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گل محمدى:  شش  امتياز كم شود
 ديگر انگيزه اى نداريم، نوبت مسئوالن است

تيم يتيم يحيى!

پرونده اى درباره فيلم «عرق سرد» 
كه مدعى دفاع از حقوق زنان است

گل به خودى...

نگاهى به نقش ادبيات درترسيم تمدن آينده
 به بهانه فراخوان رهبرى درباره الگوى اسالمى ايرانى پيشرفت

جاى خالى رمان 1444

«رابرت مك فارلين» 
و پرونده هاى سياسى اش را چقدر مى شناسيد؟

خودكشى پس از «ايران گيت»
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مردم

برش يك

برش دو

 دو روايت از برخورد شهيد شوشترى با قوم بلوچ 
كه هنوز به ياد او هستند

اسلحه دستت بماند
از مرز هم نگهبانى بده

 ويژگى بارز شهيد شوشترى در ذهن شما چيست؟ ايشان را 
چه جور فردى در امور شخصى و كارى مى ديديد؟

ايشان ويژگى هاى بسيار زيادى داشت. يكى از جالب ترين هايش اين بود 
كه وقتى توى جمعى حاضر مى شد يا بازديدى داشت، اگر افراد روستايى 
به او مراجعه مى كردند كه مشكلى داشتند، يادداشت نمى كرد. همان جا 
رو مى كــرد به يك نفر و مى گفت كــه آن كار را انجام بدهند. همان كار 
هم در كمتر از 24 ساعت انجام مى شد. يادم هست يكى از اهالى تعريف 
مى كرد كه: «يك روز ســردار شوشترى آمد خانه ما و درباره مشكالتمان 
پرســيد. من هم گفتم كه اينجا مشــكل اصلى مان كم آبى است و چون 
گوسفند زياد داريم، با مشكل تأمين آب براى گوسفندها مواجهيم. شهيد 
شوشترى همان جا رو به يك نفر كرد و گفت: «از فردا، آب اينجا را تأمين 
كنيد.» من با خودمان گفتم اينجا فرماندار آمده، استاندار آمده، ولى بعد 
از يك ســال هم جواب نگرفته ايم، حتماً اين بار هم مثل دفعه هاى قبل 
است، ولى فردا صبح همين كه از نماز صبح آمدم، ديدم دو تا تانكر پر آب 
آورده اند در خانه. گفتند بياييد كه اين تانكرها را سپاه فرستاده. من هم 
تعجب كرده بودم كه سابقه نداشته مسئولى اينطور كارش را پيگيرى كند. 
بعد از شــهادت سردار هم اين كار ادامه پيدا كرد و هر روز براى ما طبق 

برنامه اى كه داده بوديم، آب مى آوردند.

 طبعاً از اين دست خاطرات درباره ايشان بايد در ميان بلوچ ها 
زياد باشد.

بله. خاطرم هست كه يك بار سردار رفته بود در يكى از روستاهاى منطقه 
و با حضور ايشــان، يكى از اهالى فرار كرده بود. سردار شوشترى هم به 
بچه ها گفته بود كه بروند دنبالش. وقتى كه بچه هاى ســپاه مى رســند 
محل خانه آن فرد، متوجه مى شوند كه علت فرار او اين بوده كه اسلحه 
همراه داشته. ســردار مى پرسد: «اين اسلحه را براى چى گرفته اى؟ اين 
براى خودت مشكل ســاز اســت. اگر همين االن موقع فرار تو را با تير 
مى زدند، كشته مى شدى... بعد هم اگر اين اسلحه غيرمجاز نبود كه فرار 
نمى كردى. بيا هم به تو اسلحه مى دهيم، هم حقوق مى دهيم، از مرزت 

نگهبانى بده...» 

مردى كه شهادتش همه بلوچستان را عزادار كرد

بلوچ ها اسم بچه هايشان را 
«نورعلى» گذاشتند

 از روز شهادت ايشان چه چيزى در خاطرتان هست؟
شهادت ايشــان در يكى از همايش هاى طوايف اتفاق افتاد. ما درست 20، 
30مترى محل حادثه شهادت ايشــان بوديم كه صداى انفجار را شنيديم. 
يادم هست تا آمديم بيرون، ديديم يك طرف سردار و همراهانش افتاده اند 
و يك طرف هم افراد محلى. اولين كسانى هم كه باالى سر سردار رسيدند، 
ما بوديم. ايشان و ســردار محمدزاده افتاده بودند روى زمين. هر دو شهيد 
را به پشــت خوابانديم. بچه هاى نيروى انتظامــى صدا مى زدند كه اينجا را 
خلوت كنيد كه شايد انفجار ديگرى در كار باشد، ولى ما گوش نداديم و تا 
آمدن آمبوالنس هايى كه پيكرها را برد، صبر كرديم. خاطره ام از آن روز اين 
اســت كه تلفنم آنجا زنگ خورد و من خاموشش كردم. چون خبر انفجار را 
در تلويزيون اعالم كرده بودند و پســرم زنگ زده بود كه خبر بگيرد. بعد از 
اينكه من جواب نداده بودم، به يكى از همراهيان ما زنگ زده بود. همراهمان 
مى گفت كه «وقتى پسرت زنگ زد، درباره تو چيزى نپرسيد. اول گفت سردار 

شوشترى چه شد؟»
 عكس العمل بلوچ هايى كه ايشان را مى شناختند چه بود؟

رفتن ايشان همه را عزادار كرد. يعنى كل قوم بلوچ، حتى نه فقط در بلوچ ها 
در همه سيستان هم مردم عزادار شدند. هنوز هم با اين اينكه چند سالى 
از شــهادت ايشان گذشته، يادشان هنوز در ميان مردم وجود دارد. حتى 
خيلى از بلوچ ها كه صاحب بچه شده اند، اسمش را نورعلى گذاشته اند. در 

بيشتر خانه ها هم كه برويد، عكس ايشان هست. 
  وقتى شاهد شهادت ايشان بوديد، چه چيزى به ذهنتان آمد؟ 
باالخره ايشان كلى كار انجام نشده داشتند كه هر كدام گرهى از 

قوم بلوچ باز مى كرد...
بله. اصالً يك حالت نااميدى به ما دســت داد. يعنى فكر كرديم همه اين 
كارهــا عقيم ماند. با خودمان فكر مى كرديم حتماً آدم هاى هســتند كه 
دوست نداشتند شهيد شوشــترى به مردم منطقه اعتماد كند. االن اين 
اتفاق هم به نفع همان ها شد. يعنى مى گويند: «ديديد گفتيم نمى شود به 
اين ها اعتماد كرد. ديديد با همين آدم دلســوز چطور برخورد كردند...» از 

طرفى آسيب اصلى اين جنايت هم به قوم بلوچ برمى گشت. 

گفت وگو با «بارانى ُدّرازهى» به بهانه نهمين سالگرد شهادت سردار نورعلى شوشترى

جانستان بلوچستان
 مردم/ مسعود نبى دوست  نامش «بارانى» 
اســت و نام فاميلى اش «ُدّرازهى»، به نشانه 
رسيدن نســبش به يك طايفه بزرگ بلوچ؛ 
طايفه اى كــه حاال ديگر در «بم پشــت» و 

«هيدوج» 30، 40 هــزار نفر جمعيت دارد و 
بزرگترى اش نسل به نسل در اختيار نياكان 
سردار بارانى بوده. بلوچ ها او را هم مانند ساير 
سران طوايف «سردار» مى خوانند؛ سردارى كه 

بيش از 20سال است بر طايفه اش بزرگ ترى 
مى كند. ســردار بارانى 9سال پيش، درست 
وقتى كه پاى سردار شوشــترى به سراوان 
رسيد، شده بود مشاور شوشترى؛ مشاورى كه 

بايد بزرگان طوايف و عشيره هاى بلوچ را در 
جلسه اى جمع مى كرد تا براى امنيت قومشان 
از  بعد  ريش سفيدى كنند. شهيد شوشترى 
آن جلســه 8 ماه ديگر در بلوچستان ماند؛ 

وقايعى  از  بسيارى  كه سرمنشأ  هشت ماهى 
شد كه هنوز ياد او را در بلوچستان زنده نگه 
داشته است. روايت سردار بارانى درازهى از 

آغاز تا پايان اين هشت ماه است.

  شــايد هيچ ايرانى اى نباشد كه سردار 
در  نشناســد. حضور  را  شهيد شوشترى 
سيســتان و بلوچســتان، خدمات شهيد 
شوشترى و بعد از آن شــهادت ايشان به 
وســيله گروهك ريگى موجب شــده كه 
خيلى از ايرانى ها ولو بــه اندازه خيلى كم 
درباره ايشــان اطالعات داشته باشند، ولى 
شما فردى هســتيد كه از اولين روزى كه 
ايشان وارد سيستان و بلوچستان شد تا روز 
شهادت از نزديك شاهد فعاليتشان بوديد؛ 
روايتى كه قطعاً عــده كمى از آن مطلعند. 
اگر موافقيد اين روايت را از ورود شــهيد 

شوشترى به سيستان آغاز كنيم. 
آشنايى من با سردار شــهيد شوشترى به اواخر 
سال 87 يعنى موقع حضور ايشان در سيستان و 
بلوچستان برمى گردد. شهيد شوشترى اولين بارى 
كه آمدند شهرستان سراوان، از من خواستند كه 
در همين خانه نشستى با بزرگان طوايف تشكيل 
بدهــم. بعد هم ما از بزرگان و علما دعوت كرديم 
و در فاصله كمى بعد از حضور ايشــان، جلسه اى 
تشكيل شد. خب با توجه به شرايط منطقه در آن 
ســال ها، در آن جلسه هم بحث شد درباره اينكه 
بايد براى امنيت منطقه چه كنيم؟ سران طوايف 
در آن جلسه گفتند كه ما وطنمان را دوست داريم 
و اين اتفاقاتى هم كه از طرف مرزهاى سيستان و 
بلوچستان مى افتد، سبب شرمندگى ماست، چرا 
كه اين وضعيت براى ما هم باعث بدنامى است و 
موجب مى شود بعضى ها تصورات غلطى درباره قوم 
بلوچ بكنند. گاهى به خاطر كار يك نفر، همه قوم 
بلوچ را به يك چشم مى بينند. خب البته افرادى 
از مســئوالن هم بوده اند كه هميشه نان ناامنى 
خورده انــد و گفته اند كه اين منطقه امنيت ندارد 
و بلوچ ها عليه نظام هســتند و.... از همان جلسه 
مشــخص بود كه سردار شوشــترى آمده كه بر 

خالف جهت آب شنا كند. 

 شما در آن جلسه به عنوان بزرگان طوايف 
به ايشان راهكارى براى امنيت منطقه داديد؟
بله. البته به اين شكلى كه توسط شهيد شوشترى 
بعداً اتفاق افتاد، اصالً كسى توقع نداشت. يعنى كل 
حرف اين بود كه در سپاه، بسيج و نيروى انتظامى 
از مــا هم نيرو بگيريد. گفتيم كه ما هم حاضريم 
براى كشورمان خدمت كنيم. مى خواهيم شرمنده 
هموطن هايمان نشويم. گفتيم ما مى خواهيم اگر 
اينجا اتفاقى مى افتد، بچه خودمان شــهيد شود. 
چرا كسى از مشهد شهيد شود؟ از شيراز و تهران 
شهيد شود؟ خب سردار شوشترى هم وقتى اين 
انگيــزه را در مردم ديد، رفت و يك هفته بعد كه 
برگشت به ما دستور داد كه در مرحله اول نيروى 
14، 15 پايگاه مرزى را از بين بلوچ ها جذب كنيم. 
يادم هست حتى مقدارى هم پول به من دادند كه 

براى اين كار خرج كنم.

 14، 15 پايگاه يعنى چند نفر؟
هــر پايگاه تقريباً 20 نفر بود. ما در گام اول 250 

نفر را جذب كرديم.

 سران طوايف اين كار را كردند؟
بله. بعد هم آن ها را آموزش داديم. توى اختتاميه 
آموزش ها هم خود شهيد شوشترى تشريف آوردند. 
يادم هست آن زمان سرهنگ چارى، فرمانده سپاه، 
تعدادى را كه مثالً اعتيادى داشتند، جدا كرده بود 
و همين مسئله باعث پرسش سردار شوشترى شده 
بود كه: «چه كار مى كنيد؟» ســرهنگ چارى هم 
توضيح داده بود كه مثالً برخى از اين افراد لغزشى 
دارند، ولى ســردار گفته بــود: «اين ها هم خوب 
مى شوند. غصه اش را نخور...» ايشان نگذاشت كسى 
را از جمع جدا كنند. دست آخر همان معتادها هم 

غيرت كردند خوب شدند.

 و مالك انتخــاب براى اين افراد چه بود. 
ويژگى هاى جســمانى را در نظر گرفتيد يا 

حسن سابقه و...؟
سردار شوشترى گفتند اصالً به سوابق قبلى نگاه 
نكنيد كه مثالً كسى خالفكار بوده. البته الحمدهللا 
توى قــوم بلــوچ آدم خالفكار خيلــى كم پيدا 
مى كنيد، ولى باز هم ايشان تأكيد داشتند كه اگر 
كسى هم سابقه بدى داشته در نظر نگيريم. مثًال 
يادم هست بعداً يك نفر از همين افراد، كه يكى از 
طوايف معرفى كرده بود، در ميرجاوه شهيد شده 
بود كه ما رفتيم بــراى فاتحه خوانى. بعد متوجه 
شديم كه پدر همين شهيد قبالً براى مواد مخدر 
اعدام شــده است. خب ايشان همان زمان شهيد 
شوشترى جذب شده بود. يعنى شهيد شوشترى 
نگفته بود كه چون ايشــان پدرش اعدام شــده، 

جذبش نكنيد.

 و اين 250 نفر قرار بود چه كارى را شروع 
كنند؟

ما بعد از پايان آموزش ها پايگاه هايى را در مناطق 
مرزى ايجاد كرديم. مثالً ساختمانى بود كه متعلق 
بــه اداره اى بود، يا حتى خانه هايى كه خود مردم 

در اختيار سپاه گذاشتند. 
مأموريت اين افراد هم نسبت به تهديدات خارج از 
مرز بود. البته مرز از نظر قانونى در اختيار مرزبانى 
بود، ولى اين افراد هم به نوعى پشتيبان بودند و 
مثالً اگر در پاسگاهى در مرز به كمك احتياج بود، 
اين افراد براى كمك مى رفتند. خب طبعاً محل 
استقرار اين افراد هم در عمق بود و در نقطه صفر 

مرزى نبودند. 
شهيد شوشــترى همان روز اول نفرى 250هزار 
تومــان، كه آن موقع پول خوبى بــود، براى اين 
250 نفر به من داد كه به آن ها بدهيم كه لباسى 
بخرند و خرجى بگذارند براى خانواده شان. باز بعد 
هم كه اختتاميه آموزش تمام شد، دوباره حقوق 

ديگرى داد. 

 قاعده هميشه اين است كه نگاه خيلى 
از مســئوالن به قوميت ها از زاويه تهديد 
است. چطور اين زمينه ايجاد شد كه سردار 
شوشترى به بزرگان طوايف و نيروهايشان 
اعتماد كند. چون طبعاً براى پشــتيبانى از 
مرز بايد اين افراد را مسلح مى كرديد و بعد 
از آن اين امكان وجود داشت كه اين افراد بر 

خالف آنچه قرار بوده، عمل كنند. 
درســت اســت. آن زمان هــم مخالفت هايى با 
نوع نگاه شــهيد شوشــترى صورت گرفته، ولى 
همان طور كه گفتم ايشان خالف جهت هميشگى 
شــنا كرد. بعد هم كم كم ساير مسئوالن به اين 
نتيجه رســيدند كه اين كار، كار بسيار ارزنده اى 
بوده. بعد هم كه خيلى از اين افراد مسلح در مرز 
مســتقر شدند و اين سبب شد كه الحمدهللا االن 
ديگر قوم بلوچ شــرمنده هموطن هايش نباشد. 
يعنى شرايط طورى شد كه به پاسگاه هاى مرزى 
حمله مى شود، اولين شهيد را خود قوم بلوچ بدهد. 
مثالً ما در ميرجاوه ديديم كه يك پاسدار شهيد 

شد و سه نفر بلوچ. 
توى پاســگاهى كه در ُدراب زدند در 20 اسفند 
96 حمله انتحارى بزرگى صورت گرفت كه يك 
ماشــين پر از مواد منفجره را آورده بودند داخل 
پاسگاه و هفت، هشت نفر از معاندين به هالكت 
رســيدند. در آن زمان سه چهار نفر نيروى كادر 
پاسدار و بقيه همه بلوچ بودند. يعنى هر كجا كه 
اتفاقى افتاده، خود قوم بلوچ پيش قدم بوده اند. در 
حالى كه وقتى كه مرز دست مرزبانى بود نيرو از 
شيراز بود، از كرمان بود، از تهران بود... ممكن بود 

اين ها شهيد مى شدند. 

 بخصــوص كه در آن زمــان و تا قبل از 
حضور سردار شوشــترى امنيت خوبى از 

طرف مرز وجود نداشت.
بلــه. خب ما با دو كشــور بى ثبات پاكســتان و 
افغانســتان همسايه هســتيم. بعد هم آن زمان 
گروه هايى بودند مثل گروه عبدالمالك ريگى كه 
به داليل مختلف از ايران زده شــده بودند. خب 
اين ها از منابعى پول مى گرفتند و قصدشان هم 
ايجاد ناامنى بود. طبعــاً تا مأموريتى هم انجام 
نمى دادند، پولى گيرشان نمى آمد. البته هنوز 

هم همين طور است كه مثالً گاهى مى آيند 
و از دور به پاسگاه ها و پايگاه ها تيراندازى 

مى كنند. اين هميشــه اتفاق مى افتد. 
گاهى هم نقشه مى كشند كه مثًال 
بيايند و يك پاســگاه مــرزى را 
تصاحب كنند كه نمود بيشترى 
مثًال  باشــد.  داشته  برايشــان 
20اسفند سال 96 هم همين 
قصد را داشتند. در نقطه صفر 
مرزى در محل پاسگاه يك 
ماشين نيســان وانت را پر 
از مــواد منفجــره كرده 
كه  پاكستانى ها  بودند. 
بعداً براى بازديد آمده 
بودند، گفتند چيزى 
و  تن  يــك  حدود 
200 كيلوگرم مواد 
منفجره بــوده در 
آن ماشــين. ايــن 

تــالش  افــراد 
بودند  كــرده 
كــه از دژبانى 

عبور  پاســگاه 
كنند و ورود كنند به پاسگاه. بچه هاى 

دســته رزمى هم كه از بلوچ ها هستند، به 

محض اينكه تالش آن ها براى ورود به پاســگاه 
را مى بينند، ماشين را مورد هدف قرار مى دهند. 
ماشين به پاســگاه و به ديوار پاسگاه نمى رسد و 
همان جا راننــده را مى زنند كه انفجار به صورت 
انتحارى صورت مى گيرد. خب اين حمله به كل 
ديوارهاى پاسگاه آسيب زده بود و باعث شده بود 
40، 50 نفر از عقبه تروريست ها به سمت پاسگاه 
بيايند به قصد اينكه آنجا را تصرف كنند. البته خدا 
را شــكر آمادگى كامل داشته اند و آن ها را هدف 

قرار مى دهند. 

 پس بعد از تشكيل دسته هاى رزمى در 
داخل كشور، جوان هاى بلوچ به مرز رفتند. 

درست است؟
بله. كم كم به اين نتيجه رسيدند كه مرز را تحويل 
همين بچه هــا بدهند. خب باالخره هر كســى 
كــه در هر منطقه اى كه زندگــى مى كند، همه 
منطقه را مى شناسد. بچه هاى بلوچ  هم منطقه را 
مى شناختند و همين شناخت هم باعث مى شد 
كه بچه هاى بلــوچ نگرانى اى براى حضور در مرز 
يا انجام مأموريت ها در اين مناطق نداشته باشند. 
در حالى كه يك نفر اگر از شهر ديگرى مى آمد، 
اين امــكان برايش وجود ندارد.الحمدهللا اين ايده 
هم خوب جواب داد. يعنى هنوز هم كه در مراسم 
مختلــف در تهران حضور پيــدا مى كنيم، همه 
فرماندهان نيروهاى مسلح يا مسئوالن امنيتى و 
سياسى اســتان همه راضى هستند از اتفاقى كه 

افتاده. 

 با ريســكى كه اين تصميم براى شهيد 
شوشترى داشــت، حتماً اين طرح منافع 

زيادى هم براى امنيت منطقه داشته است...
بله. مهم ترين اتفاق اين بود كه بعد از تشكيل اين 
نيروهاى رزمى از جوان هاى بلوچ، گروهك ها ديگر 
نتوانستند از داخل كشور يارگيرى كنند. همين 
االن هم طبق آمارى كه ما داريم از گروهك هايى 
كه به مــرز تعرض مى كنند، اگــر دو نفر ايرانى 
باشــند، 50 تا پاكستانى و افغانى بينشان هست. 
خب اين بهترين اتفاقى اســت كه ابتكار شهيد 
شوشــترى در پى داشــت. چون آن كسى كه از 
پاكستان اجير مى شــود، يكى دو تا مأموريت بر 
ضد ما انجام مى دهد و مى رود، ولى كســى كه از 
ايران متوارى و به گروهكى جذب شــود، هر روز 
مى خواهد در عملياتى حضور داشته باشد. به عالوه 
جوان هاى بلوچ هم خوب پاســخ اعتماد ســردار 
شوشــترى را دادند. مثالً در يكى از پاسگاه ها هم 
توسط تروريســت ها اشغال شده بود، آن ها گفته 
بودند: «بلوچ ها جدا بنشــينند. ما با بلوچ ها كارى 
نداريم»، ولى بلوچ ها قبــول نكرده بودند و گفته 

بودند كه بقيه  هم برادرهاى ما هستند. 

