
من و بابام
اســم سيد نورخدا را كه در اينستاگرام جست وجو كنيد، به 
يك صفحه مى رسيد. صفحه اى كه دخترش براى او درست 
كرده است و اتفاقات روزمره زندگى اش را در آن مى نويسد. از 
ديدارهاى مردم و مديران با پدرش گرفته تا اتفاق هايى مثل 

كارنامه گرفتن و بزرگ شدن برادر كوچك ترش:

 چهارشنبه24مرداد1397
عصر امروز اســتادان دانشــگاه هاى پيام نور استان ايالم كه 
نزديــك 30 نفر بودن، به ديدار پــدرم آمدند. با اين عزيزان 
دواستاد از دوكشور آفريقايى هم ابراز تمايل مى كنند كه حتما 
شهيد زنده را ببينند. ديدار استاد اويس خاويار از كلمبيا كه 
بتازگى به دين مبين اسالم و شيعه ايمان آورده بود و مسلمان 
شــده بود و آرنوعا ديالو از بوركينافاسو رهيافته از وهابيت به 
تشــيع. من در بيرون از منزل سر كالس درس بودم، وقتى 
به خانه برگشتم مادرم خيلى گريه كرده بود و چشم هايش 
پر از اشــك. پرسيدم مادر بابا تشــنج كرده، گفت نه عزيزم 
امروز وقتى اين دو عزيز عالقه شان را به بابات ديدم، به پدرت 
بيشــتر افتخار كردم. استادهاى ديگر بعد از ساعتى ديدار و 
ابراز عالقه خالصانه به آقا سيد خداحافظى كردند و در كوچه 
منتظر اين دو عزيز ماندند، اما اين دو نفر گويى گم شده شان 
را پيدا كرده بودند، ســر بر تخت پدر گذاشته بودند و رازها 
داشتن با آقا سيد. اويس خاويار وقتى مجبور شد با آقا سيد 
خداحافظى كند، دوباره برگشت و گفت مى خواهم با كمك 
همسرم به معرفى آقا سيد نورخدا براى كشورم به اين شهيد 
زنده اسالم خدمت كنم. آن ها رفتند در حالى كه دل هايشان 

را جا گذاشتند.

 شنبه 3 شهريور1397
امروز فاميل بابام اومد خونمون از خاطرات كودكى بابام گفت.
من هــم خنديدم.بعدش گفت. بخند زهرا باز هم بخند منو 
ياد خنده هاى بابات انداختى درست مثل بابات ميخندى. به 
عكس كودكيم نگاه كردم به خنده هاى سال هاى دور پدر نگاه 
كردم. با بغض رو كردم به تخت پدر دست هايم به صورت بابام 
كشيدم گفتم بابابخند تا من هم ياد خنده هاى كودكيم بيفتم.
اما دوستان بابام نه بابا خنديد و نه من از خنده هايم لذت بردم، 
بــه ياد حرف مادر افتادم كه گاه مى گويدخنده تلخ من نه از 
دل خوش من است، كارم از گريه گذشته به آن ميخندم. اما 
دوستان بابام شما با عزيزانتان بگوييد، بخنديد وشاد باشيد كه 

شادى شما شادى ماست.

 9 شهريور1397
من و مامانم و دخيلى كه بر پنجره فوالد بستيم و اشك هايى 
كه مادر از بيقرارى دورى 48ســاعته بابا داره ميكشه و امام 
رئوف وحاجت و ايوان و گنبد طال، خاطرات آخرين زيارت پدر 
در زمستان 87و نظاره بر آب وضوى بابا سقاخانه اى كه با ما 
مرور خواهد كرد خاطرات آبى كه نوش جان پدر كرد.آرامش 
ما فقط اينجاست چون مادر بى نهايت بى قرار پدر شده و تلفن 
پشت تلفن ديگه داداش محمدم هم حوصله جواب تلفن هاى 
تكرارى را ندارد. پيش از اينكه مادر بگويد بابا خوب اســت، 
محمد جواب مى دهد الو بابا خوبه خوبه زياد مزاحم من وبابا 
نشيد بريد به زيارتتان برسيد........مادر مى گويد مانند مادرى 

هستم كه بچه خردسالم را جا گذاشته ام.

 آبان 1397
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خبرنگارُكش ها!
هشتگ #شــفافيت_مالى مدت زيادى است 
كه در توييتر داغ شده و كاربران با انتشار اين 
هشتگ خواهان افشاگرى درباره منابع مالى 
شبكه هاى ماهواره اى مى شــوند. كاربران در 
چند روز اخير خواستار افشاگرى درباره منابع 
مالى شــبكه «ايران اينترنشنال» شده بودند. 
بعد از كشــمكش هاى زياد، سرانجام روزنامه 

«گاردين» با انتشار گزارشى به قلم يك خبرنگار ايرانى اعالم كرد كه حامى مالى اصلى 
شبكه فارسى زبان «ايران اينترنشنال» سعودالقحطانى، رئيس دفتر محمد بن سلمان 
و هدايت كننده تيم ترور خاشقجى روزنامه نگار سعودى است! على عليزاده درباره 
اين افشاگرى در صفحه توييترش نوشت:« خبرنگار گاردين در توييتى كه بايد آن 
را زلزله خبرى سال ناميد، تأييد كرده خاشقجى 6 روز قبل از مرگش رابطه «ايران 
اينترنشنال» و سعود القحطانى و بن سلمان را به گاردين افشا كرده و به خاطر اين 
افشاگرى كشته شده است». بعد از اين ماجرا گمانه زنى هايى درباره در خطر بودن 
جان خبرنگار افشاگر روزنامه گاردين مطرح شد و عليزاده خطاب به سفير ايران در 
انگليس در توييترش نوشت:« سعيد كمالى 3 صبح افشاگرى كرده و از آن لحظه در 
دسترس نيست. نگران جانش هستيم. از سفير ايران مى خواهم از جان اين خبرنگار 

شجاع ايرانى مقابل تبهكاران خبرنگارُكش سعودى محافظت كنيد»!

رؤياى ثروتمند شدن
«محمد رضا گلزار» اين روزها بدجورى زير تيغ 
انتقاد قرار گرفته است. اگر حواشى مختلفى 
كه چنــد روز در ميان در فضــاى مجازى 
دامن گيــر گلزار مى شــود را نديده بگيريم، 
بيشتر انتقادها حول مسابقه «برنده باش» و 
اجراى او در جريان است. بسيارى از كاربران 
بريده هايى از مســابقه برنده باش را در كنار 

بريده هايى از مسابقه معروف «كى مى خواد پولدار بشه؟» با اجراى «آميتاب باچان» 
قرار مى دهند و گلزار و تيمش را به تقليد از اين مسابقه هندى متهم مى كنند. محمد 
مهدى خالقى –مستند ســاز- هم در اينباره در اينستاگرامش نوشته است:« برنامه 
برنده باش با اجراى محمدرضا گلزار يك تقليد صرف از برنامه معروف «كى مى خواد 
پولدار بشه؟» با اجراى آميتاب باچان، بازيگر كهنه كار سينماى هند است. سؤال ما 
اين است كه جامعه ايران از هر نظر با جامعه هند مطابق است كه نسخه تقليدى 
رسانه اى هند براى ما پيچيده مى شود؟ رؤياى ثروتمند شدن يكى از رؤياهاى ديرين 
باليوود براى تخدير بيش از يك ميليارد هنديايى است. آيا جامعه ايران اسالمى هم 
نياز به تخدير دارد؟ نياز به هپروت ثروت دارد؟ يا نياز امروز ما در جنگ اقتصادى، 

مقاومت و قناعت است»؟

وطن پرستى به سبك آمريكايى ها
اخيراً تصويرى از يك كافه در شهر «آستوريا» 
ايالت «اورگن» در كشــور آمريــكا در فضاى 
مجازى منتشر شده كه حسابى ميان كاربران 
جنجال به پا كرده اســت. صاحب اين كافه با 
نصــب يك كاغذ در مغازه اش از مشــترى ها 
خواســته در انتخابات ميــان دوره آمريكا به 
نامزد مورد نظرش رأى دهنــد و در ازاى آن 
يك نوشيدنى رايگان بگيرند! يكى از كاربران 

با انتشار اين تصوير نوشته است:« از نظر يك برانداز «ما» ى ما با «ما»ى اون ها خيلى 
فرق مى كنه. اگر توى ايران برى رأى بدى و چيزى هم كه نميدن و آخر سر فقط 
انگشتت جوهرى بشــه مزدور حكومتى ولى اگر توى آمريكا برى رأى بدى و يك 

نوشيدنى رايگان بگيرى وطن پرستى»!

10
مردم

12
ورزش

11
معارف

با حسين آقا بابايى يكى از 2 هزار نانواى 
شهر كوچك «ُكمِشچه»كه قطب نان ايران است 

 نان در آوردن از نان  

آخرين فرصت پرسپوليس براى قهرمانى در آسيا

سرخ هاى زخمى 
در محاصره سامورايى ها

نوشتارى از حجت االسالم رسول جعفريان

آفت هاى سيطره تفكر عرفانى 
بر علوم طبيعى

16
ايستگاه

چرا «لوئيس فراخان» آمريكايى 
شعار «مرگ بر آمريكا» داد؟

شهروند جهان

تيم ملى در مسابقات وزنه بردارى قهرمانى جهان خوش درخشيد 

شاهكار«سهراب» و رفقا

حاشيه مجازآباد

روز چهارشنبه همه حواس ها به سمت مشهد بود. صفحه هاى 
اينستاگرام پر بود از عكس هاى حرم امام رضا(ع). در توييتر هم 
# همه_ خادم_الرضا_بودند. يك اسكرين شات ساده از صفحه 
كانال تلگرامى شهيد زنده سيد نورخدا موسوى، همه معادالت 
را تغيير داد. كل تصوير يك متن پنج كلمه اى بيشــتر نبود: 
«شهيد شــد»، «بابام شهيد شد». بعد هم خيلى طول نكشيد 
كه عكس هاى تنها جانباز 100درصد ايران در اينستاگرام ترند 
شد. يك جمله كوتاه هم ضميمه همه شان بود. سيد نورخدا 

موسوى بعد از 10 سال كما به شهادت رسيد. 

 ازدواج آسمانى
درســت است كه در سيستان شهيد شــده، اما اهل لرستان 
بود. متولد 1349/6/1 شــهرخرم آباد. فرزند اول خانواده بود 
و از آن جايى كه پدرش كارگرى مى كرد و ســختش بود كه 
خرج هشــت ســر عائله را بدهد، نورخدا هم درس مى خواند 
و هم كار مى كرد كه كمك خرج خانواده باشــد. همســرش 
مى گويد: «دوســتان آن دوره اش تعريف مى كنند كه آقا سيد 
خيلى بخشــنده بود. هر وقت در بازى هايمان مسئله و بحثى 
پيش مى آمد؛ حتى اگر حق با او بود، كنار مى كشيد تا كسى 
ناراحت نشــود. در دوران ســربازى به خاطر وضعيت سخت 
معيشــتى خانواده، آخر هفته ها كار مى كرد تا مبادا بارى بر 
دوش خانواده اش باشد. بعد از سربازى هم وارد دانشگاه علوم 
انتظامى شد و سال 1377 درسش تمام شد. سال 1378 هم 
آمد خواســتگارى من و باهم ازدواج كرديم. خواهرش عروس 
عمه ام بود؛ اما روز خواســتگارى من براى اولين بار نورخدا را 
مى ديدم. از همان ديدار اول احساس كردم او متفاوت و همان 
فرد مورد نظر براى ازدواج با من است. فكر مى كردم ازدواجم 

آسمانى است.»

 دلشوره هاى تمام نشدنى
چند ســالى بايد در تهران خدمت مى كــرد. دخترش زهرا و 
پســرش محمد همان جا به دنيا آمدند. دخترش كه سه ساله 
شد برگشتند خرم آباد، اما نا آرامى هاى سيستان شروع شده 
بود. يك جوانك بيست و چندساله به نام عبدالمالك ريگى، با 
پول هاى سعودى و آمريكايى براى خودش دار و دسته اى راه 
انداخته بود و به هيچ كس رحم نمى كرد. برايش فرقى نداشت 
كه طرف مقابلش چه كســى اســت؟ حتى به همزبان هاى 
خودش هم رحم نمى كرد. به قول خودش قصد داشت از رژيم! 
زهر چشم بگيرد. همان روزهايى كه سيد نورخدا تازه منتقل 
شده بود به خرم آباد، مأموريت هايش به سيستان و بلوچستان 
آغاز شد. شده بود فرمانده يگان تكاورى الر. مأموريتش هم دو 
ساله بود. كبرى حافظى، همسر سيد نورخدا، تعريف مى كند: 
اسفندماه سال1387 بود. آقا سيد بايد به سيستان و بلوچستان 
مى رفت. با اينكه همه چيز بر وفق مراد بود؛ اما دلشوره عجيبى 
داشتم. نگران آقا سيد بودم. روزى كه مى خواست برود، گفت: 
«خانم مواظب خودت و بچه ها باش. براى اين دلشوره هم پيش 
يك دكتر برو.» به محمد هم گفت: «بابا زمانى كه من نيستم، 
شــما مرد اين خانه هستى. حواست به همه چيز باشد.» دلم 
آرام و قرار نداشــت. از آقا سيد خواستم اجازه دهد تا ترمينال 
به همراه بچه ها بدرقه اش كنيم، او قبول كرد. من و بچه ها به 
سرعت آماده و سوار تاكسى شديم. آقا سيد جلو نشست. من و 

بچه ها هم روى صندلى عقب. در طول مسير دستم روى شانه 
آقا ســيد بود و مدام ابراز نگرانى مى كردم؛ آن قدر كه راننده 
تاكسى گفت: «حاال كه خواهرمان اينقدر نگران است، شما هم 

بيشتر مراعاتش را بكن.»
سوار اتوبوس كه شد، به حضرت فاطمه زهرا(سالم اهللا عليها) 

گفتم: «مادرجان، آقا سيد را امانت به شما مى سپارم.»

 17 اسفند تلخ
سرگرد حميد نجفى، فرمانده سيد نورخدا، مى گويد: شب قبل 
از عمليات برگه مرخصى ســيد را امضا كردم و دادم دستش. 
قرار بود فردا صبح برود خرم آبــاد. ولى چون مهلت 30 روزه 
اقامتش تمام نشده بود، سيد نورخدا قبول نكرد و هرچه اصرار 
كردم گفت: بايد سه روز ديگر بمانم تا مدت اقامت 30 روزه ام 

تكميل شود. 
ظهر همان روز به جاى يكــى از همكارانش مى رود كمين و 
چند ساعت بعد، دار و دســته عبدالمالك ريگى درجايى به 
نام پل شكسته به سپاه و نيروى انتظامى حمله مى كنند. يك 
تيم حدوداً 40 نفره عملياتى و پشتيبانى گروهك تروريستى 
جندالشيطان از داخل خاك پاكســتان وارد ايران مى شوند.

خود ريگى هــم فرماندهى عمليات را بــه عهده مى گيرد و 
طرف هاى ظهر با نيروهاى مرزبان درگير مى شــوند. با شدت 
گرفتن درگيرى ها و كشته شدن تعداد زيادى از تروريست ها، 
عبدالمالك ريگى ناچار  شــد دستور عقب نشينى صادر كند. 
ســيد نورخدا جانباز همين عمليات بود. گلوله دو زمانه تك  
تيرانداز تكفيرى ها مستقيم به سر او اصابت مى كند و به سختى 
مجروحش مى كند. اول خبرشــهادتش را اعالم مى كنند، اما 
همين كه مى بينند نبض دارد، سريع منتقلش مى كنند عقب. 
آن هم با چه مشقتى. همرزمانش مى گويند: بعد از طى كردن 
يك مسير 85كيلومترى جاده خاكى با ماشين حمل سربازان، 
آقاسيد را به بيمارســتان انتقال داديم. براى باز كردن مسير 
داخل شــهر و در خيابان ها دوســتان وى تير هوايى شليك 
مى كردنــد تا مردم راه را باز كننــد و از داخل خيابان ها كنار 

برونــد. تازه خودروى تويوتاى ما اين قدر تير خورده بود كه به 
زور به شهر رســيديم و بعد از آن سيد را با آمبوالنس برديم 
بيمارستان. همان لحظه اول همه از نورخدا قطع اميد كردند 
و گفتند كه مى ميرد. اما بعد از چندين عمل جراحى نظرشان 

عوض شد. گفتند زنده مى ماند، اما زندگى نباتى دارد.

 هم مى ديد، هم حرف هايم را درك مى كرد
شايد هركس ديگرى جاى كبرى حافظى بود، وقتى مى فهميد 
شــوهرش به چه حال و روزى افتاده و ديگر خيلى اميدى به 
بازگشتش به زندگى عادى نيست، زهراى7 ساله و محمد 5 
ســاله را برمى داشت و مى رفت ســراغ زندگى خودش. اما او 
عاشقانه پاى زندگى اش ماند و 10سال تمام سيد نورخدا را  تر 
و خشك كرد و به او رسيد كه شايد روزى سيد نورخدا بشود 
همان ســيد روزهاى اول زندگى: «وقتى از ماجرا مطلع شدم 
و باالى سر او رسيدم، به حضرت فاطمه زهرا(سالم اهللا عليها) 
گفتم: «مادرجان امانتم را برگردانيد.» روزهاى خيلى سختى 
بود. اميدوارم براى هيچ كس اتفاق نيفتد. آقا سيد سه ماه براى 
مداوا در بيمارستان تحت نظر پزشكان بود. در طول اين سه ماه 
كار هر روزم بود كه به خانه همسايه ها بروم و التماس كنم براى 
شــفاى آقا سيد دعا كنند. هركسى را مى ديدم، اولين حرفى 
كه مى گفتم، طلب شفا براى آقا سيد بود. پزشكان اميدى به 
بازگشتش نداشتند. زمانى كه خبر بهبود نسبى اش را دادند، 
انگار دوباره متولد شدم. دكترها مى گويند: «آقا سيد در كماست 
و زندگى نباتى دارد.» در حالى كه او ما را مى بيند و حرف هايم 

را درك مى كند.
اوايل شك داشتم كه آقا سيد متوجه حرف ها و حضورم شود، 
تا اينكه يك روز كنارش نشستم و گفتم: «آقا سيد پس كى بلند 
مى شــوى تا قدكشيدن بچه ها را ببينى؟ زهرا و محمد دارند 
بزرگ مى شــوند.» او نگاه مى كرد، بدون اين كه بتواند حرفى 
بزند. ناگهان قطره اشــكى از گوشه چشمش چكيد. آقا سيد 
درك مى كند. با وجود نفس مبارك او من خوشــبخت ترين 

زن دنيا هستم.»

روايت هايى از زندگى سيد نورخدا موسوى تنها جانباز 100 درصد ايران كه سه روز پيش به شهادت رسيد

#خوشبخت ترين_ زن _دنيا

 پس از يك هفته استرس، نگرانى و حســرت عصر امروز انتظار هواداران پرسپوليس براى تحقق 
رؤياى شان به پايان خواهد رسيد.  تيم فوتبال پرسپوليس امروز و از ساعت 18/30 در حساس ترين 
بازى تاريخش درحالى به ميدان مى رود كه با توجه به نتيجه ديدار رفت برابر حريف ژاپنى اميدوار 
است تا براى اولين بار جام قهرمانى ليگ قهرمانان آسيا را كســب كند و با خلق حماسه يك شب 
تاريخى را براى فوتبال و ورزش كشــور رقم بزند تا عالوه بر جبران  ديدار رفت انتقام استقالل كه 
سال 1999 در فينال آسيا در ورزشــگاه آزادى مقابل يك تيم ژاپنى شكست خورد را نيز بگيرد . 
پرسپوليس تا رسيدن به اولين قهرمانى خود در آسيا فقط سه گل فاصله دارد. قهرمانى خيلى دور 
از دسترس به نظر نمى رسد حداقل روياى هواداران پرسپوليس و حتى فوتبالدوستان ايرانى است 
كه شاگردان پروفسور بعد از سال ها يك تيم ايرانى را قهرمان آسيا كنند.  اما عصر امروز دو تيم در 
شرايطى به مصاف هم خواهند رفت كه مربيان دو تيم شــرايط كامال متفاوتى را تجربه مى كنند. 

قوى و پربازيكــن در اختيار دارد و برانكو دســتى خالى و سرمربى كاشــيما نيمكتى 
تجربه.پرســپوليس براى اين ديدار دو بازيكن اصلى و بازيكنانى كم تعــداد و بى 
ندارد كه قطعا آن ها افسوس حضور در...تاثيرگذار خود را در اختيار 
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 گفت و گو با «مرتضى اميرى اسفندقه» به مناسبت سالروز تولدش

اخوان ثانى شعر
+ يادداشت هايى از محمد كاظم كاظمى، مصطفى محدثى 

و حميدرضا شكارسرى درباره او
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خاطرات خاك گرفته مردم كوير
ديدنى هاى بازار تاريخى و مسجد جامع نايين

حسين رســول زاده: لت هاى چوبى و قفل هاى زنگار گرفته. در بازار 
نايين، خاك مرگ پاشــانده اند. دكان ها تعطيل اســت و كسبه رفته اند 
تا جاى ديگرى كاســبى كنند. تنها ســتون هاى روشن آفتاب است كه 
همچنان، مثل روزهاى پر رونق بازار، از نورگيرهاى سقف، مى تابند روى 

كف آجرفرش بازار. 
ســال ها مى شــود كه بازار نايين ديگر آن رونق سابق را ندارد. بازارى كه 
800 سال، همه فراز و فرودهاى تاريخ را تاب آورده، حاال خسته و خاك 
خورده به حال خودش رها شده تا غبار فراموشى، آرام آرام بنشيند روى 

خاطره هاى دير و دور مردم كوير.

 سرنوشت تاريخى ترين بازار ايران
بازار نايين، تاريخى ترين بازار ايران است و همه ويژگى هاى يك بازار را، در 
سنت شهرســازى ايرانى، در خود حفظ كرده است. در گذشته شهرهاى 
ايران، بازار هميشه در مركز همه رفت و آمدهاى شهرى است. همه كوچه 
پس كوچه هاى شهر، به بازار ختم مى شود و چارسوق، همان جايى است 
در بازار كه محل تقاطع محورهاى اصلى شهر است. مسجدها و مدرسه هاى 
بزرگ، درى به بازار دارند و حمام ها و حســينيه ها، هم همين جا هستند. 
همه مردم شهر، به حكم هنر معمارى ايرانى، در همه رفت و آمدهاى خود از 
بازار مى گذرند و بر رونق آن مى افزايند و بازار نايين همه اين ويژگى ها را در 
خود دارد. افسوس كه روزگار سپرى شده مردم سالخورده، همه اين شكوه 
را از اين بازار تاريخى گرفته است. توسعه شهر جديد نايين، در محور ديگرى 
اتفاق افتاده اســت و اهالى نايين، خاطره هاى پدرها و پدربزرگ هايشان را 
پشــت درهاى كلون شده بازار، جا گذاشــته اند و رفته اند تا آينده شان را 
جاى ديگرى بســازند. تنها چند پيرمرد باقى مانده اند كه هنوز هم هر روز 
صبح مى آيند، بسم اهللا مى گويند، كليد را در قفل مى چرخانند، درها را باز 
مى كنند، لت هاى چوبى را از روى پنجره ها بر مى دارند، روى سنگفرش، آب 
مى پاشند و جارو مى كشند. آن وقت ذره ها چرخ زنان، از ستون هاى نور باال 

مى روند تا خود را به خلوتگه خورشيد برسانند.

