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مخالفت كرباسچى با اقدام نمادين حناچى
«پيروز حناچى» شهردار جديد تهران 
حواشــى زيادى در فضــاى مجازى 
بــه راه انداختــه اســت. حناچى در 
جديدترين اقدام حاشــيه سازش، با 
دوچرخه به محل كارش رفت اما اين 
واكنش هاى  حركت جناب شــهردار 
منفــى زيــادى در فضــاى مجازى 

داشــت. غالمحسين كرباسچى شــهردار ســابق تهران در اين باره در 
اينستاگرامش نوشــت: « اى كاش آقاى حناچى به جاى دوچرخه صبح 
زود بدون ترافيك با ماشــين مى رفت دفتــركارش و پيگيرى و تالش 
مى كرد كه زودتر صدها واگن معطل مانده مترو به خطوط مترو ملحق 
شــوند كه صدها هزار مسافر مترو راحت تر جا به جا شوند و ده ها هزار 
اتومبيل كمتر بيرون بيايند». صادق خرازى ســفير سابق كشورمان در 
فرانســه هم دراين باره نوشت: «خداكند عوام فريبى هاى هيجانى پايان 
بگيرد. روزى نخســت وزير يك كشــور اروپايى دير به پارلمان رسيد و 
در اعتراض به نمايندگان گفت: نخســت وزير شما مشغول واكس زدن 
كفش هايش بود. رندى از نمايندگان مجلس گفت خاك بر ســر كشور 
و نخســت وزيرش كه كشورمان را عالف دو لير پول كرده. مرد حسابى 
پول واكس تورا مى دهم تو كشور را كه در جنگ است اداره كن! جناب 
شهردار به داد شــهر و مردم و گرفتارى هايشان برسيد و به دنبال اين 

عوام فريبى ها نباشيد»!

يك الگو
چنــدى پيــش تصويــرى از يــك 
چاى فروش تبريزى در فضاى مجازى 
داغ شــد. ماجراى اين عكس از اين 
قــرار بود كــه اين پيرمــرد تبريزى 
هنــگام فــروش چــاى وزن پاكت 
خالــى را از وزن چاى كــم مى كند 
تا پاكت به قيمت چاى به مشــترى 

نفروخته باشــد. تصوير اين پيرمرد چاى فروش حتى در رســانه هاى 
تركيه هم بازتاب خبرى پيدا كرد. اما امروز حجت االســالم  آل هاشم از 
مرِد اول اين روزهاى فضاى مجــازى تقدير كرد. نماينده ولى فقيه در 
آذربايجان شرقى و امام جمعه تبريز با حضور در مغازه حاج كاظم كبير، 
چاى فــروش منصف بازار تبريز از وى بخاطر خريد و فروش منصفانه به 

عنوان يك الگو تقدير و تشكر كرد.

اجتماع فيسبوكى براى يمن
مجــازى  كمپين هــاى  ادامــه  در 
فعاالن  يمــن،  مــردم  از  حمايــت 
نيويوركــى فيســبوك در يكــى از 
آمريكا،  دانشــگاه هاى  بزرگ تريــن 
با هــدف حمايت از مــردم مظلوم 
يمن، بــا همبســتگى و اتحاد گرد 
هم آمدنــد و تجاوز و محاصره عليه 

مردم بى گناه يمــن را محكوم كردنــد. نيويوركى ها در اين اجتماع 
پالكاردهايــى را در محكوميت جنايت هاى مكرر در يمن به دســت 
گرفته و تنفرشــان را از بانيان فاجعه انســانى در يمن اعالم كردند. 
شــركت كنندگان در اين مراسم همچنين شــعارهايى عليه جنايات 
ائتــالف در يمن ســر دادند و ايــن تجاوز، بمب گذارى، شــكنجه و 

را محكوم كردند. گرسنگى 
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15 آذر ماه سال 1362 
محاكمه «كيانورى» آغاز شد

توبه گرگ

جعفر ابراهيمى (شاهد) در گفت و گو با قدس از وضعيت ادبيات كودك و نوجوان در بازار نشر مى گويد

سفارشى نويسى آفت ادبيات كودك است

 مجازآباد
حامد كمالى- درســت از همان لحظــه اى كه در بهمن1357 
انقالب اســالمى ايران پيروز شد، همه سياست مداران آمريكايى 
دورهم جمع شــدند تا فكرهايشان را روى هم بگذارند و ببينند 
كه آيا مى شــود با رهبران اين انقالب بــاب مذاكره را باز كرد و 
سياست هايشان را مثل زمان شاه به آن ها ُحقنه كرد يا نه؟ البته 
نيتشــان اين بود كه تيرى در تاريكــى بيندازند؛ چون از همان 
سال1342 كه امام خمينى(ره) روى منبر رفت و كاپيتوالسيون 
و آمريكايى ها و شاه را باهم به باد انتقاد گرفت، فهميده بودند كه 
اين انقالب و رهبرانش با بقيه زمين تا آســمان فرق دارند و قرار 
نيست به آمريكايى ها باج بدهند و صدايشان هم درنيايد. با اين  
همــه و برخالف تصور موجود در جامعه ما در طول تاريخمان با 
آمريكايى ها پنج بار ســر ميز مذاكره نشسته  و صحبت كرده ايم، 
آن هم بى واســطه. حاال با داغ شدن دوباره بحث مذاكره و پرده 
برداشــتن رئيس جمهور از 11 پيشنهاد اخير آمريكايى ها براى 
صحبت و چانه زنى بر سر برخى مسائل، ماهم نگاهى انداخته ايم 

به آن پنج مذاكره قبلى و عايدى اش براى ايران.

 آبان ماه 1359
مذاكره كننده: مهدى بازرگان و ابراهيم يزدى

بازرگان و همكارانش عضو نهضت آزادى بودند و ملى گرا. چيزى 
كه در گفتار و رفتارشــان از همان روزهــاى اول معلوم بود و 
انكارش نمى كردند، نداشــتن موضع تند نسبت به آمريكا بود 
و حتى بدشــان نمى آمد كه رابطه مان با آن ها شــكرآب نشود. 
درحالى كه خط و ربط انقالب اسالمى كامًال آمريكاستيزانه بود. 
با اين همه تا حدود يك ســال پس از پيروزى انقالب اسالمى، 
ســفارتخانه هاى ايران و آمريكا در دو كشــور مشغول فعاليت 
بودند و خبرى از تعطيلى شــان نبود. ســال1358 الجزايرى ها 
رســماً ازدولت موقت ايران دعوت كردند كه براى شــركت در 
جشــن انقالب و استقالل اين كشور از فرانسه به الجزيره سفر 
كننــد. مهدى بازرگان و ابراهيم يزدى به نمايندگى از ايران به 
الجزاير رفتند. يك هيئت آمريكايى به رياســت برژينسكى هم 
در آن مراسم حضور داشت و اولين مالقات بين مقامات بلندپايه 
ايرانــى و آمريكايى در حاشــيه آن مراســم و در محل اقامت 
نخست وزير ايران انجام شد؛ اينكه اول چه كسى درخواست اين 
مالقات را داده است هنوز معلوم نيست و بعد 39 سال هيچ كس 
زيربار اين قضيه نمى رود. آمريكايى ها مى گويند مقامات ايرانى 
از روز اول حضورشــان در الجزاير از طريق ســفير اين كشور 
پيگير يــك ديدار دوجانبه بوده اند و ايرانى ها هم مى گويند كه 
اين برژينسكى و دار و دسته اش بوده اند كه بارها دست به دامن 
مقامات الجزايرى شــدند تا با آن ها ديدار كنند. ديدارى كه نه 

شوراى انقالب از آن خبر داشت و نه امام (ره). 
رابرت گيتــس، وزير دفــاع آمريكا كه در آن جلســه حضور 
داشــت در خاطراتش مى گويد: برژينسكى از من خواست براى 
يادداشــت برداشتن همراهش بروم. ما وارد جلسه شديم و لب 
كالم ما اين بود كه «ما انقالب شــما را مى پذيريم. ما كشــور 
شــما را به رسميت مى شناســيم. ما دولت شما را به رسميت 
مى شناسيم. ما همه ســالح هايى را كه قرارداد فروش آن ها با 
شاه بسته شده بود،به شما مى فروشيم. اما مقامات ايرانى شركت 
كننده در اين جلسه خواســتار تحويل گرفتن محمدرضا شاه 
پهلوى شدند.پاســخ آن ها اين بود كه «شاه را به ما بدهيد». هر 
كــدام مواضع خود را پنج يا شــش بار تكرار كــرد و در پايان 
برژينســكى برخاست و گفت: «تحويل شاه به شما با غرور ملى 
ما ناسازگار اســت» و اين پايان كار بود».اين حرف ها را مهدى 
بازرگان در مصاحبه اش با خبرگزارى پارس به نحو ديگرى تكرار 
كرد و هيچ وقت كسى از جزئيات آن جلسه يك ساعت و بيست 
و پنج دقيقه اى سردرنياورد و هربار كه پژوهشگران و خبرنگاران 
سراغ جعبه سياه هاى اين مذاكرات مى رفتند، همين حرف هاى 

تكرارى به آن ها زده مى شد. 

عايدى مذاكرات براى ايران
آمريكايى ها در همان جلســه و بعد از آن اعالم كردند كه شاه به 
عنوان يك بيمار به كشورشــان پناه آورده و كامًال غير اخالقى 
اســت كه او را به ايــران برگردانند. آن ها البتــه هيچ حرفى از 
قراردادهايى كه با شاه بسته بودند نزدند و همه را يك طرفه فسخ 
كردند. درخواســت مجلس ايران هم براى برگرداندن پول هاى 
حســاب تنخواه در آمريكا هم بى جواب ماند و در اين ميان فقط 
بازرگان و يزدى زير ســؤال رفتند كه چرا هيچ كس، حتى امام 
خمينى(ره)، را درجريان اين مذاكره قرارندادند. سه روز بعد از اين 
ديدار دوجانبه، يعنى13آبان ماه، دانشــجويان پيرو خط امام(ره) 
سفارت آمريكا را تسخير كردند و پس از آن رابطه ايران و آمريكا 

براى هميشه قطع شد.

 دى ماه 1359
مذاكره كننده: بهزاد نبوى

مســئله گروگا ن هاى آمريكايى در ايران براى دولت اين كشور به 
گره كورى تبديل شــده و آبرويشان را در سطح بين المللى برده 
بود. همه جا حرف از اين بود كه آمريكا با آن همه دبدبه و كبكبه، 
ُعرضه پس گرفتن گروگان هايش از كشورى كه تازه در آن انقالب 
شده و ثبات درست و حســابى اى پيدا نكرده، ندارد. به خصوص 
اينكه آن افتضاح را هم در صحراى طبس به بار آورده  بودند. اين بار 
الجزاير واسطه دو كشور ايران و آمريكا شد تا سر يك ميز بنشينند 
و برسر گروگان ها مذاكره كنند. نماينده دولت ايران در اين ديدار 
بهزاد نبوى بود. كسى كه خودش بعدها در صحبت هايش گفته بود 
كه براى اين كار سواد ديپلماتيك نداشته و شهيد رجايى را براى 
انتخاب او تحت فشــار گذاشته بودند. حاصل آن سه سند توافقى 
شد؛ سند اول حاوي تعهدات كلي طرفين از قبيل آزادي گروگان ها، 
آزادي دارايي هاي ايران و لغو تحريم تجاري تهران بود. ســند دوم 
درباره حل وفصل دعاوي دو دولت بود و سند سوم روش هاي اجراي 
تعهدات مالــي طرفين را تعيين مى كرد. يــك روز بعد از صدور 
بيانيه ها در 30 دي 1359 گروگان ها آزاد و از راه الجزاير به آمريكا 

منتقل شدند. 

نتيجه چه شد؟
آمريكا به تالفى اشــغال ســفارت خود در تهران، بســيارى از 
تعهدات توافق الجزايــر را نقض كرد. تحريم  هاى تجارى را كه 
به موجب بيانيه  ها ملغى اعالم كرده بود، در ســال  هاى جنگ 
تحميلى (1359 تا 1367هـ.ش) و پــس از پايان آن، به انواع 
و روش  هاى ديگر برقرار كرد. ازحدود 13/5 ميليارد دالرى كه 
بايد به ايران پرداخت مى شــد، 10ميليارد دالر را در سه نوبت 
پرداخت و از زير پرداخت قسط آخر شانه خالى و طبق معمول 
از استرداد شــاه هم خوددارى كردند. عالوه بر اين، اموال شاه 
نيز تاكنون به طور كامل پرداخت نشده است و همچنان حدود 
2,5 تــا 3 ميليارد دالر از وجوه نقد و طالى ايران، سرنوشــتى 
نامشــخص دارد. در حالى كه ايران به همه تعهدات خودش از 
روز بعــد از امضاى آن پايبند بود. قرارداد الجزاير اين قدر نقطه 
ضعف داشــت كه صداى همه كارشناســان را درآورد و از ملى 
مذهبى گرفته تا انقالبى همه اذعان داشــتند كه آمريكايى ها 
هرآنچه دلشان خواسته در اين قرارداد گنجانده  و كاله گشادى 
ســر نماينده بى اطالع ايران گذاشته اند. طورى كه به راحتى و 
بدون هيچ  بهانه اى از زير بار تعهدات خودشــان فراركنند و به 
جايى پاســخگو نباشند. توافقنامه اى كه بيشتر بخش هايش به 
ضرر كشورما بود و شايد در تاريخ ايران كمتر سندى را مى توان 
با اين  درجه از يك سويه بودن يافت كه در  تعهدات ايران بسيار 
روشن و گسترده و تعهدات كشور مقابلش بسيار مبهم و محدود 
و با قيد  آمده  باشد. بدنيست بدانيد كه قرارداد الجزاير كه جزو 
مهم ترين تعهــدات بين المللى ايران بود، بــه رويت و تصويب 
مجلس نرسيد و همين موضوع باعث اعتراضات نمايندگان شد.

 خردادماه1365
 مذاكره كننده: جمعى از مقامات دولت ايران

4 خــرداد1365 هيئت آمريكايى متشــكل از رابرت مك فارلين 
تحليلگر ارشد سازمان سيا، اليور نورث، جورج كيو مقام شوراى ملى 
امنيت، هوارد تيچر و اميرام نير از اسرائيل جهت انجام مذاكرات با 
گذرنامه هايى كه نام اصلى شــان در آن درج نشده بود، وارد تهران 

شدند. هدفشان هم مذاكره براى آزادى گروگان هاى آمريكايى در 
لبنان، فروش تسليحات به ايران، چانه زنى براى قطعنامه 598 و از 

همه مهم تر عادى سازى روابط بين دوكشور بود.
البتــه اين مذاكرات نه براى انقالبيون ايــران قابل پذيرش بود، 
نه بــراى طرف آمريكايى تا جايى كه بعد از رســوايى واترگيت 
بزرگ ترين رسوايى سياسى آمريكا لقب گرفت و نامش را ايران 
گيت گذاشتند.  محمد جواد الريجانى معاون اسبق وزارت خارجه 
و حسين شيخ االسالم قائم مقام فعلى وزارت خارجه هدايت تيم 
ايرانى را در اين مذاكره بر عهده داشــتند. پس از اطالع امام(ره) 
از ســفر مك فارلين به تهران، اين فرستاده آمريكايي مجبور شد 

ايران را ترك كند.

 گران فروشى مذاكرات را برهم زد
مك فارلين هنوز هم جزو ابهامات تاريخ ايران است و آن هايى كه 
در اين ماجرا دخيل بودند حرف هاى ضد و نقيض زيادى مى زنند 
وانگشت اتهام را به طرف همديگر مى گيرند. آمريكايى ها از همان 
لحظــه اول براى دبه كــردن به ايران آمده بودنــد و قرارنبود كه 
گشايشى اتفاق بيفتد. آمريكايى ها آن سالح هايى را كه الزم داشتيم 
به ما نمى دادند و آن تعدادى را هم كه مى خواســتند بفروشــند، 
چهار - پنج برابر گران تر حســاب كردند. اين مذاكرات هم با همه 

سروصدايش هيچ دستاورد و عايدى براى ايران نداشت.

  تيرماه1387
 مذاكره كننده: حسن كاظمى قمى سفير ايران در عراق

تأكيد بر عدم تعليق غني سازي اورانيوم و پافشاري دولت بر موضوع 
عدم تعليق، سياست هاى اوليه محمود احمدى نژاد در قبال دولت 
بوش بود. اين اتفاقات اگرچه باعث پيشرفت برنامه هسته اي شد 

ولي چندين قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران را در پى داشت. 
سال1384 رسانه ها از يك تابوشكنى در سياست ايران خبر دادند. 
احمدى نژاد به جورج بوش نامه نوشته بود و او را به توحيد و رعايت 
كرامت انســاني و دست برداشتن از ظلم و ستم دعوت كرده بود. 
مهم ترين تحول، در دوران رياست جمهوري احمدي نژاد اما مذاكره 
مستقيم ايران و آمريكا در مورد بحران عراق بود. در اين مذاكرات 
حســن كاظمي قمي ســفير ايران در بغداد با طرف آمريكايي به 
رهبرى رايان كروكر ســفير آمريكا در عراق درباره ثبات در عراق 

صحبت كردند. 

 بى توافقنامه
در مذاكرات تهران-واشــنگتن در بغداد، دوطرف فقط حرف هاى 
خودشان را زدند و رفتند و هيچ توافقنامه  اى امضا نشد؛ يعنى اين 

مذاكره هيچ نتيجه ملموس و مثبتى را در پى نداشت.

 مهرماه1388
مذاكره كننده: سعيد جليلى دبيروقت شوراى عالى امنيت ملى

سياست مثالً محافظه  كارانه اوباما در قبال ايران و تأكيد چندباره او 
بر مذاكره با تهران  نشان داد كه كاخ سفيد هم براي انجام مذاكرات 

بى تمايل نيست.
پس از آغاز به كار دولت دهم، سعيد جليلى دبير شوراى عالى امنيت 
ملى و ويليام برنز معاون وزير امور خارجه در حاشيه مذاكرات ايران 

و گروه 1+5 در ژنو، به صورت دوجانبه گفت و گو كردند.
محور مذاكراتشان هم پرونده هسته اى ايران بود. مالقات مقامات دو 
كشور در اين سطح، از فروردين سال 1359 كه روابط رسمى ميان 

دو كشور قطع شد، بى سابقه بود. 

 ديدار بى نتيجه!
آمريكا، حاضر نشد برنامه هسته اى ايران را به رسميت بشناسد و 
براى همين ديدار جليلى و برنز هم مثل سى- چهل سال گذشته، 

هيچ عايدى براى ايران نداشت. 

داستان پنج مذاكره مستقيم ايران با آمريكا و عوايدش براى كشورمان

هيچ به توان پنج!

متولد محله شــاپور تهران بود و اسمش عباسعلى. اما بچه محل ها و بخصوص 
همكاران سينمايى او را على صدا مى كردند. على حاتمى در بيست و سوم سال 
1320 يعنى اوج ســال هاى استبداد كبير و 
سه سال بعد از اينكه انگليسى ها گوش رضا 
شاه را گرفته و به جزيره موريس تبعيد 
كــرده بودند به دنيا آمد. اين روزها بعيد 
مى دانم كســى چيز خاصى از دوره هاى 
استبداد صغير و كبير يادش مانده باشد. 
كمتر از يك ســاعت مى توان 
قدم زنان از محله شــاپور 
تا بهارستان رفت. يعنى 
همان جايى كه تير ماه 
ســال 1287 مجلس 
را به توپ بســتند و 
آغاز  صغير  استبداد 
كه  شد.همانجايى 
نهم آبــان 1304 
و  فروغى  امثــال 
تيمورتاش خاندان 
سلطنت پهلوى را 
رسميت بخشيدند 
و رســماً استبداد 
كليــد  را  كبيــر 
زدند.  رضاشاه يك 
حكومت ديكتاتورى 
بر اساس نظامى گرى 

را شروع كرد...

گفت وگوى منتشر نشده با زنده ياد مرتضى غالمپور جوان ترين كوهنورد خراسانى 
و دارنده نشان پلنگ برفى كه يك سال پيش در حادثه اشترانكوه اسير بهمن شد

جان مى دهم براى كوه...جان مى دهم براى كوه...
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مردم

حاشيه

چگونه كوهنوردان خراسانى در بهمن گرفتار شدند؟
يك سال پيش، اشترانكوه، ...

16 آذرماه سال پيش بود كه خبر گرفتار شدن 14 كوهنورد مشهدى به 
همراه يك كوهنورد اليگودرزى در ارتفاعات «كول جنو» اشترانكوه لرستان 
روى خروجى رسانه ها قرار گرفت تا عمليات جست وجو براى يافتن اين 
كوهنوردان آغاز شود. عمليات جست وجو و نجات توسط جمعيت هالل 
احمر ازنــا از بامداد جمعه 17 آذر با دريافت گزارشــى مبنى بر گرفتار 
شدن كوهنوردان در برف و كوالك آغاز  شد. در همان ابتداى جست وجو 
هفت كوهنورد مســتقر در جان پناه پيدا مى  شوند. بالگردى براى حمل 
عليرضا عاملى كه دچار سرمازدگى شده بود، اعزام مى شود اما در نهايت 
عليرضا زنده نمى ماند. جســت وجو براى يافتن ديگر كوهنوردان در روز 
جمعه بى نتيجه مى ماند و جست وجو در روز شنبه از نو گرفته مى شود. 
روز شــنبه پيكر مرتضى غالمپور، مجيدزاده تراب، امان اهللا جوكار، ناصر 
اكبرى، مهشيد جان محمدى، اكرم حقانى و على قاسم زاده از زير بهمن 
پيدا مى شــود. جست وجو براى يافتن پيكر نفر آخر اين حادثه هفت روز 
به طول انجاميد. ســرانجام پس از هفت روز جست وجو توسط جمعيت 
هالل احمر، كوهنوردان داوطلب و بوميان داوطلب منطقه آخرين پيكر كه 

متعلق به «سيدعلى حسينى» بود يافت شد.
در ايــن حادثه 9 كوهنورد بــه نام هاى عليرضا عاملى، مرتضى غالمپور، 
مجيدزاده تراب، امان اهللا جوكار، ناصر اكبرى، مهشيد جان محمدى، اكرم 
حقانى، على قاسم زاده و على حسينى جان باختند و امير تقى زاده، محمود 
فرنوش فر، حسن موسوى، ســروش قادرى، محسن اشرفى و سيد رضا 
وحيدى شش كوهنوردى بودند كه به جان پناه رسيدند و گرفتار بهمن 

نشدند.
در پــى اين حادثه تلخ و جان گداز، مســئوالن و مقامات كشــورى از 
رئيس جمهور گرفته تا رئيس مجلس نسبت به اين اتفاق واكنش نشان 

داده و با خانواده جان باختگان اين حادثه، همدردى كردند.

 بهمن هاى مهيب در آلپ ايران
بعد از گذشــت يك سال از حادثه تلخ اشــترانكوه كه داغش هيچ وقت 
از دل جامعه كوهنوردى ايران برداشــته نمى شود، همچنان نقاط مبهم 
و پرســش برانگيزى درباره اين حادثه وجود دارد كه در جاى خود بايد 
بررسى و پيگيرى شود، اما آنچه پيش از اين درباره علت حادثه گفته شده 
بود، اشتباه در برآورد زمانى، انحراف از مسير اصلى و اوليه، عدم توجه به 
هشــدارهاى هواشناسى در مورد افت دما و ريزش بهمن بوده كه جان 9 

كوهنورد را در حادثه اشترانكوه گرفته است. 
اشترانكوه رشــته كوهى به طول حدود 50 كيلومتر است كه در سلسله 
كوه هاى زاگرس قرار دارد و ارتفاع بلندترين قله آن به 4150 متر مى رسد. 
اشترانكوه به «آلپ ايران» شهرت دارد. قله كول جنو يا كول جنون به معنى 
كوه صدادار شناخته مى شود و اين منطقه از زاگرس به بهمن هاى بسيار 
مهيب و خطرناك شهرت دارد. اين تيم قصد صعود به اين قله را داشتند 

كه در بازگشت ريزش بهمن آن ها را گرفتار كرد.
رضا زارعى، رئيس فدراسيون كوهنوردى درباره اين حادثه گفته بود: من 
دو ايراد به اين تيم مى گيرم؛ يكى اينكه تعداد نفرات گروه فنى زياد بود 
و دوم اينكه اين گروه به هشدارهاى هواشناسى بى تفاوت بودند و شايد 

اگر به اين دو موضوع توجه مى كردند شاهد بروز اين حادثه تلخ نبوديم.

 اشتباه در برآورد زمانى براى رسيدن به قله
جواد نظام دوست نماينده تيم جست وجوى استان خراسان رضوى گفته 
بود: «كول جنو» قله انتهايى رشــته كوه اشترانكوه و خطرناك ترين قله با 

ارتفاع 3830 متر است كه انتخاب اين گروه كوهنوردى براى صعود بود.
به گفته او، فيلم هاى موجود پيش از صعود به قله نشان مى دهد هوا كامًال 
صاف و شفاف است و صبح كه حركت مى كنند هوا بسيار خوب بوده و تا 
ساعت يك بعدازظهر هوا كامالً خوب بوده و شايد اين اشتباه را داشته اند 
كه با توجه به اينكه راهنما به آن ها گفته ســه تا چهار ساعت تا قله راه 
داريد، اين مدت  زمان براســاس حركت از ساعت 6 صبح تا نهايتاً ساعت 
12 در قله پيش بينى مى شد، درصورتى كه اين فاصله سخت است و ديرتر 

به قله مى رسند.
او يادآور شده بود: كوهنوردان در ساعت بدى به قله مى رسند، درحالى كه 
قبل از ســاعت دو بعدازظهر بايد برمى گشتند. مسير صعود در اين قله 
مسير برگشت نيست و اين وجه تمايز اين قله است و مسير برگشت اين 
قله صخره اى يك مسير ديگر است. قله هاى بلند اقليم خاصى دارند كه به 
وضعيت جوى آن ها در سايت هاى هواشناسى دسترسى نداريم و از سويى 
وسايل و تجهيزات موردنياز در اختيار كوهنوردان بوده، اما امكانات روز دنيا 

همچون كوله ايربك و اكسيژن دار نيست.