 پس شهيد شوشترى در تالش بود كه يك 
كار زيرساختى براى امنيت منطقه انجام دهد 
كه بر اســاس توان خود مردم بومى منطقه 

برنامه ريزى شده بود. 
بله. به عقيده من اگر به كار ايشــان توجه كنيم، 
متوجه مى شــويم كه قدر ايشان واقعاً ناشناخته 
مانده است، حتى در همان مشهد. كارى كه ايشان 
كرد اين بود كه گره بزرگى از جمهورى اسالمى را 
در اين منطقه باز كرد. البته شهيد شوشترى عالوه 
بر اين همايش هايى را هم در طوايف بزرگ برگزار 
كردنــد، در طايفه ريگى همايش گذاشــتند، در 
طايفه شهنوازى، بلوچ زهى، درازهى هم همايش 
برگزار كردند. خودشان هم حضور داشتند و كل 
هزينه همايش را هم خودشــان پرداخت كردند. 
هدفشان هم اين بود كه از توانمندى هاى طوايف 

استفاده كنند. 

 پس توجه به ســران و بزرگان طوايف با 
حضور ايشان قوت گرفت.

ايشــان اين فرصت را شناخت و تهديد را از بين 
برد. شــما ببينيد وقتى جمعى بگويند كه فالن 
منطقه ناامن است، وقتى 100 نفر بگويند، من هم 
ناخواسته باورم مى شود. يا مثالً وقتى يك نفر را 
بدنام كنند، همه تصورشان اين است كه مى شود 
هر خالفى را به او نســبت بدهند. اوضاع ما هم تا 

قبل شهيد شوشترى اين طور بود. 
كســى را نداشــتيم كه بيايد و از ما دفاع بكند. 
طورى كه هيچ كدام از مسئوالن جرئت نمى كردند 
از بلوچستان خوب بگويد يا بگويد كه مردم بلوچ 
همراه نظام هستند. شايد تصور عموم هم اين بود 
كه اين مردم اصالً نظام را قبول ندارند؛ ولى چطور 
وقتى سردار شوشترى آمد همين مردم پاى كار 
نظام بودند و تا همين االن هم دارند خونشــان را 

براى امنيت اين نظام و انقالب فدا مى كنند؟

 بعد از آن جلسات هم ارتباط شما با شهيد 
شوشترى ادامه پيدا كرد؟

بله. ما مرتب با ايشان ارتباط داشتيم. يعنى ايشان 
مرتب در منطقه بودند. حتى مى توانم بگويم بعد از 
مدتى كل منطقه را از ما بهتر مى شناختند. يعنى 
جاهايى را رفته بودند كه شــايد ما نرفته بوديم 
اصالً. خب همين بود كه ايشــان درك كرده بود 
درد اين مردم را. در تمام اين هفت، هشت ماه كار 
ايشــان اين بود كه مردم روستاها، مناطق مرزى 
و همه جاهايى كه فكــرش را نمى كرديم، ديده 
بود. خيلى هم زود ايشــان كار را دست گرفتند. 
يعنى تيزهوشــى خاصى داشتند كه هم منطقه 
را شــناختند و هم از سران طوايف و علما كمك 

گرفتند.

 و اين منجر شــد به همراهى بيشــتر 
مسئوالن؟

بله. البته ايشان از اواخر 87 كه آمدند، مهر ماه هم 
شهيد شدند. يعنى حدود هفت، هشت ماه اينجا 
بودند. ولى آن برنامه  ريزى ايشان بركتى بود كه 
سپاه آن را ادامه داد و رويكرد ايشان را عملى كرد. 
طورى كــه آن 250نفر مرزبان بلوچ االن تبديل 
شــده به 14، 15هزار نفر كه به طور مســتقيم 
300كيلومتر از مرز را در اختيار داشته و از زابل 
تا چابهار هم در تمام نقاط مرزى حاضر است. به 
نظرم مهم ترين كار شهيد شوشترى اين بود كه 
مردم را وارد ميدان كرد. ببينيد، وقتى شما مردم 
را تحويل نگيريد، وقتى مردم را به بازى نگيريد، 
وقتى نقشى ايفا نكنند و حضورى نداشته باشند، 
خب بى تفاوتى در آن ها ايجاد مى شود. ولى وقتى 
فردى به عنوان مرزبان مشغول مى شود، پدر او، 
مادر او، همســرش، فرزندش و همــه خانواده و 
اطرافيان او هم احساس مسئوليت مى كنند. خب 
چه كسى اســت كه راضى باشد فرزندش كشته 
شــود؟ پس امنيت پايدار مى شود و همه به آن 
احساس مسئوليت مى كنند. آن وقت اين مردم 
خودشان در پاكســتان فاميل و خويش دارند و 
مى توانند در آن طرف مرز هم تأثيرگذار باشــند. 
خب اين در همان زمان حضور شهيد شوشترى 

باعث ايجاد امنيت شد. 
بعد از ايشــان هم خدمات ســپاه در زمينه هاى 
مختلف شكل گرفت. در بحث محروميت زدايى، 
در بحث مســائل فرهنگى، در مدرسه سازى، در 
ساخت خانه محرومين. تا جايى كه مى شود گفت 
اگر آن حضورى را كه سپاه دارد همه سازمان هاى 
دولتى داشته باشند، اين مناطق محروم نمى ماند. 
مثًال شــما در همين بخش بم پشــت ســپاه را 
مى بينيد كه راه ســازى مى كند. در بحث مسكن 
مددجويان و روستاييان سپاه خيلى كمك كرده 
اســت. در بحث لوازم التحرير دانش آموزان خيلى 
كمــك كرده اند. در بحث مدرسه ســازى خيلى 
كمك كرده اند. همه اين ها از ســردار شوشترى 

شروع شد.

 شما درباره نقش سران طوايف و همراهى 
آن ها گفتيد. شما خودتان به عنوان كسى كه 
معتمد ســردار شوشترى بوديد و از طرفى 
هم بزرگ طايفه درازهى هستيد، هيچ وقت 

مسئوليتى را بر عهده نگرفتيد؟ 
من بيشتر در چينش سرطايفه هاى منطقه نقش 
داشــتم. يعنى اين افراد را معرفى كردم. سردار 
هم لطف داشــتند و با نظر من اين افراد را وارد 
كار كردنــد. در آن زمان 20، 30 نفر از ســران 
طوايف وارد ماجرا شــدند، ولــى بعدها چيزى 
حدود 85 نفر مســئول مســتقيم داشتيم كه 
در پايگاه ها حضور داشــتند. خب اين ها را من 
معرفى كردم. بعد آن ها بســيجى ها (جوان هاى 
بلــوچ) را معرفى مى كردند. چــون كار اين طور 
اســت كه هر پايگاه زير نظر يك رئيس طايفه 
است و نيروها هم مربوط به همان طايفه است. 
مثًال در منطقه جالق، طايفه سپاهى پايگاه دارند. 
در كلگان طايفه فاضلى پايگاه دارند و به همين 
طريق. خب هر بزرگ طايفه اى مسئول مستقيم 
پايگاهش اســت، با نيروهايش در ارتباط است، 
تأييد صالحيت نيروها بــا خودش بوده... چون 
جــذب نيرو اين طور نبود كه مثــًال يك نيرو را 
بفرستند بازرســى و اطالعات و انگشت نگارى و 

فالن و فالن.

 و ممكن اســت يك نفر 10سال در اين 
منطقه مرزبانى كــرده و حتى يك بار هم 

انگشت نگارى نشده.
بله. همه كارها به سبك همان امور طايفه اى خود 

منطقه پيش رفته است. 

برش

شهيد شوشــترى حدود هشت ماه 
اينجا بودند. ولــى آن برنامه  ريزى 
ايشــان بركتى بود كه ســپاه آن را 
ادامه داد. طــورى كه آن 250نفر 
مرزبــان بلــوچ االن تبديل شــده 
بــه 14، 15هــزار نفر كــه به طور 
مســتقيم 300كيلومتــر از مرز را 
در اختيار داشته و از زابل تا چابهار 
هم در تمام نقاط مرزى حاضر است
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حالى كه وقتى كه مرز دست مرزبانى بود نيرو از 
شيراز بود، از كرمان بود، از تهران بود... ممكن بود 

اين ها شهيد مى شدند. 

بخصــوص كه در آن زمــان و تا قبل از 
حضور سردار شوشــترى امنيت خوبى از 

طرف مرز وجود نداشت.
بلــه. خب ما با دو كشــور بى ثبات پاكســتان و 
افغانســتان همسايه هســتيم. بعد هم آن زمان 
گروه هايى بودند مثل گروه عبدالمالك ريگى كه 
به داليل مختلف از ايران زده شــده بودند. خب 
اين ها از منابعى پول مى گرفتند و قصدشان هم 
ايجاد ناامنى بود. طبعــاً تا مأموريتى هم انجام 
نمى دادند، پولى گيرشان نمى آمد. البته هنوز 

هم همين طور است كه مثالً گاهى مى آيند 
و از دور به پاسگاه ها و پايگاه ها تيراندازى 

مى كنند. اين هميشــه اتفاق مى افتد. 
گاهى هم نقشه مى كشند كه مثًال 
بيايند و يك پاســگاه مــرزى را 
تصاحب كنند كه نمود بيشترى 
مثًال  باشــد.  داشته  برايشــان 
 هم همين 
قصد را داشتند. در نقطه صفر 
مرزى در محل پاسگاه يك 
ماشين نيســان وانت را پر 
از مــواد منفجــره كرده 
كه  پاكستانى ها  بودند. 
بعداً براى بازديد آمده 
بودند، گفتند چيزى 
و  تن  يــك  حدود 
 كيلوگرم مواد 
منفجره بــوده در 
آن ماشــين. ايــن 

كنند و ورود كنند به پاسگاه. بچه هاى 
دســته رزمى هم كه از بلوچ ها هستند، به 

طورى كه هيچ كدام از مسئوالن جرئت نمى كردند 
از بلوچستان خوب بگويد يا بگويد كه مردم بلوچ 
همراه نظام هستند. شايد تصور عموم هم اين بود 
كه اين مردم اصالً نظام را قبول ندارند؛ ولى چطور 
وقتى سردار شوشترى آمد همين مردم پاى كار 
نظام بودند و تا همين االن هم دارند خونشــان را 

به روايت تصوير

سردار بارانى درازهى در كنار شهيد شوشترى يادگارى از دوران جنگ همراه با سردار برونسى

در جمع اهل سنت در كنار مولوى ساداتى - بلوچستان همراه با سيداالسرا مرحوم ابوترابى

رسيد، شده بود مشاور شوشترى؛ مشاورى كه 
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يادداشت

پرسمان اربعين

كنار قدم هاى جابر
مهدى شاهى: اربعين به نام و نشانى فراگير و همه فهم تبديل شده است، 
عمق مصيبت شهادت حضرت اباعبداهللا(ع) با شنيدن نام اربعين بيشتر 
درك و فهميده مى شــود و دل ها را به مهم ترين وقايع ســال 61هجرى 

مى برد، به همان حال و هواى جابربن عبداهللا انصارى.
اهميت اين مسئله از جايى مشخص مى شود كه متوجه مى شويم جابر، 
اين سفر طوالنى را با حالت نابينايى و تكيه بر بازوى غالم خود طى كرده 

است تا امام خود را زيارت كند.
اين حركت جابر نه تنها به فراموشى سپرده نشد كه در طول تاريخ ماندگار 
شده و تبديل به سنتى ديرين در حركت اجتماعى عظيم و متحد مسلمانان 
شد، از اين جهت وحدت و اجتماع همگانى 20ميليونى مسلمانان در هر 

سال را مى توان نخستين آثار اين راهپيمايى جهانى توصيف كرد.
در اين اجتماع باشكوه، افزون بر شيعيان، برادران اهل سنت از سراسر دنيا 
شركت كرده و پا به پاى شيعيان مسير راهپيمايى را به سوى نماد وحدت 

و استكبارستيزى جهان مى پيمايند.
جذابيت، شكوه و عظمت اين گردهمايى بزرگ به اندازه اى است كه غير 
از مســلمانان، افراد متعددى از اهل كتاب جهان نيز در اين گردهمايى 
حسينى شركت كرده و در برابر اجتماع و اتحاد مردمى در مسير اربعين 

دچار تحير مى شوند.
يكى ديگر از بركات اين همايش عظيم حسينى، آمرزش گناهان و تجديد 
بيعت با امامى است كه احياگر امر به معروف و نهى از منكر است، چرا كه 
هر قدمى به منظور زيارت اباعبداهللا(ع)، مغفرتى عظيم براى ما محسوب 
مى شود و نياز ما به استغفار، نيازى هميشگى است، بنابراين زيارت كربال 
بخصوص با پاى پياده در ايام اربعين، فرصتى اســتثنايى جهت كســب 

مغفرت الهى است.
زمانى كه شــيعيان انسان تكامل يافته را ديدار كنند، در حقيقت نسبت 
به مقام شــامخ ايشان معرفت پيدا كرده و تالش مى كنند خود را شبيه 

حضرت و متمايل به ايشان كنند.
فردى كه ســختى و رنج سفر اربعين را به جان و دل مى خرد، خود را در 
محضر امام خويش مى بيند و تمام تالش خود را براى شباهت با حضرت 
مى كند، حقيقتاً خود را از ورطه پلشتى ها خارج كرده است و اين سبب 

قبولى توبه از سوى پروردگار خواهد بود.
سازمان دهى پياده روى اربعين خود يك الگوى هدف دار است، زيرا تمام 

برنامه ريزى اين همايش بين المللى، توسط خود مردم انجام مى شود.
يكى ديگر از آثار زيارت اربعين، كسب عزت نفس و خودباورى است، انسان 
وقتى خود را در محضر امام و حجتى مى بيند كه قابليت خليفه اللهى را در 
خود به منصه ظهور رسانده، امكان خليفه اهللا شدن خود را نيز باور كرده و 
يقيناً اين عزت نفس و خودباورى، او را در مراحل زندگى اجتماعى و فردى 

رشد داده و سبب ُحسن خلق و رشد اجتماعى او خواهد شد.
امام صــادق(ع) خطاب به «معاويه بن وهب» فرمودند: «زيارت كربال را از 
خوف احدى ترك نكن، هر كس از روى ترس، زيارت قبر امام حسين(ع) 
را ترك كند، بعدها آن قدر حسرت خواهد خورد كه آرزوى مرگ خواهد 
كرد، آيا دوست ندارى كه خداوند تو را در ميان گروهى ببيند كه رسول 
خدا(ص) براى آن ها دعا مى كند؟ آيا دوست ندارى جزو كسانى باشى كه 
فرداى (قيامت) هيچ گناهى نداشته باشى كه از او حساب كشيده شود؟ آيا 
دوست ندارى از كسانى باشى كه پيغمبر اكرم(ص) با او مصافحه مى كند»؟
يكى از شگفتى هاى اربعين، رشد قابل توجه و تحليل نشدنى اين حركت 
بزرگ اســت كه با وجود كينه توزى دشمنان و كشورهاى استكبارى به 
منظور جلوگيرى از رشد همه جانبه اين راهپيمايى، روز به روز با افزايش 
چشمگيرى همراه بوده است و تعجب تمام مردم جهان را برانگيخته است.
رهبر انقالب اســالمى دليل اين رشد فزاينده را تحليل نشدنى دانسته و 
فرمودند: «بحمداهللا  اين فكر مبارزه و مجاهدت، با همين شــهادت ها و با 
همين فداكارى ها توسعه پيدا كرد، رواج پيدا كرد؛ هم در داخل مجموعه  
كشــور خودمان، هم در ميان مسلمان ها. امروز شما مالحظه كنيد، روح 
مبارزه، روح مجاهدت، روح آمادگى براى شــهادت، در همه  دنياى اسالم 
به نحوى گســترده است؛ يك جاهايى شديدتر است، يك جاهايى كمتر 
است. يك نمونه همين راهپيمايى عظيِم اربعين است؛ اين واقعاً يك پديده 
است، يك پديده  الهى است، يك پديده  معنوى است. حقيقتاً قابل توصيف 
نيســت؛ مثل خيلى از اين پديده هاى مهم الهى، درست قابل تفسير هم 
نيست؛ يعنى نمى شــود اين حادثه را تحليل كرد. اين جور اين جمعيِت 
عظيِم ميليونى راه بيفتند، در ظرف چند سال اين تحقق پيدا كند، شكل 

پيدا كند».
بى ترديــد از ديگر آثار فرهنگ حســينى، اجتماع مردمى اربعين، پيوند 
مردمى ايران و عراق و ثمرات تمدن ســازى آن است، چراكه با اتصال دو 
جامعه ايران و عراق و ارتباط راهبردى اين دو كشــور با يكديگر مى توان 

قدم هاى بزرگ تمدن نوين اسالمى را برداشت.
اهميت اتحاد دو ملت ايران و عراق به اندازه اى اســت كه دشمنان اسالم 
به هر شيوه و حيله اى همچون شايعه سازى و تحريك رگ غيرت شيعيان 
متوسل مى شوند تا طناب اين ارتباط را پاره كرده و از بين ببرند، اما دريغ از 
اينكه پيوند بين اين دو امت گسستنى نيست و حتى نيرنگ هاى دشمنان 

استكبارى سبب استحكام همبستگى عراقى ها و ايرانى ها مى شود.
از اين رو تالش هاى دشــمنان براى ايجاد تفرقه بين ملت هاى اسالمى 
چندين برابر گذشــته شده و آخرين تيرهاى در تركش خود را به سوى 
اهداف اســالمى پرتاب مى كنند تا بلكه بتوانند از معركه اى كه هيچ راه 
گريزى جز ايجاد دودستگى در جبهه اسالم ندارد، جان سالم به در ببرند، 
بنابراين تنها راه پيمودن قدم هاى نهايى براى تحقق تمدن نوين اسالمى، 

حفظ يكپارچگى بين ملل اسالمى است.

پاسخ رهبر انقالب به چند استفتا در مورد اربعين (2)
حكم زيارت اربعين

ســؤال: با توجه به مســائل روز، آيا زيارت اربعين در اين برهه از زمان 
واجب است؟

جواب: زيارت اربعين مستحب است.
سؤال: حكم اخذ رواديد براى زيارت اربعين چيست؟

جواب: در هر صورت رعايت قوانين و مقررات الزم است.
ســؤال: ديده شــده در ايام اربعين يا غير آن، زائران اقدام به خريد ارز از 
صرافى هاى غيرمجاز مى كنند، آيا خريد از صرافى هاى غيرمجاز حرام است؟

جواب: تابع قوانين مربوط است.
سؤال: آيا سفر زيارت اربعين براى طالب و دانشجويان در ايام تحصيلى 

اشكال دارد؟
جواب: تابع قوانين و مقررات مربوط است.

 معارف/ نازلى مروت  ســلمان فارسى زمانى 
مرزهاى جغرافيايــى و محدوديت هاى نژادى را 
در نورديــد كه براى يافتن حقيقت از خود به خدا 

هجرت كرد. 
حجت االســالم دكتر اميرعلى حســنلو، استاد 
حوزه و مدير گروه تاريخ و ســيره مركز مطالعات 
و پاســخ گويى به شــبهات حوزه هاى علميه در 
گفت وگو با قدس از چرايى جايگاه ويژه ســلمان 

فارسى نزد پيامبر(ص) و خاندان او مى گويد.

 ماجراى جست وجوى سلمان براى يافتن 
حقيقت و رســيدن به حجاز تا چه اندازه با 
واقعيت زندگى او همخوانى دارد، افســانه 

است يا واقعيت؟
سلمان يا «روزبه» پســر يكي از دهقانان از اهالي 
روســتاي جي اصفهان يــا از رامهرمز فارس بود 
كه پيامبر(ص) او را ســلمان ناميــد. با توجه به 
نقل قول هاى مختلف تاريخى درباره زادگاه سلمان 
و وســعت جغرافيايى ايران در آن دوران، بايد او 
را از اهالى ايالت پارس بزرگ دانست. معروفيتش 
به سلمان الفارســى در ميان صحابه نشانگر اين 
حقيقت است كه قول فارس بودن قوى تر از ديگر 

قول هاست.
در هر صورت سلمان قبل از مسلمان شدن ابتدا 
به آيين زرتشت كه آيين ايرانيان بود و سپس به 
آيين مســيحيت گرويد. از آنجا كه سواد خواندن 
و نوشتن داشت، تالش كرد تا مطالعات بيشتري 
دربــاره اديان ديگــر انجام دهــد. او دنبال دين 
واقعى خدا بود، گمشــده ســلمان دين راستين 
بود و رســيدن بــه حقيقت؛ تا از ايــن راه نفس 
حقيقت جوى خود را ســيراب كند. او در اين راه 
به سفرهاي پرخطري دست زد تا آنكه در جريان 
يكى از اين ســفرها اسير شد و به خدمت يكي از 
بــزرگان قبيله بني كلب در آمد و بعد از مدتي به 
يكي از بزرگان قبيله بني قريظه مدينه فروخته شد. 
در تاريخ آمده اســت كه او به عنوان بَرده دست 
به دســت شد و ســرانجام به دست پيامبر(ص) 
رســيد و بدين شكل راه آشنايى او با پيامبر(ص) 
هموار شد و سرانجام اسالم را برگزيد. بنابراين اگر 
انسان دنبال حقيقت باشد خداوند در راه رسيدن 
به حقيقت او را در هر شكلى باشد كمك خواهد 
كرد. خداوند به پويندگان راهش وعده داده است؛ 
لَنا(عنكبوت  َِّذيَن جاَهُدوا فِينا لََنْهِديَنَُّهْم ُســبُ «َو ال
/69)». سلمان به گمشــده اش رسيد آن هم چه 
رسيدنى، درست كنار پيامبر(ص) قرار گرفت و به 
معدن حق رسيد، سلمان در كنار پيامبر(ص) به 
عالي ترين درجه ايمان دست يافت. او از مشاوران 

خردمند و بزرگ پيامبر(ص) به شمار آمده است.

