرد بزرگ را 

بايد دانست. 
ايشــان در هــر زمينه اى كه شــما بگوييد، در 
ادبيات كالســيك، ادبيــات معاصر، فلســفه، 
معارف اســالمى، آثار صوفيه و... تخصص دارد 
و نظراتى هم كه مى دهد، محكم ترين هاســت 
و همه صاحب نظران هم حرف ايشــان را تأييد 
مى كنند. بزرگ ترين استادان درباره كار ايشان 

نظر بسيار مثبتى دارند.

آنچه مى خوانيد

ايشــان در سفرهايش به مشهد، 
در مهمانــى هايى كه هميشــه با 
حضور ادب دوســتان و اســاتيد 
برگــزار مى شــد، رو به تمام جمع 
مى كــرد و مى گفت: اگر كســى از 
ميان شما شعر منثورى در حافظه 
دارد، مشروط بر اينكه مال شاملو، 
خودش و يا دوستش نباشد، براى 

جمع بخواند

بازخوانى چند شعر نيمايى از شفيعى كدكنى

اين چه ُحزنى است كه در همهمه كاشى هاست؟
ادب و هنر/ موسوى: شفيعى 
كدكنى، پيــش از آنكه محققى 
نام آوازه باشــد شــاعرى ذاتى 
خرمشــاهى،  بهاالدين  اســت. 
حافظ پــژوه، اين وجه شــفيعى را اين گونه 
توصيف مى كند: «فضيلتى كه شعرها و حتى 
شــعارهاى شفيعى بر شــعرنماهاى ديگران 
دارد، نخســت در پاكيزگى كالم اوســت و 
سپس در خلوص نيت و صفا و صميميتش. 
يك صدم انانّيتى كه در شعر ديگران است، 
در شعر شــفيعى نيست. شــفيعى مردم را 
مطرح مى داند؛ نه خودش را». خرمشاهى در 
جواب افرادى كه شفيعى را درست نشناخته 
و او را مــورد انتقادهاى نابجا قرار مى دهند، 
مى گويد: «اين قدر هســت كه دوســتداران 
شــعر امروز و ديروز فارســى، ســخن گرم 
شــفيعى را گرامى مى شمارند؛ مگر گروهى 
از مطلق گرايــان كيمياگرصفت، كه زندانِى 

حرص جست و جوى بى حاصل خويشند». 

در ادامه چند نمونه از اشعار نيمايى شفيعى كدكنى 
را مى خوانيم:

هزاره دوم آهوى كوهى
تا كجا مى بَرد اين نقِش به ديوار مرا؟

- تا بدانجا كه فرو مى ماند
چشم از ديدن و

لب نيز ز گفتار مرا
 الجورِد افق صبِح نشابور و َهرى ست

كه درين كاشى كوچك متراكم شده است
مى بَرد جانب فرغانه و فرخار مرا

َگرِد خاكستِر حالج و دعاى مانى،
شعله آتِش َكركوى و سروِد زرتشت
پورياى ولى، آن شاعر رزم و خوارزم

مى نمايند درين آينه رخسار مرا
اين چه ُحزنى است كه در همهمه كاشى هاست؟

جامه سوِگ سياووش به تن پوشيده است
اين طنينى كه ُسرايند خموشى ها

از عمق فراموشى ها

و به گوش آيد، ازين گونه، به تكرار مرا.
تا كجا مى بَرد اين نقِش به ديوار مرا؟
- تا درودى به « سمرقند چو قند»

و به روِد سخن رودكى آن دم كه سرود:
«كس فرستاد به سّر اندر عيار مرا»
شاخ نيلوفِر َمرو است َگِه زادن مهر

كز دل شطِّ روان شن ها
مى كند جلوه، ازين گونه، به ديدار مرا

سبزى سروِ قد افراشته كاشمر است
كز نهان سوى قرون

مى شود در نظر اين لحظه پديدار مرا
چشم آن « آهوى سرگشته كوهى» است هنوز

كه نگه مى كند از آن سوى اعصار مرا

 كوچ بنفشه ها
در روزهاى آخر اسفند،

در نيم روز روشن،
وقتى  بنفشه ها را

با برگ و ريشه و پيوند و خاك

در جعبه هاى كوچك چوبين جاى مى دهند
جوى هزار زمزمه  درد و انتظار

در سينه مى خروشد و بر گونه ها روان
اى كاش آدمى،

وطنش را همچون بنفشه ها
مى شد با خود ببرد هر كجا كه خواست!

در روشنايى باران،
در آفتاب پاك،

در روزهاى آخر اسفند،
در نيم روز روشن،
وقتى  بنفشه ها را

با برگ و ريشه و پيوند و خاك
در جعبه هاى كوچك چوبين جاى مى دهند

جوى هزار زمزمه  درد و انتظار
در سينه مى خروشد و بر گونه ها روان

اى كاش آدمى،
وطنش را همچون بنفشه ها

مى شد با خود ببرد هر كجا كه خواست!

شعر زير از مجموعه شعر «بوى جوى موليان» است 
كه در زمســتان سال 1356 در تهران منتشر شده 
اســت. شــعرهاى اين مجموعه در فاصله تابستان 
1354 تا تابستان 1356 در آمريكا (شهر پرينستون، 
ايالت نيوجرسى) سروده شده است. توجه به لحِن 
هجوگونه  شاعر، روزگارِ سرايش و همچنين موقعيت 
مكانِى سرايش شــعر ضدآمريكايى «نيويورك» از 

نكات جالب توجه اين شعر است.

«نيويورك» 
او مى مكد طراوِت گل ها و بوته هاى آفريقا را

 او مى مكد تماِم شهِد گل هاى آسيا را
 شهرى كه مثِل النه  زنبورِ انگبين

تا آسمان كشيده
 و شهِد آن: دالر

يك روز،
 در ُهرِم آفتاِب كدامين تموز،

موِم تو آب خواهد گرديد،
 اى روسپى عجوز؟

گزارش ادبى

رضا افضلى، شاعر و دوست مشهدى دكتر كدكنى 
در سالروز تولد اين استاد ادبيات از ويژگى هاى شعر و انديشه او مى گويد

شفيعى به روايت رفيق شفيق

عرض ادبى به پيشگاه عالمه محمد رضا شفيعى كدكنى

محور وفاق اهل ادب
به بهانه سالروز تولد استاد شفيعى كدكنى

جهان و زبان شفيعى

آنچه مى خوانيد

 ادب و هنر/ فاطمى نســب  رضا افضلى در سال 1327 در 
فريمان به دنيا مى آيد. او كه عالقه به شــعر و شــاعرى را از 
پدربزرگ خود به ارث برده، نخستين شعرش را در 13 سالگى 
مى ســرايد و خود را به عنوان شــاعر به اطرافيانش معرفى 
مى كند. از سال 46 نيز اشعارش را در «روزنامه خراسان» و بعداً 

در مجالت تهران به چاپ مى رساند.
عالقه به شــعر و شــاعرى پاى او را به معروف ترين پاتوق 
ادبى مشهد در ســال هاى پس از انقالب باز مى كند. جايى 
كه شاعران بزرگى چون اخوان ثالث، شفيعى كدكنى، محمد 
قهرمان، فريدون مژده، محدث، قدسى، باقرزاده و... رفت و 

آمد مى كردند و در آنجا محفل ادبى داشتند.
امروز، سالروز تولد يكى از اين بزرگان ادب و فرهنگ كشور، 
دكتر محمدرضا شــفيعى كدكنى (م.سرشك) است. به اين 
بهانه به ســراغ رضا افضلى رفتيم تا او كه يكى از افراد حلقه 
ادبى «كافه داش آقا» بوده اســت از ويژگى هاى شخصيتى و 

خصوصيات علمى شفيعى كدكنى برايمان بگويد.
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ناگفته هاى زندگى شهيد همدانى در تلويزيون
به روايت حسين بهزاد و گلعلى بابايى 

تسنيم: برنامه تلويزيونى «عصر» در 
جديدترين قسمت خود ماجراهاى 
شنيده نشده از سردار شهيد حسين 

همدانى را روايت مى كند. 
حسين همدانى پاســدار و سردار 
نخبه ايرانى بود كه ســه سال قبل 
در جريان مبارزه با تروريسم تكفيرى در سوريه به شهادت رسيد. او تأثير 
مهمى در راه اندازى دفاع وطنى سوريه داشت و توانست در بحرانى ترين 
روزهاى سوريه، مردم را عليه داعش و تكفير سامان دهى كند. درست در 
سال 1391 وقتى كاخ رياست جمهورى بشار اسد به محاصره تكفيرى ها 
درآمد، پيشنهاد نجات بخش سردار همدانى در مسلح كردن مردم توانست 
تكفيرى ها را يك گام به عقب ببرد؛ در روزهاى بعد اين عقب نشــينى ها 

جبهه به جبهه و شهر به شهر پيش رفت.
نادر طالب زاده در برنامه «عصر» اين هفته ميزبان حسين بهزاد و گلعلى 
بابايى دو پژوهشــگر و نويســنده دفاع مقدس است تا ماجرا هايى تازه از 

زندگى و جهاد شهيد همدانى را روايت كند.
برنامه تلويزيونى عصر با اجراى نادر طالب زاده پنجشنبه ها ساعت 22 از 

شبكه افق و جمعه ها بعد از خبر 14 از شبكه يك پخش مى شود.
 

