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روايتى از پهلوان محمد عليمردانى
 كه روزگارى با جهان پهلوان تختى تمرين مى كرده است

توسل از وسط گود زورخانه

«ابوالقاسم پاينده»
 18 مرداد سال 1363 درگذشت

سال هاى گمشده يك نويسنده

گفت و گو با محمد حسين نعمتى به بهانه سالروز درگذشت محمود درويش

ظلم ستيزى با شعر مدرن
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گفت وگو با نويسنده كتاب «سربلند» به بهانه سالروز شهادت شهيد حججى 

نوشتن براى شهيد آرزويم بودنوشتن براى شهيد آرزويم بودنوشتن براى شهيد آرزويم بود
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پنجشنبه  18 مرداد 1397
 26 ذى القعد   ه 1439 9 آگوست 2018  سال سى و يكم  شماره 8754 

مردم

پيشنهاد سفر

سه روستايى كه بد نيست قبل از مرگ آن ها را ببينيد!
برو به درك!

بــراى ما كه در شــهر زندگى مى كنيم، اقامت كردن در روســتا مثل 
ســفر به يك مكان ناشــناخته اســت و براى همين در حين ســبك 
سنگين كردن هايمان براى مسافرت، معموالً كفه ترازو به سمت راحتى 
هتل و امكانات شــهر سنگينى مى كند و ترجيح مى دهيم كه چشم به 
روى طبيعت بكر و صفاى روستاها ببنديم. اين بار در پيشنهاد سفر قصد 
داريم روستاهايى ديدن را به شما معرفى كنيم كه به قول معروف بهتر 

است قبل از مرگ سرى به آن ها بزنيد. 

 فيلبند؛ درميان ابرها
روســتاى فيلبند يا همان بام شــرقى مازندران، مرتفع ترين روستاى 
ييالقى حوزه مركزى اين اســتان شمال كشورمان است. نام اين ييالق 
در اصل فلبند است. فل در گويش مازندرانى به معناى خستگى و بند 
هم به معناى بند آمدن و نتوانســتن است. علت اين نام گذارى به دليل 
ارتفاع باالى اين ييالق و كمرگاه هاى تندى اســت كــه عبور از آن را 
دشوار مى كرده است؛ اما چيزى كه اين روستا را خيلى معروف كرده و 
سر زبان ها انداخته است، آب و هواى عجيب آن است. چون به گونه اى 
است كه پيش بينى هاى هواشناسى در مورد آن به هيچ وجه قابل اعتماد 
نيســت و امكان دارد در يك روز شاهد چندين پديده جوى باشيد كه 
هيچ ربطى بــه هم ديگر ندارند. آن هم تنها به فاصله چند ســاعت از 
هم ديگر. يعنى ممكن اســت هم بــرف بيايد، هم باران و هم پرتوهاى 
درخشــان آفتاب تابان را به تماشــا بنشينيد. فيلبند روستاى مرتفعى 
اســت و حدود2700 متر از سطح دريا باالتر. اين روستا در واقع بر فراز 
ابرها قرار دارد، طورى كــه اغلب روزها ابرها مثل دريايى آبى و آرام تا 
بى كرانه ها چشــم را مى نوازد و خيره مى كند، اما زمانى هم كه ابر و مه 
وجود نداشــته باشد و هوا به طور كامل صاف و آفتابى باشد، مى توان از 
اين روستا كه در بلندترين نقطه منطقه است به تماشاى مناظر اطراف 

پرداخت كه در نوع خود بسيار لذت بخش است. 
براى رسيدن به روستاى فيلبند مسير 25 كيلومترى حد فاصل آمل- 
هراز را در پيش بگيريد، پس از آنكه از روســتاى ســنگچال گذشتيد، 
مى توانيد چشم انداز خيره كننده، روستاى فيلبند را مقابل ديدگان خود 

ببينيد.

 َدَرك؛ در ميانه دريا و كوير
شايد تالقى بيابان و دريا باهم خيلى جور درنيايد و اصًال غير ممكن به 
نظر برسد، اما اين اتفاق در يكى از شرقى ترين نقاط ايران، يعنى روستاى 
َدَرك اتفاق افتاده اســت و اگر روزى گذرتان به اين منطقه بكر بيفتد، 
احتماالً يكى از تصاوير ناممكن طول زندگى تان را خواهيد. يعنى عبور 

شترها از كنار ساحل. 
مردمان َدَرك به گويش شــيرين بلوچى صحبت مى كنند و اين روستا 
با تالش مردم و مســئوالن ميراث فرهنگى هنوز بكرى، پاكى و زيبايى 
خود را حفظ كرده است. متأسفانه براى پيدا كردن درك بر روى نقشه، 
 Darak Beach يا ساحل درك Darak بايد نام آن را با واژه انگليسى
جست وجو كنيد و هنوز اين مكان زيبا با نام فارسى خود بر روى نقشه 
ثبت نشده است. اگر از سمت چابهار و كنارك به سمت روستاى درك 
راه بيفتيــد، با پالكاردهاى موقتى در كنار جاده مواجه مى شــويد كه 
شما را به ســوى زيباترين ساحل ايران فرا مى خواند. جاده اى كه خود 
جاذبه اى ديگر اســت و از ميان كوه هاى فرسايش يافته با نماهايى بكر 
عبور مى كند و مسير را براى مسافران جذاب و جذاب تر. در سربااليى 
فرعى ساحل كه از آن، رمل هاى شنى در كنار نخل ها و دريا پيداست،  
هيجان به اوج خود مى رسد و نفس از ديدن اين همه زيبايى بند مى آيد. 
يكى از موضوع هاى جالب ســاحل روســتاى درك، وجود تپه هايى از 
رمل ســفيد اســت كه به اعتقاد خيلى از اهالى براى دردهاى عضالنى 
و اســتخوانى خاصيت درمانى دارد. آن ها صبح زود و زمانى كه آفتاب 
مى تابد روى اين شن ها دراز مى كشند تا دردهاى پا و استخوانى خود را 
درمان كنند. از ديگر عجايب درك اين اســت كه اين جا در چند مترى 
دريا، مى توان آب شيرين يافت و اين امر موجب رويش جنگل و پوشش 
گياهى انواع درختان گرمسيرى شده است. در اين جا با حفر چاهى دو 
مترى مى توان به آبى شيرين و زالل رسيد كه ساكنان درك با استفاده 
از آن انواع هندوانه،  ذرت، نخل ها و... را كشــت و برداشت مى كنند. در 
كنار اين ها در اين روســتا انواع درختان چــش، كرت (انجير معابد) را 
نيز خواهيد ديد. به دليل بكر و كوچك بودن آبادى درك و ناشــناخته 
بــودن آن، ميهمانخانه و هتلى براى اقامت در آن وجود ندارد. از طرفى 
درك آن قدر زيباســت كه نمى توان از يك شب اقامت در ساحل آن و 
ديدن غروب و شــب هاى پرستاره آن گذشت. پس مى توانيد در ساحل 
يا آالچيق هايى كه كمى دورتر از ســاحل ساخته شده اند چادر بزنيد. 
بر خالف تصورى كه در مورد سيستان و بلوچستان و ناامن بودن شهرها 
و روستاهاى اين استان وجود دارد، درك يكى از امن ترين مكان ها براى 
مســافرت است. براى رســيدن به درك مى توانيد از دو مسير استفاده 
كنيد؛ يا از ســمت اســتان هرمزگان و شهر بندرعباس به سمت درك 
حركــت كنيد و با عبور از بندر ميناب و بندر جاســك خود را به اين 
روستا برسانيد. يا از سمت استان سيستان و بلوچستان به سمت چابهار 

و كنارك حركت كرده و راه روستاى زرآباد را در پيش بگيريد.

 آهار؛ دور از هياهوى پايتخت
شايد هيچ كس نتواند تصور كند كه جايى در نزديكى پايتخت شلوغ و 
پردود ايران روســتايى به اين زيبايى وجود داشته باشد. هار نام يكى از 
بزرگ ترين روســتاهاى منطقه رودبار قصران از توابع شميرانات تهران 
است كه طبيعتى فوق العاده و هوايى پاك و مطبوع دارد و بهترين مكان 
براى فرار از خســتگى هاى روزمره و دغدغه هاى شهرنشــينى به شمار 
مى رود. وجود باغ هاى وسيع و پربار سيب و آلبالو و... جلوه اى خاص به 
اين روستا بخشيده و حكايت از اين دارد كه اهالى اينجا اغلب كشاورز 

و باغدار هستند.
آهار حيات و زيبايى هايش را مديون دو رودخانه اى است كه در دو طرف 
آن جريان دارند. يكى از اين رودخانه ها «شكرآب» است و ديگرى پيش 
كنك. زيبايى هاى ســفر به آهار تنها به خود روستا محدود نمى شود؛ 
بلكه باغستانى باصفا با چند قنات و چشمه نيز در غرب آن وجود دارد. 
مى توانيد با پاى پياده از آهار به ســمت شكرآب حركت كنيد و با عبور 
از كوچه باغ هاى تماشــايى، لذت گشت و گذارتان را دو چندان كنيد. 
روستاى شكرآب و مسيرهاى غربى آن در گذشته محل سياحت و شكار 
پادشــاهان قاجار بوده كه در فصول مختلف ســال براى خوش گذرانى 
به شــكرآب مى آمدند. مسير آهار به شــكرآب جاده اى مال رو در كنار 
رودخانه اســت. امامزاده طاهر و زاهد، آتشگاه قصران وآبشار شكراب از 
ديگر جاذبه هاى ديدنى اين روستاســت. آهار در 23 كيلومترى شمال 
غرب محله گلندوك در لواســان قرار گرفته و از مركز تهران حدود 65 

كيلومتر و از فشم 13 كيلومتر فاصله دارد.

 چرخ زن سه ساله
«همه چيز از 3ســالگى ام در نيشابور شروع شد. 
من را براى چرخ زدن داخل گود مى گذاشــتند. 
پدرم هم كشــتى گير بــود، هم باســتانى كار. 
هم ايشون هم در 14سالگى لُنگ به كمرم بست. 
تا همين اآلن هم كه 85 ســال دارم، هيچ وقت 
ورزشــم ترك نشــده...». نگاهش به قاب چهره 
پدرش منحرف مى شــود. تصوير تمام ســاليان 
جوانــى در كنار قاب عكس پدر چرخ مى خورد. 
دوران ورزشى  براى محمد عليمردانى از عكسى 
كه كنار مرحوم تختى ايســتاده، آغاز مى شود و 
به عكسى كه گرد پيرى بر سر و رويش نشسته 
ختم مى شود؛ جايى كه پهلوان همه مدال هايش 

را به گردن آويخته.

 خدمتى كه سبب خير شد
انگشــت پهلــوان به ســمت چهــره غالمرضا 
تختــى مى چرخد: «تا كالس ششــم بيشــتر 
درس نخوانــدم. آن زمان ها كنار مدرســه مان 
مزارى بود كه آنجــا تمرين مى كرديم. بعدها با 
يكى از معلم ها بحثم شــد و براى همين ترك 
تحصيل كردم. همين شد كه از ترس تنبيه هاى 
بيشــتر پــدرم، بــراى خدمت ســربازى رفتم 
تهران و ايــن در حالى بود كه بــا مقدار كمى 
پول، مى توانســتم معافيت بگيرم. خبر نداشتم 
كه قرار اســت بزرگ ترين اتفاقات زندگى ام در 
هميــن ســربازى رقم بخــورد. در همان مدت 
بود كه گذرم به باشــگاه فوالد افتاد و هر شب 
حدود دو ساعت با مرحوم تختى كشتى تمرين 
مى كرديم. در همان باشــگاه هم بود كه خيلى 
چيزها از حبيــب اهللا بلور، مرحوم ســيف پور، 
عبــاس زندى، محمود نامجــو و خيلى از افراد 
برجسته و سرشناس آن دوران ياد گرفتم.» گذر 
محمد عليمردانى بعد از اتمام دوره سربازى، به 
كار دفترى در شهردارى تهران مى افتد و ورزش 
را هم كنار كارش پيش مى بــرد: «در آن زمان 
چندين مسابقه در رشته كشتى آزاد انجام دادم، 
ولى بعد از مدتى فهميدم حق مرا در اين رشته 
مى خورند و دليلشان اين است كه فكر مى كنند 
چون من شهرستانى هستم، اگر بروم مسابقات 
بين المللى، خــودم رو مى بازم. همان جا بود كه 
از اين رشــته خارج شــدم و رفتم سراغ ورزش 

زورخانه اى».

 درگيرى با شعبان بى مخ
به سراغ عكس بعدى مى رود؛ عكسى كه برايش 
تلخ آن سال هاســت و اشك را به  پر از خاطرات 
چشــمانش مى آورد: «كشــتى را كنار گذاشتم، 
ولى همچنان تهران مانــدم. اول رفتم زورخانه 
«شــعبون بى مخ»؛ زورخانه اى كه بعد از انقالب 
اسمش را به «شهيد فهميده» تغيير دادند. مدتى 
در باشگاه شعبان جعفرى ورزش مى كردم، ولى 
بعد از مدتى حركاتى بســيار زشت و نامتناسب 
با دين و شــرع از او ديدم و نتوانســتم جلوى 
خــودم را بگيرم. چون ورزش باســتانى ورزش 
مقدسى اســت كه بايد با وضو به داخل گودش 
وارد شد. به سمتش رفتم و اعتراض كردم، ولى 
طبق معمول رفتارش، تا جايى كه مى توانســت 
مــن را مورد توهين قرار داد و در آخر تهديد به 
قتــل كرد. من هم زمانى كه ديدم دين و ايمان 
توى اين باشگاه نيست، بيرون آمدن را بر ماندن 
ترجيح دادم. يادم هســت همان جا هم با حالتى 
ناراحت و غمگين رو به قبله ايســتادم و گفتم: 
«خدايا اگر حق با من نيست، به من ضربه بزن، 
اما اگر حق با من اســت، خاك تمام افرادى كه 
من را تهديد كردند، از اينجا بردار...». همينطور 
هم شــد و ســال ها بعد شــعبان بى مخ و همه

دار و دسته اش از كشور فرارى شدند. من هم از 
آن به بعد به باشــگاه «شجاعت» رفتم و آنجا با 
افراد و پهلوان هاى سرشناس و بزرگى آشنا شدم 

و ورزش كردم».

 محكم ترين تكيه گاه
همســر پهلــوان وارد اتاق مى شــود و مقابلش 

مى نشيند تا گرد تمام نگرانى ها و ناراحتى هاى 
ايــن ســاليان را از چهــره او بــردارد. پهلوان 
عليمردانى بار ديگر رشــته كالم را به دســت 

مى گيــرد و مــى گويد: «بيشــتر 
موفقيتــم را مديــون همــت و 
گذشت همسرم هستم. اگر حتى 
يــك روز زورخانه نــروم، نگرانم 
مى شــود و علتش را مى پرســد. 
ايشــان بود كه مــن را وادار كرد 
درسم را بخوانم و مدرك ديپلمم 
را بگيرم. ما در سال 1340 ازدواج 
كرديم و مــن بعدها وارد انجمن 
بازرسى شــهر تهران شدم. چند 
ســال بعد از وقــوع انقالب هم 
بازنشســته شــدم، اما در اين 
بيــن، اتفاقات خيلــى زيادى 

افتاد كه بايد برايتان بگويم.»

 دخترى كه شــفا 
گرفت

پهلــوان به تصوير ســه 
فرزندش اشاره مى كند و دخترش كه 

در ميانه تصوير ايســتاده است: «يك ساله 
نشده بود، داشــت روى بالكن طبقه دوم بازى 
مى كرد كه ناگهان نمى دانم چطور از روى بالكن 
افتاد پايين. لباسش سفيد بود. و هيچ وقت يادم 
نمى رود لحظه اى كه پرت شــد شبيه كبوترى 
بود كه پرواز مى كند. فقط يادم هست كه سريع 
از پله ها بــه پايين دويدم، ولى در بســته بود. 
نمى توانستم صبر كنم تا كسى بيايد و در را باز 
كند. هر چقدر هم كه فشــار آوردم در باز نشد. 
اين بود كه برگشتم باال و خودم را از طبقه دوم 
انداختم پايين. تمام تنم زخمى شد. ولى سريع 
دخترم را برداشتم و برديمش بيمارستان. توى 
راه فقط نوازشش مى كردم. يادم هست كه روز 
عاشــورا بود و هيچ دكترى توى بيمارستان ها 
پيدا نمى شد. پرســتارها گفتند: «بايد همين جا 
بذارينــش تا فــردا صبح دكتر بيــاد ويزيتش 
كنه. حق نداريد از بيمارســتان ببرينش، چون 
نمى دونيم دقيقاً چه اتفاقى افتاده». پرســيدم: 
«كجا بذاريمش؟ همه تختا پره كه...». بايد روى 
زمين مى گذاشــتيمش، اما چيزى هم نبود كه 
زيرش پهن كنيم. همسرم آنجا ماند و من سريع 
از بيمارســتان خارج شــدم تا پتو و ملحفه اى 
بياورم. نمى دانم چه شد ولى يك هو به دلم افتاد 
بروم زورخانه. بى اختيار رفتم ســمت زورخانه. 
وضو گرفتم، لباس هايم را در آوردم و رفتم توى 
گود. آنقدر «يا اهللا يا اهللا...» گفتم كه احســاس 
كردم دارم بيهوش مى شوم. در همان حال فقط 
شنيدم يك نفر گفت: دخترت سالمه و ميتونى 
از بيمارستان ببريش...» نفهميدم چه كسى بود 
كــه اين حرف را زد، اما بعدش آن قدر ســبك 
شدم كه حد نداشــت. چند تا از ورزشكارهاى 
بــا معرفــت هم آمدنــد دورم و بعــد از اينكه 
توى بغل يكى شــان كلى اشــك ريختم، ماجرا 
را تعريف كــردم. بالفاصلــه از همان جا رفتيم 
بيمارستان و ديدم دخترم خيلى راحت و بدون 
هيچ مشــكلى راه مى رود و بازى مى كند. فردا 
صبح هم ســريع از بيمارستان خارجش كرديم 
و برديمش پيش متخصص. جالب اينجا بود كه 
گفتند: «هيچ چيش نشده!». من و همسرم هر دو 
مات و مبهوت مانده بوديم. آنجا بود كه فهميدم 
نه تنهــا ورزش باســتانى و زورخانه اى تقدس 
خاصى دارد، بلكه هميشــه بايد با ايمان و نيت 
پاك و خالص وارد گود شد. از آن روز به بعد هم 
هر وقت مشــكلى برايم پيش مى آمد، بالفاصله 

مى رفتم داخل گود و حاجتم را مى گرفتم.»

 پهلوانى از خطه نيشابور
انگشــتش بار ديگر حركت كــرد و چرخيد تا 
آنكه بر روى چهره باصالبت پهلوان شورورزى 
ايســتاد: «تا ســال 1359 تهران بوديم، ولى 
مادرم در نيشابور منتظر ما بود تا براى هميشه 

به همــراه خانواده ام خانه و زندگــى را بياوريم 
اينجــا. از طرفى تمام زندگــى و كارهاى ما در 
تهران رقم خورده بود و حتى فرزندانم در تهران 
مشغول تحصيل در دانشگاه بودند. دست آخر هم 
بعد از اصرار فراوان به همراه خانواده به نيشابور 
مهاجرت كرديم. هنــوز هم هيچ و قت گريه هاى 
پســرم را كه التماس كنان از من مى خواست تا 
نقل مكان نكنيم، يادم نمى رود. من هيچ عالقه اى 
به برگشتن براى هميشه نداشتم. چرا كه كسى 
در نيشــابور من را نمى شــناخت. توى نيشابور 

افراد با من برخورد مناســبى نداشتند و معموالً 
من را ناديده مى گرفتند. از طرفى من با اشخاص 
زيادى از جمله پهلوان شــورورزى ورزش كرده 
بودم و مى شد گفت كه من و پهلوان شورورزى 
هميشــه با هم بوديم. يادم هســت يــك بار با 
پهلوان شورورزى در داخل باشگاه بحثمان شد، 
اما وقتى آمديم بيرون، به شــام دعوتش كردم. 
در حالــى كه تعجب كرده بود، به من گفت: «ما 

كه االن با هم بحث كرديم. چى شد كه منو شام 
دعوت كردى؟» گفتم: «بحث داخل باشگاه، مال 
داخل باشــگاهه. دنياى بيرون با داخل باشــگاه 

فرق مى كنه».

 اولين صاحب زنگ نيشابور
پهلوان مدل هايش را از گنجه درمى آورد و روى 
دست مى گيرد: «هفت سال در مسابقات كشورى 
شــركت كردم كه در بخش انفرادى، 4 بار دوم 
و يك ســال سوم و دو ســال هم اول شدم. بعد 
از اين ســال ها هم به عنوان يك كهن كســوت، 
تمامــى 9 رتبه  اى را كه الزمه اين مقام اســت، 
به دســت آوردم. اولين زنگ هم در نيشابور به 

من داده شد.»

 زورخانه؛ تنها پناهگاه پهلوان
از پهلوان عليمردانى در مــورد خاطراتش پس 
از برگشــتن به نيشابور مى پرســيم. مى گويد: 
«درست مشــابه آنچه براى دخترم رخ داده بود، 
براى پســرم هم اتفاق خيلى بــدى افتاد. يك 
روز صبح در نيشــابور به همراه پهلوان زردى و 
پسرش به باشــگاه پهلوان شورورزى رفتيم. آن 
زمان در باشــگاه، پروانه اى بود. پسرم خواست 
از در رد شــود، ولى متأســفانه در ناگهان بسته 
شــد و با شــدت تمام به ســرش برخورد كرد. 
بعد از اين ضربه دچار حالت تهوع شــد. ما هم 
خيلى ترســيديم و براى همين سريع برديمش 
بيمارستان. تا دكتر باالى سرش رسيد، سرمان 
فرياد كشــيد كه «چرا جابه جاش كردين؟ بايد 
تا 24 ســاعت همين جا بمونه. تكونش هم نبايد 
بديد. چون ممكنه دچار خونريزى مغزى بشه.» 
اين ها را كه شنيدم، آن چنان دچار شوك و بهت 
شــدم كه بار ديگر تنها پناهگاهم شد زورخانه. 

ســريع رفتم آنجا. لباس هايم را عوض كردم و با 
وضو، وارد زورخانه شدم. بار ديگر كلى ذكر گفتم 
و مثل بــار قبلى، ناگهان آرام شــدم و فهميدم 
كه حاجتم روا شــده اســت. يادم هست وقتى 
بر مى گشتم بيمارستان، تازه فهميدم شب شده. 
همسرم مى گفت تا وقتى كه نيامده بودى، دائماً 
به بچه آمپول مى زدنــد تا بخوابد. وقتى هم كه 
رسيدم، همسرم گفت: پسرت ميگه گرسنمه. يه 
ظرف ماست بخر بيار». از خوشحالى نمى دانستم 
چكار كنم. به دكترش زنگ زدم. گفت: «قاشــق 
قاشــق بهش بدين. اگر برنگردوند، حالش خوب 
شده». ماست را گرفتم و بهش داديم. خداراشكر 
اصًال باال نيــاورد و فهميديم كه حالش از ما هم 

بهتر است».

