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10کافه کتاب

کشکول مفتون برد خونی در 
حوزه تاریخ دشتی نــادر است

کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
خ  مور یاحسینی،  سیدقاسم 
رونمایی  آیین  در  جنوبی  اجتماعی 
تاکید  بوشهر  در  »کشکول«  کتاب  از 
مطالب  مفتون  کشکول  هرچند  کرد: 
تاریخ  حوزه  در  ولی  دارد؛  کمی  ادبی 

دشتی اثری نادر است.
سیدقاسم یاحســینی گفت: سیر کشکول نویسی و 
کشــکول پژوهی در ایــران مغفــول مانده  اســت. طبق 
مســتندات، سابقه کشکول نویســی در استان بوشهر 
بــه خاندان آل عصفور و کشــکول ســید عبداهلل بالدی 

ســال 1226 ق و سدیدالسلطنه بر می گردد.
ایــن نویســنده و مــورخ اجتماعــی بــا بیــان اینکــه 
نخســتین فرهنگــی کــه کلمــه »کشــکول« را نوشــته 
ایــران  در  آنچــه  افــزود:  اســت،  جهانگیــری  فرهنــگ 
به عنــوان کشــکول می شناســیم، کاســه ای اســت که 
در  کــه  کوکودومــر  به نــام  درختــی  میــوه  پوســته  از 
مجمع الجزایــر سیشــل در اقیانــوس هنــد می رویــد، 
ســاخته می شــود کــه در گذشــته در میان درویشــان 
محبــوب بوده و به نوعی از ملزومات آن ها محســوب 

می شده است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه کشــکول در دوره صفویــه 
دچــار دگردیســی شــد و به یک شــی بــاارزش و هنری 
تبدیل شــد و در حال حاضر یک شــی تزئینی و دکوری 
اســت، تصریــح کــرد: مفتــون که پــس از فایز دشــتی 
مشــهورترین شاعر و دوبیتی سرای جنوب است؛ اثری 
دارد کــه کشــکول نــام دارد و چنانکــه از کشــکول او 
هویداســت، مشخص می شود که این شاعر به متون 

فارســی و عربی احاطه داشته است.
کشــکول  هرچنــد  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  یاحســینی 

مفتــون مطالــب ادبی کمی دارد؛ ولــی در حوزه تاریخ 
دشــتی اثــری نــادر اســت و اطالعاتــی کــه ارائــه داده 
در هیــچ اثــر دیگری نمی تــوان یافت، گفت: گزارشــات 
مفتــون درباره ســال آزارو بــا بیان جزئیــات، برده داری 
و کنیــز داری و نقش زنــان در جنگ های محلی از جمله 

مطالب مهم و قابل اعتنای کشــکول مفتون اســت.
بشــیر علــوی، نویســنده بوشــهری نیز در ایــن آیین 
گفــت: عابــدی از آنجا کــه خودش بردخونی اســت به 
شــرح احوال مفتون شناخت بیشتری داشته است. از 
این رو، زندگینامــه مفتون در این کتاب به علمی ترین 
و کامل تریــن شــرح حــال مفتــون تاکنــون بــه رشــته 

تحریر درآمده است.
این پژوهشــگر و استاد دانشــگاه با اشاره به اینکه 
کتــاب دو بخــش متــن و تعلیقات دارد کــه توضیحات 
یــک کتــاب جداگانــه و  ایــن کتــاب، خــود  عابــدی در 
خاص شــده اســت، افــزود: کشــکول مفتــون تفاوتی 
که با کشــکول های مرســوم دارد، صرفا در جمع آوری 
مطالب نیســت؛ بلکه نوشــته های خود مفتون اســت 

که منبع خوبی برای گویش شناســی است.
مجیــد عابدی، مولــف و مصحح کتاب »کشــکول« 
مفتــون بردخونــی نیــز در آییــن رونمایــی از اثرش که 
بــه همــت کتابخانه عمومــی خلیج فارس برگزار شــد، 
گفــت: شــش ســال روی این اثــر کار کــردم اما بــا این 
حــال، مدعی نیســتم که بگویم این کتــاب، اثری کامل 

است!
مجیــد عابــدی با بیــان اینکــه کشــکول مفتون که 
خودش کشــکول حســینی نام نهــاده، مجموعه ای از 
نوشــته های گوناگون وی در انــواع مباحث و مطالبی 
است که به نوعی در شــکل گیری شخصیت ود زندگی 
او دخیــل بوده انــد، یادآور شــد: مفتــون گلچینی را از 
آنچه ریشــه در تاریخ اســالم دارد، در کنــار روایت های 
گاه  و  اخالقــی  علمــی،  نکته هــای  سیاســی،  دینــی، 
عرفانــی، مــاده تاریــخ، ذکــر مشــاهیر مختلــف، نقــل 
گزیده هایــی از آثــار بــزرگان، طنــز و مطایبه بــه همراه 
مــروری کوتــاه بر زندگــی و زمانه خــود در صفحه های 

این کتاب جای داده است.

نگـــاه

سهیالابراهیمزاده

سیدقاسمیاحسینی

عباسحمیدفر

مضمون »شعر همدلی« 
هم با توجه به پویش نذر 
همدلی و با هدف آشنایی 
بیشتر کودکان با مفهوم 
ورزی و  نیکوکاری، مهر
همدلی است. امام زمان 
)عجل اهلل تعالی فرجه( در 
توقیع به شیخ مفید )ره( 
فرمودند: »اگر شیعیان ما که 
خداوند توفیق طاعت شان 
دهد در راه ایفای پیمانی 
که بر دوش دارند، همدل 
می شدند، میمنت مالقات 
ما از ایشان به تأخیر 
نمی افتاد…« این یعنی خیر 
شیعیان در اجتماع قلبی 
است، نه کثرت عددی. امام 
خمینی )ره( نیز در »صحیفه 
« می فرمایند: زمینه سازی  نور
برای ظهور این است که 
شیعیان با هم همدل شوند. 
پویش نذر همدلی، بر 
همدلی برای فرج امام عصر 
)عجل اهلل تعالی فرجه( 
متمرکز است. 

ماجرای چالش خطرناک دو پسر نوجوان در »تنگه  سیاه گرگ«
ســـپهرغرب، گروه کافه کتاب:  تنگه  ســـیاه گرگ، تنگه ای است وســـط ناکجاآباد که پدرام و پیام مجبور می شوند شبی را آنجا صبح کنند. وقتی افسانه ها رنگ حقیقت به خود می گیرند جرئت و جسارت به تنهایی برای رویارویی با آن ها کافی نیست. آیا اندوخته ها و تجربیات 
پدرام و پیام آن ها را از این مهلکه نجات می دهد؟ در بخشی از متن این کتاب می خوانیم: »کمی که جلوتر رفتیم به دوراهی رسیدیم. فلشی به سمت چپ بود که رویش نوشته بود به طرف تنگه ی سیاه گرگ و شیب کوه را باال می رفت. خدا را شکر کردم که ما به سمت راست رفتیم. پرسیدم: 
"تنگه  سیاه گرگ دیگه کجاست؟حسین آقا گفت: یک ده کوچکه اون باالباالها. نمی دونید چه هوایی داره، خیلی باصفاست. می دونید چرا به اش می گند تنگه ی سیاه گرگ؟ برای اینکه کوه هاش گرگ داره، گرگ های سیاه. شب ها گرگ ها از کوه می آند پایین، یک چرخی می زنند و شکاری می کنند 

و صبح سحر برمی گردند سر جاشون.«انتشارات قدیانی، رمان نوجوان »تنگه  سیاه گرگ« به قلم مهین دخت حسنی زاده را در 88 صفحه و به بهای 35 هزار تومان منتشر کرده است.

سپهرغرب، گروه کافه کتاب: 
سهیال ابراهیم زاده، شاعر کتاب 
»شعر همدلی« درباره اهمیت 
کودکان  برای  شعر  سرودن 
گفت:  فردا  شاعران  پرورش  و 
کودک  شعر  برخی  متاسفانه 
و  پیش پاافتاده  شعری  را 
امروز  که  شاعری  وظیفه  می دانند.  کم اهمیت 
قبال  در  می کند  فعالیت  کودک  شعر  حوزه  در 
شاعران فردا، کمک به جوانه زدن بذر شاعری 
اوزان  رعایت  با  مهم  این  که  آن هاست  نهاد  در 
عروضی و انتخاب صحیح قافیه، پرورش حس 
این چنینی  موارد  و  کودک  عاطفه  و  خیال 

حاصل می شود.
کتــاب »شــعر همدلــی«، همان طــور کــه از 
عنوانش پیداست در قالب شعری خوش خوان 
بــا مفهــوم همدلــی و  را  و آهنگیــن، کــودکان 
ضرورت بودن چنین حسی بین انسان های یک 
جامعه آشــنا می کند. این اثر را انتشــارات کتاب 
جمکران منتشــر کرده و هم سو با اهداف خود، 
ســعی کرده اســت پیوند تأمل برانگیــز بین این 
مفهوم و جایگاه ارزشــمند آن در دین اســالم را 
به کودکان نشان دهد. در ادامه گفت وگوی ما 

را با شاعر این اثر می خوانید:

شد؟  سروده  چطور  همدلی«  »شعر   
شد  داده  سفارش  و  معرفی  شما  به  سوژه 
مفهوم  این  درباره  که  گرفتید  تصمیم  خود  یا 

شعر بگویید؟
ایــن کتــاب، دومین کتاب شــعر کــودک من 
اســت که به چاپ رســیده اســت. ســرودن این 
شــعر حدود یــک ماه زمــان برد. مــن در عرصه 
شــعر، عالقه ویــژه ای به شــعر مهــدوی دارم و 
در حــوزه شــعر کودک هــم تمرکــزم را بر همین 
موضوع گذاشته ام؛ یعنی دغدغه اصلی من در 
کار کودک، پیوند شــعر با مباحث مهدوی است 
یا به عبارت دیگــر بیان مباحث مهدویت با زبان 
شــعر برای بچه هــا. در مــورد »شــعر همدلی« 
هم ناشــر محترم با شــناختی که از من داشتند 
مضمــون »نیکــوکاری و همدلــی« را پیشــنهاد 

کردند.
همین جا مناســب اســت به این نکته اشــاره 
کنم کــه برخی بــه محض شــنیدن اصطالح کار 
سفارشــی گمان می کننــد که در اثر سفارشــی، 
چیــزی بــه نــام کشــف و شــهود وجود نــدارد و 
سفارشــی نویس تکنســینی اســت که اصولی را 
به عنوان نویســنده یا شــاعر آموختــه و کالفی 
را کــه ســفارش دهنده در اختیــارش می گــذارد 
بــا اســتفاده از همــان تکنیــک می بافــد! البتــه 
آســیب های ممکن در سفارشی نویســی را انکار 
نمی کنم؛ چرا که مرز باریکی بین کشف و تکنیک 
وجــود دارد و پرداختــن مبســوط بــه این بحث 

در ایــن مقــال نمی گنجــد؛ امــا امــروزه مفهوم 
سفارشی نویســی بــا گذشــته بســیار متفــاوت 
شــکل گیری  شــاهد  حتــی  مــا  و  اســت  شــده 
حلقه های ایده پردازی و اتاق فکر و تولید محتوا 

هستیم.
در »شــعر همدلی« هم آنچه ناشر پیشنهاد 
داد دغدغــه بنــده هم بود و ســعی کردم نه به 
صــورت شــعاری، بلکــه در قالــب یــک داســتان 
آهنگیــن و درخــور فهــم بــرای بچه هــا، مســئله 

نیکوکاری و اهمیت آن را بیان کنم.