 از دروازه چل دخترون تا مسجد خواجه
يكى از دروازه هاى ورودى شهر(چل دخترون)، به همين بازار، باز مى شود. 
بازار از اين دروازه شروع مى شود و در يك مسير خطى به «مسجد خواجه» 
ختم مى شود. 170 دربند مغازه بازار، در دو طرف همين مسير 340 مترى 
قرار دارد. بازار، دو تا كاروانسرا هم دارد كه در قديم كاروان هايى كه راه هاى 
دور و نزديك به نايين مى رسيده اند، آن جا اتراق مى كرده اند. شهر نايين در 
قديم، محل تقاطع محورهاى مختلفى بوده كه شهرهاى عمده آن روزگار 

را به هم وصل مى كرده است. 
بازار نايين كامالً ســر پوشيده است. سقف بازار گنبدى است و باالى هر 
گنبد، نورگير دايره اى شــكلى وجود دارد كه نور بازار را تأمين مى كند. 
رديف نورگيرها در داالن دور و دراز بازار، يكى از زيباترين جلوه هايى است 
كه هر روز مى شود در بازار نايين ديد. ورودى مغازه ها، طاقى شكل است 
و اندازه شــان در جاهاى مختلف بازار، متفاوت است. در سال هاى رونق، 
بازار نايين پر بود از مغازه هاى مســگرى، قالى فروشى، بزازى، عطارى و 
عالفى(علوفه فروشى). بخش هايى از اين بازار تاريخى در سال هاى اخير 
توســط اداره ميراث فرهنگى نايين مرمت شده و شمارى از هنرمندان 
صنايع دســتى به بازار برگشته اند تا شــايد بتوانند رونق را دوباره به اين 
مجموعه تاريخى برگردانند، اما بيشــتر بازار همچنان متروكه است و تا 
آبادى و رونق، راه زياد دارد. راهى كه اشتياق گردشگران و حضور آن ها در 

اين بازار، مى تواند كوتاه ترش كند. 

 نگين آجرى كوير؛ ساده و زيبا 
نمى شــود از بازار نايين گفت و مسجد جامع اين شهر را از قلم انداخت. 
مسجد جامع نايين بيش از هزار ســال پيش در روزگار آل بويه بنا شده 
است. اين مسجد از معدود مساجدى است كه در فراز و فرود تاريخ، كمتر 
دچار تغيير و تحوالت شده و توانسته شكل اوليه خود را از گزند حوادث 
حفظ كند. مسجد جامع نايين در دل كوير جاى گرفته پس طبيعى است 

كه بيشترين مصالح آن، خشت و آجر باشد.
آن چــه بيننده را در اولين برخورد با اين مســجد به وجد مى آورد؛ اوج 
هنر آجركارى است كه معمارى اين بنا را در پوسته اى از خاك رس قرار 
داده. نماى معمارى اين مسجد پوشيده شده از آجر و جرز هاى آن ساده 
و زيبا با خطوط اسليمى ظريف تزيين شده است. تمام ورودى ها، سقف 
دهانه ها و محراب مســجد نايين از لحاظ معمارى ارزش بسيارى دارند و 
در نوع خود كم نظير هستند. بخشى از شكوه و جالل مسجد جامع نايين 
در گچ برى زيبا و بى نظير آن نهفته است. در مسجد جامع نايين دو نوع 
كتيبه وجود دارد؛ بخشى از آن ها گچبرى است و بخشى با رنگ روى گچ 

ترسيم شده است. 
مسجد نايين در اوج سادگى بسيار زيباست. شكل ظاهرى مسجد مربع 
شــكل داراى يك حياط مركزى نسبتاً كوچك اســت كه در اطراف آن 
ايوان و شبستان ها با ستون هاى كوتاه و طاق هاى هاللى قرار گرفته است. 
محراب اين مسجد كه يكى از زيباترين نمونه هاى محراب مساجد ايرانى 
بوده در ضلع جنوبى مسجد واقع و با گچ برى بسيار نفيسى تزيين شده 
اســت. در كنار اين محراب منبر چوبى منبت كارى شده قرار گرفته كه 

تاريخى 700 ساله دارد. 
اين مسجد داراى يك مناره 28 مترى هم هست.

«حســين آقابابايى» 31 ســال دارد و آبان امسال 
سيزدهمين ســالى اســت كه نانوايى اش را راه 
انداخته. او خميرگيرى و چانه زنى و شاطرى را از 
مادرش آموخته است. او حتى ساخت تنور را هم 
از مادرش آموخته است. بخش عمده اى از كار نان 
پختن پيش از اين با زن هاى كمشچه بوده حاال اما 
مردها هســتند كه در اين حرفه حرف اول و آخر 
را مى زنند؛ هرچند هنوز هم بسيارى از خانم ها در 

نانوايى ها مشغول به كار هستند. 
او مى گويــد: «اينكه مى بينيد، شــكر خدا، كارم 
پر رونق اســت، هم به ســعى و تــالش خودم 
برمى گــردد و هم به اين ربــط دارد كه كار را از 

استادكار قابلى آموخته ام.»

 گندم دختر زمين 
كمشچه، كه خود اهالى به آن «ُكمشه» مى گويند، 
شــهر نان پزهاى قابل اســت. نانواهاى كمشه اى 
يك اصل اساســى را در كارشان رعايت مى كنند. 
آن ها تا بتوانند از آردهايى براى پخت نان  استفاده 
مى كنند كه محصول همين منطقه است. دور تا 
دور كمشــه، زمين هاى حاصلخيزى است كه در 
آن ها گندم كاشته مى شود. كشاورزان روستاهاى 
اطراف كمشــه، حرمت ويژه اى براى گندم قائل 
هستند. به اعتقاد آن ها، گندم دختر زمين است. 
آن ها زمين هايى را حاصلخيز مى دانند كه بشود در 

آن ها گندم كاشت. 
آقابابايى كه با بسيارى از اين كشاورزها آشناست 
مى گويد: «چند جور گندم در اطراف كمشه كاشته 
مى شــود. دو نوع از اين گندم ها بيشــتر به كار 
نان پزى مى آيد؛ يكى شان گندمى است كه رنگش 
تيره اســت و آرد و نانى كــه از اين گندم حاصل 
مى شــود، از تيرگى به قهوه اى مى زند. يكى هم 
گندم روشن ترى است كه ما به آن «گندم خوشه» 
مى گوييم. آرد و نانى كه از گندم خوشــه درست 
مى شود، رنگ روشنى دارد و مدت زمان بيشترى 

تازه مى ماند.»
گندم ديم در اطراف كمشه به عمل نمى آيد. بويژه 
در اين سال ها، آن قدرها بارانى نمى بارد كه بشود 
با آن، گندم ديم كاشــت. هرچه است، آب قنات 
است. كمشه هفت هشت قنات دارد كه در بخشى 
از آن ها همچنان آب جارى اســت و كشاورزهاى 
كمشــه اى با آن كشاورزى مى كنند. چاه هاى آب 
هم هست كه همراه قنات ها، زمين هاى كشاورزى 
را سيراب مى كند. آقابابايى به اين چاه ها مى گويد: 
«مكينه»ها؛ يعنى چاه هايى كه آب را از دل زمين 

مى مكند. 

 آسياب هايى كه ديگر نيست 
در زمين هاى اطراف كمشــه، قبل از اين ها، آب 
بســيار بيشــتر بوده؛ آن قدر كه چرخ آسياب ها 
را هــم مى چرخانده اســت. در اطراف كمشــه، 
آسياب هاى فراوانى بوده كه حاال بيشترشان خراب 
شده اســت. اهالى روستاهاى اطراف كمشه، تنها 
به آسياب هايى آســياب(آس+آب) مى گويند كه 
چرخ سنگى شــان(آس) با آب قنــات يا آب چاه 

مى چرخيده و اال در اين منطقه خراس(خر+آس) 
هم بــوده كه چــرخ ســنگينش را االغ و قاطر 
مى چرخانده و البته دستاس(دســت+آس)هايى 
كه دســت مادرها و مادربزرگ ها آن را به گردش 

درمى آورده و گندم ها را آرد مى كرده است. 
حاال آســياب هاى برقــى جاى همــه اين ها را 
گرفته است. شــمارى از اهالى منطقه كه پدرها 
و پدربزرگ هايشــان، آســياب داشــته اند، حاال 
آسياب هاى برقى خريده اند و گندم توليدى منطقه 
را آرد مى كنند؛ دستگاه هايى صنعتى كه هم گندم 
را پاك مى كند و هم آسياب. آقابابايى با چندتايى 
از آسياب كارها هم آشناست. مى گويد: خودم گندم 
مى خرم و خودم گندمم را مى دهم تا آسياب بشود. 
اين طورى خاطرم جمع است كه آرد نانوايى آرد 

با كيفيتى است. 
آقابابايى اعتقادى به آردهــاى كارخانه اى ندارد. 
مى گويد: آردى كه سبوس و نشاسته اش را بگيرند 
كه ديگر آرد نيســت؛ تفاله گندم است. او معتقد 
اســت كه خدا گندم را براى رزق بشر فرستاده و 
براى همين هم همه چيز گندم، به اندازه و مناسب 
اســت و اگر يكى از مواد از گندم جدا بشود، نان 

ديگر كيفيت ندارد. 
آقابابايى مى گويد: تا حاال از خودتان پرســيده ايد 
چرا اين همه بيمارى هاى معده و كبد و كليه زياد 
شده؟ البد بخشى از آن به خاطر همين نان هايى 

است كه مصرف مى كنيم. 

 نان با طعم آرد سنتى 
اهالى كمشه قبل از اين از آردهاى كارخانه اى هم 
استفاده مى كردند. آقابابايى مى گويد: هر ماه چند 
صد تن آرد صنعتى به كمشه مى رسيد. هر نانوايى 
300، 400 كيسه آرد، سهميه داشت. نانوايى ها با 

همين آرد و با آردهاى سنتى، نان مى پختند، تا اين 
كه چند سال پيش سهميه آرد قطع شد. ما مجبور 
شديم قيمت نان كمشه را افزايش بدهيم،اما اين 
قطعى سهميه آرد يك خوبى هم داشت و آن اين 
كه پخت نان با آردهاى محلى، بيشــتر و بيشتر 
شــد. حاال وقتى با آرد خود منطقه، نان مى پزيم 
خاطرمان جمع است كه محصول مناسبى دارد به 

نام نان كمشه سر سفره مردم مى رود.»
به گفته آقابابايى در پخت نان كمشــچه از هيچ 
ماده افزودنى صنعتى اســتفاده نمى شــود. آن ها 
نان را همانطورى مى پزند كه پدران و مادرانشان 

مى پخته اند. 
مى گويد: مشترى هايى دارم كه هفته اى دو سه بار 
فاصله اصفهان تا كمشه را رانندگى مى كنند تا نان 

اين جا را ببرند سر سفره زن و بچه شان. 
براى خريدن نان كمشــه البته الزم نيست حتماً 
به اين شــهر سفر كرد. وانت دارهاى اصفهانى نان 
كمشــه را به سراسر اســتان و حتى استان هاى 
ديگر مى رسانند. شــمارى از وانت دارها، كارشان 
جابه جايى نان كمشــه اســت. اهالى كمشه به 

آن ها «تاجر» مى گويند. تاجرهــاى نان، نان را از 
نانوايى هاى كمشــه مى خرند و به سوپرماركت ها 
و فروشگاه ها مى فروشــند. اين طورى هم خاطر 
كمشــه اى ها جمع اســت كه آن همه نانى كه 
مى پزند روى دست شان نمى ماند و مشترى هاى 
دور و نزديــك نان كمشــه هــم مى دانند كه با 
كمترين زحمت مى توانند به نــان تنورى مورد 

عالقه شان برسند. 

 اختراع اهالى كمشه  
كمشــه اى ها نانى را نان مرغوب مى دانند كه در 
تنورهاى گلى پخته باشد. آن ها معتقدند گندم از 
خاك مى رويد و با خاك انس دارد؛ نانى هم كه از 
اين گندم به عمل مى آيــد بايد روى خاك بپزد. 
اين هم اصل مهمى اســت كه نانواهاى كمشه اى 
به آن پايبند هســتند. در قديم همه نانوايى هاى 
كمشــه، نان هــا را در تنورهايى گلى مى پختند، 
اما چند دهه اى اســت كه پاى نانوايى هاى گازى 
(دستگاه هاى بزرگ نان پزى) هم به كمشه باز شده 
اســت. با اين وجود، كمشه اى ها باز هم به همان 
اصل قديمى وفــادار مانده اند. آن ها تغييرى مهم 
در دســتگاه هاى دوار نان پزى به وجود آورده اند. 
نانواهاى كمشه اى روى صفحه آهنى دستگاه، كه 
خمير نان روى آن پهن مى شود و حرارت مى بيند 
را با يك اليه گل تنور، پوشانده اند. آن ها معتقدند 
نانى كه روى صفحات آهنى پخت مى شود، يك 
طرفش كمتر حــرارت مى بيند و خمير مى ماند؛ 
اليه گلى اما كمك مى كند تا حرارت به شــكلى 
مطلوب به نان برســد. آقابابايــى، اين را «اختراع 
نانواهاى  اهالى كمشــه» مى داند. نوآورى هــاى 
كمشه اى محدود به همين اليه گلى نمانده. آن ها 
همپاى تغييرات و رشد سليقه مشترى هايشان جلو 

آمده اند. نانوايى هاى كمشه كه روزگارى فقط نان 
سنتى كمشه (نان خشكه و نان نرمه) مى پختند، 
حــاال عالوه بر نان نيمه صنعتى، نان رژيمى، نان 
ماســت موسير، نان پياز و جعفرى، نان شويد و... 
هم مى پزند. 20 نوع نان در نانوايى هاى كمشچه 
توليد مى شود كه 13 نوع آن ثبت ملى هم شده 

است.
آقابابايى مى گويد: از تغيير و تحول نمى شود فرار 
كرد. ذائقه مشــترى، تنوع بيشــترى را در حوزه 
نان مى خواهد و نانواها هــم وظيفه دارند به اين 

خواست، احترام بگذارند. 

 نان بهترى بخوريم 
سايت اينترنتى هم يكى از نوآورى هايى است كه 
حســين آقابابايى وارد حرفه نان پزى كمشه اى ها 
كرده است. مى گويد: «سايت درست كردم تا نان 
كمشه را معرفى كرده باشم.» تأكيد مى كند: «آن 
قدر مشترى دارم كه نيازى به گرفتن سفارش هاى 
اينترنتى نداشته باشم اما مى دانم بودن سايتى كه 
نان مرغوب را معرفى مى كند، كاربرها را تشويق 

مى كند كه نان بهترى بخرند و مصرف كنند.»
مى گويد: نان كه نباشد، ســفره خالى است. اين 
ســنت ما ايرانى هاست؛ حاال با اين سنت و با اين 
پيشينه چرا نانى كه مصرف مى كنيم نان مرغوب 

نباشد؟ 
حســين آقابابايى، كارش را از صبح زود با آماده 
كردن خمير آغاز مى كند. خمير بايد دو ساعتى 
بماند تا خوب وربيايد. او هر روز صبح تا عصر نان 
مى پزد تا پاسخ سفارش مشترى ها را بدهد و نان 
مرغوب به دستشان برساند. با آن كه مدتى است 
شــمارى از نانوايى هاى كمشــه به خاطر شرايط 
نامطلوب اقتصادى، دســت از كار كشيده اند اما 
مشــترى هاى نان كمشه، هر روز بيشتر مى شود. 
هر كيلو نان ســنتى، در كمشــچه 6000 تومان 
فروخته مى شــود. نانواهاى كمشــچه اى نان را 
كيلويى مى فروشند تا خاطرشان جمع باشد كه 
در ازاى پولى كه از مشترى گرفته اند، كم فروشى 

نكرده باشند.
آقابابايى كمتر فرصت اســتراحت كردن دارد. او 
حتى تا يكى دو روز مانده به مراســم ازدواجش 
هم نان مى پخته. مى گويد: «نان مجلسم را خودم 
پختم؛ چون روز مراسم نمى رسيدم نان بپزم، نان ها 
را روز قبل پختم.». تأكيد مى كند: «ما كمشه اى ها 
نان زياد مى خوريم؛ حتى با پلو هم نان مى خوريم. 
مى دانســتم نان زيادى براى مجلس الزم داريم 
از طرفى نمى خواســتم نانى سر سفره ميهمان ها 
بگذارم كه دســت پخت خودم نيست. اين بود كه 

تا روز قبل از مجلسم، مشغول نان پختن بودم.»
او از زندگى اش راضى است و كنار زن و فرزندش، 
احساس خوشبختى مى كند. او اين خوشبختى را 
از بركت نان مى داند. مى گويد: همه عمرم ســعى 
كرده ام كه نان خوبى ســر سفره مردم بگذارم. ما 
از نان پختن، نان درمى آوريم. يقين دارم كه بركت 
همين كار، حاال به زندگى خودم برگشته است.» 

برش

كمشــه اى ها نانى را نــان مرغوب 
مى دانند كه در تنورهاى گلى پخته 
باشــد. آن ها معتقدنــد گندم از 
خاك مى رويد و با خاك انس دارد؛ 
نانــى هم كه از اين گندم به عمل 
مى آيد بايد روى خــاك بپزد. اين 
هم اصل مهمى است كه نانواهاى 

كمشه اى به آن پايبند هستند

10

در فرهنــگ ايرانى، گندم، بركت خداســت. ما ايرانى ها از 
گندم، نان مى پزيم و محورى ترين خوراكى تمدنى ايرانى ها، 

سمنو، با جوانه گندم درست مى شود. 
ايرانى هــا گندم را در آب مى ريزند و پس از رويش، درقالب 
سبزه بر سفره هفت سين مى گذارند تا نماد زندگى و بركت 

باشد. گندم در كنار حبوبات، ماده اصلى غذايى در فرهنگ 
ايران زمين بوده اســت. فهرست بلندبااليى از غذاها وجود 
دارد كه با بلغور(كه گندم كوبيده اســت) يا آرد و مشتقات 

آن درست مى شود.
تقدس نان هم در نزد ايرانى ها به تقدس گندم برمى گردد. 

هنوز هم باالترين قســم ما مردم، به نان و نمكى است كه 
با هم خورده ايم.

آداب نان خوردن، مثل نكوهش  خوردن نان از وســط آن، 
يــا نكوهش پرت كردن و بريدن آن بــا ابزار فلزى يا حتى 
باورهايى كــه درباره نان وجود دارد، مثل اينكه اگر تكه اى 

از نان به حالت نشسته در سفره باشد، نشانه آمدن ميهمان 
است، همه وهمه از تقدس نان در نزد ما خبر مى دهد. هنوز 
هم مى شــود در كوچه و خيابان مردان و زنانى را ديد كه 
تا چشمشــان به تكه  نانى مى افتد، خم مى شــوند، آن را 

برمى دارند و كنارى مى گذارند.

 نان، براى ايرانيان مقدس است 

با حسين آقا بابايى يكى از 2 هزار نانواى شهر كوچك «ُكمِشچه»
كه قطب نان ايران است

 نـان در آوردن از نـان 
 مردم/ حسن احمدى فرد   اهالى «ُكمِشچه» همه شان نانوا هستند. 
آن ها پشت در پشت، كارشــان نان پختن بوده. نانوايى آن  قدر در 
كمشچه فراوان است كه اصفهانى ها به اين شهر نزديك خودشان، 
مى گويند: «پايتخت نان» سال هاست كه نان هاى كمشچه قوت غالب 
اهالى اين منطقه است. تا جايى كه آوازه نان هاى اين شهر كوچك، از 
حد شهر و شهرستان گذشته و به استان و فراتر از آن رسيده است. 
حتى هستند اصفهانى ها و تهرانى هايى كه نانى جز نان كمشچه سر 

سفره نمى گذارند. بوى خوش نان هاى كمشچه اى به اينترنت هم راه 
يافته. سايت هايى راه اندازى شده اند تا نان كمشچه را به همه كاربران 
اينترنت بشناسانند. يكى از اين سايت ها متعلق به نانواى جوانى است 
كه معتقد است وظيفه دارد سوغات پر بركت شهرشان را به اهالى 
اينترنت معرفى كند؛ بويژه به نسلى كه آن قدرها اهل نان خريدن و 

نان خوردن نيستند.

حاشيه

كمشچه شهرى اســت در بخش «حبيب آباد» شهرستان «برخوار» در 
استان اصفهان. كمشچه 20 كيلومتر با شهر اصفهان فاصله دارد. اين 
شهر در حاشيه جاده اصفهان به اردستان قرار دارد. جمعيت آن نزديك 
به 6 هزار نفر است كه نزديك به 2000 نفر از آن ها در 300 نانوايى شهر 
مشغول به كار هستند. كمشچه شهرى با بافت تاريخى است. بناهاى 
خشت و گلى فراوانى را مى توان در كمشچه ديد. قلعه هاى شاهوازى و 

على آباد از جمله اين بناها هستند. آستان مقدس امامزاده ابوالحسن(ع) 
هم در حاشــيه شــهر قرار دارد. كمشچه از 16 سال پيش، شهر شده 
اســت. اهالى اين شهر به گويش نزديك به گويش ايران باستان تكلم 
مى كنند. به تازگى يك منطقه فسيلى، با فسيل هاى 220 ميليون ساله 
هم در كمشچه كشف شده است. به نظر مى رسد اين منطقه كه حاال 

منطقه اى خشك و بيابانى است، روزگارى دريا بوده است. 

« ُكمِشچه» كجاست؟ 
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يادداشت

  سيد مصطفى حسينى راد 

«اقتصاد وقف» ضرورتى كه نبايد فراموش شود
وقف را «صدقه جاريه» مى دانند، از آن رو كه در گذر زمان، منافع آن به مردم 
مى رسد و مى تواند ده ها و صدها سال براى واقف خود، ثواب و خيرات به دنبال 
داشته باشــد. چون معموالً عوايد وقف صرف كارهاى عام المنفعه، گسترش 
دين، فرهنگ، معرفت و سالمت جامعه مى شود، اين صدقه جاريه از مصاديق 

ويژه «صدقه» است كه نزد خداوند متعال هم جايگاه وااليى دارد.
بحث ما در اين يادداشــت موضوع «اقتصاد وقف» است. براى روشن تر شدن 
اهميت اين موضوع، بحث را با مثالى پيش مى بريم. يادم هست در ايام نوجوانى 
كه در مسجد محل فعاليت مى كرديم و اتفاقاً مسجد ما در يكى از شاهراه هاى 
شهر هم واقع شده بود، به دليل اينكه اين مسجد فاقد درآمد بود و مثالً مغازه 
يا مستغالتى براى اجاره دادن نداشت، همواره دچار مشكالت اقتصادى بود. 
هر وقت بچه هاى بسيج براى انجام كارهاى فرهنگى يا مراسم  مذهبى مثًال 
شــبى با قرآن و... به سراغ هيئت امنا مى رفتند و درخواست مقدارى بودجه 
مى كردند، حرف هيئت امنا اين بود كه براى پرداخت قبض هاى آب، برق و گاز 
مسجد هم مانده ايم چه رسد به هزينه هاى شما! اين در حالى بود كه مسجد 
ما و بچه هايش از فعال ترين مساجد در حوزه كارهاى فرهنگى بودند و بى شك 

با بودجه مناسب مى شد كارهاى بسيار بزرگ ترى انجام داد.
اما درســت يك چهارراه پايين تر، يكى ديگر از مساجد بزرگ و مهم منطقه 
واقع شــده بود كه به دليل داشــتن چهار- پنج دربند مغازه در يك خيابان 
مهم تجارى، اوضاع مالى اش خيلى خوب بود و هميشه هم به راحتى مراسم  
را برگزار مى كردند و در برگزارى شبى با قرآن ها و ديگر مراسم، همواره يكى 

از بهترين هاى شهر بودند.
اين موضوع از همان زمان در ذهن من خلجان مى كرد كه چرا مسجد ما نبايد 
دو سه دربند مغازه داشته باشد تا ما و هيئت امنا مجبور نباشيم هر ماه يكى 
دو بار قبض به دســت در كوچه و خيابان راه بيفتيم و از كاسب هاى محل، 

ملتمسانه براى گذران امور مالى مسجد كمك بخواهيم.
روايتى كه بيان شــد دقيقاً ناظر به مسئله مهم «اقتصاد وقف» است. موقوفه 
بدون پشتوانه مالى، گاه نه تنها عايدى فرهنگى و دينى ندارد بلكه ديده شده 
كه به تدريج رو به اضمحالل و نابودى مى رود و گاهى هم تبديل به مصيبتى 
براى گردانندگان خود مى شود زيرا موقوفه است و به دليل محدوديت هايش، 
كارى نمى تــوان با آن كرد. از اين رو واقفان محترم و نيك انديش بايد توجه 
داشــته باشند كه براى انجام اين عمل نيك و انسانى، خواه ساخت مسجد و 
مدرسه و بيمارستان باشد و خواه ديگر نيات نيك انديشانه، از ابتدا بايد ضمن 
مشورت با كارشناســان حوزه وقف در نهادهاى مسئول، حتماً فكرى براى 
اقتصاد موقوفه خود داشته باشند تا موقوفه بتواند ساليان طوالنى و مستمر به 

حيات خود در جهت نيت واقف، ادامه دهد.

