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خودنویس

یک :پسر جوانی روی
مـبـلــی ک ـنــار یـکــی ســن و
س ـ ـ ــالدارت ـ ـ ــر نـشـس ـتــه
است .ناگهان از جیبش
حامد عسکری
شاعر و نویسنده

یک نخ سیگار در میآورد
و مردد روشنش میکند .
م ـ ـ ــرد م ـ ـسـ ــن ک ـ ــه حـ ــاال
میفهمیم پ ــدر پسرک

است ،ناراحت میشود .پس گردنی میزند  .همه
میخندند و ویدئو قطع میشود.
دو  :مادری با لباس توی خانه روی مبل نشسته و
توی گوشی تلفنهمراهش مشغول است  .دختر
بیرون قاب مثال دارد برای دوستش پیغام صوتی
میفرستد« :عسل ،من یک ست آرایــش خریدم
هشت میلیون تومن» و مــادر سرش باال میآید .
توی ویدئو میفهمی کارت حقوق مادر دست بچه
بــوده و ایــن کــار را ک ــرده .مــادر آتشی شــده میآید
بــه سمت دورب ـیــن بــه اع ـتــراض  .دختر میخندد.
مادر حرص میخورد و داد میزند .دختر یک کلمه
میگوید و ویدئو تمام میشود.
ســه :خوانندهای یــک قطعه موسیقی خوانده پر
از فحش و حرف رکیک و علنی بسیار مستهجن.
دوربین روشن است .پسر موسیقی را پلی کرده و
بیهوا از مادرش که کنارش نشسته فیلم میگیرد.
مادر فحش میشنود  .به هم میریزد .داد میزند .
ویدئو قطع میشود.
چهار :قاب خالی است .مادر گوشه زمین نشسته
روی صندلی و دارد بافتنی میبافد .پسر با حداقل
لباس زیر آمده که برود بیرون  .مادر میگوید کجا
و جواب میگیرد«:دارم با رفقام میرم مهمونی .تم
مهمونی این شکلیه ».مادر توی صورتش میزند.
حرص میخورد .دونفر پشت دوربین میخندند .
همه اینها را که شنیدید هزارتایش توی مجازی پر
است  .اسم کوفتیاش را هم گذاشتهاند چالش.
چالش کوفت و زهــرمــار .چالشی که پــدر و مــادر را
ســوژه کنی و در بدترین حالت روحـ یشــان ازشــان
فیلم بگیری و بریزی توی لجنزار مجازی .توهین و
تحقیر پــدر مــادر و رساندن آنها به نقطه جــوش و
خندیدن به خشمشان همه هم زیر اسم مزخرفتر
آب مـ یخــورد و چــه آشــی بــرایـمــان پختهاند .پــدر و
مادری که توی تمام مدت خم به ابرو نیاوردهاند تا
چرخ زندگی بچرخد و کم و کسری به چشم اینها
نیاید .حاال در مقیاس زیادی ازشان ویدئو گرفته و
کیف میکند که حرصشان را درآورده و اسمش را
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کافه
میرداماد

صدام خود شیطان بود
احســاس میکردنــد و میکننــد بــا مــا فــرق دارد .بــا
محمــدی همصحبــت شــدم تــا از تجربــه ایــن دیدار
برایمان بگوید.