و  تاریخی  رویداد  به  را  همدلی  سوژه   
دینی نیمه شعبان گره زدید؛ علت این پیوند 

چه بود؟
»حجــت ابــن الحســن شــود یــاری/ چــون 
بــه یــادش دلــی بــه دســت آری«؛ این شــعار 
مهدوی نیمه شــعبان ســال 1400 با مضمون 
نــذر همدلی بــود. مضمون »شــعر همدلی« 
هــم بــا توجــه بــه پویــش نــذر همدلــی و بــا 
مفهــوم  بــا  کــودکان  بیشــتر  آشــنایی  هــدف 
نیکــوکاری، مهــرورزی و همدلــی اســت. امــام 
زمــان )عجــل اهلل تعالــی فرجــه( در توقیع به 
شــیعیان  »اگــر  فرمودنــد:  )ره(  مفیــد  شــیخ 
دهــد  طاعت شــان  توفیــق  خداونــد  کــه  مــا 
دارنــد،  دوش  بــر  کــه  پیمانــی  ایفــای  راه  در 
از  مــا  مالقــات  میمنــت  می شــدند،  همــدل 
ایشــان به تأخیــر نمی افتاد…« ایــن یعنی خیر 
شــیعیان در اجتمــاع قلبــی اســت، نــه کثــرت 
عــددی. امــام خمینــی )ره( نیــز در »صحیفــه 
بــرای ظهــور  زمینه ســازی  نــور« می فرماینــد: 
ایــن اســت که شــیعیان با هم همدل شــوند. 
پویــش نذر همدلی، بر همدلی برای فرج امام 
عصــر )عجل اهلل تعالــی فرجه( متمرکز اســت. 
منظومــی  داســتان  همدلــی«  »شــعر  کتــاب 
اســت که در آن ضمن آشناســازی کــودکان با 
مفهــوم نیکــوکاری، به اهمیت ایــن همدلی و 

مهرورزی از ُبعد مهدوی پرداخته اســت.

انسانی  مفاهیم  با  بیشتر  آشنایی   
به  می تواند  چقدر  »همدلی«  مفهوم  به ویژه 
دیگران  با  درست  ارتباط  برقراری  در  کودکان 

کند؟ کمک 
کــه  شــده  گفتــه  همدلــی  مفهــوم  در 
شــخص  هیجانــی  حــاالت  درک  »همدلــی، 
هیجانــی  حــال  و  وضــع  مشــاهدۀ  بــا  دیگــر 
آمــده  نیــز  بــه معنــای همــدردی  و  اوســت« 
اســت. همدلــی، نقطــه مقابــل خودخواهــی 
و بی توجهــی بــه حــال دیگران اســت. کودکی 
کــه همدلی را می آموزد به احوال دوســتان و 
هم سن وســال های خودش بی توجه نخواهد 
بــود و ایــن به اجتمــاع قلوبی که بــه دنبالش 

می کند. کمک  هستیم 

است  کرده  تالش  کتاب  تصویرگر   
ببرد  همسایه  چند  از  فراتر  را  همدلی  سطح 
در  را  این  کند؛  تبدیل  ملی  مفهومی  به  و 
کتاب  جلد  روی  شخصیت های  پوشش  نوع 
کل  طور  به  بود؟  شما  ایده  این  آیا  می بینیم. 
در  کتاب  تصویرگر  رضایی،  کوثر  خانم  با  چقدر 

ارتباط بودید تا این کتاب مصور تولید شود؟
در فرایند تصویرگری نقش و نظری نداشتم. 
مشــخص اســت که خانم رضایی هم بر اساس 
پویش همدلی که در سطح کشور مطرح است 

به خلق تصاویر پرداخته اند.

 شما شاعر هستید و مخاطب شعرتان 
را که از ذهن و قلب تان برآمده است گروه سنی 
که  بگویید  ما  برای  کرده اید.  انتخاب  کودک 
آثار  در  استفاده شده  شعری  قالب  بیشترین 
شعری  نوع  چه  از  کودکان  چیست؟  کودکان 

بیشتر لذت می برند؟
بــه نظــر می رســد بیشــترین قالــب شــعری 
استفاده شــده برای شــعر کــودک، چهارپــاره و 
مثنــوی اســت. در مــورد وزن شــعر هــم گفتــه 
ع های  می شــود که کودکان از شعرهای با مصر
کوتاه بیشــتر لــذت می برند؛ اما بــه نظرم برخی 
اوزان عروضی، جذابیت ریتمیک خوبی برای کار 
کودک دارند و من هم در حال حاضر، مشــغول 
ع هــای بلندتر  ســرودن یــک کار کــودک بــا مصر

هستم.

سلیقه سازی  دارید  زمینه  این  در  یعنی 
می کنید. درست است؟

همیشــه  اســت.  همین طــور  بلــه، 
شــاعران  تجربیــات  از  می کنــم  ســعی 
دیگــر در حــوزه شــعر کودک اســتفاده 
کنم؛ اما بــرای خودم محدودیتی در به 

کارگیری وزن و قالب قائل نیستم.

مثل  شعری  قواعد  رعایت   
و  وزن  به  فیه توجه  قا

شعر  در  چقدر 
مهم  کودک 

است؟
در مورد شعر 

نکتــه ای  کــودک 
دغدغــه  کــه 

همیشــگی 
اســت  مــن 

وزن  رعایــت 
انتخاب  و  عروضــی 
قافیــه  صحیــح 

متاســفانه  اســت. 
فــراوان دیده ام 
کتاب های شــعر 

کودکــی را کــه وزن در آن رعایــت نشــده یا ایراد 
قافیــه داشــته اســت. هنگامی که شــعری برای 
کودک خوانده می شود به صورت غیرمستقیم 
وزن و قافیــه بــه او آموختــه می شــود و رعایت 
نکــردن وزن و قافیه در برخــی از کتاب ها قطعا 

به یادگیری او آسیب می زند.

عهده  بر  هم  را  وظیفه  این  شاعران  آیا   
محتوایی  جذابیت  عین  در  که  می بینند  خود 
به  کودکان  که  بگویند  شعر  طوری  فرمی،  و 
بخواهند  و  شوند  عالقه مند  شاعری  و  شعر 
این  باشند؟آیا  فردا  شاعران  خودشان 

می تواند وظیفه شاعران باشد؟
به نظر من، شــاعری موهبتی اســت که خدا 
بــذر آن را تنها در وجود برخی از افراد قرار داده 
اســت. در بین بســیاری از بچه ها که کتاب شعر 
تهیه می کنند، با آن سرگرم می شوند و مطالبی 
یاد می گیرند، شاعران فردا هم قرار دارند. برای 
این دســته از مخاطبان کم سن وسال ما، کتاب 
شعر حکم باران و نوری را دارد که باعث پرورش 
استعدادشان می شــود. متاسفانه برخی شعر 
کــودک را شــعری پیش پاافتــاده و کم اهمیــت 
می داننــد. وظیفه شــاعری کــه امــروز در حوزه 

شعر کودک فعالیت می کند در قبال 
شــاعران فردا، کمک به جوانه 

نهــاد  در  شــاعری  بــذر  زدن 
مهــم  ایــن  کــه  آن هاســت 
اوزان عروضــی  رعایــت  بــا 
و انتخــاب صحیــح قافیــه، 

پرورش حس خیال و عاطفه 
کــودک و مــوارد این چنینــی 

حاصل می شود.

کافه  گروه  سپهرغرب، 
معتقد  پژوهشگر  یک  کتاب: 
شعر  از  بد  خوانش  است، 
نیما،  ست«  ابری   »خانه ام 
معنا  شدن  واژگون  باعث 
شده  نیما  شعر  محتوای  و 

است.
شــصت و سه ســال می شــود )13 دی ماه( 
کــه از خاموشــی نیمــا یوشــیج می گــذرد. این 
تاریــخ در منابــع و حتی ســنگ مزار این شــاعر 
هــم ایــن تاریخ ثبت شــده و شــراگیم یوشــیج 
هــم در ایــن بــاره می گویــد: »عدد ســیزده در 

خانواده ما واقعه زاست. نیما هم عدد سیزده 
نحــس  را  آن  کــه  جمشیدشــاه  عکــس  بــه  را 
در  ســرانجام  و  داشــت  دوســت  می دانســت، 
ســیزدهمین روز ماه دی سال 1338 چشمان 
ُپرمهرش را برای همیشــه بست«. البته محمد 
عظیمــی، پژوهشــگر در یادداشــتی بــا عنــوان 
»جهــل یا غفلــت دربــاره روز خاموشــی نیما!« 
تصریــح کــرده ایــن تاریخ اشــتباه بوده و 
16 دی مــاه را به عنوان روزدرگذشــت 

شاعر می داند.
در  حمیدفــر  عبــاس  اخیــرا 
مجلــه »نقــد و بررســی کتــاب 
بــه  یادداشــتی  در  تهــران« 
نیمــا  از  شــعری  »بدخوانــی 

یوشــیج« پرداختــه کــه بــه 
درگذشــت  ســالروز  بهانــه 
این شاعر بازنشر می شود:
» خانــه هم ابری ســت، 
ابری  ســت، یکسره  خانه ام 
روی زمین ابری  ست با آن«
واقعیــت  ایــن  از 
نمی تــوان گریز داشــت که 

زنده یــاد نیما با تحول عظیم در شــعر فارســی 
و بنیان گــذاری شــعر نــو، کــه بــه روایتی شــعر 
نیمایــی نیــز گفتــه می شــود، در ماهیــت امــر 
خود انســانی دیگراندیش و آشــنا به مســائل 

اجتماعی و جهانی بود.
در جایــی می گویــد: خیلــی دلــم می خواهد 
آنچه را می نویســم یا می ســرایم بیان دردهای 
جامعــه ام باشــد. و در جــای دیگر ایــن بینش 
و حــال و هــوا را در بعــدی جهانــی گســترش 
می دهــد و آن را در مصراعــی از منظومــه بلند 
غ آمین" این گونه می ســراید: وزبان آنکه با  "مر