 مقدس ترين ورزش
پهلــوان بــار ديگر لبخنــد مى زند و دســتش 
مى چرخــد روى تصاويــر اين ســال ها. آخرين 
تصوير اما تصويرى اســت كــه او يكه و تنها در 
حالى ميانه كادر ايســتاده كه همه مدال هايش 
را بر گردن آويخته و شــالى سبز رنگ به نشانه 
پيشكســوتى بر گردنش آويزان است. مى گويد: 
«ورزش زورخانــه از نظر من مقدس ترين ورزش 
اســت. قديم ها هر كســى كه مى خواست وارد 
زورخانه شــود، بايد وضو مى گرفــت و با ايمان 
و نيــت خالص وارد مى شــد. آن زمــان مردم 
اعتقادات قلبى شــان خيلى بيشــتر از اآلن بود. 
متأســفانه در دوران اخير، قوانين جانبى خيلى 
زيــادى به اين ورزش اضافــه كرده اند كه باعث 
شده خيلى از اصول ورزش باستانى از بين برود. 
يكى از رنجش هاى بزرگ من هم همين اســت 
كه اصول ورزش قديم كامًال در حال كنار رفتن 

است». 

برش

نمى دانــم چه شــد ولــى يك هو 
بــه دلــم افتــاد بــروم زورخانه. 
بى اختيار رفتم ســمت زورخانه. 
وضو گرفتــم، لباس هايــم را در 
آوردم و رفتم توى گود. آنقدر «يا 
اهللا يا اهللا...» گفتم كه احساس 
كردم دارم بيهوش مى شــوم. در 
همان حال فقط شــنيدم يك نفر 
گفت: دخترت سالمه و ميتونى از 

بيمارستان ببريش...

10

 مردم/ مهيار متولى زاده  در و ديوار خانه اش 
پر است از نشانه هاى آن سال هايى بوده كه 
در گود زورخانه ميل و كباده مى گرفته. يك 
طرف تابلوى على ولى ا... نصب است و سوى 

ديگر قاب عكس مرحوم تختى. يك ســو 
تنكه ورزش آويزان است و سوى ديگر زنگ 

زورخانه. 
انگار ايــن ديوارها هم مانند حافظه «محمد 

با  زندگى  ميراثدار 82 ســال  عليمردانى» 
ورزش اســت؛ ورزشى كه او هر چه خواسته 
از آن گرفته و حاال هنوز دلخوشــى پهلوان 

صاحب زنگ به حساب مى آيد. 

روايتى از پهلوان محمد عليمردانى، كهن كسوت نيشابورى ورزش باستانى كه روزگارى با جهان پهلوان تختى تمرين مى كرده است

توسل از وسط گود زورخانه

هشتگ مردم

عليرضا وهاب زاده، خبرنگار حوزه بهداشــت و 
سالمت خبرگزارى فارس كه اين روزها پيگير 
كمپين «نذر مهربانى» است، در اينستاگرامش 
گزارشــى از حضور پزشــكان اين كمپين در 
مناطق حاشيه شهر تهران منتشر كرده و نوشته 

است:

 بسم اهللا
آنقدرها هم دور نيســت، نــه دور از تصور و نه 
دور از دســترس، درســت بيخ گــوش تهران، 
همين نزديكى ها كوره هايى داريم كه آدم ها را 

مى سوزاند! مى پزد.
 اينجا آفتاب هميشــه عمــود مى تابد. خيلى 
عجيب است! انگار خورشيد هم براى محرومان 
يك جور ديگرى است. فرقى ندارد. مى خواهد 

جازموريان باشــد يا سيســتان يــا كوره هاى 
آجرپــزى جنوب تهران. خورشــيد براى همه 
آن ها هميشه تمام زورش را مى زند، انگار قرار 
است اين آدم ها پخته شوند؛ مثل خشت هاى 

آجرشان.
شــايد به همين خاطر اســت كه بچه هاى 
كوره هــاى آجرپــزى زود مى رســند؛ زود 
مى رســند اما نــه بــه آرزوهايشــان، زود 
مى رسند به كار، به رنج، به سختى و ندارى 
و فقر. براى همين اســت كه تا چشم به هم 

مى زنند، بزرگ مى شوند. بچه هاى كوره هاى 
آجرپزى از كودكى تنها تفريحشــان خاك 
اســت و آجر، از همــان ابتدا كنار دســت 
پدر و مادرشــان خشــت مى زننــد. آجر به 
آجر سد مى ســازند، ديوار مى كشند، جلوى 
آرزوهايشان، جلوى كودكى و آينده شان. در 
همان كوره ها ُگر مى گيرند و داغ مى شــوند، 
مى پزند و بزرگ مى شــوند. زخم پاها و پينه 
دســتان كودكان كار در كوره هاى آجرپزى 
حرف هايى دارد كه شــايد در اين نوشته و 

تصوير مجال پرداختن به آن نباشــد. همين 
است كه تا به خودشان مى آيند دخترانشان 
مادر هســتند و پسرانشــان پدر؛ زود بزرگ 
مى شــوند و به ســبك پدران و مادرانشان 
آن ها هم بچه هايشــان را كنار دستانشــان 
روى همان خشــت و خاك بزرگ مى كنند. 
در كنار تفت گرمــاى كوره هاى آجرپزى و 
اين بخت برگشته انگار سينه به سينه از پدر 
به فرزندش منتقل مى شــود و نسل به نسل 

خاك، خشت و فقر را به ارث مى برند.

 محروميت بيخ گوش تهران
الزم هم نيســت جاى دورى برويد. همين جا 
زير ســايه برج ميالد درست بيخ گوش تهران، 
شــايد از مركز تهران يك ساعت فاصله داشته 
باشد، آنقدر نزديك هست كه خنكاى كوه هاى 
شميران را با چشــم از وسط جهنم كوره هاى 

آجرپزى مى توان ديد.
اما شنيدن اين مشــكالت تنها كامتان را تلخ 
مى كند، ولى اين همه داســتان نيست، چند 
روز قبــل گروهى از پزشــكان داوطلب تحت 
گرفتند  تصميم  عنوان كمپين#نذر_مهربانى 
يك روز را دســت از كار بكشند و ساعاتى كه 
شايد قرار بود براى كسب درآمد يا حتى تفريح 
و اســتراحت صرف كنند، بروند و در كنار اين 

بچه ها باشند.

روايت يكى از خبرنگاران حوزه سالمت درباره پزشكانى كه به رايگان طبابت مى كنند

#نذر_مهربانى

مى نشيند تا گرد تمام نگرانى ها و ناراحتى هاى 
ايــن ســاليان را از چهــره او بــردارد. پهلوان 
عليمردانى بار ديگر رشــته كالم را به دســت 

مى گيــرد و مــى گويد: «بيشــتر 
موفقيتــم را مديــون همــت و 
گذشت همسرم هستم. اگر حتى 
يــك روز زورخانه نــروم، نگرانم 
مى شــود و علتش را مى پرســد. 
ايشــان بود كه مــن را وادار كرد 
درسم را بخوانم و مدرك ديپلمم 
 ازدواج 
كرديم و مــن بعدها وارد انجمن 
بازرسى شــهر تهران شدم. چند 
ســال بعد از وقــوع انقالب هم 
بازنشســته شــدم، اما در اين 
بيــن، اتفاقات خيلــى زيادى 

افتاد كه بايد برايتان بگويم.»

فرزندش اشاره مى كند و دخترش كه 
در ميانه تصوير ايســتاده است: «يك ساله 

نشده بود، داشــت روى بالكن طبقه دوم بازى 
مى كرد كه ناگهان نمى دانم چطور از روى بالكن 
افتاد پايين. لباسش سفيد بود. و هيچ وقت يادم 
نمى رود لحظه اى كه پرت شــد شبيه كبوترى 
بود كه پرواز مى كند. فقط يادم هست كه سريع 
از پله ها بــه پايين دويدم، ولى در بســته بود. 
نمى توانستم صبر كنم تا كسى بيايد و در را باز 
كند. هر چقدر هم كه فشــار آوردم در باز نشد. 
اين بود كه برگشتم باال و خودم را از طبقه دوم 
انداختم پايين. تمام تنم زخمى شد. ولى سريع 
دخترم را برداشتم و برديمش بيمارستان. توى 
راه فقط نوازشش مى كردم. يادم هست كه روز 
عاشــورا بود و هيچ دكترى توى بيمارستان ها 

روايتى از پهلوان محمد عليمردانى، كهن كسوت نيشابورى ورزش باستانى كه روزگارى با جهان پهلوان تختى تمرين مى كرده است

توسل از وسط گود زورخانه
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 مهر   نشســت «از سازمان تا فرقه» درباره ماهيت 
ســازمان منافقين، با ســخنرانى دكتر صفاءالدين 
تبرائيان؛ پژوهشگر تاريخ معاصر و ابراهيم خدابنده 
پژوهشگر و از اعضاى سابق سازمان مجاهدين خلق 

(منافقين) در كانون انديشه جوان برگزار شد.
ابراهيم خدابنــده، در ابتداى اين نشســت گفت: 
تروريسم از خصوصيات همه فرقه هاست، اما ممكن 
است در بازه اى از زمان بروز نكند. وى افزود: در سال 
50 براى ادامه تحصيل به انگلســتان رفتم. قبل و 
بعد از انقالب عضو انجمن اســالمى بودم. در ادامه 
به ســازمان مجاهدين خلق پيوستم و 23 سال تا 
ســال 82 در اين سازمان مشــغول بودم و مسئول 
بخش روابط بين الملل ســازمان بودم و به بيش از 
20 كشــور رفت و آمد داشــتم و مأموريت هايى را 
انجام دادم. از ســال 82 به ايران آمدم و تحقيقاتى 
در زمينه فرقه هاى اين گونه بويژه سازمان مجاهدين 
خلق داشته و دارم و سخنرانى ها و كتاب هاى زيادى 

در اين زمينه داشته ام.

 هدف؛ به دست گرفتن قدرت!
خدابنده با اشــاره به اينكه سازمان مجاهدين خلق 
از ابتداى تأســيس خود هدفش را به دست گرفتن 
قدرت بعد از ســرنگونى شاه اعالم كرد، گفت: قصد 
داشتند تمام گروه هاى مخالف شاه را رهبرى كنند. 
در نتيجه محمد حنيف نژاد، رئيس سازمان، تركيبى 
از ايدئولوژى هاى مختلف را براى ســازمان تعيين 
كرد. اين ها روحانيت را مانع رسيدن خود به قدرت 
مى ديدند و آن را جريان راست ارتجاعى مى ناميدند. 
بر اساس طرحى از ساواك، مسعود رجوى و برخى 
ديگر از زندان آزاد شدند. ساواك تصور مى كرد چون 
اين هــا با امام(ره) مخالفند در نتيجه با آن ها مقابله 

مى كنند و رژيم شاه حفظ مى شود.
خدابنده در ادامه گفت: رجوى خيلى تالش كرد مانع 
آمدن امام(ره) به ايران شــود و حتى در اين زمينه 
مالقاتى با آيت اهللا الهوتى داشــت. رجوى در جايى 
مى گويد كه ما با فعاليت مســلحانه سعى داشتيم 
ســرنگونى شاه را عقب بيندازيم. رجوى بارها اعالم 
كرد كه رهبرى انقالب دزديده شــد. آن ها رهبرى 
انقالب و حاكميت ايران را حق رجوى مى دانستند. 
بعد از انقالب همه به دنبال فعاليت سياسى و انقالبى 
بودند امــا مجاهدين براى رويارويــى با جمهورى 

اسالمى به دنبال آماده سازى نظامى بودند.

  سوابق طوالنى جاسوسى
در ادامه اين نشســت صفاءالدين تبرائيان دكتراى 
شــرق شناســى از بيروت و نويســنده 25 عنوان 
كتاب گفت: شــمار كسانى كه با پيروزى انقالب از 
زندان پهلوى آزاد شدند و اتهام عضويت در سازمان 
مجاهدين خلق را داشــتند حدود 254 نفر است. 
انقالب در زمانى پيروز شــد كه عناصر سازمان در 

زندان بودند.
وى افزود: سازمان، قدرت را حق خود مى دانست و 
به همين دليل تصور مى كرد مى تواند متوسل به زور 
شــود. همانند گروهك هايى كه امروز شعار خود را 
«النصر بالرُّعب» قرار مى دهند و با ايجاد ترس، مردم 
را مجبور به تبعيت مى كنند. عناصر سازمان توانسته 
بودند با جاذبه هاى گفتارى شــان و در جلساتى كه 
در دانشــگاه ها برگزار مى كردند تعداد قابل توجهى 
از جوانــان را جذب كنند و همين باعث شــده بود 

سازمان دچار خطاى محاسباتى شود.
ابراهيم خدابنده هم در ادامه بيان كرد: همان طور 
كه گفته شد رجوى حاكميت را حق خود مى دانست 
و بر اساس شــعار «هدف وسيله را توجيه مى كند» 
تصور مى كرد مى تواند از زور اســتفاده كند. رجوى 
كســب قدرت در ايــران را نيازمنــد حمايت يك 
ابرقدرت مى دانســت. مجاهدين، هيچ گاه حزب و 
كنگره تشــكيل ندادند و به قول خودشان ميليشيا 
بودند. قبل از آغاز جنگ، منافقين با مقام هاى عراقى 
ديدار داشــتند و ايران را در نظر آنان ضعيف جلوه 
مى دادند و عــراق را براى حمله به ايران تشــويق 
مى كردند. اين توانايى را هم داشتند كه اين مسايل 
را مخفى نگاه دارند. يعنى اگر آن زمان كســى اين 

اطالعات را به ما مى گفت باور نمى كرديم.
برادر بنده كتابى دارد با عنوان «زندگى در اشــرف 
اربابان بى شمار» كه در آن جا مى گويد در سال 64 
هيئتى امنيتى از آمريكا در قالب خبرنگار به ديدار 
رجوى آمدند و به او گفتند بايد به عراق بروى و در 

آن جا مورد حمايت ما هستى.
خدابنده در ادامه گفت: ســازمان مجاهدين خلق 
سوابقى طوالنى در جاسوسى و دادن اطالعات دارد. 
در ترور دانشمندان هسته اى و آمدن داعش به داخل 
ايران هم نقش داشــتند. همان طــور كه خبرنگار 
آمريكايى شــواهدى را در اين باره رو كرد. در حال 
حاضر هم ســازمان به بلندگوى كاخ سفيد تبديل 
شــده و در مواردى كه كاخ سفيد نمى تواند چيزى 

را مستقيماً بيان كند، آن ها اين كار را مى كنند.

  تغيير ايدئولوژى از اسالمى به ماركسيستى
صفاءالدين تبرائيان در ادامه اظهار داشت: تأسيس 
ســازمان مجاهديــن خلق در ســال 1344 اتفاق 
مى افتد و در ســال 1354 اولين تغيير ايدئولوژى 
صورت گرفت و ســازمانى با ماهيت اسالمى اعالم 
كرد كه ماركسيست شــده و اعضا هم چاره اى جز 
ُكرنش در برابر دستورات نداشتند. در اين ماجرا در 
اعضاى رده باال تصفيه هــاى جدى صورت گرفت. 
چون مى ترســيدند كه آن ها را بفروشند. مثل ترور 
مجيد شريف واقفى و مرتضى صمديه لباف كه در 

فيلم «سيانور» مى بينيد.
وى همچنين افــزود: يك زمانى آقاى الجوردى به 
من گفت سازمانى كه براى رسيدن به قدرت دست 

به چنين كارهايى مى زند اگر به قدرت برســد چه 
مى كند؟ موسى خيابانى آلترناتيو جدى رجوى بود و 
شايستگى هايش بيشتر بود. كاريزماى فوق العاده اى 
داشت و سخنور بود. رجوى اين ها را مى دانست و به 
همين دليل او را با خود نبرد. همچنين مى دانست 
كه او به زودى كشته خواهد شد. رجوى در ماجراى 
فرارش با هواپيما به جاى همسرش، فيروزه بنى صدر 

را با خود مى برد.
تبرائيان گفت: اسنادى دارم كه حتى ويالى زعفرانيه 
را با هدف حذف موسى خيابانى، خود سازمان لو داد. 
بى ناموسى و فعاليت هاى اعضاى مجاهدين در طالق 
از همسران قبلى شان و ازدواج هاى تشكيالتى و... را 
همه مى دانند. وقتى افرادى چنين كارهاى زشتى 
انجام مى دهند ديگر جاسوســى برايشــان چيزى 
نيســت. پرونده ســازى در ماجراى هسته اى ايران 
توســط مجاهدين خلق صورت گرفت در حالى كه 

در زمان شاه حاضر نشدند اين كار را انجام دهند.
خدابنده نيز با اشــاره به اينكــه واژه فرقه ترجمه 
كالت (cult) است كه از نظر جامعه شناسى تعريف 
مشــخصى دارد، گفت: همه ســازمان ها، گروه ها و 
احزاب ســه مؤلفه اصلى دارند: رهبرى، تشكيالت 

و ايدئولــوژى. اين ســه ويژگــى در «فرقه» معناى 
ديگرى مى يابند. در فرقه رهبر جاى خدا مى نشيند. 
تشــكيالت هم ســاختار هرمى اســت. همچنين 
ايدئولوژى مدونى وجود ندارد و ايدئولوژى تمايالت 
رهبر اســت. مريم رجوى مى گفت: «مجاهد خلق 
كسى است كه تمايالت مسعود را بشناسد و به آن 

عمل كند».
خدابنده همچنين گفت: در بنيانگذارى ســازمان 
يك سنگ بناى اشتباهى گذاشته شد كه تشكيالت 
مقدم بــر اعتقادات بود. امام خمينــى(ره) نيز اين 
نكتــه را در ديدارشــان با اعضاى ســازمان يادآور 
شــدند. وقتى تشكيالت مقدم بر اعتقاد پايه گذارى 
مى شــود، الجرم به رهبرى كسى مثل تقى شهرام 
مى رســد. سانتراليســم دموكراتيك مى گويد اگر 
ميان سانتراليسم و دموكراســى مانديم اولويت با 
سانتراليسم است. در آن زمان ماركسيسم در بورس 
بود و رئيس جمهور آمريكا مى گفت بيش از نيمى 
از جهان ماركسيست اند. تقى شهرام تصميم گرفت 

ماركسيسم را ايدئولوژى سازمان قرار دهد.

  ديكتاتورى به نام «رجوى»
ابراهيم خدابنده ســپس با اشاره به رهبرى رجوى 
در ادامــه كار مجاهدين افزود: رجوى بعد از انقالب 
تمام كسانى كه در برابر ماركسيست شدن مقاومت 
كردند را كنار گذاشــت. چون اين ها اعتقاد را مقدم 
بر تشــكيالت مى دانســتند. نمى دانم اطالع داريد 
يا خير كه اولين طرح ترور شــهيد بهشتى با تقى 
شهرام بوده اســت. اين حقيقت در دفاعيات وحيد 
افراخته در اسناد ساواك موجود است كه مى گويد 
مهم ترين دشمن ما در راه رسيدن به قدرت آيت اهللا 

بهشتى است. بايد او را از سر راه بر داريم ولى نبايد 
به نام ما تمام شــود كه ايــن مأموريت را رجوى به 

انجام مى رساند.
وى همچنين اظهار داشــت: وقتى تمايالت رهبر 
فرقه مالك شــد هر جنايتى ممكن مى شود. البته 
گاهى فرقه ها در شرايطى قرار مى گيرند كه برخى 
از خصوصيات فرقه اى شان بروز نمى كند. تروريسم 
از خصوصيات فرقه هاست، اما ممكن است در بازه اى 
از زمان بروز نكند. مثالً ساينتولوژى يكى از مهم ترين 
فرقه هاى جهان است كه همين عرفان حلقه يكى از 

شاخه هايش در ايران بود.
صفاءالدين تبرائيان نيز گفت: مرحوم شريعتى آثار 
ســازمان را سطح پايين مى ديد. شريعتى جمله اى 
دارد كه مى گويد فلســفه ماركس دانشگاهى بود و 
لنين آن را تقليل داد و دبيرستانى كرد. استالين آن 
را تنزل فاحش داد و دبستانى كرد. تعبير شريعتى 
اين است كه شناخت مجاهدين، استغراق ماترياليسم 
ديالكتيكى استالينى اســت. برخى از آثار اين ها را 
ببينيد متوجه مى شويد كه خيلى نازل است و انسان 
خنده اش مى گيرد كه آيا يك كشــور با يك چنين 

تفكرى مى تواند اداره شود؟
وى افزود: زمانى كه مريم رجوى بازداشــت شــد 
تعدادى از سمپات هاى سازمان خودسوزى كردند. 
آن جا بود كه معلوم شد چه گروه خطرناكى هستند 
كه حاضرند براى يك بازداشــت ايــن كار را انجام 
دهند. آن هم در چند كشــور به صورت هماهنگ. 
گاهى برايم عجيب اســت كه گروهى كه با اعتقاد 
به خدا و پيامبر آغاز شد، كارش به كجا رسيد. امام 
على(ع) درباره خوارج مى گفتند كه اين ها برادران ما 

هستند كه بر ما و خودشان ستم كرده اند.

برش

رجوى بعد از انقالب تمام كســانى 
كه در برابر ماركسيســت شــدن 
مقاومت كردند را كنار گذاشــت. 
چون اين هــا اعتقــاد را مقدم بر 

تشكيالت  مى دانستند

ديدگاه

جامعه شناسى؛ مولوِد نياز جهان مدرن
* دكتر حسين كچويان

نتيجه و خروجى اصلى جهان مدرن، شكل گيرى جامعه شناسى بود و امروزه 
منطق جهان مدرن در حوزه اجتماعيات همان منطق جامعه شناســى است. 
جامعه شناســى، براى ديگر علوم شأن اساســى دارد زيرا اين علم نظريه ها و 
روش هاى اساسى ديگر علوم را تعيين مى كند. احساس نياز به علم جديد در 
غرب از قرن 15 و 16 همراه با تحوالت اجتماعى، سياسى و اقتصادى آغاز شد 

و در ظرف سه قرن، علمى با عنوان جامعه شناسى شكل گرفت.
در برهه اى از تاريخ مدرن، فلســفه معمول كه در جهان ســنت وظيفه اش 
توضيح عالم بود طرد شــد و فلسفه در قالب جديدى به نام فلسفه اجتماعى 
با هگل ظهور كرد. در جهان مدرن، فلسفه اجتماعى جاى الهيات را در معنا 
كردن جهان مى گيرد. امروز جامعه شناســى منطق اصلى جهان مدرن است 
و متفكــران بزرگ غرب در دوره هاى اخير عمدتاً متفكران اجتماعى بودند و 
اصلى ترين ابزارشــان نيز جامعه شناسى بود. شكل گيرى علم جامعه شناسى 
پيوند مســتقيمى با تحوالت تاريخى در غرب داشت. متفكران مدرن اذعان 
داشته اند كه جامعه شناسى، در بطن حوادث و بحران هاى پى در پى قرن 13 
و14 غرب و آخرين آن ها انقالب فرانسه، پديد آمد. اگر به تاريخ نويسى رسمى 
نگاه كنيد هيچ توجه جدى به فرآيند پيدايى علوم اجتماعى نمى كنند و نهايتاً 
ريشه هاى شكل گيرى جامعه شناسى را به قرن 18 باز مى گردانند، در صورتى 
كه اولين درخواست هاى علم مدرن در حوزه علوم اجتماعى از سوى ماكياولى 
و هابز پاسخ داده شد. آنچه كه ما امروز به عنوان جامعه شناسى مى شناسيم در 
فرانسه و توسط دوركيم و البته در چرخه چند نسلى كه شامل سن سيمون، 
كنت و دوركيم مى شود ايجاد و تأسيس شد. اكنون پرسش جدى اين است 

كه چرا درخواست يا نياز به علم جديدى در غرب به وجود آمد؟
تنها علمى كه در جهاِن ســّنت امكان كنكاش پيرامون اجتماعيات و حوزه 
اجتماعى را مهيا كرد، فلســفه سياسى بود. كارويژه اصلى فلسفه سياسى در 
واقع، تعيين «بايدها»ى جهان انسانى بود. در نگاه ارسطو، شناخت حيطه جهان 
واقعى يعنى آن چه كه اتفاق مى افتد، ممكن نبود زيرا آن چه كه اتفاق مى افتد 

جزئى است و آن چه كه جزئى باشد قابل شناسايى نيست.
نياز و خواست علم جديد نخســتين بار ازسوى هابز و ماكياولى مطرح شد. 
به نظر آنان علم هاى جهاِن سّنت، ريشه در واقعيت نداشتند و نمى توانستند 
مسائل موجود را تحليل كنند.  هابز، فلسفه سياسى «طبيعت گرا» را مى خواست 
زيرا ماترياليست بود و نگاه طبيعت گرايانه به تاريخ و اجتماعيات داشت، اما 
نكته اصلى اين اســت كه يك نيازى به وجود آمد كه فلسفه هاى اجتماعى و 
اخالقى را با يك نوع فهم جديد به وجود آورد. در هابز، تمايل به كشف دانشى 
بود كه براى اين دنيا كاربرد داشته و مفيد باشد و اين اتفاق پس از رنسانس 
و زنده كردن فرهنگ كالسيك غرب در مقابل فرهنگ مسيحى با تمايل به 
ايجاد علقه هاى جديد و جوانه زدن شوق هاى دنيايى در كنار ُعلقه هاى دينى 

شكل گرفت.

