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گ ـ ــفـ ـ ـتوگ ـ ــوی مـ ــخـ ــل ـ ـصتـ ــان را بــا
چهرهفرهنگیفعال یعنی همان شاعری
که شکفتگی طبعش با شمیم شعری که
برایامام(ره)سرودمشامهارانوازشکرد،
علی مظاهری
روزنامهنگار

از ن ــظ ــر م ـ ـیگـ ــذرانـ ــیـ ــد .وق ــت ــی هــمــکــار
مــطــبــوعــاتــی و ش ــاع ــرم را ک ــه ب ــا مــوهــای
س ــپ ــی ــدک ــرده دی ـ ـ ــدم ،تـ ـ ــازه ب ـ ـ ــاورم شــد
سنوسال ،یک عدد قــراردادی است و نه

یک حقیقت ناگزیر و سنگین و دردناک؛ زیرا کودک درونش بسی از
روحیه کودکان محله بیسروصدای ما شکفتهتر و سرزندهتر و
پرخروشتر است .فرازهای این گفتوگوی رنگارنگ را در فرصتی
بکامتر خواهدخواند؛ فعال یاعلی.

از بهترینها که براتون بهترینه؟

مادر.عشقمادر هیچمعادلیبعد
از خدابراشپیدانمیکنم.
بهترین همراه در این جهان؟

ه ـم ـســری ک ــه هـ ـم ــدل ،هــم ــراه،
یتــوقــع هـمــدیـگــر رو
دل ـســوز و ب ـ 
اونجوری کههستند،بپذیرند.
نهــای ای ـن ـهــا جــال ـبــه که
ب ـه ـتــری ـ 
مادیات نیست.

چون مالک اصلیشون شناخته،
نهــایــی کــه بــه کـمــال رسـیــدن،
او 
مادیات رو فر ع قرارمیدن.
بهترین تفکر؟

بهترینعبادتیابهترینتفکر.
بهترین همصحبت؟

قرآن.
بهترین صحبت؟

نهجالبالغه.

بهترین کار؟

خــدمــت بــه مـ ــردم .رف ــع گــرفـتــاری
مــردم کــه در روزگ ــار مــا ضرورتش
صدچندانشده.
بهترین مطلب و محتوا؟

َرواداری.

به معنای؟

ترویج محبت و دوستی .رواداری
ِ
نسبت به هم با همه تفاوتها و
تحملهمدیگه.
اینهمه گرایش و سلیقه چی؟

دنبال نقاط اشتراک هم بگردیم.
دیــدگــا ههــا رو بــه هــم از ای ــن نظر
نــزدیــک کنیم کــه اگــه د ههــا دلیل
ب ــرای دوری و تـفــرقــه وج ــود داره
صدها دلیل برای آشتی و مهربانی
وباهمبودنهست.
بهترین ذخیره برای اون دنیا؟

از بـ ـهـ ـت ــری ــن و زی ـ ـبـ ــاتـ ــریـ ـ ِـن
صحبتها؟

همون کهخدابااونهمهعظمت،
مشــأن مخلوقش
خ ــودش رو هـ 
مـ یکـنــه ،آدم تعجب مـ یکـنــه .به
ذات بینیاز با مخلوقش اینگونه
با شفقت و حتی اصرار (میترسم
بگم الـتـمــاس) صحبت از توجه
بکنه.
پـ ــس ب ـه ـتــریــن ع ـش ــق هـمـیــن
عشق خداست؟

در مقولهعشقشایدادعایگزافی
باشه تا به اون مرحله برسم ،ولی
عجیب اینجاست قبل از اینکه
عاشق خــدا باشیم ،خداست که
عاشقماست.
ال ـب ـتــه ن ــه ک ــه ب ـ ــرای خـ ــدا ک ــاری
صورتبده.