 انحراف كوهنوردان از مسير اوليه و مفقودشدن
به گفته حميد مساعديان، رئيس كميته جست وجو و نجات فدراسيون 
كوهنوردى، اين برنامه روز پنج شنبه صبح براى صعود به قله انجام مى شود 
و حدود ســاعت سه و نيم تا چهار بعدازظهر به قله صعود مى كنند و در 
هنگام بازگشت با توجه به بارش سنگين برف كه از حدود ساعت 10 صبح 
شروع شده بود، به داليلى از مسير اوليه منحرف مى شوند كه به علت طول 
كشيدن برنامه سه نفر از كوهنوردان به سمت پناهگاه مى روند تا مسير را 
بيابند، اما هشت نفر بعدى كه پشت سر آن ها بودند وارد دهليز مى شوند 
و در اثر بهمن سنگين كه حدود 300 متر در 80 متر طول و عرض اين 

بهمن بوده گرفتار و متأسفانه مفقود مى شوند.
او عنوان كرده بود كه ســه روز پيش ازاين صعود در سايت هاى مختلف 
هشدارهايى نسبت به اينكه به ويژه در روز پنج شنبه هوا با بارش سنگين 
همراه اســت داده  شده بود. در مناطق كوهســتانى به دليل ارتفاع زياد 
شــرايط متفاوت تر اســت و صعود مى توانســت در اين شرايط به هفته 
بعدى موكول شود. چراكه روز پنج شــنبه اوج خرابى هوا اعالم شده بود 
و براساس نقشه هاى هواشناسى، روز پنج شنبه اوج ناپايدارى ها و بارش ها 
بوده اســت. بعدازظهرها در كوهستان ها اوج تغييرات آب و هوايى است 
و بنا بر گزارش هاى هواشناســى از ســاعت يــك بعدازظهر هوا بحرانى 

مى شد.

 مردم/ زهره كهندل  ســى سالگى، سن خوبى 
است. ســى  ساله كه مى شوى، تكليفت با خودت و 
زندگى ات، روشن مى شود. دوندگى بيست سالگى 
و كم حوصلگى چهل ســالگى را ندارى. سى ساله 
كه مى شــوى گذشــته ات، افتخاراتت، تجربياتت، 
داشــته ها و نداشــته هايت قطار مى كشــند پيش 
چشمانت. برنامه ات براى آينده مشخص تر مى شود 
و آغــاز ورودت به چلــه زندگى اســت. «مرتضى 
غالمپور» اگر زنده بود، امســال سى ساله مى شد. با 
خودش قرار گذاشــته بود كه بعد از شكستن شاخ 
قله پوبدا و گرفتن نشــان پلنگ برفى، يك صعود 
هشــت هزارى متفاوت داشته باشد و زمانى كه بر 
قله آرزوهايش ايستاده، كوهنوردى حرفه اى را كمتر 
كند و زندگى اش، روال عادى به خود بگيرد. قرار بود 
دهه چله زندگى اش بشود روزهايى كه به خودش و 
خانواده اش برسد، اما كوه معشوقى خودخواه تر بود 
براى او. درست يك سال پيش اشترانكوه، مرتضى و 
روياهايش را به آغوش مرگ كشيد تا او نرسد به سى 
سالگى. نرسد به روزهايى كه زمستانش را از پشت 
پنجره با يك فنجان قهوه تجربه كند و لبخند بزند 
به لذت تمام صعودهايش در سرماى استخوان سوز 

كوه ها. 

  گفتند كه ناپديد شده ايم
قبل از آخرين تالشش براى صعود به پوبدا ديدمش، 
دو سال پيش. خاطره خوشى از پوبدا نداشت. چند 
بار رفته بــود براى صعود، اما كــوه بناى همراهى 
نداشــت با او. يك بار تا نزديكى مرگ هم رفته بود، 
اما جسته بود از دستانش. تعريف مى كرد كه يكى از 
سختى هاى صعود پوبدا به خاطر بهمن هايش است؛ 
بهمن هاى سنگينى كه آدم را چندين متر زير برف 
مدفون مى كند و حتما آن روزها فكرش را نمى كرده 
كه روزى زير يك متر بهمن اشــترانكوه، به خواب 

ابدى فرو برود.
مى گفت، پوبدا هفت هزار و 439 متر ارتفاع دارد، اما 
درجه سختى صعودش برابر با كوه هاى هشت هزار 
مترى است. مسير سختى دارد، 6 تا كمپ در مسير 
بايد زده شــود، ديواره دشوارى براى صعود دارد كه 
خيلى ها را براى فتح پوبدا منصرف مى كند و تعدادى 

را هم به كام مرگ مى كشاند. 
اين حرف ها را كه مى زد، 28 ســاله بود و چند ماه 
بعدش با ايســتادن روى اين قله سرسخت، يكى از 
جوان ترين كوهنوردان خراســانى بود كه توانست 
نشــان پلنگ برفى را بگيرد، همان نشــانى كه به 
كوهنوران فاتح پنج قله در كشورهاى شوروى سابق 

داده مى شود.

مرتضى از سال 82 كوهنوردى حرفه اى را آغاز كرد. 
تمام قله هاى ايران را در فصول مختلف بارها صعود 
كرده بود. اولين صعود هفت هزارى اش را در سال 90 
و بر بلنداى قله كورژنفسكايا تجربه كرد و پس از آن 
بر بلنداى قله همجوارش «كمونيزم» ايستاد. سال بعد 
قله خانتانگيرى را به صورت انفرادى صعود كرد. سال 
92، اولين تالشش براى صعود پوبدا در ارتفاع 6400 
ناكام ماند. تعريــف مى كرد: «با جواد نوروزى بوديم، 
هوا خراب شده بود و مجبور شديم غار برفى بزنيم. 
بهمن زد و در غاربرفى بسته شد. چهار شبانه روز در 
آن غار برفى مدفون شديم. به سفارت ايران هم اعالم 
كردند كه دو ايرانى در مســير صعود به پوبدا ناپديد 
شــده اند و حتما زير بهمن مانده اند. به سمت دهانه 

غار، سوى كوچكى كنده بوديم و روزى چند بار براى 
نفس گرفتن، به آن جا مى رفتيم. داخل غار چادر زده 
بوديم.» بعد از روزها تالش و جان كندن، از غار بيرون 
آمدند. آن ســال به خاطر اوضاع نابسامان هوا، اجازه 
صعود نداشــتند. به خاطر بهمن، تالش مجددشان 
متوقف شــد. مرتضى اما دست بردار نبود، سال 93 
قله لنين را فتح كرد. طعم گس صعود هفت هزارى ها 
زير زبانش مزه كرده بود. مى گفت: همان سال باز هم 
بــراى پوبدا رفتم، اما بيس كمپ اعالم كرد به خاطر 
وضع بد هوا، اجازه صعود نداريد. ســال 94 دوباره با 
جواد نوروزى رفتيم براى صعود پوبدا، فقط با هدف 
صعود اين قله ِچغر. دو تا ايتاليايى با ما همسفر بودند. 
مــا در كمپ 5 چادر زديم و آن ها رفتند. هوا خراب 

شــده بود. ما دو روز توى چادرهايمان مانديم، ولى 
خبرى از ايتاليايى ها نشد. به بيس كمپ برگشتيم. 
يك هفته اى منتظرشان مانديم، ولى باز هم خبرى 
نشد. معلوم نيست كه چه اتفاقى برايشان افتاده بود. 
سرعت بادهاى سيبرى به 120 كيلومتر در ساعت 
مى رســد و اگر روى نقاب برفى باشيد با شدت باد، 

پرت مى شويد پايين.

 به دعاى مادرم زنده ماندم
تابستان ســال 95 مرتضى غالمپور و جواد نوروزى 
پــس از بارها تالش ناكام، بر قله پوبدا ايســتادند و 
موفق به كســب دو نشان پلنگ برفى براى جامعه 
كوهنوردى ايران شدند. او خاطرات زيادى از تالش 
براى فتح اين قله داشــت و مى گفت: به ياد دارم در 
برنامه دوم بــراى فتح پوبدا، در كمپ چهارم وقتى 
چــادر زديم، حدود يك متر و 60 ســانت روى آن 
برف نشســته بود. برف كم كم روى چادر را گرفت 
و تيرك ها خم شــد و تا روى صورتمان آمد. كامال 
زير برف مدفون شده بوديم. بدنمان خالى كرده بود 
و نمى توانستيم كارى كنيم. آن شب مى خواستيم 
وصيت كنيم. گوشــى ماهواره اى، يك خانه شــارژ 
داشــت. جواد گفت بيا به مادرهايمان زنگ بزنيم. 
ســرماى برف هــا را تــا روى صورت هايمان حس 
مى كرديم. ساعت دو شــب بود كه به مادرهايمان 
زنگ زديم و التماس دعا داشــتيم. صدايمان پر از 
بغض بود. مادرم گفت: «نگران نباش. به اميد خدا قله 
را صعود مى كنيد.» قرار نبود قله را صعود كنيم. فقط 
مى خواستيم زنده بمانيم. گفتيم امشب را بخوابيم، 
صبح يخ زده ايم، اما وقتى صبح چشمهايمان را باز 
كرديم، معجزه شده بود. آفتاب پرشدتى تابيده بود 
كه برف هاى روى چادر آب شده بودند. فكر كردم كه 
خوابم ولى بيدار بوديم و داشتيم نفس مى كشيديم. 

به لطف خدا و دعاى مادرانمان زنده مانديم. 
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گفت وگوى منتشر نشده با زنده ياد مرتضى غالمپور
جوان ترين كوهنورد خراسانى و دارنده نشان پلنگ برفى

كه يك سال پيش در حادثه اشترانكوه اسير بهمن شد

جان مى دهم براى كوه...

  همه زندگى ات را گذاشتى پاى كوه، عمرت 
را صرف كوهنوردى كردى، كلى خرج كردى 
بــراى خريد لوازمى كه ارزان نيســت. براى 
صعودهايى كه اسپانسرى برايش پيدا نمى شود، 
بايد از جيبت بگذارى. چند بار تا نزديكى مرگ 
رفته اى و باز هم دست بردار نيستى. كوهنوردى 

چه دارد كه اينقدر شيفته اش هستى؟
راستش را بخواهى وقتى به شرايط سخت مى رسم، 
شرايطى كه فقط دعا مى كنم كاش زنده بمانم، به 
خــودم مى گويم ديگر نمى آيم، ولى وقتى پايم به 
زمين صاف مى رسد، دلم هواى آن باال را مى كند. 
من دو تا انگشــت پايم سرمازده شده است. وقتى 
پايم ســرمازده شد، بايد هر روز خون هاى مرده را 
از پايم با سرنگ مى كشيدم بيرون. كوهنوردى يك 
نوع اعتياد اســت و با همه سختى ها، لذت بخش 
است. اينكه مى گويند توبه گرگ، مرگ است، توبه 
كوهنوردها، كوه نرفتنشان است. ما خودمان را از 
رفاه خارج مى كنيم. بايد در آن شرايط سخت باشى 
تا لذتش را بچشى. كوهنوردى يك نوع خودسازى 
اســت. مردانگى و صميميت در كوهنوردى حرف 
اول را مى زند. كوهنوردى رشــته خودخواهانه اى 
اســت. به خاطر عشــقت مى روى و ممكن است 
برنگردى. خانواده و دوستانت چه بايد بكنند؟ همه 
مى گويند شــما ديوانه ايد. اين ديگر چه ورزشى 
است شما خرج مى كنيد و از زندگى و موقعيت هاى 
مالى و فرصت هــاى زندگى مى زنيد، در حالى كه 
در ديگر ورزش هاى قهرمانى به ثروت و شــهرت 
هم مى رسيد. من ولى ناراحت نيستم. چون براى 

عشــق جنگيده ام، ولى كنار آمدن خانواده با اين 
شرايط سخت است. من عاشق كوهنوردى هستم 
و برايش جان مى دهم. وقتى در شــرايط سخت 
قرار مى گرفتم قدر خوشبختى هاى اينجا را بيشتر 
مى دانم. به ياد دارم ســال 88 در ديواره علم كوه 
گير كرديم و 76 ساعت به خاطر شرايط نامساعد 
هوا، نه مى توانستيم صعود كنيم و نه فرود بياييم. 
گروه امداد با هليكوپتر به قله آمدند. شب آخر، من 
و همنوردم نااميد شــديم و گفتيم كه مى ميريم. 
حتى وصيت هم كرديم. وقتى يكى از كوهنوردان 
امدادى باالى ســرمان آمد، گفت جنازه ها را پيدا 
كردم. چشمانم را باز كردم و گفتم ما هنوز زنده ايم.

  در آن شرايط سخت چطور زنده مانديد؟
شــب اول كه گير كرديم، آب و غذا داشــتيم، اما 
بعــدش آب و غذايمان هم تمام شــد. مســير را 
مى رفتيم كه تگرگ باريــد و تا صبح باريد. تمام 
لباس هاى ما خيس شده بود، اما با تجهيزات كامل 
رفته بوديم و اگر بدون تجهيزات مى رفتيم، شــب 
اول از ســرما مى مرديم. چون دمــاى هوا زير 16 
درجه بود. در آن شــرايط با جيره بندى آب و غذا 
و گرم نگه داشتن خودمان توانستيم سه روز زنده 
بمانيم. همان سال هم براى ما جشنى گرفتند به نام 
«قهرمانان زنده» و به عنوان كسانى كه توانسته اند 
سه روز زنده بمانند، از تجربياتمان گفتيم تا اتفاق 

مشــابهى رخ ندهد. آقاى محمد نورى، از بزرگان 
كوهنوردى، به من گفت كه همين كه توانســتى 
زنده بمانى، قهرمانى. همين حرف ها هم باعث شد 
كه دوباره با جديت برگردم وگرنه شايد همان زمان 
كوهنوردى را كنار مى گذاشتم. خوشحالم كه اين 
كارنامه هفت هزارى را بســتم و وارد مسير هشت 
هزارى ها شــدم. تا وقتى كه بتوانم و زنده ام، كوه 
رفتــن را ادامه مى دهم. البته چند تا كار ديگر در 
ذهنم دارم كه اگر آن ها را انجام دهم، كوهنوردى 
حرفه اى را شــايد كمتر پيگيرى كنم. يك صعود 
هشــت هزارى متفاوت را در برنامه دارم. به عالوه 
بايد بتوانم ديواره بلندى را در پاكستان صعود كنم. 
بعد از اين ها شــايد به زندگى عادى برگردم و كار 
حرفه اى ام را كمتر كنم. مى دانيد كه كوهنوردى، 
خودخواهى است. چون به هرحال من خانواده دارم 
و آن ها نگرانم مى شــوند. من االن همه زندگى ام 
را گذاشته ام پاى كوهنوردى. من هيچ وقت به هر 
قيمتى صعود نكرده ام كه اگر چنين مى كردم، االن 
زنده نبودم. يعنى تا احساس خطر مى كنم، سريع 
برمى گردم به قول يكى از استادانم، پهلوان زنده اش 
خوش است. براى تالش دوم پوبدا در سيصد مترى 
قله بودم كه برگشتم. صعود پوبدا، چنان جانى از 
آدم مى گيرد كه ديگر نمى توانى در زمان كوتاهى 
براى بار دوم تالش كنى. صعود لنين را به مهدى 
عميدى تقديم كــردم و خانتانگيرى را به محمد 

نــورى. هدفم اين بوده كه كوه هاى پلنگ برفى را 
در دو سال صعود كنم.

   در اين سال هاى كوهنوردى چه چيزهايى را به 
دست آوردى و چه چيزهايى را از دست دادى؟

اگر حســاب كنم خيلى چيزها را از دســت دادم. 
زمينــم را فروختم و با پولش ابزار ســنگنوردى 
خريدم. كوهنوردى حرفه اى هزينه هاى سنگينى 
دارد. از زندگــى اقتصادى خيلى عقب افتادم، ولى 
همه براى عشــق و هدفم بود. پس خوشــحالم. 
آدم هــاى بزرگى را در كوه مى بينى. كوهنوردى از 
تو شخصيت قوى و سختكوشــى مى سازد. تو را 
جورى بار مى آورد كه با سختى هاى زندگى شهرى 
راحت تر كنار بيايى. من دراوج كار بودم كه به خاطر 
كوهنوردى، آن شــرايط مالى را كنار گذاشتم. در 
اين سال ها بدنم خيلى آسيب ديد، ولى از وضعيتم 
راضى ام. اگر درد كمر مى گيرم، ياد صعودم مى افتم 
و تسكين مى يابم. اگر دوباره به دنيا بيايم، همين 

مسير را مى روم.

  وقتى به قله مى رسى، چه حسى دارى؟
وقتــى قله را فتح مى كنــى، خيلى حس خاصى 
دارد. نمى توانــم توصيفش كنــم. چون آدم هايى 
كه در شــرايط سخت كوهنوردى نبوده اند، اين را 
نمى فهمند. عاشق اين صحنه هستم كه به باالى 

قله برســم و هوا آفتابى باشد تا زير پايم را ببينم. 
بايد خيلى خوش شانس باشى كه سر قله برسى 
و هوا مه و بوران نباشــد. وقتــى ابرها را زير پايت 
مى بينى، دوســت دارى بپــرى روى ابرها، حس 
فوق العاده اى است. گاهى توان جسمانى ام قبل از 
رسيدن به قله به صفر مى رسد، ولى وقتى به قله 
مى رسم، چنان سرحال مى شوم كه با همان انرژى 
و انگيزه، پايين مى آيم. البته درســت نيست كه 
بدون اينكه توان جسمى داشته باشى، باال بروى، 
چون معموال 80 درصد اتفاقات در مسير برگشت 
رخ مى دهد. هميشه مسير برگشت، سخت تر است. 
تنها مشكل در صعود كردن اِِدم مغزى است، ولى 
در مسير برگشت خطر پرت شدن و سقوط وجود 
دارد كــه دليلش مى تواند مشــكل فنى و ضعف 
جسمانى باشد. اتفاقات كوهنوردى متاسفانه براى 
كم تجربه ها زياد شده اســت. توصيه ام اين است 
كه اگر مى خواهند وارد مسير حرفه اى كوهنوردى 
شوند، پله پله جلو بروند. مثال يكى دماوند را صعود 
مى كند و بعد به سراغ قله هايى در هيماليا مى رود، 
در حالى كه بايد صعــود تمام قله هاى ايران را در 
شــرايط متفاوت و حتى زمســتانى، تجربه كند. 
خود من بعد از 10 سال كوهنوردى، پا به منطقه 
هيماليا گذاشتم. متاسفانه عكس گرفتن سر قله و 
صعودهاى سرعتى هم مد شده است، در حالى كه 
كوهنوردى، ورزش تدبير و صبر است. چون اصل 
مهم، ســالم و زنده ماندن است. قدر پيشكسوتان 
كوهنــوردى را بايد دانســت و زيردســت آن ها، 

شاگردى كرد.

كوهنوردان، زندگى شــان با شرايط ســخت پيوند خورده است. خودشان را به 
چالش مى اندازند تا قدرتشــان را در تصميم گيرى و انتخاب درست بيازمايند. 
گاهى اما شرايط، جور ديگرى رقم مى خورد و نتيجه اش مى شود خاطره اى تلخ يا 
شيرين. مرتضى غالمپور هم از اين خاطرات تلخ و شيرين كم نداشت. مى گفت: 
براى صعود به قله كمونيزم، حدود يك ماه در منطقه بوديم. اول قله كورژنفسكايا 
را صعود كرديم. براى رفتن به سمت كمونيزم، 17 كوهنورد از كشورهاى مختلف 
بوديم. در كمپ سه يا چهار بود كه اين تعداد به 5 نفر رسيد. من بودم و جواد 
نوروزى، سرگئى و كوهنورد روس پنجاه ساله اى كه تجربه بسيار خوبى داشت 
و يكى از راهنماهاى منطقه. زير قله رسيديم. كوهنورد روس پنجاه ساله رسيد 
و اجازه خواســت كه اول ســرقله برود. آن باال تلفن ماهواره اى ما را گرفت تا با 
دخترش صحبت كند و از اينكه توانســته بود بلندترين قله شــوروى سابق را 
صعود كند، خيلى خوشــحال بود. سرگئى به من گفت كه جلوتر از بقيه بروم، 
ولى كوهنورد روس گفت كه بگذاريد من بروم. تا چرخيد، از عقب پرت شد. ما 
پريديم كه بگيريمش، ولى ديواره، شــروع كرد به تكه تكه شدن. با ديدن اين 
صحنه فقط داشتم مى لرزيدم و اگر سرگئى نبود، شايد من هم مرده بودم. چون 

حسابى خالى كرده بودم. فقط فرياد مى كشيديم، سرگئى آمده بود باال سرمان. 
با چشمان خودم ديديم كه آن كوهنورد دارد غلت مى خورد و تكه تكه مى شود. 
سرگئى ما را آرام كرد و گفت كه نفس عميق بكشيم. جنازه را باال كشيديم و 
ثابتش كرديم تا اگر سال بعد، گروهى صعود كرد بتوانند جنازه را پايين بياورند. 
آن خاطره را هيچ وقت فراموش نمى كنم. ســرگئى، مربى تيم ملى كوهنوردى 
روسيه بود، ولى با آرامشى كه به ما داد توانستيم پايين بياييم. بعِد از دست دادن 

دوستمان، از نظر روحى به هم ريختيم و خالى كرده بوديم.
خاطره خوش بســيارى از كوهنوردان هم، زنده ماندن در شرايط مرگ آور كوه 
است. خاطره خوش و شــيرين مرتضى غالمپور هم زنده ماندنش در شرايط 
ســخت صعود به پوبدا بود كه لطف خدا و دعاى مــادرش، لذت دوباره نفس 
كشــيدن و دويدن خون گرم در رگهايش را جان بخشــيد. چند بارى هم از 
چنــگال مرگ جهيده بــود، اينكه چند دقيقه بعد از عبورشــان، نقاب برفى 
فروريخته و نقطه اى كه نيم ساعت پيش آنجا بودند، زير خروارها برف مدفون 
شده بود. بار آخر اما در اشترانكوه، بخت يارى شان نكرد و بهمن، فرصت زندگى 

را از او و همنوردانش گرفت.

پايم كه به زمين مى رسد، دلم هواى آن باال را مى كند

روايت زنده ياد مرتضى غالمپور از خوشى ها و سختى هاى كوهنوردى
لذت دوباره نفس كشيدن
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آيت اهللا مصباح يزدى:
«حوزه سنتى» پاسخگوى نيازهاى نظام اسالمى نيست

پژوهشــگاه فقــه نظام: 
در  يــزدى  آيــت اهللا مصباح 
تربيت  دوره  «اولين  اختتاميه 
مدرس جامع طــرح واليت» 
گفت: محــور دروس متداول 
حوزه، فقه و اصول اســت كه 
تنها بخشى از آموزه هاى دين 
است؛ متأســفانه در درس هاى رسمى حوزه از مسئله شناخت گرفته تا 
سياست اسالمى، مديريت جامعه و واليت فقيه كه محور و ستون فقرات 
نظام اسالمى اســت، برنامه خاصى وجود ندارد و حوزه سنتى نمى تواند 

پاسخگوى هيچ يك از اين نيازها باشد.
رئيس مؤسســه آموزشى و پژوهشــى امام خمينى(ره) با اشاره به نفوذ 
گرايش هاى ماركسيستى در كشور در سال هاى قبل از انقالب، ادامه داد: 
در اين زمان سؤال هايى در جامعه مطرح شد كه حوزه علميه نمى توانست 
پاسخگوى آن ها باشد؛ از اين رو شهيد مطهرى، شهيد بهشتى و چند نفر 
ديگر از طالب، از مرحوم عالمه طباطبايى درخواست كردند كه دروسى 
براى پاسخگويى به شبهات روز برگزار شود، كه نتيجه آن، كتاب «اصول 
فلسفه و روش رئاليسم» شد. اين چند نفر جزء اولين كسانى بودند كه در 
حوزه نوآورى كردند و به مرور فلسفه نيز يكى از دروس رسمى حوزه شد.
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با بيان برخى اقدامات صورت گرفته 
بعد از انقالب در حوزه علوم انسانى افزود: اما همه اين برنامه ها نسبت به 
نيازهاى جامعه، بخصوص نيازهاى نوپديد كافى نبود؛ نيازهايى كه عالوه بر 
افكار ماركسيستى، شبهات ديگرى از فرهنگ ليبراليستى و نيز موضوعاتى 
مثل فايده دين، حقوق بشــر، آزادى و نظاير آن را نيز شامل مى شد، كه 
شــبهاتى با ظاهر زيبا بودند و كمتر جواب هاى قانع كننده اى براى آن ها 

بيان شده بود.
وى با ذكر اين مثال كه يكى از مهم ترين استنادها در مباحث فقهى مسئله 
«اختالل در نظام» است، گفت: اين بدان معنى است كه قبل از اين استناد، 
عقل انسان برخى امور را بديهى مى داند؛ از جمله اينكه وجود اصل نظام 
واجب و اختالل در آن حرام اســت، لــذا هرچه موجب اختالل در نظام 
مى شود، باطل اســت؛ حال آيا ممكن است دين در مورد اصل نظام كه 

امرى ضرورى است، نظرى نداده باشد؟
آيت اهللا مصباح يزدى ادامه داد: زمانى همه شــئون حكومت اسالمى در 
اختيــار يك نفر يعنى پيامبر اكرم(ص) بــود. در زمان حضرت على (ع) 
حكومت گســترده تر شد و ايشان براى شهرهاى مختلف قاضى و مأمور 
بيت المال تعيين مى كردند، بتدريج قارى هم به آن ها اضافه شــد؛ اما آيا 

امروز مى توان جامعه را به همان شيوه اداره كرد!