با اطفال میجنگم

فریب نخوردیم

«او مقابــل رســانهها گفت کــه تصمیــم دارد مــا را به
فرانســه بفرســتد و از آنجــا تحویــل ایــران دهــد .مــا
آنجا بود که تازه فهمیدیم چه اتفاقــی دارد ،میافتد.
حــس بســیار بــدی دا شــتیم .احســاس حقــارت
میکردیم که چرا اصال بــه دیدن ایــن دیکتاتور ظالم
آمدهایــم .س ـنمان کــم بــود امــا دلمــان میگفــت
نبایــد زیــر بــار ایــن خواســته برویــم و راهی فرانســه
شــویم .دلمان نمیخواســت بــا دیگر اســرا ر وبهرو
شــویم ،احســاس میکرد یــم تحقیــر شــد هایم .از
کاخ صــدام مــا را بــه اداره اســتخبارات بردنــد .آنجــا
بــود کــه مــا تصمیــم گرفتیــم اعتصــاب غــذا کنیــم.
گفتیــم بایــد مــا را بــه اردوگاه برگردانیــد و هــر زمــان
دیگر اســرا آزاد شــدند ،ما را هــم آزاد کنیــد .صدام در
عملیــات بیتالمقــدس شکســت خــورده بــود و
میخواســت هر طــور شــده ،آن را جبــران کنــد و نظر
سیاســتمداران و مــردم جهــان را بــه ســمت خــود
جلب کند .او میخواســت ما را به فرانســه بفرســتد
کــه مقــر منافقیــن بــود .او تصــور میکــرد مــا اگــر بــه
فرانســه برســیم ،تحتتاثیر افکار منافقیــن به آنها

دسـ ـتـ ـگـ ـی ــری صـ ـ ـ ــدام تـ ــوسـ ــط ن ــی ــروه ــای
آمریکایی(2002م)

نهجالبالغه

ســختترين گنــاه ،گناهى اســت کــه گناهکار
حقيرش شمارد.

مقطع
حساسکنونی

ملحق میشــویم یا از فرانسه درخواست پناهندگی
میکنیــم .حتی اگر یــک یا دو نفــر از ما چنیــن رفتاری
میکــرد ،صــدام پیــروز معرکــه بــود .امــا خــدا بــه مــا
کمک کــرد و ما فر یــب نخوردیم .آنقدر بــه اعتصاب
غذایمــان ادامه دادیــم که صدام شکســت خورد و
ما را دوباره به اردوگاه برگرداند».

شیطان مجسم بود

«خبــر حملــه آمر یــکا بــه عــراق را مثــل بقیــه ایرانیها
شــنیدم ،ما هــم باخبر شــدیم کــه صــدام از بغــداد و
کاخش آواره شــده و این را هم شــنیدم کــه با خواری
دســتگیر شــده .همــه ایــن اخبــار را مــا هــم دنبــال
میکردیم .ســالها اسارت و ســختیهایی که در این
ســالها دیدیــم ،کینــه و نفــرت از صــدام را در دل مــا
تبدیل به زخم کرده بود .یادم هســت با همســرم به
مکه مشرف شــده بودیم .روزی که به جمرات رفتیم
تــا بــه شــیطان ســنگ بزنیــم ،خبــر اعــدام صــدام را
شــنیدیم .درســت در روزی که من به شیطان سنگ
میزدم ،او اعدام شــد .گر یــه میکردم و ســنگ پرتاب
میکردم .صدام برای من تجســم شــیطان بزرگ بود.
چنیــن روزهایــی را هرگــز از یــاد نمیبریم .چطــور یک
آدم بــا خودخواهی و ظلمی کــه در درون قلبش دارد،
جوانهــای ایــران را شــهید کــرد و شــهرهای آبــاد را
ویران نمود» .

دیدار  23نفر با شهید سردار سلیمانی

احمدعلی بهترین دوستم بود

مــا آدمهــای گمنامی بودیــم تا اینکــه آقای
یوس ـفزاده کتــاب  23نفــر را نوشــت .بعــد
از آن درباره ما مســتندی ســاخته شــد و به
برنامه ماهعســل دعــوت شــدیم و بعد آن
هــم فیلــم ســینمایی براســاس ایــن کتاب
نوشــته شــد .روزی به پشــت صحنــه فیلم
 23نفــر دعوت شــده بودیــم که خبر رســید
سردار سلیمانی برای افتتاح فیلم آمدهاند.
چقدر ایشــان در حــق ما لطــف کرد ،مــا را در
آغوش گرفت و جملهای گفت که نمیدانم الیق آن هســتیم یا نه .این شــهید بزرگــوار گفت« :باید
پیراهن این  23نفــر را هر روز به تنمــان بمالیم تا راه و روش دفاع از کشــور را یاد بگیر یــم »...آن روز
احساس کردیم سردار سلیمانی پدر ماست .اما ایشان را هم از ما گرفتند و شهید کردند.