انديشه

تحليل ماهيت سازمان مجاهدين خلق در نشست « از سازمان تا فرقه»

وقتى «منافقين» نقاب از چهره بردا شتند 

ابالغ ماده 142 و 136 قانون اجرای احکام مدنی
آقای محمد مهدی حاجیان نژاد، متن صورتجلسه مزایده برگزار شده به شرح ذیل اعالم می گردد چنانچه 
ب��ه مزای��ده اعتراضی دارید ظرف مهل��ت یک هفته از تاریخ انتش��ار به واحد مزایده اج��رای احکام مدنی 

دادگستری مشهد مراجعه نمایید. در غیر این صورت مطابق مقررات اقدام خواهد شد.
صورتجلسه برگزاری مزایده اموال منقول و غیر منقول

درمورخه 1397/5/16 کالسه پرونده 110/17/960264 تحت نظر است جلسه مزایده به تصدی اینجانب 
س��یدمحمدرضا تش��نگر و در حضور نماینده محترم دادستان آقای مس��عود فخرآرا در وقت و تاریخ مقرر 
برگزار گردید، ابالغات به ش��عبه اعاده ش��ده اس��ت )خوانده پرونده مجهول المکان می باش��د و در آگهی 
مزایده به ایش��ان جهت حضور اعالم ش��ده است(، آگهی مزایده به ش��عبه اعاده شده است )چاپ شده در 
مورخه 97/4/25 روزنامه قدس(. موضوع مزایده فروش مال مش��اع می باش��د و احدی از مالکین درجلسه 
حض��ور دارند. آق��ای محمد فالح )احدی از مالکین( به عنوان خریدار در جلس��ه حض��ور دارند و تقاضای 
خرید مال موضوع مزایده را به قیمت کارشناس��ی دارند خریدار حاضر مالک س��ه دانگ مشاع از ششدانگ 
مل��ک می باش��ند. لذا با توجه به ع��دم مراجعه خریدار دیگر به واحد مزایده، مال موضوع مزایده به ش��رح: 
ششدانگ یک قطعه زمین به پالک ثبتی 514 فرعی از 186 اصلی بخش 10 مشهد )به شرح و مشخصات 
مندرج در آگهی مزایده ونظریه کارش��ناس( به مبلغ: 3/900/000/000 ریال فروخته ش��د به آقای محمد 
ف��الح فرزند: رمضانعلی با ک��د ملی: 0942046188 به آدرس: احمدآباد رض��ای 21 پالک 3/38 و تلفن: 
09156448050 خریدار ده درصد مزایده را طی یک فقره فیش به ش��ماره 96757800067104257 و 
ب��ه مبلغ 390/000/000 ریال را به واحد مزای��ده تحویل نمودند. مواد اجرای احکام از جمله ماده 129 و 
136 و 142 )مبنی بر اینکه خریدار بایستی ظرف یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به واریز مابقی مبلغ اقدام 
نماین��د در غیر این ص��ورت ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد ش��د و طرفین پرونده در صورت 
اعتراض می توانند ظرف یک هفته اعتراض خود را به صورت کتبی به واحد مزایده ارائه نمایند( به خریدار 
تفهیم ومراتب صورتجلس��ه و به امضاء حاضرین درجلسه رسید. ضمناً باتوجه به مالکیت خریدار نسبت به 

سه دانگ، هنگام پرداخت تتمه مبلغ ملک موضوع مزایده، سهم ایشان از مبلغ کسر خواهد شد. 
آ-9707325        م.الف19232

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد- سیدمحمدرضا تشنگر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
کالسه پرونده: 950817

وقت رسیدگی: 1397/6/24 ساعت 9
خواهان: فاطمه نیازی بقمچ فرزند ابوالقاسم

خوان��ده: غالمرضا بروتی- احس��ان خلیلیان- علی محمد بلوچ- نوراهلل امان��ی- قربانعلی خانی- غالمحیدر 
نظری- غالمرضا بربری- موقوفه ظهیر الدوله- اداره اوقاف

خواسته: اثبات وقوع بیع
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 21 ارجاع گردیده و وقت 
رس��یدگی تعیین ش��ده به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی  مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور به هم 
رساند چنانچه بعداً ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 

آ-9707257   م.الف18956
مدیردفتر شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مشهد- سعید ظفرشایسته

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس��یله پیرو آگهی های قبلی به طیبه بلوچ فرزند ابراهیم- حس��ن قائینی فع��اًل مجهول المکان ابالغ 
می ش��ود در مورد دادخواس��ت س��ازمان مدیریت پس��ماند دادگاه خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ 
2/262/163/577 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 80/601/725 ریال بابت خس��ارت هزینه دادرس��ی با 
احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت یوم الوصول بابت قسمتی از وجه چک متنازع 

فیه براساس جدول شاخص تورمی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید.
آ-9707258   م.الف18957

مدیردفتر شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مشهد- سعید ظفرشایسته

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
کالسه پرونده: 970335

وقت رسیدگی: 1397/6/28 ساعت 8
خواهان: علیرضا هاتفی کاشی زاده

خوانده: سیداحمد رضایی- محمد رستم زاده
خواسته: اثبات وقوع بیع

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 21 ارجاع گردیده و وقت 
رس��یدگی تعیین ش��ده به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی  مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور به هم 
رساند چنانچه بعداً ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 

آ-9707259   م.الف18958
مدیردفتر شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مشهد- سعید ظفرشایسته

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس��یله پیرو آگهی های قبلی به محمد حاج حس��ینی یزدی فرزند رمض��ان فعاًل مجهول المکان ابالغ 
می ش��ود در مورد دادخواست محمد خرسند بهش��تی دادگاه خوانده را به استرداد مقدار 475 گرم طالی 
آب ش��ده عیار 750 )18عیار( و ایضاً به پرداخت خس��ارات دادرس��ی از باب تسبیب و نیز به پرداخت حق 

الوکال��ه وکیل به مبل��غ 16/840/800 ریال در حق محکوم له و پرداخت نیم عش��ر دولتی در حق دولت. 
آ-9707260   م.الف18959

مدیردفتر شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مشهد- سعید ظفرشایسته

آگهی ابالغ اجرائیه
خوانده محترم حمید عس��کری- هاش��م گلمقام فرزند حس��ین، پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی 
مرجان خزانه داری فرزند محمد علیه ش��ما بدینوس��یله ابالغ می ش��ود که پرونده کالس��ه 21/960669 

شما محکوم به:
پرداخت تضامنی مبلغ 250/000/000 ریال بابت اصل خواسته )یک فقره چک به شماره 573897 مورخ 
96/8/4( و مبلغ 7/343/398 ریال از باب قاعده تس��بیب و الضرر بابت خس��ارت دادرسی و هزینه های آن 
و مبلغ 7/200/000 ریال به عنوان حق الوکاله وکیل با احتس��اب خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 
چک تا یوم الوصول آن بر مبنای شاخص جدول نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق محکوم له 

و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت.
آ-9707261        م.الف18960

مدیردفتر شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مشهد- سعید ظفرشایسته

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقایان 1- غالمرضا رضائی 
فرزند محمدعلی 2- حسن بخشائی

خواه��ان آقای محمدعلی یحیی زاده دادخواس��تی ب��ه طرفیت خوانده آقای��ان 1- غالمرضا رضائی فرزند 
محمدعلی 2- حسن بخشائی به خواسته 1- اثبات وقوع عقد بیع )اثبات وقوع عقد بیع یک واحد آپارتمان 
واقع در مش��هد بلوار طبرس��ی اول- بیس��ت متری المهدی غربی- المهدی غربی8- پالک16- طبقه اول 
روی پیل��وت- س��مت غربی مقوم ب��ه ارزش منطقه ای به مبل��غ 39/903/120 ریال( 2- ال��زام به تنظیم 
س��ند رس��می اجاره )غیرمنقول( )الزام کلیه خواندگان به تنظیم سند عرصه نس��بت به آپارتمان واقع در 
مش��هد، بلوار طبرس��ی اول- بیس��ت متری المهدی غرب��ی- المهدی غربی8- پ��الک16- طبقه اول روی 
پیلوت- س��مت غربی به نس��بت سهم مش��اع پالک ثبتی 372 فرعی از 69 اصلی مفروز و مجزی شده از 
73 اصلی بخش 9 مشهد مقوم به ارزش منطقه ای به مبلغ 39/903/120 ریال( 3- جلب ثالث در پرونده 
کالسه 960589 شعبه 18 دادگاه عمومی مشهد مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
970453 ش��عبه 18 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرس��تان مش��هد ثبت و وقت 
رس��یدگی مورخ 1397/7/10 ساعت 9 صبح تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرس��ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان آقایان 1- غالمرضا رضائی فرزند محمدعلی 
2- حسن بخشائی و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش��ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود، 
نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی در دادگاه حاضر گردد. 

آ-9707262          م.الف18961
منشی شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد- سیده زهره نوری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای وحید پیروز
خواه��ان آقای س��عید افتخاری توکلی فرزند کاظم دادخواس��تی به طرفیت خوانده آق��ای وحید پیروز به 
خواس��ته 1-مطالبه وجه بابت وجه الرهانه به مبلغ 1/300/000/000 ریال 2- مطالبه خس��ارت دادرسی 
3- مطالبه خس��ارت تأخیر تأدیه مطرح که به این ش��عبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 970389 شعبه 
18 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرس��تان مش��هد ثبت و وقت رس��یدگی مورخ 
1397/6/24 س��اعت 10 صبح تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای وحید پیروز و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش��ار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود، نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. آ-9707263           م.الف18962
منشی شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد- سیده زهره نوری

آگهی ابالغ دادخواست تجدیدنظر خواهی
پیرو آگهی های منتشره قبلی بدینوسیله به آقای علی آخوندی رنجبر فعاًل مجهول المکان ابالغ می شود که 
از دادنامه ش��ماره 9709977576900254 صادره از شعبه 19 دادگاه حقوقی مشهد توسط آقای حسین 
معتمدی فرزند رجبعلی تقاضای تجدیدنظر خواهی ش��ده که به علت مجهول المکان بودن شما مراتب در 
روزنام��ه درج تا ظ��رف ده روز از تاریخ درج در روزنامه در دادگاه حاض��ر و ضمن اعالم آدرس کامل خود 
نس��خه ثانی دادخواست تجدیدنظر خواهی را دریافت و پاسخ آن را نیز اعالم نمایید. پس از گذشت مهلت 

فوق سایر اقدامات به عمل خواهد آمد.
آ-9707264        م.الف18963

مدیردفتر شعبه 19 دادگاه حقوقی مشهد- رجب زاده

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
 به خانم فاطمه صفری فرزند علیرضا

خواهان بانک ملت دادخواستی به طرفیت خوانده خانم فاطمه صفری فرزند علیرضا به خواسته مطالبه وجه 
و غیره مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987576900249 شعبه 19 دادگاه 
عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرس��تان مش��هد ثبت ووقت رس��یدگی مورخ 1397/7/4 
س��اعت 11/30 تعیین که حسب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش��ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی 
کامل خود، نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی در دادگاه 

حاضر گردد.
آ-9707265            م.الف18964

منشی شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد- نسرین امیرخواه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای احمد مشعالوی 
فرزند عبداله

خواهان آقای مهدی نعیمی جمال دادخواس��تی به طرفیت خوانده آقای احمد مش��عالوی فرزند عبداله به 
خواس��ته اعتراض ثالث مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709985133700002 
ش��عبه 970161/17 ت دادگاه تجدیدنظر اس��تان خراسان رضوی ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/7/7 
ساعت 8 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
آ-9707287             م.الف18974

منشی شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی- محمد حسین وحیدی

رأی دادگاه  
در مورد دعوی خانم سکینه یعقوبیان بازه حور فرزند ابراهیم با وکالت خانم مریم نائینی به طرفیت آقایان و 
خانم ها 1- حمید 2- نسرین 3- فریده 4- مهدی شهرت همگی سلیمانی فرزندان رضا 5- هاجرنامور کریق 
فرزند داریوش و 6- فاطمه سلیمانی فرزند رضا و نیز اداره ثبت احوال مشهد، به خواسته ثبت واقعه ازدواج 
)دائم با مرحوم رضا س��لیمانی مورث خواندگان ردیف اول تا شش��م( نظر به محتویات پرونده و مستندات 
ابرازی شامل گواهی حصر وراثت خواندگان مذکور نسبت به مرحوم رضا سلیمانی که خواندگان ردیف های 
اول تا چهار و خوانده ردیف ششم به عنوان فرزندان آن مرحوم و خوانده ردیف پنجم به عنوان همسر وی 
قید گردیده و دادنامه ش��ماره 1067- 1396/9/21 صادره از این ش��عبه که به موجب آن، حکم بر اثبات 
زوجی��ت دائم خواهان با مورث خواندگان یاد ش��ده مرحوم رضا س��لیمانی ص��ادر و قطعی گردیده، با این 
توضیح که خواهان قباًل همسر دائم مرحوم رضا سلیمانی بوده که از او 4 فرزند دارد. یعنی خواندگان اول 
تا چهارم و در سال 1381 از او جدا شده و 2 ماه بعد با مهریه یک سکه بهار آزادی به عقد دائم آن مرحوم 
درآمده و تا سال 1394 که او فوت نموده با وجود همسر دوم به نام خانم هاجر نامور کریق خوانده ردیف 
پنجم، با آن مرحوم زندگی می کرده ولی تاکنون این ازدواج به ثبت نرس��یده و با توجه به اینکه خواندگان 
ردی��ف اول تا چهارم در دادگاه حضور یافته و صریح��اً اقرار به حق خواهان کرده اند وخواندگان ردیف های 
پنجم و شش��م، با وصف ابالغ از طریق روزنامه به دلیل مجهول المکان بودن )خوانده ردیف پنجم همس��ر 
دیگر مرحوم رضا س��لیمانی و خوانده ردیف شش��م فرزند او از همسر دوم یعنی خانم هاجر نامور کریق( به 
دادرسی فراخوانده شده اند؛ لکن در موعد مقرر در دادگاه حضور نیافته و دفاع و ایرادی به عمل نیاورده  اند، 
لذا با توجه به مراتب و با التفات به نظریه قاضی محترم مشاور، دعوی خواهان نسبت به خواندگان یاد شده 
وارد و موجه تشخیص و مستنداً به ماده 1275 قانون مدنی و ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 
20 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 و نیز رعایت ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی، حکم بر 
الزام خواندگان به ثبت واقعه ازدواج دائمی خواهان با مرحوم رضا س��لیمانی با مهریه یک سکه بهار آزادی 
صادر و راجع به خوانده دیگر اداره ثبت احوال مش��هد، نظر به اینکه دعوی متوجه وی نمی باش��د، مستنداً 
ب��ه م��اده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون اخیرالذکر، ق��رار رد دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد رأی 
صادره نسبت به خواندگان ردیف اول تا چهارم ضروری و با توجه به اقرار آنان قطعی و نسبت به خواندگان 
ردیف های پنجم و ششم غیابی و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت 
مذکور همراه قس��مت س��وم رأی قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر در استان می باشد. 

آ-9707288           م.الف18975
رئیس شعبه 16 دادگاه خانواده مشهد- هادی حسن پور

آگهی ابالغ معرفی داور
پیرو آگهی های قبلی به آقای س��جاد حسینی فرزند حس��ن فعاًل مجهول المکان ابالغ می گردد در پرونده 
کالسه 25/970218 این دادگاه دعوی خانم فاطمه یوسفی قیاس آباد فرزند حسین علی بطرفیت شما به 
خواس��ته طالق به درخواس��ت زوجه ظرف یک هفته از تاریخ درج آگهی جهت معرفی داور واجد الشرایط 
که دارای حداقل 35 سال سن و متأهل و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی باشد حاضر شوید در صورت 
عدم حضور و عدم معرفی داور، به تقاضای خواهان دادگاه رأساً تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود و دادگاه 

رأساً داور تعیین خواهد نمود.
آ-9707289         م.الف18976

مدیردفتر دادگاه حقوقی شعبه 25 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان 
مشهد)43خانواده سابق(- علی اکبر صمدزاده

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست 
و ضمائم به آقای محمد جمعه زاده فرزند

خواهان خانم فاطمه غالم پور دادخواس��تی به طرفیت خوانده آقای محمد جمعه زاده به خواس��ته طالق 
مطرح که به این ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده کالس��ه 9709987587100198 ش��عبه 21 دادگاه 
خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/7/10 ساعت 9 
تعیین که حس��ب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
ب��ودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب یک نوب��ت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش��ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود، 
نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی در دادگاه حاضر گردد. 

آ-9707290   م.الف18977
مدیردفتر شعبه 21 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
به آقای محمدرضا کیانی فرزند ذبیح اله

خواه��ان خانم صنم بهاریان دادخواس��تی به طرفی��ت خوانده آقای محمدرضا کیانی به خواس��ته مطالبه 
نفقه مطرح که به این ش��عبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987587100403 شعبه 21 دادگاه 
خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/6/26 ساعت 9 
تعیین که حس��ب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 

ب��ودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب یک نوب��ت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش��ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود، 
نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی در دادگاه حاضر گردد. 

آ-9707291   م.الف18978
مدیردفتر شعبه 21 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول
در پرونده کالس��ه  4810/96/اج  اجرایی طی رای صادره از ش��عبه 129 شورای حل اختالف همدان   آقا/
خان��م  مرتض��ی گالبتونچی فرزند:  احمد محکومند به پرداخت مبل��غ  127/082/317 ریال بعنوان اصل 
خواس��ته در حق آقا/خان��م  جواد مهتدی نوری و مبلغ  5/0000/000  ریال بعنوان نیم عش��ر دولتی لذا 
ب��ا توجه ب��ه اینکه محکوم علیه -علیها- علیهم نس��بت به برائت ذمه خویش اقدام��ی ننموده این اجرا به 
درخواست محکوم له - لهما - لهم اقدام به توقیف اموالی به شرح ذیل نموده که در تاریخ 97/5/29 ساعت 
9 صب��ح اقدام ب��ه عملیات مزایده جهت تادیه دین محکوم علیه - علیها - علیهم می نماید مهذا کس��انی 
ک��ه تمایل به ش��رکت در مزایده دارند می توانن��د در مدت پنج روز قبل از روزی ک��ه برای فروش معین 
ش��ده است اموال مشروحه ذیل را مالحظه نمایند . ضمنا مزایده در دایره اجرای احکام مدنی شورای حل 

اختالف همدان برگزار می گردد.
 مورد مزایده یک قطعه زمین به شماره پالک ثبتی 710 فرعی از 18 اصلی بخش 3 ناحیه 99 به مساحت 
25،829 )هشتصد و بیست ونه متر و بیست و پنج دسیمتر مربع( حومه بخشی حومه بخش 3 به نام آقای 
مرتضی گالبتونچی مالک ش��ش دانگ طبق نظریه کارشناس��ی ملک موصوف فقط بصورت عرصه و دارای 
چند اصله درخت بادام است و هیچگونه اعیانی ندارد و ارزش ریالی آن به ازاء هر متر مربع  1/000/000 

ریال برآورد شده است ضمنا قیمت کل ملک 829/025/000  ریال می باشد.
بدیهی است برنده مزایده کسی تلقی می گردد که بیشترین قیمت پیشنهاد نماید و می بایست ده درصدی 

را في المجلس و مابقی را ظرف مدت یک ماه تادیه کند. 
)م الف 1998(9707364

قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف همدان

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای برهان میرسروری دارای شناسنامه شماره 0740015680 به شرح دادخواست به کالسه  
3/145/97ح از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان دالور 
میرس��روری به شناس��نامه 5 در تاریخ 92/12/20 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1- برهان میرسروری فرزند دالور ش ش 074015680 متولد 1367/6/1 صادره از تایباد فرزند متوفی

2-عبدالرحیم میرس��روری فرزند دالور ش ش 0740038321 متولد 1368/10/15 صادره از تایباد فرزند 
متوفی

3- سبحان میرسروری فرزند دالور ش ش 106 متولد 1364/6/30 صادره از تایباد فرزند متوفی
4- امیر میرسروری فرزند دالور ش ش 105 متولد 1362/6/20 صادره از تایباد فرزند متوفی

5- حبیب میرسروری فرزند دالور ش ش 340 متولد 1351/4/3 صادره از تایباد فرزند متوفی
6- نورمحمد میرسروری فرزند دالور ش ش 15 متولد 1360/1/1 1367 صادره از تایباد فرزند متوفی

7- صغری میرسروری فرزند دالور ش ش 492 متولد 1358/10/20 صادره از تایباد فرزند متوفی
8-  عایش��ه میرس��روری فرزن��د دالور ش ش 0748537198 متولد 1352/6/30 ص��ادره از تایباد فرزند 

متوفی
9- زهرا میرسروری فرزند دالور ش ش 315 متولد 1347/4/9 صادره از تایباد فرزند متوفی

10- فاطمه میرسروری فرزند دالور ش ش 316 متولد 1349/5/4 صادره از تایباد فرزند متوفی
11- عذرا میرسروری فرزند دالور ش ش 491 متولد 1357/10/10 صادره از تایباد فرزند متوفی

12- دری ش��فقی مقدم جهان آبادی فرزند کمال ش ش 248 متولد 1330/4/10 صادره از تایباد همس��ر 
متوفی 

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 9707363
تاریخ انتشار : 1397/05/18 

محمد باری
قاضی شورا شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظ��ر به اینکه آقای محمود مختارزاده دارای شناس��نامه ش��ماره 101 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه  
3/143/97ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفی 
مختارزاده به شناس��نامه 481 در تاریخ 97/4/23 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1- محمود مختارزاده فرزند غالمحیدر ش ش 101 متولد 1321/11/18 صادره از تایباد پدر متوفی 

2- جه��ان ظریف س��یده تبریزیان فرزن��د احمد ش ش 1279 متولد 1332/9/12 صادره از مش��هد مادر 
متوفی 

3- س��یده فاطمه جلیل زاده مقیمی فرزند سیدهادی ش ش 5732 متولد 1367/10/27 صادره از تایباد 
همسر متوفی 

4- سدنا مختارزاده فرزند مصطفی شش 0970347707 متولد 1390/5/5 صادره از مشهد فرزند متوفی 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 9707366
تاریخ انتشار : 1397/05/18 

محمد باری
قاضی شورا شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان تایباد



با گلباران نماينده قرقيزستان
صعود مس سونگون به نيمه نهايى 

قهرمانى آسيا 
ورزش: تيم فوتسال مس ســونگون ورزقان در چارچوب مرحله يك چهارم 
نهايى مسابقات فوتسال قهرمانى باشگاه هاى آسيا كه در كشور اندونزى برگزار 
مى شود، ديروز به مصاف تيم اِرم قرقيزســتان رفت كه در پايان اين مسابقه 
نماينده كشورمان موفق شد با نتيجه 8 بر 3 از سد حريف خود بگذرد. در اين 
ديدار على اصغر حسن زاده، سنگ سفيدى، تقى زاده (دو گل)، ابوالقاسم عروجى 

و عليرضا عسگرى (سه گل) براى مس گلزنى كردند.