 لباِس سر، لباِس تن، لباِس پا
بنا بر تعاريف موجود، تا 3000 سال پيش، دوران 
تاريخى ناميده مى شود و قبل از آن را پيشاتاريخ 
مى گويند كه آگاهى ما درباره اين دوره، از طريق 
اسطوره ها و دانش باستان شناسى امكان پذير است. 
آنچه از منابع پيشاتاريخى به دست ما رسيده كه 
البته محدود و اندك است، حاكى از اين واقعيت 
است كه انســان، چه مرد و چه زن پوشيده بوده 
و در بيشتر نقاشى ها و نقش برجسته هاى مربوط 
بــه اين دوران، يا زن حضور نــدارد و يا به صورت 
پوشــيده در كنار مردى با همين ويژگى حضور 
دارد. پوشيده بودن در دنياى قديم و باستان هم 
به معنى استفاده از سه پوشش «لباِس سر»، «لباِس 

تن» و «لباِس پا» است.

 پوشش در تاريخ
درباره ايــن دوره، برخالف دوره قبل، منابع قابل 
استنادى مانند كتاب، كتيبه، الواح و... وجود دارد 
و هرچــه جلوتر مى آييم، اين منابع بيشــتر هم 
مى شــود. اطالعات تاريخى ما از اين دوره، يعنى 
از 3000 ســال پيش تــا دوران معاصر، حاكى از 
اين واقعيت اســت كه زن و مرد پوشــش كامل 
داشته اند؛ هم در اروپا، هم در ايران و مصر و هند 
و عربســتان؛ يعنى هم در تمدن هاى بزرگ، هم 
در ميان پيــروان اديان الهى و ابراهيمى و هم در 
بخش قابل مالحظه اى از اديان بشرى مثل بودايى 
و... ما فقط در دو مرحله، نمونه هايى از پوشــش 
حداقلى - و نه برهنگى - داريم: يكى، احتماالً در 
برخى قبايل غيرمتمدن در جنگل هاى آمازون و... 
كه زندگى بسيار ساده انسانى و نزديك به زيست 
حيوانى داشته اند و هنوز ســاختار اجتماعى در 
ميان آن ها شكل نگرفته بوده و ديگرى، به صورت 
خيلى محدود در تمدن يونان قبل از مسيحيت، 
كه شواهدى از مجسمه هاى عريان داريم؛ هر چند 
خالف آن يعنى پوشش هم در اين جامعه گزارش 

شده است.

 پوششى كامل تر از گذشته در آيين زرتشت
اســناد باقى مانده از دوران هخامنشــى در ايران 
نشان مى دهد كه مرد و زن پوشش كامل (هر سه 
لباس سر، تن و پا) داشته اند؛ در دوره ساسانى هم 
اين وضع ادامه داشــته است. براى ديدن تصاوير 
باقى مانده از اين دوران به كتاب «هشت هزار سال 

تاريخ پوشــاك اقوام ايرانى» نوشته خانم مهرآسا 
غيبى كه پژوهش كاملى است، مراجعه كنيد.

بعد از سقوط هخامنشيان توسط اسكندر مقدونى 
و در دوره ســلوكيان كه فرهنگ يونان در ايران 
رســوخ كرد، اندكى از اين پوشــش كم شد اما با 
روى كار آمدن ساســانيان، اين پوشش كامل تر و 
قوى تر شد؛ به طورى كه لباس مردان و زنان آن قدر 
بلند شــد كه انگشــتان پا را هم پنهان مى كرد. 
عده اى علت اين امر را رسمى شدن آيين زرتشت 

مى دانند.
عرب پيش از اسالم يا اهل كتاب بود؛ مثل يهودى، 
مســيحى، صابئى و زرتشتى كه طبق دين خود 
حجاب بسيار كاملى داشت و يا عرب بيابانگرد كه 
پوشش ُعرفى خودش را داشت و بسيار ساده مانند 
زندگى اش، گاهى سر را مى پوشاند و گاهى سر و 

گردن پوشيده نبود.

 همپوشانى پوشش ايرانى و اسالمى
ايرانى هــا در مدت چهار قــرن، به صورت تدريجى 
و آرام آرام مســلمان شدند (هيچ سند علمى درباره 
مجبور كردن ايرانى ها براى پذيرش اســالم وجود 
ندارد) و آداب اســالم را پذيرفتنــد. از آنجايى كه 

پوشش اســالمى بســيار نزديك به نحوه پوشش 
ساســانى و زرتشتى بود، هيچ چالشى در اين مورد 
گزارش نشده و به راحتى انطباق و همپوشانى انجام 
شــده اســت. در قرن هفتم هجرى قمرى، حمله 
مغوالن كه اقوام وحشى شــمال مغولستان بودند 
و به طبع پوشــش كمترى داشتند، اتفاق افتاد و با 
كمال افتخار اين ايرانى ها بودند كه روى آن ها تأثير 
گذاشــتند؛ تعداد زيادى از آن ها مسلمان و شيعه 
شــدند كه تصاويرى از پوشيدگى زنان مغول روى 
موزاييك ها و كاشــى ها در اختيار داريم. اين روند 
در دوره هــاى صفويه، افشــاريه، زنديه و قاجار هم 
ادامه پيدا كرد و در اســناد، پوشش كامل مشاهده 

مى شود. 
گاهى افزودنى هايى مثل نقاب و پوشــيه هم اضافه 
شــد كه اصل آن متعلق به نجبــا و بزرگ زادگان و 
خاندان سلطنتى بود و اينكه كسى چهره او را نبيند 

بخشى از آداب بود.

 زمزمه هاى حجاب گريزى و حجاب ستيزى
از اواســط دوره قاجار، زمزمه هايى از حجاب گريزى 
و بعد حجاب ســتيزى به گوش رسيد و نمونه هاى 
تكى مانند قره العين كه كشف حجاب كرد، به چشم 

مى خورد. مقاالت و شــعرهايى در مــدح و دفاع از 
بى حجابى و عريان بودن و استهزاى حجاب منتشر 
شد كه توسط انگليسى ها و كسانى كه تحت تأثير 
جريــان جديد در مغرب زميــن بودند، فرماندهى 

مى شد.
منع حجاب توسط رضاخان در سال 1317 هجرى 
شمسى اعالم شــد و براى كسانى كه از آن سر باز 
مى زدند، مجازات زندان و اخراج شدن شوهرانشان از 
كار اعالم شد. در مجموع و با نگاهى به آمار منتشر 
شده، روشن مى شــود كه اين سياست جواب نداد 
و زن ايرانى در برابر كشــف حجاب رضاخانى بسيار 

مقاومت كرد.
پهلوى دوم براى ادامه كار پدرش، به جاى روش هاى 
سرهنگى، به روش هاى فرهنگى روى آورد اما در اين 
دوران هم زنان ايرانى به حجاب خود پايبند بودند و 
تعداد كسانى كه بى حجاب شدند بسيار كم گزارش 
شده اســت. حتى ما در دهه پايانى دوران پهلوى، 
يك بازگشت به حجاب در ميان زنان ايرانى را شاهد 
هستيم كه نگرانى حكومت از اين روند، در گزارش 
ساواك مشهد مشهود است. در گزارش هاى ساواك 
آمده است، بسيارى از دانشجويان اصرار دارند كه با 

روسرى و حجاب به دانشگاه بيايند.

 درگوشى هاى انگليسى با رجال پهلوى 
براى كشف حجاب

سياســت هاى ضد حجاب، نقشــه استعمار در 
همه كشــورهاى اســالمى اســت؛ اگر كتاب 
آقاى صالحى درباره كشــف حجاب را بخوانيد، 
شــواهدى از حضور جاسوسان انگليسى در اين 
باره مشاهده خواهيد كرد. كشف حجاب، حاصل 
درگوشى هاى امثال رپورتر انگليسى با رضاخان و 
اقدامات فروغى، رئيس لژ فراماسونرى ايران بود. 
اين اقدامات فقط به ايران هم مربوط نمى شود؛ 
فرانز فانون از كارهايى شــبيه آن در بى حجاب 
كردن زنان مسلمان الجزايرى گزارش مى دهد و 
اين ابزار جنگ استعمار است كه هرجا بخواهد 
حضور خود را تداوم بخشد، بايد و حتماً جوانان 

را درگير بى حجابى و بى عفتى و فحشا كند.
بنا بر آنچه گفته شــد، ما بايد به هويت اسالمى 
و ايرانى خودمان، فرهنگمان و سبك زندگى مان 
پايبند و باورمند باشيم و نيازى نيست كه از سر 
تا پا فرنگى و غربى شويم؛ اگر به اين باور رسيديم 
كه بايد به هويت خودمان پايبند باشــيم، از نظر 
سياسى و اقتصادى هم رشد مى كنيم و مشكالت 

اساسى ترى از جامعه ما حل خواهد شد.

تاريخ

 تاريخ / ناهيد الله زارى دكتر هادى وكيلى، دانشيار گروه تاريخ 
دانشگاه فردوسى مشــهد كه ديروز در نشست دوم از سلسله 
جلسات «چهارشنبه هاى عفاف» در اين دانشگاه سخن مى گفت، 
با مرورى كوتاه بر سابقه پوشش بشر در تمدن هاى مختلف گفت: 
«اگر عفاف را روح حفاظت از ويژگى هاى مردانه و زنانه و حجاب 

را ابزار آن بدانيم، به اين واقعيت مى رسيم كه داشتن عفاف براى 
تمدن هاى گذشــته مهم بوده و هرگونه عبــور از خط قرمزهاى 
جنسى، بسيار زشت و مجازات هاى سنگين در پى داشته است». به 
اعتقاد او «اسالم پوشش زن و مرد را ساماندهى كرد، آن را تعريف 

و حد و مرزش را تعيين نمود».

دكتر هادى وكيلى پوشش را بخشى از تمدن  بشرى مى داند 
كه اسالم آن را ساماندهى كرده است

حجاب زدايى استعمارى 
از ايران تا الجزاير
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دكتر هادى وكيلى پوشش را بخشى از تمدن  بشرى مى داند 

حجاب زدايى استعمارى 

سياســت هاى ضد حجاب، نقشه 
كشــورهاى  همــه  در  اســتعمار 
اســالمى اســت. كشــف حجــاب، 
حاصل درگوشى هاى امثال رپورتر 
انگليســى با رضاخان و اقدامات 
فروغــى، رئيس لژ فراماســونرى 
ايران بود. ايــن اقدامات فقط به 
ايران هم مربوط نمى شود؛ فرانز 
فانــون از كارهايى شــبيه آن در 
بى حجــاب كــردن زنان مســلمان 
الجزايرى گــزارش مى دهد و اين 
ابــزار جنگ اســتعمار اســت كه 
هرجا بخواهد حضور خود را تداوم 
بخشــد، بايــد جوانــان را درگير 

بى عفتى كند

برش



دروازه بان سرخ ها سفير نماز شد
ورزش: دروازه بان پرســپوليس به عنوان ســفير نماز انتخاب شد. 
عليرضا بيرانوند دروازه بان تيم ملى و باشگاه پرسپوليس از سوى حسن 
روحانى، رييس جمهور در اجالس سراســرى نماز در استان سمنان 

مورد تقدير قرار گرفت و به عنوان سفير نماز معرفى شد.

پاداش 2 ميليون دالرى فيفا به تيم هاى ايرانى
ورزش: فيفا پاداش تيم هاى ايرانى را براى جام جهانى 2018 روسيه 
اعالم كرد كه به اين ترتيب هفت باشــگاه ايران شــامل پاداش جام 
جهانى شدند. در اين بين، دو باشگاه استقالل و پرسپوليس به ترتيب 
جوايز بيشــترى را نسبت به ساير تيم ها كســب كردند. در مجموع 

تيم هاى ايرانى 2 ميليون 254 هزار و 95 دالر دريافت مى كنند.
جوايز تيم هاى ايرانى براى جام جهانى به شرح زير است:

استقالل 840 هزار و 510 دالر
پرسپوليس 649 هزار و 485 دالر
ذوب آهن 229 هزار و 230 دالر

سايپا 229 هزار و 230 دالر
پديده 152 هزار و 820 دالر

ســياه جامگان 76 هزار و 410 دالر (اين تيم منحل شده و با قيمت 
امروز دالر، جايزه اى معــادل حدود 870 ميليــون تومان دريافت 

مى كند)
سپاهان 76 هزار و 410 دالر

 تبريز ميزبان رقابت هاى فوتسال
 قهرمانى زير 20 سال آسيا 

ورزش: شــهر تبريز به عنوان ميزبان رقابت هاى فوتسال قهرمانى 
زير 20 سال آســيا انتخاب شد. به نقل از ســايت رسمى فدراسيون 
فوتبال، ليال يارمحمدى، رئيس دپارتمان فوتسال گفت: پس از بازديد 
مسئوالن AFC از شهر تبريز و امكاناتى كه اين كالنشهر در بخش 
فوتسال دارد، كنفدراسيون فوتبال آسيا با ارسال نامه اى از ميزبانى 
استان آذربايجان شــرقى براى رقابت هاى فوتسال قهرمانى آسيا در 
رده سنى زير 20 سال خبر داد. اين مسابقات با حضور نمايندگان 12 

كشور آسيايى از 22 خرداد ماه لغايت 4 تير ماه 98 برگزار مى شود.

تورنمنت سه جانبه اسلواكى
 پيروزى تيم ملى فوتسال ايران مقابل روسيه

ورزش: تيم ملى فوتسال ايران كه در تورنمنت سه جانبه اسلواكى 
شركت كرده است، نيمه شب سه شنبه در نخستين ديدار خود در 
اين تورنمنت به مصاف تيم ملى روسيه رفت كه در پايان اين ديدار 
ملى پوشان كشورمان موفق شدند با نتيجه 5 بر 4 از سد حريف خود 
بگذرند.در اين ديدار مهدى جاويد، على اصغر حســن زاده (3 گل) 
و بازيكن روســيه (گل به خودى) گل هاى تيم ايــران را وارد دروازه 

حريف كردند.

مدافع پيشين پرسپوليس
از سپيدرود جدا شد

ورزش: بابك حاتمى، مدافع پيشين تيم فوتبال پرسپوليس كه در 
اواخر مهرماه و پس از هفته هشتم ليگ برتر به تيم سپيدرود رشت 
پيوسته بود،  پس از تنها سه ماه از اين تيم شمالى جدا شد. حاتمى 
در هفته هاى اخير از ناحيه كمر دچار مصدوميت شده بود و به همين 
دليل قراردادش را با سرخپوشان رشتى فسخ كرد تا اين تيم بتواند 
در نقل و انتقاالت نيم فصــل يك بازيكن را جايگزيــن او كند.امين 
منوچهرى ديگر بازيكن تيم سپيدرود نيز چند روز پيش از اين تيم 

جدا شده بود.

محرومان هفته پانزدهم ليگ برتر فوتبال
ورزش: كميته مسابقات سازمان ليگ اسامى محرومان هفته پانزدهم 

ليگ برتر فوتبال را به شرح زير اعالم كرد:
وحيد خشتان استقالل خوزستان

ميالد شيخ سليمانى، على بهارمست( مدير تيم) سپيدرود رشت
كرار جاسم، اكبر ايمانى صنعت نفت آبادان

فرشاد ساالروند، على غالم زاده فوالد خوزستان
ميالد فخرالدينى  ذوب آهن اصفهان

اسامى محرومان دو تيم پرسپوليس و سپاهان در هفته پانزدهم بعد از 
برگزارى مسابقه معوقه اين دو تيم در روز يكشنبه آينده اعالم خواهد 

شد و اين  دو تيم در مسابقه مذكور محرومى ندارند.

عباسى: پاداش فيفا براى 
بازگشت سياه جامگان كافى نيست

ورزش: محمدرضا عباسى، مالك باشگاه سياه جامگان مشهد درباره 
پاداش 76 هزار دالرى فيفا به اين تيم منحل شده گفت: دريافت اين 
پاداش پروسه زمانبرى دارد. اين مبلغ را فدراسيون ايران بايد از فيفا 

دريافت كند و بعد از آن، فدراسيون پول را به باشگاه ها تحويل دهد.
او در پاســخ به اين پرســش كه مى شــود دوباره شــاهد بازگشت 
سياه جامگان به ميادين بود گفت: اين رقم عدد آنچنانى براى بازگشت 
نيست. با اين رقم مى شود مقدارى از بدهى هاى باشگاه را صاف كرد. ما 
در حال حاضر  مشغول انجام زيرساخت هاى باشگاه هستيم. كارهايى 

را كه قبال انجام نداديم االن داريم انجام مى دهيم.
او ادامه داد:  ما در حال تجديد قوا هســتيم تا دوباره با برنامه و قوت 
بيشــترى به ميادين برگرديم. ابومســلم براى مردم مشهد هميشه 
ابومسلم است. اميدوارم دوباره با قدرت بيشترى به رقابت ها بازگرديم.

فرزانه توسلى در بين 10 دروازه بان برتر جهان
بانوى مشهدى 

بين برترين بازيكنان فوتسال جهان 
ورزش: فرزانه توسلى دروازه بان تيم ملى فوتسال بانوان ايران كه در 
جام ملت هاى فوتسال بانوان آســيا عملكرد قابل قبولى از خود ارائه 
داد، از طرف سايت فوتسال پلنت در ليست ده نفره برترين دروازه بانان 

سال 2018 قرار گرفت.
از هرگروه پنج نفر انتخاب مى شــوند به اين صورت كه  به بهترين 
دروازه بان امتيــاز پنج و به ترتيــب اين اميتازات كم مى شــود.  
همچنين  نام فاطمه اعتدادى با درخشــش در رقابت هاى فوتسال 
زنان آسيا در ليســت 10 بازيكن برتر جهان قرار گرفت. اين بازيكن 
ســال قبل در دانشــگاه آزاد بازى مى كرد و امســال در تيم مس 
رفســنجان با حريفان رقابت مى كند. نتيجه نهايى اين گروه ها 10 

دى ماه اعالم مى شود.

 درمسابقات هندبال زنان آسيا
ايران ازصعود به مرحله نيمه نهايى بازماند

محمدرضا خزاعى: تيم ملى هندبال بانوان ايران ازصعود به مرحله 
نيمه نهايى هفدهمين دوره  مســابقات هندبال بانوان آسيا بازماند. 
بانوان ملى پوش كشورمان درآخرين بازى مرحله مقدماتى بانتيجه 
«19-38» نيوزيلند را شكست دادند و با قرارگرفتن در مكان چهارم 
گروه بايد براى كسب عناوين پنجم تا هشــتم بازى كنند. تيم ملى 
هندبال بانوان ايــران دربازيهاى قبلى، مقابل تيم هاى قزاقســتان، 
استراليا و ژاپن، ميزبان مسابقات شكست خورده بود. درآخرين بازى 
اين گروه، تيم ملى بانوان ژاپن، «24-31» قزاقستان راشكست داد و 
به عنوان تيم نخست همراه قزاقستان به نيمه نهايى راه يافت. درگروه 
ب اين مسابقات، تيم كره جنوبى با 4 برد صدرنشين شد و تيم چين 
درمكان دوم قرار گرفت. تيم ملى كشــورمان فردا، جمعه 16 آذر با 

هنگ كنگ، تيم سوم گروه ب بازى مى كند.
 

 توكلى: حضور 4 تيم خارجى 
در ليگ جهانى كشتى آزاد قطعى شده است

تسنيم: رئيس كميته ليگ فدراسيون كشتى گفت: فعال فقط حضور 
تيم هاى گرجستان، مجارستان، اوكراين و ارمنستان در ليگ جهانى 

آزاد قطعى شده و احتمال افزايش تيم هاى ميهمان وجود دارد.
مهدى توكلى  گفت: با توجه به اعالم آمادگى گرجستان، مجارستان، 
اوكراين و ارمنســتان مى توان حضور اين تيم ها را در ليگ جهانى 
قطعى دانست اما ممكن اســت در ادامه دو يا ســه تيم ديگر نيز به 
مسابقات اضافه شــوند. وى گفت: تا االن درخواســتى از سوى تيم 
ها نداشــتيم كه بخواهيم تيم سوم را به مســابقات اضافه كنيم. اگر 
درخواست شــود، بررســى مى كنيم. فعال دو تيم بيمه رازى بابل و 
ستارگان سارى و بيمه رازى اردبيل و سيناصنعت ايذه تيم هاى ايرانى 

حاضر در ليگ جهانى دو رشته هستند.
مســابقات كشــتى آزاد ليگ جهانى 22 و 23 آذر در بابل و كشتى 

فرنگى 29 و 30 آذر در اردبيل برگزار خواهد شد.

ملى پوش كاراته: 
براى مدال المپيك بايد تقويت شويم

تسنيم: هامون درفشى پور ملى پوش كاراته ايران گفت: اگر قصد داريم 
در توكيو كاراته را به عنوان ضلع پنجم رشته هاى مدال آور ورزش كشور 

تبديل كنيم بايد حمايت بيشترى صورت گيرد.
هامون درفشى پور گفت:  تامين هزينه هاى حضور در اين مسابقات 
براى من سخت بود و براى حضور در اين  مسابقات از پس اندازى كه 
داشتم استفاده كردم. اين در حالى اســت كه با كمترين امكانات در 
اين مسابقات حاضر مى شوم و براى اقامت يكى از سطح پايين ترين 
هتل ها را گرفتم و براى غذا نيز با خودم كنســرو بردم. هيچ كســى 
برنامه اى براى اعزام ما نداشت و در اين شرايط ترجيح دادم با هزينه 

شخصى ام اعزام شوم. 
وى گفت: در هر سه وزن كوميته انفرادى شانس كسب سهميه المپيك 
را داريم. اگــر واقعا قصد داريم در توكيو كاراتــه را به عنوان ضلع پنجم 
رشته هاى مدال آور ورزش كشور تبديل كنيم نيازمند حمايت بيشتر از 
مسئوالن فدراسيون كاراته و وزارت ورزش و جوانان هستيم. براى حضور 
در چين تنها من، امير مهدى زاده و ذبيح اهللا پورشيب نتوانستيم هزينه 
هاى خود را تامين كنيم و سجاد گنج زاده و بهمن عسگرى امكان حضور 

در اين مسابقات را نداشتند.

دعوت از مقصودلو براى رقابت با بهترين هاى 
شطرنج جهان

ورزش؛ استاد بزرگ شطرنج ايران سال 2019 در يكى از معتبرترين 
تورنمنت هاى شطرنج جهان حضور خواهد يافت.

پرهام مقصودلو  استاد بزرگ شطرنج ايران، سال 2019 در جدول دوم 
تاتا استيل به رقابت با بهترين هاى جهان مى پردازد. اين براى اولين 
بار است كه از يك شطرنج باز ايرانى براى اين مسابقات معتبر دعوت 
به عمل مى آيد.  در جدول دوم اين مسابقات 14 ورزشكار با يكديگر 
ديدار مى كنند و قهرمان آنها مى تواند جواز حضور در جدول يك را 
بدست آورد. از قاره آسيا به غير از مقصودلو تنها يك ورزشكار هندى 

در جدول دوم تاتا استيل حضور دارد.
 مسابقات تاتا استيل هلند همه ســاله ميزبان بهترين هاى شطرنج 
جهان است؛ سال 2018 كه هشــتادمين دوره اين مسابقات برگزار 
شد، مگنوس كارلسن نروژى موفق شــد عنوان قهرمانى را به خود 

اختصاص دهد.

اولين شكست خانگى پيام
ورزش : تيم واليبال پيام در هفته يازدهم رقابت هاى ليگ برتر مقابل 
تيم پيكان تن به شكست داد تا نخســتين ناكامى خانگى شاگردان 

جبار قوچان نژاد به اين شكل رقم بخورد.
در اين ديدار پيامى ها با وجــود برترى مقابل پيكان از موقعيت هاى 
خود براى كســب پيروزى اســتفاده نكردند و در شــرايطى كه مى 
توانستند با اين پيروزى دومى خود در نيم فصل را تثبيت كنند برابر 

پيكان تن به شكست دادند.

ضد حمله
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سيتى ركورد 125 ساله ليگ برتر انگليس را شكست
شاگردان گوارديوال در شب كسب پيروزى مقابل واتفورد يك ركورد قديمى در فوتبال 
انگليس را شكستند. منچسترسيتى سه شنبه شب  به پيروزى هاى متوالى اش ادامه 
داد و ميزبان خود واتفورد را با نتيجه 2 بر يك شكست داد و تفاضل گلش را به 38+ 
رساند. اين بهترين تفاضل گلى است كه از 125 سال پيش تاكنون يك تيم در ليگ 
برتر انگليس به ثبت رسانده است. آخرين بارى كه يك تيم تفاضل گل بهترى از اين 
داشــته به فصل 93-1892 برمى گردد كه در آن زمان ساندرلند پس از گذشت 15 

هفته از ليگ دسته اول فوتبال انگليس تفاضل گل 39+ داشت.