«حكايت هاى كمال» در خان آخر توليد
مجموعه  تدويــن  فيلــم:  بانى 
تلويزيونى«حكايت هــاى كمال» به 
كارگردانى قدرت اهللا صلح ميرزايى 

همزمان با ضبط آغاز شد.
قدرت اهللا صلح ميرزايى كارگردان 
سريال 150 قسمتى «حكايت هاى 
كمــال» در ارتباط با روند توليد اين مجموعــه گفت: از اوايل مردادماه با 
ساخت دكور در شهرك سينمايى غزالى تصويربردارى اين مجموعه آغاز 
شــد.تاكنون دو ماه ضبط داشــتيم كه بيش از 30 درصد اين مجموعه 

تصويربردارى شده است. 
وى دربــاره دكور اين مجموعه گفت: خانه هــا، محله ها و گذرهاى دهه 
40 در دكور اين مجموعه ديده شــده كه 90 دكور در شهرك سينمايى 
ساخته شده است به همين دليل بيشــترتصويربردارى اين مجموعه در 
شهرك سينمايى غزالى و حدود20 درصد نيز در اطراف تهران خواهد بود.

صلح ميرزايى بابيان اينكه تدوين اوليه اين سريال از شهريورماه آغاز شده، 
افزود: از دوشــنبه 16 مرداد تدوين اين مجموعه توسط محسن توكلى و 
شــادى شايان فر آغاز شد تا همزمان با ضبط، كار مراحل فنى مجموعه 

نيز انجام شود.
«حكايت هاى  كمال» به تهيه كنندگى محسن شايان فر اقتباسى از رمانى 
به همين نام نوشــته محمد ميركيانى اســت كه در آن قهرمان داستان 
نوجوانى به نام «كمال» است. اين مجموعه تلويزيونى كه روايتى از دهه 40 

با ساختارى اپيزوديك است در سيما فيلم توليد مى شود.
 

بازگشت مستر بين به سينما 
بانى فيلم: جوالن فيلم پرتحرك 
و در عين حال مرموز و ســاينس 
فيكشنى «زهر» به گيشه هاى آمريكا 
و كانادا منتهى و منحصر نشد و اين 
فيلم با اكران شــدن در 58 كشور 
و بــازار و منطقه مختلف از جهان 
125/2 ميليون دالر كاســبى كرد 
تا با احتســاب فروش آمريكايى اش، فعالً 205 ميليون دالرى شود. اين 
يك ركورد جديد در زمينه شــروع اكران فيلم ها در ســطح جهان است 
و پيشتر هيچ فيلم ديگر در بدو اكرانش با احتساب تمامى قاره ها از رقم 

فوق عبور نكرده بود. 
اتكين سون كه هنوز محبوب ترين مخلوق هنرى اش همان «مستربين» 
معروف اســت، در قالب جانى انگليش ارائه گر كاراكتر مأمور پليســى 
اســت كه اگر احمق ترين نباشد، عاقل ترين هم نيست و همان قدر آتش 
مى سوزاند و دسته گل آب مى دهد كه مستربين طى سال هايى طوالنى با 
هنر نمايشگرى و خصلت هاى كميك ويژه اتكين سون به آب داده است.

ورســيون جديد «جانى انگليش» كه تازه از اواخر هفته بعد در آمريكاى 
شمالى اكران مى شود، اين هفته در سطح اروپا و آسياى شرقى بيش از 70 
ميليون دالر پول به دست آورد و چون اين تازه نقطه آغاز پخش جهانى 
آن است، بايد در انتظار آمار و ارقامى بسيار بيشتر و بهتر براى آن هم بود.
بــه اعتقاد منتقدان جانى انگليش با بازى رووان اتكين ســون ديوانه اى 
است كه در زمينه ويرانگرى فقط كارآگاه كلوزوى سرى فيلم هاى «پلنگ 

صورتى» با آن برابرى مى كند.
ورسيون تازه جانى انگليش كه نام كامل آن «جانى انگليش دوباره ضربه 
مى زند» است، از بازى تعدادى بازيگران مشهور ديگر سينما هم برخوردار 
است، اما اين اتكين سون است كه محور همه چيز و همه كس به حساب 
مى آيد و يك بار ديگر مى تازد و همه را مى خنداند و اجازه ديده شدن به 
ديگران برخالف تمامى ديالوگ هاى اندك و توأم با سكوتش را نمى دهد.

 
كسب و كار در شبكه يك «شتاب» گرفت

سيما و سينما: به منظور معرفى 
و جلب سرمايه، مشترى، همكارى، 
جذب ايده هاى خالقانه و كسب و 
كارهاى نوپا، برنامه شتاب در شبكه 

يك سيما توليد و پخش مى شود.
به گزارش روابط عمومى شبكه يك، 
اين برنامه ســكوى پرتاب و شتاب 
دهنده كارآفرينان جوان ايران است كه در هر برنامه جوانان كارآفرين كه 
در اين عرصه به موفقيت هاى چشمگيرى دست يافته اند حضور يافته و در 
برابر كارشناسان، از رمز و رازهاى كسب و كارشان خواهند گفت. برنامه 
شتاب يك محصول رسانه اى نوپا و يك رئاليتى شو 10 دقيقه اى است كه 
تالش مى كند در فرآيند جذب سرمايه، به كارآفرينان و استارت آپ هاى 

ايرانى كمك كند.
اين برنامه فرصتى براى كســب و كارهاى نوپا و تمامى فعاالن اقتصادى 
در ايران اســت تا بتوانند با شــركت در آن، كسب و كار خود را از طريق 
تلويزيــون معرفى كرده و براى جذب ســرمايه تــالش كنند. جمعى از 
دانشجويان دانشــگاه صدا و سيما و شهيد بهشتى تهيه اين برنامه را به 
عهده دارند. شتاب كارى از گروه دانش و اقتصاد شبكه يك سيماست كه 

روزهاى زوج حوالى ساعت 20:30 روى آنتن مى رود.

 آقاى راســت گفتار اساس شكل گيرى 
شــبكه نمايش خانگى حق پخش و توزيع 
فيلم هاى ســينمايى بود، چه شد كه پاى 
ســريال ها و مجموعه هاى چند قسمتى به 

شبكه نمايش خانگى باز شد؟
چندين سال پيش شــركت «تصوير دنياى هنر» 
با مديريت جواد معمارى ديدند اين امكان وجود 
دارد كــه ســريالى را خارج از فضــاى تلويزيون 
دولتى ايران بســازند. همان طور كه مى دانيد در 
همه كشورهاى دنيا يك شبكه هاى رسمى وجود 
دارند و يك سرى شبكه خصوصى هم به صورت 
كابلى و غيره برنامه هاى خود را پخش مى كنند و 
ممانعتى هم ندارند. در ايران چون تلويزيون كامًال 
در اختيار دولت است، پيشنهادى مبنى بر ساخت 
سريال در بخش خصوصى مطرح و تالش بسيارى 
هم شد كه مجوزهاى الزم گرفته شود كه البته با 
سختى هاى بسيارى همراه بود. حتى من خاطرم 
هست كه آقاى معمارى براى به ثمر رساندن اين 
كار و اخذ مجوز به مالقات مقام معظم رهبرى هم 
رفتند. وقتى مجوز صادر شد، سريال «قلب يخى» 
توليد شــد كه در اوايل كار استقبال زيادى از آن 
شد، اما بعدها به دليل بدقولى ها و عدم پخش اين 
كار مردم دلسرد شدند و چند سريال ديگرى هم 
كه ساخته شدند، همين مشكالت را داشتند تا اين 
كه بعدها به لطف سريال «شهرزاد» شبكه نمايش 
خانگى رونق بسيارى يافت و مردم به آن عالقه مند 
شدند و بالطبع نيزسريال هاى مختلفى پس از آن 

ساخته شد.