درد کسان پیوند دارد باد گویا!
ایــن جاســت که ایــن حــال و هــوا را در اکثر 
شــعرهای او همچون جریانی سیال به وضوح 
می بینیــم. و اگــر زمانــی بخواهیــم تحلیلــی بــر 
شــعرهای او داشــته باشــیم اولین شرط الزمه 
بررســی و تأمــل در آن هــا آشــنایی و آگاهــی از 
زمانــی  مقطــع  و  دوره  آن  اجتماعــی  شــرایط 
شــعر  آن  ســرایش 
بــرای  بــود.  خواهــد 
نمونــه، اگر شــعرهای 
مهتــاب"،  "می تــراود 
"دل  شــب"،  "هســت 
یــا  "بــرف"،  فــوالدم"، 
همیــن شــعر "خانه ام 
ابــری ســت" را بــا ایــن 
بــه  بســنجیم.  معیــار 
می یابیــم  در  خوبــی 
کــه علــت ســرایش هر 
وجــود  آن هــا  از  یــک 
تحــوالت  و  شــرایط 
و  اجتماعــی  خــاص 
جامعــه  در  سیاســی 
آن روز بوده اســت. به 
قــول خــودش ســعی 
کســان"  "درد  داشــته 
جریــان  همچــون  را 
ســیالی در اشعار خود 
بــه  یــا  ســاخته  روان 

قولی به آن پیوند دهد.
اما از ایــن مقوله که بگذریــم، گاهی اوقات 
اتفاق  می افتد که شــعری بدون در نظر گرفتن 
موارد ذکر شــده، وسیله صاحب  نامی خوانده 

یــا تفســیر می شــود و خیلــی زود بــه اعتبار آن 
نــام آشــنا، زبانزد خــاص و عام می گــردد. اما، 
هیهــات، در این جاســت کــه اگــر بخواهی برای 
تصحیح و نشــان دادن مفهوم واقعی و مورد 
نظر شــاعر اظهار نظری بکنی به راستی چه راه 

پرنشــیب و فرازی را بایستی بپیمایی.
شــعر "خانه ام ابری ســت" نیمــا یکی از این 
نمونه هاســت کــه بــه ایــن درد مبتــال گشــته. 
همانگونه که بیان شــد، خوانش اشــتباه این 
شــعر توســط یکــی  از نــام آشــنایان ســالیانی 
است با همان اشــکال محتوایی بر سر زبان ها 

افتاده و همچنان تکرار می شــود.

 جریان بدین قرار است:
در خوانــش ســطری از ایــن شــعر، رعایــت 
نشــدن کســره ای برای بــاران، آنچنــان مفهوم 
شــعر را با ادامه آن و ایجاد التقاط ناخواســته 
در هــم آمیخته، کــه کل معنی و مفهوم شــعر 
دگرگــون یا بهتر بگوییم واژگون شــده اســت. 
همان گونــه کــه مطــرح گردیــد، اگــر بــه دقت 
و بــا در نظــر گرفتــن شــرایط جامعــه آن روز و 
خصــوص آشــنایی بــا بینــش نیمــا ایــن شــعر 
را مــورد بررســی قــرار دهیــم، در می یابیــم که 
عموما اســتعاره های مــورد اســتفاده نیما در 
اشــعارش هــر کــدام دارای مفهومــی خاص و 
بیان گر شــرایطی خاص هســتند. برای نمونه، 
نیمــا کلمــه ابــر و ابــری بــودن در این شــعر را 
تنهــا و تنها برای ترســیم و بیان تــرور و خفقان 
حاکــم و شــرایط اجتماعــی آن مقطــع زمانــی 
معیــن مورد اســتفاده قــرار داده اســت. پس 
این جاســت که بایســتی بپذیریــم این توصیف 
مختص آن شــرایط خاص بوده و تا پایان شعر 
همچنان پا برجا و حتی با بســط آن به سراســر 

تعمیم می یابد: زمین 
زمیــن  روی  یکســره  ابری ســت،  خانــه ام 
ابری ســت بــا آن، از فــراز گردنه خــرد و خراب و 

مست، باد می پیچد.
تشــبیه تــرور و خفقــان بــه ابــر و بــادی که 
از ســوی حاکمیــت بــر جامعه در گذر اســت و 

حتــی آن را تا حد ویرانگی دنیا بســط می دهد. 
راه چــاره ای را طلــب می کند. و درســت در این 
جایــت که شــاعر چشــم امیــد به روشــنفکران 
طولــی  امــا  مــی دوزد.  جامعــه  روشــنگران  و 
بــاز  درگاه  ایــن  از  ناامیدانــه  کــه  نمی کشــد 
می گــردد و بــه ایــن واقعیــت پــی می بــرد کــه 
تبلیغــات رژیــم آن هــا را بــه بیراهــه کشــانیده 

است:
و حــواس مــن! آی نی زن که تــو را آوای نی 

برده ست دور از ره کجایی؟
این جاســت که در ادامه و توصیف شــرایط 
و برمــال نمــودن وضعیــت، دل نگرانــی خود را 
از ابرهــا هم پنهان نمــی دارد. و این طور اعالم 
می کنــد کــه حتــی ابرها هــم نــازا و گرفته اند و 

بارانــی در موجودیت آن ها نمی بیند:
بارانــش  َابــِر  امــا  ابری ســت،  خانــه ام 

گرفته ست.
دقیقا همین جاســت که آن بزرگان این بیت 
را بدون کســره الزم خوانده انــد. بدین صورت 
"امــا ابر بارانش گرفته ســت" یعنــی تمامی آن 
مفاهیــم مــورد نظــر نیما بــا بارش بــاران نفی 
می شــود. در حالــی که نیما با ایــن حال و هوا 
و گرفتگــی ابــر هیــچ امیــدی بــه بــاراش باران 
ندارد. و حتی روزهای آفتابی و روشــن گذشته 
را در خیال خودم مجسم می دارد که از دست 

رفته اند و حســرت آن روزها را می خورد:
مــن بــه روی آفتابم می برم در ســاحت دریا 

نظاره و همه دنیا خراب و خرد از باد اســت
در ادامــه بــاز همــان "نــی زن" و روشــنگری 
کشــانیده  بیراهــه  بــه  را  او  نــی  نــوای  کــه  را 
اســت، توصیف می کنــد و چه بی پــرده نمایان 
از  روشنی بخشــی  الهــام  هیــچ  کــه  می ســازد 

آمدن باران و پیدایش روزنه امیدی نیســت:
و بــه ره نــی زن کــه دایــم می نوازد نــی، راه 

خود را دارد اندر پیش!
نوشــتار،  ایــن  نویســنده  منظــور  )ظاهــرا 
خوانش کســانی چون »احمد شــاملو« بوده 
اســت کــه به هــر دلیل از یــاد کردن نــام پرهیز 

کرده است(.

می دانند کم اهمیت  و  پیش پاافتاده  ی  شعر را  کودک  شعر  برخی 

آن را دگرگون کرد ی از  نـــیـــمـــا  که معنای  بدخوانی شعر

 ، در خوانش سطری از این شعر
رعایت نشدن کسره ای برای باران، 

آنچنان مفهوم شعر را با ادامه آن 
و ایجاد التقاط ناخواسته در هم 

آمیخته، که کل معنی و مفهوم 
شعر دگرگون یا بهتر بگوییم واژگون 

شده است. همان گونه که مطرح 
گردید، اگر به دقت و با در نظر 
وز و  گرفتن شرایط جامعه آن ر

خصوص آشنایی با بینش نیما 
رسی قرار دهیم،  این شعر را مورد بر

در می یابیم که عموما استعاره های 
مورد استفاده نیما در اشعارش ...
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ساراعرفانی

کافه کتاب

بــر اســاس صحبت هــای حاج قاســم، ابتدا یک کمیک موشــن ســاخته شــد؛ یک چیزی شــبیه 
وی آن تصاویــر بــود. ســپس این کتــاب به صــورت کمیک  انیمیشــن کــه صــدای حــاج قاســم ر
، تصاویر جذابی اســت. البته چند بــار در چاپ های  اســتریپ تولید شــد. فکــر می کنم تصاویر
وی تصاویر صورت گرفت و در چاپ سوم، تصاویر جذاب تری نسبت  مختلف، ویرایش هایی ر
به چاپ های قبلی تولید شد؛ چون به کمیک استریپ نزدیک تر شده. یک جاهایی دیالوگ ...

انتشاراتشهید
کاظمی

محدثیخراسانی

نگاه غرب به زن در کتاب »لذات فلسفه« ویل دورانت به چاپ 34 رسید
سپهرغرب، گروه کافه کتاب:      کتاب »لذات فلسفه« نوشته »ویل دورانت« و ترجمه »عباس زریاب خویی« به چاپ سی و چهارم رسید.  :کتاب لذات فلسفه شامل 9 بخش و 24 فصل است. »جاذبه فلسفه« عنوان فصل اول از بخش نخست کتاب است و نویسنده بعد از گذر این بخش به بیان 
چیستی حقیقت در قالب فصل دوم کتاب پرداخته است.»مسائل مربوط به اخالق«، »عشق«، »مردان و زنان«، »سقوط زناشویی«، »در ستایش آزادی«، »آیا دموکراسی شکست خورده است« و »درباره مرگ و زندگی« از عناوین فصول بعدی است که خواندن کتاب لذات فلسفه را برای خواننده 

لذت بخش تر کرده است. ویل دورانت در فصل نهم کتاب خود با عنوان »زن امروزی« به تحلیل زنان روزگار صنعتی شهرهای امروزی و مقایسه آن با زنان دوران گذشته پرداخته است.
سی و چهارمین چاپ کتاب لذات فلسفه را از فروشگاه های انتشارات علمی و فرهنگی و همچنین سایت انتشارات با قیمت 165 هزار تومان تهیه کنید.

کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
کتاب  نویسنده  عرفانی  سارا 
حال  به  بد  می گوید  »قاف« 
ناشر و نویسنده ای که به دالیل 
دغدغه مندی  از  غیر  دیگری 
بزند.  سازی  کتاب  به  دست 
جلوی  باید  به همین ترتیب 

کتاب سازی درباره سردارسلیمانی گرفته شود.
تجاوز تابســتان ســال 2006 جنگ حقیقی رژیم 
نابــودی  آن  لبنــان و هــدف  صهیونیســتی علیــه 
در  بــود.  )حــزب اهلل(  مقاومــت  جبهــه  جریــان 
ایــن نبرد ســخت، ســید حســن نصــراهلل دبیر کل 
حــزب اهلل لبنــان از دو بــازوی توانمنــد یعنی حاج 
عمــاد مغنیه و حاج قاســم ســلیمانی بهــره مند 
بــود. حاج قاســمی که خــروج از لبنــان را در اوج 
نبرد و در یکی از شــدیدترین جنگ هــا علیه لبنان 
نپذیرفــت. او بــه طور مســتقیم در اتــاق عملیات 

مرکزی حضور داشت.
پیــروزی و مقاومــت 33 روزه حــزب اهلل لبنــان 
در برابر رژیم صهیونیســتی که در بین لبنانی ها به 
»نبرد تموز« شهرت یافته و بر اساس یک »نقشه 
جامع« که توســط آمریکا، انگلیس، فرانسه، رژیم 
صهیونیســتی، مصــر، اردن، عربســتان و احــزاب 
شاخص طیف 14 مارس لبنان طراحی شده بود، 
دســتاورد بزرگی بود که حاج قاســم در رخ دادن 
ایــن اتفــاق بــزرگ، نقش بــه ســزایی را ایفــا کرد. 
شــخصیتی که بعدها صحنه هــای ماندگاری را در 

جنگ علیه داعش در ســوریه و عراق نیز رقم زد.
خــود  کتــاب  ســیزدهمین  در  عرفانــی  ســارا 
بــا عنــوان »قــاف« کــه بــرای رده ســنی نوجوان 
نوشــته شده، حضور ســپهبد شــهید حاج قاسم 
ســلیمانی را در جنــگ 33 روزه لبنــان ســوژه کار 
خــود قرار داده اســت. ایــن کتــاب 56 صفحه ای 
مصــور، توســط انتشــارات انقالب اســالمی روانه 
بازار نشــر شده اســت به همین بهانه گفتگویی با 

او داشتیم.
مشــروح این گفتگو را در ادامه می خوانید:

  خانم عرفانیان در ابتدا از دالیل چگونگی 
شهید  موضوع  چرا  بفرمائید  کتاب  نگارش 
را برای نگارش  سلیمانی و جنگ 33 روزه لبنان 

انتخاب کردید.
کتــاب قــاف در ســال 99 بــا طرح جلــد دیگری 
منتشــر شــده بــود. مــن خــودم کتــاب را گرفتــه 
بودم. کتــاب را به خاطر اینکه درباره حاج قاســم 
بــود،  بــود همچنیــن مصــور و کمیــک اســتریپ 
دوســت داشــتم و از ایــن جهــت بــرای مــن مهم 
بــود. در واقع می خواهم بگویم این کتاب از قبل 
توجــه مــرا جلب کــرده بــود. از انتشــارات انقالب 
اســالمی تماس گرفتنــد و گفتند کــه قصد دارند 

کتاب بازنویسی شود.
حاج قاســم برای اولین بار یک مصاحبه تقریبًا 
یک ســاعته درباره جنگ 33 روزه لبنان داشتند، 
از عوامــل آشــکار و پنهــان جنگ گفتنــد، از آزادی 
اســرایی کــه در دســت اســرائیل بودنــد صحبــت 

کردنــد و یــک ســری اتفاقــات دیگــر و در نهایــت 
دربــاره نحوه پیروزی و چگونگــی پایان جنگ 33 
روزه لبنــان صحبــت کردند. همه ایــن موضوعات 
و جریــان مقاومــت، موضوعاتــی بــود کــه به آن 
عالقه داشــتم. وقتی به من پیشنهاد شد تا کتاب 
»قاف« را بازنویســی کنم خیلی خوشــحال شدم؛ 
اما به دلیل مشــغله ای که داشتم گفتم که شاید 
فــرد دیگــری بتوانــد کار را ســریع تر تحویل دهد. 
ولــی خــب، دوســتان لطــف و اصــرار داشــتند که 

خودم این کار را بازنویسی کنم.
لبنــان و  بــه نظــرم موضــوع جنــگ 33 روزه 
صحبت های حاج قاســم می توانــد برای مخاطب 
نوجــوان و جوان جذاب باشــد. از ُبعد حماســی 
و قهرمــان پــروری، موضــوع مقاومــت و مبــارزه، 
موضوعی اســت که همواره برای مخاطب جذاب 

است.

  تصاویر تا چه اندازه توانست به رساندن 
مفهوم داستان شما، به مخاطب کمک کند؟

بر اســاس صحبت هــای حاج قاســم، ابتدا یک 
کمیک موشــن ســاخته شــد؛ یــک چیــزی شــبیه 
انیمیشــن که صدای حاج قاســم روی آن تصاویر 
بود. ســپس این کتاب به صورت کمیک اســتریپ 
تولید شــد. فکــر می کنم تصاویــر، تصاویر جذابی 
مختلــف،  چاپ هــای  در  بــار  چنــد  البتــه  اســت. 
و  گرفــت  صــورت  تصاویــر  روی  ویرایش هایــی 
در چــاپ ســوم، تصاویــر جذاب تــری نســبت بــه 
چاپ هــای قبلــی تولیــد شــد؛ چــون بــه کمیــک 
اســتریپ نزدیــک تر شــده. یــک جاهایــی دیالوگ 
باکــس داریــم و صحبت های افــراد در باکس قرار 
می گیــرد. فکر می کنــم تصاویر مخاطــب را جذب 
می کند و می تواند خواننده را به آن مفهومی که 

در دل خودش دارد نزدیک کند.

  نگارش کتاب چقدر زمان برد؟
بــرای بازنویســی کتاب وقــت زیادی نداشــتم، 
شــاید ســه هفته مانده بود به ســالروز شــهادت 
حــاج قاســم. تقریبــًا دو هفتــه بــرای بازنویســی 
کتــاب وقــت گذاشــتم. چندین بــار مصاحبه حاج 
قاســم درباره جنگ 33 روزه لبنان را دیدم. بارها 
درباره این جنگ در اینترنت تحقیق و جست و جو 
کــردم و اطالعــات خوبی بــه دســت آوردم. با یک 
دیپلمــات لبنانــی کــه پدر و مــادرش در این جنگ 
شــهید شــده بودند حرف زدم که کمک زیادی در 

بازنویسی به من کرد.
بــه هرحــال هــر چــه قــدر در حــول و حــوش 
ماجرایــی که ســوژه اصلی ماســت بیشــتر پرس و 
جــو کنیم و اطالعات کســب کنیم، شــاید بتوانیم 
بــه انــدازه حتی یــک جمله یا یــک کلمه بــه کتاب 
نکتــه ای را اضافه کنیم. به همیــن خاطر مطالعه 
و تحقیقاتــی کــه داشــتم خیلــی بــه مــن کمــک 
کــرد. به عنوان مثــال در جایی از کتــاب داریم که 
موشــک های کورنت یکی پس از دیگری به سمت 

تانک های مرکاوای اســرائیلی شلیک شدند.
این تانک ها انحصاری هســتند و اســرائیل این 

تانک هــا را بــه هیچ کشــور دیگری نمی فروشــد. 
از قابلیــت و امکانــات باالیی برخــوردار و انهدام 
آنهــا خیلــی ســخت اســت؛ ولــی لبنــان در جنــگ 
33 روزه توانســت 37 تانــک را از بیــن ببــرد و 
ایــن یــک شکســت خیلی ســنگین برای اســرائیل 
بــود. خــب، بــرای نــگارش ایــن بخش جســت و 
جوکــردم و درباره ایــن تانک هــا مطالعه کردم و 
ســعی کــردم اطالعاتــم را در این باره زیــاد کنم، 
تــا بتوانــم فضــای ملموس تری را بــرای مخاطب 
بیــان کنــم. چــون در صحبت هــای حــاج قاســم 
چنــدان ملمــوس نبــود -زبــان ایشــان زبان یک 
فــرد نظامی بود برای همین تالش کردم در عین 
ســادگی و با اضافه کردن چنــد جمله یا تغییرات 
خیلــی کوچــک، ایــن اطالعات داســتانی تر شــود و 

مخاطب بتواند ارتباط بهتری برقرار کند.

  شما در زمانی کار نگارش این کتاب را انجام 
دادید که حاج قاسم به شهادت رسیده. نوشتن 
ما  بین  در  فیزیکی اش  وجود  که  قاسمی  حاج  از 
که  بوده  کار  از  جایی  نبود.  راحت  قطعًا  نیست، 
برای  را  را متوقف کنید و نتوانید نوشتن  نوشتن 

مدتی ادامه دهید؟
در این مدت یک ارتباط قلبی با حاج قاسم برقرار 
کــردم. معتقــدم اگــر هــر نویســنده ای می خواهد 
درباره شــهیدی بنویســد، شــهید بایــد او را بپذیرد. 
شاید این نکته یک حرف دلی باشد و نشود با عقل 
و منطق آن را اثبات کرد؛ ولی فکر می کنم اگر شهید 

نخواهد، نویسنده نمی تواند درباره او بنویسد.
دوســت  کــه  شــهدایی  دربــاره  را  مســاله  ایــن 
داشــتم دربــاره آنها بنویســم و نشــد تجربــه کردم. 
مــن می خواســتم، امــا بــه هــر دلیلــی آن شــهید 
دیگــری  نویســنده  می خواســت  و  نمی خواســت 
دربــاره او بنویســد. حاج قاســم با آن رشــادت ها و 
شــجاعت ها پشــت ســر یــک ملت ایســتاده بــود و 
مــردم بــدون اینکه حواس شــأن باشــد، تــا وقتی 
ایشــان بود، به یک کوه اســتوار تکیــه زدند و خیال 
شــأن راحــت و خاطرشــان جمع بــود که ایــن کوه 
پشت سرمان است و از ما حمایت می کند. شهادت 
حاج قاســم برای همه ســنگین بود. مــن خودم تا 
یکی دو روز به شــدت باورم نمی شد و منتظر بودم 
خبر شهادتشــان تکذیب شــود. به هیــچ وجه خبر 

شهادت شأن برای من باورپذیر نبود.

قاسم  حاج  سپهبد  شهادت  از  سه سال    
کتاب های  مدت  این  در  می گذرد.  سلیمانی 
به ویژه  شده؛  منتشر  ایشان  درباره  زیادی 
برخی  که  شأن  شهادت  از  پس  اول  ماه های 
جایگاه  و  کتاب  کیفیت  به  توجه  بدون  ناشران 
بازار  از  بیشتری  سهم  کسب  برای  شهید، 
بگویم،  بی پرده  داشتند.  رقابت  یکدیگر  با 
حد  در  کتابی  هم  هنوز  بود.  محض  کتاب سازی 
چه  دراین باره  نشده.  نوشته  سردار  اندازه  و 

دارید؟ نظری 
چنــد شــب پیش در اخبار شــنیدم کــه در این 
مدت از شــهادت حاج قاسم تا کنون- نزدیک به 

700 کتاب درباره ایشــان تولید شده. کتاب هایی 
کــه ضعیــف هســتند و کتاب ســازی انــد و صرفًا 
می خواهنــد یــک کاری کرده باشــند که در شــأن 
حــاج قاســم نیســت و واقعــًا ایــن نویســنده ها 
دارنــد در حــق حاج قاســم ظلم می کننــد، این را 
بــدون تعــارف می گویــم. ممکــن اســت و تأکید 
می کنم شــاید احســاس می کنند از سر احساس 
امــا  می دهنــد؛  انجــام  کاری  دارنــد  وظیفــه 
متأســفانه از روی احســاس وظیفه هم نیســت، 
به خاطر دالیل دیگری اســت. بد به حال ناشــر و 
نویســنده ای که به دالیل دیگــری غیر از دغدغه 
منــدی که وظیفه ذاتی اوســت، دســت به کتاب 
ســازی بزنــد و کتابــی تولیــد کنــد که در شــأن و 
نباشــد.  قاســم  حــاج  واالی  و  ارزشــمند  مقــام 
بــه نظــرم ایــن اتفــاق بایــد به وســیله یــک نهاد 
یــا ارگانــی متوقــف می شــد و جلــوی کتاب های 
ضعیــف و کتاب هایــی که بــه خاطر رزومــه تولید 
شــدند را می گرفــت. مــن فکــر می کنــم بایــد بــا 
وســواس خیلی بیشــتری درباره شــخصیت های 
بزرگمــان بنویســیم و اجــازه ندهیم هــر فردی یا 
هر ناشــری به هر دلیلی دســت به کتاب سازی یا 
چاپ کتاب درباه شــخصیت های ارزشــمند بزند. 
بعضــی از این کتاب هــا درباره حاج قاســم صرفًا 
در حد یک جست و جوی ساده در اینترنت بوده 
و یــا شــاید چند خاطره کــه به لحــاظ کیفی، فنی 
و حتــی محتوایــی روی آن کار نمی شــود و صرفًا 
یک ســری اطالعات کم عمق و ســطحی در کتاب 
آورده می شــود. مقــام حاج قاســم خیلــی باالتر 
از ایــن حرف هاســت که بخواهیم درباره ایشــان 

چنیــن کارهایی را انجام دهیم.

