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نگاهی به تازه ترین اثر علی عطشانی که بدون شوخی های مبتذل مردم را می خنداند

رویارویی دو نسل در » کاتیوشا«

گفت وگو با افشین عالء که با ترانه جدیدش 
پاسخ هنرمندانه ای به یک نماهنگ 

ضدایرانی لس آنجلسی داده است
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مردم

روایت

روایتی از نیلوفر حیدریان که طرح هایش در 
اتوبوس های تهران حسابی سر و صدا کرده است

لبخنِد اتوبوس!
»درســته که صندلی واسه نشســتن گیرت نیومد، ولی عوضش من 
پا به پات تا آخر مســیر هســتم تا یک وقت غصه دار نشی.  پیاده که 
بشی بقیه اش با خودته!« این متن کاغذی بود که روی دستگیره یکی 
از اتوبوس  هــای بی آر تی تهران چســبانده بودند. این کاغذ و حرکت 
این قــدر برای مردم عجیب و جالب بود، که عکس هایش به ســرعت 
در شــبکه های اجتماعی با هشتگ حال_خوب_کن دست به دست 
چرخید و در عرض چند ســاعت اینستاگرام پر شد از تصاویر مشابه 
دیگری که روی صندلی و نقاط دیگر اتوبوس ها چسبانده شده بودند 
و در هرکدامشــان یک پیام حال خوب کن نوشــته بود تا مسافران 
آن روز برای لحظاتی هم که شــده، از غصــه گرانی دالر و مایحتاج 
اولیــه زندگی بیرون بیاید. اما ایده پرداز این حرکت کســی نبود جز 
یک گرافیســت 20 ساله به نام نیلوفر حیدریان. در ادامه بخش هایی 

از گفت وگوی خبرگزاری مهر با این گرافیست جوان را می خوانید:

یــک: کاری که نیلوفــر حیدریان ایــن روزها خــودش به صورت 
خودجوش انجام می دهد، چندان پروســه عجیب و پیچیده ای ندارد. 
او یک جوان 20 ساله و دانشجوی گرافیک دانشگاه هنر تهران است. 
کســی که کار اصلی اش تصویرسازی اســت. وقتی از او درباره ایده 
طراحی هایــش در بی آرتی و اتوبوس می پرســیم او در جوابمان این 
طور می گوید: راســتش من همیشــه برای رفت وآمدهایم از مترو و 
بی آرتی استفاده می کردم و طی مسیر برای خودم طراحی می کردم؛ 
چون این کار یکی از چیزهایی اســت که به اقتضای رشته ام حالم را 
خوب می کند. اما ایده این کار یک روز و به صورت ناگهانی به ذهنم 
آمد. آن هم درســت وقتی که توجهم به محفظه های تبلیغات داخل 
اتوبوس جلب شــد. من که کار طراحی انجــام می دهم، به این فکر 
کردم که شاید بقیه آدم ها مثل من این کار را بلد نباشند و من بتوانم 
با طراحی های خودم حال آن ها را خوب کنم و تا رســیدن به مقصد 

به آن ها انرژی مثبت بدهد.

دو: هر کدام از شما اگر برای یکبار هم که شده سری به ایستگاه های 
مترو و بی آرتی زده باشــید این را خوب می دانید که در ســاعاتی از 
روز، بقدری حجم شلوغی و ازدحام جمعیت زیاد می شود که نه فقط 
جا برای نشستن که حتی پیدا کردن فضایی برای یک نفس کشیدن 
ســاده هم دشــوار می شــود. به دنبال همین موضوع یکی از اولین 
ســؤاالتی که امکان دارد درباره کار نیلوفر به ذهن برســد این است 
که او طی مســیر چطور این طراحی ها را انجــام می دهد: من وقتی 
وارد بی آرتی می شــوم یکی دوتا ایســتگاه زمان می برد تا طراحی ام 
را بکشــم و داخل محفظه های تبلیغاتی بگذارم؛ چون معموالً از قبل 
بــه ایده آن فکر می کنم؛ به خاطر همین طراحی و اجرای آن چندان 
زمان نمی برد و چیزی که بیشتر طول می کشد همان پیدا کردن ایده 
است. اما نکته ای که وجود دارد این است که برای کشیدن این کارها 
خیلی وقت ها شــده که جایی برای نشستن پیدا نکردم برای همین 
بارها پیش آمده که نزدیک دوساعت منتظر ماندم یا خط عوض کردم 
تا توانستم جایی برای نشســتن پیدا کنم و بعد از تمام شدن، طرح 
آماده را سر جایش بگذارم. برای همین خیلی اوقات مسیرم از چیزی 

که باید دورتر هم شده است.

سه: احتمــاالً کشیدن این طراحی ها و زدن آن در محیط هایی مثل 
وســایل نقلیه عمومی فارغ از خود کار بازخوردها و واکنش هایی از 
جانب مردم و شــهروندهای حاضر در آنجا دارد کــه می تواند برای 
خالق اثر همان قدر دوســت داشتنی باشــد. نیلوفر حیدریان درباره 
واکنش هایی که از این کار گرفته اســت این طــور تعریف می کند: 
راســتش همیشه چون کشــیدن و به سرانجام رســاندن این کارها 
 برایم زمان بر بوده اســت همیشــه بعد از تمام شدن، آن ها را داخل 
بی آرتی گذاشته ام و بیرون آمده ام. طوری که منتظر نماندم تا ببینم 
بازخوردها به چه صورتی اســت؛ اما بعداً شده که عکس ها را برایم در 
صفحه ام فرســتاده اند و به من گفته انــد که با دیدن این عکس ها در 
مسیر حالشان خوب شــده. در کنار این، در روزهای عادی وقتی در 
خط بی آرتی هســتم ممکن است کارهای قبلی ام را ببینم آن هم با 
آدم هایی که دارند از آن عکس می گیرند که در این حالت هم ترجیح 

می دهم به جای معرفی کردن خودم، واکنش هایشان را تماشا کنم.

از آن جا که باغ پاســارگاد، احتماالً اولین فضایی 
است که به این سبک و سیاق ساخته شده، لقب 
»مادر باغ های ایرانی« را به آن داده اند. البته توقع 
نداشته باشــید که از زمان کوروش هخامنشی تا 
امروز و بعد از آتش ســوزی بزرگی که می گویند 
 اســکندر مقدونــی بــه راه انداخــت، چیزی از 
درخت و دار آن باقی مانده باشــد. از کل محوطه 
باغ پاســارگاد، فقط محوطه های آن موجود است 
که می گوینــد روزگاری در آن  کلی درخت و گل 
کاشته و فضای مفرحی ایجاد کرده اند. اینکه چرا 
گفته می شود این جا ریشــه و مادر همه باغ های 
ایرانی در دوره های بعد اســت، یک دلیل بیشتر 
نمی تواند داشــته باشد. بر اساس نتایج حاصل از 
گروه های مختلف باستان شناسی، کوروش کبیر 
اولین شخصی اســت که در ایران شخصاً دستور 
داده بــود که باغ پاســارگاد چگونه ایجاد شــود 
و درخت ها نیز به چه شــکل کاشــته شوند و در 
واقع هندسی ســازی باغ و شکل و شمایل آن از 
دیدگاه کوروش به عنوان باغ ایرانی مطرح شــده 
و این الگو به شکل های مختلف در دوره های بعد 
تکرار شده است. به تعبیری دیگر، باغ پاسارگاد و 
مجموعه کاخ های آن شاهکار، خالقیت و اصالت 
هنری هنرمندان ایرانی به عنوان اولین نمونه های 
چهارباغ است. همان طور که گفتیم، امروز چیزی 
از شــکوه و زیبایی قدیم این باغ باقی نمانده، اما 
شواهد و اکتشافات نشان می دهند که باغ دارای 
دو ساختمان برای استراحت، درختان گوناگون، 
گل های رنگارنگ و پرندگان بوده است؛ عناصری 
که همگی آن ها را کوروش، با سلیقه و نظر خود 

گرد هم آورده بود.

 1 - باغ ارم شیراز؛ شاهکار و دیگر هیچ!
در گلستان ارم دوش چو از لطف هوا/ زلف سنبل 
به نسیم سحری می آشفت. همین تک بیت حافظ 
شاید برای توصیف یکی از شاهکارهای باغ ایرانی 
کافی باشــد. جایی که وقتی پای گردشگران به 
شــیراز می رسد، قبل از حافظیه و تخت جمشید 
و بقیه مکان هــای دیدنی این شــهر، دنبال آن 
می گردند. اینکه این باغ را چه کسی برای اولین بار 
ساخته اســت، هنوز معلوم نیست و فقط با یک 
احتمال ساده، بنا کردن باغ ارم را به اتابک قراچه 
که از طرف سنجر ســلجوقی به حکومت فارس 
منصوب بود، نسبت می دهند. حتی تاریخ دقیقی 
هم برای تولد آن پیدا نکرده اند و فقط با اســتناد 
به سفرنامه ها می گویند که سابقه آن احتماالً به 
قبل از قرن )11 و 10هجری قمری( می رســد و 
صاحب آن هم حتماً از ســران مملکتی یا والیان 
شــیراز بوده است. چون هیچ کس غیر از آن ها به 
قول معروف ُوسعش به ساخت چنین عمارت زیبا 
و دل فریبی نمی رسیده است. مالکیت باغ هم در 
طول این  سال ها حسابی دست به دست چرخیده 
است. از سران زندیه گرفته تا بزرگان ایل قشقایی 
که بیش از 75سال باغ ارم را مال خودشان کرده  

بودند. باغ ســه هکتاری ارم پر اســت از درختان 
ســرو، نخل، مرکبات و انواع درخت ها و بوته های 
زینتــی که به طرز اعجاب انگیــزی کنار هم قرار 
گرفته اند، اما ویژگی اصلی باغ ارم که باعث شده، 
کلی جهان گــرد از قرن ها پیش تا امروز، به قصد 
و نیت دیدن باغ ارم به ایران بیایند، ســرونازهای 
شیرازی اســت که فعالً بهترین نوعش در این جا 
پیدا می شــود و آن را به خاطر ظاهر متفاوتش با 
درختان سرو دیگر براحتی می توان تشخیص داد. 
همه جهانگردانی که گذرشان به شیراز افتاده، در 
سفرنامه و خاطرات خود تا دلتان بخواهد از سروناز 

حرف زده اند. 

