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کسی که در هیچ کارى به مردم امید نبندد و همه
کارهاى خود را به خداى عزوجل واگذارد .خداوند
هر خواستهاى را که او داشته باشد اجابت کند.
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امروز در تاریخ:
زادروز غالمحسین امیرخانی ،خوشنویس
(1318ش)
تــاسـیــس بــانــک بــازرگــانــی ،اول ـیــن بانک
خصوصی ایران( 1328ش)
بستهشدن کنسولگری ایران در عراق به
دنبالتشدیداختالفاتمرزیطرفین(1348ش)
درگذشت ابوالحسن نجفی ،زبانشناس
و مترجم ایرانی( 1394ش)
حکمت :132

نهجالبالغه

خداونــد را ملکــى اســت کــه در هــر روز نــدا
مىدهــد کــه بزایید بــراى مــردن و گردآوریــد براى
فناشدن و بسازید براى ویرانگشتن.

گفتوگو با حجتاالسالم محمدرضا زائری ،نویسنده و پژوهشگر دینی

همهراههابه«میدان گفتوگو»میرسد
بایبسما :...تکخوان گروه سرود مدرسه بود که تا خواست بخواند پرده سن افتاد و برنامه بههم ریخت .دمغ و دلخور رفت خونه .دلجویی پدرش 40ساله تازه
است و« ...اگه برای خدا میخواستی بخونی نه خوشایند دیگرون ،فرقی نمیکنه خدا خودش میدونه ».همینه که امروز میاندیشد کار برای خدا باشه فرقی نمیکنه
دیگرون چی بگن.
اینه که در فضای مجازی ،عکسش بدون عمامه و قباست تا در شرایط برابر با مخاطباش گفتوگو کنه تا نشون بده مدعیتر یا باالتر از اونا نیست« .در
علی مظاهری

«شون ه معلم جای پای دانشآموزاست تا باال برن ،طبیعتا شونه زخم میشه .پس معلم باید پذیرش داشته باشه» و یادگاری که پایان گفتوگو گرفتم:

عکس :مجید آزاد  -جامجم

روزنامهنگار

شرایط برابر  ،برخی مخاطبان نابسزا سخن میزنن .سخته ولی دل خودم رو خوش میکنم که خدا از باطن و نیتم آ گاهه» .حاجآقا زائری ،معلمه و میگه:
«تا داستان خلق بهتکرار خواندهام /من البهالی سطر  ،نوشتار خواندهام /من از نگاههای عبوس مسافران /پیغام نانوشته بسیارخواندهام» .

حت ــون کــه بــه درون مینگرین چی
از پنجره رو 
میبینین؟

یه باغبانی که هنوز از رویش این بذر ،خسته
و نومید نشده.
و امید بزرگ این باغبون؟

خدایی که حتی وقتی خودم از خودم خسته
میشم همچنان به من امیدواره.
از چه زاویهای به جهان نگاه میکنین؟

یه مسافر پرتکاپو.
به عشق از چه زاویهای؟

کاونده گنج.
و به گل از چه زاویهای؟

جستوجوی یه نشانه.
و به خیابان از چه زاویهای؟

گمشدهای که دنبال راه میگرده.
و خیابونی که شما رو به خونه میرسونه؟

ضربان قلب.
از سختیهایی که کشیدین؟

یــک واق ـع ـیــت غـیــرقــابــل ان ـکــار در مسیر و
زندگیه.
فرازونشیبهای زندگی برابر کسی که در تکاپو
و حرکته؟

خـیـلــی زی ـ ــادن .گــاهــی ی ــه ک ـتــاب از ویـکـتــور
فرانکل ،گاهی در شعر یه اسپانیولی ،گاهی
در نقاشی یه ایتالیایی یا لبخند یه کافهچی
در ویــن ،محبت یه راننده اتوبوس شهری
در تهران.

با قدرت بهش میگین نه؟

کینه و نفرت.
با آغوش باز پذیراشین؟

گفتوگو.
دوسـ ــت داری ـ ــن ب ــه ه ـمــه زب ــانه ــا ه ــرروزخ ــدا
نشرش بدین؟

محبت خدا.
نمک این لحظه؟

ب ــه مــوســی گ ـفــت ب ـنــدگــان م ــرا آ گـ ــاه ک ــن از
مهربونیهام ،خوبیهام.
نگاهش به نگاه شما نزدیکه؟

کرده؟

هیزمکش بدبخت.