من امروز یکی از بهترین دوســتانم را از دست دادم .احمدعلی اهل رفســنجان بود و در همه سالهای
اســارت مثل یک برادر بزرگتر حواســش به مــن بود .یادم هســت بعد از ماجــرای مالقات با صــدام ،روز
بــه روز رفتار نگهبانــان اردوگاه با ما بدتر میشــد .یک روز رســانهها و دوربینهــا را آوردند و مــا را بردند تا
در فضــای بــاز اردوگاه والیبال بــازی کنیم .اما ما درســت بــازی نمیکردیم .تــوپ را پــرت میکردیم ،گاهی
میخورد بــه دیوار و گاهــی میافتاد روی پش ـتبام .آن روز احمدعلی در تیم والیبال نبود .شــب که شــد
ما را بردند داخل محوطه و خیلی کتکمان زدند .وقتی دوباره برگشــتیم داخل
احمدعلی آمد کنارم نشست و با لهجه آذری هی از من میپرسید ابوالفضل؛
کتک کــه میزدنــد ،خیلــی درد داشــت؟ انــگار میخواســت با این ســواالت
دردی که مــا احســاس میکنیــم را حس کنــد! بعــد از آزادی چند بــاری ما
دور هــم جمــع شــدیم امــا احمدعلی کــه کلیههایش مشــکل داشــت
فقط دوبار آمد .نمیتوانســت ،حالش خوب نبــود و من امروز
داغدار یکی از بهترین دوستانم هستم.

ابوالفضل محمدی

چالش ،بازی کثیفی است که معلوم نیست از کجا

تهران

اردبیل

اراک

اصفهان

بندرعباس

و این مالقــات را پوشــش میدادنــد .او به رســانهها
گفــت کــه ایرانیهــا اطفــال و بچههــا را بــه جبهــه
میفرستند و من با اینها میجنگم».

بازیگر (1393ش)

حکمت :477

بجنورد

دیروز دوســتان قدیمی کــه به  23نفر شــهرت دارند،
حــال و روز خوبــی نداشــتند .وقتــی بــه یوس ـفزاده
نویســنده کتاب  23نفــر تلفن کردم؛ گفت« :ســه نفر
از ما کم شــده اســت .امــروز احمدعلــی حســینی را از
دســت دادیــم .قلبــش ایســتاد و تمــام ».ابوالفضل
محمدی اهل زنجان و ســاکن این شهر هم با بغض
صحبــت میکنــد .او هــم میگویــد احمدعلــی یکی از
بهترین دوستانم بود که از دستش دادیم .مدتها
بود کــه دیالیز میشــد و امــروز بر اثــر ایســت قلبی از
دنیا رفت .قبلتر هم سید عباس سعادت و محمد
صالحی را از دست داده بودیم .حاال شدهایم  20نفر !
محمــدی دربــاره مالقاتشــان بــا صــدام میگویــد:
«صــدام وقتــی شــنیده بــود  23نوجــوان ایرانــی بــه
اســارت عراقیها درآمدهاند ،خیلی خوشــحال شــده
بــود ،گویــا تصمیــم داشــت از ایــن موضــوع بــه نفــع
خــودش اســتفاده کــرده و تبلیغــات رســانهای راه
بینــدازد .یــک روز بــدون اینکــه بــه مــا بگوینــد قــرار
اســت مــا را کجــا ببرنــد ،ســوار ماشــینمان کردنــد و
بــه کاخــی بردنــد کــه بعــد متوجــه شــدیم کاخ صدام
اســت .از پچپچهــا متوجــه شــدیم قــرار اســت آدم
مهمــی را ببینیــم .اما راســتش من تــا آن زمــان حتی
یک عکس هم از صــدام ندیده بــودم و هیچ تصوری
از او نداشــتم .بعــد از مدتــی بــا دخترش آمــد .لبخند
به لــب داشــت و تالش میکــرد با مــا مهربان باشــد.
نمایندگانــی از همــه رســانههای جهــان آمــده بودند