 2- باغ شازده ماهان؛ زمرد کویر
یک باغ سرســبز با جوی های همیشه پر از آب، 
درست در دوکیلومتری یکی از شهرهای کویری 
ایران که میانگین دمایش در تابســتان، همیشه 

باالی 45 درجه ســانتیگراد اســت. خوشبختانه 
اسم و رسم کسی که باغ شازده ماهان را ساخته، 
کامالً معلوم است. محمدحسن خاِن ایروانی حاکم 
وقت شــهر کرمان. سال ســاخت آن هم 12۳۸ 

خورشیدی ذکر شده است. 
چیــزی که هر گردشــگری را هنــگام بازدید از 
مجموعه ماهان، شــگفت زده می کند، خشکی و 
بی آب ، علفی بیرون باغ ، سرسبزی و پرآبی داخل 
آن است. به قول میشل راسل، گردشگر فرانسوی، 
ماهان؛ بهشتی اســت در وسط کویر. آب موجود 
در باغ شــاهزاده از قنات و رودخانه تیگران که از 
برف های ارتفاعات کوه جوپار سرچشمه می گیرد، 
تأمین  می شود. این آب از مرتفع ترین قسمت باغ، 
وارد آن شــده و در سیستم توزیع و نظام آبیاری 
شگفت انگیزی جریان می یابد تا درختان متنوع و 

سر به فلک کشیده را سیراب کند. 
اما یکی از نکات جالب و عجیب باغ شــازده این 
است که در برخی فضاهای آن خبری از تزئینات 
پر زرق و برقی که در جاهای دیگر باغ مشــاهده 
می شود، نیست. دلیلش هم سهل انگاری بنای آن 
اســت. در تاریخ آمده است: زمانی که خبر مرگ 
حاکم کرمان به گوش فردی که مشــغول بنایی 
بود، رسید، وی تغار گچی را که در دست داشت، 
محکم به دیوار کوبید و کار را رها کرد. از آنجا که 
فرد دیگری قبــول نکرد این کار را تمام کند، آن 
بخش ها همان طور ســاده و بی تزئین باقی مانده 
اســت. باغ ماهان براساس آمار سازمان یونسکو و 
میراث فرهنگی، جزو پرگردشگرترین مکان های 

تاریخی ایران است. 

 3- باغ چهلستون؛ نمونه اعالی باغ ایرانی
معروف ترین نام فهرســت ثبت شده دریونسکو، 
باغ و کاخ چهلســتون اصفهان اســت. جایی که 
گردشــگران تازه وارِد اصفهان ندیده، در نگاه اول 
دنبال چهل ســتون به کار رفته در آن می گردند 

و با دیدن 20ســتون آن، فکر می کنند که به دام 
تبلیغات افتاده اند و اصالً چنین چیزی وجود ندارد. 
درحالــی که باید در آب دنبال 20 ســتون دیگر 
بگردند. سنگ بنای این کاخ بی تکرار در دوره شاه 
عباس اول صفوی در میان باغی وسیع و سرسبز 
گذاشته شد. این بنا در سال 1057 هجری قمری 
)1025 هجری شمسی( در زمان حکمرانی شاه 
عباس دوم )2( تکمیل و افتتاح شد. این سازه در 
ابتدا کوشــکی کوچک در میان باغی بزرگ بود 
و شکلی از اســتراحتگاه را داشت. به فرمان شاه 
عباس دوم ایوان ها، نقاشی ها، تزئینات و بخش های 
مختلفی به آن اضافه شــد که آن را به قصری در 
خور شان پادشاهان صفوی بدل کرد. چنین بود 
که کاخ 2120 متر مربعی چهلســتون به عنوان 
مکانی رسمی برای انجام تشریفات سیاسی معمول 
و پذیرایی از شــاهان دیگــر و صاحب منصبان 
انتخاب شد. امروزه بخشی از کاخ را برای نگهداری 

و نمایش آثار شهر اصفهان و عکس های قدیمی 
آن اختصاص داده اند و با نام کاخ موزه چهلستون 
شناخته می شود. این باغ مانند بسیاری از باغ های 
ایرانی شــکلی محصور دارد و از شرق به خیابان 
چهارباِغ پایین، از جنوب به خیابان سپه و از غرب 
به میدان نقش جهان راه پیدا می کند. معمارِ باغ 
چهلستون، آن را در جهت شرقی - غربی بنا کرده؛ 
باغی بهشت گون در ابعاد 225 در 275 متر که در 

میان شهر اصفهان گسترده شده است.

 4-  باغ فین کاشان؛ قتلگاه
یکی دیگر از مشــهورهای فهرســت یونسکو که 
هروقت نامش به گوش مــا می خورد، یاد حمام 
این باغ و مســتی ناصرالدین شاه و قتل امیرکبیر 
می افتیم، باغ فین است. در کتاب تاریخ قم که جزو 
قدیمی ترین منابع تاریخی موجود در خصوص باغ 
فین است، نوشته شده: »بناها و کاریزهای فین به 
امر جمشید ساخته شده است«. حاال این جناب 
جمشید کیست که چنین دستوری داده، کسی 
نمی دانــد. فقط همین قدر می دانیم که بعد از آن 
پادشاهان آل بویه بناهای شاهانه را در آن ساختند 

و ایلخانیان مغول هم دســتی به ســر وروی باغ 
کهنه اش کشــیدند. محل جدید باغ را پادشاهان 
صفویه می ســازند و قاجارها هم که می خواستند 
از قافله از عقب نمانند، شترگلوی فتحعلی شاهی، 
حمام قاجار، تاالر شاه نشین، خلوت نظام الدوله و 
عمارت بادگیر )کتابخانه ی فعلی( را به باغ اضافه 
کردنــد. ویژگــی اصلی باغ فیــن برخالف دیگر 
باغ های مشــابه، آب اســت. آب در بــاغ فین به 
صورت های راکد )در اســتخر مقابل کوشــک و 
حوضخانــه صفــوی(، روان )در جوی ها(، فورانی 
)فواره ها( و جوششــی )ظهــور آب از حفره های 
منظم کف حــوض در حوض جوش و حوضخانه 

صفوی و شترگلوی فتحعلی شاه( حضور دارد.
آب جاری در جوی ها، استخرها و حوض های باغ از 
چشمه ی سلیمانیه تأمین می شود. آب این چشمه 
ابتدا در اســتخری در پشــت باغ جمع می شود. 
اختالف ارتفاع این استخر نسبت به سطح جوی ها، 

فواره هایی را ایجاد کرده  اســت که به روش ثقلی 
آب را به باال پرتاب می کنند. به زبان ساده تر آب به 
یک میزان از فواره خارج می شود؛ نه یک میلیمتر 
بیشــتر و نه یک میل کمتر. یکی از عناصر جالب 
توجه این باغ، حوضی اســت که مردم با انداختن 
ســکه در آن آرزوهای شــان را طلب می کنند و 
معتقدند با این کار این آرزوها برآورده می شــوند. 
فلســفه انداختن ســکه در آب به آیین میترا در 
مذهب زرتشــت باز می گردد. در این آیین، آب، 
مظهر پاکی به شمار می رود و مردم می بایست یک 
قســمت مال خود را به الهه آب می بخشیدند تا 

برکت را به خانه های خود بیاورند.

 5- باغ عباس آباد؛ تنها باغ غیرکویری
همه باغ هایی که در فهرست یونسکو ثبت شده اند، 
برخــالف تصور در دل کویر هســتند و تنها باغ 
ایرانی غیرکویری، مجموعه دیدنی عباس آباد در 
9کیلومتری بهشهر است. شاید اگر از 10 ایرانی 
بپرسید که اصالً از وجود چنین جایی در شمال 
کشور خبر دارید یا نه، جواب بیشتر آن ها »خیر« 
باشد. باغ عباس آباد، همان طور که از اسمش معلوم 
است، به دستور شاه عباس صفوی بنا شده است 
و عمری تقریباً 400ساله دارد و یکی از نمونه های 
بی نظیر باغ ایرانی است. باغ تاریخی عباس آباد، بر 
باالی تپه ای طبیعی ساخته شده است. مهندسان 
صفــوی با بریدن تپه و ایجاد پلــه و صفه، باغی 
مطبق و پلکانی را ایجاد کرده و در باالترین قسمت 
تپه اقدام به عمارت ســازی کرده اند. باغ سازی در 
عباس آباد کامالً به صورت قرینه انجام شــده که 
زیبایی آن را دوچندان کرده اســت. مهندسان و 
معماران دوره صفوی با ساخت باغ به روش پلکانی 
و مطبق و همچنین با به کارگیری سطوح شیبدار و 
لوله های سفالی، عالوه بر زیبایی، موسیقی آب را در 
باغ ایجاد کرده اند که باعث آرامش افرادی می شود 
که در باغ مشغول گشت و گذار هستند. مجموعه 

عباس آباد یک ســد تاریخی 600هزارمترمکعبی 
هم دارد. منبع تأمین  کننده آب مخزن ســد، آب 
سرچشمه است. مهندسان سازنده سد به گونه ای 
آن را طراحی کرده اند که هرگاه احساس می شد 
که مخزن ســد، حداکثر آبگیــری را انجام داد و 
انرژی پتانسیل آب در حال فشار بر روی دیوار سد 
است، آب از دریچه خروجی سد تخلیه نشود زیرا 
در آن حالت تخلیه آب از دریچه، موجب تخریب 

بیشتر سد می شود. 