آديداس ستاره بارسا را به دادگاه كشاند
كمپانى آديداس، رافينيا ستاره ى بارسلونا را به دليل تخطى از مفاد قراردادش 
با اين شركت به دادگاه كشانده است. رافينيا ستاره ى برزيلى بارسلونا در سال 
2013 با آديداس،  توليدكننده ى بزرگ لوازم و تجهيزات ورزشى آلمانى يك 
قرارداد اسپانسرينگ امضا كرده ولى اخيراً رابطه ى دو طرف دچار مشكالت 
زيادى شده و حاال آديداس به اتهام تخطى رافينيا از مفاد قرارداد با اين شركت 
از او به دادگاه شكايت كرده و خواستار دريافت غرامتى 90هزار پوندى به ازاى 

هر روز است.

دورى 2 ماهه مدافع يوونتوس از ميادين
آندره بارزالى مدافع باتجربه يوونتوس به دليل مصدوميت براى مدتى قادر به همراهى 
تيمش نخواهد بود. آندره بارزالى مدافع سابق تيم ملى ايتاليا در فصل جارى و بعد 
از بازگشت دوباره لئوناردو بونوچى به تورين خيلى در تركيب اصلى يوونتوس قرار 
نمى گرفت اما اين مدافع باتجربه در تمرينات تيمش دچار مشكل از ناحيه ماهيچه 
پاى راست خود شده و حدود 2 ماه از ميادين دور خواهد بود. البته زمان دقيق دورى 
آندره بارزالى هنوز به طور رسمى از سوى باشگاه يوونتوس اعالم نشده اما احتماال 

وى بين 45 تا 60 روز نمى تواند براى بيانكونرى به ميدان برود.

والورده: پنجم شدن ليونل مسى مضحك است!
ارنستو والورده سرمربى بارســلونا در كنفرانس مطبوعاتى پيش از ديدار برابر 
لئونسا كســب جايزه توپ طال را به لوكا مودريچ تبريك گفت اما كسب رتبه 
پنجم توسط مسى را مضحك خواند. والورده مى گويد: من در مورد ارزش اين 
جوايز نظرى ندارم و به لوكا مودريچ هــم تبريك مى گويم و گرچه افرادى كه 
راى داده اند بايد نظر بدهند اما به نظر من قرار گرفتن ليونل مســى در رتبه 

پنجم مضحك است.

 پنجشنبه 15 آذر- جام حذفى اسپانيا
رئال مادريد - مليا

ساعت: 19:00 زنده از شبكه ورزش

جمعه 16 آذر- هفته 15 ليگ برتر ايران
سپيدرود - استقالل

ساعت: 15:00 زنده از شبكه سه

جمعه 16 آذر- هفته 15 ليگ برتر ايران
ذوب آهن - نفت مسجدسليمان
ساعت: 15:15 زنده از شبكه ورزش

جمعه 16 آذر- هفته 15 ليگ برتر ايران
پديده - ماشين سازى

ساعت: 17:00 زنده از شبكه ورزش

جمعه 16 آذر- هفته 17 لوشامپيونا فرانسه
موناكو - نيس

ساعت: 23:15 زنده از شبكه ورزش

ورزش در سيما

ورزش: اتحاديه جهانى دووميدانى برترين ورزشكاران اين 
رشته در سال 2018 را معرفى كرد.

مراسم بهترين هاى دووميدانى در ســال 2018 در موناكو 
برگزار شد كه در پى آن «اليود كيپچوگه»، دونده استقامتى 
كنيايى كه برنده ماراتن لندن شــده بود و در ماراتن برلين 
ركورد جهان را جا به جا كرد بــه عنوان بهترين دووميدانى 
كار مرد سال 2018 انتخاب شد.  در قسمت زنان نيز «كاترينه 
ايبارگن» به عنوان بهترين ورزشكار زن سال معرفى شد. اين 
ورزشكار كلمبيايى كه به بهترين بودن در پرش سه گام بسنده 
نكرد، امسال با بهترين هاى پرش طول نيز به رقابت پرداخت 
و توانست در اين ماده نيز در صدر برترين ها قرار گيرد. وى در 
هر دو ماده پرش افقى در بازى هاى آمريكاى شمالى و منطقه 
كارائيب و جام قاره اى به پيروزى رسيد و به فينال دايموند 
ليگ نيز راه يافت. «ايبارگن» موفق شد در فاصله ى 24 ساعت 

به دو مقام قهرمانى در دو شهر مختلف دست يابد.

برترين دووميدانى كاران جوان
درادامه ى معرفى بهترين ها و در قســمت جوانان جهان 

جايزه «رايزينگ اســتار» بهترين ورزشكار مرد به «آرماند 
دوپالنتيس»، پرنده پرش با نيزه سوئدى رسيد. اين پرنده 
امسال موفق شد عنوان قهرمان بزرگساالن اروپا را از آن 
خود كند. وى با پيشى گرفتن از «سرگئى بوبكا»، در هر سه 
پرش خود 5,95 متر، 6,00 متر و 6,05 متر پريد و ركورد 

جهان را جا به جا كرد

برترين مربى جهان
همچنين در قسمت انتخاب بهترين مربى، «جو ويجيل»، 
مربى پنجاه ســاله آمريكايى كه هدايت دو تيم المپيك 
آمريكا را به عهده داشــت و هفت مرتبه عنوان قهرمانى 
صحرا نوردى جهان و 5 عنــوان قهرمانى بازى هاى «پن 
امريكن» را براى آمريكا به دســت آورد به عنوان بهترين 

مربى سال انتخاب شد.
«اولين كلوديو پرس»، دبير كل هيئــت دو و ميدانى «پن 
امريكن» از پوئرتو ريكو، به دليل تالش هاى بى وقفه اش 
براى پيشرفت و ترقى زنان در دو و ميدانى، جايزه بهترين 

زن جهان در سال 2018 را كسب كرد.

 برترين دووميدانى كاران سال 2018 جهان معرفى شدند

كنيا ماراتن را برد

سينا حسينى : امروز آخرين مهلت براى كنار رفتن مديران 
بازنشسته در ورزش كشور اســت. مديرانى كه براى ادامه 
حضور در ورزش ايران حاضر به استعفا و كناره گيرى نيستند 
و اعالم مى كنند قانون را قبول دارنــد اما منعى براى ادامه 
فعاليت خود در عرصه مديريتى ورزش نمى بينند در حالى 
كه قانون گذار به صراحت اعالم كرده است آنها هيچ اجازه 
اى براى ادامه فعاليت ندارند و چنانچه از روز هفدهم آذرماه 
اســناد مالى يا ادارى به امضاى آنها برسد به عنوان متخلف 

تحت پيگيرد قانونى قرار خواهند گرفت.

اصرار به ماندن
البته بخش عمده اى از مديران بازنشســته تــا پيش از فرا 
رسيدن موعد قانونى از مسئوليت خود كناره گيرى كردند 
تا فضا براى حضور گزينه هاى ديگر كه اجازه فعاليت دارند 
باز شود اما برخى اين مسئله را نمى پذيرند و مدعى اند كه 
با درنظر گرفتن برخى مواد قانونــى اجازه حضور در عرصه 
ورزش را دارنــد. بيشــترين حجم مديران بازنشســته در 

فدراسيون فوتبال قرار دارند، به گونه اى كه سازمان بازرسى 
كل كشــور طى نامه اى از چند ماه پيش فهرســت اسامى 
مديران بازنشســته را به اطالع رئيس فدراســيون فوتبال 
رساندند تا زمينه كنار رفتن آنها فراهم شود اما نكته عجيب 
اينجاست كه اين طيف از مديران دانه درشت فوتبالى حاضر 

به كناره گيرى نيستند.

آمادگى كفاشيان
به جز مهدى تاج كه بنا به گفته ســيد رضا صالحى اميرى 
رئيس كميته ملى المپيك با استناد به يكى از بندهاى قانونى 
همچنان به عنوان رئيس فدراســيون فوتبال باقى خواهد 
ماند، على كفاشــيان نايب رئيس اول فدراســيون به دليل 
بازنشســتگى بايد محل كار خود را ترك كند و استعفايش 
را تقديم هيئت رئيسه كند.هرچند هنوز خبرى از استعفاى 
كفاشيان نيست اما نايب رئيس اول  فدراسيون به مهدى تاج 
اعالم كرده هر لحظه كه نياز باشد متن استعفاى خود را روى 

كاغذ خواهد آورد تا مشكلى از نظر قانونى به وجود نيايد.

اينديپندنت ، ميگل ديِلينى: چند روز پيش 
خبرى پيرامون بازيكن منچســتريونايتد 
منتشر شد كه توجه بسيارى از طرفداران 
آرسنال را نيز به خود جلب كرد. خبر 
اين بود كه الكسيز سانچز ستاره 
شيليايى منچستريونايتد به دليل 
مصدوميت از ناحيه همسترينگ 
چندين هفته از ميادين به دور خواهد 
بود و نمى تواند در بازى ديشب مقابل 
تيم ســابقش بازى كند. البته كمتر 
كسى است كه اكنون چنين اتفاقى را 
به عنوان خودشانسى آرسنالى ها در 
نظر بگيرد. زمانى كه در ميان توپچى 
ها توپ مى زد هميشــه اين نگرانى 
وجود داشــت كه دچار افت ناگهانى 
بدنى شــود چون به عنوان يك مهاجم با 
همه بازيكنان درگير مى شد و در هر 38بازى 
ليگ به ميدان مى رفت؛ جايى كه ونگر مى 
گفت وى به منطقه قرمز نزديك مى شود. به 
نظر مى رسد اكنون در يونايتد آن ضررى 
گه تعداد بازى هاى سنگين از سال 2005 
انجام مى داد به سراغش آمده است. چند 
روز پيش در تمرينات يونايتد در آزمون 
ســرعت از بازيكنى مثل خوان ماتا كه 
به هيچوجه به عنوان بازيكن سرعتى 
شناخته نمى شود شكســت خورد تا 

نشان دهد در چه شرايط بدى قرار دارد.
آن زمانى كه به جاى ســيتى، رفتن به 
يونايتد را انتخاب كرد به نظر برد بزرگى 
براى شياطين سرخ بود اما اكنون به نظر 
مى رسد آن هايى كه برد كرده اند آرسنال 
و سيتى هستند. مشخص نيست كه چرا 
يونايتد او را خريدارى كرد و مصدوميت 
اخير او اين حس بهتر را به او داده كه به 
اين بهانه و نه شرايط نامناسبش كه دائما 
باعث نيمكت نيشينى او مى شد براى 
يونايتد بازى نمى كند. او در ســال 
2018 از كريس اسمالينگ مدافع 
يونايتد و پاتريك ون انهولت مدافع 
كريستال پاالس نيز كمتر گل زده 
است و به همين دليل مورينيو 

به او به عنوان يك بازيكن ثابت نگاه نكرده و 
مخالف فروش او نيست. آن ها فقط الكسيز را 
خريدند چون توانايى خريد او را داشتند و مانند 
باشگاه منچستريونايتد تنها بازتاب دهنده 
يك ستاره درخشــان تر نسبت به رقيبانش 
اســت وگرنه به نظر نمى رسد خريد او به اين 
دليل بوده باشد كه به او نياز داشتند. ونگر در 
همان زمان شروع صحبت انتقال الكسيز به 
يونايتد، با تعجب به اين عالقه شياطين سرخ 
براى خريدش نگاه مى كرد چون برايش سوال 
بود كه سبك بازى او چگونه در تركيب يونايتد 
شكل خواهد گرفت.  ونگر در گذشته در ميان 
نزديكانش ســانچز را بازيكنى فوق العاده با 
استعداد اما «ســخت» لقب داده بود اما مى 
دانســت كه توانايى هاى باالى هجومى او به 
سختى كنترل او مى ارزد. سانچز هميشه به 
عنوان فردى گوشه گير شــناخته مى شد و 
حتى دوست نداشت در جمع ديگر شيليايى 
هاى مقيم لندن و مهمانى هايشان قرار بگيرد. 
او در يونايتد نيز شرايطش بدتر شده و در خانه 
اى بزرگ تنها با سگ هايش وقت مى گذراند. 
او شايد اكنون بخواهد يونايتد را ترك كند اما 
قرارداد ديوانه وار او كه گفته مى شود حتى به 
هفته اى باالى 500هزار پوند نيز مى رسد اين 
مشكل را به وجود آورده كه وى و مدير برنامه 
اش نتوانند مقصدى ديگر كه چنين حقوقى 
را به او پرداخت كند پيدا كنند. در كنار همه 
سواالتى كه پيرامون خريد وى توسط يونايتد 
مطرح مى شود تالش اين باشگاه براى گسترش 
برند خود به آمريكاى جنوبى ديده مى شود اما 
اين نيز جواب نداده است. تكليف او به خاطر 
مشخص نبودن تكليف مورينيو بيشتر در ابهام 
قرار دارد و مشخص نيست در صورت كنار رفتن 
مرد پرتغالى سرمربى بعدى چه رويكردى را با 

وى در پيش خواهد گرفت.
اكنون  شايد تماشــاى الكسيز سانچز براى 
طرفداران آرسنال نيز سخت باشد؛ در حالى 
كه ديگر شبيه يك ستاره نيست و به بازيكنى 
از لحاظ روحى و روانى ضربه خورده مى ماند 
كه فقط به دنبال گذراندن آخرين سال هاى 

فوتبال خود است.

 ستاره اى كه سوخت

سقوط و بازهم سقوط الكسيز سانچز!

 ورزش:ديروز در ميان خبرهــا و مصاحبه هايى كه روى 
سايت ها و خبرگزارى ها منتشر مى شود مصاحبه رئيس 
فدراسيون تيراندازى حسابى جنجالى شد. دادگر در حالى 
كه از بى پولى و كمبود بودجه ها گاليه مى كرد براى مثالش 
از كشتى استفاده كرد و به مقايسه هزينه هاى تيراندازى 
و كشــتى پرداخت. رييس فدراســيون تيراندازى گفت: 
تيراندازى غير از اعزام هزينه تمرين هم دارد، مثل كشتى 

نيست كه تنها به دوبنده و تشك نياز داشته باشد.
على دادگر   گفت: تيراندازى با ساير ورزش ها متفاوت است 
و نياز به سالح  و مهمات دارد و چون اينها وارداتى هستند 
ما را با مشكالتى رو به رو مى كنند. اين اردوها چند روزى 
است آغاز شــده و ما از تمام ظرفيت ها استفاده كرده ايم. 
ما حتى يك ورزشكار 14 ساله در اردوى تپانچه داريم اين 

اردوها منظم انجام مى شود.
وى  گفت: 9 اعزام براى كسب سهميه المپيك داريم كه بجز 
مكزيك براى ساير مسابقات مشكلى وجود ندارد. اگر دست 
مان باز شــود به مكزيك هم اعزام خواهيم كرد. ما غير از 
اعزام ها هزينه تمرين هم داريم و مهمات مصرف مى شود. 
ما مثل كشتى نيستيم كه تنها به يك دوبنده و تشك نياز 

باشد. روزانه براى هر ورزشكار 500 هزارتومان نياز است.
وى گفت: مــا از منابع مختلف بودجه خــود را تامين مى 
كنيم. خودمان درآمدزا هستيم و كميته و وزارت نيز كمك 
مى كنند. ما اگر امسال هزينه نكنيم و سهميه كسب نشود 
سال بعدش هيچ هزينه اى نخواهيم داشت. ما براى افزايش 

بودجه در جلسه با وزارت صحبت كرده ايم كه در اعزام ها 
مشكلى پيش نيايد.

همين مقايسه صداى كشتى گيران را درآورد و انها را مجبور 
به دفاع كرد. جوادى ، پيشكسوت كشتى ايران و دارنده 4 مدال 
طالى جهان با انتقاد شديد از صحبت هاى رييس فدراسيون 
تيراندازى گفت: افتخارات كشــتى كجا و تيراندازى كجا؟ 
تيراندازى با اين همه هزينه چه افتخارى براى ورزش ايران 
بدست آورده است. مگر چكار مى كنند كه روزى 500 هزار 

تومان هم براى هر ورزشكارشان مى خواهند؟
وى ادامه داد: كشتى گير سال ها زحمت مى كشد و عرق 
مى ريزد و زجر مى كشد تا براى كشور افتخارآفرينى كند 
حتى جانش را فدا مى كند. برادر 18 ساله من بر روى تشك 
كشتى قطع نخاع شد و جانش را از دســت داد، آنوقت او 

چطور چنين حرفى را مى زند؟
 پيشكسوت نامدار كشــتى ايران افزود: مگر هر كس يك 
دوبنده تنش كند مى شود كشتى گير؟ اين ها طاقت نمى 
آورند تمرينات كشتى را حتى تماشــا كنند چه برسد به 
اينكه از پس آن بربيايند. ما هم مى توانيم بگوييم «ورزشكار 
تيراندازى يك تفنگ دستش مى گيرد و تير در مى كند، 
اينكه كارى ندارد».اين چه حرفى است كه او زده است؟ مگر 
 دارنده 4 مدال طالى جهان و برنز المپيك خاطرنشان كرد: 
مسئوالن ورزشى بايد حرمت ها را حفظ كنند. ما هيچوقت 
قصد حرمت شكنى نداريم اما اين صحبت ها باعث اختالف 

و حاشيه مى شود. 

 رئيس فدراسيون :تيراندازى كشتى نيست كه تنها دوبنده بخواهد!

شليك به گوش شكسته ها

حميد رضا خداشــناس: هفته پانزدهم ليگ برتر كشورمان 
عصر امروز با ديدار پيكان و نساجى مازندران آغاز مى شود و بقيه 
ديدارهاى اين هفته چهارشنبه و جمعه هفته آينده برگزار خواهد 
شد. نكته جالب در مورد بازى امروز اينكه مجيد جاللى سرمربى 
پيكان  در اقدامى عجيب 6 بازيكن تيمش به نام هاى مهدى مؤمنى، 
مهدى شــيرى ، ماهان رحمانى،آرمان قاسمى، مهران موسوى و 
ابوالفضل ابراهيمى را از تيم كنار گذاشته تا براى بازى با نساجى به 

دنبال بازى دادن به بازيكنان جوان تر باشد. البته شرايط تيم پيكان، 
شرايط مناسبى نيست و حتى اين احتمال وجود دارد در صورت عدم 

نتيجه گيرى مقابل نساجى اتفاقاتى هم در اين باشگاه رخ بدهد.

 دست خالى جادوگر مقابل شفر
در يكى از بازى هاى مهم اين هفته اســتقالل تهران از ساعت 15 
فردا در ورزشگاه سردار جنگل رشت ميهمان سپيد رود خواهد بود. 
شاگردان شفر پس از دو برد متوالى در هفته هاى گذشته حاال در 
رشت به دنبال سومين بردشان هستند و با توجه به نمايش خوب 
اين تيم در مقابل صنعت نفت اين مهم دور از دسترس نخواهد بود. 
آبى پوشان كه اكنون با 21 امتياز در رده پنجم قرار گرفته اند براى 
حفظ جايگاهشان به پيروزى در اين بازى نياز مبرم دارند. از نكات 
مهم اين بازى مى توان به تقابل على كريمى با استقالل اشاره كرد. 
كريمى در قامت مربى بايد رودرروى سرمربى استقالل قرار بگيرد 
و اين مى تواند بر جذابيت هاى اين بازى بيفزايد. شفر در اين بازى 
بجز آرمين سهرابيان بقيه بازيكنانش را در اختيار دارد و شايد تنها 
مشكل او و تيمش در اين بازى چمن مصنوعى سردار جنگل باشد 
ولى در ســوى مقابل على كريمى براى اين بازى كامًال دســتش 
خالى است. وى به احتمال زياد در اين بازى از چهار پنج بازيكنش 
نمى تواند استفاده كند.حســين كعبى و على عباسى دو بازيكنى 
هستند كه به دليل مصدوميت قطعاً اين ديدار را از دست داده اند و 
پويا نزهتى هم به احتمال زياد به دليل مشابه در اين مسابقه حضور 
نخواهد داشت. همچنين ميثم فردوسى با وجود رفع مصدوميت، 

چندين هفته اى است قادر به تمرين با تيم سپيدرود نبوده و بايد ديد 
على كريمى چه تصميمى در مورد اين بازيكن خواهد گرفت. ميالد 
شيخ سليمانى، مدافع تيم سپيدرود هم به دليل اخراج در ديدار هفته 
گذشته اين تيم مقابل نساجى،  در ديدار برابر استقالل محروم است به 
اين موارد جدايى بابك حاتمى و امين منوچهرى را نيز بايد بيفزاييم. با 
اين شرايط و با توجه به اينكه سپيدرود در رده پانزدهم قرار گرفته به 

نظر مى رسد روز سختى را مقابل استقالل خواهد داشت.

 عبور از مهاجرى براى بازگشت به صدر
اما مهم ترين بازى اين هفته در ورزشــگاه امام رضا (ع) برگزار 
خواهد شد. پديده و ماشين سازى در حالى عصر فردا رودرروى 
هم قرار مى گيرند كــه هر دو تيم جزو ناكامان هفته گذشــته 
بوده اند. پديده در عين شايستگى به سپاهان باخت و صدر را به 
شاگردان قلعه نويى داد و ماشين سازى نيز با وجود نمايش خوب 
مقابل پرسپوليس در دقايق پايانى مغلوب شاگردان برانكو شد. با 
اين وجود هر دو تيم به دنبال نتيجه گيرى در اين ديدار هستند. 
يحيى گل محمدى و تيمش پس از هفته ها صدرنشــينى حاال 
دوست ندارند تيم ديگرى را در صدر ببينند و براى بازگشت به 
جايگاه قبلى شان ناچار به عبور از ماشين سازى هستند. تقابل 
پديده و مهاجرى از نكات جالب اين بازى اســت كه يكى براى 
قهرمانى نيم فصل مى جنگد و ديگرى براى فرار از انتهاى جدول. 
شاگردان يحيى در صورت شكست ماشين سازى به قهرمانى نيم 
فصل اميدوار مى شوند هر چند آن ها يك بازى سخت با استقالل 

در آزادى خواهند داشت.

برنامه هفته پانزدهم ليگ برتر
پنجشنبه 15 آذر

پيكان تهران - نساجى مازندران
جمعه 16 آذر

سپيدرود رشت - استقالل تهران
پديده مشهد - ماشين سازى تبريز

محمدرضا خزاعى: در ادامه مســابقات هندبال باشگاههاى 
برتركشــور، و از هفته هشــتم ايــن رقابت ها، امــروز و فردا 
چهاربازى در شهرهاى كرمان، دهدشــت، اصفهان و سبزوار 

برگزارخواهدشد.
امروز، فوالدمباركه ســپاهان، صدرنشين قدرتمند و پرافتخار 
هندبال باشگاههاى كشور، دركرمان ميهمان صنعت مس اين 
شهر است. مس، تيمى است كه ليگ سى و يكم را خوب آغاز 

كرده و تا اينجــاى كارهم، به خوبى پيش آمده اســت. فاصله 
اين دوتيم در جدول رقابت ها تنها سه امتياز است. باتوجه به 
استراحت تيم 9 امتيازى نيروى زمينى كازرون دراين هفته، 
كرمانى ها در صورت پيــروزى بر ميهمــان اصفهانى، ضمن 
رسيدن به فاصله يك امتيازى ســپاهان، جاى نيروى زمينى 
را درمكان سوم خواهند گرفت و از قافله مدعيان قهرمانى هم 
عقب نخواهند ماند. از طرفى شــاگردان محسن طاهرى هم 
مى دانند كه اگر ميخواهند جام ديگرى در ويترين پرو پيمان 
باشــگاه خود ببينند، هيچ امتيازى را نبايد از دست بدهند. به 
اين داليل اســت كه مى گوييم امروز هندبالدوستان كرمانى، 
مى توانند هندبالى زيبا و پرتب و تاب را در سالن شهيدتجلى 

شاهد باشند.
شاگردان ناصر ســليمى در تيم فراز بام خائيزدهدشت كه در 
پايان هفته هفتم با هشــت امتياز و تفاضل گل بهتر نســبت 
به مــس كرمــان در رده چهارم قرار داشــتند، امــروز براى 
افزودن دو امتيــاز بر امتيــازات قبلى و نشســتن در جايگاه 
ســوم جدول رده بندى، به نظر نمى رســد مشــكلى داشته 
باشند، چرا كه در ســالن شهيد باهنر دهدشــت و در حضور 
خيل هوادارانشان، ميزبان تيم انتهاى جدولى هيئت هندبال 
نجف آباد هستند. تيمى كه ازپنج بازى قبلى، تنها يك امتياز 
از تســاوى برابر نيــروى زمينى كازرون و چهار شكســت در 

كارنامه دارد.

سربداران به دنبال اعاده حيثيت
بعد ازظهر جمعه مى تواند نقطه عطفى درهندبال ســربداران 
باشد. رقابت تيم مدعى و باالى جدولى زاگرس اسالم آباد با تيم 
انتهاى جدولى سربداران سبزوار، روى كاغذ، و با حساب دو دو 
تا چهار تا، به برترى ميهمانان كرمانشاهى گواهى مى دهد، اما، 
ســبزوار، به عنوان مهد هندبال، بارها اين حساب و كتاب ها را 
به هم زده است. همه كاشناسان و آنهايى كه دستى در هندبال 

دارند، مى دانند كه جايگاه نماينده سبزوار در ليگ برتر، جايى 
نيست كه حاال مى بينيم. سربداران با همين تيم نيم بندى كه 
چند روز قبل از شروع ليگ تشكيل شد و بدون حتى يك بازى 
تداركاتى، قدم به ميدان رقابت با بزرگان هندبال كشور گذاشت، 
مى توانست جايگاه بهترى داشته باشد و حتى مدعى  حضور در 
سكوى قهرمانى هم باشد. به شرط آنكه وعده ها عملى مى شد.