درگ ـ ـ ــذش ـ ـ ــت انـ ـ ــوشـ ـ ــیـ ـ ــروان ارج ـ ــم ـ ــن ـ ــد ؛

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

ساری

یاد مــان ما نــده؛ دقیقــا
طاهره آشیانی
چهــره رو بــه زوالش ،ترســی
کــه در چشــمانش خا نــه
روزنامهنگار
کــرده بــود ،تحقیری کــه آرزو
داشــتیم ببینیــم و ...همــه
اینهــا را دیدیــم ،وقتــی تلویز یــون صــدام حســین را
نشان داد که در زیرزمین متروکهای به دام نیروهای
آمریکایی افتاده بود .ریشــش بلند بود و دیگر از آن
تکبر همیشــگی خبری نبــود ،یــک دیکتاتــور و ظالم
دیگر بــه دام افتاده بود .مردی که در شــهریور ســال
 58بــه ایــران حملــه کرد بــا ایــن تصور کــه ایــران را به
تملــک خــود درآورد ،ا مــا بــا مقابلــه و دفا عــی
هشتســاله رو ب ـهرو شــد .جوا نهــای ز یــادی را از
دســت دادیم .خانهها و شــهرهای آبادمــان را خراب
کرد ،مردان را به اسارت گرفت و زنان و بچهها را آواره
کــرد .هشــت ســال جنــگ بــرای ایــن کــه نس ـلهای
ز یــادی از ایرانیــان از صــدام حســین متنفــر شــوند،
کافی اســت .حاال او مرده باشــد یا زنده ،فرقی در این
حجم از نفرت نمیکند و معادالت را تغییر نمیدهد.
 17سال قبل در چنین روزی بود که جالل طالبانی که
وارد ایــران شــده بــود ،خبــر بازداشــت صــدام را برای
اولین بار به خبرنگار ایســنا گفت و فقط چند دقیقه
زمان الزم بود کــه این خبــر در صدر اخبار جهــان قرار
گیــرد .صــدام حســین بعــد از مدتهــا فــرار و مخفی
شــدن د ســتگیر شــد 23 .آذر مــاه ســال  82را مــا
ایرانیها هرگــز فراموش نخواهیم کــرد .همچنان که
ابوالفضــل محمــدی؛ یکــی از  23نوجوا نــی کــه بــه
اســارات عراقیها درآمدند ،فراموش نخواهد کرد .او
و دوســتانش از معدود اســرایی بودند که صدام را از
نزدیــک دیــده بودنــد و مســلما نفرتــی کــه آنهــا از او

(1328ش)

 23آذر سال  82صدامحسین دستگیر شد /عکس :رویترز

چالشهای هزار رنگ

زادروز ناصر حجازی ؛ بازیکن و مربی فوتبال

ط عم ــوم ـ ــی22262142 :
رواب 

کرمان

گفتوگو با ابوالفضل محمدی ،یکی از  23نفری
که صدام حسین را از نزدیک دیده بود

آهنگساز ( 1323ش)

ام ـ ــور مشترکین 44202930 :سازمان آگهـ ـ ـیها49105000 :

ز حرف نیک و بد خلق هر که شد خاموش
خالص میکند از طعن نیک و بد خود را

زادروز منوچهر چــش ـمآذر  ،موسیقیدان و

ســازم ــانشهرستانه ــا 45897:کدپسـتی1911618413:

info@jamejamdaily.ir

صائب تبریزی

امروز در تاریخ:

جوان اول از کجا
فهمید؟
در روزگاران قدیــم
دو جــوان کــه در حــال
ســفر بو د نــد بــه
کاروانســرایی رسیدند
و بــا یکدیگــر هماتــاق
امید مهدینژاد
شــدند .پــس از آنکــه
طنزنویس
ســا عتی ا ســتر ا حت
کردنــد و گــرد راه از تن
ســتردند ،جوان اول مبلغی پول از جیب خود
درآورد و بــه جــوان دوم داد و گفــت :بــرو از
صاحــب کاروانســرا مقــداری گوشــت بخــر تــا
امشــب آبگوشــت درســت کنیــم .جــوان دوم
گفت :من خیلی خســتهام ،بهتر است خودت
بروی .جوان اول نزد صاحب کاروانسرا رفت و
 300گرم گوشت خرید و به اتاق آورد و به جوان
دوم گفــت :بــرو مقــداری آب بیــاور و در داخل
دیــگ بریز و گوشــت را بههمــراه افزودنیهای
مجاز در آن بگذار تا بپزد.
جوان دوم گفت :من از آشپزی سررشته ندارم
و میترســم خراب شــود و بهتر اســت خودت
غــذا را بپــزی .جــوان اول آب آورد و ب ـه همــراه
افزودنیهای مجاز در دیگ ریخت و آبگوشت
را حاضــر کرد و وقتی حاضر شــد به جوان دوم
گفــت :بلنــد شــو ســفره را بینــداز و کاســه و
قاشــق و لیــوان و دوغ بیــاور تــا شــام بخوریم.
جــوان دوم گفــت :میترســم کاس ـهها و لیوان
از دستم بیفتد و بشــکند ،بهتر است خودت
زحمتش را بکشی.
جــوان اول خــودش ســفره را اندا خــت و
آبگوشــت را بر سر ســفره آورد و به جوان دوم
گفت :بفرما بخور .جوان دوم از جا برخاست و
ســر ســفره نشســت و گفت :واقعا میترســم
اگــر ایندفعه هــم اطاعت امر نکنم از دســتم
مکــدر بشــوی .ســپس بــرای خــود آبگوشــت
ریخــت و همچــون گاو خــورد .پــس از پایــان
شــام ،جوان اول رو به جــوان دوم کرد و گفت:
آ قــازاد های چیــزی هســتی؟ جــوان دوم کــه
نارا حــت شــده بــود ،گفــت :مــن شــخصی
خودســاخته و دانشبنیانم و به هرجا رسیدم
بهخا طــر همــت و تــاش خــودم ر ســیدم و
هی ـچگاه از نــام پــدرم خــرج نکــردم .تــو از کجــا
فهمیــدی؟ جــوان اول گفــت :هیچــی .بگیــر
بخــواب .به اینترتیب جوان اول و جوان دوم
خوابیدنــد تــا فــردا صبــح برخیزنــد و بــه ادامــه
سفر خود بپردازند.

گذاشته چالش.

مصر ؛ کاالهای اسرائیلی را تحریم کرد
حســنی مبــارک ،رئیسجمهــور مصــر اعــام کــرد :از اینپــس خریدوفــروش
کاالهای رژیم صهیونیستی در مصر ممنوع است.
روزنامــه االهــرام ،چــاپ مصــر در شــماره روز گذشــته خــود بــه نقــل از مبــارک
نوشــت :با توجــه بــه حمــات اخیــر رژ یــم صهیونیســتی علیه زنــان و کــودکان
بیگنــاه فلســطینی ،ملت مصــر مصمم شــد معامــات تجاری خــود را بــا رژیم
صهیونیســتی قطع کرده و دولــت مصر نیــز آن را مورد تأییــد و تأکید خــود قرار
میدهد .وی دربــاره تحریمهای تجاری اروپا و آمریکا اظهار کرد این مســأله نیاز
به مطالعه فراگیر و گذشت زمان دارد( .صفحه )13

گفتوگو با رضا سعیدی؛ بازیگر
چطور وارد دنیای بازیگری شــدید؟ از 11ســالگی (ســال  )50وارد حرفه بازیگری شدم .از همان
ابتدا خیلــی دوســت داشــتم هم ـهکاره ،هی ـچکاره باشــم .اینهم ـهکاره بــودن خیلــی جالب
بود .بعد که بزرگ شــدم دیدم بهتریــن روش برای همهکاره شــدن همین بازیگری اســت که
هرچند مدتی در قالب یک شــخصیت بتوانم زندگی کنم ،بنابراین از تئاتر شروع کردم ،چون
بازیگری سینما هنر گرانی است و بهراحتی نمیتوان وارد آن شد و معموال پارتی میخواهد.
شــما هم با پارتی وارد ســینما شــدید؟ نه! من اصال با پارتی وارد ســینما نشــدم .اولیــن بــازیام در فیلم زمزمه بــه کارگردانی
خسرو ملکان بود که در مشهد ساخته شد .البته چون فیلم خوبی نشد برای بازی در فیلم دوم خیلی انتظار کشیدم و
بعد نقش ابن زیاد در سریال والیت عشق را بازی کردم( .صفحه )10