 داليل اشــتياق كارگردانان ســينما و 
تلويزيون به حضور در شبكه نمايش خانگى 

چيست؟ 
به نظرم اين مســئله دو علــت دارد.؛ اول اين كه 
مردم اســتقبال مى كنند و شبكه نمايش خانگى 
محدوديت هــاى عرفــى و بدقولى هــاى مالى 
صداوســيما را ندارد، پول عوامل را خيلى بيشتر 
از ســينما و به موقع پرداخت مى كند و مخاطب 
بيشترى هم نســبت به تلويزيون دارد. بنابراين 
فيلمســاز رغبت بيشــترى براى توليد در شبكه 
نمايش خانگــى دارد، اما از طــرف ديگر به نظر 
مى رســد برخى دوســتان كه به شبكه نمايش 
خانگى مى آيند و سرمايه گذارى مى كنند، همه 
نيتشان خير و فرهنگى نيست. در مجموع دو سه 
نيت را دنبال مى كنند كــه اگر بخواهيم آن ها را 
فهرست كنيم در صدر آن اين است كه با گرفتن 
مجوز تهيه كنندگى در شــبكه نمايش خانگى و 
معروف شدن اسمشــان، هزينه گرفتارى هايى را 
كه اگر روزى برايشان به وجود بيايد، باال مى برند. 
بــه طور مثــال بابك زنجانى به لطــف حضور و 
سرمايه گذارى در اين شبكه ها بود كه معروف شد 
و اين شهرت باعث شد هر اتفاقى كه در سيستم 
قضايى براى او مى افتد، مردم پيگيرى كنند و الزم 
باشد كه نظام هم در مقابل روند پرونده و اتفاقى 
كه مى افتد، پاســخگو باشــد. فرض كنيد فردى 
دو هزار ميليارد تومــان را از يك منبعى دريافت 
مى كند و نيم تا يك درصد آن را در شبكه نمايش 
خانگى هزينه مى كند و همين او را معروف مى كند 
و هزينــه نظام در برخورد بــا او را باال مى برد. در 
نهايت چنين مسئله اى براى آن ها مى ارزد كه البته 

در كل اين به معناى پولشويى نيست.

 البته شبهات بسيارى در خصوص بحث 

پولشويى در شــبكه نمايش خانگى وجود 
دارد و مواردى هم بوده كه به محاكم قضايى 

كشيده شده است.
اساســاً چيزى به نام پولشويى در شبكه نمايش 
خانگى وجود ندارد. وقتى ميزان پولى كه در شبكه 
نمايش خانگى گذاشته شده هر روز در آمار رسمى 
نوشته مى شود و گزارش تعداد دى وى دى هايى 
كه به فروش مى رود يا برگشت مى خورد، مشخص 
اســت چه پولشــويى اتفاق مى افتد؟ پولشويى 
مى خواهيد، برويد برج هايى را كه در شهر ساخته 

مى شود، بررسى كنيد.
شايد اين شبهه هم در «شهرزاد» به وجود آمد، اما 
داستان آن اصالً پولشويى نبود. محمد امامى تهيه 
كننده اين كار، انســان بسيار باهوش و با درايتى 
اســت و امروز سرنوشت ايشــان براى مردم مهم 
شده است. فرض كنيد 30 ميليارد در اين پروژه 

سرمايه گذاشته است و تمام هزينه ها هم روشن 
و مشخص است. اين اتهام به ايشان زده شده كه 
1300 ميليارد تومان داشته و از اين مقدار حداكثر 
30 ميليارد وارد شبكه نمايش خانگى شده است، 
1200 ميليارد و 70 ميليون تومان باقى آن كجا 
رفته است؟ باز هم تأكيد مى كنم اين چيزى است 
كه مى گويند و من به كسى اتهام نمى زنم، اما در 
كل معتقدم اين كار پولشويى نيست. اين درواقع 
استفاده از بهره هوشى خودش بوده كه مى دانسته 
چطور در سينما از اين ظرفيت ها استفاده كند تا 
به سود برسد و در همه فيلم هايى هم كه سرمايه 
گذارى كرده، خوشبختانه ســود بااليى داشته و 
اصالً هم بحث پولشويى مطرح نبوده و همه چيز 

شفاف و مشخص است.

 اين روزهــا تلويزيــون رقيب جدى و 
سرسختى به نام شبكه نمايش خانگى دارد 
كه مخاطب هايش را با ريزش قابل توجهى 

رو به رو كرده است.
بله اين براى تلويزيون يك تهديد است و ممكن 
است تلويزيون خيلى از بيننده هاى خودش را از 
دست داده باشد، اما شبكه نمايش خانگى روز به 

روز با شمار بيشترى از مخاطب رو به روست.

 آقاى موسوى درحالى كه ساخت سريال 
در شبكه نمايش خانگى رونق بسيارى پيدا 
كرده، اما موضوعى كه جلب توجه مى كند، 
تهيه كنندگانى است كه در سينما  حضور 
نام آشنا نيستند و با پول هاى كالن وارد اين 
فضا مى شوند. اساساً ورود اين افراد به شبكه 

نمايش خانگى براساس چه ضوابطى است؟
اين مســئله به اداره كل ســمعى بصرى نمايش 
خانگى برمى گردد. درحقيقــت يك تضادى در 
معاونت سينمايى وجود دارد كه متأسفانه با اينكه 
چند سال است شوراى عالى تهيه كنندگان تذكر 
داده، اما حل نشده است. براى اينكه كسى بتواند 
به عنوان تهيه كننده براى فيلم سينمايى پروانه 
ساخت بگيرد، كلى ضوابط و مقررات گذاشته شده 
كه ابتدا بايد يك فيلم بســازد و در آن كار مشاور 
داشته باشد و پس از آن نيز كارش ارزيابى مى شود 
كه مى تواند فيلم دوم را بسازد يا خير، اما در اداره 
نمايش خانگى معاونت سينمايى يك بى نظمى 
و بى قانونى وجود دارد كه هر كســى مى تواند از 
يك انجمنى كه عمالً كارش ســينما هم نيست 
نامه ببرد و به عنوان تهيه كننده معرفى شــود و 
نتيجه اش هم اين طور اســت كه اكثر اين كارها 

نتيجه مثبتى هم ندارد و متأسفانه اين دوگانگى 
در معاونت سينمايى وجود دارد.

 به غير از بحث تهيه اين آثار، مســئله 
نظارت روى محتوا هم قابل توجه اســت و 
به نظر مى آيد برخى سريال هايى كه اخيراً 
ارائه مفاهيم خود قدرى  توليد مى شود در 
افسار گسيخته عمل مى كنند. نظارت بر اين 

آثار توسط چه نهادى اجرايى مى شود؟
در شــبكه نمايش خانگى يك اداره كل نمايش 
خانگى داريم كه وظيفه نظارت برعهده آن است 
و به داليلى كه احتماالً قواعدش اجازه مى دهد از 
فيلم هاى سينمايى خيلى ضوابط بازترى دارد، اما 
بحث نظارت مشخصاً با اداره كل نمايش خانگى 
است. البته به نظرم از يك لحاظ ديگر اين اتفاق 
خوب اســت و بايد توسعه پيدا كند و اين آزادى 
عمل در سينما هم بايد باشد، اما شكل ارائه مفهوم 

بحث ديگرى است. 

به نظر مى رسد گسترش شبكه نمايش   
خانگى عرصه رقابت را براى تلويزيون تنگ 
كرده است. به نظر شما در شرايطى كه شبكه 
نمايش خانگى روز به روز پوياتر مى شــود، 
تلويزيون چگونه بايــد خود را از خمودگى 

برهاند؟
اين طبيعى است. وقتى رقابت وجود داشته باشد، 
مى توان به نتايج خوبى هم رسيد. شبكه نمايش 
خانگى فارغ از هر ايــرادى كه دارد، بحث رقابت 
در آن مطرح است و بايد مخاطب جذب كند، اما 
ظاهراً در تلويزيون افــراد به خودى و غيرخودى 
تبديل شــدند. يعنى يك عده افراد سريال سازند 
و برايشــان جذابيت كار مهم نيســت. من بارها 
گفته ام تا در تلويزيون رقابت وجود نداشته باشد، 
اين مشــكالت هم هســت. بايد بين شبكه هاى 
تلويزيونى رقابت باشــد. بايد بين شــبكه اى كه 
مى تواند مخاطب بيشترى جلب كند با شبكه اى 
كه نمى تواند، تفاوت باشد و مديران شبكه ها بايد 

به اين مسئله توجه كنند. 
درست اســت كه ما با يك انحصار مواجهيم، اما 
داخل همين انحصار هم مى توان رقابت را شكل 
داد، اما همه داراى يك مديريت واحد هســتند و 
اساساً برايشــان رضايت مديران كافى شده است 
درحالى كه اين ايراد اســت و بايد مردم را راضى 
نگه دارنــد. درنتيجه اين اتفاق باعث مى شــود 
مردم به سمت شبكه هاى ماهواره اى فارسى زبان 
بروند؛ درحالى كه ما بيش از 20 شبكه داريم كه 
هنرمندان ما مشــغول كارند و بايد مديران آن ها 
را بــه رقابت وادار كنند. مــن اذعان مى كنم كه 
معاون ســيما تلويزيون را بخوبى مى شناسد، اما 
وقتى رقابت به وجود نيايد، يك عده فقط كارمند 

مى شوند و عمالً كارايى تلويزيون از بين مى رود.
 حتى به جاى اينكه تعداد شــبكه ها افزايش پيدا 
كند، بايــد آن ها را از نظر كيفــى ارتقا بدهند و 
مى توان برخى از اين شبكه ها را درهم ادغام كرد. 
خيلى جالب اســت كه تلويزيون حتى از امكانات 
خودش هم اســتفاده نمى كند. مــا براى تبليغ 
فيلــم هايمان بايد به تلويزيون پــول بدهيم، اما 
شــبكه هاى مختلف تلويزيونى سريال هايشان را 
تبليغ نمى كنند. من معتقدم جذب مخاطب كار 
مشكلى نيست، اما تلويزيون نيازمند اين است كه 
تهيه كنندگان و مديران حرفه اى را به كار گيرد تا 

به نتايج مطلوبى برسد.