 اولين هفته مســابقات اين فصل و در بازى ســربداران با مس 
كرمان، هر دو نماينده مردم سبزوار در سالن سربداران سبزوار 
حاضر بودند و در پايان بازى هم على رغم شكست اين تيم مقابل 
مس كرمان، به كف سالن آمدند، همراه با ديگر مسئولين شهر، با 
تيم سربداران عكس يادگارى گرفتند و وعده همه نوع حمايت و 
همكارى را دادند، اما آنطور كه مسئولين تيم مى گويند، خبرى 
ازاين حمايت ها نشده، است.  اگرهم كمكى صورت گرفته آنقدر 

ناچيز است كه قابل ذكر نيست.
شهرهاى كوچكى مثل دهدشت و اسالم آباد غرب كه از حيث 
هندبال به هيچ عنوان در حد سبزوار نيستند، آنچنان حمايت 
مالى مى شوند كه بهترين ملى پوشان هندبال را از سايراستانها 
از جمله اســتان خود ما، جذب مى كنند، اما تيم سربداران با 
بازيكنان بومى، جوان و كم ادعا، حتى براى هزينه ســفرهاى 
تيم، بامشكل روبرو مى شود. حيف است كه هندبال سبزوار با 
اين همه استعداد، زير دست نمايندگان شهرهايى قرار گيرد كه 

جايى دراين رشته نداشته اند.

 تقابل شفر با جادوگر درهفته پانزدهم ليگ برتر فوتبال 

كارت قهرمانى نيم فصل 
درداشبورد ماشين سازى

 هندبال ليگ برتر باشگاههاى كشور

«سربداران »
درانديشه فتح زاگرس

خبر

    جاللى: آماده ايم شرايطمان را 

تغيير دهيم
ورزش: مجيد جاللى در نشســت خبرى پيش از بازى با 
نساجى مازندران گفت:  همه روزهايى كه مى گذرانيم صرف 
آسيب شناسى مى كنيم و به نتايج خوبى رسيده ايم. تعطيالت 
دو ماهه نيم فصل براى ما خيلى مفيد است البته تعطيالت دو 
ماهه منطقى نيست اما براى ما مفيد است و مى توانيم از نو 
كارمان را شروع كنيم. با اطمينان مى گويم همه چيز آماده 
است براى اينكه در بازى با نساجى شرايط مان را براى بهتر 

شدن تغيير دهيم.
وى در مورد اينكه چرا بازيكنان پيكان تمركز الزم را ندارند 
و 5 باخت داشــته ايد گفت: طبق بررسى هاى موشكافانه 
كه انجام داديم نتايجى به دست آورديم و در اين 14 بازى 
بهترين بازى هاى ما مقابل پرسپوليس، تراكتورسازى، فوالد 
و نفت مسجدسليمان بوده و جالب است كه در اين 4 بازى 
كه بهترين بوده ايم باخته ايم.اين مســئله نشان دهنده آن 
است كه ما در صحنه نه در لحظه اشتباهات توجيه ناپذيرى 
را داشته ايم گاهى اوقات اين مسئله براى تيم هايى است كه 

زير فشار هستند و اشتباه مى كنند.

  «گرو» اولين جدا شده احتمالى 

آبى ها 
ورزش: مهاجم نيجريه اى استقالل به دليلى عجيب اين 
روزها انگيزه اش را از دست داده است و تمايلى به ماندن در 
جمع آبى پوشان ندارد. اما دليل بى انگيزه شدن گرو چيست؟ 
مدتى است كه هواداران استقالل با هجوم به صفحه شخصى 
گرو در اينستاگرام به او فحاشى مى كنند و اين بازيكن را بابت 
عملكرد ضعيفش ســرزنش مى كنند و گفته مى شود اين 
بازيكن هم به سرمربى استقالل اعالم كرده است كه خودش 
و خانواده اش تحت فشار قرار گرفته اند و با اين شرايط نمى 
تواند ديگر به كارش ادامه بدهد. اين موضوعى است كه شفر 
هم بعد از بازى با صنعت نفت آبادان به آن اشاره كرد و گفت 
كه در كنفرانس بعدى دليل ناراحتى او را عنوان مى كند. با 
شرايطى كه براى گرو به وجود آمده است او به احتمال فراوان 
جدا شده قطعى استقالل در پايان نيم فصل اول است و اين 
اتفاق در حالى است كه گفته مى شود اين بازيكن از تيم هاى 
ايرانى هم پيشــنهاد جدى دريافت كرده است. البته اصغر 
حاجيلو سرپرست تيم فوتبال استقالل مى گويد دليل غيبت 
گرو مصدوميت و سرماخوردگى است: گرو هم سرماخورده 
اســت و هم فيزيوتراپى مى كند. صحبت هاى حاجيلو در 
شرايطى است كه اميرحسين فتحى هم براى پيش بردن 
اهداف نقل و انتقاالتى استقالل مدتى است به دبى سفر كرده 
است و ظاهرا انتخاب جانشين گرو مهم ترين هدف اين تيم 

در نقل و انتقاالت زمستانى خواهد بود.

توپ در زمين وزير
ديگر فرد بازنشسته هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال ،بهاروند 
رئيس سازمان ليگ فدراسيون فوتبال و نايب رئيس دوم مهدى 
تاج است. بهاروند برخالف على كفاشيان تمايلى به رفتن ندارد و 
در اين رابطه مواردى را مطرح كرده كه با در نظر گرفتن اساسنامه 
فدراسيون فوتبال نيازى به كنار رفتن نيست مگر اين كه با دستور 

صريح وزير ورزش مجبور شود از كار كنار برود.
طالقانى، مسئول كميته شهرستان ها و عضو هيئت رئيسه 
فدراسيون ديگر بازنشسته اى اســت كه طبق قانون نمى 
تواند فعاليت خود را در اين مجموعــه ادامه دهد، طالقانى 
نيز همانند بهاروند توپ را بــه زمين وزير انداخته و از جمله 
اعضايى بود كه در نشست فوق العاده هيئت رئيسه اعالم كرد 
كنار نخواهد رفت مگر اينكه وزير ورزش خواستار خروج او از 

هيئت رئيسه شود.
فريدون اصفهانيان ، داور بازنشسته فوتبال ايران هم ميل چندانى 
به خروج از عرصه مديريت ندارد و اصرار دارد بايد راه حلى وجود 
داشته باشد تا خللى در ادامه فعاليت او به وجود نيايد به همين دليل 
وى نيز زير نامه درخواست از وزير را امضا كرده تا مسعود سلطانى فر 

در ارتباط با ادامه فعاليت او تصميم گيرى كند.

سكوت ساكت
اما به جز اعضاى هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال ، برخى افراد 
تاثيرگذار در بدنه فوتبال نيز شامل حال اين قانون مى شوند و 
بايد تا پايان وقت ادارى امروز از مسئوليت خود استعفا دهند. 
محمدرضا ساكت دبيركل فدراسيون فوتبال يكى از اصلى ترين 
افراد اين فهرست است، هرچند ساكت در اين خصوص اظهارنظر 

خاصى انجام نداده است اما گفته مى شود رئيس فدراسيون به 
وى نيز اعالم كرده متن استعفاى خود را آماده كند چون راهى 
براى ادامه حضور وى در فدراسيون نيست. حتى گفته مى شود 
از هم اكنون جايگزين وى هم انتخاب شده تا به محض كنار رفتن 

وى دبير كل جديد معرفى شود.

80 درصد از روساى هيئت هاى فوتبال
طبق اعالم يك مقام مطلع در فدراســيون فوتبــال، بيش از 
80 درصد از روســاى هيئت هاى فوتبال كشــور بازنشسته 
هستند. از بين آن ها مى توان به عليرضا ملكى (رئيس هيئت 
فوتبال آذربايجــان غربى)، جواد ششــگالنى (رئيس هيئت 
فوتبال آذربايجان شرقى)، قربانعلى الماسخاله (رئيس هيئت 
فوتبال گيالن)، كريم بهرامى (رئيس هيئت فوتبال قم)، على 
محبى زنگنه (رئيس هيئت فوتبال كرمانشاه) و محمدرضا غفارى 

(رئيس هيئت فوتبال اراك) و غيره اشاره كرد.

سونامى استعفا
در شرايطى كه تنها چند ساعت به پايان ضرب االجل اعالم شده به 
مديران بازنشسته حاضر در عرصه ورزش كشور باقى مانده است 
يك فرد آگاده در فدراسيون فوتبال به خبرنگار قدس گفت: به 
احتمال بسيار زياد بخش عمده اى از مديران بازنشسته امروز از 
مسووليت خود كناره گيرى خواهند كرد تا مشكلى براى آنها از 

طريق سيستم قضايى به وجود نيايد.
با اين تفاسير به نظر مى آيد امروز بسيارى از چهره هاى هميشگى 
فوتبال ايران به اجبار قانون از مسووليت خود در فوتبال ايران كناره 

گيرى كنند تا فدراسيون فوتبال در توفيقى اجبارى جوان شود.

 امروز آخرين مهلت براى كناره گيرى بازنشسته هاست

تاج  بازنشستگى
برسر اعضاى هيئت رئيسه 

جايزه بهترين عكس ســال در دووميدانى نيز به « فليكس ســانچز آرراسوال»، عكاس 
اسپانيايى كه پيروزى «سلمون بارگا» را در مسابقات بين المللى «خوان موگرسا» شكار 

كرده بود، تعلق گرفت.

برترين عكس سال دووميدانى

مترجم: اميرمحمد سلطانپور
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ادب و هنر

حسنا محمدزادهيادداشت

يادداشتى بر كتاب «سرم به شانه تو فكر مى كند» 
 سروده ى فاطمه سليمان پور

روايتى عفيفانه و صميمى از عشق 
ادبيات  از مباحث مهــم  يكــى 
معاصــر، توجه بــه زن و جايگاه 
اوســت. تمامى انســان ها اعم از 
زن ومــرد، از زمانى كــه خود را 
مى شناسند تا دوره  بلوغ فكريشان، 
افكار تازه اى در سر مى پرورانند كه 
اعمال متفاوتى را به دنبال دارد. به 
طور حتم، تفاوت رفتار و انديشه، 
در زنــان از دگرگونى بيشــترى 
برخــوردار اســت، چرا كــه زن، 
احساســاتى عميق تر و عاطفه اى 
سرشــارتر دارد و نيز تفاوت هاى 
فكرى و تربيتى زن و مرد، كه ريشه در نوع نگرش خانواده ها و جامعه دارد 
در شكل گيرى آثار زنان بى تأثير نيست. براى مثال مردان و زنان شاعر، 
به طور توأمان به مســائل اجتماعى و سياسى مى پردازند اما مردان، به 
علت حضور همه جانبه در اجتماع، با ديدي بازتر به طرح مسائل و وقايع 
مختلف مي پردازند و زنــان به فراخور حال و تا آنجا كه محدوديت هاي 
خانه و اجتماع اجازه دهد مواردى را در شعرشان منعكس مى كنند. اما در 
بيان مسائل عاطفي و خانوادگي زنان مى توانند با احساساتي  شديدتر از 
مردان، بنويسند. با وجود اين، نه تنها در گذشته بيشتر اشعار شاعران زن 
از جهت تصاوير و نيز انعكاس عواطف جنبه اي تقليدي داشته است، بلكه 
بعد از فروغ هم كه حركتي تحولي را در اين زمينه آغاز كرد و به تبع او 
زنان به ارائه تصاوير وعواطف مخصوص خود پرداختند باز هم جنبه تقليد 
از مردان و حتي كتمان عواطف همچنان ادامه دارد. شاعرى كه به بررسى 
اولين مجموعه  اشعارش مى پردازيم خانم «فاطمه  سليمان پور» شاعرى 
جوان و خوش قريحه است كه در سى و شش غزل عاشقانه در مجموعه  
«سرم به شانه  تو فكر مى كند» كه توسط انتشارات شهرستان ادب چاپ 
شده، دنياى شــاعرانه اش را به نمايش گذاشته است. نوع نوشته هاي او، 
بسامد برخي واژه ها و كاربرد آن در ديد اول هر مخاطبي را بر آن مي دارد 
كه اين احتمال را بدهد كه شاعر اين قطعات زن است؛ او در اين مجموعه 
از زنى مطيع و عفيف و صميمى روايت مى كند كه تا پايان كتاب از خود 
محورى بيرون نمى آيد و كمتر ديده مى شود كه به رويدادهاى اجتماعى 
و مســائل سياســى و آنچه در دنياى بيرونش مى گذرد پرداخته باشد؛ 
بيشــتر سخن از عشــقى پاك در ميان است كه به هيچ قيمتى خود را 
نمى آاليد،همه جا رد پاى حيا و پاكى دختران اصيل شرقى در شعرش 

نمايان است، عشق پاكى كه مى تواند قدم به قدم به تقدس برسد. 
(امروز باورم شده عشق آسمانى است/ بعد از خدا تويى كه برايم مقدسى) 

(ص52)
(چون شعر هرگز از ســرم بيرون نخواهم كرد/ بايد براى چادرم حرمت 

نگه دارى) (ص38)
(تو اما جز نگاهى ساده از اين زن نخواهى ديد/ كه من تنها ميان شعرهايم 

بى مباالتم) (ص80)
تا زمان فروغ، شــعر فارسي از داشتن معشوق مرد، معشوق مردي كه از 
ديدگاه، عاطفي و جسماني يك زن ديده و تصوير شده باشد محروم بود. 
مي توان گفت كه غالب شــاعران زن ما، جهان درون و بيرون را از چشم 
شاعران مرد مالحظه مى كرده اند و همانند آنان عاشق زلف سياه و خط 
و خال معشوق بوده اند. رد پاى اين تفكر هنوز هم در شعر زنان به چشم 

مى خورد. 
(قوم تاتار كمان در دســت اين ابرو و چشــم / كشت ما را و از آن، جان 

دادنى خوش تر نبود) (ص21)
ســليمان پور با استناد به بيشــتر ابيات «سرم به شانه  تو فكر مى كند» 
نشان داده كه مى تواند از دنياى منحصر به خودش بسرايد و تصويرهايى 
كه منحصر به زاويه  ديد مردان اســت در شعر او كم است اما همين كم 

هم جاى سؤال دارد. 
يكى از راه هاى نوآورى و رســيدن از اشعار كليشه اى به مدرن، آشنايى 

زدايى ا ست كه در سه سطح زبان، مفهوم و شكل رخ مى دهد. 
در هنجارگريزى خالق، شــاعر با آگاهى كامل و استفاده از زاويه ى ديد 
بديع و با اســتفاده از خالقيتى كه خود ابداع كرده و تقليدى  نيست به 

سرودن مى پردازد.
(با يك نگاه آتش بزن در تار و پود من/ اين استخوان ها كمتر از يك مشت 

هيزم نيست) (ص47)
(گلدان آرزوى من است اينكه سال ها/ آغوش باز كرده به اندازه  تنت) (ص27)

(از آن روزى كه بويت را شــنيد اين باد ديوانه/ گريبان تمام غنچه ها را 
مى درد از هم) (ص65)

(آمدى از راه، خنديدى، در آغوشم كشيدى/ مى نشانم روى گلبرگ لبت، 
پروانه را هم) (ص82)

(با ياد چشمان و لبانت شعر مى بافم/با تار و پودى تازه از دريا و نخلستان) 
(ص70)

از اين دست اند هنجارگريزى هايى كه در حوزه ى تلميح به داستان هاى 
تاريخى به وجودآمده است آن هم به گونه اى متفاوت از آنچه تاكنون به 

آن پرداخته  شده  است.
(هر كس نگاهت كرد چشــمش را در آوردم/ شــد قصه  آغا محمدخان 

قاجارى) (ص38)
(تاختى با آنكه مى دانســتى اين كاشانه را/ رستمى از تيره  سام و نژاد زر 

نبود) (ص21)
(تو شاه محمود همين عصرى يقين دارم/يك روز من در فتح كشمير از 

تو خواهم شد) (ص20)
اما هنجارگريزى مستعمل آن است كه به خاطر كثرت استعمال مبتذل 
شده  است اين نوع هنجارگريزى را مى توان به تعبير دكتر شفيعى كدكنى 
در كتاب «صور خيال در شعر فارسى» خودكارشدگى ناميد و از آن دست 
اســت تصاويرى كه بارها و بارها توسط ديگران به كار برده شده است و به 
دليل استعمال زياد تازگى و جذابيتى ندارند. آنچه در اين مجموعه بيش 
از حد معمول، دست آويز تصويرپردازى قرارگرفته است تشبيه معشوق 

به شاه است و مى توان گفت به گونه اى حالت خودكارشدگى يافته است.
(شاه من قصر تمام خسروان ارزانى ات/ بر گدا بخشايشى از ديدنت بهتر 

نبود) (ص22)
(تو شاهزاده  قصرى و بى خبر هستى/ به جرم خواستنت يك نفر به زندان 

است) (ص40)
درمجموع «ســرم به شــانه ى تو فكر مى كند» اوليــن مجموعه خانم 
سليمان پور است و او با تكيه برعاطفه و احساس زالل و لطيفش، همين 
طور توانايى انتقال حس هاى ناب به مخاطب و با توجه به توانمندى هايى 
كه در زمينه خلق تصاوير از خود نشان داده مى تواند به سرودن اشعارى 
بپردازد كه در تمامى ساحات براى مخاطب تازگى داشته باشند و با نوكردن 
هنجارگريزى ها و محدود نكردن خود به دنياى درون، به زبان منحصر به 

خودش دست  يابد.

جعفر ابراهيمى (شاهد) در گفت و گو با قدس از وضعيت ادبيات كودك و نوجوان در بازار نشر مى گويد

سفارشى نويسى ،آفت ادبيات كودك است

ادب و هنر: احمد دهقان در مراســم رونمايى از رمان «هيچ كس اين زن را نمى شناسد» نوشته ندا 
رسولى، گفت: در جامعه امروز ما كه كتاب نوشتن خيلى ساده است، خيلى ها يك كتاب مى نويسند. 
حتى براى مد هم كه شده يك داستان مى نويسند و از اين جهت، كتاب نوشتن بسيار ساده است اما 
اينكه كسى بتواند نويسنده باشد و ذهن نويسندگى داشته باشد، بسيار مهم است. به نظر من، كسى 
كه بايد نويسنده بشود، نويسنده خواهد شد و شما فقط بايد به او كمك كنيد و نيازى نيست چيزى به 
او ياد دهيد. وى با اشاره به كارگاه هاى داستان نويسى يادآور شد: با اين موضوع مخالفم كه يك استاد 
بيايد و شخصيت پردازى و... را تعريف كند. اين كار به هيچ وجه، كار يك كارگاه نيست و نبايد اتفاق 
بيفتد، اما آن استاد بايد راهنمايى كند و فوت و فن نوشتن را ياد بدهد. كسانى كه مى خواهند نويسنده 
شوند، موقعيت، راوى و... را مى دانند و نبايد اين موارد را جداگانه به آن ها آموزش داد. نكته مهم آموزش 
اين است كه اين موارد، چگونه به هم وصل شوند و چه طور نوشته شوند. براى خانم رسولى اين اتفاق 

افتاد كه باعث شد به او بگويم داستان را از ابتدا بنويسد، اگر چه او پايان ها را بسيار خوب مى نوشت.

زاويه ديد 

احمد دهقان:كتاب نويسى 
ساده تر از نويسندگى 

شده

ادب و هنر: روابط عمومى بنياد ادبيات داســتانى ايرانيان: نامزدهاى 
بخش رمان و داستان بلند يازدهمين جايزه ادبى جالل آل احمد اعالم 

شدند.
«آلوت» نوشــته «امير خداوردى» انتشــارات نگاه، «رهش» نوشــته 
رضا اميرخانى نشر افق، «سرزمين عجايب» نوشته «جعفر مدرس صادقى» 
نشر مركز، «كالغ ها هم بستنى مى خورند» نوشته يعسوب محسنى نشر 
كتاب كوله پشــتى و «موعود» نوشته ســيامك ايثارى نشر چشمه به 

عنوان نامزدهاى اين دوره جايزه جالل معرفى شدند. 
داوران بخش رمان و داســتان بلند يازدهمين دوره جايزه «جالل آل 
احمد» محمد حنيف، احمد اكبرپور و محمدرضا شــرفى خبوشــان 

هستند. 

خبر

اعالم نامزدهاى بخش 
رمان و داستان بلند 

جايزه «جالل»

 ادب و هنر/ خديجه زمانيان  جعفر ابراهيمى 
كه تخلص شــاهد را براى خودش انتخاب كرده در 
سال 1330 در روستاى حور، وابسته به شهرستان 
نمين اردبيل، به دنيا آمد. در 11 ســالگى به همراه 
خانواده، بــراى ادامه تحصيل به تهــران آمد و در 
همان جا ساكن شد. او در سال 1358 فعاليت خود 
را درحيطه ادبيات كودك و نوجوان شــروع كرد. او 
مسئول شوراى شــعر كانون پرورش فكرى از سال 
1360 تا هنگام بازنشســتگى بوده است. ابراهيمى 
همچنين سردبير ُجنِگ ادبِى «آيش»، دبير سه دوره 
جشــنواره كتاب كانون پرورش فكرى و هفت دوره 
دبير جشنواره مطبوعات كودك بوده است. او چند 
دوره داورى كتاب ســال و همكارى با مجله كيهان 
بچه ها و صدا وسيما را هم در كارنامه ادبى خود دارد. 
 اين شــاعر و نويســنده در ســال 1386 موفق به 
دريافت نشان درجه يك شد و بيش از 150 كتاب 
براى گروه هاى سنى مختلف تأليف كرده است. در 
خصوص تخلص «شاهد» كه براى خودش انتخاب 
كرده، اينطور گفته است: «من اين تخلص را در 15 
 ســالگى انتخاب كردم. به دليل اينكه در آن زمان 
جعفر ابراهيمى زياد بود يكى از دوستانم پيشنهاد 
كرد كه من هم مانند شــهريار براى خودم تخلص 
انتخــاب كنم. من هم كتاب حافــظ را باز كردم و 
اين شــعر آمد: «شاهد آن نيست كه مويى و ميانى 
دارد/ بنده طلعت آن باش كه آنى دارد» در آن موقع 
منظور و مفهوم شــعر را خيلى خوب نفهميدم اما 
بعدها فهميدم كه چه بيت زيبايى برايم آمده است. 
بعد از آن اشعارى كه براى مجله مى فرستادم به نام 

جعفر ابراهيمى شاهد چاپ مى شد».
بتازگى از اين شــاعر و نويسنده كتابى با عنوان «از 
بهشــت تا زمين» براى گروه سنى كودكان منتشر 
شده است. به انگيزه انتشــار اين كتاب به سراغ او 
رفتيم و با او دربــاره آثار كودك و وضعيت اين نوع 

ادبى گپ زديم كه مى خوانيد: 

 درباره آخرين اثرتان يعنى كتاب «از بهشت 
تا زمين» توضيح دهيد. 

اين كتاب حاصل يك كار جمعى در انتشارات علمى 
فرهنگى بود كه من هم جزو اين پروژه بودم. قرار بود 
داستان هايى با موضوع زندگى انبيا و پيامبران(ع) 
براى گروه سنى كودكان نوشته شود كه من داستان 
زندگى حضرت آدم (ع) را نوشــتم. اين كتاب براى 
مخاطب دوره چهارم و پنجم دبستان نوشته و منتشر 

شده است.

 منابع شما براى نوشتن اين داستان چه بود؟
منابع من در پايان كتاب ذكر شــده است. تفاسير 
قرآن، قصص االنبيا، تاريخ انبيا، قصص قرآن، داستان 
پيامبــران و كتاب قصه پيامبرانــى كه خودم براى 
نوجوانان نوشته بودم و پيش از اين منتشر شده بود.

 بسيارى از كتاب هايى كه براى گروه سنى 
كودكان نوشته مى شود بازنويسى است. به نظر 
شما اين مقوله به توليد ادبيات امروزى ضربه 

نمى زند؟
البته كتاب «از بهشــت تا زمين» بازنويسى نيست 
و يك اثر تأليفى اســت. درباره ادبيات كالسيك دو 
نوع اثر در بازار وجود دارد؛ نوع اول بازنويسى ساده و 
معمولى است كه شعر را به صورت نثر درآورده اند و 

بازار كتاب انباشته از اين نوع كتاب هاست. نوع دوم 
هم كارهاى خالقانه اى است كه نويسندگان در اين 
كتاب ها عالوه بر بازنويسى متون كهن، بازآفرينى هم 
انجام داده اند و سعى كرده اند امروزى تر بنويسند و 
اصول داستان نويســى را در نوشته هايشان به كار 
ببرند. اين نوع كتاب ها در عين حال كه اثر كالسيك 
را معرفى مى كند، كار جديدى اســت. بازنويسى از 
روى آثار كالســيك براى كودكان همه جاى دنيا 
رواج دارد. نخستين كتاب هاى ادبيات كودك جهان 
همين آثارى بوده كه قصه هاى عاميانه را بازنويسى 
مى كرده است. اما بازنويسى اگر درست انجام نشود 
ممكن اســت به بدنه ادبيات صدمــه بزند و بر باور 
كودكان و نوجوانان تأثير سوء بگذارد. مثالً اگر اثرى 
مثل شاهنامه درست بازنويسى نشود تأثير بدى روى 
ذهن نوجوان خواهد گذاشت و ممكن است نوجوانى 
كه اين كتاب را خوانده تا آخر عمرش سراغ شاهنامه 
نرود. ولى كسانى كه در ادبيات كودك اسم دارند و 
نويسندگانى كه در حوزه كودك كارهاى ماندگارى 
نوشــته اند، آثارشــان به گونه اى است كه هم براى 
خواننده امروزى جذاب است و هم جرقه اى مى شود 

براى مطالعه فرد در بزرگسالى.