از کجا تا کجا؟

اگه از این مدیرمسؤولی مجله خیمه و ...برتون
دارن بــذارن در فضایی متفاوت ،مثال کارمند اداره
ثبت(اینشتین هم کارمند اداره ثبت بود)؟

من اونجا هم همینم.

توصیهای به مردم شهرمون(تهرون)؟

از شتاب حرکتشون کمترکنن و به یه شاخه
گل که میره زیر الستیک ماشین ،به کودک
کار ،نگاه بکنن.
بیخوابی به سرتون بزنه در دل شب؟

پــس محیط شما رو دگــرســان نمیکنه شما
محیط رو تغییر میدین؟

چیزی که آرومم میکنه یا نوشتنه یا فکرهای
مثبت درباره آینده.
روزی که یه دوست خوب پیدا بکنین؟

حقمداری و عدالت.

امیدوارم اینطور بشه.
آدمی که بیشتر از خودش به طرف مقابلش
فکر کنه.
کسی که پشتوانهاش میشین نیاز به دلگرمی

روز عید.

شما داره؟

(پس امروز عید منه) از چی خیلی حظ میکنین؟

یه انسانی که از عقلش استفاده بکنه.
با همه وجود به این یکی عاشقونه مینگرین؟

آدمــی کــه زخــم خ ــورده .سختیه کــار مــن هم
درست همینه امروزه روز.

متر و معیار و نگره همسرتون درباره شما؟

تصورش این بود که طلبه ،عالمه طباطباییه
و سرش کاله رفت!(خنده بسیار )

از خدا بخواین یه ابزار ویژه به شما بده؟

زبان.

عشق دوسویه مث چیه پس؟

امـ ـی ــدواری ــم ه ـم ـچ ـنــان .م ــن و ش ـمــا چــون
امیدواریم با هم حرف میزنیم.
یه آ گهی رایگان بدین؟

مث موتور ماشینه ،برانگیزنده است شرط
الزمه ولی کافی نیس.
بالیدن فرزندان.

سراغش میرین با جون و دل؟

مث ویتکنشتاین بگیم :فوقالعاده بود!؟

پدر و مادرم .کتابفروشی.
نویسنده مورد عالقه و دلخواه و تازه نشر پیداکرده

تجربه برخورد با کسی که از شما تلقی اشتباه

نخوندینش هنوز و داری ــن ورقــش مـیزنـیــن ،چه
حالی دارین؟

داشته باشه؟

بله هر روز و هرلحظه.در فضای مجازی.
کسی که میانه دو دوست جانجانی رو خرابتر

در بدترین شرایط روحی ،لمس کردن کتاب،
ورق زدنش ،بوکردن کاغذش ،آرومم میکنه.

نویسندگانشون؟

از امــام موسی صدر تا نویسندگان مشهور
جهان و...

آزادی؟
جمهوریت؟

باز 20نیست.

اون کتابتون که بهش امیدوارین؟

کتاب تنهایی ،ام ـیــدوارم مــورد عنایت خدا
قرار بگیره.

اسالمیت؟

به چیه این کتاب دلخوشین؟

ترویج دین.
از آغاز طلبگی همون بود ،تبلیغ دین.
شوید ،چی مینوشتین؟

معلمی و روحانیشدن رو مینوشتم.
تجربه مسیر معلمی؟

واردشـ ـ ـ ــدن ب ــه گـ ـفـ ـتوگ ــوی دوسـ ــویـ ــه با
مخاطب.
با مخاطب بدبین و منتقد که روبهرو بشین ؟