 6- باغ دولت آباد یزد؛ زیبای کویر
دولت آباد یزد بیش از آنکه با زیبایی باغش شناخته 
شود، آن را با بلند ترین باد گیر دنیا که در این باغ 
ایرانی جاخوش کرده است، می شناسند. دولت آباد 
نســبت به بقیه اسالفش که در فهرست یونسکو 
ثبت شــده اند، تقریباً جوان تر اســت و در زمان 
افشــاریه بنا شــده. آن طور که از شواهد تاریخی 

پیداست، این باغ چهار بنای اصلی داشته که امروز 
فقط ســه تای آن ها سر پا مانده اند و قسمت های 
زیادی از این باغ متأســفانه  از بین رفته و امروزه 
چیزی در حدود 40 هزار مترمربع از آن باقی مانده 
است. دولت آباد باغی با دوکاربری بوده؛ هم برای 
تشریفات حکومتی، مراســم ورزشی و اداره امور 
شهر از آن استفاده می شده و هم محلی بوده برای 
اقامت والی شــهر یا مالک وقت، اما همان طور که 
ذکرش رفت، یکی از دالیل شهرت این باغ، بادگیر 
بلند۳۳ متر و ۸0سانتی است که در آن به چشم 
می خورد و عنوان بلندترین بادگیر خشتی جهان 
را از آن خود کرده است. این بادگیر بر فراز عمارت 
تابســتانه قرار دارد و خنکای نسیم کویری را در 

ساختمان به جریان می اندازد.

 7- باغ اکبریه بیرجند؛  ناشناخته
در دیــگ آش باغ های ایرانــی، کریم خان زند و 
سلسله اش هم نخودی انداخته و اکبریه بیرجند 
را از خودشــان به یادگار گذاشته اند. درست است 
که بیرجند شــهری کویری اســت، اما برخالف 
شازده ماهان، باغ اکبریه در پایه کوه ساخته شده 
و دوبنای اصلی دارد. قدیمی ترین آن ساختمانی 
متعلق به حشمت ا لدوله پدر ابراهیم شوکت الملک 
که تاریخ ســاخت آن بــه اواخــر دوره زندیه و 
اوایــل دوره قاجاریه برمی گردد. کاربری اکبریه تا 
سال های ســال انجام امور دیوانی بود و به خاطر 
همین، محلی های بیرجند به آن کالته سرکار امیر 
می گویند، اما بعد از مرگ ابراهیم شوکت الملک، 
باغ به پســرش، یعنی اسداهلل علم ارث می رسد و 
تبدیل می شود به محل ســکونت این آقازاده در 
برخی از ایام سال. علم چندسال بعد، باغ اکبریه 
را وقف آستان قدس رضوی کرد. این باغ نیز مانند 
ســایر باغ های ایرانی دارای محوریت اصلی و تک 
محوری بودن باغ و وجود کوشکی در تقاطع محور 
عمود بر هم است که از ویژگی ها ی باغ های ایرانی 
در تمامی شــهرهای ایران بوده و براساس الگوی 
چهارباغ از دوران هخامنشی این طرح اجرا شده 
است. یکی از عناصر مهم، استخر نسبتاً بزرگ با 
طرح مربع اســت که بخش عمده فضای باغ را به 
خود اختصاص داده است. یک جوی دائم اصلی و 
چند جوی فرعی ایجاد شده به گونه ای که صدای 
آن به گوش می رســد و رابطه نزدیکی با طبیعت 

ایجاد کرده است.

 ۸- باغ پهلوان پور مهریز؛ باغی با آِب روان
عنصر اصلی باغ پهلوان پور، آب اســت. بیشــتر 
آب این باغ به طور مســتقیم از قنات حسن آباد 
تأمین  می شــود و این آب جــز باغ پهلوان پور به 
طور مســتقیم به هیچ یــک از باغ های منطقه 
نمی رود. اینکه چرا این آب فقط مستقیم به باغ 
پهلوان پور می آید نه جــای دیگر، برمی گردد به 
قدرت و نفوذ صاحب باغ. این جا در اصل متعلق به 
شخصی به نام »حسن مالرضا« بوده، ولی بعد از او، 

مالکیت باغ در اختیار دامادش یعنی آقای »علی 
پهلوان پور« قرار می گیرد. علی پهلوان پور یکی از 
تاجران یزدی در آن زمان بود که نام باغ نیز از نام 
او گرفته شده است. درختان تنومند و سالخورده 
چنار جزو جاذبه های این باغ هستند که دو طرف 
جوی اصلی باغ قــد علم کرده اند. انــار، بادام و 
خرمالو درختان مثمر این باغ هســتند و درواقع 
عضو جدانشــدنی باغ های ایرانی. باغ پهلوان پور 
از لحاظ معماری، تغییرات سبک باغ سازی کهن 
ایرانی به باغ سازی رایج امروزی را نشان می دهد 
و از ایــن نظــر اهمیت خاصــی دارد. مجموعه 
ورودی، ســاختمان کوشــک یا شربتخانه، بنای 
زمستان خانه، بنای سرایداری، حمام و آشپزخانه 
بخش های مختلــف این مجموعه را تشــکیل 
می دهند. جالب اینجاست که مجموعه ورودی باغ 
تزئیناتی مثل تزئینات دوره زندیه دارد، اما تاریخ 

ساخت آن به دوران قاجار باز می گردد. 

برش

بــاغ پاســارگاد، احتمــاالً اولیــن 
فضایی اســت که به این سبک و 
سیاق ســاخته شده و لقب »مادر 
باغ های ایرانی« را به آن داده اند. 
البته توقع نداشــته باشید که از 
زمان کوروش هخامنشی تا امروز 
و بعــد از آتش ســوزی بزرگی که 
می گویند اسکندر مقدونی به راه 
انداخت، چیزی از درخت و دار آن 

باقی مانده باشد

10

 مردم/ حامــد کمالی  کافی اســت یک 
جســت وجو در مورد طراحی انواع باغ در 
اینترنت انجام دهید تا با شرکت هایی آشنا 
شوید که می خواهند به هر شکل ممکن که 
شــده، زار و زندگی مان را شبیه به غربی ها 
یا حتی شــرقی ها کنند. آن هم چه طور؟ با 
طراحی باغ و باغچه مان به ســبک و سیاق 
آن ها. کاری هم ندارند که آن گیاهان بخت 

برگشته ای که قرار اســت در آن جا کاشته 
شــوند، با شــرایط آب و هوایی مملکت ما 
همخوانی دارد یانــه؟ فقط می خواهند ما را 
شبیه آن ها کنند؛ حاال به هرقیمتی که شده. 
نمی دانند که خودمان  خیلی هایشــان هم 
از زمان هخامنشــی ها و حتی قبل تر از آن، 
دستی بر آتش طراحی و ساخت باغ داشته ایم 
و بعضی وقت ها این فرنگی ها هستند که از 

روی دســت ما تقلب کرده اند. باغ هایی که 
باستان شناســان و کارشناسان این حوزه را 
انگشت به دهان گذاشته است. انتشار گزارش 
سازمان یونســکو در مورد باغ های ایرانی و 
گردشــگرانی که فقط برای دیدن آن ها رنج 
سفر به تن می خرند، بهانه ای شد تا ببینیم 
کدام باغ های ایرانی ثبت این سازمان هستند 

و بیشتر از بقیه گردشگرپذیرند.

گزارشی درباره هشت باغ ایرانی که توجه خیلی از گردشگران خارجی را به خود جلب کرده اند

بهشت  ایرانیان
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 معارف  همايش وجوب تقويت مسائل فرهنگى 
در حاشــيه شــهر مشــهد با حضــور آيت اهللا 
مكارم شــيرازى، آيت اهللا علم الهدى، رشيديان 
استاندار خراسان رضوى، شهردار مشهد، طالب، 
علما و جمعى از مردم در مؤسســه ثامن الحجج 
مشــهد برگزار شــد. آيت اهللا مكارم شيرازى در 
اين همايــش در رابطه با پروژه هاى در دســت 
ســاخت حاشيه شهر مشهد گفت: چهار پروژه از 
جمله مسجدى مبارك، حوزه علميه، كتابخانه و 

خانه هاى استادان در دست ساخت است. 