تمرین مهرورزی در این دنیا.
بهترین منظره برای تماشا؟

ـت ال ـه ـیــه در ه ــر اقلیمی
طـبـیـعـ ِ
کــه هستین مناظر دلانـگـیــز که
مـخـلــوق تـغـیـیــرش نــداد هبــاشــه
و طـبـیـعــت خـ ــدا بــاشــه بهترین
چشماندازه.
از بهترین مناظر هم که ایران کم
نداره.

الـ ـحـ ـم ــد ...ه ـمــه جـ ــور اق ـل ـیــم و
چشمانداز داری ــم .از دیــدن هیچ
منظرهطبیعیملولنشدموواقعا
لذتبردم.
بهترین الهامبخش؟

میگیم قــرآن شاید تـکــراری بشه
لب ـیــت
ولـ ــی هــم ــون ق ـ ــرآن و اه ـ 
هستن.
حافظ هــم میگه هرچه کــرده از

نه ــا و
بــل ــه م ـی ـگــه بـ ـ ــرای انـ ـس ــا 
درخدمتانسانهاباش.

دولت قرآن بوده.

بله قرآن و اهلبیت.
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بهترین ارزش؟

اخالقمداریه .آزادگی و حریت.
بهترین فصل مشترک؟

آزادگــی ،بزرگترین ارزش مشترک
بینانسانهاست.
بهترین خدمت به انسانها چه
کاریه؟

هــم عـمــران و آبــادانــی زمینی هم
سرمایهگذاری بــرای عالم آخــرت،
توأمان.
بهترین سال؟

نش ـ ـ ــاءا ...ام ــامزم ــان
ســالــی کــه ا 
ظهور کنه.
بهترین شهر برای زندگی؟

همونیه که در متون عرفانیمون
خ ــون ــدی ــم ش ـی ـخــی(ابــوس ـع ـیــد
ابوالخیر ) میخواست وعظ کنه،
جمعیت زی ــاد ب ــود .کـســی گفت
هرکی یه قدم جلو بیاد تا جا برای
مــردم باز بشه .شیخ فرمود همه
حرف من همین بود.
پس نتیجهگیری شما؟

آد مهــا ازیــن موقعیتی که هستن
یکقدمجلوتر برن.
بهترین ثروت و دارندگی؟

خانواده صالح اعم از پدر،مادر ،زن
و فرزند.
بهترین سرمایه؟

فرزندصالح.
بهترین سفر بــه کجا؟ بهترین
مقصد؟

کربال.
م ــن دل ک ــرب ــا م ــون ــدن نـ ــدارم
بیشتر نجفگرا هستم.

من نجف رو ترجیحمیدم ،بعد قم.
اونـ ــایـ ــی کـ ــه سـ ــامـ ــراء اق ــام ــت
داشتن میگن جای بینظریه.

الـ ـبـ ـت ــه ،ه ــرچــن ــد مـ ــن نــج ــف رو
درککردم.
بهترین افتخار؟

گـ ــزنـ ــدی در زنـ ــدگـ ــی بـ ــه کـســی
نرسوندهباشه.
بهترین زنــدگــی رو قــرآن میگه:

ابتالئات الهیه یعنی آزمونهایی
کــه انـســان م ـیدونــه خــداونــد سر
راهش قرار داده.
بهترین پدیده؟

تولد یک انسان ،یک نوزاد.
بهترین امید؟

فرج،انتظار فرج.
بهترین هدف؟

بهترین جستوجو؟

سفر ،سفر .من عاشق سفرم.
به من میگفتن مارکوپولو.

یگــن
بـ ــه مـ ــن هـ ــم دوس ـ ـتـ ــان م ـ 
مارکوپولو.

حیات طیبه .چهجوره؟

حـیــاتـیــه کــه ش ــال ــودهاش
ب ــر اعـ ـتـ ـق ــادات دیـنــی
تــوأم با مـهــرورزی به
انسانهاست.
ایـ ـ ـ ـنط ـ ـ ــور کــه
باشه؟

در زنـ ــدگـ ــی بـ ــه جــز
شـ ـ ـ ــادی و زیـ ـب ــای ــی
نخواهددید.