 معارف   حجت االســالم دكتر رسول جعفريان، 
رئيــس كتابخانه تخصصى تاريخ اســالم و ايران 
و رئيــس كتابخانه مركزى دانشــگاه تهران، در 
نوشــتارى كوتاه به نقد سيطره تفكر صدرايى بر 
تمامى حوزه هــاى علوم عقلى و طبيعى ايران در 

سده هاى اخير پرداخته است.
عضو پيوسته فرهنگستان علوم جمهورى اسالمى 
ايران معتقد اســت، تســلط روش هاى فلسفى و 
عرفانى و دينى بر همــه ابعاد دانش خواهى ما و 
خلط آن ها با يكديگر، عامل مهمى بوده كه ما از 

درك درست علمى طبيعت وا بمانيم.
با توجه به اهميت اين موضوع و اينكه اين بحث 
مى تواند فتح بابى براى تعاطى ديدگاه هاى علمى 
در اين حوزه باشــد، اين يادداشت را به قلم دكتر 
رسول جعفريان، تقديم حضور خوانندگان گرامى 

مى كنيم:

  اشتباه در تسرى روش عرفانى
 به دانش طبيعى

ما نبايد ترديد كنيم كه آنچه به عنوان دانش در 
ميان ما بوده، معناى دقيق دانستن و علم را به ما 
تعليم نداده است. اين ممكن است كه در برخى از 
شعب دانش، ما با آن مفهوِم از علم مى توانستيم 
به دركى نائل شــويم، اما و شايد به خاطر خلط 
حوزه هــاى مختلــف دانش و اســتفاده از نوعى 
متد فهم در رشــته اى كه به كار رشته هاى ديگر 
نمى آمده، دقيقاً، زمينه ركود علمى خود را فراهم 
كرده ايم. ما مى پذيريم كه برخى از معارف، ممكن 
است با روش هاى عقلى يا عرفانى درك شود، اما 
با تسرى اين روش ها به همه علوم و دانش ها بويژه 
دانش طبيعى، سبب بازماندگى خود از كاروان علم 

شده ايم.

 خطر مبانى كهنه و روش هاى قديمى
تسلط روش هاى فلسفى و عرفانى و دينى بر همه 
ابعــاد دانش خواهى ما و خلــط آن ها با يكديگر، 
عامل مهمى در اين بوده كه ما از درك درســت 
علمى طبيعت وامانده ايم و هيچ گاه نتوانســتيم 
به درستى ســؤال طرح كرده و جواب دهيم. اين 
مشــكل را همچنان، هم ما و هم بسيارى از اقوام 

داريم. 
اين در حالى اســت كه در غــرب، خالص كردن 
برخى از زمينه ها از روش هايى كه به نادرستى در 
آن ها به كار گرفته مى شــد، زمينه را براى نوعى 
انقالب علمى فراهم كرد. آيا ما انكار مى كنيم كه 
در آنجــا نوعى انقالب علمى رخ داده كه در ميان 
ما رخ نداده يا هنوز در اين باره ترديد داريم و فكر 

مى كنيم دست باال را داريم؟ 
زمانى، كسى گفته بود ما هزاران كتاب در پزشكى 
داريم! اما بايد گفت، چه ســود كه هيچ گاه، يك 
سؤال و جواب درست در آن ها مطرح نشد و همه 
فرو ريخت و بايد مى ريخت. ما زير چتر متدهاى 
غلط در فهــم، در جا مى زديم، اما مرتب با همان 
مبانى كهنه و پاسخ هاى قديمى كتاب مى نوشتيم. 

 حاكميت بالمنازع تفكر صدرايى
اين چند روز، به مناســبتى، دوســت و اســتاد 
ارجمند، جناب محقق دامــاد، مرا به عبارتى در 
تفسير مالصدرا رهنمون شدند. عبارتى كه بسيار 
هشــداردهنده بود. ما آگاهيم كه تفكر فلسفى 
صدرايى، سه-چهار قرن است كه بر تفكر عمومى 
دينى و طبيعى ما حاكم اســت. فلسفه صدرايى، 

نگاه ما را به هستى در همه ابعاد آن شكل تازه اى 
داد. بدانيم كه در غياب تفكر و انديشــه درست، 
هميشه جايگزينى هست كه شما را قانع مى كند، 

يا مجبوريد قانع شويد و براى آرام كردن خود به 
آن افتخار كنيد. تفكر صدرايى چنين بود.

به نظرم، اين تســلط، نقــش مهمى در تخريب 
معناى علم داشــت و مــا را در امتــداد هزاران 
ســال، در قانع شدن، به همان سرمايه هاى كهن 
عقل گرايانه يونانــى در هر دو بعد عقل بحثى و 
شهودى، پيش برد و زمينه نوعى انقالب فكرى و 

علمى را از دست ما گرفت. 
مالصــدرا در آن عبارت مى گويد، بــه باورهاى 
عرفانى خود، حتــى بيش از روش هاى قرآنى در 
اثبات «رســالت» پايبند است: «بدان كه ايمان به 
خدا و رســول و آياتش، نزد عرفــا و اهل يقين، 
چيزى نيســت كه با «نظــر» در «معجزه و خرق 
عادت هايى» كــه انبيا انجام داده اند، به دســت 
آيد. من به آنچه پيامبر مــا محمد(ص) آورده و 

به صداقت موســى ايمــان دارم، اما نه به خاطر 
شق القمر، يا اژدها شدن عصاى موسى، بلكه به 
«عالمات الهــى و الهامات ربانى در قلب كه هيچ 
شــائبه و ترديدى در آن نيست و شبهه اى در آن 

ورود نمى يابد».

 كناره گيرى از روش هاى حسى
در اين عبارت و دنباله آن، رســماً «نظر»، نوعى 
شــناخت حســى از معجزات انبيا كه در روش 
قرآنــى ابزار اثبات نبوت اســت كنار گذاشــته 
مى شــود. منازعه با مالصدرا بر سر اين مطلب و 
آنچه بعد از اين مى گويد كه اين روش ها در اثبات 
نبوت، التباس زا و محل ترديد و شــبهه است را 
به متكلمين وامى گذاريم، امــا از زاويه ديد اين 
يادداشــت، تأكيد مى كنيــم، در اين نگاه، وقتى 
«نظر» و نگاه حسى و طبعاً استدالل هاى منبعث 
از آن در عقل، بى اعتبار شــناخته شده و روش 
شهودى در اثبات گزاره هاى دينى در پيش گرفته 
مى شود، پيداســت كه اين تفكر، هيچ اعتبارى 

براى حواس قائل نيست.
البته بنده واقفم كه صــدرا در جا هاى ديگر، در 
بحث از علم، از شناخت حسى هم ياد مى كند و 
مطابق روش مرسوم در مبحث علم پيش مى رود، 
اما همانجا و موارد ديگر، به تفصيل عليه معرفت 
حسى سخن مى گويد و در واقع، تنها ممّرى را كه 
از آن دانش طبيعى مى خيزد به تقابل با الهامات 
قلبــى و واردات ربوبى قــرار داده و در چارچوب 

روش عرفانى، معرفت حسى را له مى كند.
 

 نگاه افالطونى به علوم طبيعى
روشن اســت كه معرفت حسى، خود در معرض 
ترديد هاى جدى معرفتى است، اما در عمل، آنچه 
غرب را از ورطه فلسفه بافى هاى قرون وسطايى 
در علم نجات داد، همين تالش هايى بود كه كانت 
و هيوم و ديگران كردند و ذهن دانشمندان علوم 
طبيعى را از آن روش هاى عمدتاً نامفهوم نجات 

دادند.
همين حركت هم صدها ســال طول كشــيد تا 
پذيرفته و نيم بند نهادينه شــد و اما ما همچنان 
اســطوره هاى يونانى و زبان شهودى افالطونى و 
نوافالطونى را در تفكر و حوزه هاى مختلف علوم 
تجربى نگاه داشــته ايم و بــا باورهاى صدرايى و 
معرفت شناســانه وى، كه هيچ نوع اعتمادى به 
معرفت حسى ندارد، بيش از پيش راه را بر خود 
بسته ايم. ما هنوز شــيفته آن پارادايم هستيم و 
حاضــر به دل كندن از آن نيســتيم و نخواهيم

 بود.

برش

ما همچنــان اســطوره هاى يونانى 
و  افالطونــى  شــهودى  زبــان  و 
نوافالطونى را در تفكر و حوزه هاى 
مختلف علوم تجربى نگاه داشته ايم 
و با باورهــاى صدرايى و معرفت 
شناسانه وى، كه هيچ نوع اعتمادى 
به معرفت حســى ندارد، بيش از 

پيش راه را بر خود بسته ايم

معارف

نوشتارى از حجت االسالم رسول جعفريان، رئيس كتابخانه تخصصى تاريخ اسالم و ايران

ضربه اكتفا به تفكر صدرايى  بر علوم طبيعى



در هفته دوازدهم ليگ برتر اتفاق افتاد
ادامه پيش روى سپاهان و تراكتور

ورزش: هفته دوازدهم ليگ برتر عصر ديروز در شــهرهاى مختلف پيگيرى 
شد كه در مهم ترين بازى تراكتورســازى در بازى هجومى چهار بر يك تيم 
ذوب آهن را در تبريز شكست داد و به پيشروى خود ادامه داد.نساجى مازندران 
هم دو بر صفر استقالل خوزستان بخت برگشته را پشت سر گذاشت. پيكان 
هم در بازى عجيب سه بر صفر مغلوب پارس جنوبى شد. در آخرين بازى هم 

سپاهان در ادامه روند خوب خود موفق شد سه بر صفر بر سايپا پيروز شود.

برانكو: تيم 200 درصدى خواهيم بود
ورزش:سرمربى پرسپوليس مى گويد ضعف اين تيم به دليل غيبت بازيكنان 
تنها يك تئورى اســت. برانكو ادامه داد: بازى در فينال، افتخار بزرگى است. 
شايد به نظر برسد كه ما تحت فشار هستيم اما قلب ما پر از اميد است. افتخار 
مى كنيم كه در خانه اين بازى را برگزار مى كنيم و به جرات مى توانم بگويم اين 
مسابقه، بزرگترين مسابقه 30 سال اخير است كه در تهران برگزار مى شود. 
انتظار داريم تا افتخارى براى پرسپوليس باشيم. وى گفت: نيمه اول را پشت سر 
گذاشتيم و اكنون كاشيما يك اميدوارى دارد. ما موقعيت هاى سختى مقابل 
الدوحيل و السد پشت سر گذاشتيم و اطمينان دارم كه بازيكنانم با دويست 
درصد توان، زحمت مى كشند و تالش خواهند كرد. به آنها اطمينان كامل دارم 
و انتظار دارم كه فردا شب ما باشد.در تيم ما سيامك نعمتى محروم و عاليشاه 

مصدوم است و از نظر تئورى ما ضعيف تر هستيم.

پيروزى فرش آرا در خانه 
ورزش: هفته دوازدهم ليگ برتر فوتسال ديروز انجام شد و فرش آرا موفق شد 
به يك پيروزى مهم داخل خانه دست پيدا كند و اهوراى بهبهان را سه بر يك 

شكست دهد. در ساير ديدارها نتايج زير به دست آمد
پارسيان شهر قدس  3 - 3  شهردارى ساوه  

مس سونگون  2 - 1  ارژن شيراز  
آذرخش بندرعباس  5 - 3  شهروند سارى  
گيتى پسند   4 - 1  سوهان محمد سيما قم  

مقاومت قرچك  5 - 1  مقاومت البرز  
3 - 6  حفارى اهواز سن ايچ ساوه  

تغيير سازوكار پلى آف ليگ برتر فوتسال
ورزش:  ليگ برتر فوتسال امسال براى اولين بار است به صورت پلى آفى برگزار 
مى شود و سازوكار مرحله حذفى مسابقات كه بعد از گذشت نيم فصل اول از سوى 
كميته فوتسال اعالم شده بود، انتقادهاى بســيارى را در پى داشت. از همين رو 
كميته فوتسال و سازمان ليگ در پى اعتراض هاى باشگاه ها دست به كار شده 
و برخى از ايرادها را برطرف كردند. يكى از موارد مورد نقد، احتمال برخورد تيم 
اول و دوم ليگ در مرحله نيمه نهايى پلى آف بود. در اصالحيه آيين نامه مسابقات، 
تيم هاى اول و دوم تنها در فينال به هم خواهند رسيد. به اين ترتيب در مرحله 
نيمه نهايى نيز برنده بازى تيم هاى اول و هشتم با برنده بازى تيم هاى چهارم و پنجم 
بازى كرده و برنده بازى تيم هاى دوم و هفتم با برنده بازى تيم هاى سوم و ششم 
مصاف خواهد كرد. نحوه انتخاب ميزبان و ميهمان در بازى فينال نيز براساس رتبه 
دو تيم در جدول رده بندى انجام خواهد شد و تيمى كه رتبه بهترى داشته باشد در 

بازى رفت، ميهمان و در بازى برگشت ميزبان خواهد بود.

پروين جام قهرمانى را روى سكو مى گذارد
ورزش: على پروين از سوى باشگاه پرسپوليس به كميته برگزارى مسابقات 
معرفى شد تا جام قهرمانى مسابقات را به داخل زمين برده و به روى جايگاه 
ويژه منتقل كند.در بازى رفت، زيكو اين كار را در ورزشگاه كاشيما ساكر انجام 
داد، اما اهميت اين حركت در ورزشگاه آزادى از آن جهت است كه بخشى از 

مراسم و تشريفات در روز اهداى جام به حساب مى آيد.

رسن: مى خواهيم اين جام
 در تاريخ پرسپوليس بماند

ورزش:  هافبك عراقى پرســپوليس در مصاحبه با سايت AFC گفت: ما از 
نتيجه بازى رفت اصال راضى نيستيم چون حداقل مى توانستيم يك تساوى 
بگيريم. مــا در نيمه اول بازى خيلــى خوبى انجام داديم ولــى در نيمه دوم 
اشتباهاتى را مرتكب شديم كه به واسطه اين اشتباهات دو گل خورديم. نتيجه 

بازى رفت ما باعث شده تا در بازى برگشت در خانه تحت فشار زيادى باشيم.
وى افزود: رسيدن به فينال خودش براى ما دستاورد بزرگى است. با توجه به 
اتفاقاتى كه در باشگاه پرسپوليس افتاد و همچنين از ناحيه مالى ما از تيم هاى 
ژاپنى، اماراتى و يا قطرى قوى تر نيستيم اما مى خواهيم كه به باالترين مكان 

برسيم و اين جام را فتح كنيم تا در تاريخ باشگاه پرسپوليس بماند.

سهميه فوتبال ايران 3+1 شد
ورزش:  رئيس فدراسيون فوتبال گفت:امسال براى فوتبال ما سال ركورد بود. 
عالوه بر اينكه اميدواريم امروز قهرمان شــويم سهميه مسابقات باشگاه هاى 
آسيا براى ايران 3+1 شد كه خبر بســيار خوبى است. مهدى تاج همچنين با 
اشاره به كار اســتثنايى صورت گرفته در ورزشگاه آزادى گفت: بعد از بازى با 
السد ما نگران بوديم نتوانيم استاديوم را آماده كنيم اما با جلسه هماهنگى كه 
وزير ورزش و جوانان گذاشت روند كارها تسريع شد و به خوبى پيش رفت. وى 
ادامه داد: تمام موارد درخواســتى AFC از جمله بازسازى كامل VVIP و 
VIP انجام شد. رنگ آميزى ورزشگاه، درب ورودى و گيت هاى ورودى كامال 
نوسازى شد. قبال هر 10 ثانيه يك نفر از گيت رد مى شد اما االن هر ثانيه دو 
نفر از گيت عبور مى كنند كه اتفاق بسيار مهمى است كه 20 سال منتظرش 
بوديم.وضعيت صوت و نور ورزشگاه هم بهبود بسيار خوبى پيدا كرده و صدا و 

سيما هم با 20 دوربين بازى را پوشش خواهند داد.

بخاطر داماش
فيفا فدراسيون را تهديد كرد

تسنيم: فيفا در نامه اى به فدراسيون فوتبال ايران درباره انحالل باشگاه داماش 
گيالن توضيح خواست. فدراسيون فوتبال ايران چند سال پيش در نامه اى به 
فدراسيون جهانى فوتبال (فيفا)، اعالم كرد كه باشگاه داماش گيالن به صورت 
كامل منحل شده و ديگر وجود خارجى ندارد. فدراسيون فوتبال درباره ماجراى 
بدهى اين باشــگاه به فيفا چنين موضوعى را اطالع داد. بــا اين حال فيفا به 
تازگى نامه اى به فدراسيون فوتبال ايران ارسال و با توجه به حضور تيم فوتبال 
«داماش گيالنيان» در مسابقات ليگ و جام حذفى خواستار توضيح فدراسيون 
فوتبال ايران در اين باره شده اســت. فيفا اعالم و تهديد كرده در صورتى كه 
فدراسيون ايران قصد فريب فيفا را داشــته و توضيحات قانع كننده اى ندهد 
جريمه  19 هزار فرانك سوئيس در انتظار سازمان ليگ فوتبال ايران خواهد 

بود چرا كه سازمان ليگ متولى برگزارى بازى هاست.

ركورد شكنى سرخ ها در فينال «آزادى»
ورزش: تيم فوتبال پرسپوليس، از ساعت 18:30 امروزبايد در ديدار برگشت 
فينال ليگ قهرمانان آسيا در ورزشگاه آزادى از كاشيما آنتلرز ژاپن ميزبانى 
كند. كنفدراسيون فوتبال آســيا گزارش داده است براى اين بازى 78 هزار و 
116 بليت فروخته شده است كه اين تعداد براى مسابقه فينال ليگ قهرمانان 
يك ركورد شكنى به حســاب مى آيد. قبل از اين مسابقه، درسال 2014 اين 
ركورد در اختيار هواداران الهالل عربستان بود كه در بازى فينال سال 2014 
برابر وسترن سيدنى اســتراليا 63 هزار و 763 بليت خريدارى كردند. شيخ 
سلمان، رئيس AFC در اين باره مى گويد: خيلى خوب است كه اين ركورد 
ثبت مى شــود. اين براى AFC يك افتخار محسوب مى شــود. اين نشان 

پيشرفت كنفدراسيون فوتبال آسيا در سال هاى اخير است.

پاكدامن: در اردوى مشترك با روسيه 
به اوج آمادگى مى رسيم

ايسنا: على پاكدامن گفت: اميدوارم در پنج روز اردوى مشترك با 
روس ها بتوانيم در اوج آمادگى در جام جهانى رقابت كنيم.

على پاكدامن، ملى پوش تيم ملى شمشير بازى اسلحه سابر گفت: 
اردوهاى ما تا روز گذشــته به مدت ســه هفته و به صورت روزانه 
برگزار شــد. پيش از آن نيز در اردوى نخســت به مدت سه هفته 
تمرين كرديم.   به مدت چهار روز اســتراحت خواهيم داشــت و 
سپس با شروع دوباره تمرينات آماده حضور در جام جهانى الجزاير 

خواهيم شد.
وى گفت: شرايط من بسيار خوب است و كامًال آماده حضور در جام 
جهانى هستم. اميدوارم در پنج روز اردوى مشترك با روس ها بتوانم 
در اوج آمادگى در جام جهانى رقابت كنم. و  در حال حاضر عالوه بر 
من، مجتبى عابدينى، محمد رهبرى، محمد فتوحى، فرزاد باهر و 

چند نفر از بازيكنان تيم ملى جوانان در اردو هستند.
وى گفت: خوشبختانه عابدينى كه چند ســال كاپيتان تيم ملى 
بوده است دوباره به تمرينات بازگشته است اما متاسفانه در حين 
تمرينات از ناحيه پا دچار آسيب ديدگى شد و تصميم گرفت تا در 
جام جهانى الجزاير شــركت نكند و به مداواى پايش بپردازد و ان 

شاءاهللا پس از بهبودى كامل باز هم او را در تيم ملى خواهيم ديد.

شكست ياران معروف
A در جدال ايرانى هاى سرى 

ورزش: در آخرين ديدار هفته ششم ليگ واليبال سرى A ايتاليا 
تيم سيه نا در حضور ســعيد معروف برابر ميزبانش ورونا شكست 

خورد.
 در آخرين ديدار از هفته ششــم ليگ واليبال ايتاليا، سرى A تيم 
سيه نا كه ســعيد معروف را در تركيبش داشــت در حالى ميزبان 
ورونا بود كه اين تيم محمد جواد معنوى نژاد و مرتضى شريفى را 
در اختيار دارد كه در پايان اين بازى طوالنى اين شاگردان گربيچ 
بودند كه توانستند با نتيجه سه بر دو برابر ميزبان به پيروزى برسند 
تا روزهاى سخت سيه نا با خوان سيچلو همچنان ادامه داشته باشد.
در اين ديدار كه ياران معروف براى خــروج از بحران نياز مبرم به 
پيروزى داشتند تمام توانشان را به كار گرفتند تا در برابر ستاره هاى 
جوان ورونا بتوانند اولين بردشان را جشــن بگيرند اما بازى را  به 
ميهمانشان باختند. در ســوى ديگر ورونا با كسب سومين بردش 
8 امتيازى شد و به رده هشــتم صعود كرد. همچنين محمد جواد 
معنوى نژاد شب درخشانى را ســپرى كرد و موفق شد 14 امتياز 
براى تيمش كســب كند تا در كنار 5 امتياز مرتضى شــريفى از 

ستون هاى پيروزى ورونا باشند.