 جهاد فرهنگى  از جهاد نظامى باالتر است
اين مرجع تقليد شــيعيان در ادامه با پرداختن به 
مســئله جهاد، خاطرنشان كرد: جهاد يكى از اركان 
مهم اسالم است و بدون جهاد، اسالم در دنيا پيش 
نرفت. جهاد فقط جهاد نظامى نيست و اركان متعدد 
دارد جهاد نظامى، فرهنگى، سياسى، اقتصادى، جهاد 
با نفس و... از آيات قرآن اينگونه برداشت مى شود كه 
جهاد فرهنگى از جهاد نظامى برتر و باالتر است و در 
سوره توبه آمده است كه خداوند مى فرمايد: همه به 
ميدان جنگ نرويد گروهى هم بمانيد، احكام اسالم 
را ياد گرفته و جهاد فرهنگى را شــروع كنيد و اصًال 
جهاد نظامى هم در سايه جهاد فرهنگى شكل گرفته 
و مى تواند مؤثر واقع شــود. وى با تأكيد به مسئله 
جهاد فرهنگى افــزود: امروزه ما بيش از هر چيز به 
جهاد فرهنگى نياز داريم، زيرا دشمن مشغول تخريب 
فرهنگ ماســت؛ با ايجاد شبهات، تخريب فرهنگ 
اعتقادى ما و با تأســيس مراكز فساد در شبكه هاى 
مجازى آلوده، فرهنگ اخالقى ما را تخريب مى كند و 
ما در مقابل اين تخريب دشمن بايد به جهاد فرهنگى 

اهميت زيادى بدهيم.

 لزوم هوشيارى در برابر نفوذ دشمن به 
حاشيه مشهد

آيت اهللا مكارم شــيرازى گفت: شهر مشهد بيش 

از 30 ميليون زائر در ســال دارد و از تمام جهان 
و ايران براى زيارت به مشــهد مى آيند و عناصر 
منحرف اگر بتوانند در حاشيه شهر نفوذ كنند و 
ســپس در متن وارد شوند پيداست كه چه خطر 
بزرگى خواهد بود. مســئوالن و علماى مشــهد 
دست به دست هم دادند تا جلوى اين تهاجمى كه 

در حاشيه شهر شروع شده بود را بگيرند.
 وى افــزود: علما از نظر فرهنگى و مســئوالن از 
نظر عمران و آبادى و مســائل ديگر، اگر بتوانيم 
حضور پررنگى در اين منطقه داشته باشيم غم و 
غصه اى نداريم. اكنون اين برنامه شروع شده و همه 
آمده اند و حضور پررنگشان را در اين حاشيه نشان 

دادند.
وى اظهار كرد: بنده به عنوان سرباز امام زمان(عج) 
اوليــن گام را برمى دارم و ايــن مركزى كه چهار 
مؤسسه دارد را مى ســازيم. مرحوم واعظ طبسى 
5000 متر از اين زمين كه در جاى حساسى است 
را واگذار كرد و اكنون اين پروژه به اينجا رســيده 
است و ما تصميم گرفتيم تمام اين بنا را به عنوان 
موقوفه آستان قدس تقديم توليت محترم كنيم و 
ايشان (حجت االسالم والمســلمين رئيسى) هم 
فرمودند ان شــاء اهللا تا سال آينده اين پروژه كامل 
مى شــود كه بياييد و افتتاح كنيد و ان شاء اهللا با 
وضع بســيار آبرومندانه اين برنامــه ادامه خواهد 

يافت.
استاد درس خارج حوزه علميه قم گفت: استاندار 
محترم، شهردار محترم و امام جمعه محترم مشهد 
ستادى را تشكيل دادند كه هر هفته جلسات آن 
برگزار مى شود و مراقب اينجا هستند كه شياطين 
را از اينجا ريشــه كن كنند و وضع حاشيه شهر 
مشــهد با اين فعاليت ها به كلى دگرگون شده و 
ديگر خطرى از اين نظر مشهد را تهديد نمى كند.

 گسترش فعاليت هاى فرهنگى آستان قدس
ايــن مرجــع تقليد شــيعيان در ادامــه گفت: 

مشــهد مقــدس و بــارگاه ثامــن الحجج(ع) 
يــك گنجينه بــزرگ اســت. بــرادر عزيزمان 
حجت االســالم والمســلمين رئيســى كارهاى 
زيادى در اين مدت انجام داده اند و دامنه كارهاى 
فرهنگى شــان را به شهرســتان ها و حتى خارج 

كشور كشانده اند. 
با وجود همه اين كارهايى كه انجام شــده باز هم 
بنده معتقدم كارهاى بيشترى مى توان كرد چراكه 
امام رضا(ع) مستعد آن است كه دامنه فيضش به 
همه جا برسد. ما حساب كرديم در مكه هر سال 
حدود هشــت ميليون نفر زيارت مى كنند، اما در 
اينجا ساالنه 30 ميليون زائر حضور مى يابد يا مثًال 
كربال در خود اربعين 20ميليون زائر دارد و اين ها 

سرمايه هاى با ارزشى هستند.

استاد درس خارج حوزه علميه قم در ادامه با اشاره به 
مسئله حاشيه شهر مشهد عنوان كرد: نبايد به همين 
چند پروژه اى كه در حاشــيه شــهر مشهد ساخته 
مى شود قناعت كنيم و بايد دائماً مراقب باشيم و اين 
برنامه هاى فرهنگى تداوم يابد، زيرا اگر غفلت كنيم 
آن عوامل بيگانه نفوذ خواهند كرد بخصوص اينكه 
خارجى هــا هم دارند از طريــق اين فضاى مجازى 
اســتفاده نادرســتى كرده و نفوذ مى كنند يا دروغ 
مى گويند. وقتى وزير خارجه آمريكا آن دروغ بزرگ 
را به نام من و براى من مى گويد از بقيه چه انتظارى 

مى توانيم داشته باشيم.

 مراقب سمپاشى هاى دشمن باشيم
آيت اهللا مكارم شــيرازى اظهار كرد: اين دوران به 

همين شــكل باقى نمى ماند همان طور كه ما در 
صحنه هاى ديگر هم پيروز شديم به عنوان مثال 
جنگ هشت ســاله ما جنگ كوچكى نبود و به 
عقيده من زمانى دشمن به ما حمله كرد كه همه 
نيروهاى كشــور بعد از يك انقالب متالشى شده 
بود و رژيم بعث مى گفت تا 30 روز از خوزســتان 
به تهران مى آييم، اما امام راحل با تدبيرى كه كرد 
جمعيت عظيمى را به صورت بسيجى روانه جبهه 
كرد و نقشــه را عوض كرد.  در طول هشت سال 
تمام دنيا با ما جنگيد و فقط عراق نبود اما به جايى 
نرسيدند امروز هم مردم نبايد نااميد باشند چون 
كســى كه توكل به خدا كند خداوند او را كفايت 
خواهد كرد. مراقب حاشــيه و متن شهر مشهد و 

مراقب سمپاشى هاى دشمن باشيد.

ديدگاه

 گفت وگوى قدس با عالمه كورانى درباره پديده آقازادگى
حكومِت با وراثت در اسالم مردود است

نازلى مروت/ عالمه شيخ على كورانى 
گفــت: آقازاده ها بايد طبــق قانون از 
حقوق اجتماعى برخوردار شوند و انتظار باالتر از 
اين، تقديس افراد عادى و خالف دستور اسالم 

است.
پژوهشگر تاريخ اســالم با بيان اينكه «آقازاده» 
يعنى افرادى كه از سوى خدا انتخاب مى شوند و 
تنها شامل انبيا و اولياى الهى هستند، افزود: به 

عقيده من آقازاده تنها در همين بستر معناى مثبت مى يابد.
بنيان گذار معجم الفقهى با بيان جايگاه آقازاده ها در فرهنگ دينى، گفت: 
آقازاده اى كه با انتخاب خدا به جايگاه امامت مى رسد، مورد پذيرش ماست. 
وى افزود:  آقازادگى، حكومت و مرجعيِت با وراثت در انديشه اسالمى مردود 
است. آنچه براى منسوبين به حكومت، مرجعيت و... وجود دارد حقوق كلى 
است كه با ديگر افراد جامعه فرقى ندارد، نه رسيدن به جايگاه و مقام پدر.

 وى آقازادگى را جز در جايگاه امامت و نبوت، ساختگى و مغاير با آموزه هاى 
دينى دانست و تصريح كرد: نخستين جنگ بين آقازاده ها از فرزندان آدم 

شروع شد و اين مفهوم ارزشمند را به انحراف كشاند. 
عالمه كورانى با اشــاره به زمينه هاى ايجاد انحراف ميان آقازاده ها گفت: 
قــدرت طلبى، زمينه هاى اقتصادى، سياســى و اجتماعى و در يك كالم 
زياده خواهى برخى افراد منسوب به مديران و مسئوالن موجب انحراف در 

اين گروه شده است.
 پژوهشگر تاريخ اسالم و مذاهب اسالمى اين نوع از انحراف آقازاده ها را بدل 
حكومت هاى شاهانه دانست و افزود: دست يافتن به جايگاه هاى سياسى و 
اقتصادى بدون توانمندى و تنها با تكيه بر جايگاه پدران، سيستم حكومت 
شاهان اســت و آنچه برخى افراد در تاريخ انجام داده اند، نسخه بردارى از 

سلسله شاهان و خلفاى اموى، عباسى و عثمانى است.
اين انديشمند لبنانى گفت: احترامى كه براى فرزندان نوابغ علمى جهان وجود 

دارد از همين دست است، اما آن ها هم ادعاى وراثت نبوغ علمى را ندارند.
عالمــه كورانى به نگاه منفى كه اين روزها به پديده «آقازاده ها» در جامعه 
ايرانى شــكل گرفته اشاره كرد و گفت: چرا كسى كه يك مسئوليتى دارد 
بايــد فرزندانش را از حقوق و جيب مردم برخوردار كند؟ چه تفاوتى بين 
فرزنــد او با مردم عادى وجــود دارد؟ اين نوع رفتار موجب نفرت مردم از 

مسئوالن و رويگردانى از دين مى شود. 
اين نويسنده كتب تاريخى ادامه داد: اينكه امروز برخى به دنبال آن هستند 
كه آقازاده اى را به منصبى برسانند در شرع ممنوع است و تأكيد مى كنم 
تنها امام معصوم(ع) آقازاده اســت و براى بقيه افراد فقط قانون و عدالت 

مالك است نه انتساب به مقامات.