برش

برخــى دوســتان كــه بــه شــبكه 
نمايــش خانگى مى آيند و ســرمايه 
گــذارى مى كننــد، همــه نيتشــان 
خيــر و فرهنگى نيســت. در صدر 
آن ايــن اســت كه بــا گرفتن مجوز 
تهيه كنندگــى در شــبكه نمايــش 
خانگى و معروف شــدن اسمشــان، 
هزينه گرفتارى هايى را كه اگر روزى 
برايشان به وجود بيايد، باال مى برند

برش

شــبكه نمايش خانگى فارغ از هر 
ايــرادى كه دارد، بحــث رقابت در 
آن مطــرح اســت و بايــد مخاطب 
جذب كند، اما ظاهراً در تلويزيون 
افراد به خودى و غيرخودى تبديل 
شدند. يعنى يك عده افراد سريال 
سازند و برايشان جذابيت كار مهم 
نيســت. تا رقابت وجود نداشــته 

باشد، اين مشكالت هم هست

سيما و سينما

قدس داليل اشتياق فيلمسازان براى حضور در شبكه نمايش خانگى را بررسى مى كند

«زشت و زيبا»ى شبكه نمايش خانگى

 ســيما و سينما/ صبا كريمى   شــبكه نمايش خانگى از ابتداى 
تأسيس خود محلى براى عرضه فيلم هاى سينمايى بود، اما اواسط 
دهه هشتاد بود كه با ساخت ســريال هايى مانند «فضانوردان» و 
«قهوه تلخ» فعاليت در اين عرصه گسترش يافت و شروع جدى تر 
آن با سريال «قلب يخى» كليد خورد و پس از آن نيز «ويالى من»، 
«شاهگوش» و «ساخت ايران» هم توليد شد اما مى توان گفت آنچه 
كه بيش از پيش اعتماد عمومى را به شبكه نمايش خانگى افزايش 
داد، سريال موفق «شهرزاد» بود كه اشتياق فيلمسازان را به حضور 
در اين عرصه باال برد و فضاى مساعدى براى تهيه كنندگانى شد كه 

بسيارى از آن ها در عرصه سينما شناخته شده نبودند. 
از سويى ديگر در سال هايى كه تلويزيون موفقيت چندانى در جذب 
مخاطب نداشت، بسيارى از كارگردانان عمالً فضا را در شبكه نمايش 

خانگى مساعدتر يافتند و به نظر مى رسد با مصائب و موانع كمترى 
دست و پنجه نرم مى كنند و آثارشان نيز با اقبال عمومى بيشترى 

مواجه است. 
در اين گزارش سعى كرده ايم از زواياى مختلفى به عملكرد شبكه 
نمايش خانگى، شــرايط توليد، نظارت بر محتــوا، ورود پول هاى 
مشكوك و... بپردازيم و به همين بهانه با كاظم راست گفتار كه خود 
نيز سابقه توليد سريال «آشوب» را در شبكه نمايش خانگى داشته 
و اين روزها مشــغول رايزنى هاى نهايى براى ساخت «شوهر آهو 
خانم» به عنوان دومين مجموعه خود در اين شبكه است و غالمرضا 
موسوى، تهيه كننده سينما، رئيس انجمن تهيه كنندگان مستقل و از 
اعضاى كميته يكپارچه سازى و ارتقاى نظام تهيه كنندگى به گفت وگو 

پرداخته ايم كه مى خوانيد.

سينماگرام

سيما و ســينما: عباس رافعى كارگردان سينما درباره 
انتظارات سينماگران از مديريت سينماى كشور در گفت 
وگو با سينما پرس گفت: مشكالت سينماى كشور اين 
روزها به حد اعالى خود رسيده و متأسفانه ما با مسائل و 
مصائب زيادى در سينماى كشورمان رو به رو هستيم كه 
يكى از مهم ترين آن ها توليد انبوه فيلم هاى سخيف، نازل 

و مبتذل درقالب آثار طنز و كمدى است. 
كارگردان فيلم سينمايى «بيگانگان» افزود: متأسفانه به 
دليل اهمال و وادادگى مديران طى ســال هاى اخير ما 
شاهد قدرتمند شدن سينماداران هستيم؛ به نحوى كه 
اين سينماداران هستند كه براى سينماى كشور تصميم 
گيرى و سياست گذارى مى كنند؛ سينماداران هستند كه 
مافياى بزرگى را تشكيل داده اند و تنها از اكران فيلم هاى 
مبتذل و سبك و سطحى به اسم كمدى حمايت مى كنند 
و حتى تعيين مى كنند كه كدام بازيگران بايد در فيلم ها 
حضور داشته باشند و اگر مثالً فالن بازيگر در اين فيلم 

حضور نداشته باشد از آن فيلم حمايت نمى كنند!
وى ادامــه داد: اين اتفاقات عين بى قانونى اســت و من 
نمى دانم مســئوالن چرا دســت روى دست گذاشته اند 
و هيچ كار شايســته اى درراســتاى مقابله با اين قبيل 
افــراد و باندهــا و مافياها انجام نمى دهنــد. گويا اصوالً 
مديران سينمايى با عملكرد اين افراد موافق هستند كه 

جلوى كارشــان را نمى گيرند و آن ها را سر جاى خود 
نمى نشانند! اين مايه شرمسارى است كه باندبازى 
در سينماى ايران بيداد مى كند و هيچ شخصى 
پيدا نمى شود كه به صورت بنيادين و ريشه اى 

مشكالت سينماى كشور را حل كند.
اين سينماگر در بخش ديگرى از اين گفت و 

گو به مشكالت متعدد ديگر در سينماى 
كشــور اشــاره و اظهار كرد: 

مهم ترين  از  ديگــر  يكى 
مشكالت امروز سينماى 
ايران خانه نشين و بيكار 
شدن فيلمسازان متعهد 
و ارزشــى اســت؛ يك 
حضور  شاهد  ما  زمانى 
ســينماگرانى همچون 

زنده ياد رسول مالقلى پور براى توليد آثار ارزشى بوديم، 
اما امروزه آن دسته از فيلمســازان متعهد كه از جان و 
دل شــان دغدغه حضور در اين حوزه را داشتند، بيكار 
شــده اند و با بى تدبيرى هرچه تمام تر مسئوالن، برخى 
مواقع شاهد هستيم كسانى فيلم هاى ارزشى مى سازند 

كه هيچ اعتقادى به ارزش ها ندارند!
كارگــردان فيلم ســينمايى «آوازهاى ســرزمين من» 
خاطرنشان كرد: همه چيز در سينماى ما براساس «نور 
چشمى» بودن افراد اســت و اين اتفاق باعث دلمردگى 
بخش اعظمى از اهالى راستين سينماى كشور شده و اين 
وظيفه مديران و مسئوالن است كه تدبيرى اساسى براى 

جلوگيرى از اين اتفاقات شوم بينديشند.
اين فيلمساز با بيان اينكه بهتر است اداره سينماى كشور 
به صنوف واگذار شــود و دولت ديگر مداخله جدى در 
حوزه توليد و اكران آثار نداشته باشد، تصريح كرد: البته 
اين بدان معنا نيست كه اداره امور سينما به دست نهادى 
همچون خانه ســينما بيفتد چراكه خانه سينما هرگز 
مستقل نيست، واقعى نيست و يكى از زيرمجموعه هاى 
سازمان سينمايى است و به جاى آنكه براى رفع مشكالت 
اعضايش دغدغه داشته باشد درراستاى حمايت از مديران 

سينمايى گام برمى دارد.
رافعــى در پايان اين گفت و گو يادآور شــد: ما نيازمند 
حضور مديرى در رأس ســينماى كشــور هستيم كه 
از تأســيس صنوف بحق و واقعــى حمايت كند و 
دغدغه اش يار جمع كردن براى خودش نباشــد! 
بنده يقين دارم اگر اداره سينماى كشور به دست 
خود اهالى ســينما به صورت مستقل بيفتد، ما 
شــاهد رفع بسيارى از معضالت كنونى خواهيم 
بود و ديگر خبرى هم از باندبازى در سينما نيست 
چراكه باندبازى و مافياگرى هميشــه در سايه 
حمايت هاى مالى ازسوى مديران رخ 
مى دهد، اما زمانى كه اداره سينما به 
دست اهالى راستين سينما بيفتد، 
ما انتظار هيــچ حمايت مالى از 
آن ها نخواهيم داشــت و تالش 
مان به ســمت تقويت بخش 

خصوصى خواهد رفت.