 يكى از افتخارات سلمان فارسى، روايتى 
منسوب به پيامبر(ص) است كه او را سلمان 
محمدى مى نامند. چگونــه يك فرد غير 
معصوم و غير از خاندان رسول اهللا به چنين 

جايگاه معنوى دست يافت؟
راز رســيدن ســلمان به اين جايگاه، خردمندى 
و تالش خالصانــه او و اطاعتش از پيامبر(ص) و 

سنت ها و سيره او بود؛ براى نمونه سلمان دائم الوضو 
و دائم الذكر بود؛ پيامبر(ص) درباره فضايل سلمان 
سخنان زيادى فرموده و عنايت خاصى به او داشت 
و همه اين توجهات داراى حكمت بود. سلمان به 
قدرى محبوب و مقــرب و خردمند بود كه همه 
او را از خود مى دانســتند؛ تا بدانجا كه مهاجران و 
انصار در اينكه سلمان از كدام يك از آنان است با 
هم اختالف داشتند. پيامبر(ص) در پى آگاهى از 
رقابت مهاجر و انصار، سلمان را از اهل بيت خود 
دانست؛ از اين پس ســلمان را سلمان محمدي 
مى خواندنــد. محبت پيامبر(ص) به ســلمان به 
حدى بود كه در مقابل اعتراض عده اي فرمودند: 
«من مأمور شــدم كه چهار نفر را دوست بدارم و 
دســتور بدهم كه آنان را دوســت بدارند، علي، 

سلمان، ابوذر، مقداد». 

 چه نشانه هاى تاريخى و رفتارى از سلمان 
فارســى وجود دارد كه واليتمــدارى او و 

وفادارى اش به امام على(ع) را اثبات كند؟
ســلمان ويژگى هايى داشــت كه او را به يكى از 
ياران امام علــى(ع) تبديل كرد؛ او مطيع محض 
پيامبر(ص) بود. پيامبــر(ص) بارها به اطاعت از 
على(ع) بعد از خود تأكيد فرمود و سلمان از اين 

مسائل آگاه بود.
خيلى ها در كنار پيامبــر(ص) بودند ولى توفيق 
نداشــتند مطيع كامل باشــند. ســلمان مطيع 
اميرمؤمنان(ع) بــود، وقتى فرمانــدارى مداين 
پيشنهاد شد با اجازه حضرت رفت و كارى كرد كه 

مردم ايران از اسالم استقبال كردند. 
عقل ســلمان و خرد او بيش از ديگــران بود. او 
همواره در تبعيت از پيامبر(ص) و اجراى فرامين 
آن حضرت عاقالنه عمل مى كرد و عاشــقانه بعد 
از پيامبر(ص) همين مودت را به اميرمؤمنان(ع) 
داشــت، وقتى حضــرت از مــردم مدينه كمك 

خواست براى احقاق حق چند نفر آمدند، يكى از 
آن ها سلمان بود. 

 او يكى از مشاوران امين و درستكار پيامبر(ص) و 
اميرمؤمنان(ع) بود. پيامبر خردمندى و تجارب او 
را تحسين مى كرد. از جمله روزى سلمان گفت: يا 
رسول اهللا! عادت ملوك نامدار و سالطين با شوكت 
و وقار چنان است كه مكتوب را ُمهر مى كنند. آن 
حضرت فرمود تا انگشترى از نقره ساختند و نقش 
نگين خاتم را «محّمد رسول اهللا» پرداختند. سلمان 
امين پيامبر(ص) و اهل بيت(ع) بود؛ رســيدن به 
مقام امانت و اين منزلت بلند معنوى پيروز شدن 

در امتحانات را در پيش دارد. 
ســلمان روزهاى ســختى را تحمل كــرد تا به 
پيامبر(ص) رسيد و سختى هاى كنار پيامبر(ص) 
را نيز تحمل كرد تا به جايگاهى رسيد كه از اهل 
بيت شــد و با اهل بيت همراهى كرد؛ در فتنه ها 
و در ســقيفه از اميرمؤمنان(ع) جدا نشد و مطيع 
واليت بود تا اينكه سلمان محمدى ماند و به ديدار 

معبود رفت.

 برخى مورخان و تحليلگران، ســلمان 
فارســى را شــخصيتى كليدى در تاريخ 
نقش  اين  مى دانند؛ چرا  شكل گيرى شيعه 

براى سلمان تعريف شده است؟
سلمان در گرايش ايرانيان به اسالم نقش اساسى 
داشــت. نقش مديريت نظامى ســلمان در نبرد 
مداين نيز يكــى از درخشــان ترين رويدادهاى 
زندگى او به شــمار مى آيد. او در اين نبرد نيز از 
تاكتيك مخصوص استفاده كرد. سلمان با روحيات 
ايرانيان آشنايى كامل و با آنان حشر و نشر داشت. 
او وقتى هراس ســعدبن ابى وقاص، فرمانده سپاه 
اسالم و ساير ســپاهيان را به خاطر عبور از شط 
دجله مشاهده كرد، به آنان دلدارى مى داد كه به 
لطف خدا خواهند توانســت بدون هيچ دغدغه و 
مشكلى وارد آب شــده و از آن خارج شوند، چرا 
كه خشكى و دريا براى مسلمانان رام خواهد بود. 
او غيــر از اين در فتح ايران بدون كمترين جنگ 
و خونريزى نقش غيرقابل انكارى داشت. سلمان 
به خاطــر هم زبانى با ايرانيان مأموريت يافت تا با 
آنان صحبت كند. حتــى آن عده از افرادى را كه 
در قصراالبيض پناه گرفته بودند، مجاب ساخت تا 
با پرداخت جزيه خود را خالص كنند. او با اتخاذ 
رويــه اى عاقالنه و همراه بــا مهربانى، به ايرانيان 
متذكر شد كه: «اصل و نسب من از شما ايرانيان 
است و من خيرخواه شــما هستم». همين رويه 
موجب شد تا حدود 4000 نفر از سپاهيان ايران 
كه تحت فرماندهى رستم فرخ زاد بودند، از سپاه او 
جدا شده و به مسلمانان بپيوندند. اين عده، جزو 
«ُجند شاهنشــاهى» و به اصطالح امروزى نيروى 
ويژه بودند. البته فرمانده سپاه اعراب در جنگ با 
حكومت ساسانى و فتح ايران، سعدبى ابى وقاص 

بود نه جناب سلمان! 
ســلمان فارســى با خيرخواهى و تدبير خود از 
خونريزى و جنگ جلوگيرى كرد و دو شهر مداين 
و تيسفون كه سال ها پايتخت ساسانيان بود، بدون 
درگيرى تسليم لشكر اسالم شدند. وقتى ايرانيان 
از اســالم اســتقبال كردند با رهنمود سلمان به 

اهل بيت(ع) گرويدند لذا مى توان گفت همان طور 
كه او در اســالم ايرانيان نقش ممتاز داشــت، در 
تشيع يا بهتر بگويم پيروى از اهل بيت(ع) نيز نقش 
اساسى و فرهنگى وعقالنى بزرگ داشت و يكى از 
اسباب وعلل تشــيع ايرانيان و پيروى ايرانيان از 
اهــل بيــت(ع) رفتارها و رهنمودهاى ســلمان 
بود؛ ســلمان به منزله نماينــده ايرانيان در كنار 
پيامبر(ص) و اميرمؤمنــان(ع) بود. در مداين كه 
بود قرآن را به فارســى ترجمه كرد و محبت اهل 
بيت(ع) را براى ايرانيان با نشــان دادن ســلوك 
زندگى علوى ملموس نمود. حضور ســلمان در 
مداين به عنوان استاندار و اقدام هاى فرهنگى او، 
ايرانيان را از مقابله با اسالم و ستيز بازداشت؛ مشى 
سلمان عمل به ســيره علوى بود و عاقالنه رفتار 

كردن او مردم را شيفته مكتب علوى كرد.

ابعاد قابــل توجــه درباره  از  يكــى   
شخصيت شناسى سلمان فارسى، الگو شدن 
او براى جوان ايرانى در يافتن حقيقت است. 
چه ويژگى هايى از سلمان را مى توان براى 

نسل جوان به عنوان سرمشق معرفى كرد؟
ايرانى هرجا رفت مثل سلمان ممتاز شد. ايرانيان 
در طول تاريخ به هر كشور و منطقه اى كه رفتند، 
با عمل و درســتكارى و خردمندى خود ايران و 
فرهنگ متعالى ايران را معرفى و الگو و سرمشق 

ديگران شدند.
با حضور سلمان در كنار پيامبر(ص) و خردمندى 
و لياقتــى كه از خود نشــان داد، تمدن ايران در 
تشــكيالت اســالمى و نمادهاى فرهنگ ايرانى 
در تشــكيالت اسالمى رسوخ يافت و اين انديشه 
در گســترش اسالم نقش بســيار مهمى داشت. 
همان گونه كه سلمان براى يافتن حقيقت سختى 
بسيارى كشيد، جوانان ايرانى نيز در ميادين علمى 
و ورزش با تالش و سختكوشى به قله هاى موفقيت 

رسيده اند. 
ابتكارات خردمندانه سلمان در اسالم و سرنوشت 
اسالم مؤثر بود. جوانان مبتكر و مخترع مى توانند 
در اين مســئله نيز به سلمان تأســى و از او الگو 

بگيرند.
ســلمان از روزى كه خود را شــناخت براى خود 
هدفى تعريف كرد و براى رسيدن به آن هر سختى 
را تحمل كرد و بر سختى ها صبر كرد تا به گمشده 
خود رسيد. بنابراين جوانان ما براى رسيدن به امام 
زمان(عج) بايد ســلمان وار بــه تهذيب و تالش و 

كوشش بپردازند. 
البته بايد اين نكته را به مســؤالن متذكر شد كه 
نبوغ و خردمندى سلمان يك طرف قضيه ممتاز 
بودن اوســت، طرف ديگر اين است كه مسئوالن 
از ســيره پيامبر(ص) در برخورد با نخبگان درس 
بگيرند و از تشــويق جوانان زبده و نخبه كوتاهى 
نكنند. تشــويق و تحويل گرفتن سلمان توسط 
پيامبر(ص) كارســاز تر از اســتعداد سلمان بود. 
مســئوالن بايــد از نخبگان جــوان و مبدعان و 
خردمندان ســلمان منش حمايت جدى كنند تا 
«سلمان» هاى ايران اسالمى تمدن ايرانى اسالمى 

را به رخ جهانيان بكشند.

برش

سلمان به قدرى محبوب و مقرب و 
خردمند بود كه همه او را از خود 
مى دانستند و پيامبر در پى آگاهى 
از رقابت مهاجر و انصار، سلمان را 
از اهل بيت خود دانســت از اين 
پس سلمان را «سلمان محمدي» 

مى خواندند

معارف

حجت االسالم دكتر حسنلو از ويژگى هاى شخصيتى سلمان فارسى مى گويد

سلمان؛ زمينه ساز گرايش ايرانيان به اسالم

با علما

معارف: آيت اهللا  صافي گلپايگانى، در پيامى به سوگواره 
ملى علمدار كربال با بيان اينكه عباس، يك اسم با چهار 
حرف، اما داراى همه مكارم و فضايل انســانى و الگوى 
ايمــان و معرفت، اســوه جهاد، صبــر و واليتمدارى و 
نمونه بارز اســتقامت و دفاع از دين است، در پيام خود 
آورده اســت: آن بزرگمرد در بالغت و شــيوايي سخن، 
لســان پدر در دهان داشت و در دفاع از اسالم، با همان 
شجاعت علوى، در هنگام شهادت، فرياد «إنّي أحامي أبداً 
َعن ديني» ســر مى داد. اين مرجع تقليد گفت: يكي از 
عوامــل مهمي كه موجب حفظ و بقاى نهضت كربالي 
حســيني و هدف مقدس حضرت اباالفضل العباس(ع) 

در دفــاع از واليت و امامت و مبــارزه در راه حفظ دين 
شده است، مسئله شعر مى باشد. قريحه شعري در وجود 
بشر، از نشانه ها و آثار شگفت انگيز عالم خلقت و عاليم 
غيب وجود انسان است و هر كسى كه اين نعمت الهي 
را دارا باشــد، بايد شــكرانه آن را به جا آورد و شكر آن 
چيزي نيست جز سرودن و انشاي اشعار معرفت بخش و 
بخصوص سرودن اشعار در مدح و منقبت حضرت رسول 
اكــرم (ص) و اهل بيت عصمت و طهــارت(ع) و بويژه 
اشعاري كه در بيان واقعه و اهداف نهضت جهاني حضرت 

سيد الشهدا(ع) و ياران باوفاى آن حضرت باشد.
آيت اهللا علوى گرگانى نيز در پيامى به پنجمين سوگواره 
ملى علمدار كربال گفت: مالحظه شخصيت اصحاب امام 
حســين(ع) درسى براى انتخاب سبك زندگى و مبارزه 
با ظالمان است و مى تواند راهنماى جوانان در فتنه ها و 

صحنه هاى پرتالطم زندگى باشد. 
اين مرجع تقليد در پيام خود افزوده است: انتخاب عكس 
و اشعار حماســى و درس آموز مى تواند براى بسيارى از 
مردم به طور ناخودآگاه چراغى در تعيين منش زندگى و 
سبك آن باشد و الزم است جوانان مستعد و باذوق را در 

اين زمينه تشويق كرد.

رسا: آ يت اهللا جوادى  آملى گفت: جريان حسين بن على(ع) 
جريان حق و عدل و مبارزه با باطل اســت كه در همه 

اعصار وجود دارد.
استاد برجســته درس خارج حوزه علميه قم در ديدار 
جمعى از اعضاى مؤسســه وارث انبيا وابســته به عتبه 
حسينى(ع)، با اشاره به ايام اربعين حسينى، اظهار داشت: 
شعار رسمى ما در ايام محرم و صفر اين دعاست كه به 
محضر خداوند عرض مى كنيم «أَْعَظَم اهللاَّ اجورنا بمصابنا 
بالحسين عليه الّسالم، و جعلنا و إيّاكم من الطالبين بثاره»؛ 

بخش اول اين دعا براى ثواب بردن است اما بخش دوم 
اين دعا، رســالتى را كه بر عهده ماست، نشان مى دهد، 
كه از خداوند مى خواهيم بــه ما آن توفيق را بدهد كه 

خون بهاى حسين بن على(ع) را بگيريم.
وى ادامه داد: در اينجا چند نكته مطرح مى شــود؛ اول 
اينكه خون بهاى هر كسى را اولياى او بايد بگيرند و كس 
ديگرى حق اين كار را ندارد، دوم اينكه كسى از قاتالن 
سيدالشهدا(ع) زنده نمانده تا خون بهاى حضرت را از او 
بگيريم. معلوم مى شود جريان حسين بن على(ع) جريان 
حق، عدل و مبارزه با باطل است كه در همه اعصار وجود 
دارد، كســانى كه در هــر زمانى با حق و عدل مخالفت 
كردند، بايد مورد قصاص قرار بگيرند و كسانى كه در پى 
حق هستند بايد خون بهاى حسين(ع) را بگيرند. از طرف 
ديگر وجود مبارك پيامبر(ص) فرمود: «أَنَا َو َعلٌِيّ أَبََوا َهِذِه 
اْألَُمّة»؛ بياييد فرزندان ما باشيد و ما پذيرفتيم، حاال كه ما 
فرزندى عترت را قبول كرده ايم و فرزندان ائمه(ع) شديم، 
در نتيجه آن ها پدر ما را كشــتند بنابراين، اين وظيفه 

ماست كه خون بهاى سيدالشهدا(ع) را مطالبه كنيم.

 پيام آيت اهللا  صافي گلپايگاني و علوى گرگانى
به سوگواره ملى علمدار كربال

آيت اهللا جوادى آملى:

حق جويان بايد خون بهاى سيدالشهدا را بگيرند

موكب تايلندى ها در جاده نجف - كربال

بهداشت مسافران در طب الرضا

حمدان فتانى 27 ساله از كشور تايلند است. او 
مى گويد: شــهر من آيوتايا در تايلند است. 80 
درصد مسلمانند. آشــنايى با كربال در تايلند 
500 سال پيش شــروع شد. كسى كه اين مسئله را تبليغ 
كرد، آقاى شــيخ احمد قمى بود. ايشان به عنوان تاجر رفت 
آنجا و خيلى مورد پســند و محبت پادشاه بود. ايشان اولين 

مفتى مسلمان در تايلند بود. 
تايلند تقريباً 15 هزار شيعه دارد. ما در آنجا هم مجلس براى 
عزادارى و امام حســين(ع) داريــم. قديمى ها فقط عزادارى 
مى كردند، اما حــاال برنامه هاى ديگر هم داريم. مثالً جوانان 
را جمع كرديم، گروهى درســت كرديم كه روزهاى عاشورا 
و اربعين توى خيابان مى ايستند و آب پخش مى كنند بين 
 (who is Hussein ?) :مــردم. بعد روى آب مى نويســند

حسين كيست؟
خيلــى از مردمى كه تايلند رفته اند، از ديدن ما و موكب مان 
تعجب مى كنند و مى گويند: توى آن فضا شماها چطور اين 
قــدر مؤمن مانده ايد؟ مى گويم اين بســتگى دارد به تربيت 

خانواده.
من براى خواندن درس دين و آشنايى بيشتر با شيعه به قم 
آمدم. از همان جا بود كه پايمان به زيارت اربعين باز شد. پنج 
سال قبل بنده با چند تا از دوستانم، تايلندى هايى كه اينجا 
درس مى خوانند توى نجف، با هم جمع شديم و از جاده كوفه 
از كنار شــط فرات راه افتاديم براى كربال. آنجا داشتيم فكر 
مى كرديم بابا اين امام حسين نه براى عراقى هاست نه براى 

ايرانى ها؛ براى همه شيعه هاست. پس براى ما هم هست. پس 
چرا اينجا نباشــيم؟ اين طورى شد كه به فكر زدن موكب 
افتاديم... سال اول موكب خيلى كوچك بود، خيلى كوچك. 
فقط آب و چايى مى داديم به مردم ولى اكنون ســال پنجم 
اســت، كه شما مى بينيد خيلى بزرگ است. ما هر سال كه 
بر مى گرديم تايلند يك صنــدوق كوچك مى دهيم به هر 
خانه شــيعه. آن ها هر روز پول مى ريزند و تا يك سال پول 
جمع مى كنند. آن پول را مى آوريم براى خدمت به زوار امام 
حسين(ع). مردم كه مى آيند بخصوص مردم ايران، مى پرسند: 

آقا چه عجيب! تايلند كجاست؟ اين موكب كجاست؟ 
امروز امام حســين(ع) مــا را جمع كــرده در اينجا. آينده 
ان شاءاهللا امام زمان(عج) همه بشر را جمع خواهد كرد. اين 
اتفاق حتماً ارتباط دارد با ظهور امام زمان(عج). اينجا سبب 
مى شــود مردم بيشتر به ياد امامشان باشند. سبب مى شود 
مردم دنيا حســاس بشوند كه شيعه كيست؟ امام كيست؟ 

باعث مى شود دشمنان شيعه هول و ترس پيدا كنند. 
منبع: برگرفته از كتاب پادشاهان پياده (خرده روايت هايى از زيارت اربعين)

قدس آنالين: امام رضا(ع) در كتاب طب الرضا 
به چگونگى آداب، رفتار و بهداشت مسافران در 

سفر پرداخته اند.
على بن موســى الرضا(ع) در رســاله ذهبيه بيان داشــته اند: 
همانا كه شــخص مســافر در هنگام حركت بايد از شرايط 
آب و هوايى اطالع داشــته باشــد، اگر مســافر در گرماى 
طاقت فرســا مجبور به ســفر شــد، در زمان حركت غذاى 
ســبك مصــرف كــرده، اعتــدال در خــوردن را رعايت 
كند. در هواى گرم غذاهاى ســرد و مرطوب مصرف شود و 
خوردن گوشــت تازه، هالم (گوشــت بدون چربى)، سركه، 
روغــن زيتون و آب غوره توصيه مى شــود و در هواى گرم، 
پياده روى براى افراد الغر بويژه زمانى كه غذا نخورده باشند 

بسيار مضر، ولى در بدن هاى چاق و فربه سودمند است.

صالح حال مســافر و حفظ او از بيمارى ها اين است كه آب 
شــهر جديد را نخورد مگر اينكه آب آن شــهر با آب شهر 
خودش مخلوط شــده باشــد (جلوگيرى از به اصطالح آب 
به آب شــدن). از آب هاى شور پرهيز كنيد، كه داراى حجم 
سنگين است و سبب يبوست مزاج مى شوند؛ آب برف و يخ 
مطلقاً فاســد و براى بدن آدمى توليد فساد مى كنند، اما آب 
باران، ســبك و گوارا و مفيد است؛ منتها با اين شرط كه در 

گودال ها زياد نمانده باشد.
الزم اســت كه مســافر از وطن خود و از آن جايى كه در آن 
متولد شده، به هنگام سفر مقدارى خاك به همراه خود بردارد 
تا زمانى كه به هر منزلى وارد مى شود كمى از آن خاك را با 
آب خود مخلوط كند، خوب آن را هم زده و صبر كند تا گل 

آب كامالً رسوب كند تا آب صاف و قابل مصرف شود.
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فردا و با ميزبانى
تربيت بدنى آستان قدس رضوى انجام مى شود

گلريزان در فينال جام رسانه و مهربانى 
ورزش:  مسابقات چهارجانبه فوتبال جام رسانه و مهربانى به مناسبت 
هفته تربيت بدنى و با هدف خيرخواهانه صبح ديروز با حضور دكتر 
هاشمى جواهرى، مدير عامل تربيت بدنى آســتان قدس رضوى و 
جمعى از مسئولين شهرى و پيشكســوتان عرصه رسانه شروع شد. 
اين مسابقات به همت انجمن خبرنگاران و عكاسان ورزشى مشهد و 
مساعدت تربيت بدنى آستان قدس رضوى و شهردارى  با حضور چهار 
تيم با نام هاى پيشكسوتان استاد خزاعى،استاد قنبرى، استاد عبد احد 
و سازمان ارتباطات و رسانه آستانه قدس در مجموعه ورزشى آستان 

قدس رضوى در حال برگزارى است.
در روز نخســت اين مســابقات كه صبح ديروز برگزارشد تيم استاد 
قنبرى موفق شــد با نتيجه نزديك 5 بر 4 از سد ياران استاد خزايى 
عبور كند و راهى فينال شود و در دومين بازى نيز سازمان ارتباطات 
و رسانه آستان قدس رضوى با برترى 7 بر 3 برابر تيم استاد عبد احد 

به ديدار پايانى راه يافت.
شــايان ذكر بازى هاى رده بندى و فينال و مراســم گلريزان اين 
دوره از مســابقات فردا صبح از ســاعت 9 در مجموعه ورزشــى 
آستان قدس رضوى با حضور مســئوالن و پيشكسوتان ورزشى و 
رسانه استان و با قضاوت محســن قهرمانى و محسن تركى برگزار 

خواهد شد.  