معارف

آيت اهللا مكارم شيرازى در همايش «وجوب تقويت مسائل فرهنگى در حاشيه شهر مشهد»:

 سختى هاى امروز باقى نمى ماند، مردم نا اميد نباشند

ابنا: دبير كل مجمع تقريب مذاهب اســالمى با 
بيان اينكه كليد حل مشــكالت جامعه كنونى در 
معارف سجادى است، گفت: آنچه كه اهل بيت (ع) 
و صحيفه ســجاديه به بشر مى آموزند، علم زندگى 
اســت كه آدمى را به جايى مى رساند كه محبوب 

خداوند شود. 

آيــت اهللا محســن اراكــى در ســومين همايش 
سيدالعابدين(ع) كه با عنوان «بررسى ظرفيت هاى 
تبليغى صحيفه ســجاديه در عرصه بين الملل» و 
با حضور انديشــمندان داخلــى و خارجى در دفتر 
تبليغات اسالمى حوزه علميه قم برگزار شد، عنوان 
كرد: مســئله و نقش صحيفه سجاديه مى تواند در 

پرورش و ســازندگى جامعه راســتين تأثير داشته 
باشد كه در اين راستا، ميدان گسترده اى براى بحث 
و تحقيق وجود دارد. آيت اهللا اراكى يادآور شــد: در 
عرفان عادى و عامى ما مقوله اى وجود دارد كه عرفا 
به اين مقوله اشاره كردند، كه كجاى جامعه هستى 
و جهان هستى خأليى وجود داشت كه با آفرينش 

انسان، آن خأل پر شد. 
وى افزود: همه جهان عابد و مطيع خدا بودند، انسان 
از عشــق الهى برخوردار است و خأل جهان هستى 
خأل يك مطيع عاشــق بود؛ اما معارف سجادى در 
معارف اهل بيت(ع) پاسخ دقيق ترى دارد كه چنين 
نيست كه جهان آفرينش، جهان خالى از مطيعان 

عاشق بود، بلكه از ابتدا همه جهان، خدا را عاشقانه 
مى پرستيدند. وى با بيان اينكه مقوله عشق متقابل 
مقوله عجيبى است، عنوان كرد: راه حل مشكالت 
بشرى، مقوله عشق متقابل است، اما اينكه چگونه 
مى توانيم اين عشــق متقابل را فراهــم كنيم در 

صحيفه سجاديه مى توانيم به آن دست پيدا كنيم.
عضو شوراى عالى مجمع جهانى اهل بيت(ع) با بيان 
اينكه تشيع خالصه اى از علم عشق و زندگى است، 
تصريح كرد: علم عشــق را در صحيفه ســجاديه و 
نماز هاى امام على(ع) و در كربال مى توان يافت، علم 
عشــق، علمى است كه از عمل جداشدنى نيست و 

علم گوهر است.

دبير كل مجمع تقريب مذاهب اسالمى در سومين همايش «بررسى ظرفيت هاى تبليغى صحيفه سجاديه در عرصه بين الملل»:

 كليد حل مشكالت امروز در معارف امام سجاد است

شماره پرونده: 139404006091000201/1
شماره بایگانی پرونده: 9400770

شماره ابالغیه: 139705106091003849
تاریخ صدور: 1397/05/15

آگهی ابالغیه ماده 101 آئیننامه اجراء
بدینوسیله به آقای فرامرز راشکی قلعهنو فرزند غالمرضا کدملی 0052816583 ابالغ میگردد که بانک سپه به استناد سند 
رهنی ش��ماره 77901 و افزایش مبلغ و تعویض وثیقه 89810 و تعویض وثیقه 11245 همگی دفتر 52 مش��هد اجرائیهای 
تحت کالسه 9400770 علیه شما صادر نموده که ششدانگ پالک ثبتی 33498 فرعی از 10360 فرعی از 8950 از 182 
اصل��ی بخش 10 مش��هد به مبل��غ 2/820/000/000 ریال ارزیابی گردید که لذا چنانچه به مبلغ مذکور معترض میباش��ید 
اعتراض خود را ضمن تودیع مبلغ علی الحساب 3 میلیون ریال حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به این 
اداره اجرا واصل نمایید. در غیر اینصورت عملیات اجرائی براساس مبلغ ارزیابی شده مذکور ادامه مییابد و به اعتراض خارج 

از موعد ترتیب اثر داده نخواهد شد. که جهت اطالع اعالم میگردد. 9707240
مسئول شعبه اول اجرای اسناد رسمی مشهد

احضار اجرایی شورای حل اختالف
مشخصات محکوم له: موسی صالحیت پور    نام پدر: فریبرز    شغل: ازاد     نشانی :عسلویه فاز 20-21  

مشخصات محکوم علیه:غالمحسین قرقانی  نام پدر: هادی خان   شغل:ازاد    نشانی:مجهول المکان
محکوم به : به موجب دادنامه ش��ماره 97/92 مورخ97/2/18 ش��ورای حل اختالف عس��لویه که به موجب دادنامه ش��ماره 
--- م��ورخ--- ب��ه تایید مرجع تجدید نظر ش��عبه –دادگاه عمومی رس��یده اس��ت محکوم علیه مکلف اس��ت به پرداخت 
60/000/000ری��ال باب��ت یک فقره چک و مبلغ 1/500/000ریال  بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارات تاخیر تادیه از تاریخ 
سررس��ید چک تا زمان اجرای حکم و کلیه خس��ارات دادرس��ی محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه ظرف ده روز 

مفاد رای اجرا نماید.9707333    تاریخ انتشار:97/5/20
 رئیس شورای حل اختالف عسلویه

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
)) آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه 9400217 ،9400218((

بانک ملت به اس��تناد اس��ناد رهنی ش��مارات 78550-1392/10/17 و 79013 – 1392/12/06 دفتر اس��ناد رسمی 15 
طب��س علی��ه آقای غالمرضا هژبری و خان��م ملیحه فنونی اجرائیه تحت کالس��ه ی 9400217 و 9400218 در قبال مبلغ 
917/477/520 ریال تا تاریخ 1397/5/15 صادر نموده که پس از ابالغ اجرائیه در مورخ 1396/7/18 در پایان مهلت مقرر 
در آیین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می الزم االجرا وتقاضای بس��تانکار مبنی بر ارزیابی ومزایده شش��دانگ یک باب منزل 
پ��الک 313 فرع��ی از 4689 اصلی واقع در بخش 1 طبس به آدرس طبس ش��هرک ش��هید صدوق��ی صدوقی 10 به مبلغ 
1/158/000/000 ریال ) یک میلیارد یکصد و پنجاه و هش��ت میلیون ریال ( ارزیابی و قطعیت یافته که حدود مش��خصات 

وتوصیف اجمالی ملک برابر گزارش در روز ارزیابی بدین شرح می باشد ملک ارزیابی شده ودر تصرف غالمرضا هژبری 
می باشد حدود ومشخصات برابر استعالم دفتر امالک به شرح ذیل می باشد:

شماالً بطول 12 متر پی دیوار به پالک 302 فرعی مجزی شده
شرقاً بطول 30 متر پی دیوار به پالک 314 فرعی مجزی شده

جنوباً بطول 12 متر پی دیوار ومحل درب به خیابان
غرباً بطول 30 متر پی به باقیمانده پالک 4689 اصلی حقوق ارتفاعی ندارد.

ملکی آقای غالمرضا هژبری فرزند امراهلل به شماره شناسنامه 179 صادره از طبس که ذیل ثبت 10522 صفحه 247 دفتر 
67 بنام آقای غالمرضا هژبری سند صادر وتسلیم گردیده که موقعیت مکانی پالک مورد نظر اعیان احداثتی دارای عرصه به 

مساحت 360 متر مربع وساختمان مسکونی در طبقه همکف حدود 150 مت رمربع ودر زیر زمین حدود 50 متر مربع 
می باشد ملک دارای انشعاب آب گاز تلفن می باشد.