سيما و سينما: هفته گذشته يكى از داغ ترين خبرها در 
حوزه سيما و سينما احضار برخى از چهره هاى معروف و 
به اصطالح سلبريتى ها توسط مقامات قضايى بود. كارى 
كه از ســوى بعضى از سلبريتى ها مورد نقد قرار گرفت و 
آن ها با انتشــار سند اين احضاريه ها در صفحات مجازى 
به آن واكنش نشان دادند. محراب قاسم خانى هم ديروز 
از دريافت احضاريه اى خبر داد. احضاريه اى مشابه آنچه 
اخيراً حميد فرخ نژاد و على دايى دريافت كردند. احتماالً 
روزهاى آينده باز هم چهــره هايى در اين باره احضاريه 
بگيرند. الهام پاوه نژاد هم گويا احضار شده. فرمانده ناجا از 
احضار برخى سلبريتى ها به پليس آگاهى به دستور مقام 

قضايى خبرداد.
ســردار حســين اشــترى، فرمانده ناجا ديروز در جمع 
خبرنگاران در خصوص كمك هايى كه از سوى سلبريتى ها 
به زلزله زدگان كرمانشاه شده بود، گفت: «دستگاه قضايى 
تعدادى از اين افراد را به ما معرفى كرد و دستور داد تعدادى 
از اين افراد بايد بيايند و اطالعات را كامل كنند، اما بعضاً 
به صورت دعوت بوده و صرفاً همه افراد احضار نشــده اند. 
اين افراد جهت تكميل اطالعات مراجعه كردند اطالعاتى 
از آن ها گرفته شــد ما تحويل دستگاه قضايى داديم، اما 
در خصــوص اين موضــوع در آينده بايــد تصميم گيرى 

شــود و اينكه چه برخوردى با اين افراد در صورت 
تخلف صورت بگيرد به عهده دستگاه قضايى 

است.
همچنين سردار محمدرضا مقيمى رئيس 
پليــس آگاهى ناجا نيــز در گفت  وگو با 
«ايســنا» در اين مورد چنين توضيح داده 
بود: بــه هيچ عنوان بحــث مجرميت و 
بازداشت اين افراد مطرح نيست و اين افراد 

با حكم قضايى دعوت شــدند و قاضى از ما 
خواسته بود از اين افراد دعوت كنيم و ما 

هم اين كار را انجام داديم. 
در مورد چند نفرى هم ما قبالً چند 
بار رفتيم و جوابى ندادند و مأموران 
ما مجبور شدند براى اجراى دستور 
قضايــى احضاريــه را الصاق كنند. 
با ايــن وجــود افرادى كــه براى 

توضيحات دعوت شده بودند، از مقام قضايى دلخور بوده و 
حق اين نظارت را به نهادهاى ذيربط ندادند. 

الهام پاوه نژاد نيــز از جمله بازيگرانى بود كه در جريان 
زلزله كرمانشــاه به يارى زلزله زدگان رفت و كمك هاى 

زيادى را جمع آورى كرد.
وى در اين زمينه پســتى را در اينستاگرام منتشر كرد 
و گفت: «من موظف بودم در اين زمينه اطالع رســانى و 
شفاف ســازى كنم چون حواشــى پيش آمده از طرف 
برخى گسترده شــده بود. همان طور كه در پست قبل 
هم نوشــتم، نظارت و بررسى بويژه براى كسانى مثل من 
كه از عملكردشان مطمئن بودند و هستند اصالً اشكال و 
نگرانى نداشت و ندارد.تمام مداركى كه خواستند موجود 
بود و ارائه شد و اميدوارم رفع ابهام شود. چون من شماره 
حساب شخصى اعالم نكرده بودم. فعاليت من در زمينه 
امدادرســانى كمك هاى غيرنقدى بود با ارائه مجوزهاى 
مربوطه در زمان بحران. من يا دوست خوبم محراب قاسم 
خانى كه اتفاقاً جلسه اول با هم آنجا بوديم يا آقاى على 
دايى از شيوه  اين درخواست مكدر شديم.نه برخورد بدى 

آن جا شد نه رفتار تلخى. اما... بگذريم.»
قاســم خانى نيــز با انتشــار تصوير احضاريــه در پيج 
شــخصى اش نوشــت: «از اينا براى منم ا ومد… راستش 
حس بدى داشــت. شايد شــكل بدى داشت… ولى 
اشــكالى نداره. اتفاقاً به نظــرم نظارت كردن كار 
خيلى درســتيه. به هر حال پول هايى از مردم 
جمع آورى شده كه قرار بوده در موارد خاصى 
هزينه بشه. اگه كسى هم اين وسط كالهبردارى 
و دزدى انجام داده بايد مجازات بشه، چون هم 
از اعتماد مردم سوء استفاده كرده، هم به اعتبار 

همكاران خودش لطمه زده. »
البته بايد ديد اين لحن صريح او پس 
از بازگشــت از بيان پــاره اى از 
توضيحات هم ادامه خواهد 
داشت يا مثل لحن فرخ 
نژاد تلطيف خواهد شد 
و همچون او كامنت هاى 
صفحــه اش را خواهــد 

بست يا خير.

 احضاريه در انتظار چهره ها و سلبريتى ها
ميليارد ها تومان پول مردم كجاست؟

يك كارگردان سينما:  
 مديريت سينما بايد با رانت خوارى مقابله كند

سيماگرام

مخاطب نداشت، بسيارى از كارگردانان عمالً فضا را در شبكه نمايش 

مديران سينمايى با عملكرد اين افراد موافق هستند كه 
جلوى كارشــان را نمى گيرند و آن ها را سر جاى خود 

نمى نشانند! اين مايه شرمسارى است كه باندبازى 
در سينماى ايران بيداد مى كند و هيچ شخصى 
پيدا نمى شود كه به صورت بنيادين و ريشه اى 

مشكالت سينماى كشور را حل كند.
اين سينماگر در بخش ديگرى از اين گفت و 

گو به مشكالت متعدد ديگر در سينماى 
كشــور اشــاره و اظهار كرد: 

مهم ترين  از  ديگــر  يكى 
مشكالت امروز سينماى 
ايران خانه نشين و بيكار 
شدن فيلمسازان متعهد 
و ارزشــى اســت؛ يك 
حضور  شاهد  ما  زمانى 
ســينماگرانى همچون 

رافعــى در پايان اين گفت و گو يادآور شــد: ما نيازمند 
حضور مديرى در رأس ســينماى كشــور هستيم كه 
از تأســيس صنوف بحق و واقعــى حمايت كند و 
دغدغه اش يار جمع كردن براى خودش نباشــد! 
بنده يقين دارم اگر اداره سينماى كشور به دست 
خود اهالى ســينما به صورت مستقل بيفتد، ما 
شــاهد رفع بسيارى از معضالت كنونى خواهيم 
بود و ديگر خبرى هم از باندبازى در سينما نيست 
چراكه باندبازى و مافياگرى هميشــه در سايه 
حمايت هاى مالى ازسوى مديران رخ 
مى دهد، اما زمانى كه اداره سينما به 
دست اهالى راستين سينما بيفتد، 
ما انتظار هيــچ حمايت مالى از 
آن ها نخواهيم داشــت و تالش 
مان به ســمت تقويت بخش 

خصوصى خواهد رفت.

شــود و اينكه چه برخوردى با اين افراد در صورت 
تخلف صورت بگيرد به عهده دستگاه قضايى 

همچنين سردار محمدرضا مقيمى رئيس 
پليــس آگاهى ناجا نيــز در گفت  وگو با 
«ايســنا» در اين مورد چنين توضيح داده 
بود: بــه هيچ عنوان بحــث مجرميت و 
بازداشت اين افراد مطرح نيست و اين افراد 

با حكم قضايى دعوت شــدند و قاضى از ما 
خواسته بود از اين افراد دعوت كنيم و ما 

هم اين كار را انجام داديم. 
در مورد چند نفرى هم ما قبالً چند 
بار رفتيم و جوابى ندادند و مأموران 
ما مجبور شدند براى اجراى دستور 
قضايــى احضاريــه را الصاق كنند. 
با ايــن وجــود افرادى كــه براى 

حس بدى داشــت. شايد شــكل بدى داشت
اشــكالى نداره. اتفاقاً به نظــرم نظارت كردن كار 
خيلى درســتيه. به هر حال پول هايى از مردم 
جمع آورى شده كه قرار بوده در موارد خاصى 
هزينه بشه. اگه كسى هم اين وسط كالهبردارى 
و دزدى انجام داده بايد مجازات بشه، چون هم 
از اعتماد مردم سوء استفاده كرده، هم به اعتبار 

همكاران خودش لطمه زده. »
البته بايد ديد اين لحن صريح او پس 
از بازگشــت از بيان پــاره اى از 
توضيحات هم ادامه خواهد 
داشت يا مثل لحن فرخ 
نژاد تلطيف خواهد شد 
و همچون او كامنت هاى 
صفحــه اش را خواهــد 

بست يا خير.