 این دومین کار شما بعد از »دختر ماه« 
می کنید  فکر  است.  نوجوان  سنی  رده  برای 
داستانی،  ادبیات  به وسیله  می توان  چه طور 
مفاهیم ارزشی را به نوجوان امروز انتقال داد؟
البتــه کارهای دیگــری برای نوجوان داشــتم؛ 
مجموعــه  از  ســوخت«  کــه  ای  »پروانــه  مثــل 
سیســتان«  مــرد  »دالور  و  انقــالب  قهرمانــان 
از مجموعــه قصــه فرماندهــان، کــه آن موقــع 
کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتنــد. فکــر می کنــم 
بــرای نوجــوان بایــد اوًال خیلــی دقیق و درســت 
حرف هایــی را انتخــاب کنیــم کــه نســبت بــه آن 
دغدغــه داشــته باشــیم تــا بتوانیــم بــه فضــای 
از  اینکــه  نزدیــک شــویم. دوم  ذهنــی نوجــوان 
عناصری اســتفاده کنیم که برای او جذاب باشــد 
و بخواهــد کتــاب را دنبــال کنــد. اینها یک ســری 
نکات کلی اســت، ولــی باید ببینیــم نیاز نوجوان 
مــا چیســت و از آن ســمت وارد شــویم و بــا او 
حــرف بزنیم. باید به نوجوان نزدیک شــویم. فکر 
می کنــم هنــوز راه داریــم تــا بتوانیــم حــرف دل 
و  بفهمیــم  درســت  و  دقیــق  را  امــروز  نوجــوان 
ســعی کنیــم با زبــان خودش بــا او حــرف بزنیم. 
ببینیــم مخاطــب  و  بکنیــم  را  تــالش مــان  بایــد 
نوجــوان در مواجــه بــا ایــن آثــار چــه برخوردی 
دارد، چه قدر جذب می شــود و تــا چه اندازه ما 

هستیم. ناموفق 

درباره  هم  دیگری  کار  دارید  قصد   
بنویسید؟ شهیدسلیمانی 

کــه در شــأن حــاج  اگــر کاری باشــد  طبیعتــًا 
قاســم باشــد و بــا همــان معیارهایــی که عرض 
کــردم باشــد و البتــه خودشــان اجــازه بدهنــد، 
بلــه بــا کمــال میــل ایــن کار را انجــام می دهــم. 
فکــر می کنــم بــرای اینکه ایــن پازل کامل شــود، 
می تــوان یــک کتاب شــبیه »قــاف« درباره ســید 
حســن نصراهلل و شهید عماد مغنیه هم نوشت. 
فرقــی هــم نــدارد. نویســنده دیگــری می توانــد 
بنویســد. چــون ایــن ســه عزیــز در این کتــاب با 
هــم بودنــد، فکــر می کنــم اگر ایــن کتــاب به یک 

ســه گانــه تبدیل شــود، احتمــاًال بــرای مخاطب 
نوجوان جذاب خواهد بود.

ماندگاری  دلیل  نویسنده،  یک  به عنوان   
حاج قاسم بین افراد مختلف جامعه با عقاید و 

را چه می دانید؟ دیدگاه های متفاوت 
شــاید یکــی از ویژگی هــای حــاج قاســم ایــن 
بــود کــه دیدگاه هــا و اختــالف نظرهــای مــردم 
کشــوری کــه از آن دفــاع می کــرد، برایــش مهــم 
نبود. او ســردار یک ملت بود. از وطن در مقابل 
دشــمنان این مرز و بوم دفاع می کرد و آدم ها را 
دســته بندی نمی کرد. او همه را دوســت داشت 
و ایــن دوســت داشــتن، بــه مــردم هــم منتقــل 

می شد.

کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
طرف  که  نمی دانند  شاعران 
همین  باز  و  کیست  آنها  حساب 
شده  موجب  مرجع  فقدان 
شکل  الزم  بنیادهای  و  تشکل ها 
هم  انگیزه ای  و  رغبت  و  نگیرد 
به  شاعران  بین  در  اقدام  برای 

وجود نیاید،

محدثــی  مصطفــی 
ادیــب  و  شــاعر  خراســانی، 
سرشــناس معاصــر و صاحــب 
مرتبــه  »هــزار  چــون  آثــاری 
خورشــید« در آســتانه برگزاری 
جشــنواره  هفدهمیــن 
فجــر  شــعر  بین المللــی 
یادداشــتی را بــه رشــته تحریر 

درآورده است.

متن  مشروح   
این ترتیب  به  این یادداشت 

است:
هنــر ایــن پدیــده ارجمند و 
تعریف ناپذیر خلقت، عطیه ای 
الهی اســت و به تعبیری دارای 
سری ناشناخته است و همین 
اساســی ترین  نیــز  آن  ویژگــی 
هنــر  ظهــور  و  بــروز  در  ســهم 
در جــان هنرمنــد را بــر عهــده 
دارد و اگرچــه ســهم عمده ای 
از بالندگــی و شــکوفایی و بــه 
ثمــر نشســتن آن نیــز مرهون 
تالش هایی اســت کــه هنرمند 
در سیر و سلوک هنری خویش 
انجــام می دهد، امــا نمی توان 
بــرای عاملــی دیگر نیز ســهمی 
در ایــن ســیر و ســلوک قائــل 
و  محیــط  عامــل  آن  و  نشــد 
زمینه های مساعد و نامساعدی است که حواشی 

این سیر و سلوک را شکل می دهند.
در چهــار دهــه ای که از پیروزی انقالب اســالمی 
کــه به حــق انقالبــی فرهنگــی بود می گذرد شــعر 
در مقایســه با ســایر رشــته های فرهنگــی و هنری 
موقعیتــی کامــًا متفــاوت داشــته اســت. شــعر 
بیشــترین حضور را در عرصه های مختلف داشــته 
و ســهم عمــده ای از فرهنگ ســازی معرفتــی ایــن 

خویــش  تــب دار  واژه هــای  دوش  بــه  را  ســال ها 
کشیده است.

شــعر اولیــن هنــری بــود کــه از همــان اولیــن 
روزهــای مبــارزات پابه پــای مــردم به میــدان آمد، 
چــه در قالب شــعارهای انقالب و چه ســرودهایی 
کــه شــور انقالبی مــردم را فریــاد می کشــید و چه 
تــا بعدهــا کــه خــود تبدیــل بــه جریــان پیشــرو و 
تأثیرگــذار شــعر معاصر ایــران  زمین شــد همواره 
حضور شــاعران از چشــم گیرترین و تأثیرگذارترین 
حضورها در عرصه های فرهنگی کشور بوده است 
و کمــاکان خواهد بود؛ چرا که شــعر شــفاف ترین 
و  بــی دروغ  تصویــر  می تــوان  کــه  اســت  آینــه ای 
بی نقــاب فرهنگ و هویت یک ملت با تمام ابعاد را 
در آن به تماشــا نشست و نبض فرهنگ را از خون 

جاری در رگ های شعر سراغ گرفت.
پیرامــون  آسیب شناســانه  بحثــی  کــه  گاه  آن 
مســائل فرهنگی در می گیرد و یا نیاز به گشــودن 
افق های تازه در گســتره فرهنگی کشــور احساس 
می شــود، در عرصــه مصاحبه هــا و مناظره هــا و 
نقــد و تحلیل هــای رســانه ای اعــم از خبرگزاری هــا 
و  پرشــورترین  تریبون هــا  ســایر  و  مطبوعــات  و 
خالق ترین حضور را اهل ادب و خصوصًا شــاعران 
دارند. بخش عظیمی از فرهنگ ســازی ها در طول 
تاریــخ و در این روزگار در ســایه شــعر شــکوهمند 
فارســی به ســامان رســیده اســت و این به دست 
نیامــده اســت مگر با شــوری آتشــین کــه در جان 

شاعران شعله ور بوده است.
آتشی مقدس که هستی شاعر را چون شمعی 
قطــره  قطره آب کرده و ســوزانده اســت و نور این 
ســوختن و ســاختن چراغی فرا روی بشریت شده 
است. شــعر اگر چه فرآیند تأمالت درونی و زندگی 
اجتماعی شاعر اســت اما در نهایت، شعر سلوکی 
فردی اســت و همین موجب شــده است شاعران 
رغبتــی بــه ایجــاد تشــکل های جمعــی در طــول 
تاریــخ نداشــته باشــند و امــروز نیــز پراکنده ترین 
روزگار  شــاعران  جمــع  جمــع،  بی تشــکل ترین  و 
ماســت، حتی شــاعرانی کــه در خیمــه گاه انقالب 

اســالمی گــرد آمده اند و آنها را به عنوان شــاعران 
تشــکل  هیــچ  دارای  نیــز  می شناســیم  انقــالب 

سامان یافته ای نیستند.
این در حالی است که نظام فرهنگی و مدیریت 
آن در طــول این ســال ها کمترین توجه را نســبت 
به شــعر رواداشــته اند، که عدم برگزاری جشنواره 
شــعر در مجموعه جشنواره های فرهنگی و هنری 
فجــر تــا ربع قــرن پس از پیــروزی انقالب اســالمی 

روشن ترین گواه آن است.
امســال هفدهمین دوره جشــنواره شــعر فجر 
در حال برگزاری اســت و علیرغم اینکه برگزاری این 
جشنواره در شــانزده دوره گذشته توانسنه است 
تا حــدی از انباشــته تر شــدن بی مهری ها نســبت 
به شــعر بکاهــد، نباید انتظار داشــت کــه برگزاری 
ســاالنه یــک جشــنواره کــه دبیرخانــه آن هــم بــه 
صورت موســمی فعال می شود، بتواند این همه 

بار بر زمین مانده را در حوزه شعر بردارد.
شــعر باید در نظام فرهنگی ما تعریف شــود و 
جایگاهــی در شــان خود که به تعبیــر رهبر انقالب 
»هنــر و ثــروت ملــی ماســت« پیــدا کند و آنــگاه از 
جشــنواره شــعر فجر به عنوان یکــی از اهرم ها در 
جهت پیشــبرد اهداف انتظار داشت بخشی از این 
مســئولیت را عهده دار شــود، شــعر نــه در وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و نــه در حــوزه هنری و 
نــه در هیچ کجای دیگر این کشــور به صورت ملی 
و کالن دیــده نشــده و جایــگاه و شــان متناســب 
خــود را ندارد و هیچ کدام از مجموعه های مرتبط 
عملکــرد قابــل ارائــه و دفاعــی نســبت بــه شــعر 
ندارنــد. با این وصف شــاعران نمی دانند که طرف 
حســاب آنهــا کیســت و بــاز همیــن فقــدان مرجع 
موجــب شــده تشــکل ها و بنیادهــای الزم شــکل 
نگیــرد و رغبــت و انگیزه ای هم بــرای اقدام در بین 
شــاعران بوجــود نیاید، شــعر نیازمنــد یک نهضت 
فرهنگی اســت تــا بتوانیم از ظرفیتی کــه در طول 
قرن هــا به آن دســت یافته بهره بــرداری کنیم و به 
آن ظرفیت های تازه ای متناسب با نیازهای امروز و 

راهبردهای فرهنگی کشور بیفزاییم.