آیتا ...خامنهای رهبر معظم انقالب در دیدار با عبدالرحمن
یــوس ـفــی ،ن ـخ ـس ـتوزیــر مــغ ــرب ،ف ــرم ــودن ــد :مـ ــردم مـغــرب
دوستداران خاندان اهلبیت(ع) هستند.
ایشان با اشــاره به زمینههای تاریخی و اعتقادی و اجتماعی
دو کشور افــزودنــد :دستگاههای تبلیغات جهانی بــرای به
فراموشیسپردهشدنهویتاسالمیدر کشورهایمسلمان
و القای اینکه بدون غربی شدن هیچ تالشی نتیجه نخواهد
داد متمرکز شدهاند اما آنها باید بدانند کشورها و ملتهای
اسالمی دارای استعدادهای فراوانی هستند و میتوانند با اتکا
بر این استعدادها و هویت اسالمی خود و بدون تکیه بر باورها
و روشهای غربی راه ترقی و پیشرفت را طی کنند( .صفحه یک)

بنزین 45تومانی در راه است

دارم کتابی مینویسم بــاعـنــوان 100کتابی
کــه باید در عمرت خــونــده باشی کــه بسیار
متنوعه.

خیلی باال.20 ،

دیدار نخستوزیر مغرب
با رهبر انقالب

فیلم مــوج م ــرده ،تــاز هتــریــن ساخته ابــراهـیــم حاتمیکیا بــه بخش
مسابقه جشنواره فیلم فجر راهیافت.
خبرهای دریــافـتــی حــاکــی اس ــت ،پــس از رفــع اخـتــاف مــوجــود بین
تهیهکننده فیلم (روای ــت فتح) و کــارگــردان فیلم ،مــوج مــرده برای
هیات انتخاب جشنواره به نمایش درآمد و برای نمایش در بخش
مسابقه انتخاب شــد .ایــن فیلم را محمدرضا سکوت بــه شیوه
دیـجـیـتــال فـیـلـمـبــرداری کــرده
کــه بــرای نمایش روی پــرده به
35میلیمتری تبدیل میشود.
همچنین ایــن فیلم از معدود
فیلمهایی اســت که با صدای
دال ـ ـبـ ــی اک ـ ـ ــران خـ ــواهـ ــد ش ــد.
(صفحه )3

هدف این روزها؟

در این باره از خودتون انتقادی هم دارین؟

 2بهمن

موج مرده به جشنواره فیلم فجر رسید

فرسودهتون میکنه ،چی بازیابیتون میکنه؟

شاید از ایــرادام اینه که بسیار بــاز ،متنوع و
پراکندهخوانم؛ البته در مرحله پذیرش و
خوانش و پژوهش.

وقت انشای مدرسه :آینده میخواید چکاره

ح ــس ب ـگ ـیــریــن :ب ــا ک ـتــابــی روبـ ـ ـهرو شــدیــن از

وقتی هدف مشترکه همه چی زیباست.

استقالل؟

دغدغهتون از همون آغاز راه چی بود؟

درباره شخص یا مکان بپرسم؟

چهجور میشه سرآخربه زندگی که نگاهکنیم

تکیه بر خرد عمومی و انتخاب جمعی مردمی
بر پایه باورهای اصیل اسالمی.

هدف این روزهاتون؟

کتاب.

زیباترین مناظر این سفر؟

اسالمی؟

طرح مــرد مســاالری دینی به عنوان یه گزینه
متفاوت و تازه حاکمیتی.

همینجور.

از مهربونی خسته نشین.

باید آ گــاهــانــه بــا علم بــه ایــن وضعیت وارد
میدان گفتوگو شد.

کتاب من رو ریکاوری میکنه.

در حد 20نیست ،شاید 16یا .17

نکته جالب در دقیقه اکنون؟

مقصد مشترک.ازدواج یه سفر مشترکه در
یک کالم :همراهیه.

ح ــاال! بــزرگتــریــن افـتـخــار و دس ـت ــاورد انـقــاب

ن ـم ــره ب ــدی ــن ب ــه شــع ــاره ــای اص ـی ــل ان ـق ــاب؛

چ ــون ب ــا آدم ــای ــی طــرفــم ک ــه از ای ــن لـبــاس
روحانیت زخم برداشتن.

اقتضای روزگاره.
برخوردتون با چنین آدما و سوءتفاهمایی؟

وقتی سروکلهزدن با این گونه مخاطبا خسته و

اساس این مردمساالری دینی؟

روی چه حساب؟

همسرم.