 بيشتر چه كتاب هايى از ادبيات كالسيك 
بازنويسى مى شود؟

كتاب هايى مثل «مثنوى» مولوى و يا «شاهنامه» 
كه بيشترين بازنويسى ها را به خودشان اختصاص 
داده انــد، براى مخاطب كودك و حتى بزرگســال 
سخت خوان اســت و نويســندگان با بازآفرينى و 
بازنويسى اين آثار، پلى مى سازند بين ادبيات گذشته 
و امروز. نويسندگان سعى مى كنند ادبيات گذشته 
را با بازنويســى به زبان امروز زنده نگه دارند، اگرچه 
گاهى در بازنويســى بخصوص ادبيــات كودكان و 
نوجوان مسائل تجارى اولويت پيدا مى كند؛ به اين 
معنى كه كسانى كه ادبيات را نمى شناسند، سراغ 
اين كار مى آيند و قصه اى از اين كتاب ها را بازنويسى 

مى كنند.

 در بازنويسى چه اصول مهمى بايد باشد كه 
ارزش ادبى داشته باشد تا كودك را ترغيب به 

مطالعه و خواندن كند؟ 
كسى كه ادبيات كودك را مى شناسد به اصولى معتقد 
اســت و اصولى را رعايت مى كنــد، براى نمونه من 
مثنوى را چندين  بار مطالعه كرده ام و داستان هايى 
كه قابل بازنويســى بود را جدا كرده ام. داستان ها را 
بر اساس سن مخاطب كودك، نوجوان و بزرگسال 
دســته بندى كرده ام و بعد سعى كردم از آن ها قصه 
امروزى بنويسم. چون داستان هاى مثنوى به شكل 
حكايت است و نويسنده در بازنويسى بايد پرداخت 
داستانى به اين حكايت ها بدهد و يا شخصيت هايى 
فرعى به آن ها اضافه كند؛ شخصيت هايى كه داستان 
را شيرين تر مى كند. خود من معموالً از اشعار شاعر 
هم اســتفاده مى كنم تا مخاطــب و بچه ها با زبان 
شــاعر هم آشنا شوند. كلمات و تعابير مشكل را در 
حاشــيه كتاب معرفى مى كنم و توضيح مى دهم تا 
كسى كه كتاب را دستش مى گيرد نيازى به لغتنامه 
و يا پرسش از بزرگ ترها نداشته باشد. به طور كلى 

بازآفرينى چندين مرحله دارد، بعضى قصه رستم و 
سهراب را فقط بازنويسى مى كنند. يعنى نظم را نثر 
مى كنند و يك پرداخت داستانى هم به آن مى دهند، 
اما بعضى بر اســاس همين قصه، داستانى امروزى 
مى نويسند؛ يعنى شخصيت رستم را در قالب پهلوانى 
كــه در تهران و زمانه فعلــى زندگى مى كند، خلق 
مى كنند. درواقع نويسنده گاهى فقط از اسم و حال 
و هواى كتــاب الهام مى گيرد و گاهى هم به كتاب 
پايبند مى ماند و سعى مى كند كتاب و شخصيت هاى 
كتاب را معرفى كند كه من اين را بازنويسى خالق 
مى گويم. كارهاى من معموالً اين گونه است. با همه 
اين ها بازنويســى آفت ادبيات كودك نيست بلكه 
سفارش نويســى آفت ادبيات كودك است، بويژه در 

سال هاى اخير.

 اين سفارش نويسى از كجا نشأت مى گيرد؟
سفارش نويسى بر مى گردد به وضعيت آشفته بازار 
نشــر ايران. از طرفى بيشــتر نويسنده ها مشكالت 
مالــى دارند و از طــرف ديگر گاهى كه ارشــاد و 
نهادهاى دولتــى بودجه اى به ناشــران مى دهند، 
به ناشــران مى گويند آنچه را مــا مى خواهيم بايد 
منتشر كنيد. ناشران هم مى روند سراغ نويسنده ها 
و چون نويسنده ها نياز دارند، كار سفارشى هم انجام 
مى دهند كه گاهى اين آثار موفق هســتند و گاهى 
هيچ زحمتى براى آن ها كشــيده نمى شــود. خب 
نويسنده درگير نوشتن اين آثار مى شود و از كارهايى 

كه دوست دارد فاصله مى گيرد.

 چرا در آثار كودك، نويسندگان كمتر سراغ 
سوژه هاى روز مى روند و عمده آثار اين گروه 

سنى بازنويسى و يا بازآفرينى است؟
بله تا حدودى آثار اين طور است اما كارهاى تأليفى 
زيادى هم هســت كه نويســنده ها با نــگاه امروز 
مى نويسند. بويژه در دهه گذشته اين كتاب ها زياد 
شده اما چون مشكالت چاپ زياد است گاهى با ركود 
روبه رو بوده و يا دير به دير منتشر مى شود. اما پس از 

انقالب كتاب هاى تأليفى زيادى نوشته شده و تعداد 
ناشرانى كه در حوزه كودك كار تخصصى مى كنند 
افزايش پيدا كرده كه اين نشان از رشد دارد. اما انتظار 
است كه نويسنده ها بيشتر به موضوعات روز بپردازند، 
بخصوص موضوعات شهرى و زندگى آپارتمان نشينى 
و عوض شــدن دنياى كودكان و نوع زندگى آن ها 
مى طلبــد موضوعات امــروزى را در ادبيات مطرح 
كنيم. خود من خيلى دوســت دارم از مسائل امروز 
براى كودكان بنويسم اما فرصت نداشته ام و هميشه 
درگير نوشتن آثارى بوده ام كه به من سفارش شده 
است. ولى همه اين ها به ناشر بستگى دارد؛ من اگر 
بدانم آثارم به فروش مى رود و ناشر به راحتى آن ها 
را منتشر مى كند، چرا كارهاى سفارشى را بپذيرم؟ 
ناشر حتى آثار من را كه ســال ها در حوزه كودك 
و نوجوان مى نويسم به راحتى نمى پذيرد، چه رسد 
به آثار نويسندگان جوان. ناشران سراغ نويسندگان 
جوان نمى روند و بيشــتر سفارش مى دهند. در اين 
حوزه مشكالت براى نويسندگان جوان بيشتر است. 
من كتاب هاى شعر و داستان زيادى براى كودكان و 
نوجوانان با موضوعات روز دارم اما ناشــران اين نوع 
كتاب ها را منتشر نمى كنند و ترجيح مى دهند همين 

بازآفرينى ها و بازنويسى ها را منتشر كنند.

 براى كتاب هاى تأليفِى خودتان كه گفتيد چه 
برنامه اى داريد؟

من اين كتاب ها را كنار گذاشــته ام تا شايد پس از 
اينكه وضعيت كمى بهتر شد اقدام به انتشار آن ها 
كنم، چون من جزو نويسنده هايى هستم كه روحيه 
برخورد و چانه زدن بر ســر كتابم را ندارم. معموالً 
خودشان سراغ من مى آمدند و براى كتاب هايم اظهار 
تمايل مى كردند، اما اكنون اين طور نيســت، ضمن 
اينكه مشكالت كاغذ و چاپ به مشكالت نشر دامن 
زده و موجب ركود شــده است. دولت هم هميشه 
گرفتار آمار و ارقام است و به دنبال ارائه آمار پروپيمان 
است كه در سال هاى اخير فالن تعداد كتاب منتشر 
كرده است. اين ها معتقدند تعداد عناوين سال هاى 
گذشــته از دهه 60 و 70 بيشتر است، در حالى كه 
كتاب هاى دهه 60 و 70 با شمارگان 20 هزار منتشر 
مى شــدند و كتاب هاى سال هاى اخير با تيراژ 500 
تا منتشر مى شــود؛ يا در آمارها نمى گويند چرا در 
دهه هاى گذشته انگيزه مطالعه در ميان كودكان و 
نوجوانان بيشــتر بود و اكنون انگيزه مطالعه از بين 
رفته و مــردم كتاب نمى خوانند و يا انگيزه اى براى 
خواندن ندارند. البته ارزش هاى فرهنگى در جامعه 
ما هم عوض شــده است و روحيه مصرف گرايى در 

مطالعه تأثير گذاشته است. 

 ترجمه هــا هــم در ديده نشــدن آثار و 
نويسنده هاى خودى بى تأثير نيست.

بله، ترجمه هميشه براى ناشران سودآور بوده است، 
چون حق التأليف ترجمه ها از تأليف ها كمتر است 
و كتاب ارزان تر تمام مى شــود. مــردم هم به آثار 
ترجمــه روى مى آورند، ولى من معتقدم در ترجمه 
هم كتاب هاى خوب و هم كتاب هاى بد وجود دارد 
و در ميان آثار نويسندگان خودى، كتاب هاى زيادى 
هست كه بهتر از ترجمه ها هستند، اما مردم بيشتر 
دوست دارند ترجمه بخوانند و فكر مى كنند ترجمه 
بهتر است. به هر حال آشفتگى بازار نشر روى همه 
چيز تأثير مى گذارد از سطح مطالعه گرفته تا انتشار 

آثار درجه دو و سه. 

برش

سفارش نويســى بر مى گــردد به 
وضعيت آشفته بازار نشر ايران. 
نويســنده ها  بيشــتر  از طرفــى 
مشــكالت مالى دارنــد و از طرف 
ديگر گاهى كه ارشــاد و نهادهاى 
دولتــى بودجــه اى بــه ناشــران 
مى دهنــد، به ناشــران مى گويند 
آنچه را ما مى خواهيم بايد منتشر 
كنيد. ناشران هم مى روند سراغ 
نويســنده ها و چون نويسنده ها 
نياز دارند، كار سفارشى هم انجام 
مى دهند كه گاهى اين آثار موفق 
هستند و گاهى هيچ زحمتى براى 

آن ها كشيده نمى شود

نقد كتاب «ناگهانى ترين خراسانى» سروده على رضا راه چمنى 

سرخوشم كه از كسى نردبان نساختم
ادب و هنر: مجموعه شعر «ناگهانى ترين خراسانى» سروده عليرضا راه چمنى 
در حوزه هنرى، مورد نقد و بررسى قرار گرفت. در اين جلسه سه منتقد به 

بررسى اين مجموعه پرداختند كه در ادامه نظرات منتقدان را مى خوانيد:
 

 آميخته با مردم
حسن سردارى اولين منتقد جلسه در خصوص مجموعه «ناگهانى ترين خراسانى» گفت: 
يك نقطه برجسته در شعر و شخصيت على رضا راه چمنى اين است كه او هميشه خودش 
بوده اســت. او هيچ وقت سعى نكرده است كه قاطى بازى هاى مدرن و شعبده بازى هاى 
جديد در زبان بشود و هميشه همان زبان ريشه دار خراسانى را در كارش مى بينيم. از اين 
ساختارشكنى هاى رايج در نسل ما و بعد از ما را در شعر او نمى بينيم. مى شود گفت كه 

شعر او اگرچه شعر مدرنى نيست، اما استحكام زبان را بشدت حفظ كرده است. 
اين شاعر ادامه داد: ما عليرضا را يك شاعر درآميخته با مردم مى بينيم. شاعرى كه زندگى 
و دنياى خودش برايش بسيار اهميت دارد و مى كوشد كه در شعرش به آن ارجاع بدهد. 
او همواره يك شــخصيت عاشق پيشه و آزاده دارد. چيزى كه در ساحت همه مردهاى 

خراسانى و بلكه همه مردهاى جهان هست، يكى آزادگى و يكى عاشقى. 
او سعى كرده است كه گزيده بگويد و زمانى به سراغ شعر برود كه شعر به سراغش آمده 
است. چنين است كه مجموعه اى كه منتشر كرده است حدود 27، 28 شعر بيشتر نشده 
است. برجستگى ديگر او شناخت خوب زبان در ادبيات عاميانه ماست. به همين دليل 

بسيارى از ابيات او براى ما ملموس است و كاركردى ضرب المثل گونه دارد. 
هر كالمى اليق اعجاز نيست / حرف موسى را شبان هم مى زند 

يا 
هر كس به شكلى گرفته از من دل غافلم را / بايد بيندازم آخر در پيش سگ ها دلم را 

عليرضا راه چمنى از اين دست بيت هاى روان و دلنشين كم ندارد و علت آن هم زيست 
شاعر در ميان ما و در كنار ماست.

  شاعرى عصيانگر
در ادامه اين مراسم ابوطالب مظفرى در نقد مجموعه راه چمنى ادامه داد: من از نام كتاب 
شروع مى كنم. نام «ناگهانى ترين خراسانى» در غزل اول اين كتاب استفاده شده است. به 

ذهنم رسيد كه از نظر معنى «نابهنگام ترين خراسانى» مناسب تر بود، به معنى شخصى 
كه گويا مال اين زمان نيست و با زمانه احساس بيگانگى مى كند. 

من غزل هاى اين كتاب را از لحاظ مضمون در چهار دسته تقسيم كرده ام. 
يكى از مضامين رايج در اين شعرها نوعى احساس نوستالوژيك نسبت به فضاى روستا و 
زندگى روستايى است، چيزى كه در شعرهاى محمدرضا عبدالملكيان هم ديده مى شود. 
دسته دوم غزل هاى اين كتاب شعرهايى است كه شاعر از حال و هواى شخصى خودش 
مى گويد، بر خالف دسته اول كه شاعر فضاى بيرون را كه تا حدودى هم تاريخى است 
مطرح مى كند. از اين جمله اســت غزل آخر كتاب كه از شعرهاى خوب كتاب در اين 

احواالت است. 
دسته سوم شعرهايى است كه مخاطبى پيدا مى كند. انگار ضمير دوم شخص هم وارد 
كار مى شود و اين ها شعرهاى عاشقانه است. قسمت بيشتر شعرهاى او از همين دسته 
است. من فكر مى كنم كه اين ها با حال و هواى خود شاعر همسو نيست. دسته چهارم 
كه هرچند كم است ولى از بهترين شعرهاى اين كتاب است اعتراض هاى شاعر به زمانه 
است. در اينجا شاعر شاعرى است عصيانگر كه به اوضاع زمانه اعتراض مى كند. درونمايه 
اين شعرها با زبان خشن و محكم شاعر سازگارتر است. آن استغناى رضايتمندانه اى كه 

شاعر از سلوك زندگى خود بيان مى كند هم در اين شعرها ديده مى شود. 
گرچه از خودم به جز استخوان نساختم /سرخوشم كه از كسى نردبان نساختم 

با اينكه زبان راه چمنى به طورى است كه او كارهاى زبانى بسيار نمى كند و زبان او در 
ساختار طبيعى اش است گاهى كارهاى زبانى اى هم كرده كه خوش نشسته است، مثل 

كلمه «پژمردگار» در اين بيت 
مى توانى بيافرينى عشق /يا كه پژمردگار من باشى 

 زبانى فخيم و خراسانى
حتى وقتى روبه روى هم چاى مى خوريم 

اسبى در سرم لگد مى زند كه اين كافه را به هم بريزم 
و به مزرعه برگردم 

مرتضى آخرتى منتقد بعدى در خصوص اين مجموعه با خواندن شعرى از راه چمنى 
گفت: اين شعر كوتاه سپيد ابتداى اين كتاب، ساحت وجودى عليرضا راه چمنى را تصوير 

مى كند. به عنوان يك انسان آزاده، انسانى كه مى خواهد با شرافت فكر بكند. براى اين 
ساحت وجودى، من همان تك مثنوى اين مجموعه را مثال خوبى مى دانم. 

ســاحت دوم اين شاعر، وجود يك عاشق اســت، عاشقى كه در بيان عاشقانه خودش 
برخالف باور معمول، غم نان داشتن را نافى عاشق بودن نمى داند. در واقع اگر دغدغه اش 
غم نان است، او اين غم را دارد تا اين غم در او از بين برود و غم او بشود غم عشق؛ چون 

اگر درگير غم نان باشد، از عشق غافل خواهد شد. 
گاه قلب آسمان هم، مى زند /بوسه بر گل ها خزان هم مى زند 

اين قدر فهميده ام از كودكى /دست هاى مهربان هم مى زند 
با تو قسمت مى كنم تقدير را /قلب من يك در ميان هم مى زند 
هر كالمى اليق اعجاز نيست /حرف موسى را شبان هم مى زند 

رنج پارو را سبك تر مى كند /قايقى كه بادبان هم مى زند 
من خودم هستم، خودم، باور كنى /عاشقى كه حرف نان هم مى زند 

از نظر زبانى ما با دو نوع زبان در اين شعرها روبه روييم. يكى زبانى فخيم و خراسانى و 
ديگرى زبانى شســته و ُرفته و كمتر برخوردار از بن مايه هاى ادبى. انتخاب اين زبان ها 

متناسب با مضمون شعرهاست. 
ولى در اين مجموعه اين تفكيك خيلى خوب ديده نمى شــود. مى شــد كه شعرهاى 
نوســتالوژيك با زبان فاخر در يك قســمت كتاب بيايد و شعرهاى با زبان معمول در 
قسمتى ديگر. و موضوع ديگر، ايجاز است. هم مجموعه كم حجم و هم خيلى از شعرها 
كوتاه است. اين نشان مى دهد كه شاعر ذهنى ايجازگرا دارد. يكى ديگر از نمودهاى اين 

ايجاز، همين تركيب هايى است كه او ساخته است. 

ميزگرد
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18 گاوى كه تهديد امنيتى اسرائيل بودند!
سيما و ســينما: روز دوشنبه 
در نخســتين برنامه دور جديد 
«ســينماتك تهران» كه با عنوان 
«سينماى قريب» برگزار مى شود 
فيلم مســتند «18 تعقيبى» به 

نمايش درآمد.
سجاد اسالميان مسئول برگزارى اين دور از سينماتك پيش از اكران آن 
با اشــاره به فيلم گفت: كرانه باخترى رود اردن تا سال 1948 در قاموس 
جغرافيايى و حتى سياسى جهان وجود نداشت؛ اين منطقه بعد از جنگ 
1948 اعراب و اسرائيل پر از آواره هاى فلسطينى شد و اين اردنى ها بودند 
كه در نخستين جنگ اعراب و اسرائيل اين مناطق را تصرف مى كنند تا 

جلوى پيشروى اسرائيل را سد كنند.
وى افزود: ســال 1967 اســرائيل در عرض 6 روز اين منطقه، نوار غزه، 
صحراى سينا و بلندى هاى جوالن را اشغال كرد، اما فلسطينى هايى كه 
همين جا بودند حاضر به ترك خانه هايشــان و آوارگى نبودند و ماندند و 

تحت اشغال يك زندگى بسيار سخت را شروع كردند.
اسالميان با اشاره به حوادث سپتامبر سياه اردن در سال 1970، قرارداد 
سازش كمپ ديويد در سال 1979 و اشغال بيروت در سال 1982 تصريح 
كرد: پس از اين ديگر مبارزان فلسطينى توان استفاده از مرزها براى حمله 
عليه اســرائيل را نداشــتند و اينجا بود كه فلسطينى هاى داخل اراضى 
اشــغالى به اين نتيجه رسيدند كه خودشان بايد قيام كنند بايد مستقل 
باشــند، بايد آزاد باشند و بايد شير داشته باشند چيزى كه در اين فيلم 

مى بينيد.
اسالميان در بخش ديگرى از صحبت هايش با اشاره به ساخته شدن فيلم 
توسط «عامر الشوملى» كارگردان فلســطينى گفت: او براى نشان دادن 
مسئله اول و آخرش يعنى فلسطين همه كارى كرده است؛ كانسپچوال 
آرت، نقاشى، فيلمسازى و نوشتن كتاب هاى كميك و البته كار جدى در 

فضاى رسانه هاى ديجيتال.
وى افزود: اين مســتند براى اولين بار در سال 2014 و در جشنواره فيلم 
تورنتو نمايش داده شده و فيلم از جشنواره مونترال، ابوظبى، كارتاژ تونس 
و جشنواره تيراورس جايزه گرفته و حتى فلسطينى ها اين فيلم را به عنوان 
نماينده خودشان در اسكار هشتادوهشتم انتخاب كردند هر چند كه معلوم 

بود جايزه نخواهد گرفت.
اسالميان ادامه داد: كارگردان اين فيلم در رام اهللا زندگى مى كرده و همان 
سال ها كار را براى جشنواره فيلم حقوق بشر آمريكا ارسال كرده بود، اما 
اسرائيلى ها مجوز ورودش به بيت المقدس را ندادند تا از كنسولگرى آمريكا 
در قدس كه همين چند وقت پيش سفارت آمريكا شد ويزا دريافت كند 
چرا كه اسرائيلى ها گفته بودند كه شوملى تهديدى براى امنيت اسرائيل 

است.
 

آفكام: به شكايت ايران از تلويزيون
 ايران اينترنشنال  رسيدگى مى كنيم

بانى فيلم: نهاد ناظر بر رسانه هاى 
صوتى و تصويرى در بريتانيا اعالم 
كرد كه به شــكايت ايران از يك 
تلويزيون فارسى زبان مستقر در 

لندن رسيدگى مى كند.
بــه نقــل از گارديــن، آفــكام 
(OFCOM) كه نام مخفف نهاد 
نظارتى بر رسانه هاى صوتى و تصويرى در بريتانياست، روز دوشنبه اعالم 
كرد كه شكايت ايران از تلويزيون ايران اينترنشنال را مورد رسيدگى قرار 

مى دهد.
در بيانيه آفكام آمده است: اين رسيدگى به معناى اثبات تخلف تلويزيون 

ايران اينترنشنال از قوانين رسانه اى در بريتانيا نيست.
تلويزيون ايران اينترنشنال كه يك سالى نيست كه تأسيس شده است، در 
همان روز حمله تروريستى به نظاميان غيرمسلح و غيرنظاميان در جريان 
رژه نيروهاى مسلح در شهر اهواز -31 شهريور 1397- با سخنگوى گروه 
تروريستى جدايى طلب االهوازيه مصاحبه كرد و اين سخنگو در جريان آن 

مصاحبه مسئوليت اين حمله تروريستى را بر عهده گرفت.
بر اساس قوانين رسانه اى در بريتانيا و اروپا و بسيارى از كشورهاى جهان، 

مصاحبه با اعضاى گروه هاى تروريستى تخلف محسوب مى شود.
پس از اين اقدام غيرحرفه اى تلويزيون ايران اينترنشــنال، حميد بعيدى 
نژاد سفير ايران در لندن اعالم كرد كه سفارت جمهورى اسالمى ايران در 

لندن، از اين رسانه فارسى زبان به آفكام شكايت كرده است.
بر اســاس گزارش ماه گذشته روزنامه بريتانيايى گاردين، تلويزيون ايران 
اينترنشنال با كمك مالى سعودى و براى تبليغات و جنگ رسانه اى عليه 

جمهورى اسالمى ايران داير شده است.

سريال «مينو» از شنبه در شبكه يك
بانى فيلم: ســريال« مينو» با نام 
قبلى «آشوب» به كارگردانى «امير 
پوروزيرى» از شنبه 17 آذرماه هر 
شب روى آنتن شبكه يك سيما 

خواهد رفت.
اين در حالى است كه با توجه به 
مضمون سريال كه در ژانر دفاع مقدس است، يكى از گزينه هاى پخش در 

هفته دفاع مقدس بود كه پخش آن به تعويق افتاد.
«مينو» روايتى از مقاومت مردم خرمشــهر در زمان آغاز جنگ تحميلى 
است كه داستان آن در ماه هاى منتهى به اشغال اين شهر مى گذرد.قصه 
عاشقانه اى بين يك جاسوس عراقى و يك پرستار كه فضاى ملتهب جنگ 

آن را دستخوش فراز و فرودهاى بسيار مى كند.
 

مهران مديرى با «هيوال» مى آيد
خبرآناليــن: پيــش توليــد 
ســريال «هيوال» بــه كارگردانى 
مهران مديــرى و طراحى پيمان 

قاسم خانى آغاز شده است.
مهران مديرى بار ديگر و پس از 
چندين سال همكارى را با پيمان 
فيلمنامه نويس و  قاســم خانى، 
كارگردان آغاز كرده اســت، او اين روزها با همكارى قاسم خانى مشغول 

توليد يك سريال براى شبكه نمايش خانگى با نام «هيوال» است.
صفحه رسمى اين سريال درباره مشخصات آن يك متنى از مهران مديرى 

را منتشر كرد.
 