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
نــه مثــل آن هايى كــه ناگهانى 
بودن «مرگ» غافلگيرشــان كرده 
و نمى خواهنــد رفتِن «شــفيع» را بــاور كنند، 
خودمــان را به در و ديــوار اندوه مى زنيم و نه به 
تقليد از آن هايى كه به كليشه بافى و كليشه گويى 
افتاده اند، از مجرى و گزارشگر با سابقه تلويزيون، 
اسطوره مى سازيم! فقط سعى مى كنيم «شفيع» 
را همــان طــور كه واقعــاً بود، همــان قدر كه 
روزگارى دوستش داشتيم و روزگارى نداشتيم، 
بــا همه خاطرات خوب و بــد، با نگاهى به همه 
نوستالوژى هاى دهه60 و با همين چيزهاى كه 
درباره اش مى دانستيم و نمى دانستيم، دوباره به 
شما و خودمان يادآورى كنيم. البته حواسمان هم 
هست كه در نوشــتن از «شفيع» مثل برخى از 
روزنامه نگاران و طنزنويسان سابق و سلبريتى هاى 
فعلى كه ديروز، اندوهِ طنزآلودشــان ترمز بريد و 
با خاطره اى از ضايع كردن «شفيع» و نوشتن از 
«تفرعن منحصر به فرد» او، دوباره آن مرحوم را 
ضايع كردند، رفتار نكنيم... مديونيد اگر فكر كنيد 
بــا اين جمله آخرى، داريم «امير مهدى ژوله» و 

خاطره نويسى روز گذشته اش را ضايع مى كنيم!

ُمخ همه را خوردى
بچــه تهران، ســال 1335 در محله «پامنار» به 
دنيا آمده، در دبســتان«برزويه» و دبيرســتان 
«علوى» درس خوانــده و باليده بود و بعدها در 
دانشگاه، رشــته اى را انتخاب كرده بود كه شايد 
كيلومترها با عالقه ها و شــغل آينده اش فاصله 
داشــت! خدا مى داند در ميان دوستان و آشناها 
كسى مى توانست حدس بزند، نوجوان و جوانى 
كه حين فوتبال بازى كردن در مدرسه، تك تك 
دريبل ها و شوت هايش را به صورت خيلى زنده 
گــزارش مى كند و توى خانــه هم موقع پخش 
تلويزيونى فوتبال، پا به پاى گزارشگر، اصطالحات 
و كلمــات فوتبالى از دهانش بيــرون مى ريزد و 
اعصاب بقيه را ُخرد و خاكشــير مى كند، روزى 
روزگارى روى صندلى هاى دانشــگاه بنشيند و 
علوم سياسى بخواند؟ به هرحال، جوان سياست 
خوان و سياست دان انگار مثل خيلى ها، درس را 
براى درس خوانده بود نه براى شغل وعالقه اش! 
يعنى با وجود سياســت خوانى از مدت ها پيش 
عاشق اين بود كه بتواند مثل «عطااهللا بهمنش» 
فوتبال را گزارش كند. يك شــب پاييزى وقتى 
مادر و خاله هايش، داشتند سبزى هايشان را پاك 
مى كردند، چشم «بهرام» به روزنامه مچاله شده 
دورِ سبزى ها و اطالعيه استخدامى اش افتاد. صدا 
و ســيما براى جذب گزارشگر اطالعيه داده بود. 
خانواده، شوخى و جدى گفتند: «توى خونه كه 
ُمخ همه رو مى خــورى... بيا اين ُفرم رو پُركن و 
بفرســت، شايد شانست زد، قبول شدى و ما هم 

از دستت خالص شديم». روز بعد «بهرام شفيع» 
جلوى ساختمان پُست پشت ميدان توپخانه بود تا 
ُفرم شركت در آزمون را بفرستد براى صدا و سيما. 

 پسرخاله «سيد احمد» 
تا ديــروز خودش جايى نگفته بــود و خيلى ها 
نمى دانستند كه «شــفيع» با امام خمينى (ره) 
هم نسبت فاميلى داشــت. البته پيش از اينكه 
ديروز، حجت االسالم سيد حسن خمينى در اين 
باره حرف بزند، خود «شــفيع» در يك مصاحبه 
تلويزيونى فقط گفته بود كه مرحوم آيت اهللا ثقفى 
تهرانى( پدر همسر امام خمينى) پدربزرگم بود. 
حاال گمان نكنيد «شفيع»، وارد شدنش به صدا 
و ســيما و مجرى و گزارشگر شدنش را مديون 
پسرخالگى با فرزندان امام(ره) است. برعكس؛ او 
از معدود مجرى ها و گزارشگرانى بود كه ازطريق 
آزمون استخدامى و آن هم خيلى سخت وارد اين 
ســازمان شد. خاطره استخدام را از زبان خودش 
بخوانيد: «بعــد از مدتــى كارت ورود به آزمون 
را صادر كردنــد. اين آزمون هــم مانند كنكور 
دانشــگاه اميركبير سخت بود. تست هاى هوش، 
ادبيات، رياضيات و انگليسى داشت. آزمون صدا 
و سيما دقيقاً پنج ســاعت در زمستانى سرد در 
دبيرســتان البرز طول كشــيد به علت سردى 
هوا مدادى كه در دســتم بود، خشك شده بود 
و انگشــتانم حس نداشت... اواسط اسفند 1361 
اسامى قبول شــدگان كنكور صدا و سيما را در 
روزنامه جمهورى اسالمى اعالم كردند كه از ميان 
25 هزار داوطلب 700 نفر قبول شــدند. سپس 
تست هاى صدا، هوش، انتقال درك مطلب توسط 
اســتادان مختلفى انجام شد و درنهايت از ميان 
700 نفر فقط دو نفر قبول شــدند. من شانس 
آوردم شاگرد اول شدم و قاسم افشار شاگرد دوم 

شد و به گروه معارف رفت».

اُسُطُقس دار
اين را نمى شــود نگفت كه از ســال ها پيش به 
اين طرف، خيلى از مخاطبان امروزى تر و عالقه 
مندان سختگير فوتبال، با «بهرام شفيع» حال 
نمى كردند! حاال يا ذائقه ها عوض شــده بود يا 
فوت و فن هاى گزارشــگرى جورى شده بودند 
كه صــدا، لحن و اصطالحات «شــفيع» ديگر 
براى گــزارش كردن فوتبال جــواب نمى داد. 
اما اين را هم نمى شــود فرامــوش كرد كه اگر 
بررسى گزارشگرى سال هاى پس از انقالب را از 
هرجا شــروع و هرجور كه شروع كنيم، آخرش 
به «شفيع» مى رسيم. وقتى كه تلويزيون دهه 
60، نه «بهمنش» داشــت و نه «مجيد وارث» 
مى توانســت به كار ادامه دهد، اين فقط «بهرام 
شفيع» بود كه با صداى دلنشينى كه انگار براى 
گزارشــگرى ساخته شده بود، مسابقات فوتبال 

داخلى و خارجى را برايمــان گزارش مى كرد. 
البته فقــط فوتبال نبود؛ شــفيع در آن روزها 
گزارشــگرى همه كاره بود. از فوتبال بگيريد تا 
سواركارى، شــنا، تيراندازى، هاكى و.... به قول 
شــوخى هاى آن زمــان، اگر پايــش مى افتاد، 
مى توانست با صدا و لحنى كه خالى از حماسه و 
شور نبود حتى رخدادهاى جنگ تحميلى را هم 
گزارش كند! يعنى من فكر مى كنم خاطره هاى 
تلــخ و شــيرين از شكســت ها و پيروزى هاى 
ورزشى كه لحظه لحظه اش با صداى «اسُطقس 
داِر» شــفيع همراه بود، ثانيه هاى سرنوشــت 
ســازى كه آقاى گزارشگر شــروع به شمردن 
وقــت باقيمانده مى كــرد... 89 دقيقه و پنجاه 
و هفت ثانيه...پنجاه و هشــت.. پنجاه و نُه.... و 
تمام و تمام... هيچ وقت از ذهن من و شما پاك 

نمى شود.