ی شود رگ حاج قاسم جلوگیر ی راجع به شخصیت بز باید از کتاب ساز

روایت مجاهدت حسین شیراوندشعر در ایران با فقدان مرجعیت مواجه است
 در لشکر انصارالحسین )ع( منتشر شد

کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
کتاب »نماز ناتمام« شامل شرح 
االسالم  حجت  ناتمام  مجاهدات 
شیراوند  حسین  المسلمین  و 
لشکر  تبلیغی  رزمی،  نیروی 
همدان  استان  انصارالحسین 
مرتضی  و  کمالی  کمیل  نوشته 
شهید  انتشارات  توسط  به تازگی  صمیعی 

کاظمی منتشر و روانه بازار نشر شده است.
لشــکر انصارالحســین و شــهدای بــزرگ آن از 
مهمتریــن یگان هــای نظامی تأثیرگــذار در دفاع 
مقــدس بوده انــد. حضــور جلودارانــه نیروهــای 
دالور اســتان همدان در خطوط مقدم نظامی و 
جان بر کفی آنان در دفاع از میهن عزیز اســالمی 
و ارزش های واالی آن شــهره خاص و عام اســت 
و توســط ســتارگان اقبال همدان و نویسندگان 
چیره دســت آن در کتــب مختلفی، بازتــاب یافته 

است.
یــک بار از نــگاه فرمانده دالور گــردان حضرت 
اباالفضل )ع(، حاج میرزا محمد ســلگی در کتاب 
آب هرگــز نمی میــرد به وقایع پرکشــش و جذاب 
ایــن لشــکر نگاه شــده و بار دیگــر در کتاب وقتی 
مهتــاب گم شــد از دیــد نیروی ســاده اطالعات و 
عملیات، علی خوش لفظ ماجرا روایت می شود. 
یــک بار در کتاب دلیل با شــخصیت واالی شــهید 
چیــت ســازیان آشــنا می شــویم و دیگــر بــار بــه 
خانه ی این شهید بزرگوار راه می یابیم و در کتاب 
گلســتان یازدهم از زبان همسر شــهید با او آشنا 

می شویم.
کتــاب نمــاز ناتمــام کــه شــرح مجاهدت های 
حجت االســالم و المســلمین حســین شــیراوند 
اســت، قدم به این راه پر فراز و نشــیب گذاشــته 
و ایــن بار از نگاه نیروی »رزمی تبلیغی« به شــرح 
روایت هــا و مجاهــدات شــنیدنی خــود و دیگــر 
همرزمــان می پــردازد. او کــه افتخــار همراهــی و 

ســربازی فرماندهانی چون، شهید چیت سازیان، 
شــهید حاج حســین کیانی و حاج میرزا ســلگی را 
در کارنامــه دارد در ســخت ترین نقطــه درگیــری 
حاضــر می شــود و بــا شــلیک دقیــق آرپی جی به 
شــکارچی تانک معروف می گردد و از طرفی خود 
را بــه عنوان یک روحانی عهده دار تأمین و تزریق 
روحیــه در بین نیروها می بینــد و نمی گذارد هیچ 
چیــز خللــی در اراده آنــان ایجاد کنــد. او طلبه ای 
اســت کــه در دو جبهه جهــاد و علم حضــور دارد 
و یــا همنشــین طــالب حوزه های علمیه اســت و 
یا مبــارزان جبهه حقیقــت. در ماجــرای زندگی او 
با شــهدای بســیاری از همدان و شهدای روحانی 
آشــنا می شــویم کــه راوی بــا آنــان عقــد اخــوت 
خوانده بوده و یا دوستی صمیمی داشته است.



حضرت أباعبدٱهّٰلل ٱلُحَسین علیه ٱلّسالم می فرمایند: 

. َبٰاِع ٱْلَحّقِ ّلَٰ ِبٱّتِ َلٰ َیْکُمُل ٱْلَعْقُل! ِإ
 عقِل انساِن عاقل، جز با پیروى از حّق به کمال نخواهد رسید.
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شهیدقرن

وندان  وریستی در بغداد انجام گرفت و در آن تعدادی از شهر با توجه به این که این عملیات تر
عراقی و ایرانی به شهادت رسیدند و از دیگر سو سفر فرمانده وقت سپاه قدس ایران به بغداد 
به دعوت رســمی مقامات عراق از جمله عادل عبدالمهدی نخســت وزیر پیشــین این کشــور 
ونــده دولت عراق بــود و تکمیل این  صــورت گرفتــه بــود یکــی از اضالع مهــم و دخیل در این پر
ونده بدون همکاری اطالعاتی و قضایی دولت بغداد چندان امکان پذیر نبود، در همین ... پر

فــردی در ســتاد مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز اعالم می کند عوامل مؤثر بــر افزایش قیمت ارز در 
حــوزه اقتصــاد کالن از اراده ســتاد مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز خارج اســت؛ درحالی که جهت 
رســمی )قاچاق( نیاز به ارز اســت در نتیجه حجم  هرگونه واردات کاال به شــکل رســمی و غیر

بیش از 15 میلیارد دالری قاچاق حتمًا تقاضا برای ارز در داخل کشور افزایش می دهد.
ستادمبارزهباقاچاق

سپهرغرب، گروه خبر: در طول 
سه سال گذشته، پیگیری پرونده 
که  "بغداد"  فرودگاه  جنایت 
قاسم  سردار  شهادت  به  منجر 
المهندس  مهدی  ابو  سلیمانی، 
از  یکی  شد،  همراهانشان  و 
و  رایزنی ها  محوری  موضوعات 
سطوح  در  بغداد  و  تهران  مقامات  گفت وگوهای 
که  رایزنی هایی  است،  بوده  قضایی  و  دیپلماتیک 
در سال گذشته منجر به تشکیل "کمیته تحقیق 
کشور"  دو  قضایی  دستگاه های  بین  مشترکی 

برای پیگیری این پرونده ترور شد.
بعــد از عملیات تروریســتی فــرودگاه بغداد در 
بامــداد 13 دی ماه 1398 که تهران آن را مصداق 
بارز تروریسم دولتی از سوی دولت وقت واشنگتن 
می دانــد، دو پرونده کیفری در درون نظام قضایی 
عراق و ایران برای رســیدگی به این جنایت تشکیل 
شــد که در درون نظام قضایی جمهوری اســالمی 
ایران، پرونده در دادســرای امــور بین الملل تهران 
مفتوح اســت و از ابعاد حقوقــی و کیفری در حال 
بررسی و انجام تحقیق در مورد این پرونده است.

بــا توجه به این کــه این عملیات تروریســتی در 
بغداد انجام گرفت و در آن تعدادی از شــهروندان 
عراقی و ایرانی به شــهادت رســیدند و از دیگر سو 
ســفر فرمانده وقت ســپاه قدس ایــران به بغداد 
بــه دعوت رســمی مقامات عــراق از جملــه عادل 
ایــن کشــور  عبدالمهــدی نخســت وزیــر پیشــین 
صــورت گرفتــه بود یکی از اضالع مهــم و دخیل در 
ایــن پرونده دولت عراق بــود و تکمیل این پرونده 
بــدون همــکاری اطالعاتی و قضایــی دولت بغداد 
چنــدان امــکان پذیر نبــود، در همیــن چارچوب با 
رایزنی هــای صورت گرفته بین دو کشــور، مقامات 
تهران و بغداد تصمیم به تشــکیل کمیته مشترک 
برای پیگیری این پرونده و تبادل اطالعات و اسناد 

در این زمینه کردند.
این کمیته تاکنون ســه دور نشســت در بغداد 
و تهران برگزار کرده اســت، نشست آخر این کمیته 
در بهمن ماه ســال گذشــته در بغداد برگزار شد و 
براســاس اخبار منتشــر شــده طرف عراقی در این 
نشســت، برخــی اســناد و مــدارک درخواســتی از 
سوی طرف ایرانی در رابطه با این اقدام تروریستی 

را ارائه کرده است.
بنا بــر این گــزارش کاظم غریب آبــادی، معاون 
امــور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ســتاد حقوق 
بشــر جمهــوری اســالمی ایــران، دو طــرف در ایــن 
نشســت در مــورد ســه موضــوع توافــق کردنــد: 
"اول؛ تســریع و تــداوم همکاری هــای دو جانبــه 
از جملــه مبادلــه اســناد و اطالعــات تکمیلی برای 

پیشبرد پرونده های قضایی در دو کشور تا حصول 
اطمینــان از اجــرای عدالــت نســبت به ایــن اقدام 
تحقیقــات  تکمیــل  بــر  تاکیــد  دوم؛  جنایتکارانــه؛ 
اقــدام  ایــن  مختلــف  ابعــاد  مــورد  در  طــرف  دو 
جنایتکارانــه بــا هــدف اجــرای عدالت در مــورد هر 
یک از متهمین، در سریعترین زمان ممکن؛ سوم؛ 
اتخــاذ تمامی تدابیر الزم بــرای تعقیب، محاکمه و 
مجازات تمامی عوامل دخیــل، تصمیم گیر، طراح 

و مجری این اقدام جنایتکارانه توسط دو طرف. "
بنــا بــر اعــالم روز گذشــته مقامــات جمهــوری 
اسالمی ایران؛ براســاس توافق صورت گرفته بین 
تهــران و بغداد قرار اســت چهارمین دور نشســت 
ایــن کمیته مشــترک در اوایل هفتــه بعد در تهران 

برگزار شود.
تاکنــون  مشــترک،  کمیتــه  ایــن  چارچــوب  در 
تبــادل اطالعــات و مســتندات بســیار خوبــی بین 
دو دســتگاه قضایی انجام شده است و بر اساس 
همین مســتندات، به دستگاه قضایی ایران کمک 
شــده که تحقیقات خود را بــرای نهایی کردن کیفر 
خواســته علیــه عوامــل دخیــل در ایــن عملیــات 