مزایده شش��دانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی فوق در قبال  1/158/000/000 ریال در روز چهارش��نبه مورخ 1397/6/14 
از س��اعت نُه تا دوازده ظهر در محل اداره ثبت اس��ناد و امالک طبس ش��روع وبه باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می 
گردد ضمناً مبلغ حق مزایده ونیم عش��ر دولتی زائد بر مبلغ مزایده وس��ایر هزینه های قانونی معلوم و نامعلوم طبق تبصره 
6 م��اده 121 ب��ه عهده برنده مزایده می باش��د چنانچه روز مزایده ب��ا تعطیلی مواجه گردد روز بعد مزای��ده برگزار خواهد 

شد.9707423   تاریخ انتشار: 97/05/20
رئیس اداره ثبت اسناد طبس- غالمرضا کدخدائی

آگهی ابالغ و احضار متهم
در پرونده کالس��ه 130/970328 بدینوس��یله به خانم نرجس قدیری که حسب محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده 
فعاًل مجهول المکان بوده در اجرای ماده 180 قانون آیین دادرس��ی کیفری )از طریق درج آگهی در روزنامه( ابالغ می ش��ود 
به منظور رس��یدگی به اتهام تغییر کاربری در وقت مقرر به تاریخ 1397/6/27 س��اعت 9/30 صبح در ش��عبه 130 دادگاه 
کیفری 2 مشهد واقع در بلوار شهید شیرودی جهت دفاع از اتهام منتسبه حاضر شوید واال دادگاه به موضوع غیاباً رسیدگی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. آ-9707367             م.الف19159
مدیردفتر شعبه 130 دادگاه کیفری 2 مشهد- سیدرضا حاطمی

آگهی ابالغ دادنامه
در پرونده کالسه 130/961560 بدینوسیله به داود عاقبت خواه فعاًل مجهول المکان ابالغ می گردد به موجب دادنامه شماره 
9709977593000625 مورخ 1397/5/10 صادره از شعبه 130 دادگاه کیفری 2 مشهد متهم هستید به دخالت و تحصیل 
در کالی که متصدی حمل عمداً آن را به مقصد نرس��انده اس��ت به موجب دادنامه صادره فوق به اتهام فوق الذکر به استناد 
ماده 2 قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کاال متهم را به تحمل سه سال حبس محکوم می نماید. رأی صادره 
غیابی و قابل واخواهی اس��ت مراتب یک نوبت آگهی می گردد که چنانچه نامبرده به رأی صادره اعتراضی دارد ظرف مهلت 

بیست روز پس از درج در روزنامه به این دادگاه تسلیم نمایند. آ-9707368     م.الف19160
مدیردفتر شعبه 130 دادگاه کیفری2مشهد- حاطمی

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس��یله پیرو آگهی های قبلی به آقای خلیل خلیلی و خانم معصومه س��بزی کار فعاًل مجهول المکان ابالغ می ش��ود در 
خصوص ش��کایت آقای زین العابدین رمضان نیا علیه ش��ما دایر به توهین و تهدید و تخریب به موجب دادنامه به ش��ماره 
9709977591700460 در پرونده به کالس��ه این ش��عبه هر کدام به تحمل 74 ضربه شالق تعزیری به لحاظ توهین و به 
تحمل 74 ضربه شالق تعزیری به لحاظ تهدید و متهم ردیف دوم به تحمل سه سال حبس تعزیری به لحاظ تخریب محکوم 
گردیده اید رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست 

روز قابل تجدیدنظر خواهی می باشد.  آ-9707369           م.الف19161
مدیردفتر شعبه 117 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی عدالت مشهد

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 970434 شعبه 119 دادگاه کیفری 2 مشهد آقای محمود کالی و مهدی امجد به اتهام مشارکت در جرح 
عمدی با چاقو و مشارکت در ایراد صدمه عمدی و علی زنوس به اتهام مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی موضوع شکایت 
پوریا کسائی تحت تعقیب می باشد و به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی 

کیفری مراتب در روزنامه آگهی، نامبرده مکلف اس��ت رأس س��اعت 8/30 صبح مورخه 1397/7/4 در ش��عبه 119 دادگاه 
کیفری 2 مش��هد واقع در مجتمع قضایی عدالت- نبش بلوار ش��هید ش��یرودی 13 حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید. در 

صورت عدم حضور در موعد مقرر؛ رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد. آ-9707370         م.الف19162
مدیردفتر شعبه 119 دادگاه کیفری 2 مشهد- احمد جلیلی

آگهی 
بدینوس��یله ب��ه آقای مجتبی قبائی برس��یانی فرزن��د محمدعلی فعاًل مجهول المکان ابالغ می ش��ود که آق��ای مجید آرقند 
دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 191 شورای حل اختالف مجتمع 4 ارائه و به کالسه 970165 
ثبت و برای مورخه 97/7/8 س��اعت 8/30 وقت رس��یدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق-آ-د-م مراتب یک 
نوبت در روزنامه کثیراالنتش��ار درج می گردد. ش��ما می توانید قبل از رس��یدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 191 
شهرس��تان مش��هد مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانی بلوار وکیل آباد کوثر 15 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رس��یدگی در ش��ورا حاضر ش��وید. در صورت عدم حضور غیاباً 

رسیدگی خواهد شد. 
آ-9707371              م.الف19164

مسئول دبیرخانه شعبه 191 شورای حل اختالف مجتمع 4

آگهی 
بدینوسیله به آقای مهدی ادیب افتاده و مجتبی دانشمند پور فعاًل مجهول المکان ابالغ می شود که آقای محمد ایوت علمی 
ماکو دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو به طرفیت شما به شعبه 191 شورای حل اختالف مجتمع 4 ارائه و 
به کالسه 970427 ثبت و برای روز سه شنبه مورخه 97/6/27 ساعت 10 وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد 
ماده 73 ق-آ-د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتش��ار درج می گردد. ش��ما می توانید قبل از رس��یدگی به دبیرخانه 
ش��ورای حل اختالف ش��عبه 191 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانی بلوار وکیل آباد کوثر 15 مراجعه و 
با ارائه آدرس جدید خود نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید. 

در صورت عدم حضور غیاباً رسیدگی خواهد شد. آ-9707372           م.الف 19165
مسئول دبیرخانه شعبه 191 شورای حل اختالف مجتمع 4

آگهی 
بدینوس��یله به آقای عباس کارش��ورچه فرزند محمدرضا و حمیدرضا صحرایی فعاًل مجهول المکان ابالغ می ش��ود که آقای 
ابوالفضل بهرامی دادخواس��تی به خواس��ته الزام به تنظیم سند به طرفیت ش��ما به شعبه 191 شورای حل اختالف مجتمع 
4 ارائه و به کالس��ه 970467 ثبت و برای روز س��ه شنبه مورخه 97/6/27 ساعت 9/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده است 
لذا به اس��تناد ماده 73 ق-آ-د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد. شما می توانید قبل از رسیدگی به 
دبیرخانه ش��ورای حل اختالف ش��عبه 191 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانی بلوار وکیل آباد کوثر 15 
مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر 

شوید. در صورت عدم حضور غیاباً رسیدگی خواهد شد. آ-9707373            م.الف19166
مسئول دبیرخانه شعبه 191 شورای حل اختالف مجتمع 4

آگهی وقت رسیدگی
خواهان غالم حس��ین رضا زاده دادخواس��تی به طرفیت خوانده محمدرضا خیرآبادی به خواس��ته مطالبه وجه چک تقدیم 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 320 ش��ورای حل اختالف مجتمع شماره چهار 
شهرستان مشهد بلوار وکیل آباد- بلوار کوثر15 ارجاع و به کالسه 9709987515000332 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1397/6/26 و س��اعت 9 تعیین ش��ده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قان��ون آیین دادرس��ی  دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مرات��ب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورای حل اختالف مراجعه و ضمن اعالم 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
آ-9707374            م.الف19167

مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه 320 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد- زکیه زشکی

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس��یله پیرو آگهی های قبلی به آقای محمود توکلی فعاًل مجهول المکان ابالغ می گردد در مورد دادخواست حسن علی 
پور ایوری علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977515000316 مورخ 1397/3/29 در پرونده 
کالس��ه 9609987515001009 خوانده محکوم است به پرداخت 1- مبلغ شصت میلیون ریال بابت تسویه حساب اقساط 
معوق��ه خوان��ده محترم 2- مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه درج آگه��ی 3- مبلغ یک میلیون و پانصد و پنجاه 
هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی 4- خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1396/11/24 تا یوم االدا که بر مبنای 
نرخ تورم طبق شاخص بانک مرکزی در اجرای احکام محاسبه و در حق خواهان محکوم شده اید رأی صادره غیابی و ظرف 

مدت 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. آ-9707375        م.الف19168
مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه 320 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد- زکیه زشکی

آگهی  
خواهان محمدعلی مجد ثابتی دادخواس��تی به طرفیت خوانده احسان کریمی به خواسته الزام به تنظیم سند تقدیم شورای 
حل اختالف شهرس��تان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 320 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان 
مشهد بلوار وکیآلباد- بلوار کوثر 15 ارجاع و به کالسه 970409 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/06/27 و ساعت 
08/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی میش��ود 
تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به ش��ورای حل اختالف مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. آ- 9707380 م.الف 19169
مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه 320 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد- زکیه زشکی

آگهی  
خواه��ان رونوش��ت حص��ر وراث��ت وحی��د عباس��نیا فرزند عب��اس به ش��رح دادخواس��ت تقدیمی ثبت ش��ده به کالس��ه 
9709987514200605 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواه��ی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان عباس 

عباسنیا در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حینالفوت آن منحصر است به:
1- وحید 2- علی 3- معصومه 4- زینب 5- زهرا 6- فاطمه 7- ش��هربانو 8- محمد 9- حس��ن 10- رقیه همگی عباس��نیا 