سرمربى نود اروميه:
مى خواهيم ديده شويم

ورزش: وحيد بياتلو ، سرمربى نود اروميه در نشست خبرى پيش از 
بازى با پرسپوليس در مرحله يك شانزدهم جام حذفى گفت: از حاال 
به تيم پرسپوليس تبريك مى گويم كه نتايج خوبى گرفتند و با شرايط 
سختى كه داشتند اميدوارم اين تيم به فينال آسيا راه پيدا كند. وحيد 
بياتلو در مورد اينكه هدف شــما از بازى مقابل پرسپوليس چيست، 
گفت: باشگاه نود از سال 1390 با يك مدرسه فوتبال و آكادمى كارش 
را آغاز كرد. 10 بازيكن ما محصول همان باشگاه هستند. هدف مان 

ديده شدن اين نفرات است. 

برانكو در نشست خبرى: 
قهرمانى در هر سه جام را مى خواهيم

ورزش:  برانكو در نشســت خبرى پيش از ديدار تيمش مقابل 
90 اروميه، گفت: بعد از اســتراحتى كوتاه باز هم به مسابقات 
برگشــتيم. پنجشــنبه اولين بازى جام حذفى مــا مقابل 90 
اروميه انجــام مى شــود.البته نمى توانيم از ايــن واقعيت فرار 
كنيم كه روز سه شنبه بازى حساســى مقابل السد قطر در ليگ 

قهرمانان آسيا داريم.
سرمربى تيم پرسپوليس ادامه داد: تجربه تلخى در جام حذفى داريم 
قبًال مقابل قشقايى شــيراز باخته ايم، پارسال هم در تهران با پنالتى 
حذف شديم، هيچ تيمى را دست كم نمى گيريم اما كتمان نمى كنيم 
كه بهتر از تيم 90 اروميه هستيم. در نيمه نهايى ليگ قهرمانان آسيا 

هم بازى داريم . 
برانكو تصريح كرد: در ابتداى فصل گفتم كسب بيشترين قهرمانى ها 
هدف ما است و اين به معناى آن است كه مى خواهيم در جام حذفى، 
ليگ برتر، سوپرجام و ليگ قهرمانان آسيا قهرمان شويم. 90 اروميه 
تيمى است كه فصل را بد شروع كرده اما در 4 بازى اخير به طور قابل 

توجهى پيشرفت كرده است.

اسامى محرومان هفته نهم ليگ برتر اعالم شد
از  شفر تا مرزبان

ورزش: كميته مسابقات اسامى محرومان هفته نهم ليگ برتر فوتبال 
را اعالم كرد. به نقل از ســايت ســازمان ليگ فوتبال ايران، اسامى 

محرومان به شرح زير است: 
استقالل : ميالد زكى پور، وينفرد شفر  (سرمربى)

نفت مسجد سليمان : موسى كوليبالى، روح اله بهمنى ( سرپرست)، 
عليرضا مرزبان(سرمربى)  

  ذوب آهن اصفهان: مسعود ابراهيم زاده  
فوالد خوزستان : سيلوا تارتا، حسن بيت سعيد

پارس جنوبى جم : ميرهادى ميرجوان 
پديده:   ساكت الهامى (مربى)

 

دبير فدراسيون وزنه بردارى: 
صحبت از تكرار قهرمانى جهان

 سخت است
ورزش :  مســابقات جهانى وزنه بردارى 2018 از 10 آبان مــاه به ميزبانى 
عشق آباد تركمنستان در شرايطى برگزار مى شود كه ايران بايد براى دفاع از 
عنوان قهرمانى خود تالش كند. سال قبل كه محسن بيرانوند هدايت اين تيم 
را برعهده داشت، در غياب برخى قدرت هاى جهان همچون روسيه، چين و 

قزاقستان، ايران براى نخستين بار بر بام جهان ايستاد.
وى گفت: تيم ملى امسال از 2 بخش نفرات باتجربه و جوان تشكيل مى شود. 
بخشى نفراتى مثل سهراب مرادى، على هاشمى و محمدرضا برارى هستند كه 
از آنها انتظار كسب مدال داريم. بخشى ديگر نفرات جوان مثل على داوودى 
هستند كه انتظار داريم بهترين ركوردهاى خود را در مسابقات جهانى ثبت 
كنند تا امتيازات خوبى از نظر تيمى براى ايران به دست بياورند ولى در عين 

حال صحبت از تكرار قهرمانى جهان سخت است.

دفاع تمام قد فردين معصومى 
از پلنگ جويبار

ورزش : ملى پوش سابق كشتى آزاد ايران از رضا يزدانى در قبال انتقادهاى 
مطرح شده و دعوت نشدنش به تيم ملى حمايت كرد.

فردين معصومى گفت:  من تعجب مى كنم كه چرا آقاى جوادى در اين موضوع 
ورود كردند و صحبت هاى تندى را عليه رضا يزدانى انجام دادند؟ ايشان عضو 
شوراى فنى هستند و اگر قرار باشد كه هر كسى عضو شوراى فنى است، سريع 
جبهه بگيرد كه ديگر سنگ روى سنگ بند نمى شــود. از نظر من اصال اين 
موضوع ارتباطى به جوادى نداشت و او كه نمى دانست ماجرا چيست، نبايد 

چنين صحبت هايى را مطرح مى كرد.

خداحافظى مسالمت آميز 
رئيس بازنشسته قايقرانى

ورزش : وزارت ورزش باالخــره براى اجراى قانون جديد بازنشســته ها در 
فدراسيون هاى ورزشى دست به كار شد. يكى از فدراسيون هايى كه سرپرست 
جديد معرفى شد، قايقرانى بود.  غالمرضا امينى كه در چند سال اخير رياست 
فدراسيون قايقرانى را برعهده داشت، به دليل بازنشستگى جاى خود را به احمد 
گوارى داد.  امينى گفت: من گفته بودم كه هيچ مشكلى با اين موضوع ندارم 

و هر موقع بگويند، مى روم.

سيامند رحمان از عضويت
 در كميته ورزشكاران آسيا بازماند

ورزش: قوى ترين معلول جهان كه به تازگى مدال طالى بازيهاى پاراآسيايى 
جاكارتا را هم به گردن آويخته، نتوانست به عضويت كميته ورزشكاران آسيا 

درآيد.
انتخابات كميسيون ورزشكاران كميته آسيايى پارالمپيك در جريان بازى هاى 
پاراآسيايى 2018 جاكارتا برگزار شــد و سيامند رحمان كه براى آن كانديدا 

شده بود، نتوانست آراى الزم را به دست آورد.
در پايان راى گيرى از ورزشــكاران حاضر در دهكده، جئونگ مين لى از كره 
جنوبى، جونيچى كاوايى از ژاپن، نور عليم از سنگاپور، مسعود مهيل الراشدى 
از امارات متحده عربى و تن جانگ وان از چين، به عضويت اين كميسيون 5 

نفره درآمدند.
به زودى با انتخاب رئيس اين كميســيون توسط اين پنج عضو، وى به عنوان 

عضو هيئت اجرايى كميته آسيايى پارالمپيك انتخاب مى شود. 
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رتبه نخست آسيا حفظ شد
صعود ايران به رده 30 فيفا

ورزش: رده بندى ماه اكتبر فيفا قرار است پنج شــنبه هفته آينده اعالم شود. بر اساس نتايج 
كسب شده تيم هاى ملى، رده بندى ماه اكتبر فوتبال جهان مشخص شد و بر اين اساس تيم 
ملى فوتبال ايران با سه پله صعود نسبت به ماه گذشــته به رده 30 جهان راه يافت.شاگردان 
كى روش در اين ماه تنها برابر بوليوى به ميدان رفتند و موفق شدند حريف خود را با نتيجه 2 
بر يك شكست دهند تا همچنان رده نخست آسيا حفظ شود. همچنين بلژيك توانست در رده 
نخست رده بندى فيفا قرار گيرد و فرانسه به رده دوم سقوط كرد. اين دو تيم در ماه گذشته به 

طور مشترك در رده نخست رده بندى فيفا قرار داشتند.

تيم هاى پايه باشگاه پديده به دليل منحل مى شوند
فارس:   به دليل مشكالت مالى،  مسئوالن باشگاه پديده تصميم 
گرفتند تيم هاى پايه اين باشــگاه را منحل كنند. در حالى كه 
باشگاه پديده باز هم دچار مشكالت مالى و بى پولى شده حاال از 
اين باشگاه خبر مى رسد كه مديران اين باشگاه  جلوى فعاليت 
تيم هاى پايه خود  را گرفتند و قصد دارند آنها  را منحل كنند. 
تيم جوانان پديده فردا بايد به مصاف نســاجى مازندران 
مى رفت اما به دليل همين مشكالت مالى از سفر  آنها 

جلوگيرى شد.

همام: بازى كردن براى نيروى هوايى عراق حرفه اى نبود
ورزش: طارق همام بازيكن عراقى و 22 ســاله تيم فوتبال استقالل به نسبت ساير 
بازيكنان خارجى اين تيم، عملكرد بهترى داشته است، اما تعطيلى اخير ليگ برتر و 
حضور در بازى تداركاتى تيم سابقش يعنى نيروى هوايى عراق، حواشى زيادى ايجاد 
كرد. وى در اين باره به سايت نود گفت: اين يك بازى درون تيمى بود و دوستانه نبود، 
اما حرفه اى نيست وقتى با تيمى قرارداد داريد، براى يك تيم ديگر بازى كنيد. قبول 
دارم كار اشتباهى كردم، حتى اگر تمرين ساده بود. روز قبل از آن هم، بشار تمرين 

كرده بود، اما فكر كنم كار درستى نبود.

استراحت بيرانوند در روز تمرين نوراللهى 
ورزش: تمرين ديروز تيم فوتبال پرســپوليس در حالى برگزار شــد كه 2 بازيكن 

ملى پوش اين تيم در اين تمرين حضور پيدا كردند.
احمد نوراللهى با بازگشت از اردوى تيم ملى در تمرين پرسپوليس حاضر شد و همراه 
با ساير بازيكنان تمرين حاضر شد.اين در حالى است كه عليرضا بيرانوند كه در ليست 
تيمش براى بازى مقابل نود اروميه نيست با لباس شخصى در ورزشگاه شهيد كاظمى 

حاضر شد و با بازيكنان و مربيان ديدار كرد.

پنجشنبه 26 مهر جام حذفى ايران
 پرسپوليس - نود اروميه

 ساعت: 18:00 زنده از شبكه سه

جمعه 27 مهر هفته نهم ليگ برتر ايران
 سايپا - استقالل

 ساعت: 15:30 زنده از شبكه سه

ليگ  اروپا
 فرانسه 2 - 1 آلمان

 اوكراين 1 - 0 جمهورى چك
 جمهورى ايرلند 0 - 1 ولز

 نروژ 1 - 0 بلغارستان
 اسلوونى 1 - 1 قبرس
 قزاقستان 4 - 0 آندورا
 لتونى 0 - 3 گرجستان

 ارمنستان 4 -  0 مقدونيه
 جبل الطارق 2 - 1 ليختن اشتاين

ميز نتايج

ورزش در سيما

محمد رضا خزاعى: هفته دوم مســابقات هندبال 
باشگاههاى برتركشور، امروز و فردا با انجام پنج بازى 
در شهرهاى نجف آباد، كرمان، اصفهان اراك و كازرون 

پيگيرى مى شود. 
*نبرد با نيروى زمينى

سربداران سبزوار به ميهمانى كازرونى ها 
مى رود تا با نيروى زمينى اين شهر ديدار 
كند. نيروى زمينى كــه همانند حريف 
سبزوارى هفته نخست را با شكست پشت 
سر گذاشته، در حضور خيل تماشاگران 
پرشور خود، به دنبال كسب امتياز كامل 
است. اما شاگردان شــعبانپور هم بيدى 
نيســتند كه با اين بادها بلرزند و مصمم 
به كازرون رفته اند تا امتياز كامل بازى را 
براى طرفداران خود به ارمغان بياورند.على 
شعبانپور، سرمربى تيم هندبال سربداران 

مى گويد: براى عملكرد خــوب در ادامه رقابت ها برد 
مقابل تيم نيروى زمينى كازرون براى ما حياتى است.

وى مى افزايد: پــس از بازى برابــر مس كرمان 
تمرينات خوبى را پشــت سرگذاشتيم و بازيكنان 
تيم ســربداران با آمادگى كامل عزم خود را براى 

برد نماينده كازرون جزم كرده اند.

شعبانپور مى گويد: در ديدار با نيروى زمينى كازرون 
هيــچ بازيكن محــروم و مصدومى نداريــم و تالش 
مى كنيم در مقابل آن تيم با كار تيمى و رفع اشتباهات 
گذشــته بازى زيبايى را به نمايش بگذاريم. البته اين 

راهم مى دانيم كه نيروى زمينى كازرون تيمى با انگيز 
و جوان اســت  و بازى مقابل تماشاگران كازرونى هم 

كارآسانى نيست.
تيم هندبال ســربداران ســبزوار جمعه گذشته در 
نخســتين ديدارش در چارچوب رقابت هاى ليگ 
برتر مقابل مس كرمان با نتيجه 25 بر 22 شكست 

خورد و نيروى زمينى كازرون هم 25 بر 20 بازى را 
به زاگرس اسالم آباد واگذار كرد.

*رونمايى از  فوالد مباركه سپاهان
اما در ديگر بازى ها تيم هيئت هندبال نجف آباد كه از 
ليگ يك صعود كرده، نخستين بازى خود 
را در ليگ برتر، مقابل تيم شگفتى ســاز 
هفته اول، زاگرس اســالم آبــاد برگزار 

مى كند. 
مس كرمان كه هفته پيش در ســبزوار، 
ميزبان قدرتمند خود را شكســت  داده 
اســت، به دنبال كســب امتياز كامل در 
حضــور طرفــداران خويش اســت. اما، 
ذوب آهن هم تيمى نيست كه به راحتى 

به حريفان امتياز دهد.
در سالن شهيد ســجادى اصفهان، اين 
هفتــه از تيم فــوالد مباركه ســپاهان، 
ركورددار قهرمانى درليگ هندبال رونمايى مى شود. 
اين تيم كه به دليل انصراف تيم پرسابقه هپكو اراك، 
درهفته اول بازى نكرده، روز جمعه ميزبان نفت و گاز 
گچساران است. اراكى ها كه به دنبال انصراف هپكو، 
قراراست تيم  ديگرى را جايگزين كنند، قرار است فردا 

ميزبان فراز بام خائيز دهدشت باشند.

 هفته دوم مسابقات هندبال باشگاههاى برتر كشور امروز آغاز مى شود

سبزوارى ها در كارزار با كازرون

 مهدوى كيا در تيم دايى و كريمى 
موشك ايرانى بهترين مدافع

 تاريخ جام ملت هاى آسيا
ورزش: از روزى كه مهدى مهدوى كيا جايزه  مرد سال 2003 فوتبال آسيا 
را گرفت، 15 ســال مى گذرد و حاال  با راى قاطع به عنوان بهترين مدافع 
تاريخ جام ملت هاى آسيا انتخاب مى شود. البته مهدوى كيا در رسيدن به 
اين عنواِن تازه رقبايى داشت كه فرسنگ ها از او فاصله داشتند. نمونه اش 
يوجى ناكازاوا از ژاپن، هونگ ميونگ بــو از كره جنوبى، ژنگ ژى از چين، 
صالح النعميه از عربستان، جمال مبارك از كويت، سو چين اون از مالزى 
و لوكاس نيل از استراليا كه در مجموع به اندازه  نيمى از آراى ستاره  سابق 

فوتبال ايران هم راى نياورده اند.
آنچه موضوع را جالب تر مى كند اين است كه بدانيم مهدى مهدوى كيا در 
خيلى از بازى هاى جام ملت ها در پستى غير از مدافع به ميدان رفته و زننده 
گل هاى سرنوشت ساز و حساسى براى تيم ملى ايران بوده است. درخشش 
ابتدايى او به جام ملت هاى 1996 امارات برمى گردد كه محمد مايلى كهن 
سرمربى تيم ملى بود و با تيم جوان ايران سوم شد. همان سال مهدوى كيا 
جوان اول فوتبال آسيا لقب گرفت و هشت سال بعد در جام ملت هاى 2004 
درخشان تر ظاهر شد و به لطف همين درخشش از فوتبال آلمان سر درآورد. 
مهدوى كيا در چند دوره جام ملت ها به ميدان رفت و حتى بازوبند كاپيتانى 
تيم ملى را به بازو مى بست . موشــك ايرانى هامبورگ ديروز با كسب 79 
درصد آرا به عنوان بهترين مدافع انتخاب شد تا جمع ستاره هاى ما در تيم 
منتخب جام ملتها جمع شود.در همين دو سه هفته  گذشته على دايى و على 
كريمى با آراى كاربران سايت اى اف سى به عنوان بهترين مهاجم و بهترين 
هافبك تاريخ جام ملت هاى آسيا برگزيده شدند. دايى 59 درصد آرا را به خود 
اختصاص داده بود و كريمى 91 درصد. به نظر  مى رسد استقبال كاربران 
ايرانى از اين نظرسنجى باعث شد تا در هر سه راى گيرى گزينه ايرانى برنده 
شود. حاال نوبت سومين افتخار است. از آن افتخاراتى كه انگار فقط از نسل 98 
برمى آيد كه بعد از بازنشستگى شان هم اجازه ندادند از اين فوتبال دل بكنيم. 

ورزش: يحيى گل محمدى  در نشست خبرى قبل از بازى با 
فوالد خوزستان در جمع خبرنگاران، گفت: اين بازى بسيار 
مهم است. با توجه به اينكه دو هفته قبل با فوالد بازى كرديم 
شــناخت خوبى از حريفمان داريم. فوالد در اين مدت وقت 
داشــته روى نقاط قوت و ضعفش كار كند. اميدوارم بازى 
فنى مشــاهده كنيم. كســب 3 امتياز برايمان خيلى مهم 
است تا جايگاهمان تثبيت شــود. اما دغدغه مالى داشتيم 
كه هنوز حل نشده اســت. اميدوارم اين دغدغه ها براى اين 
بازى فراموش شــود و يك بازى خوب را براى مردم مشهد 

برگزار كنيم.

*شش امتياز
وى در مورد اينكه گفته مى شود پديده به خاطر بدهى 
به پراهيچ در آســتانه كســر 6 امتياز قــرار دارد و آيا 
اقدامى در اين راستا شده است، اظهار داشت: خبرهايى 
كه من هم شــنيدم همين اســت. اگر طى امروز و فردا 
اين مبلغ كه حدود 20 هزار دالر اســت جور شود، اين 
مشكل حل مى شــود. فكر مى كنم تا االن منبعى براى 

تامين اين پول پيدا نشــده اســت و احتماال اين اتفاق 
بزودى براى پديده  مى افتد. ايــن موضوع بايد دغدغه 
مسئوالن باشد. ما و بازيكنان در اين مدت با تمام وجود 
براى مردم شــهر تمرين و بازى كرديم. با سختى زياد 
و به خاطر غيرت و شــرف براى مردم شــهر چيزى كم 
نگذاشتيم. االن ديگر نوبت مســئوالن است. اميدوارم 
مســئوالن از خواب خود كه شــايد هم خودشان را به  

خواب زده اند بيدار شوند.
*شعار بس

وى ادامه داد: اگر مسئوالن دغدغه خدمت دارند االن جاى 
خدمت كردن است. بايد پا پيش بگذارند تا اين مشكل حل 
شود. تيم ما امســال توانســته هواداران زيادى به ورزشگاه 
بياورد. دلخوشــى اين مردم در اين وضعيــت اقتصادى و 
اجتماعى تيم فوتبال پديده اســت. اگر اين تيم از بين برود 
ديگر براى مردم چيزى باقى نمى ماند. بايد مسئوالن فكرى 
كنند. اميدوارم خيلى ســريع راهكارى مشخص شود. نبايد 
اين همه شور و شوق مردم مشهد كه در كنار اين تيم به وجود 
آمده را راحت از دست داد. شعار ديگر بس است و بايد به فكر 

مردم مشهد باشيم.
*بد نام بودن پديده

ســرمربى پديده در مورد اينكه شايد برخى از مشكالتى كه 
وجود دارد به خاطر نام تيم است و اگر نام تيم تغيير كند شايد 
برخى براى حمايت پيش بيايند، گفت: نمى دانم چه بايد در 
اين مورد بگويم؟ مشكالتى كه اين شركت دارد مثل داشتن 
ده ها هزار طلبكار اين وضعيت را پيش آورده است. شايد يكى 
از داليلى كه كسى اين تيم را نمى گيرد همين بدنام بودن اين 
اسم است. با مسئوالن كه صحبت داشتيم يكى از موضوعات 
همين بحث بود. اين اسم روى تيم اســت  و اين اسم آوازه 

خوبى در اين شهر ندارد.
*اسپانسرهاى يحيى

گل محمدى در پاسخ به اين سوال كه گفته مى شود او خودش 
با چند اسپانسر رايزنى كرده تا مشكالت حل شود، گفت:  با 
شهردار صحبت كردم و با چند اسپانسر هم در تهران صحبت 
كرديم.من به عنوان سرمربى تيم نبايد به تهران بروم و دنبال 
اسپانسر تيمى در مشهد باشم مســئوالن بايد كارى كنند. 
من خودم خجالت مى كشم و با اكراه در مورد اين مشكالت 

صحبت مى كنم. با 7-8 ميليارد مشكالت اين تيم براى يك 
سال برطرف مى شود. اين پول در مقابل هزينه هايى كه در 
مشهد مى شود چيزى نيســت. به خاطر اين پول نبايد رو به 

تهرانى ها بزنيم.
*يتيم هاى مشهد

 گل محمدى با ناراحتــى از اوضاع موجود ادامه داد: مثل 
يك تيم يتيم شده ايم. شــركت پديده مثل يك پدر براى 
ما اســت و انگار بچه  او را َكس ديگرى بزرگ مى كند. به 
نظر من غيرت ندارند. اگر يك جو غيرت داشــتند اجازه 
نمى دادند بچه  خود به شــهر ديگرى رو بزند. اميدواريم 
اين مشكالت هر چه ســريع تر به خاطر مردم حل شود. 
ما و بازيكنان  قرارداد داريم و در نهايت شكايت مى كنيم 
و پولمان را مى گيريم اما اين همه اشــتياقى كه در شهر 
مشــهد به وجود آمده را از بين نبريم. اگــر به فكر مردم 

هستند جلو بيايند. 
گل محمدى در مورد اينكه خبرى در مورد استعفاى او مطرح 
شده است، خاطرنشــان كرد: اصال جايى صحبت نكردم و 

نمى دانم اين مسئله از كجا مطرح شده است.   