 سيما و سينما/ نعمت اهللا 
سعيدى   متولد محله شاپور 
تهران بود و اسمش عباسعلى. 
اما بچه محل هــا و بخصوص 
همكاران ســينمايى او را على 
صدا مى كردنــد. على حاتمى 
در بيســت و سوم سال 1320 يعنى اوج سال هاى 
اســتبداد كبير و سه سال بعد از اينكه انگليسى ها 
گوش رضا شاه را گرفته و به جزيره موريس تبعيد 
كرده بودند به دنيا آمد. ايــن روزها بعيد مى دانم 
كســى چيز خاصى از دوره هاى استبداد صغير و 
كبير يادش مانده باشد. كمتر از يك ساعت مى توان 
قدم زنان از محله شــاپور تا بهارستان رفت. يعنى 
همان جايى كه تير ماه ســال 1287 مجلس را به 
توپ بستند و استبداد صغير آغاز شد.همانجايى كه 
نهم آبان 1304 امثال فروغى و تيمورتاش خاندان 
ســلطنت پهلوى را رسميت بخشــيدند و رسماً 

استبداد كبير را كليد زدند.
رضاشــاه يك حكومــت ديكتاتورى بر اســاس 
نظامى گرى را شروع كرد. حكومت ميليتاريستى او 
تمام داشته هاى صد سال نهضت مشروطه را عمًال 
به باد داد. و اين يعنى،سپردن تمام مقدرات ريز و 
درشت جامعه به دست اوامر ملوكانه! اما خاندان تازه 
به دوران رسيده پهلوى اصالً با خاندان قاجار قابل 
مقايســه نبود. نه اصالت آن خاندان را داشت و نه 
اعتماد به نفس حاصل از مشروعيت آن ها را. شايد 
به همين دليل اســت كه على حاتمى از نخستين 
آثارش عالقه خاصى به خاندان قاجار نشان مى دهد. 
از حســن كچل گرفته تا سوته دالن، على حاتمى 
ابايى ندارد كه نســبت به فرهنگ و هنر و ادبيات 
دوران قاجار نوعى عالقه و شــيفتگى خاص را به 
نمايش بگذارد. عالقه اى كه در ســريال تلويزيونى 
سلطان صاحبقران به اوج خود مى رسد. سريالى كه 

به زندگى و مرگ ناصرالدين شاه اختصاص دارد...

 شاعر يا مورخ؟
خيلــى زود و بى مقدمه وارد بحث تاريخ شــديم. 
نمى دانم چرا على حاتمى را شــاعر سينماى ايران 
مى داننــد؟! به نظرم او بيشــتر يك مــورخ بود تا 
شــاعر. البته مورخى كه روايتى شاعرانه از تاريخ 
اين ســرزمين دارد. آن هم نه تاريخ سياسى. بلكه 
على حاتمى را مى توان يك مردم شــناس و مورخ 
اجتماعى دانســت. آن هم نه آن مردم شناســى و 
اجتماعى كه در دانشكده هاى علوم انسانى معاصر 
مورد نظر است. چقدر افعال سلبى و منفى آورديم؟! 
البته گاهى چاره اى هم نيست. چون براى شناختن 
آدم هــا، خيلى وقت ها بايد بگوييــم كه چه و كه 
نيستند. تا معلوم شود چه و كه بوده اند. آدم هايى 
مثل على حاتمى خوب مى دانستند كه براى كسى 
شــدن و بودن، خيلى وقت ها فقط كافى اســت 
همرنگ همه نبود! همرنگ ديگران فكر نكرد، قيافه 
نگرفت، حرف نزد و فيلم نســاخت. آدمى كه اداى 
كســى ديگر را در نياورد مى شــود خودش و على 

حاتمى خودش بود.
هميشه نوشته و گفته ام كه ما آدم ها قبل از اينكه 
در جغرافيا زندگى كنيم، در تاريخ زندگى مى كنيم. 
ما شــيعيان نيز مثل همه مردم جهــان در دوران 
آخرالزمان به سر مى بريم، اما بر خالف آن ها منتظر 
صاحــب الزمانيم! زمان چيز عجيبى اســت! يك 
بخش هايى از ماهيت اصلى آن، مثل گذر ثانيه ها و 
دقايق و ساعت ها، شب و روز و نهايتاً گذر فصل ها، 
انگار ثابت، تكرارى و همه شــبيه به هم هستند! 
زمان هايــى كه در چرخه هايــى يكنواخت و يك 

شكل، بارها و بارها تكرار مى شوند، اما وقتى تكرار 
شدند و گذشتند، مى بينى هيچ دو لحظه اى شبيه 

به هم وجود نداشته است و نخواهد داشت! 
اكثــر آثار على حاتمى كارهايى اســت بشــدت 
تاريخ منــد و با جغرافيايى دقيــق و هويت دار. تا 
جايى كه اين هويت جغرافيايــى و تاريخ مندى، 
بخش عمده اى از بار اصلى جذابيت درام را بر دوش 

مى كشند. 

 معماى زمان
از آنجــا كه مؤلفه زمــان در آثار او اهميت خاصى 
دارد، اجــازه دهيد كمى در مورد مفهوم و ماهيت 
زمان بيشتر صحبت كنيم! هر چه نباشد، همه ما 
مى دانيم كــه «زمان» اصلى ترين ثروت و دارايى ما 
و هر كس ديگرى است. ثروتى به مراتب مهم تر از 
خانه و ماشين و حساب هاى بانكى و غيره. ثروتى 
كه مى تواند مثل دالر قيمتش مدام باال و پايين برود 
يا نرود. چون برخى از لحظات عمر يك فرد يا يك 

ملت ارزش فوق العاده خاصى پيدا مى كند.
عقربه هاى ساعتى كه در دست ماست، در يك دايره 
ثابت و يكنواخت مى چرخند. مى چرخند و دوباره به 
جاى نخست خود بازمى گردند، اما ما آن آدم هاى 
لحظاتى قبل نيستيم. زمين با سرعت ثابت به دور 
خود مى چرخد، اما در هر چرخشــى به دور خود، 
مقدارى نيز به دور خورشيد گشته است. خورشيد 
نيز مثل هر ستاره ديگرى، به دور مركز كهكشان 
خودش مى چرخد. و گويا هر كهكشانى هم به دور 

مركز چيز ديگرى... 
بيخود نيســت كه هنوز هم مفهــوم زمان يكى از 
معماهاى فلسفى و فيزيكى جهان است! فلسفه و 
فيزيكى كه چند قرن قبل شروع به فاصله گرفتن از 
يكديگر كردند، اما امروز هر چه مى گذرد، به نظرم 
بيشــتر به هم نزديك مى شوند. تا جايى كه امروز، 
بدون دانستن و انديشيدن به مفاهيم عميق فلسفى 
و ماوراء طبيعى، بعيد است بتوان در فيزيك جلوتر 
رفت! همان طور كه ســال هاســت، فلسفه بدون 
فيزيك، نتوانسته است رشد خاصى كند. خالصه 
مرزهــاى فيزيك و متافيزيك، روز به روز باريك تر 
مى شــوند. تا جايــى كه ممكن اســت به همين 
زودى ها، با هم در آميزنــد! و در آن زمان، مفهوم 
زمان مى تواند يكى از مكان هايى باشد كه اين اتفاق 
مى افتد! (همان زمانى كه «مكان» نيز مفهوم قبلى 

خود را از دست مى دهد!)
تــا پيش از اين، مفاهيمى مثل بى زمانى، ازليت و 

ابديت، بى مكانى، بى كرانگى و... مفاهيمى انتزاعى 
و متافيزيكى به نظر مى رسيدند. اما امروز در همين 
فيزيك ثابت شده كه، قبل از مهبانگ، زمان بى زمانى 
وجود داشته است! يعنى انگار در لحظه صفر وقوع 
مهبانگ، با نوعى از ازليت و بى زمانى واقعى مواجه 
هستيم. البته اين موضوع فقط مربوط به مهبانگ 
يا همان بيگ بنگ نمى شــود. مثــالً امروز ديگر 
ســياهچاله ها، پديده هايى تقريباً معمولى و عادى 
به نظر مى رسند. اجرامى با چگالى هاى سرسام آور 
كه مثالً در مركز تمامى كهكشان ها وجود دارند. و 
مى دانيم در هنگام نزديكى به سياهچاله ها، هنگامى 
كه از مرزهايى بــه نام مرز «تكينگى» عبور كنيم، 
زمان متوقف مى شود. يعنى در داخل سياهچاله ها، 
با نوعى از توقف زمان و جاودانگى مواجه هستيم. 
سياهچاله هاى كوچك ترى كه از انفجار ستاره هاى 
عظيم حاصل مى شوند نيز همين ويژگى را دارند. 

 على حاتمى و سياهچاله ها!
فيلم مادر مرحوم حاتمى نيز از اين نظر گويى دقيقاً 
مثل يك سياهچاله است. سياهچاله اى كه توانسته 
يك مقطــع تاريخى خاص را از يك نوع ســبك 
زندگــى اصيل ايرانى متوقف كرده و به جاودانگى 
برساند. همان چيزى كه در سريال هزاردستان به 

اوج خودش مى رسد.
از اين ها عجيب تر، ماهيت اليه به اليه بودن زمان 
و درآميختگى آن با فضا اســت! برخالف چيزى 
كه ما تصــور مى كنيم، زمان ماهيتى پيوســته 
نيست. گذشته از اينكه مفهومى تحت عنوان فضا 
-زمان مى تواند تحت تأثير جاذبه، خميدگى پيدا 
كند، برخى از فيزيكدانان معتقدند، در كسرهايى 
كوچك تــر از صدها هــزارم ثانيه، زمــان حالت 
پيوســتگى خود را از دســت مى دهد. بدون ورود 
به مباحث پيچيده فيزيكى، مفهوم ســخن اخير 
اين اســت كه، زمان ماهيتى ارتعاشى و جهشى 
دارد! يعنى اگر يك ثانيه را به صدها هزار قسمت 
تقســيم كنيم، به جايى مى رسيم كه زمان وجود 
ندارد. و جهان از يك آن به آن ديگر، تماماً نيست 
مى شــود و دوباره به وجود مى آيد! بعيد مى دانم 
بتوانيم مفهوم چنين چيزى را حتى تصور كنيم! 
اما سينماى مرحوم حاتمى گاهى دقيقاً در همين 
بى زمانى سير مى كند. و اين آن لحظاتى است كه 
درام و داستان هاى مرحوم حاتمى دقيقاً از جنس 
واحدهاى زمانى مى شوند. چرا كه درام و داستان 
در اصل مفهوم خود، چيزى نيستند غير از حركت 

آن به آن زمان. ســينما مى تواند گاهى دو ثانيه را 
تبديل به دو دقيقه كند. يا برعكس. و اين ها همه 
به زمان دراماتيك داستان ها و بازى كردن با ذهن 

مخاطب بستگى دارد. 
وقتى مى گوييم بين دو ارتعاش زمان (در كسرهايى 
كوچك تر از صدها هزارم ثانيه) زمانى وجود ندارد، 
يعنى كائناتى وجود ندارد! شــايد دقيقاً به همين 
دليل اســت كه زمــان در ســياهچاله ها متوقف 
مى شــود! وگرنه توقف زمان چه معنايى مى تواند 
داشته باشد؟! آيا اين سخن، تعبير ديگرى است از 
همان حرفى كه عرفا مى زنند؟! يعنى تمام كائنات 
در يك ثانيه، ميليون ها بار نيست مى شوند و دوباره 
به وجود مى آيند؟ احتماالً بله. ال تأخذ هو سنة و 
ال نوم... جهان در هر لحظه و آن، وابسته به فيض 
الهى است. يعنى برخالف تصور ابتدايى و اكثر ما 
انسان ها، اين گونه نيست كه جهان هستى، فقط 
در ابتداى خلقت نياز به خالق داشــته باشد. بلكه 
جهان هســتى هر آن به آن نيست شده و مجدد 
نياز به خالقــى دارد كه آن را تداوم دهد؛ بگذريم. 
خالصه امروز مى دانيم اصطالح «فضا - زمان» چقدر 
در فيزيك و نجوم موضوعيت دارد!؟ مرحوم حاتمى 
نيز انگار به فرمول هايى براى همين «فضا- مكان ها» 
ى دراماتيك و سينمايى رســيده بود. او تاريخ و 
جغرافيا را بــا ديالوگ هاى خود در هم مى تنيد و 
تبديل به عنصر واحدى مثل «فضا- زمان» مى كرد. 
ريتم آثار او بيشتر از جنس همين «فضا- زمان ها» 
بود. «فضا- زمان»هايى كه همراه با تراژدى قهرمانان 

على حاتمى مى توانستند خميده شوند.

 چرا ما نوستالژى را دوست داريم؟
اگر بــه يك ضلع از ميزگرد بيــن فيزيكدان ها و 
فالسفه در مورد مفهوم و ماهيت زمان، روانكاوان و 
روان شناسان را نيز اضافه كنيم، اوضاع دراماتيك تر 
مى شود! هيچ بعيد نيست كه عامل زمان را ذهن ما 
به جهان اضافه كند! نوستالژى حس غريبى است! 
معموالً احساسات نوستالژيك براى اكثر ما آدم ها 
خوشايند اســت. ما آدم ها عالقه خاصى به دوران 
گذشــته دور خود داريم. مثالً اكثر ملت ها تصور 
مى كنند كه، در دوران هاى بســيار قديمى و دور، 
كشور و مردمى خوشبخت بوده اند. خوشبختى اى 
كه تمامى ما به نحوى ســوداى تكرار آن را داريم. 
اروپايى ها به اساطير و قصه هاى يونانى و رومى خود 
دلبستگى خاصى دارند. و طيفى از ما ايرانى ها به 
دوران پادشــاهان بزرگى چون كوروش كبير، در 

هزاران ســال پيش. مصريان تاريخ گذشته خود 
را تاريخــى ماورايى و فرازمينــى مى دانند! حتى 
كشــورها و ملت هاى بى بته و بــى هويتى مثل 
آمريكا نيز، خود را وارثان تمدن هاى ماياها و اينكاها 
تصور مى كنند! خالصه تمامى ما آدم ها، اصالت و 
هويت خود را در گذشته تاريخى مان جست وجو 
مى كنيم. تا جايى كه بعيد نيســت، ملى گرايى و 
ناسيوناليسم نيز يكى از زير مجموعه هاى همين 
احساسات و گرايش هاى نوستالژيك باشد. به هر 
حال، آنچه كه به يك ملت هويت مشترك مى دهد، 
تاريخ مشتركشــان است، نه اشــتراكات مرزهاى 
جغرافيايى شان! مرحوم حاتمى اهميت اين تاريخ 
مندى را براى مخاطبانش مى دانست، اما كارهاى 
آن مرحوم همان قدر كه نسبت به تاريخ گذشته 
شيفتگى نوستالژيك عاشقانه اى دارند، منتقدشان 

نيز هستند.
اكثر آثار على حاتمى تالش مى كند سرگذشــت 
مشــترك مخاطب ايرانى خود را يــادآورى كند. 
سرگذشتى كه برخى چيزهاى آن، براى هميشه 
به تاريخ پيوسته است و باز نخواهد گشت. رودخانه 
زمان، تمام زندگى گذشته ما را با خود برده است. 
امروز به ندرت مى تــوان خانواده هايى را پيدا كرد 
كه داراى چهار پســر و دو دختر باشند. (فرزندان 
خانــواده در فيلــم مادر) حاال چه اين پســرها و 
دخترها با هم قهر باشــند يا نباشــند! نوه هاى ما 
اگر خيلى شانس بياورند، يك عمو يا عمه يا خاله 
و دايى خواهند داشــت، نه بيشتر! يعنى اگر عمو 
داشته باشند ديگر عمه ندارند. و اگر دايى داشته 

باشند ديگر خاله ندارند و برعكس.
 آدم هايى كه اگر مثل نگارنده 50 ســالگى خود 
را رد كرده باشــند، كم كم دارند شبيه موجودات 
بيگانه فضايى مى شود! موجودات بيگانه اى كه انگار 
از يك كهكشــان ديگر به كره زمين آمده اند! يا از 

يك تمدن بيگانه باقى مانده اند.

 سعدى سينماى ايران
مجموعه كارهاى مرحوم حاتمى معموالً هر يك 
قصد روايتى ريز بافت از يك مقطع تاريخى را دارد. 
آن مرحوم همانقدر كه عناصر جغرافيايى و اشياء 
و رنگ و طرح ها را مى شناخت، با صدا و موسيقى 
نيز آشنا بود. (آرشــيو شخصى موسيقى او كه از 
نخســتين صفحه گرامافون هاى دوران مشروطه 
را شــامل مى شــد، بى نظير بود. و نمى دانم چه 
اتفاقى براى آن گنجينه با ارزش افتاد؟!) موسيقى 
اكثر فيلم هــاى او ضمن اينكه ممكن اســت به 
صورت مســتقل هم، از جذابيت هاى نوستالژيك 
بســيارى برخوردار باشند، ارتباطى هوشمندانه و 
ساختارمند با محتوا و ســاختار قصه ها و عناصر 
روايى داستان هاى اصلى و فرعى دارند. و جالب تر 
اينكه، در عين حال، اســتقالل خاص خودشان را 
نيز دارا هستند. و براى همين استقالل ساختارى 
است كه مى توانند به صورت جداگانه و در تركيب با 
هر يك از قسمت هاى داستان، معنازايى و زايندگى 
تأويلى داشته باشــند. مثل كلمه اى مستقل و با 
مفهوم؛ كه در اين صورت مى تواند قابليت تركيب 
شــدن با كلمات ديگر يك گزاره و جمله را داشته 
باشــد؛ يعنى مى تواند به آن كلمه، در هر گزاره و 
جمله اى معنايى ديگر دهد،اما مثالً حروف الفبا به 
تنهايى اين گونه نيســتند و معنا و هويتى ندارند. 
فيلم «دلشــدگان» اوج تسلط مرحوم حاتمى را بر 
موسيقى و «فضا- مان» نشان مى داد و نشان مى داد 
كه چرا بايد به مرحوم حاتمى لقب شاعر، يا سعدى 

سينماى ايران را داد. 

سيما و سينما

نگاهى به مفهوم «فضا- زمان» در آثار على حاتمى به بهانه سالگرد درگذشت او

تاريخ و جغرافيا را در هم مى تنيد

سينماى ايران را داد. زمان هايــى كه در چرخه هايــى يكنواخت و يك 

گزارش

سيما و سينما: مدتى اســت با وجــود فضاى مجازى 
بخصوص در ايران شــاهد اتفاقات نه چندان خوشايند 
بسيارى هستيم. شبكه هاى اجتماعى بخصوص اينستاگرام 
باعث به وجود آمدن جوى شده است كه در آن افرادى كه 
به عناوين مختلفى مشهور شده اند تحت عنوان سلبريتى 
فعاليت كرده و معموالً با نمايش شــى زدگى و تبليغات 
پوچ و يا با بحث هاى سياســى و اقتصادى كه بيشتر بى 
پشــتوانه و بدون آگاهى اســت مخاطبان مجازى را به 
گرايش هاى پوچ و بيشــتر نادرست خود نزديك ساخته 
و از آن ها تأييد و تشــويق بگيرند و موجى را در ســطح 

جامعه ايجاد كنند. 
متأســفانه اين اتفاق در شــرايطى مى افتد كه ســبك 
زندگى، ازدواج، تفريح، ادبيات آن ها هيچ ســاز وكارى با 
دنياى واقعى نداشته و ندارد و بيشترين آسيب را از نظر 
جامعه شناسى، روان شناسى و حتى اقتصادى به مخاطب 
متوسط رو به پايين يا قشر فقير وارد مى كنند و آن ها را 
با موجى از مصرف گرايى و پوچ پندارى همراه مى سازند، 
اما اين ســلبريتى ها تنها به همين موارد بسنده نكرده و 
هر از چندگاهى با اظهار نظرهاى مختلف در حوزه هاى 
گوناگون دردســرهاى جديدى را براى مخاطب درست 
مى كنند. آش اين ماجرا آن قدر شور شده است كه اين 
روزها از هر كه بپرسى سلبريتى يعنى چه؟ خواهد گفت: 
سلبريتى يعنى كسى كه همه چيز مى داند و فكر مى كند 
مى تواند درباره هر آنچه به ذهنش برسد، اظهار نظر كند. 
در حال حاضر آن ها درباره بيشــتر وقايع روز سياســت 
خارجى و ديپلماســى،تا قيمت دالر و مســائل كارگرى 
اظهار نظر مى كنند و گاهى هم با سوژه هاى زرد سر مردم 
را گــرم مى كنند. خالصه اگر در صفحه هاى مجازى اين 
سلبريتى ها دورى بزنيد همه چيز پيدا مى كنيد به غير از 

آن چيزى كه ظاهراً در آن تخصص دارند. 
پس از مسائل اجتماعى و سياسى سلبريتى ها به تازگى 
وارد بحث هاى پزشكى هم شده اند. در آخرين ورژن همه 
چيزدانى، اين مجازى ها به رشته پزشكى هم رحم نكرده اند 
و به جاى وزارت بهداشت و پزشكان متخصص براى مردم 
دارو تجويــز مى كنند. مهناز افشــار اين بار با تبليغ يك 
آمپول براى پيشگيرى از اعتياد در فضاى مجازى، حاشيه 
جديــدى براى خود ايجاد كرده كــه واكنش هاى منفى 

بسيارى را به همراه داشته است. به گزارش خبرآنالين، در 
كليپى كه مهناز افشار منتشر كرده است، درباره آمپولى 
به نام نالوكســان حرف مى زند كه مى تواند از سوء مصرف 
موادمخدر جلوگيرى كند. آمپولى كه مردم مى توانند بدون 
نسخه پزشك از داروخانه ها تهيه كنند. بالفاصله پس از 
اين ماجرا، وزارت بهداشــت به تزريق اين آمپول واكنش 
نشان داد و اعالم كرد داروى خطرناكى است و بهتر است 

سلبريتى ها دارو و درمان را به اهلش واگذار كنند.
خبرگزارى فارس هم در يك گزارش انتقادى درباره مهناز 
افشار نوشته است: «شــايد از كودكى دلش مى خواسته 
دكتر بشــود، اصالً شــايد همه فاميل مى گفتند چقدر 
پزشكى برازنده توســت! پدر و مادرش هم هميشه آرزو 
داشتند كه او را در لباس سفيد پزشكى ببينند؛ اما از بخت 
بد، پزشك شدن به قيافه نيست و با ژست روشنفكرى و 
مردم فريبى هم ميسر نمى شود و بايد براى آن دود چراغ 
خورد و زحمت كشيد و البته استعدادى مى خواهد، بيش 
از حفظ كــردن چند ديالوگ. اين بازيگر با اتكا به گفته 
يك خواننده لس آنجلسى مى گويد كه تزريق نالوكسان 
مى توانــد معتادانى كه دچار اوردوز شــده اند را از مرگ 

حتمى نجات دهد.»

«سلبريتى محترم دارو و درمان را به اهلش 
بسپارد»

كيانوش جهانپور، سخنگوى سازمان غذا و داروى وزارت 

بهداشــت در اين خصوص گفته است: «هرچند آمپول 
نالوكســان براى اوردوز مواد مخدر كاربرد داشته باشد، 
اما اســتفاده آن عموماً بيمارســتانى و به تجويز پزشك 
است، چرا كه ممكن است حين تزريق عوارض خطرناك 
و حتى مــرگ آورى براى بيمار در پى داشــته باشــد. 
چنانكه بسيارى از داروها براى مشكالت مختلفى مورد 
اســتفاده قرار مى گيرد، اما خود درمانى و خود تجويزى 
آن ها ممكن اســت فاجعه آفرين باشد.» او در ادامه گفته 
اســت: «كاربرد اصلى اين دارو در موقعيت هاى اورژانسى 
است كه در اورژانس هاى بيمارستانى و پيش بيمارستانى 
و اتاق عمل و ريكاورى اســتفاده مى شود. يكى از موارد 
مصرف آن احياى افرادى اســت كه مواد مخدر مصرف 
كرده انــد، اما بــدون عوارض نبــوده و مصرف آن تحت 
نظر پزشــك و با امكانات اورژانس اســت و به هيچ وجه 
تجويز و مصرف خودســرانه ندارد. بهتر است سلبريتى 
محترم به كار خود بپــردازد و دارو و درمان را به اهلش 

واگذارد».
نايب رئيس انجمن داروســازان ايــران نيز به موج ايجاد 
شده در فضاى مجازى و معرفى يك آمپول توسط مهناز 
افشــار جهت جلوگيرى از مرگ ناشــى از سوء مصرف 
مواد واكنش نشــان داد. ســيد على فاطمى، داروساز و 
متخصص فارماكولوژى نيز در اين باره گفته است: «نوع 
تزريقى نالوكســان، يك داروى ضد مســموميت با مواد 
مخدر است كه از آن براى تشخيص اعتياد هم مى توان 

اســتفاده كرد. واقعيت اين است كه تجويز صحيح و به 
موقــع اين دارو مى تواند جان يك فرد مســموم به مواد 
مخدر هم خانواده ترياك نظير مورفين، متادون، هروئين 
و فنتانيل را كه قادر به تنفس نيســت و در آستانه مرگ 
قرار گرفته را نجات دهد؛ اما بايد توجه داشته باشيم كه 
تزريق خودسرانه نالوكسان، مى تواند بسيار خطرناك باشد 
و عوارض متعددى به دنبال داشته باشد. ضمن اينكه اين 
دارو تأثيرى در رفع مســموميت بــا داروهاى خواب آور 
مانند كلونازپام و مواد محرك مانند كوكائين، اكستازى، 
شيشه و... ندارد و متأسفانه شاهد شيوع چنين حرف هاى 
بى پايــه اى در ميان مردم از ســوى برخــى چهره هاى 

غيرعلمى هستيم.»