جبار قوچان نژاد: مجبور شديم
 از موسوى استفاده كنيم

مهر: سرمربى تيم واليبال پيام خراســان تاكيد كرد مجبور شده 
است از سيدمحمد موسوى در تركيب تيمش استفاده كند.

جبار قوچان نژاد گفت: تيم ما در رقابت هاى ليگ مدعى نيست چرا 
كه بسيار دير بسته شد، بازى تداركاتى و دوران آماده سازى نداشت 
و در سطح پايينى از هماهنگى گروهى قرار داشت اما به لطف خدا 
و همت بازيكنان نتايج خوبى كسب كرد. در حال حاضر نيز توقعى 
از تيم نداريم و تنها مى خواهيم بازى به بازى بهتر شويم و واليبال 
خوبى را ارائه دهيــم. اميدوارم در ادامه بــه هماهنگى بيش ترى 

دست يابيم.
وى گفت: سيد محمد موسوى را در اختيار داريم اما او از آمادگى 
جسمانى كمى فاصله دارد، دست به توپ نداشته و مصدوميتى از 
ناحيه پا دارد. قرار بود از موسوى در نيم فصل دوم استفاده كنيم اما 
مجبوريم چرا كه يار كم داريم. با موسوى صحبت كرديم كه خيلى 

به خود فشار نياورد و با 60 ظرفيت بازى كند.
وى گفت: بازى با اروميــه در خانه حريف اســت، على رغم تمام 
مشكالتى كه اروميه دارد اما باز هم تيم شــهردارى اروميه است 
و بايد با دقت، تمركز و محتاط مقابل اين تيم بازى كرد. اميدوارم 

دست پر از اروميه خارج شويم.

ضد حمله
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گتوزو: با تمام توان مقابل يووه مى ايستيم
ورزش: سرمربى ميالن پس از تساوى 1-1 تيمش مقابل بتيس مدعى شد با وجود مصدوميت 
تعداد زيادى از بازيكنانش، روى بازيكنانى كه برايش باقى مانده اند براى بازى با يووه حساب 
مى كند. جنارو گتوزو مى گويد: «نيازى نيست كه به اين موضوع فكر كنيم، با بازيكنانى كه در 
اختيارم هستند وارد اين جنگ خواهيم شد. مصدوميت موساكيو جدى نيست و با شخصيتى 
كه از او مى شناسم، تمام تالشش را مى كند تا در اين بازى حضور داشته باشد. چالهان اغلو نيز 
دچار ضرب ديدگى شده و بايد ببينيم چه خواهد شد.  جدا از ايتاليا، يوونتوس يكى از بهترين 
تيم هاى اروپاست ولى ما سرجايمان نمى نشــينيم تا گريه كنيم! با تمام قدرت مقابلشان قرار 

خواهيم گرفت.»

انريكه: راموس الگويى براى تمامى بازيكنان است
ورزش: سرمربى تيم ملى اسپانيا معتقد است كه سرخيو راموس با وجود انتقادات 
و حتى هو شدن توســط هواداران رئال، بازيكن ويژه اى است و الگويى براى ديگر 
بازيكنان به حساب مى آيد. لوئيس انريكه مى گويد: «در مورد راموس بايد بگويم كه 
او به سوت ها عادت دارد. بازيكنان بايد براى هر شرايطى كه ممكن است پيش رويشان 
قرار بگيرد، آماده باشــند. او بازيكن خاص و ويژه اى است. او با تيم ملى كشورش و 
همينطور باشگاهش همه جام ها را برده است. به نظرم بازيكن خاصى است و رهبرى 

براى تيم. او يك الگو براى ديگر بازيكنان است.»

آلگرى: حركت مورينيو اشتباه بود
ورزش: حركات تحريك كننده مورينيو پس از پيروزى يونايتد برابر يوونتوس با اعتراضات 
شديد هواداران يووه همراه شــد. يكى از منتقدين آن حركت آلگرى سرمربى يوونتوس 
است. او در اين خصوص مى گويد: اگر من جاى او بودم، زودتر زمين را ترك مى كردم تا 
چنين واكنشى را نداشته باشم. نحوه خوشحالى او اشتباه بود. دليلى براى نگرانى وجود 
ندارد. ما با 9 امتياز در صدر قرار داريم. بايد از اين ديدار درس گرفت و در ديدارهاى بعد 
لغزش نداشت. ديدارهاى قبلى منچستر يونايتد را هم نگاه كرده بودم. آن ها هشتاد دقيقه 

خوب بازى نمى كنند اما در نهايت پيروز مى شوند. 

دشان: امباپه مى تواند كارهاى استثنايى انجام دهد
ورزش: سرمربى تيم ملى فرانسه به تمجيد از كيليان امباپه پس از شروع فوق العاده او در 
فصل جديد پرداخت. ديديه دشان مى گويد: «كيليان مى تواند كارهاى فوق العاده انجام 
دهد. به آمارش نگاه كنيد، به گل هايى كه با باشگاهش مى زند نگاه كنيد. او همچنين پاس 
گل هم مى دهد. او بازيكن جوانى اســت كه در حال حاضر خيلى خوب كار كرده است و 
درخواستى هم از كســى ندارد. او رهبر حمالت پارى سن ژرمن و البته تيم ملى فرانسه 
است. ولى او تالشى نمى كند كه فضا را باز كند، اين كار را به صورت ذاتى انجام مى دهد. 

به نظرم هنوز جاى پيشرفت دارد و اين فوق العاده است.»

ليگ اروپا 
 بايرلوركوزن 1 -  0 زوريخ

 لودوگورتس 0 - 0 آ.ا.ك الرناكا
 روزنبرگ 2 - 5  سالزبورگ

 سلتيك 2 - 1  اليپزيش
 بوردو 1 - 1  زنيت

 اسالويا پراگ 0 - 0  كپنهاگن
 فنرباغچه 2 - 0 اندرلخت

 ديناموزاگرب 3  - 1 اسپارتاك ترناوا
 ورسكال 0 - 1  قره باغ

 آرسنال 0 - 0 اسپورتينگ 
 بتيس 1 - 1 آث ميالن

 المپياكوس 5 - 1 دودالنژ
 اسپارتاك 4 - 3 گالسكو رنجرز

 راپيد وين 0 - 0 ويارئال
 آپولون 2 - 3 فرانكفورت

 التزيو 2 - 1  مارسى
 مالمو 1 - 1 سارپسبرگ
 خنك 1 - 1 بشيكتاش

 كراسنودار 2 - 1 استاندارد ليژ
 آكيسار بلديه اسپور 2 - 3 سويا
 آستانه 2 - 1 باوميت يابلونتس
 ديناموكيف اوكراين 3 - 1 رن

 باته بوريسوف 0 - 1  چلسى
 ويدئوتون 1 - 0 پائوك

ميز نتايج

شنبه 19 آبان فينال ليگ قهرمانان آسيا
 پرسپوليس - كاشيما آنتلرز

 ساعت: 18:30 زنده از شبكه سه

ورزش در سيما

ورزش : تاكيد مسعود ســلطانى فر مبنى بر كناره گيرى روساى 
بازنشسته فدراسيون هاى ورزشى با مقاومت اعضاى هيئت رئيسه 
فدراســيون فوتبال رو به رو شد به شــكلى كه على كفاشيان در 
مصاحبه اى به شكلى نامحســوس مديران وزارت را تهديد كرد 
اگر به اين موضوع اصرار كنند خطر تعليق فوتبال ايران را تهديد 

خواهد كرد.
 با اين وجود مســئوالن وزارت ورزش و جوانــان به خداحافظى 
تاج اصرار داشتند تا اينكه روز دوشــنبه نامه اى از سوى دبيركل 

فدراسيون جهانى فوتبال به محمدرضا ساكت رسيد و از فدراسيون 
فوتبال خواسته شد هر چه سريعتر نســبت به فشارهاى موجود 
براى كنار رفتن مهدى تاج گزارشــى دقيق به اين فدراســيون 

جهانى ارسال شود.
همزمان با انتشــار خبر نامه فيفا، برخى منتقدان اين مسئله را به 
مالقات اخير مهدى تاج و اينفانتينو  ارتباط دادند و مدعى شدند 
گزارش هاى اوليه از داخل به دست فيفا رسيده است، با انعكاس 
اين مطلب در رسانه هاى خبرى و پوشش ارسال اين نامه در برنامه 
تلويزيونى 90 بازتاب ها و واكنش ها به شكل قابل توجهى افزايش 

يافت تا چالش بر سر كنار رفتن مهدى تاج به اوج برسد.
افزايش حاشيه هاى مرتبط با اين مسئله، سبب شد هيئت رئيسه 
فدراسيون فوتبال با رئيس و نايب رئيس اول مجلس در بهارستان 
مالقات داشته باشــند تا شــايد راهكارى براى جلوگيرى از يك 
چالش بين المللى پيدا شــود اما خروجى جلسه على الريجانى و 
على مطهرى با هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال براى مهدى تاج و 
همكارانش خوشايند نبود، به اين دليل كه رئيس مجلس صراحتا 
در اين نشست تاكيد كرد قانون ممنوعيت  فعاليت بازنشستگان 
شامل حال رئيس فدراسيون فوتبال هم مى شود و قانون استثنايى 

براى فوتبال قائل نشده است.
موضع گيرى على الريجانى با اســتقبال مسئوالن وزارت ورزش 

و جوانان رو به رو شــد تا مقدمات بركنارى آقاى رئيس به صورت 
رسمى مهيا شود اما تهديد به تعليق و حساس شدن فيفا به اتفاقات 
داخلى از سوى مهدى تاج به رئيس مجلس گوشزد شد به همين 
خاطر قرار شد اين مسئله در كميته تدوين مقررات مجلس شوراى 
اسالمى بررسى شود تا راه حلى براى تبعات احتمالى در نظر گرفته 

شود با اين شرط كه قانون عينا به درستى اجرا شود.
اما واكنش مهدى تاج پس از اين نشست كامال محتاطانه و محافظه 
كارانه بــود، وى در اين ارتباط گفت: من تاكيــد دارم كه در برابر 

قانون همه يكسان هستند و بايد قانون اجرا شود اما مسئله اى كه 
بايد در نظر گرفته شود اين است كه اساسنامه فدراسيون فوتبال 
كه در هيئت دولت به تصويب رسيده در بند اولش آمده است كه 
فدراســيون فوتبال نهادى غير دولتى و خصوصى است به همين 
دليل دخالت دولت در اين مسئله به هيچ وجه پذيرفتنى نيست 
اما نكته اى كه آقاى الريجانى به آن اشاره داشتند اين بود كه براى 
مجلس فدراسيون فوتبال يك فدراسيون آماتور و غير حرفه اى به 
حساب مى آيد كه اين مسئله باعث مى شود فدراسيون فوتبال هم 
شامل حال اين قانون شود البته ايشــان قول دادند كه موضوع را 
به صورت جدى بررســى كنند تا خطرى فوتبال ايران را از سوى 

نهادهاى بين المللى تهديد نكند.
با اين تفاسير اصرار وزارت ورزش و دولت مبنى بر كنار رفتن مهدى 
تاج و حساسيت هاى موجود نزد فيفا و كنفدراسيون فوتبال مى 
تواند فوتبال ايران را براى دومين بــار با خطر تعليق رو به رو كند 
مگر اين كه مجمع  عمومى فدراســيون فوتبال پيش از اين اتفاق 
تشكيل شــود و موضوع ممنوعيت فعاليت مدير بازنشسته را در 
هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال تصويب كند تا محدوديتى براى 
كنار رفتن مهدى تاج وجود نداشته باشد اما نكته اينجاست كه آيا 
مجمع فدراسيون كه كامال با مهدى تاج هماهنگ است به انجام 

چنين كارى رضايت خواهد داد يا ....

ورزش : سازمان ليگ فدراسيون فوتبال در اقدامى غير قابل انتظار 
روز سه شنبه با انتشار خبرى مدعى شد كه به دليل برگزارى ديدار 
برگشت فينال ليگ قهرمانان آسيا ميان پرسپوليس و كاشيما ديدار 
استقالل تهران و پديده مشهد لغو شد! مسئوالن سازمان ليگ علت 
اخذ چنين تصميمى را درخواست نيروى انتظامى و شوراى تامين 
استان تهران عنوان كردند و مدعى شدند دستگاه هاى امنيتى و 
انتظامى اعالم كردند به دليل برگزارى بازى فينال بهتر است اين 

مسابقه به زمان ديگرى موكول شود.

اخذ چنين تصميمى از سوى سازمان ليگ و طرح چنين بهانه اى 
با واكنش تند مســئوالن پديده و منتقدان فوتبال ايران رو به رو 
شد. مديران پديده با اشاره به بهانه دم دستى سازمان ليگ تاكيد 
كردند سازمان ليگ با اين كار اقتدار نيروى انتظامى و دستگاه هاى 

انتظامى را زير سوال برده است!
پس از مصاحبه تند مديران باشگاه پديده ، استاندار خراسان رضوى 
هم به اين مسئله واكنش نشان داد و خواستار پيگيرى ماجرا شد، 
ورود استاندار خراسان سبب شــد ساير مديران سياسى خراسان 
رضوى از جمله نمايندگان مجلس مشــهد و خراسان هم به اين 

مسئله اعتراض كنند تا ماجرا به يك چالش بزرگ تبديل شود.
اما نكته جالب توجه اين بود كه مديران سازمان ليگ بدون توجه 
به اعتراض ها اين ماجرا را زير سيبيلى رد كردند تا به اين ترتيب 
استقالل بحران زده را از يك بازى سخت و طاقت فرسا نجات دهند 
تا شائبه حمايت نامحسوس ســازمان ليگ و فدراسيون فوتبال 
در محافل خبرى به راه بيفتد! ســكوت مسئوالن سازمان ليگ با 
انتقادهاى صريح منتقدان رو به رو شد تا بهاروند و سعيد فتاحى در 

مضان اتهام حمايت از استقالل قرار گيرند.
اما ماجرا زمانى به اوج حساسيت خود رسيد كه برخى منابع خبرى 
مدعى شدند كه اين تصميم به واســطه دخالت وزارت ورزش و 
جوانان اخذ شــده اســت به همين دليل مديران ســازمان ليگ 

راى به لغو ديدار اســتقالل – پديده داده اند. از قرار معلوم فشار 
هواداران استقالل به وزارت ورزش و جوانان و شائبه حمايت آنها 
از تيم فوتبال پرسپوليس سبب شده  كه آنها از مسئوالن سازمان 
ليگ بخواهند اين ديدار را به تعويق بيندازند تا استقالل زير فشار 
مقابل صدرنشين به ميدان نرود،به همين دليل اين تصميم گرفته 
شــد تا تيم يحيى گل محمدى قربانى تصميم مسئوالن وزارت 

ورزش شود.
اين شائبه با مصاحبه قائم مقام باشــگاه پديده رنگ و بوى جدى 

به خود گرفت؛ قائم مقام باشگاه پديده با انتقاد از وزارت ورزش و 
جوانان گفت: باوركردنى نيست كه نيروى انتظامى چنين موضوعى 
را مطرح كرده باشد. از مسئوالن سازمان ليگ درخواست مى كنم در 
راستاى شفاف سازى، نامه مكتوب نيروى انتظامى در اين خصوص 
را رسانه اى كنند. وزارت ورزش و جوانان چرا براى خارج كردن يك 

تيم از بحران، پديده صدرنشين را وارد بحران مى كند؟
سرآسيايى تصريح كرد: با وجود همه مشكالت ريز و درشتى كه 
داريم در صدر جدول ليگ برتر قرار گرفته ايم، از سال ها قبل بارها 
گفتيم كه جنگ نابرابرى در فوتبال ايران وجود دارد. اگر قرار است 
آپشن هاى خاص براى تيمى پرطرفدار باشد و تيم هاى شهرستانى 
حتى از حق طبيعى خودشان هم محروم باشند، ديگر چرا ليگ برتر 
برگزار مى كنيم؟ در بزرگى سرخابى  هاى پايتخت شكى نيست اما 

نبايد حق بقيه خورده شود تا تيمى از بحران درآيد.
سرآســيايى در ادامه گفت: اجازه بدهيد باور نكنيم كه نيروى 
انتظامى كشــورمان از برگــزارى دو ديــدار در دو روز عاجز 
است! تاريخ برگزارى ديدار برگشــت فينال آسيا از چه زمانى 
مشخص شده بود؟ از روزى كه پرســپوليس فيناليست شده تا 
امروز، چطور ممكن اســت نيروى انتظامى 2 روز به آغاز بازى 
اعالم كرد اين ديدار بايد لغو شود؟ يعنى اين يك ماه از برنامه 

سازمان ليگ مطلع نبودند؟

فيفا پاى كار آمد 
ماندن يا نماندن تاج؛مسئله اين است!

براى نجات استقالل از بحران 
سر «پديده » را بريدند!

سينا حسينى : روزى كه مشخص شد پرسپوليس در ورزشگاه 
آزادى بايد از تيم كاشيما ميزبانى كند تا سرنوشت قهرمان 
باشگاه هاى آسيا معلوم شود، بازرسان كنفدراسيون فوتبال 
آسيا با ارســال نامه اى به مديران فدراسيون فوتبال امكان 
برگزارى بازى برگشت فينال اين رقابت ها در ورزشگاه غير 
استاندارد آزادى را غير ممكن دانستند و تاكيد كردند چنانچه 
اين مشكالت برطرف شود ورزشگاه آزادى به عنوان ميزبان 
اين ديدار حساس انتخاب خواهد شــد در غير اين صورت 
بايســتى ورزشــگاه ديگرى به عنوان محل برگزارى بازى 

برگشت فينال ليگ قهرمانان آسيا معرفى شود.

*80 آيتم
اشكاالت فراوان ورزشگاه آزادى از مرز 80 آيتم عبور كرد تا 
بودجه اى هنگفت براى بازسازى ورزشگاه آزادى نياز باشد، 
با اين وجود مســئوالن وزارت ورزش و جوانان براى اينكه 
امتياز ميزبانى در بزرگترين ورزشگاه كشور را از دست ندهند 
با ارسال نامه اى به كنفدراســيون فوتبال آسيا اعالم كردند 

تا يازدهم آبان ماه مشــكالت موجود در ورزشگاه آزادى را 
برطرف خواهيم كرد.

البته اين اشكاالت قبال هم از سوى كنفدراسيون فوتبال آسيا 
به مديران فدراسيون پنج ستاره اعالم شده بود اما مسئوالن 
فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان هر بار به شكلى 
از زير بار برطرف كردن مشــكالت شانه خالى مى كردند اما 
اين بار به دليل اين كه تهديد كنفدراسيون فوتبال آسيا كامال 
جدى بود موضوع به صورت جدى در دستور كار مديران اين 

دو نهاد ورزشى قرار گرفت.
*بازى رسانه اى

همزمان با آماده سازى ورزشــگاه آزادى و استانداردسازى 
اين مجموعه ورزشى مسئوالن وزارت ورزش و جوانان بازى 
رســانه اى عجيبى را راه اندازى كردند تا از اين ميان بتوانند 
بهترين بهره بردارى تبليغاتــى را انجام دهند. گزارش هاى 
روزانه مازيار ناظمى مديركل روابط عمومى وزارت ورزش و 
جوانان و انتشار فيلم ها و تصاوير مربوط به بازسازى ورزشگاه 
به صورت لحظه اى و آنالين در شــبكه هــاى اجتماعى از 

سوى رسانه هاى نزديك به وزارتخانه منتشر مى شد تا اين 
اتفاق يك برگ برنده براى دســت اندركاران وزارتخانه نزد 

افكارعمومى به حساب آيد.
در كنار اين اتفاق عجيب حضور پر رنگ مســئوالن وزارت 
ورزش و جوانان در ورزشــگاه آزادى هم در نوع خود جالب 
توجه بود. مديــران وزارت ورزش و جوانان بــه اندازه تمام 
حضورهاى خود در سال هاى اخير در حوزه مديريت ورزش 
در دو هفته اخير به ورزشــگاه آزادى رفتند تــا به نوعى در 

جريان ريز اتفاقات بازسازى ورزشگاه قرار گيرند.
*تغييرات اساسى؟

اما پرسش كليدى و اساسى براى اهالى ورزش در اين مقطع 
اين است كه در ورزشگاه آزادى چه اتفاق خاصى رخ داده كه 
چنين جريان رســانه اى و تبليغاتى راه افتاده است؟ نصب 
گيت هاى ورودى، بازسازى جايگاه VIP ، بازسازى سرويس 
هاى بهداشــتى جايگاه، رنگ آميزى پله هاى اســتاديوم و 
تعويض صندلى هاى جايگاه خبرنــگاران و جايگاه CIP و 
رنگ آميزى تونل ورودى تيم ها به ورزشــگاه، تعمير مشعل 

ورزشگاه كه حاال قرار است به مناسبت فينال ليگ قهرمانان 
آسيا پس از چهل و اندى سال دوباره روشن شود اهم فعاليت 

هاى عمرانى صورت گرفته در ورزشگاه بوده است! 
به جز اين فعاليت ها گذاشتن گلدان مقابل ورودى اصلى و 
كشيدن ريســه هاى نورى كه تداعى گر رستوران هاى تازه 
تاسيس بود نيز در زمره فعاليت هاى انجام شده در ورزشگاه 
آزادى بود كه با افتخار در كارنامه وزارت ورزش و جوانان در 

جريان استانداردسازى آزادى به ثبت رسيد. 
*جابه جايى مرزهاى ذوق زدگى

حاال مسئله اين است كه مديران وزارت ورزش و جوانان اگر 
بنا بود استاديومى نظير آزادى را افتتاح كنند به چه ترتيبى 
فعاليت مى كردند. جا به جايى مرزهاى ذوق زدگى از بازسازى 
يك ورزشگاه ســالخورده و قديمى براى اين ديدار حساس 
و سرنوشت ســاز اين واقعيت را فاش كرد كه مديران وزارت 
ورزش و جوانان بيشتر از آنكه درگير فعاليت هاى زيرساختى 
باشند گرفتار بازى هاى تبليغاتى و رسانه اى شده اند! تا چنين 

وضعيتى در ورزش ايران در حوزه زير ساخت ها رقم بخورد! 

 فعاليت اصلى مسئوالن ورزش ايران قبل از فينال جام باشگاه هاى آسيا 

مانور رسانه اى در آزادى

ورزش: تنيس باز 32 ساله اسپانيايى هفته پيش از حضور در مسترز 
پاريس نيز كناره گيرى كرده بود و جايــگاه اول خود در رده بندى 

تنيس بازان مرد جهان را از دست داد .
با غيبت نادال از تورنمنت يك هفته اى «تور جهانى تنيس»، جان 
ايزنــر آمريكايى به جاى او در اين رقابت ها كه با شــركت هشــت 
تنيس باز برتر جهان برگزار مى شود،  حضور مى يابد. رافائل نادال كه 
تاكنون 17 بار قهرمان گرنداسلم شده، مى گويد االن زمان مناسبى 

است كه مچ پايش، جراحى شود و سالمتى  كاملش را بازيابد.
نادال در صفحه اينستاگرامش نوشت: «متأســفانه هفته پيش به 
دليل آسيب ديدگى شكم نتوانستم در مسترز پاريس شركت كنم. 
هنوز هم از اين ناحيه مشكل دارم و نمى توانم مسابقه بدهم. حاال كه 
نمى توانم در اين رقابت ها شــركت كنم، بهترين موقع است كه مچ 
پايم را هم عمل كنم. ُمچم مدتهاست كمى درد مى كند كه بايد در 
اتاق عمل درست شود. هر چند وقت يك بار هم دردش مرا حسابى 
اذيت مى كند. البته اگر آسيب مچ پايم نبود، نمى توانستم به خاطر 
مشكل شكم در مسابقات لندن شركت كنم. اميدوارم كه بتوانم با 

آمادگى كامل فصل جديد مسابقات تنيس را شروع كنم.»