اميرمحمد ســلطانپور: سســك فابرگاس در دوران 
فوتبالى خود افتخار كم نــدارد، او قهرمان جام جهانى و 
قهرمان دو دوره رقابت هاى ليگ برتر انگليس است، اما 
اكنون مى تواند فضاى جديدى را در قفســه افتخاراتش 

براى عنوان جذاب ديگــرى باز كند. نام 
او اكنون در نسخه ســال 2019 كتاب 
ركوردهاى گينس نيز وارد خواهد شد. 
اين اسپانيايى 31ساله اكنون عكس هاى 
خود كه با افتخار تابلوهاى گينس را در 
دست دارد منتشر كرده است، ركوردى 
كه به عنوان بازيكنى كه 100پاس گل را 
در سريعترين زمان ممكن در ليگ برتر 
انگليس داده ثبت شده است. فابرگاس 

مى گويد:
«شايد من سريعترين، قدرتمندترين يا 
با انعطاف ترين بازيكن نباشــم و نتوانم 
مانند برخى بازيكنان ديگر آنگونه بلند 

پرش كنم، اما ثبت چنين ركوردى در دوران فوتبالم يكى 
از پرافتخارترين لحظات فوتبالم را ساخته است؛ چون اين 
كار يعنى پاس گل دادن كارى هست كه من بايد در زمين 

مسابقه به خوبى آن را انجام دهم.»
البته رسيدن به اين ركورد در آخرين روز سال 2016 

ميالدى اتفاق افتاد جايى كه بازيكن ســابق بارسلونا و 
آرسنال موفق شد صدمين پاس گل خود در ليگ برتر 
انگليس را در دويســت و نود و سومين بازى اش بدهد. 
اين پاس گل به ويليان كه باعث پيروزى 4-2 چلســى 

مقابل اســتوك سيتى شــد، فابرگاس را به سريعترين 
بازيكنى كه به اين ركورد مى رسد تبديل كرد؛ 74بازى 
زودتر از رايان گيگز اسطوره منچستريونايتد كه صدمين 
پاس گل خود را در سيصد و شصت و هفتمين بازى اش 

ارسال كرده بود.

البته قرار گرفتن فابــرگاس در كتاب ركوردهاى گينس 
براى او چيز جديدى نيست. او اولين ثبت ركورد خود در 
كتاب گينس را در خارج از زمين فوتبال رقم زد، جايى كه 
موفق شد در تورنمنت تفريحى - نمايشى «فقط در سطح 
خودشان» در جوالى 2017، بيشترين تعداد 
پاس ســر ضرب موفق در مدت 30ثانيه را با 
رقم 15 پاس موفق ثبت كند و براى اولين بار 

به كتاب ركوردها برود.
بازيكنان ديگرى كه در جديدترين نســخه 
كتاب گينس در ســال 2019 نامشان ثبت 
خواهد شد محمد صالح است با 32گل بيشتر 
بهترين ركــورد گل هاى به ثمر رســيده در 
يك فصل ليگ برتر و همينطــور با 24بازى 
بيشترين تعداد بازى كه يك بازيكن در ليگ 
برتر گل زده اســت، همينطور هرى كين نيز 
به خاطر 39گل زده در يك ســال ميالدى و 
بيشــترين تعداد هت تريك (6) در يك سال 
تقويم ميالدى نامش به كتاب ركوردها وارد شد. باشگاه 
منچسترسيتى نيز با كسب بيشترين امتياز در يك فصل 
ليگ برتر (100)، بيشــترين پيروزى (32)، بيشــترين 
گل (106) و بيشــترين بردهاى پياپــى نامش در كتاب 

ركوردهاى 2019 قرار خواهد داشت . 

ستاره اسپانيايى راه ورود به كتاب ركوردها را مى داند
دومين ورود نام «فابرگاس» به «گينس»  

ايسنا: اسداهللا كبير گفت: هيچ بازيكنى نمى تواند براى تيم ملى تعيين تكليف كند 
و اگر كسى با اعضاى كادرفنى مشكل دارد جايى در تيم ملى ندارد. عضو كميته 
فنى فدراسيون بسكتبال گفت: در اين جلسه مدير تيم هاى ملى و سرمربى تيم 
ملى گزارش كاملى از عملكرد تيم ملى در انتخابى جام جهانى و بازى هاى آسيايى 
ارائه كردند و صحبت هاى مفصلى درباره اين موضوع ها داشتيم. همچنين تصميم 
گرفته شد تا از عزيزان صاحب نظر دعوت كنيم تا در جلسات كميته فنى فدراسيون 
حضور داشته باشند و اعضاى اين كميته را براى ادامه راه افزايش بدهيم. وى گفت: 
درباره مسائل حاشيه اى تيم ملى  نيز صحبت شد. به هر حال حرف هايى زده شده 
و اتفاق هايى افتاده كه در شأن بسكتبال نيست. اما اين نكته را بدانيم كه برخى در 

محيط نيستند و واكنش هايى داشتند.
 بايد در محيط كار باشيم و با اطالع حرف بزنيم. به هر حال لبنيات تاريخ دارد 
و شــايد در يك روز چون تاريخ آنها گذشــته بوده در اختيار ورزشكاران قرار 
نگرفته بود. يك روز اين اتفاق افتــاده و نبايد اينطور انعكاس پيدا مى كرد. اين 
صحبت ها در شأن خانواده بسكتبال نيست. معتقدم هم از طرف بازيكنان و هم 
از طرف مسئوالن بايد مديريت مى شد و قطعا هيچ هدف خاصى پشت مسئله 
نبوده است. وى گفت: بازيكن نمى تواند براى تيم ملى تعيين تكليف كند. يك 
تيم 12 بازيكن دارد و قطعا يك مربى نمى تواند همه را راضى نگه دارد اما اگر 
بازيكنى با اعضاى كادرفنى رابطــه خوبى ندارد جايى در تيم ملى ندارد و بايد 
برود. اين مربيان زحمت كشيده اند و فدراســيون از عملكرد آنها راضى است. 

بازيكن بايد خودش را وفق بدهد.

 عضو كميته فنى فدراسيون بسكتبال: 

ملى پوشان نمى توانند
 براى تيم ملى تعيين تكليف كنند

حميدرضا خداشــناس: هفته نهم ليگ برتر فوتبال پس از وقفه اى 
كوتاه عصر امروز با يك ديدار در ورزشگاه امام رضا مشهد آغاز مى شود و 
ادامه ديدار هاى اين هفته فردا و پس فردا برگزار خواهد شد. البته ديدار 
پرسپوليس و پيكان به جهت برگزارى ديدار اين تيم در جام حذفى مقابل 
نود اروميه و همچنين ديدار حساس هفته آينده شاگردان برانكو در بازى 
برگشت نيمه نهايى ليگ قهرمانان آسيا، در زمانى ديگربرگزار خواهد شد.

پديده - فوالد؛ تكرارى ولى جذاب
اولين ديدار هفته نهم ليگ برتر عصر امروز از ســاعت 15 در ورزشگاه 
مدرن امام رضا(ع) با قضاوت رضا مهدوى بين دو تيم پديده مشــهد و 
فوالد خوزستان برگزار خواهد شد. شاگردان يحيى گل محمدى كه دو 
هفته پيش موفق شدند فوالد را در همين ورزشگاه شكست دهند بعد 

از دو تساوى در هفته هاى گذشــته در ليگ برتر درصدد پيروزى برابر 
شاگردان ايليا استان و ادامه صدرنشينى شــان در ليگ برتر هستند. 
پديده اگرچه هنوز مشكالت مالى اش حل نشده و بار ديگر كسر 6 امتياز 
آن ها را تهديد مى كند، اما در طول هفته هاى گذشــته نشان داده اند 
كه براى دل مردم مشهد بازى مى كنند و اين مهم را همه در بازى برابر 
فوالد در جام حذفى شاهد بودند. فوالد هم كه شرايطش با پديده كامًال 
متفاوت است و هفته هاســت طعم پيروزى را نچشيده بى شك در اين 
بازى به دنبال پيروزى است و همين روحيه پيروزى در تفكر دو مربى 

باعث زيبايى اين بازى خواهد شد. 
سايپا- استقالل در تختى

اما در حساس ترين ديدار هفته نهم ليگ برتر آبى پوشان تهرانى عصر 
فردا در ورزشــگاه تختى ميهمان ســايپا خواهند بود. اين ديدار را كه 
محمد حسين بنيادى فرد سوت خواهد زد، دومين تقابل على دايى و 
وينفرد شــفر در فوتبال ايران خواهد بود و اين دو بايد چند هفته ديگر 
در جام حذفى سومين دوئل خود را نيز برگزار كنند. در اولين تقابل اين 
دو سرمربى، شفر در ورزشــگاه آزادى ميزبان نارنجى پوشان سايپا با 

حضور على دايى بود و در شرايطى كه استقالل آن روزها در فرم ايده آل 
قرار داشت و فاصله زيادى تا كسب برد در اين ديدار نداشت، تيم شفر 
در لحظات پايانى برد را با مســاوى عوض كرد و على دايى موفق شــد 
اســتقالل را در خانه متوقف كند. اما اين دو مربى فردا در حالى مقابل 
هم قرار مى گيرند كه اين بار تيم دايى وضعيت بهترى دارد و با 3 امتياز 
باالتر از استقالل در جدول قرار گرفته است و همين فاصله 3 امتيازى 
بر حساسيت اين ديدار افزوده است و قطعا اين بازى براى هر دو تيم 6 
امتيازى خواهد بود چرا كه با توجه به تفاضل گل بهتر استقالل، كسب 
يك پيروزى با حداقل اختالف مى تواند اســتقالل را به رتبه اى باالتر 
از سايپا برســاند و از طرفى پيروزى نارنجى پوشان در اين ديدار عالوه 
فاصله گرفتن از استقالل در صورت نتيجه نگرفتن ديگر رقيبان آن ها 

را مى تواند تا رده دوم جدول باال بياورد. در اين بازى دايى چند بازيكن 
كليدى خود را به خاطر مصدوميت در اختيار نخواهد داشت و استقالل 
نيز از فرشيد اسماعيلى و خسرو حيدرى كه مصدوم هستند نمى تواند 
استفاده كند.  بى شك انگيزه باالى دو مربى براى كسب اولين پيروزى 

در دومين دوئل مى تواند بر جذابيت هاى اين بازى بيفزايد.
برنامه كامل مسابقات هفته نهم: 

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

ورزش سه: ســرمربى تيم ملى كشــتى فرنگــى گفت: همه 
فرنگى كاران با اين تفكر به مســابقات اعزام مى شوند كه روى 

سكو بروند و كسى قرار نيست زنگ تفريح حريفانش شود.
اشكانى در ادامه گفت: تمرينات نهايى خود را در تهران سپرى 
مى كنيم و  دوشنبه هفته آينده اعزام خواهيم شد. خدا را شكر 
مى كنم كه در نهايت قرار است تيم به صورت كامل اعزام شود و 
اميدوارم كارها به صورت خوبى در روزهاى آينده هم طى شود. 

كشتى گيران به فكر تمرين هســتند و ديگر زمان پرداختن به 
حاشيه ها نيست.

وى گفت: ما از سال قبل كه كارمان را بعد از المپيك آغاز كرديم، 
خيلى از كشــتى گيران تجربه اول خود را ســپرى مى كردند. 
همين محمدعلى گرايى و حسين نورى كه حاال براى خودشان 

مدعى هستند، در اولين تجربه شان به مدال رسيدند. در واقع 
همچنان مى توانم بگويم به غير از سعيد عبدولى ساير نفرات كم 

تجربه و حتى بى تجربه هستند.
 وى گفت: من وعده اى براى اينكه حتما روى ســكو برويم يا 
اينكه چند مــدال بگيريم، ندادم. به هر حال اعضاى شــوراى 
فنى خودشان در دل كار بودند و از شرايط باخبر هستند. نبايد 
مسابقات جهانى را دست كم گرفت چون همه كشورها به بهترين 

شكل خودشان را آماده اين رقابت ها كردند. من از كشتى گيران 
انتظار دارم در مسابقات جهانى خودشان باشند و فكر كنند كه 
در ايران كشــتى مى گيرند. ما هدفمان اين است كه هم مدال 
طال بياوريم و هم در بخش تيمى روى سكو برويم؛ اما استرسى 

روى من نيست.

در آغاز هفته نهم «پديده» به دنبال تثبيت صدرنشينى است

 دوئل دايى و شفر در تختى
 سرمربى تيم ملى كشتى فرنگى: 

قولى براى كسب طال و رفتن روى سكو ندادم

مربى تيم ملى كاراته: بدون حاشيه  تمرين مى كنيم
فارس: مربى تيم ملى كاراته گفت: تيم ملى مردان از شرايط بسيار خوبى برخوردار است و تيم بدون حاشيه و در آرامش تمرينات خود را 
انجام مى دهد تالش ما اين است كه كاراته مثل مسابقات جهانى آلمان و اتريش نتايج خوبى را كسب كند. حسين روحانى  گفت: بچه ها در 
مبارزات داخل اردويى تمرين مى كنند تا شرايط خوبى را پيش از اعزام به مادريد داشته باشند.  شرايط بدنى و روحى و روانى بسيار خوبى 
را نيز  دارند. مرحله آخر ما وصل به اعزام است به همين دليل اين دو مرحله بسيار حساس و پراهميت است چه از لحاظ بدنى و چه از لحاظ 
روحى و روانى چون وقتى ما چند ماه تمرين مى كنيم تا به آمادگى برسيم و اين مراحل آخر بسيار مهم است بايد مراقب باشيم تا ملى پوشان 
در اين روزهاى باقيمانده مصدوم نشوند و از نظر روحى و روانى بايد آنها را در شرايط بااليى نگه داريم. وى گفت:  خوشبختانه تيم ملى مردان از 
شرايط بسيار خوبى برخوردار است و تيم بدون حاشيه  و در آرامش تمرينات خود را انجام مى دهد تالش ما اين است كه كاراته مثل مسابقات 

جهانى آلمان و اتريش نتايج خوبى را كسب كند. تمام اين اتفاقات زمانى رخ مى دهد كه تيم به دور از حاشيه باشد.

تيم هاى پايه باشگاه پديده به دليل منحل مى شوند
  به دليل مشكالت مالى،  مسئوالن باشگاه پديده تصميم فارس:   به دليل مشكالت مالى،  مسئوالن باشگاه پديده تصميم فارس:   به دليل مشكالت مالى،  مسئوالن باشگاه پديده تصميم 
گرفتند تيم هاى پايه اين باشــگاه را منحل كنند. در حالى كه 
باشگاه پديده باز هم دچار مشكالت مالى و بى پولى شده حاال از 
اين باشگاه خبر مى رسد كه مديران اين باشگاه  جلوى فعاليت 
تيم هاى پايه خود  را گرفتند و قصد دارند آنها  را منحل كنند. 
تيم جوانان پديده فردا بايد به مصاف نســاجى مازندران 
مى رفت اما به دليل همين مشكالت مالى از سفر  آنها 

جلوگيرى شد.

همام: بازى كردن براى نيروى هوايى عراق حرفه اى نبود
22طارق همام بازيكن عراقى و 22طارق همام بازيكن عراقى و 22 ســاله تيم فوتبال استقالل به نسبت ساير 
بازيكنان خارجى اين تيم، عملكرد بهترى داشته است، اما تعطيلى اخير ليگ برتر و 
حضور در بازى تداركاتى تيم سابقش يعنى نيروى هوايى عراق، حواشى زيادى ايجاد 
كرد. وى در اين باره به سايت نود گفت: اين يك بازى درون تيمى بود و دوستانه نبود، 
اما حرفه اى نيست وقتى با تيمى قرارداد داريد، براى يك تيم ديگر بازى كنيد. قبول 
دارم كار اشتباهى كردم، حتى اگر تمرين ساده بود. روز قبل از آن هم، بشار تمرين 

كرده بود، اما فكر كنم كار درستى نبود.

گل محمدى:  شش  امتياز كم شود ديگر انگيزه اى نداريم، نوبت مسئوالن است

تيم يتيم يحيى!
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ادب و هنر

خبر

با شعار «ايران و العراق ال يمكن الفراق» 

مسابقه عكاسى اربعين برگزار مى شود
دفتر  خبرنــگاران:  باشــگاه 
مطالعات جبهــه فرهنگى انقالب 
اسالمى مســابقه عكاسى اربعين 
حســينى را با شــعار «ايــران و 
العــراق ال يمكن الفــراق» برگزار 
اربعيــن حضرت  مى كند.زائــران 
مى توانند  الحســين(ع)  اباعبداهللا 
عكس هاى خود را با موضوع وحدت 
و هم دلى بين مــردم ايران و عراق 
در موضوعات پيشــنهادى چون «ســلفى با مردم و موكب داران عراقى»، 
«ثبت لحظات كمك و خدمت رســانى موكب داران عراق به مردم ايران»، 
« ثبت ارتباط كودكان عراقى و ايرانى» و... ثبت و ارسال كنند.هر عكاس 
مى تواند پنج قطعه عكس با كيفيت مناسب خود را به همراه مشخصات 
 ammaryar.intl@gmail.com فردى به آدرس پســت الكترونيكى

يا آيدى تلگرامى Arbaeen_ax @ ارسال كند. 

به همت دكتر محمدجعفر ياحقى و دكتر سيدمهدى زرقانى
تصحيح جديد «حديقه الحقيقه» سنايى منتشر شد

باشــگاه خبرنگاران: تصحيح 
الحقيقه»  از «حديقــه  جديدى 
به كوشش  ارزشمند سنايى،  اثر 
محمدجعفر ياحقى و سيدمهدى 
زرقانى، اســتادان زبان و ادبيات 
فردوسى مشهد  دانشگاه  فارسى 
از سوى نشر ســخن روانه بازار 

كتاب شد. 
در معرفى اين اثر آمده اســت:... 
اينك تصحيح جديد متن 10 هزار و 800 بيتى حديقه سنايى براساس 
نسخه منچستر كه كهن ترين نسخه متن تفصيلى حديقه است، با مقايسه 
با پنج نسخه كهن ديگر و ضبط ها و تفاوت هاى ويژه با چاپ هاى قبلى و 
شرح و تعليقات و فهارس، به محضر ارباب فضل عرضه مى شود.ياحقى 
پيش تر در گفت وگو با تسنيم درباره اين اثر از سنايى گفته است: سنايى، 
نخستين شــاعرى اســت كه افكار و اصطالحات عرفانى را با مضامين 

عاشقانه درآميخت. 

نگاهى به نقش ادبيات درترسيم تمدن آينده به بهانه فراخوان رهبرى درباره الگوى اسالمى ايرانى پيشرفت

جاى خالى رمان 1444
 ادب و هنــر/ على داودى  بــه رغم اينكه 
افالطون شاعران را در آرمانشهر خيالى خود راه 
نداد ساختن آرمانشهر سخت به شاعران نيازمند 
است چه خود ايده آرمانشهر با هر مختصاتى كه 
باشد ايده اى سخت شــاعرانه است. شهرى كه 
طراحى آن از نهادى خالق و خالقيت شاعرانه 
برمى آيد كه فلك را سقف مى شكافد و طرحى 
نو در مى اندازد. شهرى ديگر (آرمانشهر) ايده اى 
است كه به دفعات و اشــكال گوناگون در آثار 
شاعران و نويسندگان ادوار مختلف به آن اشاره 

رفته است.
انديشــه جهان برتر از گذشته تا امروز دامنگير 
ادبيات و هنر بوده مثًال همان حافظى كه فرمود: 
حافظ از مشــرب قسمت گله بى انصافى است و 
خطا بر قلم صنع نرفت، گفته اســت: آدمى در 
عالــم خاكى نمى آيد به دســت و عالمى ديگر 
ببايد ساخت و ز نو آدمى! در اين روزگاران وقتى 
سهراب سپهرى از شــهرى پشت درياها حرف 
مى زند و براى رفتن بــه آنجا مى خواهد قايقى 
بسازد تا فروغ كه خواب مى بيند كسى بزرگ تر 
از آقا سيد جواد مى آيد تا پپسى را تقسيم كند 
و يا شــاملويى كه آرزومند است تا روزى دوباره 
كبوترهايمان را پيدا كنيم و قيصر امين پور كه 
با يقين از روز ناگزير مى ســرايد كه در آن ورود 
گردن كج ممنوع اســت؛ همــه و همه از اين 
خواست ذاتى انسان پرده بر مى دارد؛ بر خالف 
باور بسيارى از تحليلگران اين آرزو و انتظار هيچ 
ربطى به دين و ايمان ندارد چرا كه اساساً انسان 

موجودى است منتظر!