ورزش و مردم
فقــط فوتبالى هــا هســتند كه «شــفيع» را 
بــا اختــراع كلمــات و اصطالحاتــى مثــل 
«اســُطقس دار، مى ريم كه داشته باشيم، ُگل 
مدرســه اى... مزمزه مى كنه كه شــوت بزنه » 
مى شناسند. بقيه اهالى ورزش بيشتر از اين ها 
مديون «شــفيع» هستند. نخســتين و تنها 
برنامه ورزشــى تلويزيون پس از انقالب يعنى 
«ورزش و مردم» هم در ســال هايى كه حتى 
10 درصد امكانات، اطالعات و دسترسى هاى 
امروزى براى برنامه سازان وجود نداشت، همه 
چيــزش را مديون «شــفيع» و تالش هايش 
بــود. هرچنــد «ورزش و مردم» ســال هاى 
اخير چه با شــفيع و چه بــدون او، جذابيت 
و مخاطبــان برنامه اى چون 90 را نداشــت و 
خيلى ها معتقد بودند عمر آن به آخر رسيده، 
اما اگر منصفانه و دقيق به شــرايط سال هاى 
پيدايــش و اوج گيرى اين برنامــه نگاه كنيد، 
اعتــراف خواهيد كرد كــه «ورزش و مردم» 
در زمــان خودش چيــزى از 90 و برنامه هاى 
مشابه امروزى كم نداشت. «شفيع» آن سال ها 
البته، در حرف زدن و كارشناسى كردن، گوى 
ســبقت را از كارشناســان و مهمانان برنامه 
مى ربود و با سبك گزارشگرى خاص خودش، 

رقيبى را در كنار خودش نمى ديد. 

مينگ - چانگ
براى اينكه بدانيد يا اگر ســن و سالى داريد، 
يادتان بيايد كه وضعيت برنامه هاى تلويزيونى، 
گزارشــگرى، تهيه كنندگى در سال هاى دهه 
60 و 70 چطور بود و «شفيع» چطور توانسته 
بود در اين ســال ها به امكانــات، اطالعات و 
تجربه پيدا كند، چطور با وجود ارتباطات كم 
و ُكند رســانه اى، به خبرها دســت پيدا كند، 

بدون اينترنت، اســامى ورزشــكاران مختلف 
خارجى و تلفظشــان را يادبگيرد و با همه اين 
دشــوارى ها مدرك دوره ارشد تهيه كنندگى و 
گزارشــگرى از اتحاديه راديو تلويزيونى آسيا-
اقيانوســيه را به دســت بياورد، يكى دو تا از 
خاطراتش را بخوانيد:«بازى هاى آسيايى دهلى 
نو بــود كه تصاوير مربوط به بازى كره و چين 
رســيد. اسامى را نداشــتيم. توپ كه زير پاى 
هر بازيكنى مى رسيد، اسمى درست مى كردم 
و رويــش مى گذاشتم...يادداشــت هم نكرده 
بــودم و بار دوم كه توپ به او رســيد، ماندم! 
خدايا اسمش را چى گفته بودم؟ خالصه اسم 
ديگرى روى آن ها گذاشــتم اين بار يادداشت 
كردم. كســى هم متوجه نشــد... تصويرى از 
مســابقات تنيس روى ميز آمــد. كنار مجيد 
وارث نشسته بودم. فقط اطالعاتم در اين حد 
بود كه يكــى از اين ها كره اى و ديگرى چينى 
است و اسم شان را نمى دانستيم. مجيد به من 
گفت حــاال يه چيزى بگو، بر وزن پينگ پنگ، 
به كره اى لقب مينگ دادم و به چينى چانگ. 
بعد از سه، چهار دقيقه خودم اسم هايى را كه 
گفته بودم، يادم رفت. مجبور شدم روى كاغذ 
نوشتم. اصًال نمى دانستيم چى به چى هست»!

قرص قلب
مرگ بــار اول نبود كه ســراغش مى آمد! اين 
را از قول خبرهاى چند ســال پيش و البته از 
قول خودش مى گوييم. راضى شده بود كه برود 
دكتر و آزمايش و.... اصًال حواســش به قلب و 
رگ هايش نبود... فكر مى كرد مشكلش جايى 

ديگر اســت... جلوى ساختمان پزشكان حالش 
بد شد... به طبقه اول كه رسيد، افتاد و به قول 
ُكشتى گيرها، نيم تيغ شد... چشمانش سياهى 
رفت و بعــد ديگر چيزى نفهميد... شانســش 
گرفت كــه طبقه باالتر، بخش قلب داشــت و 
اتــاق عمل... تــا دكترها تشــخيص دادند كه 
رگ قلبش گرفته اســت... چند دقيقه اى انگار 
همه چيز متوقف شــد... به قول خودش، چند 
دقيقه، قشــنگ، مــرگ و آن دنيا را ديد و بعد 
برگشــت. به نظر شما سكته چند سال پيش و 
اين سكته آخر كه به مرگش انجاميد با خاطرات 
تلخى مانند آن خاطره اى كه از 17 سال پيش 
تعريف كرد، رابطــه اى دارند: «خاطره بدى در 
ذهنم مانده كه آزارم مى دهد. همان شــبى كه 
ايران 2- صفــر در مقدمات جام جهانى باخت 
و «بالژويچ» ســر مربى تيم ما بود. آن شــب 
برنامه «ورزش و مردم» پخش مى شــد كه ما 
و ميهمانان برنامه «محمد پنجعلى» و «احمد 
رضا عابدزاده» آماده شده بوديم كه به بينندگان 
پيروزى و صعودمــان را به جام جهانى تبريك 
بگوييم. حتى سرودى هم آماده كرده بوديم، اما 
متأسفانه با بازى بد تيم ملى و باخت، همه چيز 
برعكس شــد. وقتى برنامه ما روى آنتن رفت، 
خيلى ناراحت بوديم. سابقه خوردن قرص قلب 
را نداشتم، ولى همان شب يكى از دوستانم دو 
قرص قلب به من داد تا بخورم و صداى قلبم را 
نشنوم. ميهمانان ما نيز حال درست و حسابى 
نداشتند. مردم هم بسيار ناراحت بودند. با اين 
حال با ابراز تأســف از اين اتفاق، برنامه خود را 

اجرا كرديم و اين خاطره بدى برايم بود»؟

گورخر- انقراض - التماس!
 ايســتگاه / اميد ظرافتــى   دور از جان 
مباركتان فكر كنيد گورخرى هســتيد در حال 
انقراض كه همراه گله تان در بيشــه هاى سبز 
ســمنان مى خراميد... دور تــر از جانتان تصور 
كنيد سازمان حفاظت از محيط زيست تصميم 
بگيرد شــما و گله تان را از خطر انقراض نجات 

دهند!
شايد با خودتان بگوييد اوالً مرد حسابى گورخر 
خودت هســتى و هفت جد و آبادت و ثانياً مگر 
بد است يك سازمان بخواهد از انقراض نجاتت 

دهد؟
در پاســخ به شــما بايد بگويم اگر آن سازمان 
توسط مسئوالِن ما اداره شود، به نفعتان است 
هرچه ســريع تر و پيش از اينكه دستش بهتان 
برســد منقرض شــويد وگرنــه كالهتان پس 

معركه است!
حاال تصور كنيد همينطور كــه براى خودتان 
مى چريــد و حال مى كنيد، يك عده مســئول 
وظيفه شناس سر مى رســند و درحين تالش 
براى نجات شما از انقراض، 5 عدد از رفقايتان 
را مى كشند و شــما كه خط هاى روى بدنتان 
از شــدت تعجب ريخته و نمى فهميد آمده اند 
منقرضتان كنند يا جلوى انقراضتان را بگيرند، 
با حالتى كه سيامك انصارى در برره به دوربين 
زل مى زد، به نبوغ و تخصص مسئوالن محيط 

زيست خيره مى شويد!
ماجرا زمانى تراژديك تر مى شود كه مى فهميد 
تنها گورخر نر كه قابليــت توليد مثل و ادامه 
نژادتان( بال نســبت) را داشــته، جزو همين 5 

گورخر تلف شده بوده است.

كار نداريــم بــه اينكه اگر مســئوالن عزيز به 
گورخرهاى در خطر انقراض، التماس مى كردند 
كه به جاى ديگرى نقل مكان كنند يا با مذاكره 
راضيشــان مى كردند كه بروند جايى كه خطر 
انقراض تهديدشــان نكند، ميزان تلفات كمتر 
مى شد، اما به نظر من اگر رانندگان نيسان هاى 
آبى كه ساالنه هزاران گاو، گوسفند، االغ و... را 
با سنتى ترين روش ممكن در صعب العبور ترين 
جاده هاى كشور بدون تلفات جا به جا مى كنند 
را جايگزين مســئوالن محيط زيســت كنيم، 
گورخر كه سهل اســت، يوزپلنگ هايمان هم 
از خطر انقراض نجات پيدا مى كنند و عالوه بر 
آن حيوان گرامى هم هنگام جا به جايى، پشت 

وانت كلى صفا مى كند!