)فرزند(
این��ک ب��ا انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور یک نوبت آگه��ی میگردد تا چنانچه ش��خصی اعتراض��ی دارد و یا 
وصیتنامه��ای از متوفی نزد او میباش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدی��م دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. آ- 9707381 
م.الف 19170

متصدی امور دفتری شعبه 312 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد
 زهرا لعل

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس��یله پیرو آگهیهای قبلی به آقای مصطفی خورش��یدی فعاًل مجهول المکان ابالغ میگردد در مورد دادخواس��ت آقای 
سیدمحمد مرتضوی علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977514800443 مورخ 1397/4/21 
در پرونده کالس��ه 9709987514800098 و بایگانی 970100 خوانده محکوم است به پرداخت مبلغ 56/000/000 ریال 
بابت اصل خواس��ته و مبلغ 1/820/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 240/000 ریال بابت تعرفه خدمات و مبلغ چهل 
و پن��ج ه��زار تومان بابت هزینه درج آگهی و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ گواهی عدم پرداخ��ت 95/9/18 تا یوم االداء بر 
مبن��ای نرخ تورم محاس��به در حق خواهان پرداخت نمای��د رأی صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین 

شعبه میباشد. آ- 9707382 م.الف 19171
منشی شعبه 318 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد

آگهی  
خواهان رونوش��ت حصر وراثت غالمرضا مهدیزاده کروجی فرزند چراغعلی به ش��رح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 
9709987514200658 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان چراغعلی 

مهدیزاده کروجی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حینالفوت آن منحصر است به:
1- غالمرضا مهدیزاده کروجی )فرزند(

این��ک ب��ا انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور یک نوبت آگه��ی میگردد تا چنانچه ش��خصی اعتراض��ی دارد و یا 
وصیتنامه��ای از متوفی نزد او میباش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدی��م دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. آ- 9707384 م.الف 19172
متصدی امور دفتری شعبه 312 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد- زهرا لعل

آگهی  
خواهان رونوش��ت حصر وراثت وجیهه مروی س��ماورچی فرزند علی اصغر به ش��رح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 
9709987514200551 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول فاکهی 

خراسانی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حینالفوت آن منحصر است به:
1- طیبه 2- فاطمه 3- وجیهه 4- حمیده 5- عالیه همگی مروی سماورچی )فرزندان(

این��ک ب��ا انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور یک نوبت آگه��ی میگردد تا چنانچه ش��خصی اعتراض��ی دارد و یا 
وصیتنامه��ای از متوفی نزد او میباش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدی��م دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. آ- 9707386 م.الف 19173
مسئول دفتر شعبه 312 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد- فائزه احمدیان بورنگ

آگهی   
آقای مرتضی افش��اریان پیرو آگهیهای قبلی در خصوص دعوی آقای سیدحسن هوشیار حسینی به طرفیت شما بدینوسیله 
ابالغ میشود که پرونده کالسه 960889 منجر به صدور اجرائیه علیه شما مبنی بر حکم به محکومیت بالمناصفه خواندگان 
به پرداخت مبلغ یک میلیون و هفتصد و هشت هزار و ششصد تومان بابت اصل خواسته- مبلغ 495150 ریال بابت هزینه 
دادرس��ی و پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک 94/7/30 طبق تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک 
مصوب مجمع تش��خیص مصلحت نظام تا یوم االدا که بر مبنای نرخ تورم ش��اخص بانک مرکزی در اجرای احکام محاس��به 
خواهد ش��د به انضمام پرداخت مبلغ 450/000 ریال بابت هزینه درج در آگهی در حق خواهان و نیم عش��ر دولتی در حق 
دولت گردیده است لذا مراتب وفق مواد 19- 118- 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج میگردد. 
این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجراء گذارده خواهد شد و پس از این برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به 

شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجراء اعالم نمایید. آ- 9707387 م.الف 19174
مسئول دفتر شعبه 189 شورای حل اختالف مشهد

آگهی   
بدینوسیله به طلعت شاکری فعاًل مجهول المکان ابالغ میشود که آقای محمدمهدی شریعتی ملکآباد دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه س��فته به طرفیت ش��ما به شعبه 189 ش��ورای حل اختالف مشهد ارائه و به کالس��ه 970382 ثبت و مورخه 
1397/07/10 س��اعت 8/30 وقت رس��یدگی تعیین گردیده اس��ت لذا به اس��تناد ماده 73 ق- آ- د- م مراتب یک نوبت در 
روزنامه کثیراالنتش��ار درج میگردد. شما میتوانید قبل از رس��یدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 189 شهرستان 
مش��هد مس��تقر در مجتمع شماره 4 به نشانی کوثر شمالی 15 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رس��یدگی در ش��ورا حاضر ش��وید. در صورت عدم حضور غیاباً رسیدگی خواهد شد. 

آ- 9707389 م.الف 19175
مسئول دبیرخانه شعبه 189 شورای حل اختالف مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای حسن علی خانزاده
پیرو آگهیهای مورخه 1397/3/24 روزنامه قدس وقت رس��یدگی برای مورخ 1397/06/27 س��اعت 10/00 تعیین میگردد 
ش��ما میتوانید ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش��ار 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- 9707392 م.الف 19163
مدیر دفتر دادگاه تجدیدنظر شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی- مهدی مسلمی

آگهی مزایده اموال مرحله اول
به موجب پرونده اجرایی کالس��ه شماره 1/971569ج/13 صادره از حوزه شماره 4 شورای حل اختالف مشهد محکوم علیه 
آقای/خانم حجت عهده دار سردرود جمعاً به پرداخت مبلغ 188/863/250 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه 
در حق محکوم له آقای کاظم هاتفی چهاربرج محکوم گردیده اس��ت و چون تاکنون نس��بت به پرداخت دیونش هیچگونه 
اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در قبال محکوم به توقیف و توسط کارشناس دادگستری ارزیابی 
و مقرر گردیده در تاریخ س��ه ش��نبه 97/6/6 از س��اعت 9 الی 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف 
مش��هد واقع در میدان ش��هدا خ عبادی روبه روی عبادی8 اجرای احکام مجتمع ش��ماره یک شورای حل اختالف مشهد از 
طریق مزایده حضوری به فروش برس��د مزایده از قیمت پایه ش��روع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار 
خواه��د ش��د طالبین به خرید می توانند ظرف پن��ج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه تا ترتی��ب بازدید آنان از اموال داده 
ش��ود ضمناً حداقل ده درصد از بهای فروش مورد مزایده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد ش��د. اموال مورد مزایده 

عبارت است از:
یک دستگاه سواری پراید 131 به شماره پالک 428د53ایران74 مدل 1396 رنگ سفید خودرو دارای آسیب دیدگی جزئی 
از قسمت گلگیر عقب و رکاب و درب عقب سمت چپ بوده و الستیک ها نو حدوداً 70 درصد فنی سالم و دارای بیمه شخص 
ثالث با اعتبار 97/7/24 و با کارکرد کیلومتر 33105 که خودرو توس��ط کارش��ناس به میزان 205/000/000 ریال ارزیابی 

گردیده است . آ-9707294         م.الف16709
دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف مشهد- رهنورد

آگهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله اول
به موجب پرونده کالس��ه 970062 ش��عبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرس��تان طرقبه شاندیز محکوم علیه 
ابوالقاسم احمدی محکوم است به مبلغ 140/000/000 ریال بابت اصل خواسته و کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه در 

حق محکوم له س��ارا بقائی و نیم عش��ر دولتی می باشد که اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس اردشیر داعی و مقرر گردید 
در تاریخ 1397/6/6 از س��اعت 8 الی 9 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگس��تری طرقبه شاندیز با حضور نماینده 
دادس��تان محترم به فروش برس��د مزایده از قیمت ارزیابی شده ش��روع و به باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد و 
حداق��ل ده درص��د از بهای آن نقداً و فی المجلس و مابقی حداکثر ظرف یک ماه از برنده مزایده وصول می گردد طالبین به 
خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا نس��بت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام 
گردد.  مشخصات اموال مورد مزایده: ملک به پالک ثبتی 139 فرعی از 152 واقع در روستای گراخک به صورت شش دانگ 
باغ توتی و زمین زراعی به مالکیت محمد قدری به مس��احت 17777 مترمربع که به ارزش 2/666/550/000 ریال ارزیابی 

گردیده است. آ-9707295           م.الف16705
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف طرقبه شاندیز- مسعودی

آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول
به موجب پرونده کالس��ه 970023 اجرای احکام مدنی دادگس��تری طرقبه محکوم علیه ش��رکت مش��هد گرمسوز خراسان 
محکوم اس��ت جمعاً به پرداخت مبلغ 109/728/045 ریال و کلیه خس��ارات دادرس��ی در حق محکوم له محمد بیل نقره و 
پرداخت نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده حسب تقاضای محکوم له اموالی 
به شرح ذیل توقیف و توسط کارشناسان خطیب- حسین پور ارزیابی و مقرر گردید در تاریخ 1397/6/6 از ساعت 8 الی 9 
صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه با حضور نماینده دادستان محترم به فروش برسد مزایده از قیمت 
ارزیابی ش��ده ش��روع و به باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد و حداقل ده درصد از بهای آن نقداً و فی المجلس و 
مابق��ی حداکث��ر ظرف یک ماه از برنده مزایده وصول می گردد طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از موعد مزایده 
به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد و بدهی های معوقه و هزینه های تنظیم سند به 