 آرمانشهر ايده اى كامًال انسانى است
حاال عده اى آن شــهر را آن سوى آب مى بينند 
(تفكــر آن ور آبى) و عده اى امــا معتقدند كه 
چنين شهرى را بايد ساخت و به صورت حاضر 
و آماده و خداســاز و بشر وجود ندارد كه بتوان 
به آنجا هجرت كرد و پناهنده شــد. آرمانشهر 
ايده اى كامًال انسانى و اومانيستى است و در اين 
باره كســى از خدا طلبكار نيست اين رسالتى 
اســت كه آگاهى انســان بــر دوش وى نهاده 
است. انسان با اتكا به اين دنيا مى خواهد دنياى 
ديگرى كه متناســب با خواسته خودش باشد 
بسازد و اين همان مبناى آفرينش و فلسفه هنر 
اســت كه انسان را از محدوده دنيا فراتر مى برد 
و بــا خلق دنياى ديگر آالم او را مرهم نســبى 

مى نهد.
ما كه دنيا و مافيهايمان در شــعر ترســيم و 
تصوير شــده نگاهى اجمالى و برخوردى گذرا 
با اين مســئله عميق داريم و صرفاً به گفتن 
هميــن كه جانم به تنگ آمــد و يا آن وطن 

مصر و عراق و شــام نيست بسنده مى كنيم و 
چيــزى از جزئيات اين طرح عظيم نمى دانيم 
كه مثًال به فرض وقوع شكل آن شهر معمارى 
و شــهردارى و فرماندارى و مقررات و لباس 
و وســائل و... در آن به چه صورت بايد باشد 
فقط اشاره اى كلى و در حد يك سخن داريم 
اما متقابًال در حوزه ادبيات داستانى كه مجال 
گســترده تــرى در اختيار داريــد كه همين 
خواســت و نگاه آرمانشــهرى را دقيق تر و با 
كنكاش بيشــترى دنبال كنــد. اين ويژگى و 
امتياز داستان است كه به جزئيات و عينيات 

بپردازد و زواياى مغفول را بررسى كند.

 آثار ژول ورن، الهام بخش اختراعات بشر
پيشگويى هاى ژول ورن در داستان هايش بسيار 
مشهور اســت. تخيالت ژول ورن اى بسا بنيان 
و الهام بخش بســيارى از اختراعات علمى شده 
اســت. حال آنكه وى دانش آموخته فلسفه بود 
ولى اينجا ميدان را به نفع شــاعران و ادبيات و 
عليه افالطون خالى كرد و به تخيل روى آورد و 

حاصلش شد آنچه شد.
مثالى ديگــر: رمان جورج اورول اســت به نام 
1984 كه در ســال 1946 نوشــته شد اما در 
بردارنده مسائلى است كه بعدها به وقوع پيوست 
و برمال شــد و كليدهايى بــراى تحليل جهان 

مابعد مى دهد.
يا مى توان كوره هاى آدمسوزى كافكا را مثال زد 
كه ســال ها پيش از آمدن هيتلر از آن ها سخن 

گفته بود.
البته ايــن پيش بينى ها و پيشــگويى ها صرفاً 

محدود به ادبيات نيســت اما از هر نوع و در هر 
حوزه اى كه باشــد انديشيدن به آن و طرح آن 
حاصل تخيل اســت و مگر تفكر مسير ديگرى 

جز تخيل دارد؟
براى تكمله بحث اين تأثير و تاثرات شاهد مثال 

ديگرى بياورم:
فيلم ساعت ها ساخته استيون دالدرى؛ اين فيلم 
بر اســاس رمانى است به نام ساعت ها از مايكل 
كانينگهــام كه آن رمان هم برداشــتى از رمان 
مشهور ويرجينيا وولف يعنى خانم داالوى است. 
در «ساعت ها» زندگى ســه زن در سه برهه از 

زمان به تصوير كشيده مى شود:
ويرجينيــا وولف كه در انگلســتان دهه 1920 

زندگى مى كند.
الرا براون، زنى ميانسال و خانه دار در لس آنجلس 
كه در ســال هاى 1950 زندگى مى كند. پسرى 

چهار پنج ساله به نام ريچارد دارد.

كالريسا وان، زنى پنجاه ساله در نيويورك سال 
2001 زندگى مى كند و رابطه عاشقانه با ريچارد 

(پسر الرا) دارد.
اين ســه زن از طريق رمــان وولف به يكديگر 
متصل مى گردند و گرچه به لحاظ زمانى ارتباط 
چندانى به هم ندارند اما به مرور حلقه اى قوى 
آن ها را به هم مربوط ساخته سرنوشت هايشان 

را به يكديگر گره مى زند.
ويرجينيــا وولــف رمــان «خانــم داالوى» را 
مى نويسد، الرا براون (مادر ريچارد) تحت تأثير 
آن رمان قرار مى گيرد و كالريســا وان آن رمان 
را زندگى مى كنــد. از 1920 تا 2010 فرصت 
مناسبى اســت براى تولد و تربيت و شخصيت 

پذيرى چند نسل.

 ادبيات، زادگاه تمدن جديد است
به نظــر با اين چند مثال جايــى براى توضيح 
بيشتر نيســت يك نكته را مى توان به سادگى 
دريافت كرد و آن ترســيم جهان آينده توسط 
ادبيات اســت. ما بــه طور طبيعــى رو به افق 
مى رويم و هرچه بخواهيم اراده و فكر كنيم در 
آن ساخته مى شود، لذا انسان آرمانى را بايد در 
همين شعرها جســت و شهر آرمانى را بايد در 

همين داستان بنا كرد.
افالطون جايى براى شاعران (با توسع نگاه رمان 
نويســان امروز) اختصاص نداد از آنجا كه نظام 
فرهنگى و ادبى مــا قرن هاى قرن متاثر از نگاه 
افالطونى بوده اين برخورد همچنان ادامه دارد 
فلذا شــاعران و نويســندگان چندان نقشى در 
سياست گذارى ها ندارند. سياستمداران، شعر (و 

بالتبع داستان) را همواره زير مجموعه خواست ها 
و اولويت هاى ديگرى دانسته اند اولويت هايى كه 
ادبيات را مبلغ دستگاه فكرى ديگران مى داند نه 

جريانى مولف و تعيين كننده.
اگر گاهى بر جنبه تمدن سازى و تأثير فرهنگى 
ادبيات اشاره شده و حمايت هايى صورت گرفته 
نوعــاً تكيه بر جنبه ابزارى و امكانات ترويجى و 
رسانه اى و تكنيكى آن بوده نه ادبيات به معناى 
شهود يا جنبه خالق كه مى تواند جهان ديگرى 
و انســان ديگرى خلق كند. چنين است كه ما 
شعر پيشرو نداشته ايم. ما شاعران چنان تربيت 
شــده ايم كه هميشه منتظر ســفارش و تاكيد 
بيرونى يا شكل گيرى موضوع و وقوع حادثه اى 
باشيم و زيباشناسى چنان تعريف شده كه صرفاً 
در بردارنده تبليغات باشد و حتما و لزوما طبق 
قواعد اعمال شود يعنى تكرار و تكرار و تكرار و 

بى نسبت با نياز زندگى!
ذهن مخاطب نيز كه آشــنا و مانوس اين فرم 
شــده تازگى و نــوآورى را برنمى تابد و ادبيات 
ناگزير بايد پاسخگوى سليقه مخاطب نيز بماند.
افالطونيان كه ادبيــات را از مدينه فاضله خود 
مى رانند نه اينكه صرفاً از قدرت شــعر بى خبر 
باشــند بلكه بعضاً بر آن واقف اند اما بنا ندارند 
شــعر و داســتان قدرت تعيين كننده باشــد. 
كمترين عرصه ظهور و مانور اين قدرت، زادگاه 
انسان آينده است. ما اگر در پى ديدار و سنجش 
انسان فردا هستيم تا حسن و عيبش را دريابيم 
و او را متناســب با روزگارش مسلح كنيم بايد 
به بهترين آزمايشگاه يعنى ادبيات امروز رجوع 
كنيــم،آن را دريابيم و در حــد امكانش بهره 

بگيريم. 
اما همه اين مطلب مقدمه اى بود بر تأكيد اين 
كــه ما نيازمند ادبياتيم. اينجــا منظورم از ما، 
گفتمان انقالب اسالمى است كه بايد در عرصه 
مديريت و سياست گذارى ادبيات را در اولويت 
قرار دهد بويژه اينكه انقالب اســالمى، انقالبى 
فرهنگى اســت. در فرهنگى كه مدعى سخنى 
نو و تعريفى نو و بســيارى بازتعريف هاســت، 
اين ادعا صورت نمى بندد اال به تعريف انســان 
آرمانى و ايده آلش. توقــع مى رود ادبيات كه 
محل تولد و توليد انســان پيش نمونه آرمانى 
هــر مكتبى از جمله مكتب انقالب اســت در 

اولويت قرار گيرد.
ما اگر در پى ديدار و سنجش انسان فردا هستيم 
تا حســن و عيبش را دريابيم و او را متناسب با 
روزگار پيچيده اش مسلح كنيم بايد به بهترين 
آزمايشــگاه انسان ســازى يعنى ادبيات امروز 
رجوع كنيم، ادبيات انقالب را دريابيم و در حد 

امكانش بهره بگيريم.

آنچه مى خوانيد

اگر گاهى بر جنبه تمدن سازى و 
تأثير فرهنگى ادبيات اشاره شده 
و حمايت هايى صورت گرفته نوعاً 
تكيه بر جنبه ابــزارى و امكانات 
ترويجى و رسانه اى و تكنيكى آن 
بوده نه ادبيات به معناى شــهود 
يا جنبه خالق كــه مى تواند جهان 
ديگرى و انسان ديگرى خلق كند

آنچه مى خوانيد
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يادداشت

«عرق سرد» روى پيشانى سينما
آرش شفاعى: حرفى را كه آخر يادداشت مى خواهم 
بزنم، همين اول مى گويم: «عرق ســرد» فيلم خوبى 
نيست، بلكه شايد بشــود گفت اصالً سينما نيست، 
بازسازى يك داســتان اتفاق افتاده در بيرون است با 
كمترين تالش براى ســاختن جهانى درون متنى با 
اســتفاده از دخالت در روايت آدم هايى كه ما به ازاى 

بيرونى دارند. 
يك داستان داريم كه درعالم واقع اتفاق افتاده است، يك مرد كه مجرى 
يك برنامه تلويزيونى است ( كه از عوامل اقتدارزايى نظير مردانگى، شهرت 
و جاذبه بهره مند است) همسرش را كه يك بازيگر مشهور فوتسال است 
(و به واسطۀ زن بودن در يك نظام زن ستيز بايد به اقتدار مردانه گردن 
نهد، اما ازسوى ديگر او هم مشهور و محبوب است؛ پس رقيب همسرش 

هم هست) ممنوع الخروج مى كند.
اين روايت اصلى داســتان فيلم هم هســت، كارگردان هم سعى كرده 
اســت همه پيش زمينه هاى ذهنى معمول و دوگانه هايى را كه معموالً 
به ذهن مى رســد، در فيلم ايجاد كند؛ دوگانه زن- مرد و مفاهيمى كه 
حول و حوش آن ســاخته مى شــود: مردســاالرى، زن ستيزى، ستاره 
ساالرى، اقتدار جنسيتى و... هيچ فرارويى از اين مفاهيم كه احتماالً بايد 
در كالس هاى جامعه شناسى تدريس شوند، در اين متن هنرى نيست. 
انگار وظيفۀ كارگردان اين بوده است كه از روى جزوة درسى يك استاد 
جامعه شناسى در دهه 70 فيلم بسازد. اشتباه نكنيد؛ مسئله من با فيلم 
اين نيســت كه كارگردان از نظرات و مفاهيم جامعه شناسان بهره برده 
اســت، مسئله من با فيلم اين اســت كه كارگردان چرا از محدودة اين 

مفاهيم عبور نكرده و به روايت داستانى ويژه خود دست نيافته است. 
مجرى تلويزيون و خانم مســئول در فدراسيون، يك سويه و يك جانبه 
در فيلم نشــان داده مى شوند، همه كارهايش خباثت آميز، چندش آور 
و درراستاى تفكر مردساالرانه اى است كه فيلم قرار است آن را محكوم 
كند. تنها روايتى كه اجازه بــروز و ظهور پيدا مى كند، روايت «افروز» با 

بازى باران كوثرى است. 
دوربين همه جا به دنبال اوســت، اوســت كه خودش را در همه جا به 
همه ثابت مى كند، ديگران به دنبال او مى دوند، در زمين فوتســال، در 
رفاقــت، در زناشــويى و در روابط اجتماعى اما آخر از همه اوســت كه 
هميشه زخمى است چراكه زن است و زن در يك نظام مردساالر هميشه 
زخمى قانون و روابط اجتماعى است. همه حرف فيلم همين است. اين 
حرف را مى شد در يك ربع هم گفت، نيازى به اين همه كرشمه و اشارات 

و استعارات جنسى هم نبود. 
بعد از اينكه فيلم اين حرفش را زد، ديگر دستش خالى است؛ چرا؟ چون 
كارگردان دست خود را بسته است. يك شخصيت در داستان دارد، بقيه 

همه سايه هايى از يك شخصيت اند. 
نويســنده و كارگردان هم هيچ نقشــه اى براى شكستن اين بن بست 
مفهومــى در داســتانش ندارد. بــراى همين به ســاده دالنه ترين و 
دم دســت ترين شــيوه، فيلمش را به پيش 
مى برد، تكــرار همــان حرف هاى قبل 
خودش بــدون تمهيدى براى غافلگير 
كردن مخاطب، ايجاد يك نقطه عطف 
تازه و شكستن ذهنيت بيننده نسبت به 

داستانى كه از پيش برايش آشناست. 
شــايد اگر سهيل بيرقى جســارت تغيير 
ژانر فيلم را در ميانه آن داشــت، شايد اگر 
به شخصيت هاى  مى توانست 
ديگر داســتان (ياسر، 
خانم نورى و دوست 
اجــازه  افــروز) 
صداى  مى داد، 
در  بلندتــرى 
ن  ســتا ا د
داشته باشند 
به  اگــر  و 
جاى ايجاد 
و پررنــگ 
ن  د كــر
ى  بل ها تقا
 ، مــى مفهمو
كردن  پررنــگ  بــه 
ابهامات داستان و كنش و 
شخصيت ها  واكنش هاى 
فيلمى با  مى پرداخــت، 
اين بازى هــاى خوب و 
دفاع، چنين  قابل  ريتم 
نااميدكننــده از آب در 

نمى آمد. 
ابتداى اين  همچنانكه در 
نوشته گفتم، بيرقى نتوانسته 
است جهانى درون متنى در 
بيافرينــد. جهانى  فيلم  اين 
كــه برپايه كنــش و واكنش 
شخصيت ها، شخصيت منحصر 
به فــرد آنــان و منطق روايى 
خاص اين داستان آفريده شده 
باشد. جهانى كه در آن مجرى 
تلويزيون را فقط با كليشه هايى 
از پيــش تعيين شــده چون 
«مرد/ مشــهور/ جذاب/ مقتدر» 
نشناســيم، بلكه او اجازه داشته 
باشد چهره اى از خود ارائه دهد 
كه وجهى تازه از شــخصيتش را 
نشان دهد؛ وجهى تازه كه فصلى 
تازه را در داســتان ايجاد مى كند. 
در جهان درون متن «عرق ســرد» 
فــراروى چندانى با كليشــه هاى 
ذهنى ما از «عالم واقع» ندارند، پس 
چرا بايد يك بازســازى بى دليل از 
كليشه هاى ذهنى خود از جهان را 

دوباره روى پرده سينما ببينيم؟

 سيما و سينما/ معين عارفى   «عرق سرد» 
دومين ســاخته ســينمايى ســهيل بيرقى در 
كارنامه  هنرى اش يك گام رو به عقب اســت. 
هم در فرم و هم در مســئله. در مســئله آزار 
دهنده تــر. فيلم بديهيات تكنيكــى را رعايت 
نمى كند، آدم هاى قصه اش را نمى ســازد و اما 
ادعا دارد و تظاهر. بيشــتر شبيه به يك بيانيه 
ايدئولوژيك اســت تا يك فيلم سينمايى! از آن 
فيلم هايــى كه حتى ارزش نقــدى جدى هم 
ندارند و نوشــتن در مورد ضعف هايشان سخت 

است و آزاردهنده.
چند نماى اوليه فيلــم از حريم خصوصى بازيگر 
نقش افروز در رختكن شــروع مى شود، نماهايى 
از انگشتان پا! چسب زدن روى خالكوبى ها و بعد 
لباس پوشيدن تا به رختكن تيم مى رسيم. نماهاى 
اوليه چه مى خواهد بگويد و براى فيلم چه بسازد؟ 
آيا كارگردان اينجا مى خواهد بگويد افروز زنانگى و 
حريم شــخصى اش را به جبر بايد بپوشاند تا وارد 
جمع شــود، اين شــروع با حرف فيلم كه ادعاى 
فيلمساز كه به رسميت شناختن حقوق زن فارغ 
از جنسيت است در تضاد نيست وقتى خود چنين 

نگاه جنسى به زن دارد!
افروز كــه كاپيتان تيم اســت از همه بى نظم تر 
اســت در رختكن، ديرتــر از همه آمــده، هيچ 
ارتباط جدى به عنــوان كاپيتان با ديگر بازيكنان 
نمى گيرد، اما درعين  حال مشغول ارتباط  گيرى 
با فالوئرهاى اينســتاگرامش اســت! كاپيتانى ما 
نمى بينيم! سرپرست تيم شبيه رهبر رقاصه هاى 
دختر فيلم هاى هاليوودى اســت با يك ماسك 
مذهبــى، انگار تيم را براى رقص آماده مى كند تا 
يك بازى مهم بين المللى! فقط تفاوتش در اينجا 
بيان ديالوگ هايى از لزوم پوشاندن مو و نماهايى 
از فــوت كردن در هوا مى بينيــم! چه مى خواهد 

بگويد؟ آيا سرپرســت تيم يك خشــِك مذهبى 
است، كه نيست نه در گريم و نه در لحن بازيگر! 
كارگردان حتى موفق به ســاخت يك تيپ هم 
نمى شود پس ما خواهيم خنديد، خنده هايى از سر 
تمسخر كارگردان كه در فيلم تكرار مى شوند! يك 
فيلم به  ظاهر ملودرام اجتماعى كه در بسيارى از 
سكانس ها يك كميك اروتيك دست چندم تين 

ايجرى مى نمايد!
ســكانس شــروع بــازى در زمين وحشــتناك 
اســت، زوايــاى دوربين بد و تدويــن بدتر! اصًال 
بازى درنمى آيد شــلوغ اســت درهــم! باز اينجا 
افروز را مى بينيم كه به جاى آنكه حتى درســت 
بازى كند، باز شــيطنت مى كند، شايد ما شيفته  
شيطنت هايش شويم نه شخصيتش! انتخاب باران 
كوثرى براى اين نقش بسيار بد است. نه فيزيك 
بدنش به يك بازيكن تر و فرز فوتســال مى خورد 
و حتــى در زمين از عهده بازى درســت در حد 

گل كوچكى ساده بر نمى آيد!
بخواهم ادامه دهم سكانس به سكانس مى توان ديد 
و نوشت. از نابلدى و تظاهرهاى متوالى فيلمساز. 
بــدون آنكه گذشــت زمان را متوجه باشــيم به 
سكانس فرودگاه مى رسيم. افروز تابه حال رفتارش 
شبيه يك دختر دبيرســتانى بود ناگهان متوجه 
مى شويم در آســتانه بازى مهمى ممنوع الخروج 
شده اســت. آن هم از طرف شوهرش! شما بعد از 
شنيدن شوكى به اين سنگينى ردى از استيصال 
در او پيدا نخواهيد كرد! و در تيم نيز چنين! انگار 
همه چيز بازى اســت! فيلمساز تماشاگر را نيز به 

بازى مى گيرد تا آخر قصه!
اولين سكانسى كه از شــوهر در فيلم مى بينيم، 
حضورش با كنشــى نامعقول اســت، ســكانس 
ماشين بازى و تعقيب و گريز! معرفى اى كه تصويرى 

از يك روانى در ذهن ما مى سازد و تصويرى كه در 
سكانس بعد مدفون مى شود و تمام!

به اولين سكانس اســتوديو مى رسيم، فوق العاده 
كميــك و مضحك.كدام مجــرى تلويزيونى به 
اين بدى اســت، آن هم مجرى كه هر شب برنامه 
ثابت دارد و طبق ادعاى ديالوگ هاى فيلم مجرى 
سرشناسى اســت.كارگردان به عمد مى خواهد او 
بد باشــد، مى خواهد خنده بگيرد از تماشــاگر؟ 
توجيه اش چيســت؟ آن ســكانس اوليــه و اين 
سكانس از شوهر براى ما چه مى سازد، به نيمه هاى 
فيلم نزديك مى شويم و هنوز مسئله گم است. آن 
سرپرســت تيم، تيم را رها كــرده و او نيز مانده 
است، براى كمك به افروز؟ در سكانس هاى ادامه 
فيلــم هم به غير از دو به هم زنى و ايجاد بدبينى 
كارى نمى كند. چرا؟ با افروز مشكل شخصى دارد؟ 
نمى دانيم. وكيل افروز را داريم كه دوستدار تظاهر 
است حتى شده اگر پاى بى بى سى و صداى آمريكا 
را وسط بكشــد! او هم مرضش مشخص نيست! 
دفاع از حقوق زن يا خوش  رقصى براى خودنمايى! 