طارق همام فردا 
در تست  هاى پزشكى استقالل

ورزش: طارق همام هافبك عراقى و جديد تيم فوتبال اســتقالل امروز وارد 
تهران خواهد شد و به همين دليل قرار است وى نشستى را با مسئوالن باشگاه 
استقالل برگزار كند. همام بالفاصله بعد از حضور در تهران ابتدا در تست هاى 
پزشكى ايفمارك شركت خواهد كرد. مســئوالن باشگاه استقالل در قرارداد 
همام آورده اند اين بازيكن بالفاصله بعد از حضور در اردوى تيم ملى عراق بايد 

در تست هاى ايفمارك و باشگاه استقالل شركت كند.

مربى آبى ها سرطان دارد
ورزش: يرزى سانياك مربى اهل چك تيم استقالل يك ماه است كه به دليل 
بيمارى مادرش به كشورش رفته و ديگر به ايران بازنگشته است. او به مسئوالن 
اســتقالل و وينفرد شــفر گفته بود كه پس از دوران نقاهت مادرش به ايران 
بازمى گردد، اما اتفاقات ديگر مانع بازگشــت او به ايران شد. سانياك سابقه 
بيمارى سرطان داشته و زمانى كه به كشورش بازمى گردد، متوجه مى شود كه 
شرايط خودش هم خوب نيست. او چند سال پيش با تومورى كه داشته، مبارزه 
مى كند و مدتى هم به وضعيت عادى بازگشته و فعاليت مربيگرى اش را ادامه 

مى دهد، اما ظاهرا دوباره بيمارى اش عود كرده است.

گونش: كريم را مى خواستم بيرانوند  را  نه
ورزش: شنول گونش ،ســرمربى بشــيكتاش گفته:« ما در درون دروازه به 
يك گلر جديد نياز داريم اما موضوع جذب بيرانوند هم فعال جدى نيســت. 
نماينده هاى باشــگاه ما در حال مذاكره و رايزنى هســتند و همه چيز هفته 
آينده مشخص خواهد شد.» البته بشــيكتاش به دنبال يك ايرانى ديگر هم 

بوده. كريم انصارى فرد.

گلر سرباز پديده مشترى  پيدا كرد
ورزش: در حالى كه مشكالت سعيد جاللى راد دروازه بان جوان و آينده دار 
پديده با عدم تمديد اشــتغال به تحصيل، وى را در آستانه سرباز شدن قرار 
داده بود با بيان سياســت جديد براى قهرمانان سرباز از سوى سردار كمالى 
رئيس اداره سرمايه انسانى سرباز ستاد كل نيروهاى مسلح، دروازه بان پديده 
با اتفاقات جالبى رو به رو شــده است. گفتنى اســت اين دروازه بان 24ساله 
هنوز با پديده قرارداد دارد اما پيشنهاداتى را از ديگر تيم هاى مطرح ليگ برتر 
دريافت كرده كه تصميم باشگاه پديده سرنوشت آن ها را مشخص خواهد كرد.

اپليكيشن عليفر 
ورزش: بعداز رقابت هاى جام جهانى و در حالى كه عليفر هنوز گزارشى در 
مسابقات باشگاهى انجام نداده خبرى درباره اپليكيشن سرهنگ عليفر باعث 
شد تا بارديگر نام او در رسانه ها مطرح شود. اپليكيشن سرهنگ عليفر البته 
يك اپليكيشن جديد نيست بلكه نسخه جديدى از اين اپليكيشن با كارايى هاى 
جديد ساخته شده است. در اين اپليكيشن امكاناتى چون گزارشگرشو كه در 
آن مخاطبان مى توانند بازى ها را گزارش كنند، ارسال پيام به سرهنگ عليفر، 
ارسال توئيت، توى دروازه كه بخش هاى جالب گزارش هاى عليفر است، كليپ 

هاى سرهنگى و بخش هاى ديگرى در نظر گرفته شده است.

تمرين«گرو» با استقالل
ورزش: الحاجى گرو كه قرارداد سه ساله خود را با استقالل نهايى كرد، ديروز 
در تمرين آبى ها شركت كرد تا هرچه زودتر كار خود را با اين تيم شروع كند.  
باشگاه اســتقالل بعد از ثبت قرارداد گرو در هيئت فوتبال استان تهران براى 
دريافت آى تى سى اين بازيكن اقدام مى كند اما بسيار بعيد است اين بازيكن 

در بازى با تراكتورسازى بتواند براى اين تيم به ميدان برود.

كريمى: از اروپا پيشنهاد داشتم
 اما به پرسپوليس آمدم

ورزش: در ميان خريدهاى پرسپوليس در فصل جديد نام سعيد كريمى به 
عنوان بازيكن گمنام جالب توجه بود. وى در خصوص حضورش در پرسپوليس 
و اين انتخاب گفت: دعوتم به پرسپوليس از آنجايى آغاز شد كه در تيم ملى و 
در جام جهانى نوجوانان در هند نتيجه هاى درخشانى به دست آورديم. البته 
به جز پرسپوليس من از چند تيم خوب ديگر هم پيشنهاد داشتم و حتى اروپا 
ولى چون از بچگى به تيم پرسپوليس عالقه قلبى داشتم بى درنگ پيشنهاد 

باشگاه را پذيرفتم. 

 احمدى: پرچمدارى حق كيميا بود
ورزش ســه: پرچمدار ايران در بازى هاى آســيايى 2018 گفت: 

ان اشاءاهللا با كسب مدال طال بتوانم نام كشورم را سرافراز كنم.
  بعد از اينكه كيميا عليزاده به خاطر مصدوميت شديد از پرچمدارى 
در بازى هاى آسيايى 2018 به ميزبانى اندونزى انصراف داد، در جلسه 
اعضاى هيئت اجرايى كميته ملى المپيك با وزير ورزش، الهه احمدى 

به عنوان پرچمدار جديد معرفى شد.
وى گفت: پرچمدارى بازى هاى آســيايى اندونزى حق مسلم خانم 
عليزاده بود. او قهرمان بزرگى است و مدال ارزشمند المپيك را دارد و 
من متوجه ارزش هاى زياد خانم عليزاده هستم. از خداوند متعال شاكر 
هستم و تمام موفقيت هاى من مرهون توجه و كمك هاى فراوان پدرم 

و حمايت هاى صميمانه و صبورى هاى همسرم بوده است.

منظمى: جايگاه واليبال ساحلى ايران 
بايد ارتقا پيدا كند

ورزش: دبير فدراسيون واليبال گفت: در واليبال ساحلى بايد جايگاه 
خودمان را ارتقا دهيم و به سمت پيشرفت در اين رشته ورزشى گام 
برداريم. اميرحسين منظمى گفت: مسابقات واليبال ساحلى قهرمانى 
نوجوانان كشور با شركت 33 تيم از 11 استان كشور  در زمين هاى 
ساحلى فدراسيون واليبال آغاز شــد. وى گفت: فدراسيون واليبال 
نگاه ويژه اى به رقابت هاى رده هاى سنى دارد و قطعا برگزارى اين 

مسابقات به آينده واليبال ساحلى كمك خواهد كرد.

تكواندو گرندپرى - مسكو؛
رقابت بهترين هاى جهان درپايتخت تزارها

ورزش: دومين مرحله از رقابت هــاى گرندپرى تكواندو در حالى از 
جمعه هفته جارى به ميزبانى روســيه در مسكو آغاز مى شود كه دو 
ستاره كره جنوبى و تيم ملى آذربايجان در اين رقابت ها حضور ندارند.
 اين دوره از مسابقات با حضور 256 تكواندوكار از 58 كشور به مدت 
سه روز برگزار خواهد شد. بر اساس قانون فدراسيون جهانى نفرات 
اول تا 31 رنكينگ جهانى اجازه حضور در اين مسابقات را دارند و در 
صورت انصراف تكواندوكارانى كه در اين رده قرار دارند، بر اســاس 

رنكينگ تكواندوكاران متقاضى جايگزين مى شوند. 
در اين دوره تقريبا همه نفرات برتر دنيــا حضور دارند. تيم ملى كره 
جنوبى كه بهترين هاى خود را براى حضور در بازى هاى آسيايى در 
ليست مســافران جاكارتا قرار داده، با نفرات دوم و سوم خود در اين 
رقابتها حضور پيدا كرده است. «كيم دائه هون» و «تائه هون كيم» دو 

غايب بزرگ اين رقابت ها هستند. 

قزاقستان ميزبان مسابقات
 جهانى كشتى 2019 شد

ورزش: با تصميم هيئت رئيســه اتحاديه جهانى كشــتى كشــور 
قزاقستان ميزبان مسابقات جهانى سال 2019 ميالدى شد. در نشست 
هيئ ت رئيسه اتحاديه جهانى كشتى كه همزمان با رقابت هاى جوانان 
اروپا در شهر رم پايتخت كشــور ايتاليا برگزار شد، قزاقستان بعنوان 

ميزبان رقابت هاى جهانى سال 2019 ميالدى انتخاب شد.
مسابقات جهانى ســال 2019 ميالدى در قزاقستان كسب سهميه 
المپيك هم محسوب مى شود و عالوه بر آن مسابقات قهرمانى قاره اى 
و 4 مسابقه گزينشى نيز براى حضور نفرات در المپيك در نظر گرفته 
شده است. شهرهاى آلماتى قزاقستان و استانبول تركيه نامزد ميزبانى 

اين رقابت ها بودند. 

ضد حمله
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چلسى ركورد گران قيمت ترين دروازه بان جهان
 را شكست

ورزش: در حالــى كه هنوز يك ماه از تبديل شــدن آليســون بكــر دروازه بــان برزيلى به 
گران قيمت ترين دروازه بان جهان نمى گذرد، باشگاه چلسى اين ركورد را با خريد دروازه بان 
جوان اتلتيك بيلبائو دوباره شكست. ديروز اين باشگاه اسپانيايى اعالم كرد بند آزادسازى كپا 
آريزاباالگا توسط چلسى پرداخت شــده و اين دروازه بان 23ساله كه يك بازى ملى نيز براى 
اسپانيا در كارنامه دارد در حال نهايى كردن انتقال خود در  لندن است. پرداخت چلسى اتلتيك 
بيلبائو رقم سرسام آور 71ميليون پوند است و به اين ترتيب شرايط براى انتقال تيبو كورتوآ از 

چلسى به رئال مادريد فراهم خواهد شد.

دست رد «بواتنگ» به سينه «مورينيو»
ورزش: به نظر مى رسد آخرين ميخ تابوت به شايعات مربوط به انتقال جروم بواتنگ به منچستر 
يونايتد كوبيده شده است. روزنامه  آلمانى بيلد اعالم كرد كه بواتنگ شخصاً به صورت تلفنى 
با ژوزه مورينيو تماس گرفته و اعالم كرده كه به منچستر يونايتد نخواهد پيوست. دفاع وسط 
بايرن همچنين از آقاى خاص به خاطر اينكه به جذب او عالقه نشان داده تشكر كرده است. بعد 
از به پايان رسيدن بازى دوســتانه  دو تيم در آليانز آرنا كه روز يكشنبه ى اين هفته انجام شد، 
حجم شايعات درباره  انتقال بواتنگ به يونايتد به مراتب افزايش يافت. ولى حاال ديگر همه چيز 

روشن شده و ديگر اين شايعات محلى از اعراب نخواهد داشت. 

تياگو به جاى كوواچيچ به رئال مى رود؟
ورزش:در روزهاى اخير با توجه به اخبار منتشر شده شكى باقى نمانده كه ماتئو كوواچيچ 
از شرايط خود در رئال مادريد راضى نيست و قصد دارد باشگاه اسپانيايى را ترك كند. اما 
گزينه هاى رئال براى جايگزينى كوواچيچ چه خواهد بود ؟ وبسايت آلمانى اشپورت1 اعالم 
كرد كه رئال مادريد قصد دارد تياگو، ستاره  بايرن مونيخ را به جاى كوواچيچ به خدمت 
بگيرد. خولن لوپتگى از دوران سرمربى گرى تيم ملى اسپانيا با ستاره  اسپانيايى 27ساله  
بايرن آشنا است و مى خواهد او را در تيمش رئال داشــته باشد. در دوران سرمربى گرى 

لوپتگى در الروخا، تياگو يكى از بازيكنان فيكس تيم ملى اسپانيا بود.

هزينه هاى كم ثمر «مشيرى» در اورتون
ورزش: يانيك بوالسى، مايكل كين، اشلى ويليامز، عمر نياسه، اين چهار فوتباليست براى 
هواداران فوتبال نامهايى آشنا نيستند. با اينحال اورتون براى جذب اين چهار نفر كه در 
بهترين حالت مى توان گفت از جمله بازيكنان متوسط ليگ برتر انگليس بوده اند 89,3 
ميليون يورو هزينه كرده است. هزينه هاى عجيب و غريب آبى هاى شهر ليورپول به اين 
چهار نفر ختم نمى شود. اورتون از آغاز ســال 2016 تا كنون 352,5 ميليون يورو براى 
خريد بازيكن هزينه كرده است. اين داستان براى اورتون از زمانى آغاز شد كه اردوان فرهاد 
مشيرى، تاجر مشهور ايرانى مالكيت اين تيم را بدست آورد. اورتون هر بار با جذب بازيكنان 
جديد اميدوار بوده عملكرد خود در ليگ برتر را بهبود بخشد ولى هر بار ناكام شده است.

سيامك نعمتى كه به عنوان ســتاره پيكان به پرسپوليس 
پيوست در فصل اول حضورش نتوانست خودى نشان دهد.

اما بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت بخت سيامك را باز كرد 
و او را تبديل به سوگلى برانكو در خط حمله كرد. صحبت هاى 

او با آنتن را با هم مرور مى كنيم.
* تركيب 11 نفره

خب رفتن ســتاره ها تاثيرگذار بود. 5-4 بازيكن خوب را از 
دست داديم كه كمك كردند در موفقيت گذشته. پرسپوليس 
اما شرايط خود را همانند سال هاى گذشته از حيث تاكتيكى 
دنبال مى كند و خوشبختانه در راس تيم آقاى برانكو هستند. 
در حال حاضر تركيب 11 نفره و جوانــان خوبى هم داريم. 
اميدوارم در اين فرصت از موقعيت اســتفاده كنند و خود را 
ثابت كنند. اميدوارم تا نيم فصل امتيازات خوبى كسب كنيم 

و در نيم فصل بعدى هم به امتياز قهرمانى نزديك شويم.
*ساز رفتن

براى فوتباليست سخت اســت كه بازى نكند. وقتى به تيم 
آمدم بازيكنان خوبى داشت و قهرمان شده بودند. من دوست 
داشتم بازى كنم اما تيم نتيجه مى گرفت و فرصت كمى به 

من  مى رســيد و من در همين 15-10 دقيقه فرصتى كه 
داشتم توانستم رضايت هواداران را جلب كنم. حتى به آقاى 
برانكو گفتم كه تصميم دارم بروم اما ايشان گفتند كه به تو 
اعتماد دارم. از اينكه حرف برانكو را گوش دادم اصال پشيمان 
نيستم. من آن زمان به خاطر اينكه بازى نمى كردم ناراحت 
بودم. وقتى ايشــان گفتند اعتماد دارند تمريناتم را دو برابر 
كردم و نيم فصل هم فرصت بيشترى به من رسيد و اميدوارم 

در اين فصل هم شرايط خوب پيش برود.
*كودكى سرخ

روزى كه پيشــنهاد پرســپوليس به دستم رســيد همه ما 
در خانواده خوشــحال شــديم. ما خانوادگى پرسپوليسى 
هســتيم. به خدا اين را كه االن در اين تيم هستم نمى گويم 
و همان موقع كه آمدم عكس  هاى دوران بچگى ام با پيراهن 
پرسپوليس را در صفحه شــخصى ام گذاشتم تا نشان دهم 
اكنون به آرزويم رسيدم. از استقالل دو سال پياپى پيشنهاد 
داشــتم اما نپذيرفتم. وقتى پيشنهاد پرســپوليس رسيد 
بالفاصله قبول كردم. اگر پرســپوليس پيشــنهاد نمى داد 
منتظر مى ماندم حتى اگر چند سال ديگر هم طول مى كشيد. 

من دلم پرسپوليســى بود و اصال نمى توانستم قبول كنم به 
استقالل بروم و به خاطر پرسپوليس حتى به استاديوم هم 

مى رفتيم و تيم را تشويق مى كردم.
*كرى دربى

دربى جفتش مهم اســت و رفت و برگشــت ندارد. ما رفت 
و برگشــت اســتقالل را در اين فصل خواهيم برد. در مورد 
سوپرجام بايد بگويم كه ما شــايد در آمادگى صد در صدى 
نبوديم اما به خاطر اين مسابقه شرايط تاكتيكى در تمرينات 
دنبال مى كرديم. اين را االن و به خاطر رفتن ســتاره هاى 
استقالل نمى گويم. اسم استقالل و پرسپوليس بزرگى خود 
را دارد و به ستاره ها بستگى ندارد. ما تمرينات خودمان را يك 
هفته پيش از سوپرجام روى اين مسابقه گذاشته بوديم. ما 
آماده بوديم و از اين بازى استقبال مى كرديم اما نمى دانم چرا 
آن ها نيامدند. قبل از اين بازى همه آماده سوپرجام بودند و 
هواداران استقالل هم كرى مى خواندند اما به يكباره نمى دانم 
چى شــد كه نيامدند. حاال ان شــاء اهللا در دربى رفت بازى 
مى كنيم و برنده خواهيم شد. البته اين بازى مربوط به ليگ 

است و ان شاء اهللا در آسيا هم بازى خواهيم كرد.

*آرزوهاى رئال
از بچگى عاشــق رئال مادريد بودم اما نمى دانم چرا پيراهن 
بارسلونا را مى پوشم. فكر كنم به خاطر عالقه ام به برند نايكى 
باشد. شايد اين آرزو و حضور در رئال مادريد محال باشد اما 
هر كس آرزويى دارد و حــاال من هم مى گويم مى خواهم به 

رئال بروم كه حداقل ويارئال شود!
*شادى گل

من هيچ برنامه اى براى شــادى گل نــدارم و همان لحظه 
تصميم مى گيرم. شــايد البته براى بازى اســتقالل تمرين 
كردم تا شــادى گل خاصى داشــته باشــم ولى فعال هيچ 

تصميمى نگرفتم. 
* بازى با الدحيل 

الدحيل مثل الهالل دوره قبل است. ولى ما تجربه اين تيم 
(الهالل) را داريم و اميدوارم آنجــا نتيجه خوبى بگيريم. 
بازى با الهــالل در آزادى برگزار نمى شــد و ما شــانس 
ميزبانى نداشتيم اما اكنون شرايط خوب است و اگر نتيجه 
خوبى در دوحه بگيريم صعودمان به مرحله بعدى دور از 

دسترس نيست.

هدفم بازى در رئال مادريد است 

نعمتى:
 از استقالل 
پيشنهاد داشتم 
اما فقط 
پرسپوليس 

اميرمحمد سلطانپور:  ليگ برتر انگليس كه بسيارى آنرا بهترين 
و جذاب ترين ليگ فوتبال جهان لقب مى دهند، فردا شب با بازى 
منچستريونايتد و لسترسيتى در ورزشگاه اولدترافورد آغاز خواهد 
شد. بر اين اساس كاپيتان هاى سابق دو غول فوتبال بريتانيا يعنى 
گرى نويل از منچستريونايتد و جيمى كرگر از ليورپول كه اكنون 
به عنوان كارشناس فوتبال مشــغول به فعاليت هستند، شرايط 
شش تيم برتر اين ليگ را در آستانه فصل جديد بررسى مى كنند. 
ليگى كه البته به جز شــش تيم برتر آن كه طرفداران زيادى در 
ايران دارد، مسلما توجهات زيادى را در كشورمان به تيم برايتون 

و عليرضا جهانبخش جلب خواهد كرد.
منچسترسيتى

نويل: وقتى دو يا سه سال قبل به منچسترسيتى نگاه مى كرديم، 
با ديدن بازيكنانى مانند ســرجيو آگوئرو، ونسانت كمپانى، جو 
هارت، يحيى توره، فرناندينيو، باكارى سانيا، الكساندر كوالروف و 
گائل كليچى، سيتيزن ها را تيمى در آستانه پيرى لقب مى داديم. 
اما ناگهان وقتى در حال حاضر آن ها را مى بينيم تيمشان شرايط 
سنى بسيار خوبى دارد. در مدت 12 تا 18 ماه يعنى سه پنجره نقل 
و انتقاالت، پپ گوارديوال و سران سيتى خريد و فروش هاى فوق 
العاده اى انجام دادند و تيمــى را اكنون در كنار يكديگر به وجود 

آورده اند كه مى توانند چندين سال در اوج حضور داشته باشند.
منچستريونايتد

كرگر: با اينكه يونايتد فصل پيش دوم شد اما جمع امتياز آن ها 
خوب بود. درست است كه اختالف آن ها با سيتى در امتياز بسيار 

زياد بود اما نبايد فراموش كنيم كه اختــالف يونايتد با تيم هاى 
پايين تر از خود نيز بســيار خوب بود. مورينيو در مصاحبه هاى 
پيش فصل آنچنان كار را براى خود آسان نكرد اما به نظرم انتقادات 
از او عادالنه نيست. او در فصل اول دو جام گرفت كه درست است 
كه شامل جام ليگ برتر و ليگ قهرمانان نبود اما با اين همه تيم 
مبارز، كسب ليگ اروپا و جام اتحاديه هم سخت است؛ در فصل 
دوم نيز نايب قهرمان ليگ برتر و نايب قهرمان جام حذفى شد كه 
با اينكه براى تيمى مثل منچستريونايتد كافى نيست اما آنچنان 

كارنامه او به بدى اينكه برخى تصوير مى كنند نيست.

تاتنهام
نويل: اگر به تاتنهام نگاه كنيم خواهيم ديد كه در ابتداى فصل 
چندين بازى خارج از خانه برگزار خواهند كرد تا به اســتاديوم 
جديد خود بروند كه تطبيق با آن نيز سخت خواهد بود. آن ها 9 
بازيكن هم تا انتهاى جام جهانى داشتند و تازه دوشنبه به اردوى 
تيم برگشتند. اســپرز در نقل و انتقاالت نه خريدى داشت و نه 
فروشى اما اتحاد و يكپارچگى و ثبات در ميان آن ها باقى خواهد 
ماند. احتماال آن ها باز هم باالتر از آرســنال قرار بگيرند اما بعيد 

است شانسى براى قهرمانى داشته باشند.