محیط ،خانواده ،تکتک کتابایی که خوندم،
حتی آدمایی که دیــدم .از یه راننده اتوبوس
بین شهری که در 15سالگی دیــدم نکتهای
یــادگــرف ـتــم کــه بــه ان ـ ــدازه درس یــه آی ـ ـتا...
العظمی در من موثر بوده.
مصلحتبردار نیست؟

یه آدم بسیار دوستداشتنی چهجور آدمیه؟

معیار همسرگزینی؟

کسی که به راه بادیه رفتن رو به از نشستن
بــاطــل مـ ـیدون ــه بـ ــراش خ ــاره ــای مـغـیــان،
حریره.

برام مثل درمانه.

نمایندگان مجلس در ادامه کار بررسی ردیفهای درآمدی الیحه بودجه
سال آینده طبق یک پیشنهاد اصالحی ،قیمت بنزین را بــرای هر لیتر
 450ریال تعیین کردند.
بر اساس تبصره  27الیحه بودجه ،به دولت اجازه داده میشود ضمن
این افزایش قیمت فرآوردههای نفتی ،گاز طبیعی و برق (به استثنای
بهای برق مصارف کشاورزی) را تا  10درصد افزایش دهد( .صفحه )2

موقعیت عالم خیلی بزرگ باشه و برعکس.
توی خیابون مثال روبـهرو شدین با این چیزای

دیگران.
کسی رو میشناسم که میدونه دوستش (که

کوچیک در نظر خودتون و بزرگ برای دیگرون؟

االن باهاش قهره) از فالن رفتارش خیلی شکسته و

بله کسی بهم گفته نکتهای در فالن کتابتون
مسیر زنــدگـیــم رو ع ــوض ک ــرد یــا در جشن
فار غالتحصیلی یه دانشگاه لبنانی سخنرانی
داشـتــم کسی میگفت هرچندوقت یــه بار
میبینم و گوش میکنم یا...

رنجیده میشه ،ولی بهش که میرسه حتما اونکار

اکنون یه هشدار به مردم بدین؟

در مــا ههــای آیـنــده شــرایــط دش ــوار و سختی
داری ــم .بــا چالشای جــدی روبـ ـهرو میشیم.
بــزرگــان در ایــن بــاره ذکــر شریف استغفار و
توجه به نماز رو توصیه کردن.
از گنجای تجربهاندوزیتون؟

از همون کوچیکا که به نظرمون نمییاد و
انتظارش رو نداریم اینه که در همین کیهان
بیکران یه لحظه از دل یه انسان به اندازه کل
این کیهان ارزش داره! آقای قاضی ره استاد
عرفا...
به گفته عالمه تهرانی ،از صدر اسالم عارفی به
جامعیت و عظمت ایشون نیومده و نبوده!

ب ـلــه ایــش ــون ه ـن ـگــام وفـ ــات ب ــه پـســرشــون
میفرمان مراقب باش دلی رو نشکنی .ما به
دلیل هواها از عظمت این دل غافلیم و اون
دلی که از همه دشوارتره شکستنش دل پدر
و مادره.

از دلـخــوشـیــام ایـنــه کــه خ ــودم خیلی جدی
نگرفتمش و برخالف انتظارم بسیار مورد
استقبال قرارگرفت .هنوز هم پیام میدن که
مثال در شبای رمضان یا در خوابگاه ،مونس
ماست .به زبــانــای انگلیسی و فرانسه هم
ترجمه و نشر شده...

جستوجوگر بودین و بزرگان ز یــادی رو دیدین از

جالبه انگار چیزهایی که برامون مهم نیست،

محیط طباطبایی تا دکترشهیدی از بهرام بیضایی تا

از شــم ــا کـ ــه مـ ـیدونـ ـی ــم چـ ـق ــدر پ ــرتـ ـح ــرک و

پیش خدا مورد توجه و عنایته؟

آیت ا...مجتهدی با این تنوع در اکنون 50سالگی در

هیچ چیز کوچیکی در عــالــم گــم نمیشه.
بــه چشم مــا ممکنه کوچیک بـیــاد ،ولــی در

یه کلمه چی میگین؟

محبت ،مراعات دیگران ،احترام و دوستی

رو میکنه پیش روی دوستش!