از سر محبتباشه آنچهبر خودروا
نمیدونیمبر دیگرانرواندونیم.
بهترینمقاومتدر برابر؟

نهــا
کـســانــی کــه م ـ یخــوان انـســا 
رو ب ــه غ ـیــر خـ ــدا سـ ــوق بــدهـنــد
تحت تسلط خودشون دربیارن
کــه شــدیــدا در ایــن دنـیــا باهاش
مواجهایم.
بهترینیارانهمادی؟

رونق اقتصادی ،برابری فرصتها
ورفعتبعیض.
ومعنوی؟

خــدا که دائــم داره یــارانــه میده ما
غافلیم .ب ــارون رحـمــت الـهــی در
بارشه.
ب ـه ـتــریــن ن ـگــره مـثـبــت دربـ ــاره
کرونا؟

ک ــرون ــا ت ـجــربــه خـیـلــی خــوبــی
بــرای بشر بــود .بــا وجــود
ت ـ ـل ـ ـخ ـ ـ یهـ ــاش ان ـ ـگـ ــار
نهــا شــد که
پــس از قــر 
واقعا با حقیقت مرگ
روبهرو بشیم و در نگاه و
رفتارمون تجدید نظرکنیم
متاسفانه خیلیها هم تغییری
نکردن.
بهترین تعطیلی؟

درعـ ــالـ ــم ح ـق ـی ـقــت ک ــه تعطیلی
نیست...
قراردادیه دیگه.

کار ضــروری تعطیلی نــداره ،بهش
معتقدنیستم.گرچهکارهامجوری
نبوده که حضور مستمر در سر کار
داشتهباشم ولــی همیشه کاری
برای انجام ،مطلبی برای نوشتن و
موضوعیبرایفکرکردنبوده.
بهترین نامآوری ،آوازه ،شهرت؟

بهترینش راستش گمنامیه ،در
شهرتخیلی آفتهست.
بــارهــاگ ـف ـت ـنــد چ ــرا ک ـتــاب چــاپ
نمیکنی ،گفتم پس از 40سالگی به

ما که از خدا نمیتونیم فراتر بریم.
ما به امید زندهایم.
بهترین لذت؟

دیدن شادی و کامروایی دیگران
منو به اوج میبره.
بهترین سرافرازی؟

ت ـ ـع ـ ـلـ ــق بـ ـ ــه ک ـ ـسـ ــی یـ ـ ــا چـ ـی ــزی
نداشتهباشه،خودشباشه.
بهترین وام؟

آمــوز ههــایــی کــه از اس ـتــادامــون،
اس ـ ـ ـتـ ـ ــادان از م ـ ـ ــردم ع ـ ـ ــادی و
ته ــای ــی کـ ــه از زن ــدگ ــی
حـ ـکـ ـمـ ـ 
میآموزیم.
بهترین موفقیت و پیروزی؟

رضای خدا .البته خیلی توفیقهای
ظ ــاه ــری و َمـ ـج ــازی ه ـســت ولــی
اونکهپسندخداستُ ،
درسته.
بهترین انگیزه؟

یهــدف
نخـلـقــت بـ 
ای ــن کــه جـهــا 
نیست و خدا بارها فرموده اینرو.
همین ب ـی ـهــوده ن ـبــودن هستی
بهترینانگیزهاستکهدر راستای
همون هدف قدم برداریم.
بهترین روزنــامــه فــراتــر از نــام و

چنین دالیلی.

مــن ه ــم؛ دخ ـتــرم انـتـقــاد میکنه
چــرا کتاب چــاپ نمیکنی ،میگم
س ــرم رو بـ ــذارم زم ـیــن نــاشــر زیــاد
پیدامیشه،دیرنمیشه.