 تا دير نشده سلبريتى ها را مديريت كنيد
بر خالف اظهار نظر «بهرام بيضايى» كه به شــاگردانش 
توصيه كرده اســت، هنرمندان در متن اثر هنرى خود 
بايد پيشــرو باشند، نه در فرامتن اجتماعى؛ سلبريتى ها 
حتى خالف اسلوب فرهنگ عامه دست به انتشار اظهار 
نظرهايى مى زنند كه خأل سطح سواد عدم آگاهى تاريخ - 

اجتماعى آنان را مشخص مى كند.
به گفته كارشناسان در حال حاضر اغلب سلبريتى ها از 
قوانين و هنجارهاى اجتماعى پيروى نمى كنند و سعى 
دارند قوانين خــود را جايگزين قوانيــن جديد كرده و 
رهبرى پوپوليست گرايانه را در دست بگيرند و هر كسى 
كه منتقد يا مخالف آن ها باشــد از فهرست مخاطبان و 
محبوبانشان حذف مى شوند. اين سؤال مطرح است كه 
اين ســلبريتى ها كه معموالً سواد دانشگاهى و تخصص 
ويژه اى هم ندارند، چرا در حوزه هاى مربوط به سينما وارد 
نشــده و ادرباره مسائلى مانند ورود پول هاى مشكوك و 

دستمزدهاى نجومى دست به انتقاد نمى زنند؟ 
در آخر، اين نكته قابل تامل است كه نهادهاى فرهنگى ما 
نتوانسته است در مديريت افرادى كه خود روزى سرمايه 
شهرتشان را تأمين كرده است، موفق عمل كند. مسئوالن 
مربوطه بايد دست بجنبانند و تا دير نشده براى كسى كه 
سلبريتى شده خطوط قرمز را توضيح داده و شرايطى را 
ايجاد كنند تا او ملزم به رعايت آن ها شود و اگر اين اتفاق 

رخ ندهد آن ها حذف شوند. 

 نگاهى به انتقادات و حواشى ايجاد شده به خاطر اظهار نظر غير تخصصى يك هنرپيشه در تبليغات

دكتر مهناز افشار به اورژانس! 
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زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
رئيــس دادگاه - حجت االســالم 
رى شــهرى - اول دربــاره اهميت 
دستگيرى ســران و اعضاى حزب توده توضيح 
داد و بعــد هم به اعترافات متهمان اشــاره كرد 
كه در آن بصراحت از اعمال مجرمانه خودشــان 
سخن گفته بودند. پيش از اينكه نوبت حرف زدن 
متهمان برسد، «رى شهرى» يادآورى كرد كه اين 
دادگاه، دادگاه محاكمه اعضاى يك حزب سياسى 
به جرم فعاليت هاى سياســى و اجتماعى نيست 
بلكه با توجه به اعتراف متهمان، هدف محاكمه 
افرادى است كه در پوشش فعاليت حزبى، مشغول 
جاسوسى بوده اند. اول از همه قرار بود ناخدا «بهرام 
افضلى» از خودش دفاع كند تا بعد نوبت برسد به 
«نورالدين كيانورى» كه زمان دستگيرى، دبيركل 
و در واقع نفر اول حزب توده در ايران به حساب 
مى آمد. او پس از دســتگيرى، محاكمه شد و به 
زندان رفت و پس از آزادى، در ســال 1378 در 
تهران درگذشــت. جوانان و بزرگساالن دهه 60، 
محال است چهره او را وقتى در تلويزيون گفت: 
«حــزب توده از آغــاز تأســيس در 1320 تا به 
حال، ابزارى براى جاسوسى و خيانت بوده است» 

فراموش كنند.

 آقاى مهندس
نوه پســرى «شــيخ فضل اهللا نورى» سال 1294 
در «بلده» شهرســتان نور به دنيا آمد، تحصيالت 
غيردانشگاهى اش در ايران بود و براى دوره دانشگاه 
به آلمان رفت و با دكتراى مهندسى راه و ساختمان 
از دانشــگاه «آخن» به ايران بازگشت. او مدتى در 
دانشكده معمارى دانشــگاه تهران تدريس كرد و 
البته دو سال پس از بازگشتش به كشور، به صورت 
رســمى به حزب توده پيوست. «كيانورى» در اين 
حزب مســئول شاخه جوانان شد و در رويدادهاى 
دوران ملى شدن صنعت نفت، از جمله طرفداران 
و اطرافيان مصدق بود. ســال 1334 كه سازمان 
نظامى حزب توده در ايران از هم پاشيد، كيانورى از 
زندان گريخت، به اتحاد جماهير شوروى رفت و دو 
سال بعد به آلمان شرقى منتقل شد. او طى دو دهه 
حضور در اين كشور با نام ساختگى دكتر «سيلويو 
ماكتى ن.ك» در آكادمى ســاختمان مشغول به 
تدريس بود. ناگفته پيداســت كه پنــاه دادن به 
«كيانورى» در اين ســال ها فقط با هدف تدريس 
انجام نمى شــود و روابط حزبى و سياســى پشت 
پرده در اين ماجرا دخيل است. در منابع دانشگاهى 

سال ها پيش كتابى به نام «ساختمان هاى درمان و 
بهداشت» وجود داشت كه مدتى تنها كتاب مرجع 
براى طراحى و ساخت بيمارستان ها و مراكز درمانى 
به شمار مى رفت و از جمله آثار «كيانورى» بود. البته 
كتاب ها و مقاالت بسيار ديگرى نيز از او در آلمان 
به چاپ رســيده كه همه آن ها در زمينه تخصص 

مهندسى راه و ساختمان است.

 با پوزش و شرمندگى
قاضــى دادگاه پيش از اينكه «بهــرام افضلى» از 
خودش دفاع كند، از مســئول شــاخه نظامى و 
مخفى حزب توده يعنى «محمد مهدى پرتوى» 
معروف به «خســرو» خواست تا درباره تشكيالت 
مخفى حزب حرف بزند. پس از او هم «كيانورى» 
حــرف زد و خود را از وجود تشــكيالت مخفى 
تقريباً بى خبر دانســت و مســئوليت اين شاخه 
را به گردن «پرتــوى» انداخت. او ادعا كرد:«اوايل 
كار، حدس مى زدم كه نيروهاى ارتشى سازمان 
مخفى، بيــش از 100 نفر نبوده انــد، اما بعدها 
متوجه شــدم كه بيش از اين تعــداد بوده اند... 
در فكر ما و ســاير افــراد كادر رهبرى احتمال 
توطئــه براندازى عليه جمهورى اســالمى واقعاً 
وجود نداشــت بلكه تشــكيالت مخفى فقط با 
اين هدف شــكل گرفته بود كه در صورت وقوع 
تحوالت دامنه دار و بحران هاى اجتماعى غير قابل 
پيش بينى، حزب از نيروهايى برخوردار باشد كه 
قادر باشــد «عملى» را انجام بدهد»! اين در حالى 
بود كه «كيانورى» 7 ماه پيش از محاكمه در يك 
برنامه تلويزيونى گفته بود: « من امروز مى خواهم 
كوشــش كنم تا با پوزش و شرمندگى، تخلفاتى 
را كه حزب ما در عرض چهار ســال فعاليت در 
جمهورى اســالمى ايران انجام داده، آن طور كه 
هست بيان كنم و اين تخلفات درسى براى نسل 
جوان ما باشــد... اين بدان معنا نيست كه ما غير 
از اين هايى كه مى گويم، تخلف ديگرى نداشتيم. 
تخلفات ديگرى هم داشتيم اما به نظر من اين ها 
كه خواهم گفت عمده ترين و تعيين كننده ترين 

محورهاى تخلفات ماست...».

 اعترافات و اعتقادات
البته اعترافات و اعتقادات «كيانورى» هم درست 
مثل گذشــته و ســوابق حزب توده، پر از فراز و 
فرود و ادعاهاى ضد و نقيض اســت. همان طور 
كه حزب توده بنا به اســناد تاريخى بــا اراده و 
خواســت شوروى سابق در ايران شكل مى گيرد، 

بارها تغيير روش و نگرش مى دهد، بســيارى از 
روشنفكران شيفته ماركسيسم و حتى برخى از 
طيف مذهبى را جــذب خودش مى كند، مدتى 
ساواك به آن نفوذ كرده و از توده اى ها در راستاى 
اهداف خودش اســتفاده مى كند، يك روز از دِر 
همراهى با انقالب اسالمى در مى آيد و روز ديگر 
مخالف آن است، «كيانورى» نيز يك روز از عشق 
و عالقه به شوروى و ماركسيسم حرف مى زند و 
روزى ديگر زبان به ســتايش امام(ره)، انقالب و 
جمهورى اسالمى باز مى كند.پس از دستگيرى 
لب بــه اعتراف باز مى كند و همــه چيز را روى 
دايره مى ريزد و مدتى بعــد از محاكمه، در نامه 
به رهبر انقالب، ادعا مى كند همه اعترافاتش زير 
شكنجه بوده و بعد هم در خاطراتش در حالى كه 
آشكارا مى گويد خاطرات هيچ يك از توده اى ها را 
قبول ندارد، خود و همفكرانش را از همه اتهامات 
تبرئه مى كنــد. اين در حالى اســت كه او بارها 
حتى از سوى هم حزبى هايش به قدرت طلبى و 
دو دوزه بازى در حزب متهم شده است و بسيارى 
از آن ها، لغزش ها و بعد سقوط اين حزب را ناشى 

از سياست ها و رفتارهاى غلط او مى دانند. 

  اشتباه عميق من
ماجراى جاسوسى اعضاى حزب توده آن قدر تابلو 
است و به شكلى لو رفته كه «كيانورى» هرچه را 
تكذيب كند، قادر به تكذيب اين يك مورد نيست. 
بنابراين بعد از اعترافات سال 62 و بعد هم تكذيب 
آن ها، مدتى بعد در يك مصاحبه سعى مى كند 
هر طور هست خودش را از اتهام جاسوسى تبرئه 
كرده و آن را فقط يك اشــتباه سياسى قلمداد 
كند. او مى گويد: «بزرگ ترين اشــتباه سياســى 
زندگى من پذيرش درخواســت مقامات شوروى 
در اين زمينه است... آن ها... تصميم گرفتند كه 
بــه اطالعات فنى هواپيماى اف 14 دسترســى 
پيدا كنند... هر ســه در پارك قدم زديم... در اين 
گردش درخواست دستيابى به اطالعات اف 14 
از سوى كميته مركزى حزب كمونيست شوروى 
به اطالع من رســيد... اين يك اشتباه فوق العاده 
بزرگ حزب كمونيست شــوروى بود كه چنين 
درخواستى از من كرد... اشتباه عميق تر من اين 
بود كه اين درخواست را پذيرفتم و اين اطالعات 
را در اختيارشان قرار دادم... به نظر من اين مسئله 
جاسوسى نبود... جاسوسى عبارت از چيزى است 
كه امنيت نظامى و سياسى كشور را به مخاطره 
انــدازد... البته مى پذيرم عمل من جــرم بود...». 

كيانورى جرمش را جاسوســى نمى داند اما اين 
را هــم نمى گويد كه دادن اطالعات هواپيماهاى 
نظامى ايران به بهانه جنگ ســرد ميان آمريكا و 
شوروى، آن هم در شرايطى كه صدام قرار است 
با تجهيزات و هواپيماهاى روسى با كشورمان وارد 

جنگ شود، اگر جاسوسى نباشد، چيست؟

  از صدا و سيما تشكر مى كنم
اين را هــم فراموش نكنيم كه حــزب توده، از 
سال 1357 دچار دو دستگى و اختالفات شديد 
شده اســت. اين اختالفات يك سرش به وجود 
اختالف در حزب مادر، يعنى حزب كمونيســت 
اتحاد جماهير شــوروى برمى گردد كه امواجش 
به نســخه ايرانى آن هم رسيده و سِر ديگرش به 
رخدادهاى ايران. وقوع انقالب اسالمى و بعد هم 
پيروزى آن، رهبران حزب توده را بشــدت دچار 
اختالف نظر كــرده و هر يك از آن ها در تحليل 
ريشــه هاى اين انقالب و نحوه تعامل با حكومت 
جمهورى اسالمى ساز خود را مى زنند. كار حتى 
بــه توطئه چينى اين جناح عليــه جناح رقيب 
مى كشد و در نهايت اين جناح «كيانورى» است 
كه با دخالت «ك.گ.ب» موفق مى شــود جناح 
«اســكندرى» را كنار بزند و قدرت را در دســت 
بگيرد. كيانورى كه سال هاى بعد در خاطراتش، 
هم اعترافاتش را ناشــى از شكنجه مى داند، هم 
توبه كردنــش در زندان را تكذيب مى كند و هم 
مدعى مى شــود جناح «اســكندرى» و سازمان 
اطالعاتى انگليس، پرونده جاسوسى حزب توده را 
كليد زده اند، شايد فراموش كرده كه در نخستين 
مناظره هاى تلويزيونى در مقابل شهيد بهشتى، 
حبيــب اهللا پيمان و ديگران گفته اســت: «ما به 
نام حزب توده ايران به اين ابتكار صدا و سيماى 
جمهوري اسالمي ايران جداً تبريك مي گوييم... 
حزب توده جزو آن سازمان هاى سياسي است كه 

در دوران 40 ساله موجوديت خود خيلي از چنين 
امكاني برخوردار بوده و شايد اصالً از چنين امكاني 

برخوردار نبوده است...». 
توجه كنيد كه بخش هاى باال، از جمله اعترافات 
سال 62 او نيست بلكه مربوط به سال 60 و زمانى 
اســت كه او هنوز دستگير نشده بود. البته او در 
ادعاهاى ســال هاى بعد نمى گويد اگر اعترافات 
سال 62 زير فشار شكنجه بوده است، حرف هاى 
مناظره ســال 60 را زير كدام فشار و اجبار گفته 
و چرا دائم از اسالم و جمهورى اسالمى تعريف و 

تمجيد مى كند؟

  از كجا مى دانست؟
نفــر اول حزب توده، تنهــا در مباحث تئوريك، 
ســعى در نزديك شــدن به حكومــت را ندارد 
بلكه در عمل هــم براى اين مهم تالش مى كند. 
حجت االسالم «ســيد هادى خسروشاهى» مدتى 
پيــش در خاطراتش از ديگر فعاليت ها و اقدامات 
او در سال هاى نخست پس از انقالب و زمانى كه 
حزب توده هنوز منحل نشده بود، گفته است: «...
آقاى كيانورى يا آقاى محمدعلى عمويى يا آقاى 
ابوعبداهللا خبر را مى آوردند كه معموالً در نامه اى با 
مهر رسمى حزب توده يا امضاى دبير اول آن، آقاى 
كيانورى بود... يك مورد مهم خبر حمله عراق به 
ايران بود... كيانورى مى گفت، دوستان ما در حزب 
شيوعى (حزب كمونيست عراق) اين اطالعات را 
در اختيار حزب ما قرار داده اند... يك بار كيانورى 
به دفتر من آمد و گزارش و تاريخ و محل اجتماع 
افسران در پارك الله، بمباران جماران و غيره را به 
من داد. من باز هم باور نكردم اما كيانورى اصرار 
داشت كه اين خبر جدى و حتمى است. كيانورى 
گفت: بانويى كه قرار است اعالميه پيروزى كودتا 
را از راديو و تلويزيون بخواند، عضو حزب ماست و 

اين اطالعات كامل و دقيق است...». 

پنجشنبه  15 آذر 1397
16 28 ربيع االول 1440 6 دسامبر 2018  سال سى و يكم  شماره 8846 

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

 رضاى او، درس اول است...
 ايستگاه / رقيه توسلى    در آشپزخانه ايســتاده ام و اشك ها باز سرزده، 
ُســر مى خورند روى صورتم.وارفته به شــير آب پناه مى برم، اما آتِش دلم با 
چند مشت آب خاموش نمى شود و گريان تر از قبل، كِف مطبخ ولو مى شوم 
و شــيونم مى پيچد در خانه.مى شوم موجودى كه جز عقده گشايى كارى از 
دستش برنمى آيد اين روزها. آدمى كه با اسقاطى ترين حال شروع كرده به 
شمردن غم ها و غصه هايش. دختركى كه بقچه لجبازى هايش حى و حاضر 
است. چشم بسته به كابينت پشت داده ام و در پيچ و تابم كه آهنگ كوتاهى 
چهار بار از باالى سرم پخش مى شود. به گوشى در حال شارژم پيام آمده انگار.

نيم خيز مى شوم و اسم «سارا»جان را وسط موبايل مى خوانم.
مى فهمم كه دخترخاله عزيز تله پاتى راه انداخته با حالم. تلفن را برمى دارم و 
با تعجب مطالب ارسالى را رصد مى كنم و مى زنم روى دايره فايل ها تا دانلود 
شوند.اجازه مى دهم صداى سخنرانى استاد پناهيان جاى ناله و شكوه مرا در 
خانه بگيرد. چون حق با واعظ و دخترخاله اســت انگار و دعا و همصحبتى، 

آداب دارد و دو دسته اند؛ مؤدبانه و غيرمؤدبانه.
... و من امروز به شكل بديعى، آدم ديگرى شده ام. شايد سركش و فراموشكار. 
شايد جاهل. بنده اى كه داشته هايش را نديده گرفته و يادش رفته بايد راضى 

باشد به رضاى خدا!
تكان: آقاى  پناهيان گفت: «بى ادب و معرفت نباشيم... قبل از اينكه بگويى 
ندارم، بايد بگويى اين ها را دارم! خدايى گفتند... عبدى گفتند... چشم و رويى 

گفتند».
درگوشى: آقاجان! شنيدن روزبخيرها و شب بخيرهاى بعد از تو، مرا به غش 
غش مى اندازد... آدم ها كه نمى دانند خودكارم آلزايمر گرفته از اولين روز آذر! 

و نمى شود بدون قربان صدقه پدر، لحظه ها را دوست داشت.

گزارش از شخص

توبه گرگ
15 آذر ماه سال 1362 محاكمه «كيانورى» آغاز شد

فاجعه
ماهنامــه پاپيوالر ســاينس در 
پرونده اى تالش ها براى مقابله با 
فاجعه هاى طبيعى را زير ذره بين 
برده است. اين نشريه با انتخاب 
تيتر «فاجعه» تمركز اصلى خود را 
بر چگونگى ساختن ساختمان ها 
براى مقابله با توفان ها و زلزله هاى 
مهيبــى كه به خاطــر تغييرات 
آب و هوايــى مى توانيم وقوع آن 
را انتظار داشــته باشيم، گذاشته 
است. پاپيوالر ساينس در مقاله اى 
ديگر از ناتوانى آمريكا براى خريد 
داروى مــورد نياز بــراى اعدام 

زندانيان محكوم به آن خبر داده است.

كاوشگران  انجيل
در  جئوگرافيك  نشنال  ماهنامه 
تازه ترين شماره خود در پرونده اى 
بــه تالش ها براى جمــع آورى 
نسخه هاى قديمى انجيل در غرب 
مى پردازد. اين نشريه در گزارش 
خود با عنوان «شكارچيان انجيل» 
از تالش كاوشگران و دانشمندان 
در راه پيــدا كردن نســخه هاى 
قديمى انجيل در مراكز مختلف 
و حتى دورافتــاده مى گويد. اين 
مجلــه همچنيــن در مقاله اى 
شــرايط تازه اســتفاده از روغن 
پالم در صنايع مختلف را بررسى 
كرده و آن را دچار بحران ارزيابى 

مى كند.

شيشه ديدنى
ماهنامه توتال فيلم يكى از مورد 
انتظارترين فيلم هاى پيش رو را 
مورد بررسى قرار داده است. اين 
نشــريه با انتخاب نام فيلم يعنى 
«شيشــه» به عنــوان تيتر اصلى 
خود كه جديدترين اثر كارگردان 
مشهور يعنى «اِم نايت شياماالن» 
اســت، آن را كه داستان سه فرد 
ماوراى انســان بوده كه از لحاظ 
روانى در يك آسايشــگاه تحت 
زير  مى گيرند،  قرار  آزمايشــگاه 
ذره بيــن برده اســت. اين مجله 
دومين قســمت فيلم «كريد» را 
كه آخرين قســمت از مجموعه 

فيلم هاى ورزشى راكى است، مورد بررسى قرار داده و به بهانه آن با مايكل 
بى جردن بازيگر معروف آن مصاحبه اى اختصاصى انجام داده است.

اينجا درنگ جايز است !  نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

چه كسى اين همنشينى تلخ را باور مى كند...
انبوه زباله هايى كه جنگل سبز را عقب رانده اند وپرواز پرنده ها را سياهپوش كرده اند؟

روزمره نگارى  عكس: مهدى محبى پور/ميزان 

كليدها

مسئوليت زندگى مان را خودمان بپذيريم
 اين روزها براى دختر كوچك من روزهاى مهمى اســت؛ دخترم هر 
روز در كالس اول با تجربه هاى تازه اى روبه رو مى شود. ما سال گذشته 
در منطقه ديگرى سكونت داشتيم و به خاطر اجبار وضعيت اقتصادى 
مجبور شــديم به منطقه اى كمى مستضعف تر از منطقه قبلى هجرت 
كنيم. در منطقه قبلى بچه ها بحران هاى زيادى نداشــتند، اما در اين 
محدوده جديد كه ساكن شده ايم با اينكه فاصله زيادى با منطقه قبلى 
ندارد، ولى بحران هاى مردم خيلى بيشــترند و بچه ها نمايشــگرهاى 
ســاده و بى دروغ اين بحران ها هستند. بچه ها مثل صفحه نمايشگرى 
كه بيرون از خانه نصب شــده اســت همه آنچه را در خانه مى گذرد 
روايت مى كنند و طبيعى اســت كه حاشيه نشين ها در نمايشگرهاى 
كوچك دوست داشتنى شان، دنياى جذابى را به نمايش نمى گذارند. 
يكــى از بچه ها مدام بقيه را گاز مى گيرد و يكى ديگر در همان ســن 
زورگيــرى مى كند، يكى در خودش فرو رفته اســت و يكى ديگر... و 
همه اين ها را دخترك حساس و باهوش من مثل يك نمايشگر هر روز 
براى من روايت مى كند و من هر شــب بايد مشاوره هاى تازه اى براى 
دختركم داشته باشم تا بتواند با همكالسى هايش در كالس شلوغ سى 

و پنج نفرى كنار بيايد. 
اما معلــم هم از اين بازى بى نصيب نيســت. ديشــب دخترم از حرف 
نادرســتى كه معلم بــه او زده بود رنجيده بــود و حرف هاى ديگر معلم 
بــه بقيه بچه ها را هم ارزيابى مى كرد و به نظرش مى آمد اين طور حرف 
زدن با بچه ها يك مشكلى دارد. من براى اينكه او بتواند با اين وضع كنار 
بيايد، به او گفتم كه معلم كار اصلى اش درس دادن است و اگر در مسئله 
ديگرى حرف مى زند آن حرفش اهميت درســش را ندارد. بايد درس را 
از او ياد گرفت و بقيه حرف هايش را زياد نبايد جدى گرفت. شــايد فكر 
كنيد كه اين ها چه حرف هايى هستند كه با يك بچه كالس اولى مى زنم؛ 

ولى واقعيت همين است.
دشــوارى زيســتن، بچه ها را در همين ســنين پايين با مسائل عجيبى 
روبه رو مى كند و ما به عنوان پدر و مادرها نبايد غافل باشــيم بچه اى كه 
در خانه اش هيچ حرف تلخى از پدر و مادرش نشــنيده است به يكباره با 
معلمى خسته روبه رو مى شود كه ناچار است سر بچه ها داد بزند. تا وقتى 
كه مســائل را به مرور، به طور ريشــه اى و ســاختارى حل كنيم و نظام 
آموزشــى و اقتصادى و فرهنگى را درســت كنيم، راه حل فورى همين 
اســت كه خودمان خيلى جدى همه چيــز زندگى مان را مديريت كنيم. 
درســت است كه جامعه ما مدام در حال رشد است، ولى بحران ها هم به 
نوبه خودشــان توسعه مى يابند و مسئله ها بزرگ مى شوند. راهى جز اين 

نيست كه همه مسئوليت زندگى مان را خودمان بپذيريم!

 روزنوشته هاى على محمد مؤدب
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ونيزي- ضددين 15- آموختن- گياهي 
دارويي بسيار مفيد با طبيعتي گرم كه 
سال هاست توسط پزشكان شرقي براي 
درمان مشكالت خلقي استفاده مي شود

بهايي-  شيخ  خواندني  مثنوي   -1
ژرمن-  قوم  كشور   -2 بندگي كردن 
آدرس 3- قيمت بازاري- ابزاري براي 
 -4 نقص  و  بي عيب  پيامبر-  صيد- 
همه  آگاهي-  و  زرنگي  نازك-  ديباي 
دوات- صندلي  درون  الياف  داريم 5- 
موتورسيكلت- واحدي در سطح معادل 
ده هزار متر مربع 6- جنگجوي غرب 
وحشي- موي گردن شير- لغزنده هم 
معني مي دهد- درون دهان 7- مخفف 
شاه- شهرى مرزى در ايالم - اتوبوس 
برقي 8- مقابل كل- سنگريزه- مخترع 
از  درختي   -9 جشنواره  شهر  تلفن- 
تيره بيدها كه يكي از گونه هاي سپيدار 
است- آنچه گذشته- طايفه ايراني 10- 
گشاده و باز- زائوترسان خيالي- دعايي 
پارچه اي  نوار  شود-  تكرار  زيرلب  كه 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم
 با ما تماس بگيريد

zadehalireza@gmail.com جدول
محمدرضا على زاده ۷۴۱۵

باريك و بلند 11- خباز- شترتازي- متداول 12- 
شهري در شمال خوزستان كه يكي از محورهاي 
پهلوان  بود-  كشورمان  به  صدام  تجاوز  اصلي 
اهل  مزاج-  نرمي   -13 گريبان  زورخانه-  وسط 
مكه- از جزاير دو قلوي ايراني خليج تا ابد فارس- 
نيم تنه  جنگلي-  شاخ دار  حيوان   -14 كجاست؟ 
مردانه- از شاخه هاي زبان فارسي 15- آب نبات- 

قمرمصنوعي

  افقى

  عمودى
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