گزارش از شخص

مى ريم كه داشته باشيم...
به احترام «بهرام شفيع» كه از ميان ما رفت

ايستگاه / حميد فرخ نژاد در بخشى 
از گفت وگوى جنجالى و طوالنى اش 
با يكى از رسانه هاى اينترنتى كه چند 
روز پيش منتشر شد، گفت:«مى خواهم 
80 ميليون ايرانى نباشــند اگر خم 
به چشــم فرزندم بيايد! 80 ميليون 
ايرانى برايم مهم نيســتند!» كاربران 
فضاى مجازى هم بالفاصله نسبت به 

صحبت هاى فرخ نژاد واكنش نشان دادند. برخى از پست هاى منتشر شده 
توسط كاربران را مى خوانيد:«يه مردى هم بود كه سه تا جوون رعناش شهيد 
شــده بودن و به خبرنگار مى گفت: اگر 10 تا پسر ديگه هم داشتم تقديم 
دين و كشورم مى كردم... يكى مى گه سرم فداى سر 80 ميليون ايرانى، يكى 

مى گه 80 ميليون ايرانى فداى سر بچم»!

ايســتگاه / همزمان با فرارسيدن ايام 
اربعيــن، كاربــران فضاى مجــازى به 
اســتقبال اربعين رفته اند و هشتگ  هاى 
#اربعين_1440 و #روزشمار_اربعين را 
در فضاى مجازى داغ كرده اند. پست هايى 
كه بعضى از كاربران فضاى مجازى منتشر 
كرده اند را مى خوانيد:«ميليون ها عاشق 
و يك معشــوق، 23 روز مانده تا موعد 

عاشقان...هشتگ #ضيوف_الحسين در عراق داغ شده است. برخى كاربران عراقى 
پيام خوشامد براى ايرانيان مى فرستند. صداى اربعين مى آيد...پارسال اربعين در يكى 
از موكب ها با مسئولش صحبت مى كردم از سختى هاى پياده روى زمان صدام و 
شكنجه مى گفت. گفت شكنجه گر گفت كو عباست؟ كو حسينت؟ بگو بيان معجزه 

كنن! دوست دارم االن سيل مردم رو ببينه و بهش بگم بيا اين معجزه».

ايســتگاه / «بهرام شــفيع» كه تا 
جمعه هفته قبل روى آنتن شــبكه 
يك اجراى برنامه «ورزش و مردم» را 
برعهده داشت، بعد از ظهر سه شنبه 
به دليل ايســت قلبــى از دنيا رفت. 
چهره هاى مختلف ورزشى و هنرى از 
پژمان جمشيدى  پروين،  جمله على 
و... در واكنش به فوت اين گزارشگر 

با سابقه فوتبال، پيام هاى تسليتى در فضاى مجازى منتشر كردند. احمد 
ايراندوست يا همان غول برره هم يكى از اين چهره ها بود. ايراندوست در 
اينســتاگرامش نوشت:«روحت شــاد بزرگمرد... ورزش رو با مردم شروع 
كردى و با مردم تمام كردى قرار بود بيام تو برنامه ات گفتى موافقت هم 

گرفتم اما دير شد...»

با مردم تمام كردى80 ميليون ايرانى فداى سربچم!

مجاز آباد

صداى اربعين مى آيد

اينجا درنگ جايز است ! عكس نوشت/رقيه توسلى 

شهر بوى پاييز نمى دهد
و غريبه اى، انگارخنده را از صورت زندگى كف رفته است!

نه+طنز

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه
پنجشنبه  19 مهر 1397
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از چشم ديگران

اميِد «گريزمان» به كسب توپ طال
نشــريه فرانس فوتبــال چاپ 
فرانســه كه اهــدا كننده يكى 
فوتبالى  جوايــز  معتبرترين  از 
به نــام توپ طال نيز هســت، 
در تازه تريــن شــماره خود به 
اعالم اسامى 30 نامزد دريافت 
اين جايزه با محوريت ســتاره 
فرانسوى يعنى آنتوان گريزمان 
پرداختــه اســت. گريزمان در 
مصاحبه اختصاصى خود تأكيد 
كرده كــه به دليــل قهرمانى 
فرانســه در جام جهانى، حتماً 
يك فرانســوى بايد توپ طال را 

ببــرد، صحبتى كه هماهنگى جالبى با كلمه تتو شــده «اميد» روى 
انگشتانش دارد.

شغل ساز ترين رئيس جمهور!؟
تازه ترين  نيوزويك در  نشــريه 
شماره خود تأكيد دونالد ترامپ 
بــراى معرفى خود بــه عنوان 
شغل ســاز ترين رئيس جمهور 
تاريخ آمريكا را تالشى بى فايده 
مى داند. اين نشــريه با انتخاب 
تيتر «مشاغل» به عادت ترامپ 
در غلــو كردن جمــالت كنايه 
زده و از قــول او مى گويد «من 
شغل سازترين رئيس جمهورى 
تاكنون  بود كه خداوند  خواهم 
خلق كــرده» اما در پانوشــت 
خود اصالح مى كند كه البته به 

جز گرانت، آيزنهاور، جانسون، كلينتون و... !

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

او از كف صحنه سعودى خبر مى دهد

ايستگاه / كتاب « هزار توى ســعودى» كه با ترجمه «نگار باغبانى 
و ابراهيم موســوى» فروردين ماه همين امســال به  بازاركتاب ايران 
آمد ، نوشــته خانم « كارن اليوت هاوس» و مربوط به  ســال 2012 
يعنى اواخر ســلطنت «ملك  عبداهللا »است. مى گويند خانم « اليوت 
هاوس» در ايــن كتاب ، بحران هاى پيش روى حكومت آل ســعود 
را  مطــرح كــرده و براى آن ها راهكار و پيشــنهاد  هم داده اســت . 
جالب اينكه تحليلگران معتقدنــد آنچه امروز و در دوران واليتعهدى 
«بن ســلمان»  در اين كشــور پياده مى شــود ، نعل به نعل همان 
توصيه ها و پيشنهادهاســت! اين كتاب پس از انتشــار توجه بسيارى 
از صاحبنظران و پژوهشــگران عرصة مطالعات خاورميانه را جلب كرد 
تا جايى كه «هنرى كســينجر» خواندن آن را به همه پيشنهاد كرد. 
حاال گمان نكنيد « محســن اســالم زاده» كارگردان و مســتند ساز 
مشــهدى هم از « هنرى كســينجر» تقليد و خوانــدن اين كتاب را 
به همه توصيه مى كند. « اســالم زاده» در واقع ، خبركشــته شدن 
«جمال خاشقجى» به دست عوامل سعودى را بهانه  معرفى اين كتاب 
كرده و در اينستاگرامش نوشته : « بتازگى خواندن كتاب «هزار توى 
سعودى» ( #نشر_اسم) نوشته كارن اليوت هاوس، خبرنگار و تحليلگر 
سياسى آمريكايى را به پايان رساندم.هاوس 35 سال جسته  و گريخته 
با عربستان ســروكار داشت، اما پنج ســال آخر اين دوره را منحصراً 
روى عربســتان كار كرده است. بارها به عربستان سفر كرده تا آرام و 
باطمأنينه اليه هاى فرهنگ، دين، تاريخ و جغرافياى عربستان را كنار 
بزند و اعماق جامعه عربســتان را ببيند. به قول خودش، تالش كرده 
زير دشداشه هاى سفيد و چادرهاى مشكى، تنوع بزرگ و غنى جامعه 
سعودى را كشف كند. او از كف صحنه خبر مى دهد.به لطف مصاحبه ها 
و سفرهاى پى درپى اش، اطالعات دست اولى از وجب به وجب عربستان 
مى دهد. هم از ملك ســلمان نقل قول مى آورد و هم از كولى هايى كه 
در بيابان هاى دورافتاده، از حق شــهروندى عربســتان محروم اند. هم 
با علماى ســطح اول عربستان به بحث مى نشــيند و هم با زنانى كه 
به دنبال حقوق ساده شــان مثل رانندگى و داشــتن شغل اند. هم به 
كاخ هاى محافظت شده شاهزاده ها ســرك كشيده و هم به خانه هاى 

محقرى كه بعد از غروب آفتاب، تاريك و بى چراغ اند.
هاوس يكى يكى بحران هاى عربســتان ســعودى را بررسى مى كند و 
با داده هاى دســت اول ما را با جوانب آن ها آشــنا مى كند. نشــانمان 
مى دهد كه در اين كشــور عجيب، نرخ بيكارى سعودى ها باالست، اما 
60 درصد كارها را كارگران خارجى انجام مى دهند. نشانمان مى دهد 
كه در عربستان اقتصاد تك محصولى است و حاال ترديدهايى پيرامون 
ميادين نفتى عربســتان و توانايى اش در اســتخراج نفت ايجاد شده 
اســت. نشانمان مى دهد كه از يك ســو وهابيتى كه ضامن مشروعيت 
آل ســعود است اين كشــور را تبديل كرده به زايشــگاه بنيادگرايى و 
تروريســم بين الملل، اما از ســوى ديگر، آل سعود تكيه زده به عصاى 
نه چندان مطمئن آمريكا. به اســتادان عزيز و دوستان گرامى توصيه 

مى كنم خواندن اين كتاب را از دست ندهند».


	9
	10
	11
	12-13 new
	14 new
	15 new
	16