اونــی ای ــدهآل منه که منتسب به
جناحها نباشه و همه گرایشها
و تفکرها رو در بربگیره و پوشش
ب ـ ــده .انـ ـتـ ـق ــادات ــش دلــس ــوزان ــه
و س ـ ــازن ـ ــده بـ ــاشـ ــه و ق ـصــدش
آگاهیبخشی باشه به عموم نه از
سر منافع حزبی و ...
ِ

بهترین دارایی؟

بینیازی .میگه :ترک آرزوکردم رنج
هستیآسانشد.
ب ـه ـتــریــن پـیـشـگــویــی
شما؟

مــن همیشه سفر گ ــذرا بــه کربال
داش ـتــم و نـجــف رو ب ــرای اقــامــت
بــرگــزیــدهام .نمیشه زیــاد در کربال
تاب آورد.

پیروزی حق بر باطل.
خداگفته!

بهترین غذای روح؟

برای من ،شعره دیگه.
بهترین اشتباه؟

من فکر میکنم تردید در پذیرش
خیلی از اص ــول و مبانی اســت.
چشم و گــوش بسته نپذیریم.
اگـ ــه ق ـ ــراره اش ـت ـبــاهــی کـنـیــم در
همین تردیدها باشه تا منجر به
تحقیق و مطالعه بیشتر بشه.

بهترین بــرنــام ـهو بــرنــامـهریــزی

برای؟
ای ـ ـ ـ ـ ــن رو ک ــه

بنـ ـظ ــران و
اه ــال ــی خ ـ ــرد ،ص ــاحـ ـ 
متخصصان امــر برنامه بــریــزن و
فـقــط ب ــرای ب ـیــان ک ــاری نـبــاشــه و
باری به هرجهت بخوان یه رویهای
رو تعریف بکنن .ابـتــدا هدفها
مشخص بـشــه و در رس ـیــدن به
نهــا و تبیین راهکارها کسانی
او 
ب ــاش ــن ک ــه اهـ ــل ن ـظــر ب ــاش ــن که
اینهم از آفــات روزگــار ماست که
از وجود حرفهایها و کارشناسها
کــه دق ـیــق بــدونــن چــه بــایــد کــرد،
محرومهستیم.
بهترینتشویق؟

شعرم خوندهبشه و پسندخاطر
قراربگیره.

و در ای ــن ب ــاره وقـتــی بــه یقین
میرسیم؟

لذتشخیلیبشتره.

بهترین روز برای شما؟

روزی که از این عالم برم و دوبــاره
م ـ ــادرم رو ب ـب ـی ـنــم؛ بــازگ ـشــت به
آغوش مادر.

بهترین مخالفت؟

ان ـت ـقــاد خ ـیــرخــواهــانــه .از سر
عداوتنباشه.
بهترین تالش؟

حاال که حرفش شد روی سنگ

نقش مامون در سریال والیت عشق دو ویژگی دارد؛ اوال در ابعاد تاریخی ،
مذهبی.مذهبی و واقعیات مرتبط با تصمیمات و اقدامات او در مقطع زمانی
 10ساله از سال  193تا  203هجری که مورد بحث این مجموعه است،اشاره
به واقعیتهای زیادی در خصوص زندگی و شهادت امام هشتم (ع) دارد
که پرداختن به آن درخور تامل و بسیار بااهمیت است .دوم به موازات این
مسالهارزشهاینمایشیودراماتیکنهفتهدر ایننقشاستکهحکایت
بالقوه تناقضات و دوپارگیهای درونی و روحی و روانی مامون دارد و همگی
آنها دستمایههای ارزشمندی را در اختیار بازیگر میگذارد (صفحه) 10

اولتیماتوم طالبان
برای نابودی آ ثار باستانی
یکمنبعنزدیکبهگروهطالبانگفت:نیروهایطالباندوسوممجسمههای
تاریخی موجود در افغانستان از جمله دو مجسمه بزرگ بودا در بامیان را
منهدم کردهاند .وی که خواست نامش فاش نشود به خبرنگار ایرنا گفت:
تالش برای نابودی باقیمانده مجسمهها نیز ادامه دارد و احتماال تا سه روز
آینده انجام خواهد شد.طالبان برای نابودی دو مجسمه بزرگ بودا در بامیان
از مواد منفجره ،راکت و آر پی جی استفاده کرده است ( .صفحه یک )

نهجالبالغه

قناعت مالی است که پایان نمیپذیرد.