بکام وقتی مربی تیم ملی بود
از اولیــن تجرب ـهات بگو و اینکــه آیــا از آن راضــی بــودی؟ کاپیتان تیــم ملــی و آن تیم ملی
انگلیــس شــدن بــرای هــر فــردی عالــی اســت .اینیــک موقعیــت ویــژه و اســتثنایی در
زندگی هر فــردی اســت .مطمئنا من هــم در این مورد اســتثنا نیســتم .برایــم هم جالب
بود اینیــک فرصــت فراموشنشــدنی در فوتبــال بود .بــازی کــردن در تیم ملــی فوتبال
چیزی اســت که هر فــردی غالبا بــه آن فکر میکنــد و این شــاید یک هدف بــزرگ برای هر
فوتبالیستی باشــد؛ بازی کردن در مقابل تماشــاگران و هواداران بازی برای کشور آنهم
یک کشور فوتبال دوســت .این امر واقعا جالب اســت اما یک رؤیا هم نیست .اینطور
نیســت که بگویم رســیدن بــه تیــم ملــی و کاپیتانی یــک رویای دســتنیافتنی اســت....
من نمیخواهــم مثــل کاپیتانهــای دیگــر حــرکات معمولی داشــته باشــم مثــل برایان
رابون درگذشــته یا ریو کین و تونی آدامــز در حال .آنهــا فقط در چارچــوب و قالب حرکت
میکردند و چیزی خــارج از چارچوب کاپیتانها انجــام نمیدادند .فکر میکنــم اگر از این
چارچوب خارج شویم ،بهتر است( .صفحه )11

معرفی برگزیدههای شبکه جام جم
به مناســبت آغاز به کار چهارمین سال فعالیت شبکه جامجم
اولین جشنواره این شبکه در شــب والدت امام حسن مجتبی
(ع) برگــزار شــد .برخــی از برگز یــدگان ایــن شــبکه بــه انتخــاب
مخاطبــان عبارتنــد از بهتریــن مجر یــان :محمدرضــا شــریفینیا،
محمــود شــهریاری و محمدعلــی اینانلــو /بهتریــن ســریالهای
ایرانــی :امــام علــی (ع) ،والیــت عشــق و روزگار جوانــی  /بهتریــن
موســیقی ایرانی :محمــد اصفهانی ،علیرضــا افتخاری و شــادمهر
عقیلــی /بهتریــن گوینــدگان خبــر :مهنــاز شــیرازی ،فــؤاد بابان و
مازیار ناظمی /بهترین مجریان کودک :حسین رفیعی ،الهه رضایی و نگار استخر (صفحه یک)

قاچاق تراکتور
مدیرکل ماشینســازی و ســاخت تجهیزات وزارت صنایع اعالم کرد 4842 :دســتگاه
تراکتور کشــاورزی از آغاز سال تا  15آذر سال جاری درکشــور تولیدشده که نسبت به
مدت مشابه سال قبل  42درصد رشد داشته است.
اعوانی بابیان اینکه قیمت هر دستگاه تراکتور حدود  26میلیون ریال است،گفت:
باقیمــت مذکــور کــه تقریبا نصــف قیمــت آن در کشــورهای همســایه اســت ،بیش
از یکســوم تراکتورهــای تولیــدی به خــارج قاچاق میشــود.وی یکــی از علــل قاچاق
تراکتــور را عــدم شــمارهگذاری از ســوی دســتگاههای مســؤول دانســت و تصریــح
کــرد :بــه پیشــنهاد وزارت صنایــع و ســایر دســتگاههای ذیربــط در ســال  74طــرح
شمارهگذاری تراکتور و کمباین به تصویب رسید اما عملیاتی نشد (صفحه)4