ليورپول
كرگر: همه به شكلى مثبت در مورد ليورپول صحبت مى كنند 
و نمى توان آن ها را ناديده گرفت. تاثيرى كــه فن دايك از نيم 
فصل در ليورپول گذاشت را از ابتداى فصل خواهيم ديد؛ و حضور 
ادرسون نيز درون دروازه روحيه كلى تيم را باال برده است. البته 
ركورد ترنسفر را در ميان دروازه بانان شكستند و بايد هم توقع يك 
دروازه بان خوب را داشته باشند. در حال حاضر روى كاغذ ليورپول 

قوى ترين شانس براى كسب قهرمانى را دارد.
چلسى

نويل: در چند وقت گذشته چلسى در نقل و انتقاالت ضعيف كار كرده 
بود اما به نظرم در آخرين روزها دوباره راه افتاده اند. براى كسب قهرمانى 
چلســى بايد ادن آزار را حفظ كند و همينطور يك مهاجم نوك خوب 
خريدارى كند. موراتا مهاجم خوبى است اما هنوز نتوانسته جاى خالى ديگو 
كاستا را پر كند. اگر چلسى بخواهد با يك مهاجم بازى كند كه به شكل 

سنتى همين كار را خواهد كرد، حتما بايد يك مهاجم ديگر نيز بخرند.
آرسنال

كرگر: در گذشته آرسنال اگر مى برد بيشتر بر مبناى بازى زيبا 
بود اما اكنون بايد چندين بازى را به شكل تاكتيكى ببرند. فكر مى 
كنم كه در فصل جارى چندين بازى را خواهيم ديد كه در پايان 
خواهيم گفت كه آرســنال اين بازى را روى چيدمان و تاكتيك 
خاص مربى خود يعنى يوناى امرى پيروز شده است. امرى من را 
ياد بنيتز مى اندازد و با روش 1-3-2-4 كه در پيش خواهد گرفت 

 تيم ها مقابل آرسنال به مشكل خواهند خورد.

وضعيت «تاپ سيكس» از نگاه گرى نويل و جيمى كرگر در شروع ليگ برتر انگلستان

نبرد هيوالهاى تازه نفس در جزيره

جواد رستم زاده: در شرايطى كه هر روز يك خبر جديد درباره 
حضور رضاييان در تراكتورسازى منتشر مى شود او عنوان كرده 
كه اولويتش حضور در اروپاست. رامين همچنان در اروپا دنبال 
مشترى است، باشــگاهى كه بيايد و او را براى يك فصل جذب 
كند. رضاييان براى بازى در اروپا اصرار دارد و همين سبب شده 
تا پيشنهادهاى ايرانى اش را يكى يكى رد كند. شايد اگر او قصد 
بازگشــت به ليگ ايران را داشــت، حاال دو هفته بود كه بازى 
مى كرد و از اين شــرايط هم رها مى شد. شــنيده مى شود اگر 
رضاييان نتواند در اروپا به فوتبالش ادامه دهد اولويتش حضور 

در تراكتورسازى است.
تراكتورســازان براى اين كه روند مذاكرات زودتر پيش برود، از 
خود رامين رضاييان خواستند پيشنهاد مالى اش را ارايه دهد كه 
در نهايت او مبلغ 5 ميليارد تومان را درخواست داد. همان طور كه 

انتظار مى رفت اين درخواست مورد قبول باشگاه تراكتورسازى 
تبريز قرار نگرفت تا حضور رامين رضاييان در تيم تراكتورسازى 

تبريز با تاخير مواجه شود. 
از روزى كه بحث مذاكره تراكتورسازى با رضاييان مطرح شده 
نزديكان زنوزى بارها و بارها اين مسئله را تكذيب كرده و گفته اند 

حتى مالك باشگاه هم صحبتى با مدافع راست تيم ملى نداشته و 
بايد ديد دليل آن ها براى انكار اين موضوع چيست.

تراكتور طبق ادعاى برخى رســانه ها تنها براى خريد شجاعى 
و دژاگه نزديك به 16 ميليارد هزينه كرده اســت و اين جداى 
از بحث استخدام توشاك به عنوان سرمربى و خريدهاى ديگر 

اين تيم است.
رضاييان اميدوار بود كه باشگاه اوســتنده مثل خيلى ديگر از 
باشگاه هاى اروپايى بتواند سكوى پرتاب او شود. آن ها در فصل 
گذشته دو بازيكن خود را به التزيو و وولفسبورگ منتقل كردند 
ولى در مورد رامين حتى با توجه به درخشش او در جام جهانى 
اين اتفاق نيفتاده است.نكته جالب اينكه او برخالف ساير ملى 
پوشان كه چشــم تيم هاى تركيه را گرفته اند حتى نتوانسته 
پيشنهادى از اين كشور دريافت كند. خيلى ها روسيه را مقصد 

نهايى او مى دانند. كشــورى كه همين چند ماه پيش توانست 
در آن حداقل به واسطه تيپش مورد توجه رسانه ها قرار بگيرد. 

رضاييان در چند وقت اخير نشــان داده كــه عالقه خاصى به 
مدلينگ دارد و بعيد نيســت كه در كنار فوتبال در اروپا سرى 

هم به اين حرف بزند.

ورزش:هفته به هفته تنور رقابت هاى ليگ برتر داغ تر مى شــود. هفته  
سوم اين رقابت ها پنجشنبه با برگزارى 4 بازى در شهرهاى مختلف آغاز 
مى شــود. در اين هفته از رقابت ها بازى هاى حساسى از جمله بازى دو 
تيم استقالل تهران و تراكتورسازى و سپاهان و پيكان برگزار مى شود 
كه اين بازى هاى حساس، تقابل هاى جذاب و ديدنى اى را به همراه دارد. 
به بهانه ى بازى هاى اين هفته از رقابت هاى ليگ برتر، چند تقابل جذاب 

اين هفته را مورد بررسى قرار داده ايم.

*كاپيتان ها در آزادى
در حساس ترين بازى اين هفته استقالل تهران در ورزشگاه آزادى ميزبان 
تراكتورسازى تبريز اســت. اين بازى در كنار تمام حساسيت هايى كه 
هميشه داشته است، تقابل محسن فروزان دروازه بان اسبق استقاللى ها 

كه اين فصل به تيم تراكتورسازى تبريز پيوسته، با اين تيم هم است. 
تقابل هاى فروزان با استقالل بى حاشيه هم نبوده است، در بازى معروف 
استقالل با راه آهن در ليگ پانزدهم، فروزان يك اشتباه انجام داد و شوت 
بى رمق محمدرضا خرسندنيا را نتوانست مهار كند و اين توپ گل شد. 
پس از اين گل سر و صداهاى زيادى در فضاى مجازى به پا شد. استقالل 
آن بازى را يك بر صفر برد و به صورت موقت باالتر از استقالل خوزستان 
در صدر جدول رده بندى قرار گرفت. محســن فروزان پس از آن بازى 
گفت: «از يك طرف بســيار ناراحتم كه راه آهن بازى را واگذار كرد اما 

از سوى ديگر بســيار خوشحالم كه اســتقالل بازى را برد تا در كورس 
قهرمانى بماند!»امروز البته رونمايى از دژاگه و شجاعى در لباس تراكتور 
هم بسيار جذاب اســت. مخصوصا اولين بازى دژاگه در ليگ برتر ايران  

آن هم مقابل استقالل.
*تقابل شاگرد و استاد

در يكى ديگر از بازى هاى اين هفته سپيدرود رشت كه خداداد عزيزى  را 
به عنوان سرمربى روى نيمكت خود مى بيند، بعد از دو شكست سنگين 
در هفته هاى ابتدايى، پنجشنبه شــب ميهمان ماشين سازى تبريزى 
است كه هدايت آن بر عهده  فيروز كريمى مى باشد. خداداد عزيزى در 
دورانى كه فوتبال بازى مى كرد رابطه خوبى با كريمى داشت. خداداد در 
تيم بهمنى كه فيروز كريمى  هدايت آن را بر عهده داشت، درخشيد و 

بازى هاى خوبى از خود به نمايش گذاشت. آخرين تيمى هم كه خداداد 
براى آن بازى كرد، هدايت آن بر عهده  فيروز كريمى بود. راه آهن.

*پديده مى پرد؟ 
شاگردان يحيى گل محمدى در سومين جدال خود در رقابت هاى ليگ 
برتر براى دومين بار در خانه به مصاف صنعت نفت آبادان خواهند رفت. 
آن ها حاال پس از رفع شدن مقطعى توفان مالى به فكر نخستين پيروزى 

خانگى هستند .
نفت آبادان كه با مربيگرى پائلو سرجيو بريتو تاكنون از شش امتياز 
تنها دو امتياز را به دست آورده هم به دنبال نخستين پيروزى بيرون 
از خانه خود است تا از زير فشار هواداران دو آتشه نفت آبادان بيرون 
بيايد. اگر گل محمدى و شاگردانش كه حاال مجوز استفاده از تمام 
بازيكنانش را به دست آورده اســت بتوانند دومين سه امتياز خود را 
از ديدار با نفت آبادان به دست بياورند آن ها جهش قابل توجهى در 
جدول ليگ برتر خواهند داشــت به گونه اى كه يحيى گل محمدى 
مى تواند تيمش را در جمع پنج تيم باالنشــين جــدول رده بندى 
ببيند. البته پديده اى ها فصل گذشــته نيــز تجربه حضور در جمع 
مدعيان را داشــتند اما در ادامه كار با آغاز مشكالت مالى رفته رفته 
از صدر فاصلــه گرفتند تا بحران در اين تيم فراگير شــود اما به نظر 
مى رســد با حمايت هاى مالى صورت گرفته از سوى دستگاه هاى 
اجرايى مشــهد اين تيم  دوباره اميدوار اســت روزهاى خوب فصل 

گذشته برايش تكرار شود.
پنجشنبه 18 مرداد 1397

گسترش فوالد  -  سپيدرود رشت  18:15
سايپا  -  ذوب آهن  20:30

استقالل خوزستان  -  پرسپوليس  20:30
نساجى مازندران  -  پارس جنوبى جم  20:30

جمعه 19 مرداد 1397
پديده  -  صنعت نفت آبادان  20:00

نفت  م.سليمان  -  فوالد  20:30
استقالل  -  تراكتورسازى  20:30

سپاهان  -  پيكان  20:30

در مورد رضاييان كه اين روزها در اروپا دنبال تيم مى گردد

«مدلينگ»   بدون مشترى
دژاگه و شجاعى مقابل استقالل بازى مى كنند

رونمايى از لوكس ترين تراكتور 

پنجشنبه 18 مرداد هفته سوم ليگ برتر ايران
 نساجى مازندران - پارس جنوبى جم
 ساعت: 20:30 زنده از شبكه ورزش

پنجشنبه 18 مرداد  هفته سوم ليگ برتر ايران
 استقالل خوزستان - پرسپوليس
 ساعت: 20:30 زنده از شبكه سه

جمعه 19 مرداد هفته سوم ليگ برتر ايران
 استقالل - تراكتورسازى

 ساعت: 20:30 زنده از شبكه سه

جمعه 19 مرداد هفته سوم ليگ برتر ايران
 سپاهان - پيكان

 ساعت: 20:30 زنده از شبكه ورزش

ورزش در سيما ندا شهسوارى: 
هرچه جلوتر مى روم مسئوليتم 

بيشتر مى شود
ايســنا: بانوى پينگ پنگ باز ايران گفت: هرچه جلوتر 
مى روم مسئوليتم بيشتر مى شود حتى مسئوالن، خانواده 
و دوســتانم انتظار دارند كه جايگاه اولم در ايران را هم از 

دست ندهم.
 ندا شهسوارى گفت: اين مســئوليت برايم خيلى سخت 
است چون جوانان در حال پيشرفت هستند، از طرف ديگر 
چون  به عنوان اولين پينگ پنگ بــاز خانم به بازى هاى 
آسيايى و المپيك وارد شدم و  توانستم راه را براى پيشرفت 
پينگ پنگ بانوان باز كنم خوشحال هستم. اميدوارم اين 
روند ادامه دار باشد و پينگ پنگ خانم ها براى حضور در 

المپيك انتخاب شود.

ساعى: بعد از اتفاقات المپيك
 كيميا بايد صبورى مى كرد

فارس:  پرافتخارترين المپين ورزش ايران گفت: من فكر 
مى كنم پس از اتفاقاتى كه بعــد از المپيك براى كيميا 
عليزاده رخ داده بود، بايد يك مقدار بيشتر روى رفع آسيب 
ديدگى تمركز مى كرد و پس از اينكه آســيب ديدگى او 

كامل رفع شد، تمرينات را آغاز مى كرد.
وى گفت: از اينكه كيميا عليزاده مصدوم شــده و حضور 
در بازى هاى آسيايى را از دســت داد واقعا ناراحت شدم. 
اميدوارم كه او هر چه زودتر به بهبودى كامل برسد. خيلى 
خوب بود كه كيميا پرچمدار كاروان ايران در جاكارتا بود. 
بنده در هيئت اجرايى كميته ملى المپيك وظيفه ام بود كه 
از پرچمدارى او در بازى هاى آسيايى حمايت كنم، حاال 

متاسفم كه اين اتفاق براى او رخ داده است.
او بايد بعد از اتفاقات المپيك صبورى مى كرد.

 

واكنش دايى به انتقاد نماينده مجلس:
وقتى پول بيت المال را دزديدند كجا بوديد؟

ورزش: على دايى در مورد انتقادات نماينده كرمانشاه در مجلس در مورد كمك به مردم زلزله زده گفت:  ما ياد گرفتيم مرد عمل 
باشيم. يعنى تا شاهرگ مان هم پاى عمل مان مى ايستيم. ايشان كه اين حرف ها را زده جزو اين دسته افراد است كه بايد بيايد و 
نشان بدهد. اين آقا كه نماينده منطقه بوده را با من مقايسه كنيد و ببينيد من چه كارهايى كرده ام و او چه كارهايى كرده است. 
خيلى از آقايان لذت اين كه از جيب شان براى ملت خرج كنند را نچشيده اند. در اين مملكت طى چند سال هزاران ميليارد خارج 
شده است و دزدى شده است. كل پولى كه تمام سلبريتى ها براى كمك به زلزله جمع كرده اند 20 ميليارد تومان مى شود؟ اين 
همه پول بيت المال را دزديدند و از اين مملكت خارج كردند شما كجا بوديد؟ كجا توانستيد پشت تريبون تان داد بزنيد؟ او ادامه 
داد: نه كسى به من راى داده است و نه مى خواهم كسى به من راى بدهد. من دلى با مردم كار مى كنم. پول حاللى كه درمى آورم 
را به سختى مى توانم خرج كنم چه برسد به اين كه چشمداشتى به پول مردم داشته باشم. نهادهاى نظارتى همه هستند و از 
روز اول، قوه قضاييه حساب هاى ما را بررسى مى كرد كه چقدر پول آمده و چقدر پول رفته است. بعد شما خيلى راحت مى آييد 

و پشت تريبون داد مى زنيد؟ 
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ادب و هنر

بازتاب

خبر

توصيف الميادين از شخصيت ادبى رهبر انقالب
فــارس: وبگاه شــبكه خبرى 
الميادين لبنان در گزارشــى به 
قلــم يكى از نويســندگان خود 
به نام «زهرا َديرانى» به بررسى 
شــخصيت ادبــى و ورزشــى 
«آيت اهللا ســيد على خامنه اى» 
رهبــر انقــالب اســالمى ايران 
پرداخت. بر اساس اين گزارش، 
رهبر انقــالب قبــل از آنكه به 
عنوان جانشين امام خمينى (ره) 
در ســال 1979 انتخاب شود، از 
نامى مستعار  «امين» به عنوان 

جهت سرودن اشعار خود در دوران جوانى استفاده مى كرد.
نويســنده اين گزارش مى نويسد، با اينكه در ارتباط با جوانب شخصيت 
سياسى رهبر انقالب اطالعات و اخبار زيادى وجود دارد، ولى تعداد كمى 
از نزديكان ايشان، «خامنه اِى اديب و شاعر» را مى شناسند و توانسته اند به 

دنياى مخصوص او ورود كنند.
نويسنده اين گزارش در بخشى از گزارش، رهبر انقالب اسالمى ايران را 
بر خالف ســاير علما و روحانيون، شخصيتى هنر و شعر دوست مى داند 
و مى نويسد: بارها شــده كه علماى دين متهم به داشتن نگاه بسته در 
برابر هنر شــده اند و اينكه آن ها در رابطه با هنر ديدگاه آشكارى ندارند. 
ولى آيت اهللا خامنه اى اين رســم را با استقبال از ادبيات، آن هم به شكل 

گسترده زير پا گذاشته است.
ديرانــى رهبر معظم انقالب را از بزرگ ترين نقــادان ادبيات مى داند كه 
داراى ذوق نقدى بوده كه شــاعران و اديبان بزرگ معاصر ايران به اين 

مسئله معترف اند.
اين نويســنده لبنانى مى نويسد: آيت اهللا سيد على خامنه اى اولين رهبر 
سياسى يا شخصيت دينى نيست كه به شعرسرايى پرداخته، بلكه امام 
خمينى (ره) نيز پيش از او شعر مى گفت و تعدادى ديوان شعر نيز دارد 

كه در ايران و كشورهاى عربى چاپ مى شود.
بر اساس اين گزارش، رهبر انقالب ايران به هنگام جوانى به محافل ادبى 
رفت و آمد داشت و شعر مى سرود و نظرات خود را در مورد شاعران قديم 
و جديد ابراز مى داشت و در مورد شعر حافظ و ساير شعراى بزرگ ايران 

پژوهش هايى دارند.
نويســنده گزارش به نقل از برخى ناقدان شــعر كه با شعر رهبر انقالب 
آشنايى دارند، مى نويسد: اشعار ايشان موسيقى خاص و رايحه اى دارد كه 

تنها كسانى كه اشعار ايشان را مى خوانند، پى به آن مى برند.
در بخشى از اين گزارش به عالقه رهبرى به شعر قديم و جديد اشاره شده 
است: «معروف است كه رهبر ايران از دوستداران شعر سبك كالسيك و 
بزرگان اين نوع سبك از جمله فيروزكوهى است؛ [البته] او تعصبى به اين 

نوع شعر ندارد و از طرفداران شعر آزاد است».
به گفته ديرانى، رهبر انقالب اســالمى نه تنها اشــعار همــه دوره ها را 
خوانده و در مــورد آن ها ديدگاه هاى نقدى خود را مطرح كرده، بلكه از 
شعراى معاصر عرب مانند «احمد شوقى»، شاعر مصر و «محمد مهدى 
الجواهرى»، شاعر عراق خوشش مى آيد و اشعار اقبال الهورى را خوانده 

است.
بر اســاس اين گزارش، رهبرى در اشعار خود، معانى جديد براى برخى 
از واژگان صوفى ايجاد كرد كه اگرچه برخى از آن ها ابهام هايى دارد ولى 
اين اشــعار، با شفافيت، زبان گيرا و شاعرانه خود و با عطشى كه در آن 
عشق الهى نهفته است، روح و حواس آدمى را تسخير مى كند؛ عشقى كه 
از ميان هر كلمه و عبارتى نفوذ مى كند. اين اشعار همانند سرودى است 

كه رهبر انقالب در البه الى آن «زرادخانه عشق» را جمع كرده است.
در بخشــى ديگــر از اين گزارش، نويســنده از عالقه رهبــر انقالب به 
نويســندگان رمان در اروپا و آمريكا گفته است: ايشان بر اين باورند كه 
رمان اوج ابداع ادبى است كه انسان مى تواند از خود ارائه دهد؛ از اين رو، او 
يكى از روزهاى هفته را براى ديدار با نخبگان ادب و شعر ايران اختصاص 
داده و جنبش ترجمه در ايران را تشويق مى كند و اميدوار است كه ادباى 

ايرانى آثار ادبى عربى و جهانى را ترجمه كرده و نشر دهند».
ديرانى مى نويسد: [حضرت آيت اهللا] سيد على خامنه اى خواستار توجه و 
اهتمام به هنر است. ايشان عالقه خاصى به ديدار با هنرمندان دارد و طى 

اين ديدار، نظرهاى خود درباره آثار آن ها را بيان مى كند.
اين نويسنده لبنانى به يكى از بيانات رهبر معظم انقالب درباره هنر اشاره 
مى كند كه در آن، ايشــان «هنر را سالح كشــنده اى در برابر دشمن» 
دانســته بودند و ادامه مى دهد: «ايشان تأثيرى قوى در جامعه ايرانى در 

زمينه جنگ نرمى كه رسانه ها عليه ايران در پيش گرفته اند، دارند».
نويســنده الميادين در ادامه مى افزايد: رهبر ايران فرقى بين هنرمند و 
مدافع قايل نيســت؛ بلكه ايشــان، اين دو را در دفاع از مسائل عادالنه و 
آزادى از بند ظلم و اشــغالگرى دو روى يك سكه مى دانند و به همين 

دليل، خواستار حفظ هنر هدفمند داراى ارزش ها و معانى واال هستند.

برگزارى چهارمين
دوساالنه بين المللى «كارتون كتاب» 

فارس: فراخوان چهارمين دوســاالنه بين المللــى كارتون كتاب 25 
مردادماه 1397 منتشر خواهد شد.

سيد مسعود شجاعى طباطبايى، دبير چهارمين دوره جشنواره كارتون 
كتاب در اين خصوص گفت: همزمان با 40 ســالگى انقالب شكوهمند 
اســالمى ايران و با بهره گيرى از تجربيات ســه دوره برگزارى جشنواره 
بين المللى كارتون كتاب، چهارمين دوساالنه توسط نهاد كتابخانه هاى 
عمومى كشور برگزار مى شود.وى ادامه داد: در اين دوره از جشنواره نيز 
موضوعاتى چون كتاب و شــهر، كتاب و زندگى، كتاب و خانواده، كتاب 
و كــودك، كتاب و كتابخانه، كتاب و كتابدار، كتاب و رســانه، كتاب و 
آينده مورد توجه قرار گرفته اســت. با توجه به اعتبارى كه اين مسابقه 
در مجامع تخصصى بين المللى به دست آورده، امسال نيز مثل دوره هاى 
گذشــته شــاهد برپايى باشــكوه آن خواهيم بود.دبير چهارمين دوره 
جشنواره بين المللى كارتون كتاب ضمن قدردانى از نهاد كتابخانه هاى 
عمومى كشــور براى اشاعه فرهنگ كتاب و كتابخوانى، برگزارى منظم، 
چاپ كاتالوگ، جوايز ارزشــمند، حضور هنرمندان برجســته ايرانى و 
خارجى، ســايت تخصصى و... را از عواملى دانســت كه به اين جشنواره 
اعتبار مى بخشد. شــجاعى تصريح كرد: فراخوان اين دوره دوساالنه 25 
www.booktoon. مردادماه 1397 از طريق سايت جشنواره به نشانى

ir و سايت هاى تخصصى داخلى و خارجى منتشر خواهد شد.

گفت و گو با محمد حسين نعمتى به بهانه سالروز درگذشت محمود درويش

ظلم سـتيزى با شـعر مدرن

مهر: نشســت نقد و بررســى تازه ترين دفتر شــعر سروده شــده توسط اميد 
مهدى نژاد با عنوان «مالحظات» در خبرگزارى مهر برگزار مى شود.