*مسابقات بدشگون
با احتســاب اين رقابت ها نادال امســال ده تورنمنــت  را به دليل 
مصدوميت هاى مختلف از دست داده. او حدود دو ماه پيش هم در 
ميانه مسابقات اوپن آمريكا مصدوم شد و بيرون رفت و در ابتداى سال 
ميالدى جارى نيز در ميانه مسابقات اوپن استراليا، به دليلى مشابه 
از ميانه مسابقات كنار كشيد. هر دو تورنمنت مهم روى زمين هاى 
«هارد كورت» برگزار مى شد و حاال هم «رافا» از «تور جهانى تنيس» 
كه روى زمين هاى مشــابه برگزار مى شود، صرف نظر كرده. رافائل 
نادال سال گذشته هم بدون آمادگى كافى وارد مسابقات «تور جهانى 

تنيس» شد و فقط بعد از يك مسابقه، از اين رقابت ها كنار رفت.
امسال اين مســابقات از يكشــنبه بيســتم آبان برگزار مى شود. 
كناره گيرى اين تنيس باز اسپانيايى از اين تورنمنت به اين معنا است 
كه نواك جوكوويچ، سال ميالدى جارى را به عنوان مرد شماره يك 
تنيس جهان به پايان خواهد برد. اين براى پنجمين مرتبه است كه 
جوكوويچ فصل مسابقات حرفه اى تنيس را با جايگاه نخست به پايان 
مى رساند كه پيشتر فقط تنيس بازانى مثل راجر فدرر، جيمى كانرز و 

پيت سمپراس، موفق به انجام آن شده بودند.

اميرمحمد سلطانپور: تيم ها معموال قبل از اينكه پا به ورزشگاه 
اولدترافورد بگذارند بازنده بودند؛ اما اكنون تاريخ خود را در آن طرف 

شهر منچستر در ورزشگاه اتحاد تكرار مى كند.
مارك هيوز مهاجم سابق يونايتد مى گويد حتى زمانى كه در تونل 
منتظر ورود به ورزشگاه بوده در كنار خود بازيكنان حريف را مى ديده 

كه همانجا شكست را پذيرفته بودند. 
اين احساس درستى بود. در زمانى كه فرگوسن سرمربى شياطين 
سرخ بود تيم ها قبل از ورود به زمين چمن خود را بازنده مى دانستند 
و به اين اميد تالش مى كردند كه تا حد امكان از رقم خوردن نتيجه 

بد جلوگيرى كرده و آبروريزى نكنند.
تــازه هيوز در ســال 1995 منچســتر را ترك كرد و بســيارى از 
قدرتنمايى تيم فرگوســن را براى حدود دو دهــه نديد. ركوردى 

كه فرگوســن در كســب 
پيروزى هــاى پياپــى در 
اولدترافورد كســب كرد، 
19پيــروزى بــود كه بين 
اكتبــر 2010 تــا اكتبر 
2011 رقــم زد و ايــن در 
حالى بود كه از سال 2009 
به آن طــرف در 34بازى 
يونايتد فقط يك شكست 
را در خانه خــود متحمل 
شــده بود. البته يونايتد در 
بين دسامبر 1998 تا  مى 

2001 نيز در 45بازى بدون شكست بود و از نوامبر 1992 تا دسامبر 
1994 نيز اين ركورد را به 44بازى و فقط يك شكست رسانده بودند. 
اين اعداد و ارقام تنها يك تصوير ذهنى بهتر در مورد شــرايط آن 
زمان ورزشگاه خانگى يونايتد به شــما مى دهد اما نكته اصلى آن 

«احساس شكست ناپذيرى» بود كه تاكنون بى نظير مانده است.
بهترين تيم هاى تاريــخ، پايه اصلى خود را بــر قدرت كم نظير 
خانگى خود گذاشــته بودند؛ به عنوان مثال هايبورى ورزشگاه 
خانگى آرسنال بين سال هاى 1997 تا 2000 در 41بازى و در 
سال هاى 2003 تا 2005 در 46بازى تنها يك شكست را براى 

توپچى ها شاهد بود.
چلســى نيز در زمان مورينيو بــراى حريفان در اســتمفورد بريج 

يك كابوس بود و در 86بازى در ســال هاى 2004 تا 2008 بدون 
شكست بودند.

منچسترســيتى نيز در زمــان روبرتو مانچينى ركورد بيشــترين 
پيروزى پياپى خانگى در ليــگ برتر را با 19بازى شكســته اند. و 
اكنون با حضور پپ گوارديوال دقيقا همان قدرتى را در ورزشــگاه 
اتحاد پيدا كرده اند كه يونايتد در اولدترافورد در زمان فرگوســن، 
چلسى در اســتمفوردبريج در زمان مورينيو و آرسنال در هايبورى 
در زمان آرسن ونگر داشت. بعد از شكســت خانگى مقابل چلسى 
در اولين فصل حضور گوارديوال، آن هــا در 37بازى بعدى خود در 
ليگ برتر تنها يك بار ديگر مغلوب شــده و فقط شــش بار متوقف 
شــده اند. در اين مدت آن ها در زمين خود 110گل به ثمر رسانده 
كه ميانگين 2,97 گل در هر بازى است. و جالب اينجاست كه هيوز 
كه خود زمانى از ترسناك 
بودن اولدترافورد مى گفت، 
چند وقت پيش در آستانه 
حضور ســاوتهمپتون كه 
هدايت آن را به عهده دارد 
در ورزشــگاه اتحاد، تاكيد 
مى كند كه تيــم ها گاهى 
ممكن است با نزديك شدن 
بيش از اندازه به ســيتى، 
آبى پوشــان را اذيت كرده 
و همان باليى را سر آن ها 
بياورند كه استوك سيتى در 
زمان هدايت هيوز پيروزى 
2-0 خود را تبديل به شكست 7-2 ديد. آن ها در 6بازى خانگى اين 
فصل 57شوت را به چارچوب دروازه حريفان شليك كرده كه آمار 

فوق العاده اى است.
سيتيزن ها فردا در اتحاد از رقيبان هميشگى خود يونايتد پذيرايى 
خواهند كرد و اين در حالى اســت كه تنها شكست خود در 24ماه 
گذشته در اين ورزشــگاه را مقابل شياطين سرخ متحمل شده اند. 
آن ها اگر مى خواهند به يكى از بهترين هاى تاريخ بدل شوند بايد از 
اشتباهات خود در آن بازى كه بازى 2-0 برده را ناگهان 3-2 عقب 
افتادند درس گرفته و مواظب كامبك هاى يونايتد كه اين روزها زياد 

به نظر مى رسد،  باشند. 

نادال از تور جهانى تنيس كناره گيرى كرد 

«رافا»  زير تيغ

منچسترسيتى و قدرت كم نظير در ورزشگاه خانگى 

«اتحاد»  قلعه تسخيرناپذير «پپ»

ورزش: مبينا على نســب نماينــده شــطرنج ايران در 
رقابت هاى 2018 قهرمانى بانوان جهان در بازى دوم دور 
دوم هم مقابل مونيكو سوكو استاد بزرگ لهستان با ريتينگ 

2463 به برترى رسيد.
على نسب با دو امتياز از دور دوم به دور بعد صعود كرد. او 

پيش از اين نيز با رسيدن 
به دور دوم ايــن رقابت ها 

تاريخ سازى كرده بود.
جايــزه حضــور در دور 
نخســت ايــن رقابت ها 
(حتى در صــورت حذف) 
3750 دالر بــود كه على 
نسب با صعود به دور دوم 
جايزه اش را به 5500 دالر 
افزايش داد. اكنــون او با 
صعود به دور ســوم جايزه 
خــود را بــه 8000 دالر 

افزايش داد.
مسابقات شطرنج قهرمانى بانوان جهان 2018 از 11 آبان 
ماه تا 2 آذر به ميزبانى روسيه در شهر خانتى مانسيسك در 

حال برگزارى است.
*اميدوارى رئيس فدراسيون

رييس فدراسيون شطرنج اميدوار است كه مبينا على نسب 
در دور سوم رقابت هاى قهرمانى بانوان جهان هم به برترى 

برسد و به دور چهارم راه يابد.
مهرداد پهلوان زاده گفت: مبينا جزو شطرنج بازان خيلى 

با استعداد ما اســت. از اوايل تابســتان هم دائم در كوران 
مســابقات و اردو بوده است، به طبع اســتعداد و فعاليت 
خودش هم نقش اصلى را داشــته و امكان حضور دائمى 
در مسابقات هم برايش نقطه مثبتى بوده است. مربى هاى 
مختلفى هم كم و بيش با او كار كرده اند. صعود به مرحله 
سوم اين مسابقات نتيجه 
خــوب و درخشــان بود 
و اميــدوار هســتم كه در 
مرحله سوم هم ببرد و ما به 
آن چيزى كه حق شطرنج 

بازان ايران است برسيم.
وى  گفت: فكر مى كنم در 
مجموع 50 يا 60 ريتينگ 
يا شــايد هم بيــش تر در 
همين چند بــازى گرفته 
باشد. جايزه نقدى خوبى 
هم از اين مسابقات خواهد 
گرفت تا همين االن هشت 
هزار دالر جايزه به او تعلق خواهد گرفت و اگر مرحله بعدى 

را نيز ببرد بيش تر خواهد شد.
وى گفت: به هر حــال اميدوارم كــه مربيانى كه هم از 
داخل از طريــق اينترنتى مبينــا را راهنمايى مى كنند 
به يك جمع بندى و روش خوب برســند كه با هر كدام 
از حريفان كه بخورد يك اســتراتژى ويژه اى را تدارك 
ببينند كه مبينا با آن اســتراتژى در دور سوم هم پيروز 

شود.

شگفتى سازى «على نسب»  در شطرنج قهرمانى جهان

حميد رضا خداشناس: پس از يك هفته استرس، نگرانى و حسرت عصر امروز 
انتظار هواداران پرسپوليس براى تحقق رؤياشان به پايان خواهد رسيد.

 تيم فوتبال پرسپوليس امروز و از ساعت 18/30 در حساس ترين بازى تاريخش 
درحالى به ميدان مى رود كه بــا توجه به نتيجه ديدار رفــت برابر حريف ژاپنى 
اميدوار است تا براى اولين بار جام قهرمانى ليگ قهرمانان آسيا را كسب كند و با 
خلق حماسه يك شب تاريخى را براى فوتبال و ورزش كشور رقم بزند تا عالوه بر 
جبران  ديدار رفت انتقام استقالل كه سال 1999 در فينال آسيا در ورزشگاه آزادى 
مقابل يك تيم ژاپنى شكست خورد را نيز بگيرد . پرسپوليس تا رسيدن به اولين 
قهرمانى خود در آسيا فقط ســه گل فاصله دارد. قهرمانى خيلى دور از دسترس 
به نظر نمى رسد حداقل روياى هواداران پرسپوليس و حتى فوتبالدوستان ايرانى 

است كه شاگردان پروفسور بعد از سال ها يك تيم ايرانى را قهرمان آسيا كنند. 
اما عصر امروز دو تيم در شــرايطى به مصاف هم خواهند رفت كه مربيان دو تيم 
شرايط كامال متفاوتى را تجربه مى كنند. سرمربى كاشيما نيمكتى قوى و پربازيكن 
در اختيار دارد و برانكو دستى خالى و بازيكنانى كم تعداد و بى تجربه.پرسپوليس 
براى اين ديدار دو بازيكن اصلى و تاثيرگذار خود را در اختيار ندارد كه قطعا آن ها 
افسوس حضور در فينال ليگ قهرمانان را خواهند خورد. سيامك نعمتى به خاطر 

اقدام بچگانه اى كه در ديدار رفت برابر كاشيما انجام داد از زمين اخراج شد و حاال 
افسوس بازى برابر خيل عظيم هواداران تيمش را خواهد خورد.اما وضعيت اميد 
عاليشــاه متفاوت اســت. او به دليل مصدوميت اين ديدار را از دست داده است. 
پزشكان تالش زيادى كردند تا وى را به ديدار برگشت برسانند اما ثمرى نداشت و 
او دومين بازيكن اصلى برانكو بود كه فينال را از دست داد.با از دست دادن اين دو 
بازيكن، پيش بينى تركيب اصلى سرخپوشان كار سختى نيست. برانكو گزينه هاى 
زيادى براى انتخاب ندارد و ناچار است با همين داشته ها برابر تيم آماده و پربازيكن 

كاشيما بازى كند.
عليرضا بيرانوند، ســيد جالل حســينى، محمد انصارى، شــايان مصلح، شجاع 
خليل زاده، احمد نوراللهى، كمال كاميابى نيا، بشار رسن، آدام همتى، على عليپور و 
گادوين منشا بازيكنانى هستند كه در تركيب سرخپوشان به ميدان خواهند رفت.

برانكو بايد خوش شانس باشد كه بازيكنى مصدوم نشود و بتواند نود دقيقه كامل 
بازى كند؛ چرا كه او نيمكتى را در اختيار دارد كه بازيكنان نشسته بر آن جوان و كم 

تجربه هستند اما از انگيزه زيادى براى بازى در فينال ليگ قهرمانان برخوردارند.
به هر حال پرسپوليس با اين شرايط بايد حواسش جمع باشد تا گلى دريافت نكند؛ 
چرا كه دريافت يك گل برابر حريف با هوش ژاپنى همه اميد سرخپوشان را از بين 
مى برد و كار اين تيم را براى جبران بسيار ســخت مى كند. يك بازى منطقى و 
بدون استرس شايد چيزى باشد كه همه از برانكو و شاگردانش انتظار دارند. بررسى 
بازى هاى كاشيما در ليگ قهرمانان آسيا نشان داده اين تيم در دفاع بسيار آسيب 
پذير است و حتى شاگردان برانكو در بازى رفت با كمى خوش شانسى مى توانستند 
دروازه اين تيم را باز كنند، بنابراين اگر سرخپوشان با حوصله بيشترى بازى كنند 
و همان نمايش برابر الدحيل و السد را مقابل كاشيما انجام دهند، يقيناً با حمايت 

هوادارانشان در جهنم آزادى شكست سامورايى ها دور از دسترس نخواهد بود.

اما در پايان بايد به اين نكته اشــاره كرد كه هر نتيجه اى كه در فينال امروز رقم 
بخورد به اذعان همه كارشناسان و عالقه مندان به فوتبال حتى هواداران استقالل، 
پرسپوليس برانكو با رسيدن به فينال ليگ قهرمانان آسيا  آن هم با دستان خالى و 
محروم از پنجره نقل و انتقاالت كار بزرگى انجام داده است كه غول هاى غرب قاره 
كهن با دالرهاى نفتيشان و ديگر تيم هاى شرق آسيا با همه قدرت نرم افزارى و 
سخت افزارى شان موفق به انجام آن نشده اند و اين پرسپوليس و پير مرد كرواتش 

شايسته ستايش هستند. 

ورزش: سهراب مرادى براى دومين سال متوالى توانست قهرمان 
وزنه بردارى جهان شود و ركوردهاى جهان را هم به نام خود ثبت 
كند. ســهراب مرادى با ركورد 186 يك ضــرب، 230 دوضرب و 
مجموع 416 كيلوگرم ســه مدال طال گرفت و براى دومين سال 

متوالى قهرمان جهان شد.
مرادى توانست ركورد يك ضرب استاندارد جهان را يك كيلوگرم 
ارتقا دهد. او همچنين ركورد دوضرب جهان را 5 كيلوگرم و مجموع 

جهان را 15 كيلوگرم ارتقا داد.
مرادى: با همه وجود جنگيدم

سهراب مرادى پس از ركورد شــكنى و قهرمانى در جهان گفت: با 
همه وجود جنگيدم، براى مردم كشورم تالش كردم و مدالم را به 

مردم ايران تقديم مى كنم. سهراب مرادى بعد از قهرمانى در دسته 
96 كيلوگرم رقابتهاى قهرمانى وزنه بردارى جهان، اظهار داشت: 
رقابت سنگينى بود و فكر نمى كردم كه اينقدر حساس باشد. من 
از بازى هاى آسيايى آمده بودم و بعد از اين مسابقات خيلى خسته 
شده بودم چون 6 ماه در اردو بودم. يكى دو تا مصدوميت داشتم و 
دچار سرماخوردگى هم شــده بودم اما هرطور كه بودم خودم را به 
اين رقابتها رساندم. چون تيم ملى احتياج داشت و وظيفه ام بود كه 

در اين مسابقات براى كشورم  وزنه بزنم.
وى ادامه داد: با همه وجود جنگيدم و خداراشكر نتيجه اش هم به 
كسب مدال ختم شــد. براى مردم تالش كردم و مدالم را به مردم 
ايران تقديم مى كنم. مرادى در مورد  شكستن ركورد هاى جهان نيز 
گفت: من وارد رقابت شده بودم و كارى به ركورد نداشتم چون واقعا 
حريف چينى خيلى قدر بود و رقابت در سطح سنگين وزن بود كه 

خدا را شكر در نهايت توانستم  پيروز شوم.
طالى هاشمى و بيرالوند

رقابت دســته 102 كيلوگرم وزنه بــردارى قهرمانى جهان 2018 
برگزار شد و در پايان، ايران توانست صاحب يك مقام قهرمانى  و يك 

مقام سومى جهان شود.
على هاشــمى با ركورد 179 يك ضــرب، 217 دوضرب و مجموع 
396 كيلوگرم طــالى مجموع، نقره يك ضــرب و برنز دوضرب را 
گرفت و قهرمان جهان شد.هاشــمى در ســال 2017 نيز قهرمان 

جهان شده بود.
رضا بيرالوند، ديگر نماينده ايران در ايــن وزن با ركورد 175 يك 
ضرب، 218 دوضرب و مجموع 393 كيلوگرم طالى دوضرب  و برنز 

مجموع جهان را گرفت و بر سكوى سوم ايستاد.
 هاشمى: حس خوبى دارم دوباره قهرمان جهان شدم

على هاشمى پس از كسب مدال طالى دسته 102 كيلوگرم قهرمانى 
جهان، بيان كرد: موفق شــدم دوباره قهرمانى مسابقات جهانى را 
تكرار كنم. حس خيلى خوبى دارم كه به اين موفقيت دســت پيدا 
كردم. همه هدفم اين است كه همين طور به جلو حركت كنم و در 
نهايت در بازى هاى المپيك  2020 توكيو به موفقيت چشمگيرى 

دست پيدا كنم.
وى درباره رقابتش در مسابقات جهانى تركمنستان، گفت: مسابقه 
خيلى خوب و حساســى بــود. وزنه برداران قزاقســتان و اوكراين 
عنوان دار جهان بودند. همچنين رضا بيرالوند هم در شرايط خيلى 

خوبى بود. خدا را شكر كه من و رضا توانستيم روى تخته به خوبى 
وزنه بزنيم و با هم روى سكو برويم.

بيرالوند: سال هاى آينده براى طال مى جنگم
رضا بيرالوند در مورد كسب مدال طالى دوضرب و برنز مجموع در 
مسابقات دســته 102 كيلوگرم  قهرمانى جهان، بيان كرد: با همه 
آسيب ديدگى هايى كه داشتم، در يك ضرب كمى عقب افتادم اما 
خدا را شكر، موفق شدم در دوضرب جبران كنم. با همه دردهايى كه 
داشتم، به عشق مردم ايران وزنه زدم و مطمئناً با دعاى خير آنها ما 

موفق به كسب اين مدال ها شده ايم.
بيرالوند خاطرنشان كرد: در تمرينات در يك ضرب خيلى خوب بودم 
و وزنه 190 كيلوگرم را زده بودم اما آسيب ديدگى هايى كه داشتم، 
باعث شــد در يك ضرب عقب بيفتم. البته در حركت دوضرب در 
مسابقه خوب ظاهر شدم. سال اول حضورم در رده سنى بزرگساالن 
بود و ان شاءاهللا در سال هاى بعد به دنبال كسب مدال طالى مجموع 

خواهم بود.
دريافت طالى لندن در عشق آباد!

جالب اينكه سعيد محمدپور وزنه بردار ايران بعد ازشش سال مدال 
طالى المپيك لندن را در عشق آباد دريافت كرد.

محمدپور در دسته 94 كيلوگرم وزنه بردارى المپيك 2012 لندن 
پنجم شده بودكه بعدا تســت دوپينگ چهار نفر اول مثبت شد و 

كميته بين المللى المپيك هم قهرمانى محمدپور را تاييد كرد.
اكنون نيز از اين وزنه بردار دعوت شــد تا به تركمنستان برود تا در 
حاشيه مسابقات قهرمانى جهان 2018 مدال  طالى المپيك و حكم 

قهرمانى اش به او اهدا شود.

آخرين فرصت پرسپوليس براى قهرمانى در آسيا
سرخ هاى  زخمى در محاصره سامورايى ها

تيم ملى در مسابقات وزنه بردارى قهرمانى جهان خوش درخشيد 

شاهكار «سهراب» و رفقا

مهر: مدير فنى تيم هاى كشــتى آزاد پايه معتقد است با 
توجه به پتانســيل و توان باالى رده هاى سنى نوجوانان و 
جوانان، رئيس بعدى فدراسيون بسيار خوش شانس است.

 امير توكليان گفت: كشتى ايران در دو رشته آزاد و فرنگى 
در رده هاى نوجوانان و جوانان، عناوين قهرمانى آســيا و 
جهان را كسب كرده اند و مطمئنا رئيس بعدى فدراسيون 
كشتى، نيرو و پتانسيل بااليى را براى آينده در اختيار دارد.

وى گفت: هر چند نتايج رقابتهاى جهانى مجارستان بسيار 
نامطلوب بود و مى بايست حداقل يك مدال طال در 10 وزن 
كسب مى كرديم اما اين دليل نمى شود كه تمامى محاسن 
و اقدامات مفيد فدراســيون را زير ســوال ببريم. طبيعتا 

هيچكس كامل و بى اشتباه نيست اما نبايد تمامى اقدامات 
6 ساله فدراسيون را پاى يك ناكامى نوشت.

توكليان گفت: همانطور كه گفتم فردى كه قرار اســت به 
جاى خادم به فدراســيون بيايد فرد بسيار خوش شانسى 
است. چون رده هاى پايه بســيار خوب و آينده دارى را در 
اختيار دارد. اما رئيس جديد بايد بداند كه كار سختى پيش 
رو دارد. او بايد بتواند همچون رسول خادم از 5 صبح تا 12 
شب براى كشــتى تالش كند و تمام توان و نيروى خود را 
وقف مديريت در كشــتى كند. طبيعتا جانشين خادم در 
طول مديريت بر كشتى مى تواند دريابد كه چه مسئوليت 

سنگينى را قبول كرده است.

توكليان: جانشين خادم خوش شانس است



 ادب و هنر/ آرش شــفاعى  پنجشنبه اى كه 
گذشت، مرتضى اميرى اسفندقه شاعر و پژوهشگر 
ادبى وارد پنجاه و سومين سال زندگى اش شد. يك 
روز بارانى ميهمان خانه اين شــاعر شديم تا با او از 
شعر و زندگى شاعرانه اش بگوييم. گفت و گويى كه با 
ذهن سرشار از شعر او، رنگى از شعر شاعران گرفت 
و از جواديه تهران شروع شد و به خانه شعر و ادبيات 
ايران در مجموعه اراضى عباس آباد رسيد. اين گفت 

و گوى مفصل را با هم بخوانيم:

 متولد چه سالى و اهل كجا هستيد؟
 متولد 1345 در مجله جواديه تهران هستم.