اگر دومى اســت چرا كارگردان دلش مى خواهد 
اين قدر افروز را تنها بگذارد، ببخشيد حتى افروز 
هم به فكر خودش نيست و ما اين را نه مى فهميم 

و نه مى بينيم.
يك ســكانس مهم داريم از كوتــاه آمدن افروز 
در برابر شــوهر! احتماالً خالــى كردن عقده هاى 
جنسى اش. نماهاى اروتيك اين را نشان مى دهد. 
مشكل افروز و شــوهرش مشكل جنسى است؟ 
مشــكل خلقى است؟ مشكلى دارند اصالً؟! ظاهر 
پاســخ به اين ســؤال ها براى كارگردان اثر مهم 
نيست، براى او مهم ســكانس هاى دادگاه و بعد 
هم زيرزمين صداوسيماســت تا افروز بدبخت! تا 
در آنجا از زبان آقاى بيرقى براى ما بيانيه دفاع از 
حقوق زن بخواند! اگر قرار به اين بيانيه خواندن ها 
بود جايش در يكى از ســتون هاى نشريات شبه 
روشنفكرى بود و نه بر پرده سينما! بيرقى فراموش 
كرده كه بايد قصــه اش را به زبان تصوير براى ما 
تعريف كند، اما تصاوير در فيلم انگار هيچ اهميتى 
ندارند و كارگردان حتى در بسيارى از سكانس ها 
از دكوپاژى ساده امتناع كرده است. مانند صحنه 
بيرون ريختن اساس منزل افروز توسط شوهرش 

يا سكانس بى حس و حال دادگاه.
فيلم نه موفق به ساختن شخصيت افروز مى شود 
و نه همراه كردن ما با مسئله اش. شخصيت ها همه 
در ظاهر مى مانند و در خدمت تظاهر فيلمساز. اگر 
چند ديالوگ بيانيه مانند را از فيلم بگيريم، فيلم 
تقريباً هيچ چيز براى عرضه ندارد و از اين نظر يك 

پسرفت بزرگ براى سازنده اش است.
نگاه فيلمساز چه در فيلم اولش «من» و چه در اين 
فيلم بشــدت ضد زن است، او زن را در چارچوب 
خانواده، تعهد و رفتار لطيف زنانه سركوب شده و 
ناتوان به تصوير مى كشد و زن از نگاه او هنگامى 

شخصيتى در شأن پيدا مى كند كه نه تنها در نوع 
كارها كه در خلق وخو و رفتار نيز ظاهرى مردانه 

داشته باشد. 
تفكر منســوخ و كهنه اى كه حتــى امروز غرب 
نيز از آن گذر كرده، اما شــبه روشنفكران غربزده 
گريبان بــراى آن چاك مى دهنــد! اما قطعاً آن 
نيز برايشان مسئله نيست و تاختن به حاكميت 
دينى و ارزش هاى مذهبى همواره برايشان از هر 
چيزى مقدم تر بوده اســت! گويى هدف ساخت 
فيلم عرض اندام فيلمساز در جشنواره هاى سياسى 
و شبه هنرى بين المللى است كه مشتاقانه انتظار 
چنين آثارى را مى كشــند، جشــنواره هايى كه 
بيانيه هاى فيلمســاز از ارزش هنرى اثر برايشان 
اهميت بيشترى دارد و به  راحتى هنر فيلمساز در 

آن ها ناديده گرفته مى شود.
بيرقى قبالً در فيلم سياه و ضد ملى «يك خانواده 
محترم» دستيار كارگردان بوده است و كنار عوامل 
آن فيلم بيشــتر از آموختن ســينما نگاه سياه و 
بدبينانه به جامعه و ســاخت فيلمى به تناســب 
جشنواره هاى سياســى را آموخته است، و از اين 
نگاه انتخاب كوثرى براى بازى نقش افروز، با توجه 
به موضع گيرى هاى تند سياسى اش و همچنين 
ترجمه انگليســى جمله آخرى كه بر پرده نقش 
مى بندد بهتر مشخص مى شود. گويى در اين فيلم 

سينما بهانه است و....
بهتراست كارگردان جوان ما به جاى خالى كردن 
عقده هاى سياســى يا توهمات شــخصى خود 
در قالــب بيانيه خواندن در فيلم، كمى ســينما 
ياد بگيرد، قصه خلق كند، آدم بســازد و يك اثر 
قابل  ديدن و تأمل بيافريند نه يك فيلم ضعيف و 
شعارى مانند «عرق سرد».پرمدعا و بى مايه. سياه 

و كثيف!

برش

فيلم نه موفق به ساختن شخصيت 
افروز مى شود و نه همراه كردن ما 
با مسئله اش. شخصيت ها همه در 
ظاهر مى مانند و در خدمت تظاهر 
فيلمساز. اگر چند ديالوگ بيانيه 
ماننــد را از فيلــم بگيريم، فيلم 
تقريباً هيچ چيز براى عرضه ندارد 
و از اين نظر يك پســرفت بزرگ 

براى سازنده اش است

سيما و سينما

پرونده اى درباره فيلم «عرق سرد» كه مدعى دفاع از حقوق زنان است

گل به خودى...

گزارش

سيما و سينما/ زهره كهندل: «عرق سرد» فيلمى به 
كارگردانى و نويســندگى سهيل بيرقى و تهيه كنندگى 
مهدى داورى محصول ســال 1396 اســت. اين فيلم با 
تأسى از ماجراى واقعى ممنوع الخروج شدن كاپيتان تيم 
ملى فوتســال زنان ايران توسط همسرش كه در آستانه 
برگزارى جام ملت هاى آسيا ســال 2015 اتفاق افتاد و 
درنهايت نيلوفر اردالن با مجوز دادســتان از كشور خارج 
شد، ساخته شــده اســت. اين فيلم قصه زندگى افروز 
اردســتانى، بازيكن تيم ملى فوتســال بانوان را روايت 
مى كند كه به دليل مشــكالت خانوادگى، شوهرش او را 
ممنوع الخروج كرده و مانع از حضور او در فينال بازى هاى 
آسيايى مى شود. اين فيلم كه در سى و ششمين جشنواره 
فيلم فجر براى اولين بار اكران شد، در گيشه چندان موفق 
نبوده و در هفته ســوم اكرانش هنوز به مرز يك ميليارد 

تومان فروش هم نرسيده است. 
در اين گزارش، قرار نيســت درباره ســاختار و تكنيك 
ســاخت اين فيلم (كه در جاى خود بااهميت اســت) 
سخنى گفته شود، بلكه بناست نگاهى جامعه شناسى به 
محتواى قصه داشــته باشيم؛ اينكه آيا حق افروز توسط 
همسرش، ياسر كه خود مجرى شناخته شده تلويزيون 
است، ضايع شده است؟ آيا افروز مى توانست مديريت بهتر 
و انعطاف بيشترى در زندگى مشتركش داشته باشد؟ آيا 
مرد مى تواند به دليل مشكالت شخصى و خانوادگى، اين 
حق را از تيم ملى بگيرد كه يك بازيكن اصلى را از تركيب 
كنــار بگذارند؟ اين حق را مى توان به مرد داد كه چنين 

تصميمى بگيرد؟ 
دكتر حميد حبشــى، روان شناس و مشــاور خانواده در 
اين بــاره به خبرنگار ما مى گويد: دو موضوع وجود دارد؛ 
يكى اينكه زن فــارغ از زندگى حرفــه اى اش، در بيان 
مقاصد و اهدافش تبيين درســتى در زمان ازدواج نكرده 
باشد و با همســرش وارد چالش مى شود. زمانى كه زن 
در انتخاب و تبيين برنامه ها درست عمل نكرده باشد در 
زندگى مشــترك، دچار اين چالش ها مى شود، اما بخش 
دوم اين است كه اگر زن، همسرش را برمبناى گرايشات 
حرفه اى اش انتخاب كرده و تبيين درســت و كاملى هم 
داشته است درواقع به او شرح داده كه قرار است به ورزش 
به شــكلى حرفه اى بپردازد و اين موضوع چه آثارى در 
زندگى مشتركشان دارد و مرد هم با آگاهى از اين مسائل، 
با او ازدواج كرده است و نه از سر احساسات و شور جوانى.

 الزامًا مرد مقصر نيست
اين روان شــناس معتقد اســت: مردانى هســتند كه از 

ميدان زندگى، همه آن را طالب نيســتند و امور منزل، 
اولويت اولشان نيست، بلكه از همسرى، دنبال همكارى 
هســتند كه اين موضوع در حرفه هاى ورزشى و هنرى، 
زياد رخ مى دهد. آن ها آثار اين موضوع را يا خواسته اند يا 

پذيرفته اند و هيچ شكايتى هم ندارند.
حبشــى ادامه مى دهد: اينكه خانمى بــا هدف زندگى 
مشــترك با مردى ازدواج كند و بعد گرايشات حرفه اى 
پيدا كند، يعنى وقتى وارد زندگى مشــترك شده، يك 
ورزشــكار ســاده بوده و اآلن مى خواهد اين ورزش را به 
صورت حرفه اى دنبال كند در حالى كه مزاحم زندگى اش 
اســت، بدون اســتثنا زندگى ها را ملتهب مى كند چون 
زندگى مشترك، كاركردهايى دارد و فعاليت هاى حرفه اى، 
كاركردهاى ديگرى كه اين ها همسو با يكديگر نيستند. 
اينكه برخى مى گويند كه هردو هنرمند هســتيم يا هر 
دو ورزشكاريم و از زندگى در كنار هم لذت مى بريم، اين 
ســخنان يا از گروه آگاه و آشنا به مسائل هستند و يا به 
علت پذيرش شرايط، وانمود مى كنند كه مسئله اى وجود 

ندارد.
او بــا بيان اينكه زنانــى كه زندگى حرفــه اى دارند در 
مورد فرزندآورى با چالش هاى جدى مواجه مى شــوند، 
خاطرنشــان مى كند: كودك تا دو سال از نظر روانى به 
آغوش مســتمر مادر نياز دارد و اگر در اين مدت مادر به 
صورت مستمر در كنار فرزند نباشد، براى فرزند مشكالت 
عاطفى ايجاد مى شود، بنابراين شاهد دو نقش متعارض 
با هم هســتيم. تأكيد مى كنم كه منظورم از اين حرف، 

مخالفت با فعاليت اجتماعى زنان نيست، اما بايد به تفاوت 
و تعارض كاركردها قائل بود.

اين روان شناس درباره رفتار شوهر ورزشكار زنى كه وى را 
ممنوع الخروج كرده، از منظر ديگرى وارد ماجرا مى شود 
و توضيح مى دهد: در اين مورد الزاماً همسر زن ورزشكار 
دچار خطايى نشده است، بلكه مرد مى خواسته كه زندگى 
مشتركش را داشته باشد، اما كاركرد فعاليت حرفه اى زن، 
معارض با كاركرد نقش همسرى او بوده است. البته روحيه 
طرفين هم در موضع گيرى ها مى تواند مؤثر باشد، درحال 
حاضر چند مورد روابط زناشــويى را دچار تالطم كرده 
است كه ادامه تحصيل، اشتغال و فعاليت حرفه اى ورزشى 

و هنرى ازجمله اين هاست. 

  تصميمى كه منطقى نيست
ســيده زهرا هاشمى، ملى پوش تيراندازى كشورمان كه 
همســرش عضو تيم ملى دوچرخه سوارى است، در اين 
بــاره به خبرنگار ما مى گويد: زمانى كه متأهل شــديم، 
من توانســتم به ورزش حرفه اى خودم ادامه بدهم، ولى 
برخى دوستانم نتوانستند چون ورزش در سطح حرفه اى 
اردوهاى طوالنى مدت دارد كه در تهران برگزار مى شود 
و براى كســى كه قرار است از شهر ديگرى بيايد، دشوار 

است.
او مى افزايد: هرچقدر هم همســر ورزشكارى، روشنفكر 
باشد به هرحال شايد چند ماه اين دورى را دوام بياورد، 
ولى ورزش حرفه اى قرار اســت براى يك عمر باشد، به 

نظرم براى زنى كه ورزش حرفه اى انجام مى دهد، سخت 
است كه همسرش ورزشكار نباشد چون درك شرايطش 

دشوار است. 
دارنده مدال نقره قهرمانى جهان يادآور مى شود: همسر 
من ورزشــكار حرفه اى است و در مسير ورزشى ام بسيار 
مرا همراهى مى كند. من بيشــتر اوقات سال اردونشين 
هستم. شرايط براى ورزشكاران متأهل بسيار دشوار است. 
در بســيارى از ماه ها همسرم تنها بوده، اما خوشبختانه 

هميشه پشتيبان من بوده است.
او داشــتن يك برنامه زمانبندى شــده را براى مديريت 
زندگى مشترك بســيار بااهميت دانسته و خاطرنشان 
مى كند: من ســعى كــردم كه براى زندگــى ام، برنامه 
داشته باشم تا بتوانم از فرصت هاى اندكم نيز براى ايفاى 
همسردارى و خانه دارى استفاده كنم. يك زن ورزشكار 
اگر برنامه داشته باشد، هم مى تواند همسر خوبى باشد، 
هم مادر خوبى و هم اينكه در ســطح حرفه اى ورزشى 
بدرخشد. با مديريت زمانبندى شده مى توان تمام كارهاى 

روزمره را انجام داد.
به باور او در زندگى زنان ورزشــكار، نقش شوهر بسيار 

اهميت دارد. 
هاشمى مى گويد: قرار است كه با ازدواج كنار هم كامل 
شــويم؛ نه اينكه با ايجاد محدوديت، مانع پيشرفت هم 
شويم. مردان هم بايد خودشــان را جاى زنان بگذارند، 
مردان بايد با شــرايط همسرشان كنار بيايند و زنان هم 
بايد وظايف همسرى خودشان را انجام دهند و كنار هم 
باعث پيشرفت يكديگر شوند. در اين مورد سياست هاى 

زنانه براى مديريت زندگى بسيار اهميت دارد.
اين ورزشكار با اشــاره به ماجراى ممنوع الخروج شدن 
كاپيتان سابق تيم ملى فوتســال زنان كشورمان تأكيد 
مى كنــد: من بــه هيچ وجه نــگاه ضد مرد نــدارم، اما 
معتقدم در شرايط خاص بايد انعطاف وجود داشته باشد. 
ممنوع الخروج كردن يك زن ورزشكار توسط همسرش، 
كار درســتى نيســت چون او يك ورزشكار ملى است و 

قوانين حمايتى از اين زنان بايد وجود داشته باشد.
او ادامه مى دهد: يك ورزشكار براى مسابقات بين المللى، 
زحمت زيادى مى كشد و زمان مى گذارد، چطور مى توان 
آرزوى يك نفر را زير پا گذاشــت؟ بايد خودمان را جاى 
هم بگذاريم. حتى بر فرض وجود مشــكالت شــخصى 
در زندگى آن ورزشــكار، ممنوع الخروجى براى يك زن 
ورزشكار اصالً منطقى نيست چون آن ورزشكار، سرمايه 
ملى است و براساس تصميمات شخصى افراد نمى توان با 

سرنوشت يك ورزشكار حرفه اى بازى كرد.

 بررسى فيلم «عرق سرد» از نگاه يك مشاور خانواده و يك خانم ورزشكار

زندگى مشترك يا زندگى حرفه اى؟!

مردانــى هســتند كــه از ميدان 
زندگى، همه آن را طالب نيستند 
و امــور منــزل، اولويت اولشــان 
نيست، بلكه از همســرى، دنبال 
همكارى هســتند كه اين موضوع 
در حرفه هاى ورزشى و هنرى، زياد 
رخ مى دهد. آن ها آثار اين موضوع 
را يا خواسته اند يا پذيرفته اند و 

هيچ شكايتى هم ندارند

من سعى كردم كه براى زندگى ام، 
برنامه داشته باشــم تا بتوانم از 
فرصت هاى اندكم نيز براى ايفاى 
همسردارى و خانه دارى استفاده 
كنم. يك زن ورزشكار اگر برنامه 
داشته باشد، هم مى تواند همسر 
خوبى باشد، هم مادر خوبى و هم 
اينكه در ســطح حرفه اى ورزشى 

بدرخشد

دم دســت ترين شــيوه، فيلمش را به پيش 
مى برد، تكــرار همــان حرف هاى قبل 
خودش بــدون تمهيدى براى غافلگير 
كردن مخاطب، ايجاد يك نقطه عطف 
تازه و شكستن ذهنيت بيننده نسبت به 

داستانى كه از پيش برايش آشناست. 
شــايد اگر سهيل بيرقى جســارت تغيير 
ژانر فيلم را در ميانه آن داشــت، شايد اگر 
به شخصيت هاى  مى توانست 
ديگر داســتان (ياسر، 
خانم نورى و دوست 
اجــازه  افــروز) 
صداى  مى داد، 

كردن  پررنــگ  بــه 
ابهامات داستان و كنش و 
شخصيت ها  واكنش هاى 
فيلمى با  مى پرداخــت، 
اين بازى هــاى خوب و 
دفاع، چنين  قابل  ريتم 
نااميدكننــده از آب در 

نمى آمد. 
ابتداى اين  همچنانكه در 
نوشته گفتم، بيرقى نتوانسته 
است جهانى درون متنى در 
بيافرينــد. جهانى  فيلم  اين 
كــه برپايه كنــش و واكنش 
شخصيت ها، شخصيت منحصر 
به فــرد آنــان و منطق روايى 
خاص اين داستان آفريده شده 
باشد. جهانى كه در آن مجرى 
تلويزيون را فقط با كليشه هايى 
از پيــش تعيين شــده چون 
«مرد/ مشــهور/ جذاب/ مقتدر» 
نشناســيم، بلكه او اجازه داشته 
باشد چهره اى از خود ارائه دهد 
كه وجهى تازه از شــخصيتش را 
نشان دهد؛ وجهى تازه كه فصلى 
تازه را در داســتان ايجاد مى كند. 
در جهان درون متن «عرق ســرد» 
فــراروى چندانى با كليشــه هاى 
ذهنى ما از «عالم واقع» ندارند، پس 
چرا بايد يك بازســازى بى دليل از 
كليشه هاى ذهنى خود از جهان را 

دوباره روى پرده سينما ببينيم؟

زندگى مشترك يا زندگى حرفه اى؟!
دكتر حميد حبشى

مشاور خانواده
سيده زهرا هاشمى

ملى پوش تيراندازى



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
سال 1983 يا همان 1362 خودمان، 
سياستمداران بخش سياست خارجى 
آمريكا مانند هميشــه سرشان خيلى شــلوغ بود. 
اوضاع در همه جاى جهــان از خاورميانه بگيريد تا 
آمريكاى جنوبى، قمر در عقرب شده بود! آمريكايى ها 
احساس مى كردند براى دستيابى به وضعيت جديد 
در خاورميانه به آدم هاى جديدى نياز دارند. شــايد 
به همين دليل روز 26 مهرماه ســال 1362 مشاور 
امنيــت ملى و ديپلمات كهنه كار خودشــان يعنى 
«فيليپ حبيب» را كه مدتى هم ســفير آمريكا در 
لبنان و نماينده ويژه رئيس جمهــور در خاورميانه 
بود،كنار گذاشــتند... ممكن اســت از ما و خودتان 
بپرســيد، سياســت خارجى دولت آمريكا و عزل و 
نصب ديپلمات هاى آمريكايى چه ربطى به گزارش از 
شخص دارد؟ شــايد بهتر بود مطلب را به جاى اين 
مقدمه، با ســوژه اصلى گزارش يعنى «مك فارلين» 
شروع مى كرديم. 35 ســال پيش مثل امروز، «مك 
فارلين» جاى فيليپ حبيب را گرفت و مشاور امنيت 
ملى رئيس جمهور آمريكا يعنى ريگان شد. با آمدن نام 
«مك فارلين» ديگر نمى شود پرسيد اين جابه جايى 

ديپلمات ها در آمريكا چه ربطى به ايران دارد!

 سه تفنگدار
ماننــد خيلى از سياســتمداران و ديپلمات هاى 
ديروز و امروز آمريــكا «رابرت مك فارلين» نيز 
يــك نظامى بود. تفنگدار ســابق نيروى دريايى 
آمريكا سال 1937 به دنيا آمده و در 22 سالگى 
وارد آكادمى نيروى دريايى شــد. تفنگدار شدن 
انــگار آرزوى جوانان خاندان « مك فارلين» بود 
چون «رابرت» سومين نفر از اين خاندان بود كه 
پس از عمو و برادرش - بيل - وارد نيروى دريايى 
شد تا اين خانواده هم براى خودشان سه تفنگدار 
داشته باشند. چهار سال بعد فارغ التحصيل شد 
و با درجه ســتوان دومى به عنوان افسر توپخانه 
خدمتش را ادامه داد. «مك فارلين» بعدها عالوه 
بر نظامى گرى، تحصيالتش را هم ادامه مى دهد 
و در رشــته مطالعات اســتراتژيك كارشناسى 
ارشدش را مى گيرد. البته مدرك دكترايش را كه 
از «مؤسسه سياست جهانى واشنگتن» دريافت 
كرد،نمــى توان به حســاب تحصيالت تكميلى 
گذاشت چون مســئوالن مؤسســه مذكور اين 
مدرك را به صورت افتخارى در 77 سالگى اش به 
او اهدا كردند. «مك فارلين» و توپخانه اش،سابقه 
دو بار حضور در جنگ ويتنام را هم دارند. البته 
در مرتبــه دوم حضورش در جنگ مســئوليت 
مهم هدايت و حمايت آتشــبارهاى آمريكايى را 
در عمليات تهاجمــى به عهده دارد و البد چون 
در اين مأموريت خوب درخشــيده، مدال افتخار 
و ستاره برنزى ارتش آمريكا را نيز دريافت كرده 

است. 

 مطالعات استراتژيك
همين كه با وجود نظامى گرى و تفنگدار بودن، دنبال 
تحصيل در رشــته مطالعات استراتژيك آن هم در 
مؤسسه معتبر «مطالعات بين المللى سوئيس» رفت، 
نشــان مى داد كه «مك فارلين» در ارتش ماندگار 
نخواهد شــد. اگرچه در لبــاس نظامى به معاونت 
اجرايى عمليات نيروى دريايى هم رســيد و مدتى 
هم در ستاد مشترك ارتش به فعاليت پرداخت اما 
در نهايت راهش را به سمت سياست و سياستمدارى 
كج كرد تا روزى به پســت مهم مشاور امنيت ملى 
آمريكا دست پيدا كند. سال 1971 كه به كاخ سفيد 
راه پيدا كرد و مســئوليت جايى به نــام اداره امور 
قانون گذارى به او واگذار شد، نخستين فردى بود كه 
از نيروى دريايى به اين سمت گمارده مى شد. مدتى 
بعد به شوراى عالى امنيت ملى راه پيدا كرد و دستيار 
نظامى « هنرى كسينجر» شد تا در ماجراى سفر 
كسينجر به چين و تنظيم روابط دو كشور حضور 
داشته باشد. حضور آقاى تفنگدار و ايده هايش، در 
اين دوره، در بسيارى از جنبه هاى سياست خارجى 
آمريكا از جمله خاورميانه ديده مى شود. پيشرفت 
«مك فارلين» در مسائل و روابط بين الملل و امور 
ديپلماتيــك قابل توجه اســت و در دوره اى نيز به 
عنوان دســتيار ويژه رئيس جمهور- جرالد فورد - 
در مســائل مربوط به امنيت ملى انتخاب مى شود. 
عالوه بر اين، او با ساير جنبه هاى سياست خارجى، 
از جمله خاورميانه، روابط با اتحاد جماهير شوروى 
و كنترل تسليحات نيز سر و كار دارد. مك فارلين 
در سال 1976 توسط رئيس جمهور جرالد فورد به 
عنوان دستيار ويژه در امور امنيت ملى منصوب شد 
در حالى كه ســرهنگ دوم و داراى مدال خدمات 

برجسته نيروى دريايى هم  بود.