«مالحظات» دربرگيرنده ســروده هاى دو سه سال اخير اين شاعر است كه در 
فضايى اجتماعى ســروده شده است و شامل اشــعار جدى و نه طنزآميز اين 

شاعر است.
مهدى نژاد پيش از اين درباره اين دفتر شــعر به مهر گفته بود: شايد شما هم 
شــنيده باشيد كه فردى در زندگى با جمالت و يا گفتارى برخورد مى كند كه 
زندگيش را دچار تحول مى كنــد. براى من هم اين اتفاق وقتى افتاد كه آقاى 
محمد كاظم كاظمى در نقد دفتر شــعر قبلى من فرمود كه مهدى نژاد با اين 
توانى كه در ســرايش اشعار طنزش دارد، نمى دانم چطور مى شود كه شعرهاى 

جدى اش اينقدر جدى و غير طنزآميز است. 
اين حرف براى من تلنگرى بود كه سعى كنم طنز را به شكلى محو و كمرنگ 
در اشــعار جدى خودم نيز وارد كنم. در دفتر شعر «مالحظات» تالش من اين 
بود كه طنز ســوار بر كار شعر نباشــد؛ اما به شكلى مليح و نرم در بطن اشعار 
جارى باشــد و شايد اين مهم ترين تفاوت اشــعار اين دفتر با ساير دفاتر شعر 

من باشد.
در نشست نقد و بررســى اين دفتر شعر محمد كاظم كاظمى و محمد مهدى 

سيار از شاعران كشور به همراه شاعر حضور خواهند داشت.
اين مراســم روز پنجشنبه 18 مرداد و از ساعت 15 در خبرگزارى مهر واقع در 

خيابان استاد نجات الهى بعد از سميه كوچه بيمه برگزار مى شود.

ادبيات

نقد و بررسى «مالحظات» 
در خبرگزارى مهر

باشــگاه خبرنگاران: پيكر اصغر فردى، شــاعر، اديب و پژوهشگر تبريزى و از 
شاگردان وفادار و برجسته استاد شهريار، ديروز با حضور مردم ادب پرور و قدرشناس 

تبريز تشييع و در مقبره الشعراى تبريز به خاك سپرده شد.
در اين مراسم، مهدى قزلى كه به نمايندگى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى حضور 

داشت، متن پيام دكتر سيد عباس صالحى را قرائت كرد. 
در ادامه، مديرعامل بنياد شعر و ادبيات داستانى در سخنانى با ذكر ياد و خاطراتى از 
استاد اصغر فردى گفت: تبريز اين قدر مهم است كه اگر نخواهيم هم بايد سالى يك 
بار به اين شهر سفر كنيم و از ادبيات بگوييم. اميدواريم سفر ما از جنس سفر پارسال 
باشد كه پرچم جشنواره شعر فجر را در اين شهر برافراشتيم كه در آن مرحوم استاد 

فردى هم برگزيده 10 سال ادبيات تركى ايران شدند.
نماز ميت اين شاگرد وارسته شــهريار به امامت حجت االسالم والمسلمين سيد 

محمد على آل هاشم، نماينده ولى فقيه در آذربايجان شرقى اقامه شد.
اصغر فردى از شــاگردان اســتاد شــهريار بامداد 15 مرداد در 55 سالگى بر اثر 
ايست قلبى، چشم از جهان فرو بست و ديروز با حضور جمعى از اديبان، شاعران، 

هنرمندان، مسئوالن و مردم ادب پرور تبريز به ديدار استاد شتافت.
وى كه ســال گذشته و در اختتاميه دوازدهمين جشنواره بين المللى شعر فجر به 
عنوان برگزيده «10 ســال شعر و ادب تركى ايران» تقدير شده بود، بيشتر تالش 
خود را به معرفى و تصحيح و تاليف آثارى درباره اســتاد شهريار و معرفى هر چه 
بيشتر اين شاعر معطوف كرده بود كه از مهم ترين آن ها مى توان به تصحيح و انتشار 
«ديوان صافى تبريزى»، «شهريار و انقالب»، «تبريزيات» و «شورش ما» اشاره كرد.

خبر

اصغر فردى، شاگرد شهريار 
به خاك سپرده شد

 ادب و هنر/ موسوى  9سال پيش در چنين 
روزى يكى از شاعران بزرگ ادبيات مقاومت جهان 
پس از مدتى بيمارى، در پى عمل جراحى قلب 
چشم از جهان فرو بست. او محمود درويش بود؛ 
شاعرى كه در روستايى در شرق عكا به دنيا آمده 
بود و از 6 سالگى طعم آوارگى و صداى گلوله هاى 
ســربى را با گوشت و پوست و استخوان خودش 

لمس كرده بود.
صفحــات تقويــم از آن همه آوارگى شــاعر در 
كشــورهاى تونس، لبنان، مصــر و... و از آن همه 
خاطره هــاى خونين كودك 6 ســاله تنها به يك 
عبارت سالروز درگذشت «محمود درويش» بسنده 
كرده اســت، اما فريادهاى ظلم ستيزانه محمود 
درويش از تقويم هاى بى تفاوت امروزه گذشــته و 
تاكنون به 22 زبان زنده دنيا ترجمه شــده است. 
اشــعار او آنقدر با زندگى او پيوند خورده است كه 

بسختى مى توان مرزى ميان اين دو قائل شد.
آنجا كه مى گويد: من يوسفم پدر!

پدر! برادرانم دوستم نمى دارند
با سنگريزه و سخن ام مى رانند

مى خواهند كه من بميرم تا به مدح ام بنشينند
محمدرضا شفيعى كدكنى درباره محمود درويش 
مى نويســد: «اگر يك تن را براى نمونه بخواهيم 
انتخاب كنيم كه شعرش با نام فلسطين همواره 

تداعى مى شود، محمود درويش است.»
به همين بهانه، با محمدحسين نعمتى، شاعر و 
پژوهشگر ادبى كشورمان درباره شعر و زندگى اين 
شاعر فلسطينى گفت و گو كرده ايم. محمدحسين 
نعمتى، متولد 1360 در تهران است. او در حوزه 
ادبيات عرب از جمله شاعرانى چون نزار قبانى و 

محمود درويش پژوهش كرده است. 

 شعر، وسيله ابراز عقايد
محمود درويش شاعرى اســت كه دچار انفعال 
نشده است؛ يعنى شعر را وسيله ابراز عقايد خود 
قرار داده است و شعر او نمود روشنى از زندگى و 
افكار اوســت. براى همين است كه شعر درويش 
به زندگى اش خيلى نزديك است. خاطره فرار او 
از روســتاى محل زندگى اش بيانگر تاثيرگذارى 
عميق مبارزه و اشغالگرى در شعرهاى اوست. او 
در گفت و گويى مى گويد: «به ياد دارم كه 6 ساله 
بودم. در دهكده  اى آرام و زيبا زندگى مى كرديم. 
خوب به ياد دارم. در يكى از شب  هاى تابستان كه 
معموالً عادت اهل ده اين است كه روى پشت بام 
بخوابند، مادرم ناگهــان مرا از خواب بيدار كرد و 
ديدم كه داريم با صدها تــن از مردم دهكده در 
ميان بيشــه  ها فرار مى كنيم. گلوله  هاى سربى از 

روى سر ما مى گذشت....» 
محمود درويش بعدها در مبارزات مردم فلسطين 

شركت كرد و اين زمانى بود كه 14 سال بيشتر 
نداشت. او در شــهر حيفا به زندان افتاد و از آن 
پس مرتب گرفتار پليس بود و مى بايست خود را 

به صورت هفتگى معرفى مى كرد.

 ظلم ستيزى با شعر مدرن
موفقيت محمود درويش ابعاد مختلفى دارد. يكى 
اينكه يك شجاعت بى نظير در شخصيت و اشعار 
او هســت كه هيچ گونه ظلمــى را بر نمى تابد و 
همين ويژگى، شــعرهاى او را نماد ظلم ستيزى 
كرده است. بخش ديگر موفقيت او شعر مدرن و 
به روز اوســت. يعنى اگر شعر درويش را خارج از 
محتوايش هم بررسى كنيم، بازهم شعرى مترقى 

و خواندنى است.
يكــى از بحث هايى هم كه ذيل اين مدرن بودن 
مى تواند مطرح شود، ضرورت استفاده ادبيات ما از 
قالب هاى مدرن امروزى است كه در شعر نيمايى 

و سپيد مى تواند تجلى پيدا كند.
من به شخصه شاهد تأثير گذارى اين نوع قالب ها 
بر مخاطب شعر هستم. به عنوان مثال شعرهاى 
سپيد عليرضا قزوه مانند: «شــاعران پروازى..... 
هتل بــازى..... آدم هاى از خود راضى...... دكه هاى 
سكه سازى!» درباره تغييرات سبك زندگى امروز 
بارها و بارها خوانده و شنيده شده است. با وجودى 
كه اين شــعرها سپيد است، بازهم مردم ما ذائقه 
طوالنى عالقه به شعر موزون و كالسيك خود را 

كنار مى گذارند و آن را حفظ مى كنند.
يا شعر «اين آمريكا چيست؟» سروده على محمد 

مودب، كه من چندين بار شاهد اقبال مردم به آن 
بوده ام. ما بايد از اين حوزه بخوبى استفاده كنيم. 

 تفكيك عشق و جنگ اشتباه است
يكى ديگر از داليل موفقيت درويش ســرودن از 
جنگ بود. خود جنگ آنقدر جذاب هســت كه 
بتوانــد ادبيات خوبى را پديــد آورد در اين ميان 

شاعر تنها بايد رويكرد جديدى را برگزيند.
به عنوان مثال شــعر درويش تلفيقى از عشق و 
جنگ است. اين تلفيق هم حاصل اين است كه 
شاعر دارد زندگى مى كند، زندگى يك شاعر جدا 

از عشق نيست؛ خصوصاً شاعران عرب.
رويكرد اشــتباهى كه گاهى ديده مى شــود اين 
اســت كه در يك حوزه تأكيد  مى شود از واژه ها 

و اصطالحات همان حوزه براى آثار ادبى استفاده 
شود. مثالً ادبيات جنگ بايد جنگى باشد و ادبيات 
عاشقانه بايد عاشقانه باشد. درصورتى كه اين كار 
محدود كردن واژه ها و تعبيرات ادبى اســت كه 
منجر به بســته شــدن فضاى خالقه هنر و تك 

بعدى شدن مى شود. 
اين مسئله مى تواند يك راهبرد در ادبيات انقالب 
باشــد. مســئوالن بايد اين نگاه را ترويج كنند، 
بايد تمام ابعاد زندگى يك خانواده شهيد ترويج 
پيدا كند؛ عشق، عاطفه، حماسه، جهاد و... شعر 
درويش هم سرشــار است از رهاشدگى شاعر در 

زندگى طبيعى و جارى.

 منتخب اشعار
من يوسفم پدر!

پدر! برادرانم دوستم نمى دارند
پدر! مرا همراه خود نمى خواهند

آزارم مى دهند
با سنگريزه و سخن ام مى رانند 

مى خواهند كه من بميرم تا به مدح ام بنشينند
آنان درِ خانه ات را به رويم بستند

از كشتزارم بيرون كردند
پدر! آنان انگورهايم را به زهر آلودند
پدر! آنان عروسك هايم را شكستند

آن گاه كه نسيم گذشت و با گيسوانم بازى كرد
آنان رشك بردند و بر من شوريدند

و بر تو شوريدند
مگر من با آنان چه كرده بودم، پدر ! 

پروانه ها بر شانه هايم نشستند
خوشه ها به رويم خم شدند

و پرنده بر كف دستانم فرود آمد
با آنان چه كرده بودم،پدر! 

و چرا من؟
تو يوسفم ناميدى

آنان به چاهم انداختند
و به گرگ تهمت بستند

حال آنكه گرگ مهربان تر از برادران من است
آى پدر! 

آيا من به كسى جفا كردم
وقتى كه گفتم: به رويا يازده ستاره ديدم

و خورشيد و ماه را
ديدم كه بر من سجده مى برند

من يوسفم پدر!

دخترى در ساحل است
خانواده  اى دارد اين دختر
خانه  ا ى دارند خانواده اش

درى و دو پنجره دارد خانة خانواده اش
در دريا ناوى ست

كارش شكار آن ها كه راه مى روند در ساحل:
چهار
پنج

هفت  نفر روى شن  ها مى افتند و
دختر كمى زنده مى ماند

چون دستى از ِمه
دستى از آسمان كمك اش مى كند

فرياد مى زند دختر:
پدر، پدر،

بلند شو برويم
دريا هم جاى ما نيست!

پدر روى ساية خود خواب است
در مسيِر باد غياب و

جوابى نمى دهد.
خون است در نخل ها
خون است در ابرها.
پر مى كشد صدا با او

باال و باالتر
دور و دورتر از ساحل

ضجه مى زند
در شب صحرا

اما طنينى نيست
فريادى ابدى مى شود دختر

در خبرى فورى
خبرى كه ديگر فورى نيست
از وقتى هواپيماها برگشته اند

تا خانه اى را كه درى و دو پنجره دارد
بمباران كنند...

آنچه مى خوانيد

يكى ديگــر از داليل موفقيت 
درويش سرودن از جنگ بود. 
خود جنگ آنقدر جذاب هست 
كــه بتوانــد ادبيــات خوبى را 
پديد آورد در اين ميان شاعر 
تنها بايد رويكــرد جديدى را 

برگزيند

گفت وگو با نويسنده كتاب «سربلند» به بهانه سالروز شهادت شهيد حججى 

نوشتن براى شهيد آرزويم بود
ادب و هنر/ خديجــه زمانيان: 
محمــد علــى جعفرى نويســنده 
كتاب هاى پرفروش «قصه دلبرى» و 
«عمار حلب» زندگى مستند داستانى 

شهيد حججى را با عنوان «سربلند» نوشت. 
«سربلند» روايتى است مستند داستانى از كودكى 
تا شهادت محسن حججى كه مراحل پايانى چاپ 
خود را مى گذراند. اين اثر قرار است مخاطب را با 
ابعاد مختلف شخصيتى شهيد آشنا كند؛ ابعادى از 
زاويه ديد خانواده، دوستان و همرزمان. اين كتاب 
حاوى اسناد، تصاوير و دلنوشته هاى شهيد حججى 

نيز است.
جعفرى نويســنده اين كتاب براى نوشــتن اين 
مستند داستانى با 60 نفر از افراد مختلف از جمله 
خانواده شهيد، دوســتان دوران جوانى، همكاران 

در سپاه، همرزمان يگان و همكالسى هاى دوران 
دانشجويى اين شــهيد گفت و گو گرفته است كه 
بزودى توسط نشر شهيد كاظمى منتشر خواهد 

شد. 

 تفاوت «سربلند» با ساير آثار
«سربلند» تفاوت اساسى با ساير آثارى كه پيش 
از اين درخصوص زندگى و شــخصيت شــهيد 
حججى منتشــر شــده اند، دارد. جعفرى دراين 
خصوص مى گويد: كتاب هايــى كه پيش از اين 
منتشر شده اند، هيچ كدام به گستردگى، كاملى و 
جامعى به زندگى شهيد نپرداخته بودند و اين آثار 
در حد جمع آورى مطالب سايت ها، خبرگزارى ها، 
تحليل ها و سخنرانى ها بوده اند كه در قالب كتاب 
منتشر شده اســت. مطالب اين كتاب ها توليدى 
نبــوده و همه جمع آورى از منابع خبرى بوده اند، 
اما «سربلند» با تأييد ، خانواده شهيد همراه است 
و اولين كتابى اســت كه خانواده براى توليد آن با 

ما همكارى و افرادى را خودشان معرفى كردند. 
نويسنده «قصه دلبرى» با بيان اينكه مصاحبه با 
افراد مختلف به 110 ساعت رسيد و نوشتن اين 
كتاب هشت ماه زمان برد، گفت: همه افرادى كه 
در زندگى اين شهيد بوده اند و خاطره اى از ايشان 
در برهه هاى مختلف زندگى اين شــهيد داشتند 
مورد گفت و گو قرار گرفتند. نوشــتن اين كتاب 
زمان زيادى برد و روحيه جهادى ســبب شد 

تدوين آن زودتر از حد معمول به پايان برسد. 
به گفته جعفرى اين كتاب از زمان كودكى شهيد 
آغاز مى شــود و تا شــهادت ادامــه دارد. حتى با 
دوستان او در زمان كودكى گفت و گو كرديم و كل 

زندگى شهيد را مورد پژوهش قرار داديم. 

 ناشر به سراغ من آمد
اســتقبال از«عمار حلب» و «قصه  دلبرى» سبب 

نوشتن «سربلند» شد. 
جعفرى در اين خصوص توضيــح داد: از آنجا كه 
پيش از اين كتاب «عمار حلب» و «قصه  دلبرى» 
را نوشــته بودم و اين دو اثرمورد توجه قرار گرفته 
بود ناشــرى كه مى خواست براى شهيد حججى 
كار انجام دهد با توجه به سابقه نويسندگى من به 
سراغم آمد و نوشتن اين كتاب را به من پيشنهاد 
داد. از طرفى نوشتن براى شهيد حججى هم جزء 
آرزوهاى من بود و اين ســفارش و اشتياق با هم 
همراه شــد و نوشتن اين اثر را رقم زد. وقتى ناشر 
نوشــتن اين كتاب را به من پيشــنهاد داد فورى 

پذيرفتم و با اين نشر وارد مذاكره شدم. 

  سفر به شهرهاى مختلف 
اين نويســنده در خصوص رونــد كار هم گفت: 
مصاحبه ها و گفت و گو ها را خودم انجام دادم، اين 
اثر قرار بود به نمايشــگاه امســال برسد و منتشر 
شود اما درســت هنگام چاپ چند نفر از افرادى 

كه مى توانســتند اطالعات خوبــى در خصوص 
شهيد حججى به ما دهند و ما دسترسى به آن ها 
نداشتيم، پيدا شدند به همين دليل از انتشار كتاب 
صرف نظــر كرديم تا گفت و گو با آن چند نفر هم 
انجام شود و صحبت هايشان منتشر شود. اين افراد 
در استان هاى گلستان، شيراز و مشهد ساكن بودند. 
بسيارى از اين گفت و گو ها را خودم انجام دادم كه 
گاهى مجبور بودم براى ديدن افراد به شــهرهاى 
مختلف ســفر كنم اما گفت و گو با دو فردى را كه 
در گلســتان و شيراز بودند، شخص ديگرى انجام 
داد ضمن اينكه نشر همه امكانات مادى و معنوى 

نوشتن اين كتاب را در اختيار من قرار داد. 

 نوع ادبى مستند داستانى
«ســربلند» نه خاطره صرف اســت و نه داستان 

صرف؛ اين اثر در نوع ادبى مستند داستانى نوشته 
شده است. حجم نوشتن مطالب زياد بود و من آن 
قدر براى نوشتن اين كتاب به لحاظ روحى تحت 
فشار بودم كه براى نوشتن كتاب به مشهد رفتم و 
نزديك حرم مطهر جايى را براى اسكان گرفتم و 
آن جا كتاب را نوشتم تا بتوانم با شرايط بهترى اثر 
را بنويسم. گفتنى است شهيد محسن حججى در 
سال 1370 در شهر نجف آباد اصفهان به دنيا آمد 
و از رزمندگان دالور مدافع حرم بود. وى همچنين 
از جهادگران و اعضاى فعال مؤسسه شهيد احمد 
كاظمى بود كه در عملياتى مستشارى نزديك مرز 
ســوريه با عراق به اسارت گروه تروريستى داعش 
درآمد و پس از دو روز به دســت تروريســت هاى 

تكفيرى در سوريه به شهادت رسيد.

گزارش ويژه

آنچه مى خوانيد

جعفرى نويســنده اين كتاب براى نوشــتن اين 
مستند داستانى با 60 نفر از افراد مختلف از جمله 
خانواده شهيد، دوســتان دوران جوانى، همكاران 
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روى ديوار

شگفت زدگى هنرمندان از تماشاى فيلم تنگه ابوقريب
همزمان با آغاز اكران فيلم «تنگه ابوقريب» در سينماهاى كشور سازمان هنرى رسانه اى اوج با اشتراك گذارى 
پستى از صفحه فيلم تنگه ابوقريب دراينستا به بازتاب نظر هنرمندان درباره فيلم «تنگه ابوقريب» پرداخت. در 

اين ويديو هنرمندانى نظير عليرضا قربانى تا گوهرخيرانديش درباره فيلم اظهار نظر كردند. 
«تنگه ابوقريب» كه به يكى از حساس ترين برهه هاى دفاع مقدس مى پردازد، امسال در جشنواره فيلم فجر به عنوان بهترين 
فيلم شناخته شد. به اعتقاد بسيارى از كارشناسان سينماى دفاع مقدس با اين فيلم جهش بلندى كرد و اين اثر اتفاقى مهم 
در اين ژانر است. «تنگه ابوقريب» به لحاظ اهميت سوژه و توجه به يك رخداد تاريخى نيز از اهميت ويژه اى برخوردار است.
همانطور كه در خالصه روايت فيلم آمده اســت. «تنگه ابوقريب» روايتى اســت از دفاع دالورمردانه گردان عمار در برابر 

لشكركشى رژيم بعث به فكه و شرهانى و قرار است تصويرگر 
رشادت و مظلوميت بچه هاى گردان عمار در روزهاى آخر دفاع 

مقدس در منطقه حساس تنگه ابوغريب باشد. 
ابوقريب در نزديكى دشت عباس و جاده انديمشك- دهلران 
مكانى است كه كارگردان بهرام توكلى آن را براى روايت يكى 

از حساس ترين برهه هاى جنگ انتخاب كرده است. 
برهه اى كه تا به حال كمتر مورد توجه بوده اســت و حاال اين 
فيلم بيشتر و بهتر مى تواند سختى ها و مشكالت رزمندگان را 

در آخرين سال جنگ نشان دهد.
در اين ويدئو هنرمندانى نظير عليرضا قربانى تا گوهرخيرانديش 
درباره فيلــم به اظهار نظر پرداخته انــد. در ابتداى اين ويديو 

شاهرخ فروتنيان از خوش ساختى فيلم گفت و مرتضى گبرلو منتقد سينما با اشاره به اينكه خودش از نسل دوكوهه است، 
گفت: با تماشاى اين فيلم به ياد آن نسل و بچه ها افتادم بشدت! 

گوهر خيرانديش درباره داســتان فيلم گفت: داســتانى از قبل آشنا، داستانى كه تك تكمان مى شناسيمش! سيد جواد 
هاشمى تماشاى اين فيلم را يك اتفاق منحصر به فرد براى خودش دانست و پژمان جمشيدى با اشاره به فيلمبردارى اثر 

گفت: فيلمبردارى و كارگردانى كار بسيار خوب بود و كار بچه ها مرا متحير كرد. 
در كنار هنرمندان سينما، اهالى شعر و موسيقى هم به تمجيد از اين فيلم پرداختند و عليرضا قربانى خواننده نام آشناى 
كشورمان براى بهرام توكلى و تيم فيلم آرزوى موفقيت كرد و سعيد بيابانكى شاعر معاصر كشور تنگه ابوقريب را فيلمى 

شريف و دوست داشتنى ناميد. 