نشانها؟

بهترین مشکل؟

نظر محمد صادقی  درباره نقش مامون

رئیس اداره راه و تــرابــری شهرستان ری اعــام کــرد :بــا توجه به
افزایش حجم سفرهای نــوروزی در اواخــر مــاه جــاری باند غربی
آزادراه تهران  -قم از  23اسفند گشوده میشود ( .صفحه ) 13

مملکت؟

دوران هشت سال دفاع مقدس
تهــا،
بــاوجــود اون هـمــه شـهــاد 
بهــا ...یــه ان ــرژی متراکمی
تـخــریـ 
در جامعه وج ــودداش ــت ک ــه...از
عجایبه.
بهترینانتقاد؟

اینکه از مواهب خلقت که خدا
برای بشر مهیاکرده بهترین بهره
رو ببره و برگردیم به خود خدا.

 14اسفند

بازگشایی باند غربی آزاد راه
تهران  -قم

حکمت :475

شیراز

ب ـه ـتــریــن م ـق ـطــع تــار ی ـخــی ایــن

نماینده ولیفقیه در استانهای خراسان (1394ش)

چ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاپ :چـ ـ ــاپـ ـ ــخـ ـ ــــ ـ ــانـ ـ ــه روزنـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـ ــه جـ ـ ــامجـ ـ ــم

همدان

کاشبه آغوشمادرمبرگردم

منطق در دانشگاه تهران (1388ش)
درگذشت آیتا ...عباس واعظ طبسی

ط عم ــوم ـ ــی22262142 :
رواب 

قم

گفتوگو با افشین اعال  ،شاعر و نویسنده

بای بسما...

(1357ش)
درگذشت محمد خوانساری ،استاد برجسته فلسفه و

ام ـ ــور مشترکین 44202930 :سازمان آگهـ ـ ـیها49105000 :
شماره پیامک300011240 :

اذان صبح (فردا) 5/06 :طلوع خورشید(فردا)6/29 :

تأسیس کمیته امداد به دستور امام خمینی (ره)

ســازم ــانشهرستانه ــا 45897:کدپسـتی1911618413:

info@jamejamdaily.ir

وضعیت
آب و هـ ـ ــوای
امروز

درگذشت دکترمحمد مصدق (1345ش)

تلف ـ ـ ــن 021-23004000 :دورنگ ـ ــ ــار تحریر یـ ـ ــه22226252 :

پست الكترونیكی:

شمس من کی میرسد؟ من راه را گمکردهام

روز احسان و نیکوکاری

تهران ،بلوار میرداماد ،جنب مسجد الغدیر ،شماره 129

شاپا3637-ISSN1735 :

علیرضا بدیع
واحه:
بازهم تسبیح بسم ا ...را گمکردهام

امروز در تاریخ:

قبرتون چی میخواین بنویسن؟

همون آیــه قــرآن رو وصیتکردم
َ َ ُ
بنویسنَ :ر َد ْدن ُاه ِإلی أ ّ ِم ِه.
این توی سوره قصصه.

خواستم این رو روی سنگ قبرم
بنویسن.
اتفاقی که دوست داریــن بیفته
اون هم زود؟

خیلی چیزها .آرزوهــای زیادی دارم
کهدلممیخوادبهشونبرسم.
یبــیــنــی ــن ن ـم ـیشــه
وق ـ ـتـ ــی مــ 
بهشون رسید؟

حتماحکمتیهست.
دوس ـ ـتـ ــی کـ ــه دوسـ ـ ـتداری ـ ــن
همیشه کنارش باشین؟

خانوادهام اعم از پدر،مادر ،خواهر،
برادر ،فرزند و ...
بهترین دعا برای دوست؟

عاقبتبهخیری.
یت ــون
ب ـه ـتــریــن انـ ـس ــان زن ــدگــ 
چ ـ ـ ـهویـ ـ ــژ گـ ـ ــی خـ ـ ــاصـ ـ ــی داره ی ــا
بایدداشتهباشه؟

دیــدنــش ان ـســان رو بــه ی ــاد خــدا
بندازه.
بــرای مخلصتون استادطاهره
ص ـفــارزاده بــودنــد و حــاجآقــا الطافی
نشاط که معجزه خدا بودند ...