 سرانجام ما نفهميديم شما تهرانى هستيد، 
خراسانى هستيد يا كرمانى؟!

گفت «همه جاى ايران ســراى من است» ولى من 
اصالتم اسفندقه اى اســت. پدرم اصالتاً از اسفندقه 
جيرفت اســت و مادرم فرزند جرقوييه شهرضاى 
اصفهان. همســرم و وصله زندگى ام ترك اســت و 
حاال حســاب كن ديگر كجايى هستم! ولى مشهد 
مرا از كودكى ديده است، از خردسالى، از لحظه هاى 
كال و كامه. من اهل هرجا باشــم و نااهل هر كجا، 
روحم خراسانى اســت. من واقعاً در خراسان رشد 
كردم و كعبه شعر و شعور من آنجاست و نخستين 
تجربه هاى من در زندگى به خراســان برمى گردد 
و مــن دنيا و عقبى را در آنجا فهميدم. نخســتين 

كشف هاى من در زندگى به خراسان برمى گردد.

 نخستين كشف ها كى به شعر تبديل شد؟
 تو خودت شاعر هســتى و بهتر مى دانى كه بهتر 
است به جاى شاعر، بگويم معلم چرا كه در سرزمين 
بيدل، صائب، مولوى، حافظ، سعدى، اخوان، شاملو، 
فروغ، شــفيعى كدكنى، قيصر و... سخت است دم 
از شــاعرى زدن. شاعر در ايران همواره خواهد بود. 
بعد از هرشــاعرى، شاعر بزرگى مى آيد و باز بعد از 
شاعران بزرگ، شاعران بزرگ تر مى آيند. شاعر با هر 
شعر متولد مى شود و نمى توان تاريخ تقويمى  برايش 
در نظر گرفت. شاعرى كه اكنون غزل گفته است، 
اكنون متولد شــده است، متولد كى؟ امروز! و فردا 
اگر باز غزلى ديگر گفت، باز متولد مى شود، به دنيا 
مى آيد و يا بهتر است بگوييم از دنيا مى رود تا دنياى 

تازه ترى را تماشا كند.

 اصالً چه مى شــود كه بعضى ها شــاعر 
مى شوند؟

اين «چه مى شــود» اولش اصالً معلوم نيست؛ مثل 

مرگ قو نيســت كه خــودش مرگ خــودش را 
تشخيص مى دهد و از قافله عقب مى كشد و «در آن 
گوشه چندان غزل خواند آن شب/ كه خود در ميان 
غزل ها بميرد». معلوم نيست ولى پنهان پنهان پنهان 
هم نيست. مشترك مورد نظر در دسترس نمى باشد 
اما پيام دريافت مى شود و با تو تماس گرفته مى شود. 
متوجه نيستى كه كى گريبانت را مى گيرد. مى بينى 
امروز چه باران خوب دل انگيزى در تهران مى آيد و 
اين باران بايد شعر شود، شاعر بايد اين همه هجوم 
و حمله را ترجمه كند ولى نمى شــود چرا كه باران 

رازش را با شاعر در ميان نمى گذارد. 

 در صحبتتان اسامى  شــاعران زيادى را 
آورديد. كسى كه شــما را از دور بشناسد با 
خودش مى گويد اين نام ها با هم تناقض دارند. 
چطور مى شود يك نفر شيفته شاملو باشد و 

شيفته بيدل هم باشد؟
هر اهل قلمى  يك شــخصيت خودش دارد و يكى 
اثرش. گاهى مى شود كسى خودش شخصيت دارد 
اما شعرش بى شخصيت است يا شعرش شخصيت 
دارد ولى خودش بى شخصيت است يا اينكه هردو 
شخصيت دارند يا بى شخصيتند. بسيارى از شعرهاى 
شاملو شخصيت دارند؛ شعر «نازلى» اش بسيار خوب 
است؛ شــعر «گر بدين سان زيســت بايد پاك، گر 
بدين سان زيست بايد پســت...» اصالً ورود به عالم 
ايمان شاعرانه دارد. وقتى مى گويد «من چه ناپاكم 
اگر ننشانم از ايمان خود چون كوه/ يادگارى بر تراز 
بى بقاى خاك»؛ «تراز بى بقاى خاك» ترجمه نيمايى 
«كل من عليها فان» اســت، اصالً خود همين شعر 
ترجمه بامدادى «هيهات مناالذله» است. شاعر يك 
شخصيت ملون دارد، از اين رنگ به آن رنگ مى شود 
تا برســد به آن ســوى «االالذين آمنوا»؛ به نظرمن 
بســيارى از شعرهاى شاملو توانسته اند به آن سوى 
«اال» برســند. اين شأن را نمى شــود ناديده بگيرى. 
گروهى با شاملو مشــكل دارند چرا كه شخصيتى 
بازيگوش و شيطان داشت. انگشت در سوراخ مى كرد 
تا عقرب بگزدش، باز دوباره دست مى كرد تا بگزدش. 
با عقايد، مذاهب، اعتقادات و خيلى چيزهاى ديگر 
بازى مى كرد، اين شخصيتش بود اما خالص شعرش 
با اعتقادات و باورهاى مردم زياد بازى نكرده اســت. 
شعر شاملو را بايد از شخصيتش جدا كرد. خداوند 
آدميزاد را عاقبت بخير كند. فردوسى را در قبرستان 
مسلمانان دفن نكردند چرا كه گفتند مدح مجوس 
گفته است، همان مردى كه مانع دفنش شد، او را به 
خواب ديد در غرفه اى از بهشت، گفت اين مقام را چرا 
به تو دادند، فردوسى گفت از جهت يك بيت كه در 

توحيد گفته ام كه «خداى بلندى و پستى تويى، ندانم 
چه اى، هرچه هستى، تويى». راه توحيد در شعرهاى 
شاملو بسته نيست. «چنان زيبايم من/كه اهللا اكبر /
وصفى ســت ناگزير/كه از من مى كنى» اين نگاهى 
عارفانه اســت كه به شعر او راه يافته است، چنانكه 

ابوسعيد و ديگر عارفان هم چنين گفته اند. 
دستور هم به ما همين است كه «انظر ماقال و المن 
قال». اين مى تواند معيارى براى نقد ادبى باشد بويژه 
جايى كه بحث اخالق و شــخصيت شاعر به ميان 
مى آيد. موال على(ع) مى گويد: گاهى كلمات پاكيزه 
و خوب در ســينه آدم هاى منافق است، اين كلمات 
قل قل مى زند و بيرون مى آيد تا در سينه صاحبانش 
قرار مى گيرد. متن سرانجام باقى مى ماند، بطن كه 

زيرخاك مى رود. 

 ولى خيلى از جاهايى كه درباره شــعر و 
ادبيات تصميم مى گيرند اين نگاه را ندارند.

 اشتباه مى كنند. از دو حال خارج نيست اين نهادها 
يا دينى اند يا غيردينى. اگر غيردينى اند، دينى باشند 
و اين نگاه علوى را رعايت كنند و اگر دينى هستند، 
بــى دين نباشــند و رعايت كنند چرا كه دســتور 
اســت. شاملو شعرى دارد كه مى گويد: «مسجد من 
كجاست؟/ با دست هاى عاشقت/ آن جا/ مرا/ مزارى 
بنا كن!» ما اين را كنار بگذاريم؟ بله شاملو با مسجد 
هم جنگيده حتى درباره مسئله بلندمرتبه كربال هم 
درست صحبت نكرده است، نشئه بوده وقتى صحبت 
كرده اســت. خدا مى گويد وقتى مستيد با من هم 
ســخن نگوييد. شاملو هم دچار سكر بوده، فيلمش 
هم هست و هر كس ببيند مى فهمد اما وقتى گفته 
«مســجد من كجاســت؟» اين متن طيب است. از 
موال هم داورى خواستند، فرمودند: الملك الضليل 
امرالقيس. در يكى از حلقه هاى موى امرالقيس، شاملو 

گم مى شود! نمى شود اين شعرهاى شاملو را نديده 
گرفت. شعر انقالب و انقالب شعر بايد مسلح بشود به 
يك نگاه منصف و سهم همه را پرداخت كند. چقدر 
پيام هاى عرفانى ناب در شعرهاى آخر عمر فروغ موج 
مى زند؟ «و در شهادت يك شمع/ راز منورى است كه 
آن را/ آن آخرين و كشيده ترين شعله/ خوب مى داند» 
شعر دفاع مقدس است، شعر دفاع از مقدسات است. 
از اين بهتر يك شاعر آوانگارد در روزگارى كه همه 
نگاه ها به اوست مى تواند از شهادت سخن بگويد؟ آيا 
بايد براساس گذشته اش، اين شعر و اين شاعر را كنار 
بگذاريم؟ اگر قرار بر قضاوت براساس گذشته باشد، 
يك قصيده ســنايى در دوران اول زندگى ادبى اش 
كافى اســت كه همه شاعران منحرف معاصر بروند 
جلو! ديگر الت تر از او نيســت امــا انصاف علمى، 
 گذشته سنايى را فراموش كرده و «حديقه الحقيقه» 
و «سيرالعباد الى المعاد» را نگاه كرده است. شاعر تا 
بخواهد خودش درك كند كه خودش، زندگى، مرگ 
و مردم چيست، بايد فرصتى را طى كند و به همين 
دليل بايد به او فرصت داد و عاقبت بخيرى هاى شاعر 
را ديد. لحظه اى از زندگى شاعر اهيمت دارد كه او به 

يك اعتدال نفس رسيده باشد. 

 بعضى ها مى گويند كه ما اگر شاعران انقالب 
را در كنار بزرگان مى گذاريم، درحقيقت داريم 
به شاعران انقالب رتبه اى مى دهيم كه شايسته 

آن نيستند.
 نه اين گونه نيست. گفت «طى مكان ببين و زمان 
در سلوك شــعر/ كاين طفل يك شبه ره صد ساله 
مى رود» سهم هر كسى در ادبيات مشخص است و در 
اين 40 سال شراب شعر انقالب صاف شده است. «كه 
 اى صوفى شراب آنگاه شود صاف، كه در شيشه بماند 
اربعينى». همين امروز ما داريم با انصاف درباره شعر 
شاملو داورى مى كنيم. آن ها نيز وقت آن فرارسيده 
اســت كه به ميدان بيايند و بى دغدغه هاى جناحى 
بگويند كه «روزناگزير» قيصر امين پور، شعرى فرازبان 
فارسى است؛ بگويند كه سلمان هراتى در غزل «ديروز 
اگر ســوخت اى دوست غم برگ و بار من و تو» يك 

لحظه بزرگ و عزيز را ديده است. 
خودشان هم مى دانند كه شعر ناب در اين 40 سال 
كم ســروده نشده است. كســى مى تواند اين شعر 
را كه «اى جاده هاى گمشــده در مــه!  اى روزهاى 
سخت ادامه! از پشت لحظه ها به درآييد!» بخواند و 
بگويد چون شــاعرش نمازخوان است، ما اين شعر 
را نمى خوانيم؟! ما نمى گوييم شــما چون شــراب 
مى خورى شعرت را نمى خوانيم، شما مى گويى چون 
شاعر نمازخوان است، شعرش را نمى خوانيم؟! بهتر 

است اين نگاه اصالح شود. البته در جناح معتقد به 
مبانى دينى، رأفت دينى بيشــتر سبب شده است 
شخصيت را از شعر جدا كننند و به شعر نمره عالى 
بدهند، امــا در آن جناح نمى خواهند باور كنند كه 
در اين سو اتفاق هايى افتاده است. شعر انقالب را به 
صورتى كه بايد باشد، نشــان نداده اند. شعر انقالب 
يعنى شــعرى كه رودربايســتى ندارد، پاچه خوار 
نيست، اهل مجامله نيست، عاشقانه هم هست. به 
صورت كلى شــعر فارسى در هيچ دوره اى از حجت 

خالى نبوده است.

آيا در آينده هم با وضعيتى كه امروز در شعر 
هست، شعر همچنان از حجت خالى نيست؟ 

نگران شعر نيستيد؟
 نه من اصًال نگران نيســتم فقط نگــران اينم كه 
خــودم در آن دوران نيســتم كــه آن حجت ها را 
ببينم و كفش جلوى پايشــان جفت كنم و چاى 
برايشان بريزم و دستشان را ببوسم. كاش بتوانم از 
زير خاك هم شعرهايشــان را بشنوم. بارها گفته ام 
شعر در ايران مثل فوتبال در برزيل است. تا رونالدو 
مى خواهد بدرخشــد، رونالدينيو مى آيد مى گويد 
داداش نوبت من است؛ شعر در ايران در هر دوره نه 
يك حجت كه چندين حجت دارد. «عالمى  را يك 
دل روشن چراغان مى كند» خورشيد راه خودش را 
مى رود. آسمان امروز ابرى است و صبح خيلى هم 
سروصدا راه انداخت ولى درنهايت خورشيد به اين 
عربده ها و ابرهاى سنگين توجهى نمى كند و بيرون 
مى آيد. البته به شــاعر هم نبايد توجه كنيم، بايد 
به شــعر توجه كنيم و بگوييــم بعد از اين، حجت 
شعر پارسى، شعرهاى ناب شاعرانه هستند. ادبيات 
پارســى هيچ گاه در هيچ حوزه اى از حجت خالى 
نخواهد ماند. شما فكر مى كرديد جاودان ياد اخوان 
ثالث بعد از آن همه شاعر بزرگ بيايد؟ شاعرى كه 
بگويد: «سالمت را نمى خواهند پاسخ گفت/ سرها 
درگريبان است» شــعرى كه يك فصل سال ما با 
اين شــعر گره خورده است، ضمن اينكه اين شعر 
يك فصل از تاريخ سياسى- اجتماعى اين سرزمين 
را ثبت كرده اســت. هر كس مى خواهد بفهمد چه 
اتفاقى افتاد، چه جوانانى افتادند، بايد اين شــعر را 
نگاه كند. شاعرى را چند روز پيش در فرهنگسراى 
انديشه ديدم، براى من شعرى خواند؛ با خودم گفتم 
زمانى كه من داشتم شــعر مى گفتم اين آقا اصًال 
به دنيا نيامده بود، اكنون شعرى مى خواند كه من 
خجالت مى كشم در برابرش سر بلند كنم در برابر 
او و او مى گويد با مهربانى كه شعرم را نقد كن. شعر 

پارسى به آخر خط نمى رسد.
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ادب و هنر

يادداشت

 محمدكاظم كاظمى
نگاهى دوباره به «بازوان مواليى» و «رستاخيز حركات» اثر اسفندقه

دو مثنوى ماندگار
شايد بشود گفت در اواســط دهه 70، مرتضى اميرى اسفندقه با مثنوى بلند 
«بازوان مواليى» به جامعه شعرى آن سال ها معرفى شد و البته از آن شعر عبور 
كرد. اكنون اين شعر در كارنامه 30  ساله شاعر ما آن قدرها نمود ندارد، ولى در آن 

سال ها شعرى بود متمايز، مؤثر و خاطره برانگيز.
شاعر ما اين مثنوى 130 بيتى را در سوگ برادر شهيدش سروده است و هم از 
اين روى، شعر سرشار است از عاطفه اى صادقانه و راستين. توصيف شاعر از آن 
شهيد، يك توصيف كلى نيست كه فقط به ذكر مقام شهيد و احياناً درد و داغ هايى 
كلى خالصه شود، بلكه او در اينجا از تجربه هاى عينى يك برادر شهيد مى گويد.

از آن قبيله كه طفالن خطر لقب دارند
قبيله اى كه عموها پدر لقب دارند

... تو از شكستن پشت پدر چه مى دانى؟
تو بهِت ديدن نعش پسر چه مى دانى؟

... تو هيچ كرده اى احساس، جاى خالى را؟
تو درك كرده اى آيا شكسته بالى را؟

تو هيچ ناله خواهر شنيده اى در شب؟
به سمت بستر مادر دويده اى در شب؟

(بازوان مواليى، 14 و 17)
اين نوع پرداختن به موضوع، در ســال هاى ســرايش اين شعر (اواخر دهه 60) 
بديع بود و مؤثر، هرچند در همه جا هاى اين شعر صورت نبسته است. گذشته 
از عاطفه متكى بر دريافت هاى عينى، اين شعر از نظر صورى نيز بدايعى دارد كه 
مهم ترين آن غنى ســازى قافيه و رديف از نظر تنوع و تعداد حروف قافيه و گاه 

انتخاب رديف هاى بلند است:
تو آشناى قديمى قلب من بودى

تو در زمانه صميمى قلب من بودى
دقيقه اى ز دل من جدا نبودى تو
دلم ترانه نمى خواند تا نبودى تو

... زمين به دست زمان گوى آشتى مى داد
تو بودى و همه جا بوى آشتى مى داد

سحر ترانه توحيد با تو زيبا بود
طلوع كردن خورشيد با تو زيبا بود
... ز بعد رفتن تو غرق بيم شد خانه
چراغ خانه تو بودى، يتيم شد خانه

تعبيه غزل در مثنوى هرچند پيش از اين شعر در مثنوى «هجرت» على معلم 
سابقه دارد، در اين شعر سخت خوش افتاده است، خوش تر از شعر معلم. از باب 
امانت دارى و ذكر فضل تقدم، بايد اين را هم بيفزايم كه الهام بخش صاحب اين 
قلــم در اين هنرمندى هم، همين مثنوى «بازوان مواليى» مرتضى اميرى بوده 
است، ضمن اينكه تأثير اين مثنوى از نظر لحن و هنرمندى هاى بيانى، در بعضى 

شعرهاى من، بويژه مثنوى «بازگشت» محسوس است. 
اما «رستاخيز حركات» خود منظومه اى است در قريب به 350 بيت كه در كتابى 
مســتقل به همين نام چاپ شده است. شــاعر در اينجا طرحى خاص آزموده 
است، شرحى رؤياگونه يا مكاشفه وار از روز رستاخيز و دادگاه قيامت، با تمركز بر 

وضعيت و پرسش و پاسخ شاعران زبان فارسى در آن عرصه.
طرح قيامت در ادبيات فارسى بى سابقه نيست و شايد در شعر هم سابقه داشته 
باشد. در «رستاخيز حركات» اين طرح با محفوظات شاعر از آثار شاعران همراه 
شــده و تلميح ها و تضمين هايى در كار آورده است كه گاهى سخت جذاب و 

شگفتى آفرين است:
اخوان گفت به نيما: چه خبر آوردى؟

خوش خبر باشى، هان از كه خبر آوردى؟
انتظار خبرى گرچه مرا نيست، بگو

همچنان خانه تو «خانه ام ابرى است»؟ بگو
گفت نيما كه مپرسيد دگر هيچ از ما

مردم از بس كه زدم عربده، «آى آدم ها!»
(رستاخيز حركات، 39)

شگرد اصلى شاعر براى زيباسازى سخنش در اين منظومه، همين تضمين ها 
و تلميح هاســت و انصافاً شاعر در اين موارد خوب از عهده برآمده و اين مثنوى 
250 بيتــى را از مالل آورى نجات داده اســت. طرح روايى و بعضى چالش ها و 
گفت وگوها ميان شــخصيت هاى روايت هم به جذابيت اثر افزوده است، مثل 

رودررويى فردوسى و احمد شاملو به خاطر سخنرانى شاملو درباره فردوسى:
نشد اما نفسش با دم فردوسى جفت

سخت آشفت از اين مغلطه فردوسى و گفت:
«... سخن پاك مرا بردى و رسوا كردى

غزنوى نيز نكرد آنچه تو با ما كردى
دشنه چالشت اينجاست در اين سينه پير
اين من و اين تو و اين دشنه ناپاك، بگير»

شاملو گفت: «مكن اى يل وارسته، مكن
دشنه در ديس، پذيرايى از اين خسته مكن»

گفت: «آواره ترين آهوى دشتم از تو»
گفت فردوسى آزرده: «گذشتم از تو»
بانگ فرمود: «گذشتيد، ولى ما آرى

جخ هنوز اول كار است، كجاى كارى؟»
بارى، توفيق شــاعر در اين مثنوى، بر اثر سه چيز اســت: طرح تازه، استفاده 
تلميح وار و تضمين وار از محفوظات و روايتى كه گاه طنزگونه مى شود. از اين كه 
بگذريم بعضى بيت ها هم از نوعى تكرار و قرينه سازى بهره دارد كه خوش افتاده 

است، ولى تعداد اين بيت ها بسيار نيست.
گفت با من كه «ز غيب آمده ام، آزادم»

گل به من داد، گرفتم، به خودش پس دادم
... گفتم: «آرام از اين كلبه پاكيزه برو

آمدى سرخوش و دوشيزه و، دوشيزه برو»
... آمده بود پى وسوسه ام شيطان باز

وسوسه كردمش و پشت سرم خواند نماز
... شعر اگر كهنه در آن عرصه، اگر نو آنجا

حيف شد حيف، نيرزيد به يك جو آنجا
(رستاخيز حركات، 37ـ  27)

و البته در كنار اين ها بيت هايى كم جان و كم جاذبه هم مى توان يافت كه داللت 
بر كم حوصلگى دائمى شاعر در پرداخت شعرش دارد. به اين موضوع در جايى 
ديگر با تفصيل بيشتر خواهيم پرداخت و اينجا فقط دو بيت از اين منظومه را 

نقل مى كنيم:
شعر در مدح على گفتم و خوردم به زمين

چشم من هيچ نيفتاد به مرغ آمين
... شاملو سكسكه مى كرد، جلو آمد و گفت:

من كه با بيكل و پاز و لوركا بودم جفت
(رستاخيز حركات 39، 48، 53)

در مجموع مى توان گفت هرچند مرتضى اميرى اسفندقه بيشتر در قالب غزل 
و نيمايى شــهرت دارد، اين دو مثنوى بلند او از جهاتى از آثار ويژه و ماندگار او 

به حساب مى آيند.

برش

ما نمى گوييم شــما چون شراب 
مى خورى شعرت را نمى خوانيم، 
شــاعر  چــون  مى گويــى  شــما 
نمازخــوان اســت، شــعرش را 
نمى خوانيــم؟! در جنــاح دينى، 
شــده  ســبب  دينــى  رأفــت 
شخصيت را از شعر جدا كننند  
اما در آن جناح نمى خواهند باور 
كنند كه در اين سو اتفاق هايى 

افتاده است. 