طرف نمیدونه چه عوارضی داره اگه بدونه
چه نتایج و پیامدهای خطرناکی براش داره
هیچوقت نمیکنه.
فضا رو عوض کنیم؛ برای رهایی از خرافه؟

پرورش عقل.
و برای رهایی از تحریف؟

تمرکز بر متن.
و برای رهایی از تعصب؟

میانهروی و اعتدال.
و برای رهایی از ظاهربینی؟

تعمق در باطن.
و برای رهایی از قضاوت بیجای دیگران؟

برای اونا نباید خیلی وقت تلف کرد.
کی میرسیم به جامعهای سالم و خودشکوفا و
سعادتمند؟

باید به داد پیشدبستانی و ابتدایی برسیم،
رهاشون کردیم و...
خب! درختا رو که میبینین؟

گذر عمر.
اون که مال جویباره :بنشین بر لب جوی و گذر
عمر ببین؟

اون مال زمان حافظ بود.
نشانی خوشبختی رو به ما میدین؟

مهربانی دی ـگــران ،محبوبیت نــزد دیـگــران،
انسان رو دوســت داشته باشن .انسان به
امید لبخندشون بیدار بشه و شب با رویای
مهربونیشون بهخواب بره.

 3بهمن
گفتوگو با رضا میرکریمی
کارگردان فیلم زیر نور ماه

فیلم را برای مخاطب عام ساختهاید یا خاص؟ همیشه مایلم
فیلمی بسازم که مخاطب عــام دارد .به خــودم اجــازه نمیدهم
فیلمی بسازم که تعداد اندکی آن را بپسندند و مطمئنم که زیر
نور ماه هم مثل کودک و سرباز مخاطب عام دارد.
نظرتان درباره حضور فیلم زیر نور ماه در بخش مسابقه جشنواره

چیست؟ ترجیح میدهم بیشتر به قضاوت مــردم توجه کنم و
قضاوت جشنواره را جدی نگیرم.
آیا جسارت خاصی که در طرح این موضوع داشتید در انتخاب فیلم

برای بخش مسابقه موثر بوده؟ به نظرم بهتر است ما شفاف عمل
کنیم .اگر طرح داستان مساله داشت نباید بگویند فیلم ضعیف
اســت .تصور میکنم مضمون فیلم جــرات قضاوت درســت را از
هیات انتخاب گرفته بود اما واقعیت این است که من منتظر نظر
مردم هستم( .صفحه)3

محدودیتهای ترافیکی تهران به دلیل آلودگی هوا

رئیس راهنمایی و رانندگی تهران بــزرگ اعــام کــرد :بر اســاس مقررات جدید
محدودیتهای ترافیکی ویــژهای همزمان با تشدید آلودگی هــوا در بخش
وسیعی از پایتخت اعمال خواهد شد.
سرهنگ یونس میرزایی در اینباره گفت :این محدوده اضطراری در مواقعی
که آلودگی هوا به نقطه بحرانی برسد به صورت موقت اجرا میشود و بیش از
نیمی از کل تهران را شامل میشود .این مقررات ویژه مصوبه کمیته بحران
آلودگی هوای تهران است( .صفحه )13

تظاهرکنندگان آمریکایی :رایها را دوباره بشمارید

هزاران نفر از مخالفان جورج بوش ،رئیسجمهوری آمریکا در مراسم انتقال قدرت در کاخسفید در واشنگتن علیه وی شعار دادند که با خفه کردن اکثریت
نمیتوان حکومت کرد.گروههای مختلف تظاهر کننده علیه نحوه انتخابات ریاستجمهوری سال  2000آمریکا و سیاستهای جمهوریخواهان شعار
میدادند .نزدیک به 30هزار نفر از مخالفان جورج بوش در این تظاهر شرکت کردند .برخی از آنها در خیایان پنسیلوانیای واشنگتن که در مقابل کاخسفید
قرار دارد در مواجهه با پلیس و ضربوشتم پلیس قرار گرفتند و پرچم آمریکا را آتش زدند .دهها نفر از تظاهراتکنندگان بازداشت شدند( .صفحه )4