م ــن هـ ــم؛ ک ـســی ک ــه ب ــا دیــدنــش
ی ــاد خ ــدا م ـیاف ـتــادم مـ ــادرم بــود.
حضرتاماموخانمالهیقمشهای
که یادآور انوار الهی بودن.
بهترین پرسش؟

رمز و راز هستی.
بهترین بحران زندگی؟

بــا وج ــود همه مشکالت راهــش
رو تشخیص بده و از پیمودن راه
درستوانمونه.
بهترین واقعیت؟

خ ــود انــس ــان و خـلـقـتــش .ازی ــن
ملموستر.
بهترین حقیقت؟

رسیدن به خالق ...خودمون رو
که شناختیم و با خودمون زندگی
کردیم در مییابیم صاحب داریم
و باید به لقای اون برسیم.
بهترین مرگ؟

شهادت ،مرگ سرخ.
بهترین پایان؟

عروج از عالم خاک.
بهترین شرطش؟

بــا اون شــرط راضــیــه مرضیه هم
خ ــودش رضــایــت داشــتـ هبــاشــه
ه ــم ب ــدون ــه ک ــه خ ــداون ــد ازش
راضیه.

 15اسفند
پیام رهبر معظم انقالب
به کنگره حج
رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی به کنگره عظیم حج تاکید
کردند :دنیای اسالم نسیم بیداری اسالمی را بر چهره ملتهب و
رنجکشیده خود حس میکند.
موسم حج بار دیگر نمایشگاه عظیم خود را در پایگاه وحی و
نبوت برپا کرده و صحنه شگفتآور و شورانگیزی پدید آورده
اس ــت ....امــروز و در آینده ه ــزاران ابــزار تبلیغی به کــار افتاده
و خواهد افتاد که مسلمانان را از آینده درخشان نومید یا به
آیندهای که منطبق با نیات پلید خود آنان است ،ترغیب کنند.
ایــن جنگ فرهنگی و روان ــی از آغــاز دوران استعمار تاکنون
کاریترین ابــزار غرب در سلطهگریاش بر کشورهای اسالمی
بوده است ( صفحات  1و ) 2

کار خیر پزشکان ایرانی مقیم آلمان
یک استاد و متخصص ایرانی مقیم آلمان به جامجم گفت :طی دو هفته اخیر که
در ایران حضور دارد بیماران کمبضاعت را رایگان مداوا خواهد کرد.
پروفسور نعمتی که در راس یک گــروه از متخصصان و پزشکان ایرانی و آلمانی
ب ــرای درمـ ــان م ـجــروحــان جـنــگ تحمیلی و ب ـی ـمــاران کــم بـضــاعــت بــه ایـ ــران سفر
کرد هاست،تاکیدکرد:اگر چهاکنونقابلیتپزشکانومتخصصانداخلیقابلتقدیر
است اما این گروه هم به ایران آمدهاند تا در کار درمان سهیم شوند ( صفحه) 13

توصیه آیتا ...هاشمی رفسنجانی به کمیته امداد امام خمینی (ره)
آیتا ...هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته در دیدار مسووالن و اعضای شورای مرکزی کمیته امداد گفت :کمیته امداد
به عنوان نهادی خدمتگزار و دارای تجربههای ارزنده باید در طرح فقرزدایی نقش مهمی داشته باشد.
ایشان به موفقیتهای این نهاد در امدادرسانی به محرومان اشاره کرد و گفت :با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقالب وظیفه شرعی و قانونی همه
نهادهای نظام است که برای برخورداری همه افراد از حداقل حقوق زندگی و معیشت تالش کنند.