 گفت و گوى تفصيلى قدس با «مرتضى اميرى اسفندقه» به مناسبت سالروز تولدش

شعر در ايران مثل فوتبال در برزيل است

جان شــيفته اميرى 
هميشــه گرمابخش 
شــعر بوده اســت و 
حضــور اين شــاعر 
ارزشمندى  تأثيرات 
داشته و استعدادهاى جوان شعر خراسان 
به واســطه او كشف شــدند يا برخى به 
واســطه او توانايى شــعر خود را افزايش 

دادند. شــخصيت اميرى محدود به شعر 
نبوده است، خوشنويسان، اهالى موسيقى، 
نقاشــى و اهل معرفت خراسان با اميرى 
دمخور بودند و اســتاد ســاعدى كه از 
عرفاى خراسان است با احترام به اميرى 
مى نگريست و هميشه به بهره  بردن از او 

توصيه مى كرد.
بى تكلف بــودن و صميمى بودن ويژگى  

اميرى اســفندقه است و همه او را با اين 
ويژگى ها مى شناسند و همين ويژگى ها 
سبب شد تا اثرگذارى او در شعر دوچندان 
باشــد. عرفان اميرى نوعى زاويه نشينى 
نيست بلكه عرفان حضور و ستيز است و 

اين مسئله در اشعارش مشهود است.
مرتضــى اميرى اســفندقه بــا مثنوى 
كــه  مواليــى  بــازوان  شــكوهمند 
سوگ  ســروده اى حماســى در شهادت 
برادرش بود، اوايل دهه 70 به جريان شعر 
انقالب و جامعه ادبى كشورمعرفى شد، اما 
اين آغاز حضور تأثيرگذار او بر جريان شعر 

امروز نبود، بزرگان شعر خراسان - احمد 
كمالپور، محمد قهرمان، محمدرضا شفيعى 
كدكنى، ذبيح اهللا صاحبكار، على باقرزاده، 
غالمرضا قدسى - از سال ها پيش، با اينكه 
اميرى اسفندقه جوان بود، به ديده احترام 
به او مى نگريستند و همواره در جمعشان 
از جايگاهى بلند و عزيز برخوردار بود، من 
بار ها از اين ارجمندان شنيده بودم كه اين 
جوان جاى خالى اخوان را پر خواهد كرد.

يكى از افتخارات من در زندگى فرهنگى، 
آشنايى و ســپس رفاقت صميمى با اين 
جان شفاف و روح ماليم و ضمير آگاه است 

و افتخار افزون تر اينكه اين هنر را داشتم 
كه پل پيوندى باشم بين اميرى گرم شور و 
شيدايى و تنهايى و خلوت با مجامع شعرى 
و بويژه كانون شاعران و نويسندگان و نيز 
حوزه هنرى خراسان بزرگ كه يك دهه 
حضور تابناك او در شعر جوان خراسان، 
چه بذر ها كه نپاشيد و چه برگ ها كه به 
بار نياورد كه حديث مفصل آن مشهورتر از 
آن است كه در اين مجال اندك نياز باشد 

به آن بپردازم.
بــركات وجود اميرى محدود به مشــهد 
و خراســان نشــد و با هجرت به تهران، 

فصل باشكوه ديگرى در پرونده پر افتخار 
فرهنگى و ادبــى او رقم خــورد، تهران 
نتوانست اميرى را درگير روزمرگى كند، 

آنچنان كه با بسيارى از ديگران كرد.
حضور قريب به دو دهــه او در محافل و 
مجامع و جشنواره ها، كنگره ها و حضور در 
برنامه هاى ادبى رسانه ملى، سطح و گستره 
تأثيرگذارى او را عمق و وسعت بيشترى 
بخشيد و روز به روز به تعداد آموزندگان و 
متأثران از او افزوده شد و امروز به واقع يكى 
از سرچشــمه هاى سيراب كننده عطش 

نسل جوان ادبيات و شعر امروز است.

اخوان ثانى شعر 

به  زاويــه  كــدام  از 
اميــرى  «مرتضــى 
نزديك  اســفندقه» 
ســمت  از  شــوم؟ 
موضــوع و محتواى 
شــعرهايش؟ از ســوى قالــب و فرم 
شــعرهايش؟ از طــرف زبــان و بيان 
شعرهايش؟ پاسخ اين سؤال در ذهنيت 
منتقد و پژوهشــگر نهفته است كه آيا 
از ديدگاه او فرم ســوژه برجسته تر و به 
اصطالح مهم تر است يا محتوا؟ و اينكه 
آيا اساساً مى توان اين دو را از هم تفكيك 
كرد؟ اگــر با تكيه بر اين منظر اخير به 
مقوله شــعر بنگريم، وقتــى به قوالب 
شــعرى «اميرى اســفندقه» مى پردازم 
همزمان دارم به زبان و بيان و همزمان 
با اين هــر دو دارم به محتوا و مضامين 

شعرهاى او توجه مى كنم. 
مهم ترين نكته در مورد قوالب شــعرى 
«مرتضى اميرى اسفندقه» بى ترديد تنوع 
است. اگر با تســامح هر قالب شعرى را 
يك ژانر بدانيم (چــرا كه فراتر از قالب، 
مى خواهم بر بوطيقا يا وابســتگى قالب 
با نوعى محتوا و بيان خاص را هم مراد 
كنم) بايد بر تســلط او بر تقريباً تمامى 
اين ژانرها صحــه بگذارم. وقتى قصيده 
مى نويسد زبان و بيان سخته و حماسى 
را حتى در غمگنانه ترين لحظات و دقايق 
شــعرى وانمى گــذارد و هيچ چيز را با 
استحكام و استوارى زبان عوض نمى كند:

اين برف، خدايا! به چه مى ماند آيا؟
آيا چه به ماننده اين ناز نگار است؟

پنبه؟ پر و كفتر؟ نه! شنيديم و قديمى ست
در شعر معاصر چه در اين زمره به كارست؟

وقتى غزل مى سرايد به نرمى زبان و بيان 
البته با رشحاتى از همان خراسان زدگى 

اخوان وار متمايل مى شود:
ارديبهشت ماه است، افسوس! داغ دارم

سال بدى ست امسال، پيداست از بهارم
... افتاده نعش ياران، بى سر به سبزه زاران

چون ابر در بهاران بگذار تا ببارم
هنگامى كه سراغ رباعى مى رود با اشراف 
بــر فرصت محدود و كلمــات معدود با 
ايجازى تصويرگــرا، به مضمون پردازى 
مى پــردازد و پايــان بندى هايى جذاب 
خلــق مى كند (و البته باز با همان رنگ 

و بوى خراسانى):
تزوير نمى خرند از آيينه

مى بينم و بهترند از آيينه
آيينه شبح شبح پر از خودبينى ست

اين پنجره ها سرند از آيينه

و باالخــره زمانى كه به شــعر نو نيمايى 
رو مى آورد با تســلطى مثال زدنى كه بر 
عــروض و قافيه دارد، بــه خوبى از پس 
انطبــاق زبان بر تكانه هــاى روايى آن بر 
وزن عروضى و اركان افاعيلى آن برمى آيد. 
همچنين دايره واژگانى شــعر را وســيع 
مى كند تا بتواند از كلماتى امروزين تر به 
فضاسازى هايى معاصرتر برسد (و صد البته 

باز و باز هم با همان صبغه زبان كهن):
پيانو 

كنج اتاق 
خواب مى بيند لبريز از آواز و صداست

دست هاى تو كجاست؟
اين تنــوع و تكثــر در آثــار «اميرى 
اســفندقه» و در عين حال تســلط و 
پختگــى در تقريباً تمامــى اين انواع 
شعرى مثال زدنى و رشك برانگيز است. 
اين تنوع و تكثر اما هميشــه همراه با 
ســايه اى كم و يا پررنگ از سختگى و 
نخراشــيدگى عامدانه زبان به شيوه به 
كارگيرى زبان در سبك خراسانى است. 
به گمان من اين شيوه، زبان را برجسته 
مى كند و از زبــان روزمره فراتر مى برد 

و اگرچــه امكان انعكاس جهان معاصر 
را در شــعر كمتر مى كند اما در همان 
حــال مخاطب و خواننــده را مرعوب 
مى ســازد و توجه او را به متن بيشتر از 
متنى با زبان نرم و روزمره به خود جلب 
مى كند. شگردى كه در شعر معاصر ما با 
چهره هايى بزرگ چــون اخوان ثالث، 

شاملو و... مؤكدترمى شود. 
محتــوا در آثــار اميــرى اســفندقه 
شــاخصه اى مهم محســوب مى شود 
چنانكه مى توان اين شــاعر را همچون 
ديگر شاعران انقالب شاعرى محتواگرا 
دانســت، اگرچــه در ســطور باالتــر 
گفتم كه اين محتــوا در قالب و فرمى 
سخت برجســته و بلكه خودنما ارائه 

مى شود. 
گفتم همچون ديگر شــاعران انقالب، 
چرا كه جمع بندى نهايى درونمايه هاى 
اشــعار او گوياى موضع گيرى خاص او 
در عرصه سياست است و جايگاهش را 

مشخص مى سازد. 
«مرتضى اميرى اســفندقه» شخصيتى 
دارد سامان يافته در گفتمانى دينى و 

انقالبى. شخصيتى با نگاهى ذهنى گرا و 
كلى گو اما خيره در چشم خصم:
بشنويد  اى امپراتوران عصر انفجار

با شما از بارش برق فنا دارم سخن
نوبت ويرانى بنياد آباد شماست

با شما از ريزش برج و بنا دارم سخن
كارنامه شعرى «مرتضى اميرى اسفندقه» 
مى تواند طيف هاى وســيع و گوناگونى 
از مخاطبــان مختلف با ســليقه ها و 
ديدگاه هــاى ادبى متنــوع را جذب و 
راضى نمايد. سنت گرايان از زبان و بيان 
كهن گراى او در قوالب شــعرى سنتى 
لذت مى برند و نوگرايان از زبان و بيان 

نوگراى او در قالب نو نيمايى.
اگر در اين كارنامه جاى شعر بى وزن را 
خالى مى بينيم البد بايد دليل را در تعلق 
خاطر اين شاعر به موسيقى كالم بدانيم. 
«مرتضى اميرى اسفندقه» معجونى است 
شــفاف و همگن از انــواع رويكردهاى 
شعرى كه با هر ظرفى بنوشى اش لذت 
خاص خودش را مى برى، اما در كل او را 
بيشتر متمايل به سنت ادبى مى يابى تا 

آوانگارديسم و بلكه نوگرايى! 

نگاهى به كارنامه شعرى «مرتضى اميرى اسفندقه»

سنت گراى نوآور 
حميدرضا شكارسرى
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نگاهى دوباره به «بازوان مواليى» و «رستاخيز حركات» اثر اسفندقه

، مرتضى اميرى اسفندقه با مثنوى بلند 
«بازوان مواليى» به جامعه شعرى آن سال ها معرفى شد و البته از آن شعر عبور 
  ساله شاعر ما آن قدرها نمود ندارد، ولى در آن 

 بيتى را در سوگ برادر شهيدش سروده است و هم از 
اين روى، شعر سرشار است از عاطفه اى صادقانه و راستين. توصيف شاعر از آن 
شهيد، يك توصيف كلى نيست كه فقط به ذكر مقام شهيد و احياناً درد و داغ هايى 
كلى خالصه شود، بلكه او در اينجا از تجربه هاى عينى يك برادر شهيد مى گويد.

 گفت و گوى تفصيلى قدس با «مرتضى اميرى اسفندقه» به مناسبت سالروز تولدش گفت و گوى تفصيلى قدس با «مرتضى اميرى اسفندقه» به مناسبت سالروز تولدش

شعر در ايران مثل فوتبال در برزيل استشعر در ايران مثل فوتبال در برزيل است

مصطفى محدثى خراسانى 



شنبه  19 آبان 1397
15 2 ربیع االول 1440 10 نوامبر 2018  سال سی و یکم  شماره 8825 

خبر

 برای پخش در شبکه سه
۲۰ قسمت از »بانوی عمارت« تدوین شد

مهــر: تصویربرداری ســریال 
»بانوی عمــارت« به کارگردانی 
عزیــزاهلل حمیدنــژاد و تهیــه 
کنندگی مجید موالیی چندی 
پیش به پایان رســید و تدوین 
ســریال نیــز همزمــان انجام 
می شــد. تاکنون ۲۰ قســمت 
از ســریال »بانوی عمارت« به تدوین رسیده است و این سریال همچنان 

مراحل پس از تولید را طی می کند.
موسیقی سریال توسط فردین خلعتبری ساخته می شود و سایر مراحل 

صداگذاری و ویژوآل نیز به تدریج پیش می رود.
»بانوی عمارت« عاشــقانه ای را در مقطعی از تاریخ قاجار روایت می کند. 
تهران، کاشان و قزوین شــهرهایی است که این مجموعه تلویزیونی در 

آن ها تصویربرداری شد.
پانته آ پناهی ها، علیرضا شــجاع نوری، اندیشه فوالدوند، غزل شاکری،  
شبنم فرشــاد جو، و سعید بحر العلومی از جمله بازیگران این مجموعه 

تلویزیونی هستند که برای پخش از شبکه سه سیما آماده می شود.

»ماجرای نیمروز« به بارسلون می رود
ایســنا: جشــنواره فیلم های 
آســیایی بارســلون در کشور 
اسپانیا امســال میزبان نمایش 
چندیــن فیلم از ســاخته های 

سینماگران ایرانی است.
جشــنواره فیلم های آســیایی 
بارســلون از تاریخ ٣١ اکتبر تا ١١ نوامبر )٩ تا ۲۰ آبان( در اســپانیا در 
حال برگزاری اســت و فیلم های »آپاندیس« ســاخته حســین نمازی 
و»ویالیی ها« ســاخته منیر قیدی در بخش رســمی، »مادری« ســاخته 
رقیه توکلــی در بخش پانوراما، »چهل کچــل« از صادق صادق دقیقی، 
»ماجــرای نیمروز« بــه کارگردانی محمد حســین مهدویــان و »لینا« 
ســاخته رامین رســولی و محصــول ایران/افغانســتان/هلند در بخش 
کشــف کتی پاســیفیک، »برگ جان« ســاخته ابراهیم مختــاری در 
 بخش نتپک و »آذر« ســاخته محمد حمزه ای در بخش ویژه به نمایش 

در می آیند.

آقای گودرزی طی سال های اخیر اقبال   
فیلمســازان به ساخت کمدی بیشتر شده 
است و با وضعیت نامتعادلی در اکران روبرو 
هستیم. ارزیابی شما از این وضعیت چیست؟ 
من فکر می کنم این قضیه بیشتر یک معضل شده 
اســت چون اگر هر گونه ای از سینما مانند درام، 
کمدی، جنگی و... به جریانی تبدیل شود که در 
یک مقطعی جواب بدهد، این دلیل نمی شود که 
فیلمسازانی که در حوزه های دیگر فعالیت دارند 
فکر کنند این گونه فیلمســازی جواب می دهد و 
می فروشد و آن ها هم توانایی اش را دارند که در آن 
ژانر فیلم بسازند. ماحصلش هم همین می شود که 
یک باره یک عده زیادی به ســمت کمدی سازی 
هجــوم می آورند، اما با در نظر گرفتن اینکه هیچ 
تخصصی هم در آن ندارند. کسی که در یک ژانری 
عقبه داشته و موفق عمل کرده قاعدتاً می تواند در 
ادامه راه هم موفق عمل کند، اما دلیل نمی شــود 
که من به حوزه ای ورود کنم که تخصصی در آن 
ندارم و به صرف این که فیلمسازم و آن ژانر خوب 
جواب می دهد بروم و بخت آزمایی کنم. اگر یک 
فیلمی مانند »هزارپا« می فروشد به این دلیل است 
که کارگردانش در این حوزه یک سابقه ای داشته 
و در کارنامه کاری اش فیلم موفق هم هســت، اما 
امروز انبوهی از این فیلم های کمدی را می بینید 
که آمدند و با فروش زیرحد متوســط چهار پنج 
میلیاردی اکران می شود. چهارـ پنج میلیارد که 
فیلم پرفروش محســوب نمی شــود چون حتی 

نمی تواند کفاف هزینه های خودش را هم بدهد.

 با ایــن اوصاف علــت روی آوردن این 
فیلمســازان به ژانری که تخصصی در آن 

ندارند، چیست؟ 
اینها اکثراً فیلمســازانی هســتند کــه در گونه 
فیلمسازی خودشان فیلمسازان متوسطی بودند 
و امــروز وقتی کمــدی باب شــده و باب طبع 
سرمایه گذار، ســینمادار و تهیه کننده شده فکر 
می کنند که آن ها هم چنیــن تخصصی دارند و 
فیلم می ســازند اما در عمل می بینیم که چنین 
چیزی نیست و باعث می شود در کوتاه مدت این 
گونه از ژانر سینمای کمدی که موفق عمل کرده 
تماشاچی را پس بزند و عمالً به بن بست برساند. 

من چندوقت پیش فیلمسازی را دیدم که عموماً 
فیلم های جشنواره ای و هنری می سازد و شنیدم 
که می خواهد یک فیلم کمدی بسازد. پرس و جو 

کردم که علت این کار چیســت و جواب این بود 
که می خواهم یک کمدی بسازم که بفروشد و بعد 
بروم با پول آن فیلم خودم را بسازم. این تفکر بسیار 

کوته بینانه است که یک فردی فکر می کند آنقدر 
سواد و درایت دارد که از یک ژانر به ژانر دیگر تغییر 
وضعیت بدهد و چون در آن ژانر موفق بوده اینجا 

هم حتماً موفق خواهد شد.
متأسفانه یک اندیشه و تفکر اشتباهی حکمفرما 
شــده است و باعث شــده که در واقع همه نیمه 
پر لیوان را ببینند و فقط ســه ـ چهار فیلمی را 
می بینند که خوب فروخته و نیمه خالی لیوان که 
ناتوانی خودشــان برای عرضه در این ژانر است را 
نمی بینند، جالب است که حتی چشمانشان را هم 
روی تعداد زیادی فیلم ناموفق که در گیشه است 
می بندنــد و به فیلمی مانند »هزارپا« و چند فیلم 

دیگر زل می زنند که موفق عمل کرده اند. 

 تبعات ســاخت این حجم از کمدی در 
چرخه اکران چیست؟

شما به جدول فیلم های امسال نگاه کنید. بیشتر از 
١5 فیلم در ژانر کمدی اکران شده که دو سه فیلم 
از مجموع آن ها جواب داده و بقیه فیلم ها هم که 
در کنار این ها هستند یا فروش زیر متوسط دارند و 
یا شکست خورده اند. تبعات چنین اتفاقی این است 
که افرادی که تخصصی در این ژانر ندارند و حتی 
نمی توانند یک جوک جذاب تعریف کنند می آیند 
و فیلم کمدی می سازند فقط به صرف این که فکر 

می کنند فیلم کمدی جواب می دهد. 
شــما اگر جدول را نــگاه کنیــد می بینید جز 
همان هایی که عقبه ســاخت کمدی دارند باقی 
شکســت خوردند. متأسفانه ما تا چیزی را خراب 
نکنیم به همین رویه ادامه خواهیم داد و نتیجه اش 
این می شــود که ســینمای کمدی دوره اش سر 
خواهد آمد و ســراغ یک ژانر دیگر خواهند رفت. 
یک زمانی فیلم های جنگی طرفدار داشت و امروز 
نوبت کمدی است و تا این ژانر را هم زمین نزنند 

پا پس نمی کشند.

 آیا این وضعیت قابل کنترل است؟
اینها دیگر به سیاست های ارشاد برمی گردد که باید 
به عقبه فیلمسازانی که در این عرصه کار کردند و 
موفق بودند توجه کنند و از سویی دیگر باید روی 
فیلمنامه ها هم نظارت باشد. کسانی که روی یک 
موجی سوار باشند و بخواهند بختشان را آزمایش 
کنند باید بدانند که سینمای حرفه ای جای بخت 
آزمایی و امتحان کردن شانس آن ها نیست چون 

در نهایت آن را به بن بست می کشانند.

سیما و سینما

آیا تولید بیش از اندازه فیلم طنز به نفع سینمای ایران است؟ 

مرض کمدی زدگی!

 ســیما و ســینما/ صبا کریمی  با نگاهی به لیســت فیلم های 
پرفروش این ســال های سینما متوجه می شویم ژانر کمدی در بین 
تهیه کنندگان سینما همیشه یکی از امیدهای فروش باال و به قولی 
شکست گیشه بوده است. هر چند که معدود فیلم های اجتماعی هم 
بوده اند که ســعی کرده اند، جایگاهشان را در گیشه حفظ کنند اما 
رکورد شکنی بی سابقه فیلمی مانند »هزارپا« باعث ایجاد تب و تاب 
جدیدی در سینمای ایران شده است. به گفته کارشناسان سینمای 
تجاری این روزها دغدغه تازه ای یافته است. اینکه فیلمی تازه بتواند 
رکورد فیلم های قبلی را بشــکند و به اصطالح افتخار کسب کند، 
بماند که این کسب افتخار -که گاه با حرف و حدیث هایی نیز محقق 

می شود- نباید چندان هم مایه خشنودی باشد.
از سوی دیگر به نظر می رسد اهالی سینما بخصوص تهیه کنندگان که 
به دنبال بازگشت سرمایه هایشان هستند،معتقدند در شرایط فعلی، 
فقط کمدی های عامه پسند یا به تعبیر مخالفانشان کمدی های بازاری 
مجال رکوردشکنی دارند. به همین دلیل سینمای کمدی این روزها 

عرصه رقابت را برای دیگر ژانرها تنگ کرده است. با نگاهی به لیست 
فیلم های در حال ساخت و همینطور فیلم های در نوبت اکران متوجه 
می شوید که بسیاری از سازندگان عزمشان را برای شکستن گیشه 
و به دست آوردن فروش های میلیاردی جزم کرده اند. نمونه اش فیلم 
»قانون مورفی«، کمدی در نوبت اکران رامبد جوان و البته تا حدودی 
فیلم جدید و پربازیگر کمال تبریزی با عنوان »ما همه با هم هستیم« 
است. معلوم نیســت این فیلم ها بتوانند رکورد شکنی »هزارپا« را 
تکرار کنند؛ اما موضوع اینجاست که هوس ساخت فیلم کمدی که 
در سر فیلمسازان و بویژه سرمایه گذاران افتاده است چه اتفاقی را 
در آینده سینمای ایران رقم خواهد زد. بدون شک این تب و تاب در 
کیفیت فیلم ها در قبال افزایش کمیت تأثیر خواهد گذاشت و احتماالً 
در طوالنی مدت فیلم های دیگر زیر سایه کمدی ها خواهند رفت. این 
موضوع را با بهمن گودرزی از فیلمسازانی که کمدی های پرفروشی را 
در کارنامه کاری خود ثبت کرده در میان گذاشتیم که مشروح این 

گفت وگو را در ادامه می خوانید.

مهر: آیین نکوداشت و تجلیل زنده یاد سیدضیاءالدین دری کارگردان 
آثــاری چون »کیف انگلیســی« و »کاله پهلوی« همزمــان با برگزاری 

پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در تهران برگزار می شود.
به نقل از روابط عمومی جشــنواره بین المللی فیلم »مقاومت«، ســید 
ضیاء الدین دری، چندی پیش به دلیل عارضه کبدی در بیمارســتان 
تهران بستری بود و برای پیوند کبد به بیمارستان شیراز منتقل و عمل 

پیوند کبد را با موفقیت پشت سر گذاشت، اما به دلیل عوارض ناشی از 
عفونت در شیراز درگذشت. دری فعالیت خود در سینما را با دستیاری 
کارگردان فیلم »گرداب« به کارگردانی حسین دوانی در سال ۶١ شروع 
کرد و فیلم های »دیدار در غبار«، »باد و شقایق«، »صاعقه«، »لژیون«، »در 

سرزمینی دیگر«، »سینما سینماست« را در کارنامه هنری خود داشت.
آخرین پروژه ســید ضیاءالدین دری، »کاله پهلوی« بود که سال ٩١ و 

٩۲ از شبکه اول پخش شــد. این کارگردان همچنین ساخت سریال 
تاریخی »کیف انگلیسی« را با بازی لیال حاتمی و علی مصفا در کارنامه 
هنری اش داشت، همچنین یکی از کارگردانان سریال »کمند خاطرات« 

در سال ١٣۶٩ بود.
»سردار سنجرخان« تازه ترین پروژه ضیاءالدین دری بود که توسط خود 

وی به نگارش درآمده بود اما به مرحله تولید نرسید.