 پست ميالد دخانچى درباره برنامه تلويزيونى «شوكران»
تكرار برنامه شوكران را ديروز صبح به توصيه دوستان ديدم. اوالً كه بايد به سازندگان بابت آغاز چنين حركتى 
تبريك بگويم. عده اى هستند كه لطف دارند و رواج يافتن برنامه هاى اين چنينى در حوزه علوم انسانى را الگو 
گرفته از جيوگى و يا سختانه مى دانند. حقيقتش را بخواهيد من زياد به اين چيزها فكر نمى كنم. اصالً و ابداً هم با دوستانى 
كه با نيت خوانى، پروژه هاى رسانه اى را رصد مى كنند و برنامه ها را به اين و آن پروژه سياسى ربط مى دهند همراه نيستم. 
نفس اينكه يك برنامه درحال ترويج گفت وگو است، بايد مورد ستايش ما باشد حال اهداف آن برنامه هرچه مى خواهد باشد. 
تجربه نشان داده حتى اگر هدف يك برنامه سياسى باشد بيننده برداشت فرهنگى خود را مى كند و اين يعنى مخاطب در 

برداشت هاى خود لزوماً عينك مورد نظر سازندگان را به چشم نمى زند.
 از اصل حركت كه بگذريم انتقاداتى در فرم برنامه به ذهنم آمد. معلوم نيست چرا مجرى به جاى طرح سؤال ، عالقه دارد 

درقالــب ميهمان دوم آن هم با موضع ايدئولوژيك خاص ( كه 
فقط و فقط ناظر به پرابلماتيك جلوه دادن جريان روشنفكرى 
اســت) وارد جدل و مباحثه شــود و به جاى شنيدن صداى 
ميهمان بيشتر به طرح مواضع خود بپردازد. مجرى بايد سؤال 
كند و در صورت نياز سؤال خود را بسط دهد، اما نبايد در قامت 
يك ميهمان كارشناس خود را داراى منافع ايدئولوژيك جلوه 
دهد. نتيجه اين اســتراتژى اين بود كه ميهمان مدام از پاسخ 
به ســوال هاى مجرى فرار كه مى كرد هيچ، مواضعى پراكنده 
و البته بحث برانگيز طرح مى كرد و هيچ گاه در فيلتر مجرى 
گير نمى كرد. به عنوان مثال ميهمان هرچه دلش خواست بار 

شريعتى و بازرگان كرد و از مجتهد شبسترى دفاع كرد و خوانشى آزاد منشانه از همه چيز ارائه  كرد، اما هيچ گاه در سيطره 
سؤال هاى مجرى و جبر برنامه گير نكرد و فقط مباحث پراكنده خود را طرح كرد. در همين مورد، طبيعت گرايى و مواضع 
ليبرال ميهمان مى توانست به بحثى چالشى تبديل شود و يا كل برنامه مى توانست در خدمت آسيب شناسى سير انديشه 
چپ معاصر قرار گيرد، اما بحث به همه جا رفت و در آخر ميهمان از اينكه دين بايد يك امر خصوصى باشد دفاع كرد! خالصه 
اينكه برنامه در ارائه يك روند گفت وگو فاقد استراتژى به نظر مى رسيد كه البته اين را هم بايد اضافه كنم داشتن چنين 
استراتژى و محقق كردن آن و در عين حال جذاب كردن برنامه كار بسيار سختى است. اين چند خط را نوشتم چون اعتقاد 
دارم بايد درباره همديگر نوشت. پيام فضلى نژاد روزهاى سختى را براى من رقم زد. اما بايد نوشت و گذشت. فرهنگ سيال 

است. فرهنگ بعضى وقت ها آغشته به شوكران است. صدا و سيما همين دست فرمان را ادامه دهد هيچ اتفاقى نمى افتد.

تى وى گرامسينماگرام

نخستين توليد مشترك سينمايى ايران و الجزاير
فيلم ضداستعمارى «احمد باى» كليد خورد 

سينماپرس: تصويربردارى فيلم ضداستعمارى «احمد باى» كه نخستين 
توليد مشــترك ســينمايى ايران و الجزاير محسوب مى شود در شهرك 

سينمايى «CADC» شهر الجزيره، آغاز شده است.
فيلمبردارى فيلم تاريخى و ضد اســتعمارى «احمد باى» به كارگردانى 
«جمال شورجه» و با حضور وزير فرهنگ الجزاير و رايزن فرهنگى جمهورى 
اسالمى ايران در شهرك سينمايى CADC الجزيره پايتخت الجزاير آغاز 

شده است.
اين فيلم داستان بخش هايى از زندگى احمد باى، مبارز و حافظ كل قرآن 
الجزايرى را روايت مى كند كه در دوران حكومت عثمانى، حاكم منطقه 
قســطنطنيه در الجزاير بود و سال ها به مبارزه با استعمارگران فرانسوى 
پرداخت. احمد باى بن محمد شــريف (زاده:1786- درگذشته:1850) 
فرزند محمد الشريف و از خانواده «ابن قانه» يكى از بزرگ ترين شيوخ عرب 

در منطقه الصحراى الجزاير بود.
احمد بن محمد در شهر «قسطنطنيه» الجزاير متولد شد و در حالى كه در 
سنين جوانى بود، پدرش را از دست داد و به همراه مادرش از قسطنطنيه 

به منطقه الصحرا رفت و تحت سرپرستى عموهايش قرار گرفت.
تهيه كنندگى اين فيلم را «سميره حاج جيالنى» از الجزاير برعهده دارد و 
يك تيم متخصص ايرانى در زمينه جلوه هاى ويژه، بدلكارى،چهره پردازى، 
فيلمبردارى و صدابردارى با جمال شورجه همكارى مى كنند و در عين 
حال شمارى از هنرمندان الجزايرى نيز با تيم ايرانى همكارى كرده و به 
صورت عملى آموزش مى بينند. حاج جيالنى از همكارى تيم ايرانى براى 
ســاخت اين فيلم ابراز رضايت كرد و گفت، دكورها، كارگاه هاى ساخت 
وسايل مورد نياز براى اين فيلم مانند كارگاه شمشير سازى و... با كمك 
ايرانى ها با كمترين هزينه ممكن آماده شد و اين مى تواند سرمايه بسيار 

خوبى براى ساخت فيلم هاى تاريخى آتى در الجزاير باشد.
وى در مورد همكارى تيم الجزايرى با تيم ايرانى براى ســاخت اين فيلم 
گفت، در اين خصوص همانند يك روح در دو بدن هستيم. كارگردان فيلم 
هم شخصيت شناخته شده و قابل احترامى است و با دورانديشى و مهارت 

خود توانسته است، تيم الجزايرى را با تيم ايرانى كامالً هماهنگ كند.
«محمد طاهر زاوى» قهرمان فيلم و عهده دار نقش احمد باى در اين فيلم 
هم گفت، از زمانى كه متوجه شدم، تيم ايرانى اين فيلم را مى سازد و استاد 
جمال شــورجه كارگردانى آن را بر عهده خواهد داشت، بسيار خوشحال 
شــدم و اكنون نيز كه تحت نظر وى كار مى كنم بسيار راضى و خرسند 
هستم. اين نخستين تجربه همكارى جمال شورجه با هنرمندان الجزايرى 
اســت. وى نخستين ايرانى است كه كارگردانى يك فيلم را در الجزاير بر 

عهده مى گيرد.
 

خبرنگار زن عرب پيشنهاد شبكه هاى بزرگ را رد كرد
عضوى از خانواده «پرس تى وى» هستم 

تسنيم: مونا قنديل، خبرنگار شبكه پرس تى وى در رام اهللا كرانه باخترى 
اســت. وى 36 سال دارد و در لبنان متولد شده و تحصيالت دانشگاهى 
خود را در رشته ها ى زبان انگليسى و مديريت كسب و كار گذرانده است.

مونا قنديل در سن 19 سالگى كار خود را به عنوان مترجم در شركت ها  
و گروه هاى بين المللى آغاز كرد و طولى نكشيد كه در كسوت خبرنگار، 
كار در خبرگزارى ها  و وب سايت هاى خبرى را آغاز كرد. وى كه افزون بر 
چهار سال است با شبكه بين المللى پرس تى وى كار مى كند، درباره نحوه 
شروع اين همكارى گفت: پيش از آنكه به پرس تى وى بيايم، در يك شبكه 
خبرى ديگر كار مى كردم كه از شرايط كار در آن راضى نبودم و به دنبال 
محل جديدى براى كار بودم. يكى از مشــكالتى كه با آن شبكه داشتم، 
مسئله  پوشــش و حجاب من بود به طورى كه اغلب شبكه هاى خبرى 
ترجيح مى دهند تا خبرنگارانشان بدون پوشش كامل در مقابل دوربين 
ظاهر شوند. اين مسئله  مرا آزار مى داد و با توجه به اينكه يكى از دوستانم 
در شــبكه العالم كار مى كرد، از او خواستم تا من را به شبكه پرس تى وى 
معرفى كند. در واقع، پرس تى وى همان شبكه اى بود كه در آن احساس 
آرامش مى كردم و مى توانستم با حجاب خود در آن به شغل خبرنگارى 
ادامه دهم. پس از گذراندن حدود چند ماه دوره آزمايشــى، توانستم نظر 

مديران اين شبكه را جلب و كار خود را آغاز كنم.
وى در ادامه افزود: پس از شــروع به كار در پرس تى وى، پيشــنهادهاى 
متعددى از سوى شبكه ها ى مطرح خبرى به من داده شد كه پاسخ من 
به تمامى اين پيشــنهادها «نه» بود. من اكنون خود را به عنوان عضوى از 
خانواده پرس تى وى مى دانم و رابطه خوب و دوستانه اى را با تمامى همكارانم 
حتى در تهران دارم. من در اين جا مى توانم به صورت آزادانه درخصوص 
موضوعات مختلف نظر بدهم كه اين موضوع كمك مى كرد كه بتوانم كارم 

را به بهترين شكل انجام دهم.

 سيما و سينما/ زهره كهندل  آخرين ساخته 
محمود غفارى، «شماره 17 سهيال» روايتگر داستان 
دخترى ميانســال است كه زمان ازدواج او به تأخير  
افتاده و با توجه به مشكل ژنتيكى كه دارد در تالش 
است كه هر چه سريع تر ازدواج كند تا بچه دار شود. 
 زهــرا داونژاد در اين فيلم در نقش «ســهيال» بازى 
متفاوتى را از خــود ارائه مى كند و به باور منتقدان، 
نقشــى كه ايفا مى كند را قبــل از اينكه بازى كند، 
باور كرده است. اين بازيگر كم كار سينما، بازيگرى 
را در ســال 79 با فيلم «بچه هاى بد» شــروع كرد و 
فيلم هاى «مالقات با طوطى»، «دســت هاى خالى»، 
«نيلوفر»، «كالس هنرپيشگى» و «شماره 17 سهيال» 
را در كارنامه خود ثبت كرده است. زهرا داودنژاد قبل 
از بازيگرى در كســوت دستيار كارگردانى و منشى 

صحنه فعاليت داشته است. 
فيلم «شماره 17 ســهيال» آخرين ساخته محمود 
غفارى در زمان اكرانش در سى و پنجمين جشنواره 
فيلم فجر، نظر منتقدان را جلب كرد و بهترين فيلم 
در جشنواره ژنو سوييس و بهترين فيلم در جشنواره 
كلن آلمان شد، اما در اكران موفق نبود و فروش 110 
ميليون تومانى آن، اكران موفقى را براى اين فيلم رقم 
نزد. با زهرا داوود نژاد، بازيگر اصلى فيلم درباره داليل 
فروش نرفتن فيلم و نقش متفاوتش در «شماره 17 

سهيال» گفت و گو كرديم كه مى خوانيد.

 به نظر شما چرا فيلم «شماره 17 سهيال» در 
گيشه موفق نبود؟

براى من هم ســؤال  است كه چرا فيلم «شماره 17 
سهيال» در گيشه موفق نبوده است. وقتى يك معضل 
شاخص و بزرگى همچون فقر ارتباطات در جامعه ما 
وجود دارد، بويژه ضعف در ارتباطات زوجين و زياد 
شــدن روابط پنهانى كه باعث از هم پاشيده شدن 
كانون خانواده ها شده، چرا توجه به فيلم هايى كه قرار 
است به جامعه آگاهى ببخشند، اين قدر پايين است؟ 
تا فردى در خانواده اى سالم رشد نكند، جامعه سالمى 
شكل نمى گيرد. اين جامعه از خانواده شكل مى گيرد 
و بناى اين خانواده از روابط ســالم زوجين، تقويت 
خواهد شــد. فيلم «شماره 17 سهيال»، يك معضل 
اجتماعى را از دريچه اى هنرمندانه بيان مى كند، اما 
ميزان فروش فيلم و نحوه اكران آن را چه كســانى 
رقم مى زنند؟ مردمى كه از فيلم استقبال نكردند، چه 
كسانى هستند؟ همه ما جزو همين مردمى هستيم 
و مسبب همه اتفاقاتى هستيم كه بر سرمان مى آيد.

فيلمى كه ارزش هنرى بسيار پايينى دارد، ولى فالن 
ميليارد تومان مى فروشــد، چه كسانى مسبب اين 
فروش هستند؟ اين مردم چه كسانى هستند كه از 
فيلمى استقبال ميلياردى مى كنند؟ حتى اگر زد و 
بندهاى مافياى اكران چشم پوشى كنيم كه بخشى 
از فروش هاى ميلياردى هم به زد و بندها برمى گردد، 
ولــى بخش ديگرى از اين فروش ميلياردى را مردم 

رقم مى زنند.
مردم، فيلمى را كه حرفى براى دل ندارد، ميلياردى 
مى كنند، ولى از فيلم «شماره 17 سهيال» كه معضل 
روز جامعه ماســت و بيمار روابط زوجين را نشــان 

مى دهد، استقبال نمى كنند. 
اين فيلم بسادگى بدون ادعا، بدون زد و بند، خالصانه 
و عاشــقانه و با احساس مســئوليت به مخاطبان 
مى گويد كه حواسمان باشد كه داريم كجا مى رويم؟ 
فيلم «شماره 17 سهيال» از زاويه متفاوت به معضالت 
جامعه مى پردازد. امروز كه مســئله ازدواج و روابط 
بين دختر و پسر به عنوان موضوع روز جامعه مطرح 
است و مورد توجه رسانه ها، چطور با فيلمى همچون 
«شــماره 17 ســهيال»، اين قدر در خفگى برخورد 

مى شود؟!

 به نظر شما سليقه مردم در اين سال ها تنزل 
پيد كرده است؟

متأسفانه  در سليقه مردم اتفاقى افتاده است. شايد 
به همين خاطر باشــد كه برخى فيلم ها ميلياردى 
مى شــود و ما مردم با راحتى از كنــار اين موضوع 
مى گذريم. درحالى كه بايد حواســمان به خودمان 
باشد و به هر چيزى براحتى تن ندهيم. اين مسئله 
در خيلى از مسائل ديگر هم خودش را نشان مى دهد، 
پوشــش مردم را ببينيد، آدم ها در برند با هم رقابت 
مى كنند و همه شــبيه هم شده اند. انگار بد سليقه 

شده ايم.

 كمى درباره نقشــتان در فيلم «شماره 17 
سهيال » توضيح دهيد؟

«سهيال» يك خانم ميانسال است كه با بحرانى به نام 
رابطه، ازدواج و خانواده دست و پنجه نرم مى كند. به 
دليل مشــكل ژنتيكى 6 ماه فرصت دارد كه ازدواج 
كند و مادر شــود و به همين دليل ســعى مى كند 

همسر مورد نظرش را پيدا كند.

 شما چطور به اين پروژه اضافه شديد؟

 من از اعتماد آقاى غفارى و پيگيرى هايشان تشكر 
مى كنم. از زمانى كه قرار شد ما با هم همكارى كنيم، 
اين پروژه به مدت يك سال متوقف شد. تهيه كننده 
خواســته بود از يك سوپر استار استفاده شود، ولى 
آقاى غفارى خواســتند من نقش را ايفا كنم. آقاى 
غفارى صبورى كردند و تهيه كننده راضى شد. بعد 
از خواندن فيلمنامه مطمئن شدم كه اين نقش براى 

من نوشته شده است. 

شــخصيت فيلم براى من شناخته شده بود چرا كه 
تعداد زيادى از دوستان اطرافم اين شرايط را داشتند. 
بحران ها و نامعلومى آينده و مادر شدن براى خانم ها 
جايگاهى است كه با هيچ چيزى مثل ظاهر و پول 
و موقعيت اجتماعى جبران نمى شــود و جايگزينى 
ندارد. ما خيلى خانم ها را داريم كه دچار اين دغدغه 
هستند و «سهيال» مى توانست نمونه يكى از همين 

زن ها باشد.

 فكر مى كنيد اگر از يك چهره سوپر استار 
براى نقش «سهيال» استفاده مى شد، در فروش 

اين فيلم تأثير  داشت؟
«شماره 17 سهيال» يك فيلم ساده و بدون زد و بند 
اســت. مى ديدم كه آقاى غفــارى چه قدر خواهان 
ساخت اين فيلم است و جزو اولويت هاى  اوست. اين 
براى من ارزشمند و قابل احترام بود كه ايشان چقدر 
جدى و سرســخت، اصرار بر ساخت اين فيلم دارد 
در حالى كه ايشان مى توانست براحتى و در شريط 
ايده آل ترى با پيش بينى فروش بهتر و با استفاده از 

بازيگران سوپر استار امروزى فيلم خود را بسازد. شايد 
يكى از داليل درآمدن و درخشيدن نقش «سهيال»، 
اعتماد آقاى غفارى به من بود كه باعث شد اين نقش 

براى مخاطب باورپذير شود. 

 با توجه به اينكه شرايط «سهيال» به شرايط 
واقعى شــما نزديك نبود، چطور اين نقش را 

باورپذير كرديد؟
جالب اســت بدانيد يكى از بازيگرهاى فيلم بعد از 
اكــران خصوصى، وقتى مرا با دخترم ديد، با تعجب 
به مــن گفت كه مگر شــما ازدواج كرده ايد و بچه 
داريد؟! من در اين فيلم، «سهيال»يى را از خودم باقى 
گذاشتم كه مخاطب آن را باور كرده بود و خودم هم 
مى خواستم كه آن نقش را باور كنم. من با «سهيال» 
خواستم براى اولين بار به خودم ثابت كنم كه وقتى 
نقشــى را خالصانه مى پذيرى، ديگر مهم نيست كه 
چند ساله هستى، زنى يا مردى، چاقى يا الغر، جذابى 
يا نيستى، اسم دارى يا ندارى، مهم اين است، آنچه را 
باور كنى، مى شود و اين در زندگى به خودم ثابت شد. 

نقشم را در زندگى شخصى و كارى هم پيدا كردم.

 آيا تمرين يا برنامه خاصى داشــتيد تا اين 
نقش باورپذير شود؟

خب من با «سهيال» زندگى كردم. آدم وقتى بخواهد 
كارى را انجام دهد، هر كارى را انجام مى دهد تا او را 
به باورش برساند، نه اينكه از باورش دورش كند. من 

براى باورپذيرى نقش «سهيال» هر كارى مى كردم.

 شما بعد از سال ها نبودن بر پرده سينماها، با 
نقش «سهيال» دوباره به سينما برگشتيد؟

من به سينما برگشــته ام، اما هنوز درهاى استقبال 
جذابى نديدم. اميدوارم همان قدرى كه من عاشق 
سينما هستم و سينما عاشق من است، مخاطبان هم 

ما را دوست داشته باشند.

 با توجه به بازى خوبى كه در فيلم «سهيال» 
داشتيد، پيشنهاد جديدى هم داريد؟

هنوز كارى به قطعيت نرسيده است.

برش

در ســليقه مردم اتفاقــى افتاده 
است. شايد به همين خاطر باشد 
كه برخى فيلم ها ميلياردى مى شود 
و ما مــردم با راحتــى از كنار اين 
موضوع مى گذريم. درحالى كه بايد 
حواسمان به خودمان باشد و به هر 

چيزى براحتى تن ندهيم

سيما و سينما

گفت وگو با زهرا داوودنژاد، بازيگر فيلم «شماره 17 سهيال»

ديدن يك معضل اجتماعى 
از دريچه اى هنرمندانه



زاده تربت  مجيد  ايستگاه/   
اگر از عالقه مندان به ترجمه، آن 
هم از نوع قرآنى اش باشيد، شايد 
ســوژه امروز ما را بشناسيد. اما نمى شود اميد 
داشت عالقه مند ان امروزى طنز و طنزپردازى 
چندان شناختى از «ابوالقاسم پاينده» داشته 
باشــند. آن هايى هم كه اين روزها ســوداى 
نويسندگى و داستان نويسى دارند بعيد است 
نام و شــهرت او به گوششان خورده باشد! هر 
چند اگر در اينترنــت عبارت «روزنامه نگاران 
ايرانــى» را جســت وجو  كنيد، در فهرســتى 
چند صد نفره، «ابوالقاســم پاينده» هم حضور 
دارد اما در ميان روزنامه نگاران نســل جديد 
شــايد كمتر كســى از «پاينده» بــه عنوان 
روزنامه نگارى صاحب ســبك و سرشناس ياد 
كند. در دنياى سياســت و سياستمدارى هم 
كه اصًال نمى شود جايگاهى براى او قايل شد... 
البد اكنون مى خواهيد بپرســيد با اين حساب 
كدام تخصص، فن، هنر و ويژگى اين شخصيت 
ســبب شده او را ســوژه گزارش امروز كنيم؟ 
واقعيت اين اســت كه «پاينده» با وجود اينكه 
خيلى ها از امروزى ها او را به عنوان روزنامه نگار، 
سياســتمدار، طنز پــرداز يا داســتان نويس 
نمى شناســند و قديمى ترها به جز مترجمى، 
هنرهــاى ديگرش را قبول ندارند، دســتى بر 
آتش همه اين فنون و هنرها داشــته اســت!

 طلبه اى با ُفكل و كراوات
به عكس هاى دوره جوانى و ميانسالى اش نگاه 
نكنيد، صاحب اين عكس هاى ُفكل و كراواتى 
حتى پيشــينه طلبگى هم دارد! يعنى پس از 
اينكه در ســال 1292 در يكى از روســتاهاى 
نجــف آباد اصفهان به دنيــا مى آيد مثل بقيه 
همســن و ســال هايش به مكتبخانه مى رود، 
بعدها صرف و نحــو مى خواند و در 16 يا 17 
ســالگى كه به اصفهان رفته، مى شود او را در 
حــال آموختن دروس حــوزوى چون منطق، 
فلســفه، بالغت، فقــه و اصــول و... ديد. اين 
طلبگى و دروس حــوزوى را از قول خودمان 
يا منابــع غير حوزوى نگفتيــم بلكه كلمه به 
كلمه از «پايگاه اطالع رســانى حوزه» و مجله 
شــماره 53 «گلبرگ» مربوط به سال 1383 

كپى كرديم.
هــوش قابل توجــه و حافظه قــوى و عالقه 
عجيــب و غريب بــه ادبيــات از ويژگى هاى 
جوان نجف آبادى است كه حاال به جز خواندن 
كتاب هاى فراوان به يادگيرى زبان فرانســه و 
كمى هم انگليسى رو آورده و دنبال تحصيالت 
جديد و غير حوزوى است. زبان عربى را از قبل 
آموخته و حاال با كمك دو زبان ديگر، افتاده به 

مطالعه فرهنگ ادب ساير ملت ها.