تروریستی تکمیل کند.
پیش بینی ایران این است که بعد از دور چهارم 
گفت وگوهــا بیــن ایران و عــراق کیفرخواســتی که 
دســتگاه قضایی ایران در چارچوب دادسرای امور 
بیــن الملــل در حــال تهیــه اســت،نهایی و تکمیل 

شود.
آبــادی معــاون  ارتبــاط کاظــم غریــب  ایــن  در 
امــور بین الملــل قــوه قضاییه دوشــنبه شــب در 
گفت وگــوی ویــژه خبــری دربــاره آخریــن وضعیت 
پرونده تــرور سردارســلیمانی و تحقیقــات صورت 
گرفته در این زمینه گفت: آخرین چارچوب اصولی 
و محتوای اصلی کیفرخواست این پرونده نگارش 
شــده اســت و همــکاران مــا مشــغول بازبینــی و 
نهایــی کــردن آن هســتند و داده هایــی کــه از تیم 
عــراق در هفتــه بعد دریافت خواهیــم کرد، در این 
کیفرخواســت مــد نظر قرار می گیرد و آن شــاءاهلل 
هفتــه آخــر دی مــاه یا هفتــه اول بهمن مــاه، این 
کیفرخواســت به دادستان تهران ارایه خواهد شد 
و از آن طریق به دادگســتری تهران برای رســیدگی 

و ارجاع به شعبه مورد نظر ارسال خواهد شد.
وی ادامــه داد: مــا برای همــکاران قضایی مان 
در عــراق احتــرام قایلیم و تــا االن همکاری بســیار 
خوبی با ما داشــتند و اخیرا خانواده های شهدای 
عراقــی، اتهاماتی را متوجه پنج نفــر دیگر در عراق 
کردنــد و مــا اصــرار داریم که نظــام قضایــی عراق 
حتما باید به آن رسیدگی کند و درخواست تسریع 
در فرآینــد رســیدگی را داریم و هرچه ســریع تر آنها 
کیفرخواســت خود را آماده و فرآیند محاکمه را در 

چارچــوب نظام قضایی عــراق آغاز کننــد. در ایران 
هم ما مشــخصات و مستندات راجع به نقش 17 
نفر از مســئوالن ســابق یا عراقی هایی را که دخیل 
بودنــد، به دســتگاه قضایی عــراق دادیم و در دور 
چهارم مســتندات بیشــتری تبادل خواهد شد و از 
همکاران عراقــی می خواهیم به نقش این 17 نفر 

هم در رسیدگی های خود بپردازند.
گفتنــی اســت اظهــارات غریــب آبــادی در مورد 
نقش تعدادی از مقامات ســابق عراق در عملیات 
ترور فــرودگاه بغداد در حالی مطرح می شــود که 
در چنــد هفتــه اخیر گزارش هایی از ســوی برخی از 
منابــع خبری در مــورد نقش احتمالــی "مصطفی 
الکاظمی "نخســت وزیر پیشــین عراق در این ترور 
و تالش دولت وی برای ســرپوش گذاشتن بر روی 

این جنایت مطرح شده است.
در همین راستا، اخیرا محمد حسن جعفر)برادر 
شــهید ابومهــدی المهنــدس( و 76 نفــر دیگــر از 
دونالــد ترامــپ، رئیــس جمهورپیشــین آمریــکا و 

ایــن کشــور  وزیــر خارجــه وقــت  پمپئــو،  مایــک 
پیشــین  وزیــر  نخســت  الکاظمــی،  مصطفــی  و 
عــراق و ضیــاء الموســوی، سرپرســت اطالعــات 
آمریــکا  ســفیروقت  همچنیــن  و  عــراق  نظامــی 
تــرور فرماندهــان  بــه خاطــر جنایــت  در بغــداد 
مقاومت )ابومهدی المهندس و ســپهبد شــهید 
در  بغــداد  بین المللــی  فــرودگاه  در  ســلیمانی( 

دادگاه ســوم الکرخ شکایت کردند.
در این شــکایت آمده است که سه متهم اول 
بــا هماهنگــی متهم چهــارم و پنجم دســتور ترور 
فرماندهــان پیــروزی بــه وســیله پهپــاد در خــاک 

عراق را دادند.
پارلمانــی  فراکســیون  نیــز  ایــن  از  پیــش 
دولــت  کــردن  متهــم  ضمــن  عــراق  صادقــون 
مصطفــی الکاظمــی بــه ســرپوش گذاشــتن بــر 
جنایــت فرودگاه بغداد)ترور شــهید ســلیمانی و 
ابومهــدی المهنــدس( خواهــان بازگشــایی این 
پرونده و مجازات تمام مســئوالن و افرادی شد 

که در آن دست داشتند.
علــی ترکی الجمالــی، نماینده این فراکســیون 
در گفت وگــو بــا خبرگــزاری المعلومــه تاکید کرد: 
در زمان دولت پیشــبرد امور به ریاســت مصطفی 
ایــن  درخصــوص  پنهان کاری هایــی  الکاظمــی 
پرونــده شــد و برخی شــواهد نشــان می دهد که 
افســرانی در دولت الکاظمی در این پرونده تعلل 

کردند و بر آن سرپوش گذاشتند.
نماینــده فراکســیون صادقــون تاکیــد کرد که 
مصطفــی الکاظمــی بــه تمــام ســواالت در ایــن 
خصوص پاســخ نداده است و به نظر می رسد که 

با آمریکایی ها تبانی کرده است.
همچنیــن احمد االســدی، رئیس فراکســیون 
پارلمانی »الســند الوطنی« عراق دولت مصطفی 
الکاظمــی را بــه تعلــل و ســرپوش گذاشــتن بــر 
جنایــت تــرور فرماندهــان پیروزی)شــهید قاســم 
ســلیمانی و ابومهــدی المهنــدس( متهــم کــرده 

بود.
تاکنــون مقامــات ایــران واکنشــی بــه صــورت 
صریــح در تاییــد و یــا رد اتهامات مطرح شــده در 
مــورد نقــش احتمالــی الکاظمــی در پرونــده این 
ترور نداشــته اند،چنان که عباســعلی کدخدایی، 
رئیس کمیتــه ویژه پیگیری حقوقــی و بین المللی 
پرونده ترور و شــهادت حاج قاســم ســلیمانی در 
وزارت امــور خارجه در پاســخ به ســوالی مبنی بر 
این که اخیــرًا برخی از فعاالن سیاســی عراق این 
ادعــا را مطــرح کرده اند کــه مصطفــی الکاظمی، 
نخســت وزیر پیشین عراق که در زمان ترور سردار 

ســلیمانی در بغــداد مســئول ســازمان اطالعات 
عــراق بوده در انجام این اقدام تروریســتی نقش 
داشــته است و آیا شــما در کمیته مورد اشاره به 
اسنادی در این زمینه دست پیدا کرده اید؟ گفت: 
اجازه بدهید من در این مورد صحبت نکنم و این 
موضوع را به مقامــات وزارت خارجه واگذار کنم. 
آن هــا هر زمانی که مصلحت دیدند در این ارتباط 
صحبــت می کننــد. من در حال حاضــر صحبتی در 

این مورد نمی کنم.
ایرج مســجدی ســفیر ایران در عــراق در زمان 
تــرور فــرودگاه بغداد نیز در پاســخ به ســوالی در 
ارتباط با برخی اخبار منتشــر شده در مورد نقش 
مصطفی الکاظمی نخســت وزیر پیشین عراق در 
پرونده ترور سردار قاسم سلیمانی گفت: نکته ای 
که به آن می توانم اشــاره کنم این است که حتما 
آمریکایی هــا منابعــی در ســوریه، لبنــان و عــراق 
داشــته اند که توانســته اند که این تــرور را برنامه 

 ریزی کنند و انجام دهند.
بــا  ارتبــاط  در  کــه  مطالبــی  داد:  ادامــه  وی 
ایــن موضــوع مطــرح می شــود بایــد در دادگاه 
صالحه با اســناد و مدارک بررســی شــود و لذا ما 
نمی توانیم نه کسی را متهم کنیم و یا تبرئه کنیم. 
این موارد نیازمند بررســی قضایی اســت و باید با 
اســناد و مدارک بررســی شــود که چه کســانی در 
ایــن قضیه مقصــر بوده انــد و بــه آمریکایی ها در 

این زمینه کمک کرده اند.
کنعانــی  ناصــر  نیــز  گذشــته  هفتــه  دوشــنبه 
ســخنگوی وزارت امورخارجه در نشســت هفتگی 
خود بــا خبرنگاران در پاســخ به ســوالی در مورد 
برخــی از اظهــارات مطــرح شــده در مــورد نقش 
آقــای الکاظمــی، نخســت وزیر پیشــین عــراق در 
تــرور ســردار ســلیمانی و نــگاه ایــران بــه اخبــار 
منتشــر شــده در ایــن زمینــه اظهار کــرد: ما هیچ 
پیگیــری  ارتبــاط نمی کنیــم.  ایــن  در  اظهارنظــری 
پرونده ترور ســردار شهید قاسم ســلیمانی چهره 
موثر مقابله با تروریست در منطقه از سوی ایران 
بر ابعاد مختلف در حال پیگیری اســت و ما دولت 

آمریــکا را عامل اصلی این ترور می دانیم.
بــا توجــه به اظهــارات مطــرح شــده و برگزاری 
دور چهــارم کمیته تحقیق مشــترک ایــران و عراق 
در مورد این پرونده در هفته آتی و تبادل اســناد 
جدیــد بین تهــران و بغــداد در ایــن ارتبــاط، باید 
منتظــر بــود و دید که این پرونــده در نهایت، بعد 
از ســه سال از زمان وقوع این عملیات تروریستی 
چه روندی در سطح ملی طی می کند و چه زمانی 
دادگاه مربــوط بــه ایــن پرونده در ایــران و عراق 
پس از نهایی شــدن کیفرخواســت درحال پیگیری 

در دو کشور، برگزار می شود.

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
ستاد  مسئوالن  اگرچه  جهان: 
بازار  تالطم  قاچاق،  با  مبارزه 
این  عملکرد  با  بی ارتباط  را  ارز 
اعتقاد  به  اما  می دانند  ستاد 
میلیارد   15 حجم  کارشناسان 
تقاضا  رشد  سبب  قاچاق  دالری 

و درنتیجه افزایش نرخ ارز می شود.
در  غــرق  کشــور  ارز  بــازار  اخیــر  روزهــای  در 
تالطم بوده اســت تا جایی که در شــب یلدا، دالر 
چله نشــین شــد و نرخ ارز کشــور بــه بیش از 40 
هــزار تومــان افزایش پیــدا کرد؛ هر چنــد پس از 
تغییــر رئیس کل بانک مرکــزی قیمت ارز و طال در 
بازار کاهشــی شــد امــا نوســانات ارزی همچنان 
موضوع اول اقتصاد کشــور محسوب می شود.