سینما گرام

 نکوداشت »دری«
 در پانزدهمین جشنواره 

فیلم »مقاومت«



 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده
مى گويد: به من هشدار داده بودند 
كه اگر بــه ايران رفتــى، ديگر به 
آمريــكا برنگرد! البته «لوئيس فراخان» كه هفته 
پيــش چند روزى را در ايــران گذراند، بار اولش 
نيســت كه به كشورمان سفر مى كند. او پيش از 
ايــن دو بار ديگر به ايران آمده و در مراســم 22 
بهمن نيز سخنرانى كرده است. اما قطعاً نخستين 
بار است كه جلوى دوربين خبرنگاران، جمعيت 
حاضر را ترغيب مى كند تا شــعار مرگ بر آمريكا 
و مرگ بر اسرائيل بدهند! رهبر آمريكايى جنبش 
«امت اسالم» وقتى به زبان فارسى شعار مى دهد 
شــايد مى خواهد وانمود كنــد از تهديدها باكى 
ندارد و شــايد هم قصد دارد ثابت كند اين شعار، 
ملت و ســرزمين آمريكا را در بر نمى گيرد و تنها 
نماد استكبارستيزى است. اين را از حرف هايش 
مى شــود فهميد وقتى كه خطاب به سران كاخ 
سفيد گفت: «اين شعار مرگ بر آمريكا و اسرائيل 
ايرانيان نيســت كه سبب نابودى آمريكا مى شود 
بلكه سياست هاى دولت آمريكاست كه اين كشور 

را نابود مى كند».

 موسيقى
سال 1933 كه در محله «برونكس» نيويورك به 
دنيا آمد، هنوز نامــش «لوئيس يوجين ولكات» 
بود. پدر جامائيكايى اش، پيــش از به دنيا آمدن 
«لوئيــس» از مادرش جدا شــده بود. مــادر، از 
جمله زنــان مهاجر، ديندار، مؤمــن و در زمينه 
امــور اجتماعى بســيار فعال بود كــه در غياب 
همســر، توانســت فرزندانش را مثل خودش بار 
بياورد.به همين دليــل «لوئيس» از كودكى اهل 
مطالعه بار آمد و دقيقــاً مثل مادر در بحث هاى 
سياسى، اجتماعى آن روزگار و گاليه از وضعيت 
فالكت بار سياه پوستان آمريكا و ظلمى كه به آن ها 
مى شد، مشــاركت فعال داشت. باز هم با تأثير از 

آموزش هاى مــادر، در نوجوانى همــه آرزويش 
گرفتن بورســيه كالج تربيت معلم « وينستون - 
سالم» بود. به بورسيه و كالج رسيد، به آرزويش اما 
نه! آموزش هاى مادرانه انگار در برابر عشق و عالقه 
واقعى اش قدرت مقاومت نداشتند چون مدتى بعد 
با وجود تمام كردن دوره 3 ساله كالج، تالش براى 

معلم شدن را رها كرد و دنبال موسيقى رفت.

 جامبى جامبورى!
فقط عشق و عالقه نبود. از انصاف نگذريم «لوئيس» 
استعداد زيادى در زمينه موسيقى داشت و خيلى 
زود توانست به يك خواننده و ويولونيست خوب 
تبديل شود. با نام هنرى «چارمر» به موفقيت هايى 
هم در اين زمينه دست يافت. يكى از آهنگ هايش 
با نام «جامبى جامبورى» مدتى بازار موسيقى را 
قبضه كرد و سبب شد جوان سياه پوست به شهرت 
برسد. همه چيز براى حرفه اى شدنش آماده بود اما 
يك دعوت ساده مسير زندگى اش را تغيير داد. با 
يكى از نوازندگان ساكسيفون، رفاقت نزديكى را به 
هم زده بود جورى كه نتوانست دعوت او را براى 
ديدار با رهبر حزب « امت اســالمى» - عاليجاه 
محمد - رد كند. درباره اين تشكيالت چيزهايى 
شــنيده بود اما فكر مى كــرد «مالكوم ايكس» 
رهبــرى آن را به عهده دارد. آن روز با همســر و 
فرزندانش به ديــدار «عاليجاه محمد» رفت. اين 
ديــدار، عالقه اى كه به مالكوم ايكس داشــت و 
آشــنايى اش با چالش هاى سياســى و اجتماعى 
آن روزگار در ميان سياه پوســتان، سبب شد در 
22 سالگى مسلمان شــود و به « امت اسالمى» 
بپيوندد. نخستين آهنگش پس از مسلمان شدن - 
بهشت سفيد پوست، جهنم سياه پوست است - را 
به عشق «امت اسالم» ساخت و اعالم كرد دوست 
دارد با موسيقى و با نام مستعار «لوئيس ايكس» 
به اين حزب خدمت كند. مدتى بعد اما به خواسته 
«عاليجاه محمد» مجبور شــد بــراى ماندن در 

تشكيالت «امت اسالم» موسيقى را كنار بگذارد.

 نه فقط موسيقى
باز هم نمى شــود از انصاف گذشــت. «لوئيس» 
در تبليغ، موعظه و ســخنرانى نيز مثل موسيقى 
استعداد شگفت انگيزى داشت. در مأموريت هاى 
تبليغى به حدود 120 شهر آمريكا، اروپا، كارائيب، 
آفريقاى غربى و جنوبى سفر كرد و نشان داد هم 
استعداد ســخنورى دارد و هم مى تواند در آينده 

رهبر و ليدر خوبى براى تشكيالت باشد. 
تالش هايش هم به گســترش و احياى جنبش 
«امت اسالم» كمك زيادى كرد و هم سبب شد 
بسرعت در سلسله مراتب سازمانى اين تشكيالت 
رشــد كند و به عنوان واعظ «ملت اســالم» در 
مســجد منطقه «هارلم» شــهر نيويورك، جاى 
«مالكوم ايكس» را بگيرد. «عاليجاه محمد» هم 
كه به اين دستيار تازه عالقه زيادى پيدا كرده بود، 
نام «لوئيس فراخــان» را برايش انتخاب كرد. اما 
قرار نبود اوضاع براى جنبش مسلمانان آمريكايى 
و عضو فعالش هميشه بخوبى پيش برود. مدتى 
بعد، نفر دوم اين جنبش يعنى « مالكوم ايكس» با 
رهبرشان دچار مشكل شد و جنبش را ترك كرد 
تا به صورت مستقل به كار ادامه دهد. سخنرانى ها 
و افشــاگرى هاى مالكوم ايكس در باره «عاليجاه 
محمد» روابط پشت پرده و فساد اخالقى اش نشان 
مى داد، مشكل جامعه سياه پوستان مسلمان آمريكا 

بسيار جدى تر از يك اختالف نظر ساده است.

 ترور مالكوم ايكس
«لوئيــس فراخان» اگرچه گرايش به اســالم و 
جنبش «امت اســالم» را مديون الگوى ســابق 
خود يعنى مالكوم ايكس بود اما در دعواى ميان 
مالكوم و عاليجاه، طرف رهبرى جنبش را گرفت 
و تبديل به منتقد جدى «مالكوم ايكس» شد. او 
روحيه تند «مالكوم» را بر نمى تابيد و بســيارى 

از ايده هــا و راهكارهاى او را براى قدرت گرفتن 
جامعه سياه پوســتان نمى پسنديد. شايد همين 
ماجرا سبب شــد پس از ترور «مالكوم ايكس» 
برخى ها انگشــت اتهام را به سمت او و جنبش 
«امت اســالم» بگيرند. ســاده تر اينكه از جمله 
نكات منفى و جنجالى زندگى و پيشينه سياسى
« فراخان» كه سبب مى شود برخى ها ادعا كنند 
او محبوبيت بااليى در آمريكا ندارد،همين ماجراى 
ترور اســت. هر چند «هافينگتون پست» چند 
سال پيش در بررسى ترور «مالكوم ايكس» اين 
نقل قول را از « فراخان» منتشر كرد كه: «بدون 
ترديد هيچ مســلمانى نبود كه عاشــق عاليجاه 
محمد باشــد و از كشته شــدن مالكوم ايكس 
خشنود نشده باشــد» اما «بتى ايكس» همسر 
مالكوم، نخستين روز پس از ترور، انگشت اتهام را 
به سمت جنبش «امت اسالم» و رهبرانش گرفته 
بود. دختر «مالكوم» نيز چند سال بعد به اتهام 
تالش براى ترور «فراخان» بازداشت شد! زندگى 
اشرافى «فراخان»، انگشترهاى طاليى كه اغلب 
به انگشــت مى كند، كمك هاى مادى هنگفتى 
كه مى گويند ســال ها پيش از عربستان دريافت 
كــرده و... از جمله حــرف و حديث هاى تأييد 
شده و نشده ديگرى اســت كه درباره زندگى و 

فعاليت هايش وجود دارد.

 جنگ بزرگ در راه است
«فراخان» مدتى پس از مرگ «عاليجاه محمد»، 
جنبش دوم « امت اســالم» را پايه گذارى كرد و 
اگرچه ابتدا پيرو و همراه زيادى نداشــت اما به 

مرور تبديل به چهره تأثيرگذار در ميان مسلمانان 
آمريكايى شــد. اگر قول برخــى تحليلگران را 
بپذيريم كه مواضع، انديشه ها و عملكرد «فراخان» 
نسبت به گذشته تغيير كرده است اما دست كم 
دو نكته هست كه مانند سابق در سخنرانى هاى 
او ديده مى شود. اول دشمنى و ضديتش با البى 
صهيونيستى و يهوديان پشت پرده در سياست و 
اقتصاد آمريكاست و ديگرى سرناسازگارى اش با 

هيئت حاكمه آمريكا.
«فراخان» با همه فــراز و فرودهايى كه در رفتار 
سياسى اش ديده مى شود، گاه از برخى نامزدهاى 
رياســت جمهورى آمريكا حمايت مى كند، گاه 
عليــه يكى ديگر حرف مى زنــد، يك روز مدافع 
«قذافى» مى شود، گاه اخبار روابطش با آل سعود 
به گوش مى رســد و با همه حرف و حديث هايى 
كه درباره اش وجود دارد، از همان ابتدا نسبت به 
ايران و انقالب اســالمى نگاه واقع بينانه اى دارد. 
او بصراحت از غرب و رفتارش با انقالب اسالمى 
انتقاد مى كند و در سخنرانى هايش حرف از اتحاد 
ميان كشورهاى اسالمى مى زند. نكته جالب توجه 
سخنان اخير او اين است كه خودش را شهروند 
همه جهان مى داند، معتقد است بزودى جنگى 
بزرگ در منطقه در مى گيرد و خونريزى زيادى به 
راه مى افتد و دست آخر هم مى گويد: « شيطان 
چهره اســالم، مسيحيت و يهوديت را خدشه دار 
كرده و به ايــن خاطر حضرت مهدى (عج) بايد 
بيايد تا چهره واقعى شــيطان را برمال و بار ديگر 
دين و مذهب را تطهير كند و انسان ها با مودت در 

كنار هم زندگى كنند». 
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

گزارش از شخص

شهروند جهان
چرا «لوئيس فراخان» آمريكايى شعار «مرگ بر آمريكا» داد؟

گزارش جيبى

تلنگر

به كجا مى رويم؟
 اميد ظرافتــى  چشــم مى گردانم بيــن مغازه ها تا 
كافى نت ها را شــكار كنم. پشت شيشه هايشان پر است 
از كاغذ هــاى كوچك و بزرگ. نوشــته هاى روى كاغذ ها 
مختلف است: ثبت نام كارت ملى هوشمند، ثبت نام آزمون 

استخدامى، ثبت نام كنكور، انتخاب رشته و....
اين روزها اما كاغذى بزرگ تر از ســاير كاغذ ها بر سر در 
بيشــتر كافى نت ها خودنمايى مى كند: «ثبت نام التارى 

انجام مى شود».
ســال هاســت آبان كه از نيمه مى گــذرد بحث ثبت نام 
التارى هم بين جوان ها داغ مى شود. در سال هاى گذشته 
اگر هوس مى كرديد مجانــى گرين كارت آمريكا بگيريد 

بايــد خودتان براى ثبت نام در التــارى اقدام مى كرديد، 
امســال اما توفير مى كند با ســال هاى قبل! متقاضى آن 
قدر زياد شــده كه كافى نت ها هم دست به كار شده اند. 
بعضاً چند نفر را توى نوبــت دارند و مى گويند: برو چند 

ساعت ديگه بيا!
براى اينكه باور كنيد امســال بحــث ثبت نام در التارى 
از هميشــه داغ تر شده، كافى است كلمه «التارى» را در 
گوگل جست وجو كنيد تا با انبوه سايت ها و مؤسسه هاى 
ثبــت نام التــارى رو به رو شــويد. اين مؤسســات كه 
بيشترشان در همين چندماه گذشته به وجود آمده اند در 
ازاى ثبت نام، مبالغ هنگفتى از شــما مى گيرند و به شما 

تضمين مى دهند كه جزو برندگان التارى خواهيد بود!
بياييد بنا را بر اين بگذاريم كه قرار نيســت سرتان كاله 

برود و مؤسســه محترم شما را در التارى امسال ثبت نام 
خواهد كرد و شما هم شانستان مى گيرد و بين ميليون ها 
نفر در اين قرعه كشى برنده مى شويد. حاال سؤال اساسى 
اين اســت كه قرار اســت با برنده شــدن در التارى چه 

اتفاقى براى شما، زندگى و آينده تان بيفتد؟! 
اين ســؤالى اســت كه بخش بزرگى از شركت كنندگان 
در التارى پاسخ روشــنى براى آن ندارند. خيلى هايشان 
حتى دقيقاً نمى دانند التارى چيست يا اگر مى دانند، غرق 
شده اند در رؤياهايشــان و نمى خواهند نگاهى عاقالنه به 
ماجرا داشته باشند. خيلى هايشان غرق شده اند در دنيايى 
كه تبليغات و فيلم هاى آمريكايى برايشــان ساخته اند و 

قصد ندارند با واقعيت كنار بيايند. 
حتى اگر افزايش چشمگير متقاضيان ثبت نام در التارى 

را بگذاريــم به پاى اوضاع اقتصادى كشــور، باز هم اين 
حجم از كوتــه بينى، بى محابا عمل كردن، شــنا كردن 
همــراه با موج و رؤياپردازى هاى كودكانه و ســطحى در 
ميان هموطنانمان و بخصوص قشر دانشجو، من را نگران 

مى كند... نگراِن اينكه ما داريم به كجا مى رويم؟!

گفت و گو، يادت بخير...
 رقيه توسلى  چه خوب مى شد اگر از همين امروز، آدم 
ديگرى مى شديم... متحول مى شديم... كاله مان را قاضى 
مى كرديــم و بى طفره و بهانه روبه رو مى شــديم با چند 
سؤال... مى شديم موجودى كه بلد است به داد خودش و 
اطرافيانش برســد و كارى كند براى كشتى در حال غرق 

شدن روزگارش... زندگى اش... دقايق گرانبهاى عمرش.
چه خوب مى شــد اگر همين ســاعت و همين امروز، با 
چند سؤال اساسى و جدى خلوت مى كرديم و از خودمان 
مى پرســيديم كه چرا واقعاً كم حرف مى زنيم با هم، كم 
معاشــرت مى كنيم، كم كتاب مى خوانيــم اما به جايش 
خوب تلگرام دوست و اينستاپرست شده ايم و اين سال ها 

تلويزيون شده كدخداى خانه هايمان؟

چرا صبح ها تا چشــم باز نكرده، دنبال گوشى هاى مانيم 
كه خداى نكرده عقب نيفتيم از شبكه هاى مجازى و حال 
گفت وگو با اعضــاى خانواده را نداريــم و به جزيره هاى 

دورافتاده از هم شبيه شده ايم؟
بى آنكــه كارى داشــته باشــيم بــه عواقــب تنهايى و 
گوشه گيرى، به شكاف رابطه هاى مهم مان... به آسيب هاى 
عاطفــى - روحى كــه حرف نــزدن و درد دل نكردن و 

همنشين نبودن به پا مى كند.
چرا بى تفاوتيم به آمار وخيم همكالمى مان در شبانه روز، 
بــه 15 تا 20 دقيقه ناچيز تأســف آور؟ به اينكه جمع ها 
ديگر جمع نيســت و همه جا فرمانروايــى موبايل ديده 
مى شود بوضوح و حوصله حرف زدنى نمانده براى آدم ها؟

به اينكه چرا سكوت، آزادانه و با طيِب خاطر دارد قدم رو 
مى كند ميان مان؛ وقت غذا، وقت دورهمى، وقت آزاد؟

... و همديگــر را هر روز بيشــتر نديــده مى گيريم. انگار 
شــده ايم ميليون ها ربات در شــهر تكنولــوژى و جاذبه 
شــبكه هاى مجازى پيروزمندانه دارد همنشــينى هاى  
ام پــى ترى مان را هم تصــرف مى كند و ما هيچكاره اى 

شده ايم ايستاده به تماشا؟
... و چرا جدى نمى گيريم بحران سكوت را؟

نمى شــود آخر حال و احوال ناخوشــاينِد روابط را ديد و 
نترسيد... غمگين نشــد از كسرى گفت وگوى فرزندان و 
والدين، همســران با يكديگر، اقوام و دوستان... نگفت از 
جامعه اى كه انگار فرهنگ صحيح اســتفاده از فناورى را 
نمى داند هنوز و شــله قلــم كارى راه انداخته كه نگو... و 

نگفت اين را كه گوشى ها، بيگناه اند.
چه خوب مى شد واقعاً اگر از همين امروز، انسان ديگرى 
مى شــديم... عوض مى شديم... كســى كه وقت بيدارى، 

سِر ميز غذا، تاكســى، مترو، ميهمانى، خودش را متصل 
و خيره به صفحه موبايل نمى كند... مبدل مى شــديم به 
فردى كه مى داند چه زمان و چه مقدار، وقت بگذارد براى 
اين دنياى اســرارآميز... چه خوب مى شــد اگر از همين 

امروز، دنياى واقعى ترجيح مان بود!

پيچيدگى تقسيم قدرت در آمريكا
هفته نامه تايم چاپ آمريكا در 
شيوه  به  شــماره اش  تازه ترين 
خاص خود بــه انتخابات ميان 
دوره اى آمريكا واكنش نشــان 
مى دهــد. در حالى كــه نتايج 
ايــن انتخابــات از پيچيده تــر 
شدن شــرايط تقســيم قدرت 
در آمريكا خبــر مى دهد، تايم 
نيز با طراحى پرچم اين كشور 
كه دســت هاى زيادى در حال 
كشاندن آن به سمت خودشان 
هســتند، نتايج اين انتخابات را 
بيشتر به نفع ترامپ لقب داده 

و تأكيد مى كند، مبارزه براى كســب قدرت در آمريكا از گذشــته نيز 
بدتر خواهد شد.

اشتباه ترامپ
هفتــه نامــه اكونوميســت به 
شــكلى جالب توجه بــه نتايج 
انتخابات ميــان دوره اى آمريكا 
واكنش نشــان داده است. اين 
نشــريه با انتخــاب تيتر «حاال 
چه؟» بــه پيروزى حزب دونالد 
جمهوريخواهان  يعنــى  ترامپ 
در مجلس سنا و عدم موفقيت 
آن هــا در مجلــس نمايندگان 
مى پــردازد و طبق آن، شــكل 
رويكــرد ترامــپ در حمايت از 
و رقيبش  اعضاى حزب خــود 

و برنامه اى را كه براى پيشــبرد اهدافش دارد، اشــتباه لقب مى دهد؛ 
اكونوميست در طراحى روى جلد خود نشان مى دهد ترامپ به صورت 
برعكس ســوار االغ (نماد حزب دموكرات، حزب رقيب ترامپ) شــده 

است.

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

كليدها

در اهميت ادبيات و معمارى  

در رونمايى از كليات اشعار اســتاد مرحوم حميد سبزوارى گفتم كه 
از هــر دوره تاريخى حداقل دو چيز مى ماند و به تعبيرى دو چيز بايد 
باشــد كه بماند؛ يكى ادبيات است و ديگرى معمارى. معمارى را همه 
بســادگى متوجه مى شوند، اما ارزش كلمات و ارج و اهميت ادبيات را 
همه بســادگى متوجه نيستند. انقالب اسالمى بايد براى هر دوى اين 
حوزه ها ايده و برنامه داشــته باشــد. در معمارى و عمران و محوطه 
ســازى كارهايى شده است اما بسيار بيشتر از اين الزم است. بسيارى 
از كارهــاى عمرانى اگر مالحظات فرهنگى در طراحى آن ها بيشــتر 
رعايت مى شــد، مى توانستند تبديل به آثارى ماندگار در تاريخ تمدن 
ايران شوند. اما به هر حال اين اتفاق نيفتاده است و با وجود اين همه 
ســاخت و ســاز و عمران، از ميان انبوه كارهايى كه شده است تعداد 
كمى تشخص يافته اند و به عنوان آثار معمارى داراى هويت خاص اين 

عصر مى توانند مطرح باشند.
خيلى از پل ها، تونل ها، ســاختمان ها و برج هاى در حال ساخت اگر با 
دقت هاى تمدنى ساخته شــوند ارزش تاريخى براى بازنمايى زيست 
معاصر پيدا مى كنند. اين اتفاق چندان دشوار نيست، مى شود با دقت 
بيشــتر در مرحله طراحى و فراخوان عمومى براى طراحى، ايده هاى 
خــالق را جذب كرد و به كار گرفت تا ميــراث معمارى دوران ما در 

مقايسه با دوره هاى مختلف تاريخ اين سرزمين كم نياورد.
ادبيات اما نيازمند بودجه ريزى نبوده اســت و شاعران و نويسندگان 
مــا متون ارجمندى آفريده اند كه بايد ايــن متون را جدى گرفت. ما 
هنــوز كليات خيلى از بزرگان شــعر اين دوره را چــاپ نكرده ايم در 
حالى كه بســيارند چهره هاى درخشــانى كه با جان هاى شيفته عمر 
خود را در آفرينش ادبى صرف كردند و ميراث گرانســنگى براى همه 

ما باقى گذاردند. 
انتشــار مجموعه كليات استاد ســبزوارى گام مباركى است كه بايد 
با انتشــار درســت و شــكيل آثار ديگر بزرگان ادب انقالب از طاهر 
صفارزاده نوگرا تا استاد مهرداد اوستا تكميل شود و ادامه يابد.كلمات 
به ظاهر هزينه توليد پايينى دارند و به همين خاطر در نظرگاه مديران 
فرهنگى قدر و قيمتى ندارند اما همين كلمات شــاعران و نويسندگان 
ما مهم ترين ثروت هاى تمدنى ما هســتند. مغالطه معاصريت ســبب 
مى شود در قياس با ناصر خسرو و رودكى قدر بزرگان معاصر را ندانيم. 
رويكــرد اخير روزنامه قــدس در قدرشناســى از چهره هاى جوان و 
پيشكســوت ادبيات معاصر و پرداختن درست رســانه اى به آن ها، از 
اتفاقات بســيار مبارك در عرصه رســانه هاى انقالب است. ادبيات را 
بايد جدى بگيريم وگرنه همه چيزمان مســخره خواهد شد و در همه 

حوزه ها كارهايى خواهيم كرد كه ثمرشان را ديگران خواهند برد.
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