 ترجمه ممتاز
فعًال دوره جوانــى، اصفهان و تحصيالت علوم 
جديــد را رها مى كنيم و ســراغ فن مترجمى 
«پاينــده» مى رويــم كه بيشــتر شــهرت و 
محبوبيت نــه چندان زيادش را مديون همين 
فقره است. تسلط بر زبان و ادبيات فارسى، قلم 
و نثــر روان و بى غلطى كه در بخش هاى بعد 
مى گوييم چطور به آن رسيده بود و همچنين 
آشــنايى اش با زبان هاى مختلف سبب مى شد 
ترجمه هاى او بخصوص از متون و منابع عربى، 
بى نقص، خواندنى و پرطرفدار باشــد. ترجمه 
او از قرآن كه نخســتين بار در ســال 1336 
به چاپ رســيد، نقطه عطفى در ترجمه هاى 
قرآنى معاصر به شمار مى آيد و هنوز كه هنوز 
است بســيارى آن را ترجمه اى موفق و ممتاز 

مى دانند.
«بهاالدين خرمشــاهى» دربــاره اين اثر گفته 
است: «از ترجمه هاي مهم قرآن مجيد، ترجمه 
مرحوم ابوالقاســم پاينده است، كه مترجمي 
قّهار بود و قلمي سّحار داشت... ترجمه مرحوم 
پاينده، برخــالف ترجمه مرحوم قمشــه اي، 
 خيلي دقيق و حساب شده و بدون آب و انشا و 

ريخت و پاش بود...». 
عالمه «امينى» نويسنده الغدير نيز در نامه اى 
به «پاينده» مى نويســد: «آن چه سرمايه خير 
دنيا و آخرت شماســت، اين صحايف است و 
بس... اين قدم برجســته اى اســت كه در راه 
ترجمه قرآن عظيم برداشــته ايد و الحق خوب 
از عهده برآمده ايد. آفرين بر آن خامه شــيوا و 

بيان رسا و شيرين».

 اگر خطايى ديديد
در صفحــه 31 مقدمــه ترجمــه قرآنى اش با 
تواضع نوشــته بود: «از همه كسانى كه بر اين 
اوراق مى نگرنــد و در خويش صــالح و مايه 
مقايسه متن و ترجمه مى بينند با الحاح تقاضا 
دارم از دقــت و كنجــكاوى دريغ نكنند و اگر 
خطايى ديدند بگويند و بشنوانند و بنويسند و 
يادآورى كنند كه سكوت در قبال خطاهايى از 

اين باب خطايى ديگر است...». 
بر همين اساس «شهيد مطهرى» در مقاله اى 
كوتاه ضمــن تمجيد از زحمــات «پاينده» و 
زيبايى نثر ترجمه اش، اشتباهات آن را گوشزد 
كــرد. پس از اين اســتاد «محمد فروزان» در 
نقــدى كه مجله «يغمــا» آن را چاپ كرد، به 
برخى غلط ها و اشتباه هاى «پاينده» پرداخت. 
صاحبنظران نيز نقد «فروزان» را تأييد كردند 
و اين مســئله انگار «پاينده» را رنجاند. برخى 
منابع نوشته اند در چاپ دوم ترجمه، «پاينده» 
اين اشــتباه ها را تصحيح كرد اما بر اســاس 
نوشته هاى زنده ياد «حبيب يغمايى»، پاينده 

به جاى اســتقبال از نقد، دلگير شــد و حتى 
پيام هاى تند و تيزى براى مدير مجله «يغما» 
فرســتاد، فروزان هم بى خيال ادامه نقد شد 
و تصحيحى در ترجمه منتشــر شــده صورت 

نگرفت. 

 كارمندى كه روزنامه نگار شد
پيش از اينكه در 20 ســالگى به تهران برود، 
ابتدا در وزارت پســت، تلگراف و تلفن مشغول 
به كار شــود و مدتى بعــد، كارمندى دلش را 
بزند و خودش را بــه وزارت معارف و اوقاف و 
صنايع مستظرفه كه وزارت آموزش و پرورش 
امروزى باشــد منتقل كند، از 17 ســالگى در 
اصفهــان و روزنامه «عرفــان» روزنامه نگارى 

كرده بود. 
در تهران هم با «شفق سرخ» و «ايران» به اين 
كار ادامه داد و مدتى سردبيرى مجله «تعليم 
و تربيت» را به عهده گرفت تا بيشــتر از يك 
كارمنــد ادارى، يك روزنامه نگار به حســاب 
بيايد.در آستانه 30 سالگى آن قدر روزنامه نگار 
و مشهور شده بود كه خودش مجله «صبا» را 

راه اندازى كند. 
بــه جز تحصيالت و تســلطى كه بــر ادبيات 
فارســى داشت، ســال ها قلم زدن در نشريات 
معروف ســبب شــده بود نثر «پاينده» نثرى 

محكم، ممتاز و بدون غلط باشد.

... و اما سياست
قلم زدن در روزنامه ها و نوشتن ستون هاى طنز 
اجتماعى و اصوالً روزنامه نگارى معموالً به جز 
شــهرت، براى آن ها كه اهلش باشــند امكان 
نزديك شــدن و همنشينى با سياستمداران را 

هم فراهم مى كند. 
«پاينده» هم كه با مجله حرفه اى «صبا» اوج 
گرفته بود انگار از تجربه كردن دنياى سياست 

بدش نمى آمد.
نمايندگى دوره دوم مجلس مؤسســان، دو بار 
نمايندگى مجلس شوراى ملى به نمايندگى از 
مردم نجف آباد و در ســال 1344، نمايندگى 
ايــران در كنفرانس اســالمى مكــه از جمله 

فعاليت هاى رسمى سياسى او بود. 
البته «پاينده» از آن دســته آدم هايى نبود كه 
سياست را وسيله پيشــرفت يا مال اندوزى و 
قــدرت طلبى كرده باشــند. در همه دوره ها، 
زندگى ساده اى داشت و بيشتر درگير خواندن 

يا نوشتن بود. 
ســال هاى پايانى عمرش هم بــدون اينكه از 
منافع سياســتمدارى چيزى اندوخته باشــد، 
زندگــى را در خانه هاى اجــاره اى مى گذراند. 
گويا 18 مرداد ســال 1363 در يكى از همين 
خانه هاى اســتيجارى در تهــران از دنيا رفت.

آشــنايانش بارها از زبان او شــنيده بودند كه: 
دوران صاحب مقامى من، ســال هاى گمشده 

زندگى ام است! 

 داستان نويس ناتنى
معلوم نيســت به چه دليل نويسندگان ديروز 
و امروز نخواسته يا نتوانســته اند «پاينده» را 
به عنوان داستان نويســى توانا در جمع خود 

بپذيرند. 
اين در حالى اســت كه قلم توانا و پر از طنز او 
چه در طنزپردازى هاى مجله اى و روزنامه اى و 
چه در مجموعه داستان هايى كه نوشته است، 
چيزى از نويســندگان خوب دوره خودش كم 

ندارد. 
ســال 1337 كه نخســتين مجموعه داستان 
خود به نام «ســينماى زندگى» را نوشت هيچ 
منتقدى از او اســتقبال نكرد و قلم شيرين و 

طنز آميزش را جدى نگرفت. 
تــا اينكــه مدت ها بعــد يك شــاعر- احمد 
شــاملو- اثر او را نقد و به عنوان يك شاهكار 
ادبــى و بهترين مجموعه داســتانى كه تا آن 
زمان به زبان فارســى نوشته شده بود معرفى 
كرد! ســبك داســتان نويســى الهام گرفته 
شــده از همشــهرى اش «جمالزاده»، روايت 
شــيرين خاطرات دوران كودكى، مكتبخانه و 
روستا، شخصيت پردازى هاى دقيق و جالب، 
پرداختــن به مشــكالت فرهنگى و اجتماعى 
آن دوران بــه كمك طنزى كه در سرتاســر 
داستان هايش موج مى زد، آثار او را خواندنى 

و جذاب مى كرد.

  اگر چند روز زودتر مى ُمرد...
از كارهاى جالب و ارزنده پاينده كه كســى و 
جايى از آن ياد نكرده و فقط «ايرج مستعان» 
از آن خبر مى دهد، پيدا كردن ريشــه 3000 
لغت فارســى ساسانى اســت كه بعد از اسالم 

داخل زبان عربى شده بود! 
«دكتــر على بهزادى» كه مديــر و بنيان گذار 
مجله «ســياه و ســپيد» بود درباره «پاينده» 
گفته است: «قلمى نيش دار داشت. در محاوره 
نيز اغلب نيش را همراه با نوش به كار مى برد، 
ولى كارهايش بويژه در روزنامه نويسى بيشتر 

با نيش همراه بود تا نوش. 
او همواره مى گفت روزنامه نويسى يعنى نيش 
زدن... در حرفــه مــا نوش وجود نــدارد. آن 
قدر نيش زد كه ســر انجام از نيش دشــمنان 
وجودش ســراپا ريش شد...». طنازى را حتى 
در ســخت ترين شــرايط روحى هم فراموش 
نمى كــرد. آخريــن بارى كه نامــزد انتخابات 
مجلس شد، همزمان با خبر شكست خوردنش 
در انتخابات، خبر مرگ يكى از بســتگان هم 

رسيد. 
عده بيشــمارى برايــش در روزنامه ها آگهى 
تسليت زدند و گروه بيشمارترى براى تسليت 
مى آمدند و مى رفتند. در پاسخ به يك نفر كه 
گفت: مى دانم شــما از اين مصيبت چه رنجى 
مى كشــيد، گفت: «بله... مصيبــت دردناكى 
اســت... بخصوص وقتــى فكــر مى كنم اگر 
مرحوم فقط چند روز زودتر مى ُمرد، اين همه 
همدردى صميمانه مؤثر واقع مى شد و من به 

وكالت انتخاب مى شدم»!  

پنجشنبه  18 مرداد 1397
16 26 ذى القعد   ه 1439 9 آگوست 2018  سال سى و يكم  شماره 8754 

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

محسِن با صالبِت ما
 ايستگاه  يــك سال از 
شهادت محسن حججى 
گذشــت و بــه هميــن 
سرعت ماجراى شهادتش 
شد «آن روزها»! ماجراى 
بــه شــهادت رســيدن 
محسن را بارها شنيده ايم 
و همه مى دانيم كه شهيد 

حججى 16 مرداد اســير شد و 18 مرداد به شهادت رسيد. اما روايتگرى هاى 
حاج «حســين يكتا» هميشه حس و حال متفاوتى دارد. به مناسبت سالگرد 
شهادت محســن حججى، روايت منتشر شــده در صفحه اينستاگرام حاج 
حسين يكتا از شهادت اين شهيد بزرگوار را بخوانيد: در سحرگاه دوشنبه 16 
مرداد 1396 (دقيقاً يك ســال پيش) در منطقه التنف سوريه به همراه چند 
ايرانى ديگر در بين نيروهاى گردان سيدالشهداى حشدالشعبى عراق مشغول 
مأموريت مستشارى بودند كه با حمله سنگين و غافلگيرانه داعش روبه رو  شدند. 
حاصل اين درگيرى چند ساعته شهادت چندين رزمنده ايرانى و عراقى مستقر 

در مقر بود.
سرنوشت محسن نيز در اين صحنه اسارت در عين مجروحيت رقم خورد. اما 
محســن مجروح در آن شرايط سخت تصميم گرفت نتايج تربيت خانوادگى، 
مطالعات، خودســازى ها، مبارزات قلبى در جبهه حق عليه باطل و عشــق 
بى پايانش به اهل بيت(ع) را به بوته آزمايش عملى گذاشته و صالبت و اقتدار 
يك شيعه ايرانى را به نمايش بگذارد. دو روز بعد داعش، خبر به شهادت رساندن 

محسن را منتشر كرد. 
مردم منتظر ايران، كه حاال همه محسِن با صالبت ما را مى شناختند، از شهادت 
مظلومانه و حسين وار او، اندوهناك شدند و از طرق مختلف به خانواده او تبريك 
و تسليت گفتند. داعشى ها از حمله به مقر حشد الشعبى و صحنه دستگيرى 
و شــكنجه و شهادت و پيكر بى سر محسن فيلم مستند حرفه اى ساختند و 
خواستند به خيال خود سربازان جبهه حق را تحقير و مردم و مسئوالن ايرانى 
را دچار رعب، وحشــت و اختالف در مبارزه با شياطين كنند؛ اما غافل از آن 
بودند كه اراده خداى متعال چيز ديگرى است و همان طور كه در قرآن فرموده 
است: «تعّز َمن تَشاء و تذّل َمن تَشاء»، انتشار اين تصاوير موجب عزت محسن 
حججى و عظمت مجاهدت او در برابر دشمنان و وحدت و يكپارچگى بى سابقه 
بين همه اقشار و گروه هاى اجتماعى شد. همه جا حرف از شجاعت و پايدارى 

و استحكام او بود.
 همه مى گفتند انگار آن داعشى در دستان محسن اسير شده است، كه اين همه 
ترس و واهمه در چهره اش موج مى زند. حقا كه محســن شيربچه حيدر كرار 
بود و با شجاعتش درس مردانگى به همگان داد. محسن حججى با صبر الهى و 
چهره مقاوم و معصومش باعث موج بى نظيرى از وحدت و يكپارچگى فكرى و 

عاطفى در ايران، منطقه و حتى در ساير ملل دنيا شد.

آن روزها

گزارش ازشخص

سال هاى گمشده يك نويسنده
«ابوالقاسم پاينده» 18 مرداد سال 1363 درگذشت

ايستگاه / مســابقات كشورهاى اسالمى 
كه امســال در شــهر «باكو» برگزار شــد 
حاشــيه هاى فراوانى داشت اما جالب ترين 
حاشيه آن را بدون شك دختران ورزشكار 
كشــورمان رقم زدند. ماجرا از اين قرار بود 
كه، سه تن از دختران ورزشكار كشورمان 
گوشه يكى از سالن ها درحال نمازخواندن 
بودند كه چند خبرنــگار آذربايجانى اين 

ورزشكاران كشورمان را سوژه عكس هاى خودشان كردند. اين عكس ها بى فاصله 
در فضاى مجازى منتشر شد و حسابى كاربران را تحت تأثير  قرار داد. عده زيادى 
از كاربران به آن ها لقب «دختران انقالب» دادند و اين تصاوير را پاسخ محكمى به 
برخى مجرى هاى شبكه هاى ماهواره اى بخصوص «مسيح على نژاد» دانستند كه 

سعى در به راه انداختن كمپين هاى ضدحجاب در كشورمان دارند!

ايســتگاه / روز گذشــته بيشــتر 
چهره هاى شــاخص به روز خبرنگار 
واكنش نشــان دادند و اين روز را به 
تبريك گفتند.  خبرنگاران كشورمان 
در ميان تمام اين تبريك ها اما، محمد 
شريعتمدارى واكنشى متفاوت به اين 
روز داشته است. وزير صنعت، معدن و 
تجارت در پيامى متفاوت، در توييترش 

نوشت: «در طى سال ها كار رسانه اى بارها حق تان را ندادند، طعم توقيف و 
بيكارى چشيديد و خاطرات تلخ كارى را تحمل كرديد، دوستانتان را در بند 
و هم در لباس شــهادت ديديد و روانتان آزرده شد، اما همه آن ها رفتند و 
شما هنوز هستيد، روز خبرنگار به همه اهالى رسانه، خبرنگار، عكاس، فنى 

و توزيع مبارك باد».

ايستگاه / «محسن چاووشى» اين روزها 
حسابى روى خط حاشــيه راه مى رود! 
خواننده با اســتعداد كشورمان چندى 
پيش با انتشار آهنگى با نام «خوزستان» 
حسابى ســر و صدا به پا كرد. هرچند 
ابتدا شايعه شد كه اين موسيقى بدون 
مجوز منتشر شده اما محسن چاووشى 
و مســئوالن وزارت ارشاد اين شايعه را 

تكذيب كردند. در جديدترين حاشيه هم چاووشى اعالم كرده به احتمال زياد 
آلبوم جديدش را بدون مجوز منتشر خواهد كرد. محسن خان در اينستاگرامش 
نوشته است: «تا اين لحظه موفق به دريافت مجوزها از وزارت فرهنگ و ارشاد 
نشــديم و تصميم به انتشار آلبوم در مرداد ماه گرفتيم. تا تاريخ 20 مرداد ماه 

منتظر (مجوز) مى مانيم در غير اين صورت با احترام تقديم خواهد شد».

آلبوِم بدون مجوزدختراِن انقالب

مجاز آباد

هنوز هستيد

ديپلماسى   پاندا
هفته نامه «اســپكتيتر» با طرحى 
جالب توجه بر روى جلد به شرايط 
جديد تجارى چين مى پردازد. اين 
نشريه با انتخاب تيتر «ديپلماسى 
جديــد چين» و طرح يــك پاندا 
كه يك تفنگ و يك كيســه ين 
در دســت دارد، هزينه هاى كاذب 
تجارت با چين توســط بســيارى 
از كشــورها را كه در نهايت به نفع 
چين تمام مى شــود مورد بررسى 
قرار داده است. اين نشريه گزارشى 
نيز از جشــنواره هنرهاى خيابانى 
ادينبورگ اسكاتلند به چاپ رسانده 

كه از سال 1947 تشكيل مى شود و تأكيد  مى كند اين جشنواره به هيچ عنوان 
نبايد به شوخى گرفته شود چون هنرمندان بزرگى از آن بيرون مى آيند.

1968
هفته نامه «نِيِشــن» در گزارشى 
سالگرد  پنجاهمين  مناسبت  به 
سال پرهياهوى 1968 در جهان، 
شورش هاى  مجدد  بررســى  به 
تأثير گــذار اين ســال در جهان 
مى پردازد. اين نشريه در پرونده 
خود با عنــوان «1968: ســال 
قيام جهانــى» به چندين نمونه 
مانند شورش هاى  اشــاره كرده 
شيكاگو در آمريكا كه در پى ترور 
مارتين لوتركينگ به راه افتاد و 
11 كشته، 500 زخمى و بيش از 
2150 دستگيرى داشت. كشتار 

«تالتلولكو» در مكزيكوســيتى كه نزديك به 400 كشته داشت و همين 
طور جنبش دانشجويى-كارگرى مه 1968 فرانسه كه ميليون ها نفر را به 

مبارزات خيابانى در پاريس كشاند.

آبى عميق
هفته نامه نِيچر (طبيعت) كه يكى 
از نشريات مطرح علمى محسوب 
مى شود در تازه ترين شماره خود 
به شــكل عجيب ساخته شدن 
المــاس در جهان مى پردازد. اين 
مجله در گــزارش خود با عنوان 
«آبى عميق» از طرز ساخته شدن 
الماس هاى خوش تراش در اعماق 
اقيانوس ها خبــر مى دهد. نيچر 
همچنين در مقاله هاى ديگرى از 
نقش بسيار مؤثر  هوش مصنوعى 
و يادگيرى ماشينى در پيشرفت 

علــم فيزيك ذرات گفته و همين طور در مقاله ديگرى توفان هاى مهيب 
اخير در جهان را براى نسل خزندگان مفيد مى داند.

جلد روز / مجله «مادر جونز»
نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور
 اين بانك هاى كوچولو خواب ندارند

 ايســتگاه / رقيه توسلى   دعوت مى شويم به 
جشن مادرشدن يكى از همكاران... به دليل ضيِق 
وقت و گرماى كالفه كننده ترجيح مى دهيم چشم 

روشنى مان، كارت هديه باشد.
بهاره جان حوالى يك عابربانك مى زند روى ترمز. 
هاج و واجم، كه مى گويد: بانكدارى الكترونيك. چرا 

معطلى؟
تا به حال به اين كيوســك نيامده بودم... چشمى، 
درهاى شيشــه اى اتاقك را باز مى كند برايمان... از 
گرماى مرداد پناه مى بريم بــه ُخنكاى اين بانك 

كوچولو. 
بهاره سمت دستگاه دوم مى رود و منتظر مى شود 
مشترى جلويى كارش را انجام دهد كه فرصت را 
مغتنم مى شــمارم و از كارشناس مسئول در مورد 

دستگاه هاى هوشمند سؤال  مى كنم.
كارمند با انگشــت سمت دستگاهى نشانه مى رود 
و مى گويد كليه كارهاى بانكــى را مى توان با اين 

انجام داد. 
بعد سيستمى را كه ايستاده ايم در صفش، خطاب 
مى كند كه در ســاعات غير ادارى مى توانيد كارت 
هديه با هرطــرح و نوشــته اى را از اين مجموعه 

بخواهيد.
و در انتهــا مى رود كنار خــوش قواره الكترونيكى 
ســفيدرنگى مى ايســتد كه مى خواهد به عنوان 
سومين ابزار كار راه بينداز، تشريح اش كند برايمان 
و مى شــنوم كه توضيح مى دهد اســكناس هاى 
كاغذى تان را مى توانيد بريزيد توى اين دستگاه و 
موجودى حساب تان را افزايش دهيد. ضمناً قاعده 
به اين ترتيب است كه پول هاى پاره و چسب زده 

را قبول نمى كند.

از آقاى كارشــناس تشــكر مى كنم و از خدمات 
قدرتمندى كه حداقل امروز به داِد مِن شــهرونِد 
كم وقت رســيد...! هنوز ســرم از تولد بانك هاى 
شــبانه روزى و بانكــدارى اينترنتــى و پردازش 
اطالعات، پُر اســت كه بهاره چشمك مى زند اگر 

صالح مى دانى بيا طرح و متن را انتخاب كنيم. 
عصر است... 10 دقيقه اى راه مانده تا خانه متولد... 
ترافيــك و آواز زندوكيلى و نگاه پســربچه اى كه 
بادكنك و نقاب مى فروشد به هم گره خورده اند كه 

بهاره دو جمله مى ريزد توى هواى.
اينكه هر كسى يك زخمى دارد! كاش دستگاهى 
اختراع بشــود كه آدم هــا، دردهــاى بدخيم و 

كارى شان را بريزند آنجا كه او، قورت شان بدهد!
و من ياد خانواده اى كه دخترشان در آستانه طالق  
اســت، مى افتم... ياد مادرى كه دلش نمى خواهد 
پسر تحصيلكرده اش در اســنپ، مسافر جابه جا 

كند... 
ياد پــدرى كه آلزايمــر گرفته، يــاد خانمى كه 
سال هاست لباس بچگانه مى خرد اما كودكى ندارد 

و نمى دانم چرا ياد خانواده آقاى احمد متوسليان.
... و شيشــه اتومبيل را بى هــوا مى دهم پايين و 

پسرك نقاب فروش را صدا مى زنم!

روزمره نگارى

عروسك خيمه شب بازى
ايســتگاه/ نشــريه مــاِدر جونز 
مى شــود  را   (Mother Jones)
مجــالت  مطرح تريــن  از  يكــى 
سياســى در آمريــكا به حســاب 
آورد كــه از ســال 1976، هــر دو 
ماه يــك بار بــه چاپ مى رســد. 
«مادر جونز» نــام متفاوت خودش 
را از نــام «مارى هريــس جونز»، 
گرفته  «مادر جونــز»  به  مشــهور 
كه يك فعال ســنديكايى و مخالف 
اســت.  بوده  كودكان  كارگــرى  با 
اين نشريه در تازه ترين شماره خود 
در طرحــى جالب توجــه بر روى 
جلد به بحث ادامــه دار و جنجالى 
نفوذ روســيه در آمريكا مى پردازد. 
طراح جلد نشــريه، با كنار هم قرار 
دادن هنرمندانــه دونالــد ترامپ و 
والديميــر پوتين رؤســاى جمهور 
آمريكا و روسيه، ترامپ را عروسك 
خيمه شــب بازى پوتين لقب داده 
و معتقد اســت هنوز هيچ مدركى 
مبنى بــر اينكه روســيه انتخابات 
آمريكا را هك نكرده باشــد، منتشر 
نشده اســت. به گفته «مادر جونز» 
نكته جالب ماجرا اينجاست كه چرا 
دونالد ترامپ با وجود اطالع از اين 
داستان تالشى براى مقابله با پوتين 

نمى كند؟!
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