روزهــای  در  دالر  نــرخ  بــرای  نجومــی  ارقــام 
ابتدایــی زمســتان امســال در حالی ثبت شــد که 
برخی مسئوالن مثل ســخنگوی دولت همچنان 
بــر کاذب و موقتــی بودن افزایش نــرخ ارز تأکید 
دارنــد؛ نکتــه جالــب توجه ایــن بوده که شــاهد 
شــانه خالــی کــردن برخــی از مقامات نســبت به 
انجــام وظایف خود هســتیم، در واقــع اگر تمام 

بخش هــای دولــت به درســتی بــه وظایــف خود 
عمــل کننــد نه تنهــا در بخــش مدیریــت ارز، بلکه 
در ســایر بخش های اقتصادی نیز عملکرد مثبت 

می شود. مشاهده 

افزایش نرخ دالر  با قاچاق:   ستاد مبارزه 
به ما ربطی ندارد!

پرهام فــر،  امیرمحمــد  نمونــه؛  به عنــوان 
معاون پیشــگیری ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز بــا بیان اینکه در خصوص افزایش اخیر 
قیمت ارز در بازار، اثری از قاچاق ارز را مشــاهده 
نکرده ایم، گفت: عوامــل مؤثر بر افزایش قیمت 

ارز در حوزه اقتصاد کالن از اراده ســتاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز خارج است.

این اظهارنظر در حالی رخ داده که بر اســاس 
هرگونــه  ارز،  و  کاال  قاچــاق  بــا  مبــارزه  قانــون 
معاملــه فردایی جرم انگاری شــده و ازآنجایی که 
ســتاد مســئولیت اجــرای قانــون و نظــارت آن را 
برعهــده دارد؛ لــذا باید بــا همکاری بــا نهادهای 

دیگــر، اقداماتی در این زمینه صورت دهد.
بــا وجود اینکــه همواره اخبــاری در خصوص 
فردایــی  کانال هــای  تعطیلــی  و  ارزی  متخلفیــن 
به گــوش می رســد؛ امــا همچنان ایــن صفحات 
بــا  صفحاتــی  هســتند،  فعالیــت  حــال  در 

هزارنفری!  300 دنبال کنندگان 
البتــه این گــزاره صحیح اســت که مســئولیت 
اصلی در بازار ارز بر عهده ســتاد مبارزه با قاچاق 
کاال نیســت چــرا کــه متغیرهــای زیادی بــر ارزش 
پول ملــی تأثیرگذارنــد که کنتــرل و تصمیم گیری 
ســتاد  ایــن  اراده  از  خــارج  آنهــا،  خصــوص  در 
هســتند امــا بایــد به ایــن نکته توجه کــرد که در 
طــی چند ســال اخیر حجــم زیــادی از منابع ارزی 
صــرف کاالهــای قاچاق شــده و این ســتاد نقش 
هماهنگ کننــده و سیاســت گذار در جلوگیــری از 
ورود و عرضــه کاالهای قاچاق داشــته اســت اما 
در ایــن زمینــه گویــا توفیقــی بــه دســت نیامده 

است.
اگــر حجم ســاالنه قاچاق ورودی به کشــور را 
15 میلیــارد دالر نظر بگیریم، در 5 ســال اخیر که 
ســخت ترین تحریم هــای اقتصــادی علیه کشــور 
اعمال شــده اســت؛ بیش از 75 میلیــارد دالر از 

منابع ارزی صرف قاچاق شــده است. 

ایران  برای  مناسبی  سرمشق  روسیه  آیا   
است؟

عــالوه بــر ایــن علــی صالح آبــادی، رئیــس کل 
ســابق بانک مرکزی نیز شــیوه مدیریت خود را با 
دولت روســیه مقایســه کرده بود، ایــن در حالی 
اســت کــه مرکــز پژوهش هــای مجلــس قیــاس 
اقتصــاد ایران با روســیه را اشــتباه عنــوان کرده 

بود.
مرکــز  کارشناســان  اظهارنظــر  اســاس  بــر 
بــه  اســالمی،  شــورای  مجلــس  پژوهش هــای 
لحــاظ متغیرهای بنیادین اقتصادی مانند رشــد 
نقدینگی، تولید، ســرمایه گذاری، تورم، صادرات 
شــرایط  روســیه  اقتصــاد  ارزی،  ذخایــر  نفتــی، 
کامــًا متفاوتی نســبت به اقتصاد ایران داشــته 
و بایــد نقــش کلیــدی بــرای اصــالح اساســی در 
سیاســت های ارزی روســیه در تــاب آوری اقتصاد 

روسیه قائل شد.
آنچــه مشــخص اســت، شــاهد اظهــار نظرات 
اظهــار  هســتیم،  مســئوالن  ســوی  از  عجیبــی 
نظراتــی کــه در دولت هــای ســابق نیز مشــاهده 
اجــرای  عــدم  ســبب  بــه  نهایــت  در  و  می شــد 
قانــون و عملکــرد مثبــت اقتصادی، همــواره بر 
دهک هــای پاییــن درآمــدی جامعــه فشــار وارد 
بــه  نهایــت  در  کــه  ناکارآمدی هایــی  می شــود، 

اعتراضات نیز منجر می شود.

فرافکنی  جنبه  مسئوالن  برخی  اظهارنظر   
دارد

مرتضی افقه کارشناس و استاد اقتصاد دانشگاه 
چمــران اهواز ضمــن انتقاد از اظهــار نظرات عجیب 
برخــی از مســئوالن کشــور گفــت: در روزهــای اخیــر 
حرف های بدون مبنای علمی و مطالعاتی از ســوی 
برخی از مقامات به گوش می رسد و شاهد فرافکنی 

عجیبی هستیم.
وی ادامه داد: فردی در ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز اعــالم می کند عوامل مؤثر بر افزایش قیمت ارز 
در حوزه اقتصاد کالن از اراده ســتاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز خــارج اســت؛ درحالی کــه جهــت هرگونــه 
واردات کاال به شــکل رســمی و غیررســمی )قاچاق( 
نیــاز به ارز اســت در نتیجه حجم بیــش از 15 میلیارد 
دالری قاچــاق حتمًا تقاضــا برای ارز در داخل کشــور 

افزایش می دهد.
استاد اقتصاد دانشگاه چمران تصریح کرد: مگر 
اینکــه تصــور کنیــم از ارزهــای ایرانیانی کــه در خارج 
کشــور حضور دارنــد یا هم وطنانی کــه در بانک های 
خارجــی ســپرده دارنــد، به منظور قاچاق بهــره برده 

شود که تصور این امر محال است.
بــه گفتــه افقــه، وقتــی اعــالم می شــود واردات 
رســمی و قاچاق باال رفته؛ یعنی تقاضا برای افزایش 
ارز رشد یافته است و تقاضا در شرایط محدود بودن 
ارز به ســبب تحریم ها، مطمئنًا موجب افزایش نرخ 

ارز خواهد شد.
وی خاطرنشــان کــرد: طبیعــی اســت در کنار این 
ســبب  اجتماعــی،  و  سیاســی  حساســیت  مــوارد 
افزایش انتظارات تورمی شــده اســت؛ از آنجایی که 
مــردم به دنبال حفــظ ارزش دارایی ها و قدرت خرید 
خود هستند، در نتیجه خودبه خود به سمت تبدیل 
دارایــی بــه ارز یا طال حرکت می کننــد که متغیر فوق 
تأثیر بیشتری نسبت به قاچاق کاال دارد، با این وجود 

واردات رسمی و غیررسمی نیز تأثیر باالیی دارد.

 مبارزه با قاچاق کاال در نرخ ارز تأثیرگذار است
کارشــناس و تحلیلگر اقتصادی ضمن اشــاره به 
این نکته که قیمت ارز تحت تأثیر میزان عرضه و تقاضا 
است، گفت: به سبب تحریم ها دولت توان مدیریت 
عرضه را نداشته اســت؛ در واقع ورودی ارز به سبب 
کاهش فروش نفت و سایر کاال و عدم دریافت وجوه 

با افت مواجه بوده است؛ در نتیجه تنها اقدام مؤثر 
دولت در شرایط فعلی می تواند در زمینه مدیریت و 

کنترل تقاضا باشد.
افقه تأکید کرد: اگر بخشی از این مدیریت بر روی 
کاالهــای قاچــاق متمرکز شــود، با توجــه به کیفیت 
مدیریت و مبارزه با قاچاق، حداقل ســرعت افزایش 
نرخ ارز کاهش پیدا می کند و چه بســا تشدید مبارزه 

موجب کاهش نرخ نیز خواهد شد.

اثر  بر عایدی سرمایه در کوتاه مدت  مالیات 
ندارد

استاد اقتصاد دانشگاه اهواز در بخش دیگری از 
اظهارات خود به موضوع مالیات بر عایدی ســرمایه 
اشــاره و اعــالم کــرد: سیاســت های نظیــر مالیات بر 
عایدی ســرمایه در شــرایط عادی مؤثر اســت اما در 
کوتاه مدت شرایط فعلی کشور باید موارد دیگری نیز 

در نظر گرفته شود.
بــا  را  ایــران  مســئوالن،  از  بســیاری  افــزود:  وی 
کشــورهای دیگر کــه دارای ســاختار مجزا و شــرایط 
متفاوت هســتند مقایســه می کنند، به طــور مثال 
رئیس کل بانک مرکزی، شــیوه مدیریت ارزی کشور را 
با روســیه مقایسه می کند، درحالی که از اساس این 
قیاس اشتباه بوده و در نتیجه تصمیم گیری ناشی از 
این مقایسه سبب می شود شرایط اقتصادی کشور 

بدتر شود.
به گفتــه افقه، قیاس با کشــورهای دیگر و عدم 
توجــه به ســاختار اقتصــادی خــاص ایــران حاکی از 
بی تجربگی و ناآگاهی مسئوالن از شرایط اقتصادی 

ایران است.

 تورم در انتهای سال کاهش می یابد؟
این تحلیلگر مســائل اقتصادی به موضوع تورم 
نیز اشــاره کرد و افزود: معمــوًال در ماه های انتهایی 
سال به ســبب هزینه کرد درآمدها، دولت با مشکل 

کمبود و کسری بودجه مواجه است.
وی گفــت: در ماه هایــی پایانــی ســال بــه جهــت 
افزایــش خرید مردم تحت تأثیر ســال جدیــد، دولت 
بایــد اقداماتی صورت دهد و اگر دولت قادر نباشــد 
از منابــع پیش بینی شــده در بودجــه نظیــر مالیات، 
بودجــه را تأمیــن کنــد، باالجبــار بایــد بــه ســمت 
اســتقراض از بانک مرکــزی حرکت کند و در نهایت 
بــا توجه به این شــرایط نمی تــوان انتظار کاهش 

تورم را داشت.

آن ی های قضایی  پیگیر ودگــــاه بـــغـــداد  و  جنایت  فــــر

ی بر بازار ی؛ فشار یک میلیارد دالر ز رسی نقش قاچاق در التهابات ار بر