 معمار دفاع استراتژيك
اينكــه نامش با ماجراى «ايران گيت» و رســوايى 
آمريكايى ها در دهه 80 ميالدى گره خورده و كاخ 
سفيد مجبور شده در دوره اى او را مقصر اين رسوايى 
معرفى كند، سبب نشود فكر كنيد «مك فارلين» در 
َدم و دستگاه كاخ سفيد آدم كوچك و يا كم اهميتى 
به شمار مى آمده است. منظورم تنها سوابق جنگ 
ويتنام، مدال هايى كه گرفتــه و يا حضور در كنار 
شخصيتى چون «كسينجر» و «جرالد فورد» نيست. 
تفنگدار سياستمدار، به جز اين ها تا پيش از ماجراى 
«ايران گيت» ســتاره درخشان آسمان ديپلماسى 
آمريكايى ها به شمار مى رفت. ممكن است من و شما 
اصطالح «ابتكار دفاع استراتژيك» را نشنيده باشيم 
اما اين عنوان براى آمريكايى ها و ديگر سياستمداران 
دهه 70 و 80 جهان چيز ناشــناخته اى نيســت. 
ابتكار دفاع استراتژيك در واقع طرح و نقشه بزرگ 
آمريكايى ها براى مقابله با حمله احتمالى موشكى 
شــوروى ســابق بود كه در زمان خودش به پروژه 
«جنگ ستارگان» نيز معروف شد. دولت «ريگان» 

به اين طرح خيلى مى باليد چون آمريكايى ها قرار 
بود حســاب موشك هاى روســى را خارج از جو و 
آن هم با ليزر و پرتوهاى بنيادى و... برسند. اگرچه 
رئيس جمهور آمريكا در آن دوره همه جذابيت ها و 
سر و صداى تبليغاتى، سياسى و نظامى اين ماجرا 
را به پاى خودش نوشــت، اما اسناد و مدارك نشان 
مى دهند طراح اصلى پروژه «جنگ ستارگان» كسى 
جز «مك فارلين» نيست و خود آمريكايى ها او را به 

عنوان «معمار دفاع استراتژيك» مى شناسند.

 ارزان تر بخريم
حاال كه «مك فارلين» را بيشتر شناخته ايد، برويم 
سراغ اصل ماجرا. افتضاح يا رسوايى «ايران گيت» 
اگرچــه در آبان 1365 صدايــش در آمد اما اصل 
داستان به چند ماه پيش برمى گشت. ايران توانسته 
بود در جبهه هاى جنگ به چند پيروزى مهم دست 
پيدا كند. آمريكايى ها به اين نتيجه رســيده بودند 
كه از تنور تحريم و جنگ نمى توانند ناِن سرنگونى 
حكومــت ايران را بخورند. از طــرف ديگر آن ها در 
لبنان نيز تعدادى از اتباعشان به گروگان گرفته شده 
بود و نفوذ ايران مى توانست به دادشان برسد. مقابله 
نظامى با ايران دشوار شــده بود، انتخابات رياست 
جمهورى آمريكا نزديك بــود و آزادى گروگان ها 
مى توانست برگ برنده جمهوريخواهان باشد. ايران 
نيز با وجود پيروزهاى جنگى به سالح و تجهيزات 
جنگى نيازمند بود. آمريكايى ها اين را مى دانستند. 
براى همين پيغام فرستاده بودند كه حاضرند در قبال 
تالش ايران براى آزادى گروگان هايشان در لبنان، بر 
خالف تحريم ها، مخفيانه به ايران سالح و تجهيزات 
بفروشــند! البته مرحوم «هاشمى رفسنجانى» در 
كتاب «بى پرده با هاشمى» در اين باره گفته است: 
«آمريكايى ها پيش از اين ها به اين نتيجه رســيده 
بودنــد و برخى معامالت پنهانى و خريد تجهيزات 
آمريكايى صورت گرفته بود كه ايران در فاو از آن ها 
استفاده كرده بود». زمينه هاى اين ماجرا را هم يك 
دالل اســلحه به نام «منوچهر قربانى فر» از پيش 
فراهم كرده بود. از نگاه آمريكايى ها همه چيز براى 
انجام يك توافق بزرگ و سودمند و البته محرمانه 
فراهم بــود و اوضاع خوب پيش مى رفت. ايران هم 
ترجيــح مى داد به جاى خريد ســالح و تجهيزات 
نظامى آمريكايى از بازار سياه و با چند برابر قيمت، 

آن ها را ارزان تر از خود آمريكايى ها بخرد.

 كليد طاليى
در اين مــدت، آمريكايى ها مقدارى از تجهيزات را 
به صورت غيرمستقيم به ايران فروختند. ايران هم 
تالش هايى بــراى آزادى گروگان هاى آمريكايى در 
لبنان انجام داد. در چنين شرايطى، خبر رسيد يك 
هيئت آمريكايى براى مذاكره به ايران مى آيد. قرار 
بود يك هواپيماى بارى پُر از نيازهاى درخواســتى 
ايران نيز همزمان با آن ها برسد. چهارم خرداد 1365 

هواپيماى آمريكايى در ايران به زمين نشست. كسى 
باور نمى كــرد رابرت مك فارلين (مشــاور امنيت 
ملى آمريــكا) و اليور نورث (عضو شــوراى امنيت 
ملى آمريكا) مســافران اين هواپيما باشند. مرحوم 
هاشــمى رفسنجانى در قســمت ديگرى از كتاب 
بى پرده با هاشــمى مى نويسد: «كنگرلو خبر ورود 
هواپيماى حامل قطعات گران قيمت آمريكايى را كه 
با پاســپورت ايرلندى آمده اند، داد. من نيز به دكتر 
روحانى گفتم تا براى كنترل قطعات و اداره  مسائل 
سياسى و مذاكرات همكارى كنند... قرار شد هديه 
را نپذيريم و مالقات ندهيم و مذاكره را در ســطح 
دكتر هادى، روحانى و مهدى نژاد مخفى نگه داريم و 
مذاكرات محدود به مسئله  گروگان هاى آمريكايى و 
دادن قطعات موشك هاگ و چند قلم ديگر اسلحه 
باشد... آمريكايى ها به عنوان هديه، كيكى به نشانه  
دوســتى، يك كليد طاليى به مثابه  نشانه اى براى 
گشايش روابط و نيز يك قبضه تپانچه و يك جلد 
انجيل مقدس با امضــاى يادگارى رونالد ريگان به 
همراه خود آورده بودند. اصل قضيه اين بود كه ما و 
امام خمينى(ره) در جريان سفر هيئت آمريكايى و نه 
شخص مك فارلين بوديم؛ افرادى مثل دكتر هادى 
نجف آبادى، دكتر روحانــى و وردى نژاد كه مذاكره 

مى كردند، مطلع بودند».

 قربانى اصلى
«مك فارليــن» هم باورش نمى شــود كه پس از 
ورود بــه ايران به او فقط اجازه ديــدار و مذاكره با 
چند ديپلمات داده شود. او براى ديدار با مقام هاى 
ارشــد ايرانى خيلى تالش مى كنــد اما نتيجه اى 
نمى گيرد. مرحوم رفسنجانى كه روز 13 آبان سال 
65 به دستور امام(ره) در اين باره افشاگرى مى كند، 

در ســخنانش مى گويد: «مك فارليــن از درهاى 
بسته  مذاكره، متعجب مى شــود و اظهار مى كند 
من اگر رفته بودم روســيه پوست بخرم، گورباچف 
روزى ســه  بار با من مالقات مى كرد. شما چه جور 
آدم هايى هستيد...». پس از سخنان مرحوم هاشمى، 
مك فارلين و ساير مقام هاى آمريكايى، ماجرا را از 
اصل و اساس تكذيب كردند! مدتى طول كشيد تا 
فشار رسانه هاى داخلى و خارجى آن ها را وادار كند، 

كم كم به واقعيت اعتراف كنند. 
ايــن ديدار، مذاكــره و معامله پنهانــى بعدها به 
يك رســوايى بزرگ بــراى مقامــات آمريكايى 
تبديل شــد و به قول رسانه هاى خودشان پس از 
«واترگيت»،دومين رسوايى بزرگ سياسى-تاريخى 
آمريــكا «ايران گيت» بود. رســانه هاى آمريكايى 
نوشــتند و گفتند: «اين مأموريــت يك تراژدى-
كميك بــود و باعث بى آبرويى آمريكاييان شــد. 
معامله  با ايران معامله  «موشك در ازاى گروگان» 
بود؛ معامله اى يكطرفه، چرا كه ايرانيان موشك ها را 
دريافت كردند، ولى فقط سه تن از گروگان ها آزاد 
شدند». افتضاح بعدى ماجرا اين بود كه آمريكايى ها 
پــول فروش اســلحه به ايران را خــرج كمك به 
شورشــيان در نيكاراگوئه كرده بودند. آيا طراح و 
معمار اين افتضاح ديپلماتيك هم «مك فارلين» 
بود يا كاخ ســفيد داشت او را قربانى سياست هاى 
خودش مى كرد؟ معمار جنگ ستارگان پس از اين 
ماجرا و اســتعفايش، بازخواست و محاكمه شد. او 
كه احســاس مى كرد در اين واقعه همه شهرت و 
اعتبار و ســوابقش مورد سوء استفاده قرار گرفته، 
دچار افسردگى شد و دو سال بعد با خوردن قرص 
واليوم خودكشى كرد. خودكشى اش هم البته مثل 

طرح معامله با ايران ناموفق از كار در آمد!

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

دانشجوى 70 ساله
 ايستگاه / اميد ظرافتى   

... آدم هــاى تــوى پارك، اتوبــوس و مترو، اغلب ته گفت و گوهاى دوســتانه 
مى گفتند: «شما جوونا توى جامعه هستين... دانشگاه مى رين... مى دونين توى 
مغز همسن و ساالتون چه مى گذره... حرف دل مردم رو بهتر مى فهمين... كاش 

مى فهميديم توى مغز شماها چى مى گذره».
اين شد كه شــروع كردم به نوشتن «دانشگاه نوشــت» تا شايد آن ها كه 
مى خواهند بدانند توى دانشگاه ها و توى سِر دانشجوهايش چه مى گذرد، 

به مقصودشان برسند.
اول ترم كه آمد توى كالس، همه فكر كردند اســتاد است و جلوى پايش 
بلند شــدند. وقتى نشست بين دانشــجوها، بغل دستى ام ُسُقلمه زد توى 
پهلويم و گف: مگه اســتاد نيســت؟! ابروهايم را انداختم باال. 70 سال را 
حداقل داشــت. پچ پچ بين بچه ها باال گرفته بود و يك عده هم با انگشت 
نشــانش مى دادند و مى خنديدند. بى تفاوت به پچ پچ ها و خنده ها سرش 
را كرده بــود توى روزنامــه و لبخندى عميق صورتش را پوشــانده بود. 
ســرانجام اســتاد آمد. اما نگاه ها هنوز روى پيرمرد بود. استاد كه اسمم را 
خواند، پيرمرد برگشت ســمتم و باز لبخند زد. بعد از كالس آمد، دستى 
روى شانه ام زد و گفت: نوشــته هاتو گاهى توى روزنامه مى خونم... خيلى 
دلم مى خواســت بپرسم توى دانشــگاه چكار مى كند با اين سن و سال؟ 
مى خواستم بگويم: حاج آقا دم پيرى و معركه گيرى؟ كه حرفم را خوردم. 
نيم ســاعتى همكالم شــديم. از جوانى اش گفت. از خانواده اش و از اينكه 
هرچه پا به زمين كوبيده اجازه ندادند برود دانشگاه. از مشكالتى كه توى 
جوانى داشــته و اينكه همه كار كرده براى رسيدن به آرزويش و درنهايت 
هم به آن رســيده و آمده دانشــگاه. غبطه خوردم به انگيزه اش، به شور و 
شــوقى كه داشت، به تالشى كه براى رســيدن به هدف و آرزويش كرده 

بود، به دل جوانش!
قبل از خداحافظى گفت: مى خواستم به خودم ثابت كنم كه عرضه دارم برسم 
به آرزوهام. پيش وجدانم سربلندم حداقل. ارزش اين خنده ها و پچ پچ ها رو داره. 

تو چه كار كردى براى آرزوهات؟ 
دانشــجوهاى جديد آمده بودند ســركالس و به من و پيرمرد نگاه مى كردند. 

پچ پچ ها و خنده ها باز باال گرفته بود.  

گزارش ازشخص

خودكشى پس از «ايران گيت»
«رابرت مك فارلين» و پرونده هاى سياسى اش را چقدر مى شناسيد؟

 

ايستگاه /«گالره ناظمى»، داور بين المللى 
فوتسال كشورمان با قضاوت هاى خود در 
المپيك جوانان شهرت زيادى در جامعه 
فوتبــال ايران پيدا كرده اســت و حتى 
خيلى ها او را همتراز با «عليرضا فغانى» 
مى دانند. ناظمى با قضاوت هاى موفقش 
به عنوان يكى از نامزدهاى سوت زدن در 
بازى فينال المپيك جوانان برگزيده شد و 

حاال اين افتخار بزرگ را با رأى كميته برگزارى رقابت فوتسال المپيك جوانان به 
دســت آورده است. كاربران فضاى مجازى هم بالفاصله بعد از انتشار اين خبر، به 
ســبك خودشان اين افتخار را به داور كشورمان تبريك گفتند. يكى از كاربران با 
انتشار هشتگ #دختر_انقالب در توييتر نوشت:« گالره ناظمى همون داوريه كه از 

داورى بازى دانشجويان اسرائيل-كانادا انصراف داد».

ايستگاه / صبح ديروز روزنامه «وطن 
امــروز» درحالى به صورت وســيع 
منتشر شد كه تاريخ چاپ آن به 25 
مرداد ماه سال جارى بازمى گشت! اين 
اتفاق واكنش هاى زيادى را در فضاى 
مجازى به دنبال داشــت و سرانجام 
مسئوالن اين روزنامه اعالم كردند كه 
چاپ موردنظر براى اواســط تابستان 

97 اســت و اين اشتباه ازســوى چاپخانه رواق كه كار چاپ اين روزنامه را 
برعهده دارد، ســرزده است. پس از اين اتفاق چاپخانه رواق متنى را منتشر 
و بابت اشتباه رخ داده، عذرخواهى كرد. در ادامه نيز نسخه جديد و صحيح 
روزنامه وطن امروز چاپ و منتشر شد. همچنين روزنامه وطن امروز نيز در 

اين خصوص از خوانندگان خود عذرخواهى كرد.

ايســتگاه / ســيد محمود رضوى، 
تهيه كننده ســينما، اين روزها درگير 
پروژه ســينمايى جديدش يعنى فيلم 
«رد خــون» اســت. اين فيلــم ادامه 
فيلم ســينمايى «ماجــراى نيمروز» 
محسوب مى شــود و قرار است تا چند 
وقت ديگر در سينماهاى كشور اكران 
شود. محمود رضوى با انتشار تصويرى 

جالب از خودش در اينســتاگرام، از سختى هاى اين پروژه گفته است. رضوى 
در اينستاگرام نوشته است:« از روزى كه فيلمبردارى شروع شده، هر روز آن 
سخت و طاقت فرسا بوده و هست، اما 18 روز اخير سخت ترين روزهاى پروژه 
بود كه به لطف خدا خوب پيش رفت. البته روزهاى سخت ما همچنان ادامه 

دارد و ما تا دو ماه ديگر باهم هستيم، اما اين روزها چيز ديگرى بود».

روزهاى سخت ادامه دارددختر انقالب

مجاز آباد

 اشتباه شد

پادشاهى خون
هفته نامه اسپكتيتر در تازه ترين 
شــماره خود در پرونده اى ويژه 
به ســراغ قتل جمال خاشقجى 
رفته كه به احتمال بســيار زياد 
توسط ســران ســعودى كشته 
شــده و به انتقاد از اين حكومت 
پرداخته اســت. اين نشــريه با 
انتخاب تيتر «پادشــاهى خون» 
حقايق جديدى را در مورد جمال 
خاشقجى و عربســتان سعودى 
منتشــر كرده كه مى تواند ديد 
تازه اى به خوانندگانش در مورد 
آن ها بدهد. اسپكتيتر همچنين 

آخرين شرايط كشور ايرلند در راه تصميم براى خروج از اتحاديه اروپا مانند 
بريتانيا يا ماندن در آن را نيز مورد بررسى قرار مى دهد. 

خوشتيپ خانواده دوست
ماهنامه جى كيــو در تازه ترين 
شــماره خود در پرونده اى ويژه 
از محبوب ترين  به ســراغ يكى 
بازيگران اين روزهاى ســينماى 
همسوورث  كريس  يعنى  جهان 
و خصوصيات اخالقى متفاوتش 
ســلبريتى ها  ديگر  به  نســبت 
رفته اســت. اين نشريه مى گويد 
همسوورِث خوش چهره با موهاى 
طاليى جذابيت خاصى براى همه 
مخاطبــان دارد، جذابيتــى كه 
مى تواند براى بسيارى از بازيگران 
خطرناك باشــد، اما وى توانسته 

خود را از لحاظ اخالقى از سلبريتى هاى خوش چهره ديگر متمايز كرده و به 
عنوان يك الگوى مناسب در زمينه اخالقى و تمركز بر خانواده مطرح كند.

وقت كنار گذاشتن قانون جاذبه
نشــريه آل ابوت اسپيس (همه 
چيز در مورد فضا) در تازه ترين 
تأكيد  در گزارشى  شماره خود 
مى كند كــه قانــون جاذبه از 
چندين جهت مشــكل دارد و 
حتــى براى جايگزيــن آن نيز 
پيشــنهاد  را  گزينــه جديدى 
كــرده اســت. ايــن نشــريه 
همچنيــن در مقاله اى با عنوان 
«ستاره غير ممكن» يك ستاره 
و 10 شى عجيب فضايى ديگر 
را معرفــى كرده كــه مى تواند 
عالم را به شكلى جديد تعريف 

كند. آل ابوت اســپيس 15 راهنمايى نيــز به عالقه مندان نجوم براى 
تبديل شدن به منجمان بهتر منتشر كرده است.

طرح روز / اسالم آمريكايى - سعودى

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

 مسعود شجاعى طباطبايى ، كاريكاتوريست با سابقه كشورمان در تازه ترين اثر خود به همداستانى 
آل سعود و آمريكايى ها در ماجراى قتل « خاشقجى» پرداخته است.    

دانشگاه نوشت

خودكشى پس از «ايران گيت»

  طرح/ مسعود شجاعى طباطبايى 
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كليدها

نقص ما سبك ما نيست!   

ميزعسلى اتاقم كه شكست، برخوردها متفاوت بود. يكى مى گفت زير شيشه 
كتاب بچينيم درست مى شود و شروع هم كرد به كتاب چيدن كه به عنوان يك 
راه حل موقت راه بدى نبود. ديگرى به پيشنهاد خودم دور شكستگى نوارچسب 
پيچيد تا وقتى از كنار ميز رد مى شــوند پاى كسى بريده نشود. بعد كه اين 
راه حل هاى به نظر من موقت را پذيرفتم، ديدم كه به راحتى رفقا و همكارانم 
اين را به عنوان تعريف جديد ميز عسلى پذيرفته اند و دارند نقص را به عنوان 

سبك قبول مى كنند، به همين راحتى! 
اين بود كه يكى از رفقا را صدا زدم و بعد هم شيشــه برى و بعد هم تعويض 
شيشه و خالص! متأسفانه بسيارند نقايصى كه با راه حل هاى موقت تبديل به 
سبك مى شوند. «نيچه» جايى چيزى شبيه اين نوشته است كه: كسى را كه 
آويزان است پرت كنيد! قطعاً منظورش اين نيست كه يك آدم را نفله كنيم. 
بحث، همين بحث شيرين ميز عســلى اتاق من است! بايد تصميم گرفت و 
اصالح كرد، راه حل موقت هم بايد زمان داشته باشد، وگرنه به راحتى استعداد 

اين را دارد كه به سبك و مشخصه تبديل شود و همه با آن كنار بيايند.
نگذاريم عيب هاى اخالقى و رفتارى و مهارتى ما تبديل به ســبك ما شوند! 
راه حل هاى موقت و كمك ها مى توانند براى كوتاه مدت خوب باشند اما ما نبايد 
به كاستى هايمان عادت كنيم! بسيارند آدم هايى كه در مقابل انتقاد مى گويند، 
خب من اين جوريم! اين جواب همان باليى است كه عرض كردم! يعنى عيب 
را به عنوان صفت خودش پذيرفته است!  متأسفانه اطرافيان هم زود خو مى كنند 
و رعايــت عيوب ما را مى كنند. مثالً يك آدمى زود عصبانى مى شــود و همه 
مالحظــه اش را مى كنند. اما روزى كه ايــن آدم در كوچه اى غريب به خاطر 
اخالق غلطش كتك بخورد متوجه مى شود كه اطرافيانش در حق او بد كرده اند! 
مردم حوصله اصالح ما را ندارند، خودمان بايد خودمان را از اين جهت بازرسى 
كنيم! به همديگر رحم كنيم. اگر يكديگر را دوست داريم، نگذاريم اتفاِق كتك 
خوردن براى دوستمان بيفتد. در خانواده هم مراقب باشيم! بسيارى از بچه ها 
اين طور بزرگ مى شوند و در بزرگسالى به همين خاطر بسيار صدمه مى بينند. 

يادمان نرود كه عيب نمى تواند ويژگى باشد!

 روزنوشته هاى على محمد مؤدب


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