عهده فروشنده می باشد و تخلیه و تحویل تابع مقررات مربوطه بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. 
شرح ملک مورد مزایده: قیچی ورق بر تا ضخامت 2/5 میلی متر ساخت شرکت تهران صنعت به ارزش 85/000/000 ریال 
و یک دس��تگاه خم کن ورق به ارزش 40/000/000 ریال واقع در ش��هرک صنعتی توس صنعت 7 پ368 شرکت گرمسوز 

می باشد. آ-9707331   م.الف16702
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز- لگزیان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله دوم
به موجب پرونده کالس��ه 951957 اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه محکوم علیه قاسم کربالیی شاندیز محکوم است 
جمعاً به پرداخت مبلغ 2/300/000/000 ریال و کلیه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه تا یوم االداء و حق الوکاله در 
حق محکوم له محمد پرویزی و پرداخت نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده 
حس��ب تقاضای محکوم له اموالی به ش��رح ذیل توقیف و توسط کارشناس��ان محمودی- همامی- صفاریان- عراقی- رئوفی 
پور- صفریان- ابدی ارزیابی و مقرر گردید در تاریخ 1397/6/7 از س��اعت 8 الی 9 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگستری طرقبه با حضور نماینده دادستان محترم به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به باالترین مبلغ 
پیش��نهادی فروخته خواهد ش��د و حداقل ده درصد از بهای آن نقداً و فی المجلس و مابقی حداکثر ظرف یک ماه از برنده 
مزایده وصول می گردد طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید 
آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد و بدهی های معوقه و هزینه های تنظیم س��ند به عهده فروش��نده می باش��د و تخلیه و 

تحویل تابع مقررات مربوطه بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. آ-9707296          م.الف16701
ش��رح مل��ک م��ورد مزایده: تعداد 573/492 س��هم از س��هام پدیده به قیمت هر س��هم 2/790 ریال که ارزش کل س��هام 

1/600/042/680 ریال ارزیابی گردیده است.
 دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز- لگزیان

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
ب��ه موج��ب پرونده کالس��ه اجرایی صادره از ش��عبه 48 دادگاه عمومی حقوقی مش��هد به ش��ماره بایگانی اج��رای احکام 
110/14/950174 ش��رکت ظریف مش��هد محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 369/375/028 ریال بدون احتس��اب خسارات 
دادرس��ی به در حق ابراهیم عزمیان کجا آبادی و نیز مبلغ 11/183/500 ریال نیم عش��ر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه 
نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه 
دادرس��ی و نیم عش��ر دولتی توقیف توس��ط کارشناس رسمی دادگس��تری به ش��رح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 
1397/6/7 از ساعت 9/30 الی 10/15 صبح در محل مجتمع قضایی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد 
بلوار شهید مدرس مدرس6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی 
ش��ده ش��روع و به کس��انی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد ش��د طالبین به خرید می توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد 
ضمناً حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و 

انتقال بالمناصفه و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.
شرح اموال مورد مزایده

1- یک دستگاه پرس ضربه ای دروازه ای تسمه ای و دنده ای به همراه الکتروموتور سه فاز و تابلو برق
2- یک دستگاه پرس ضربه ای 12 تنی با الکتروموتور و انتقال نیرو از نوع تسمه ای

3- یک دستگاه پرس شش و هشت تن ضربه ای
4- یک دستگاه گیوتن ورق و دو متر کارگیر

مجموعاً به قیمت کارشناس 170/000/000 ریال از طریق مزایده به فروش می رسد.
آ-9707297         م.الف13392

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی- سیدمحمدرضا تشنگر

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
ب��ه موج��ب پرونده کالس��ه اجرایی صادره از ش��عبه نیابت دادگاه عمومی حقوقی کرمان به ش��ماره بایگان��ی اجرای احکام 
110/16/970329 آقای افش��ین مداح محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 1/489/548/952 ریال به در حق علی سیدی و نیز 
مبلغ 10/863/045 ریال نیم عش��ر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نس��بت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب 
تقاضای محکوم له اموالی به ش��رح ذیل در قبال اصل خواس��ته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس 
رس��می دادگس��تری به ش��رح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/6/7 از ساعت 8 الی 8/45 صبح در محل مجتمع 
قضایی اجرای احکام مدنی مش��هد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار شهید مدرس مدرس6 ساختمان اجرای احکام مدنی از 
طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه 
تا نس��بت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمناً حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقداً و فی المجلس 
از برنده وصول خواهد ش��د هزینه های تنظیم س��ند و نقل و انتقال بالمناصفه و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه 
تاب��ع مق��ررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. ش��رح اموال مورد مزایده  4دانگ و 703/8 هزارم یک دانگ مش��اع 
از شش��دانگ یک باب آپارتمان واقع در بلوار الدن- الدن41 )س��ر دونبش( پالک 61 طبقه دوم )متعلق ش��خص ثالث خانم 
اقدس میرکمالی( به مساحت 73 مترمربع شامل 2 اتاق خواب و پذیرایی و آشپزخانه اپن، نما آجر سه سانت، مجتمع دارای 
آسانس��ور، قدمت بنا حدود 11 س��ال دارای پالک ثبتی شماره 12979 فرعی از 4169 فرعی از 3366 فرعی از 184 اصلی 
بخش 10 مشهد دارای انباری و پارکینگ که با توجه به جمیع موارد کل ششدانگ آن توسط کارشناس 1/900/000/000 
ری��ال ارزیابی گردیده ک��ه از این مقدار به میزان فوق الذکر در قبال مبلغ 1/489/548/952 ریال از طریق مزایده به فروش 

می رسد. آ-9707298      م.الف13377
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی- سیدمحمدرضا تشنگر



 پورعلی گنجی: هیچ مشکلی
 با شرایط ترابزون ندارم

ورزش: ســایت »فوتو مچ« ترکیه خبر داد مرتضی پورعلی گنجی، 
مدافع ۲۶ ســاله تیم ملی ایران به استانبول رســید و جلسه ای را با 

مدیران باشگاه ترابزون اسپور برگزار کرد.
بازیکن تیم ملی ایران در این جلســه گفت: هیچ مشکلی در شرایط 
کنونی برای حضور در ترابزون اســپور ندارم اما زمان می خواهم تا 

برخی از سواالت را از خودم بپرسم.

عزت اللهی به »روستوف« بازگشت
ورزش: سایت چمپیونات روسیه گزارش داد سعید عزت اللهی و داگو، 
مهاجم کنگویی در تمرین تیم روستوف حضور یافتند و همراه سایر 
بازیکنان تمرین کردند. سعید عزت اللهی، ملی پوش ایرانی در ۲ فصل 
گذشته لیگ برتر روسیه از سوی تیم روستوف به صورت قرضی برای 
تیم های آنژی ماخاچکاال و آمکار بازی کرده بود. تیم روســتوف در 
فصل جدید لیگ برتر روسیه با کســب ۲ پیروزی متوالی ۶ امتیازی 
اســت و رتبه دوم جدول رده بندی را پس از زنیت سن پترزبورگ در 

اختیار دارد.

مصدومیت خانزاده جدی شد
ورزش: محمدرضا خانزاده، مدافع ملی پوش کشورمان که در بازی 
هفته اول لیگ ستارگان مصدوم شده بود و بنا به گزارش رسانه های 
قطر تنها یک هفته از میادین دور خواهد ماند با اعالم ماچاال، سرمربی 

االهلی یک ماه خانه نشین شده است.

خداداد عزیزی:
 استعفا دادم و از رشت می روم

ورزش: خداداد عزیزی در مورد شرایط سپید رود رشت گفت: تیمی 
که ۲۶ میلیون تومان برای پرداخت هزینه های هتل پول ندارد، پس 
چه اصراری به تیمداری در لیگ برتر دارد؟ پیشنهاد من این است که 
همه تیمها را کنار بگذارند و لیگ را مثل ژاپن با شــرکت هشت تیم 
دولتی برگزار کنیم . به خدا خیلی خســته شدم و استعفای خودم را 
نوشتم و کار من با سپیدرود رشــت تمام است. در جواب زحماتم به 
خانواده من توهین می شود. به خدا خانواده ام تماس گرفتند که به چه 

دلیل هنوز ادامه می دهم؟ 

اتهام نکونام به بازیکنان پارس 
ورزش:  جواد نکونام پس از توقف یک - یک شــاگردانش مقابل 
پارس جنوبی گفت: زمانی که بازی صفر - صفر مساوی بود بازیکنان 
پارس خودشان را روی زمین می انداختند. پس از اینکه به گل رسیدیم 
دو بازیکن این تیم باز هم روی زمین افتادند که نمی دانم واقعی بود یا 
الکی زمین افتادند. در نیمه دوم هم بازی را آرام کردند. در این هوای 

خوب و بارانی چرا باید وقت استراحت بدهند. 

تقدیر از پیشکسوتاِن  
خبرنگاری ورزشی خراسان رضوی

ورزش: مراســم تجلیل از خبرنگاران و عکاسان پیشکسوت ورزش 
استان خراســان رضوی دیروز در ابتدای بازی پدیده و صنعت نفت 
آبادان انجام شد. در این مراســم که به همت باشگاه پدیده و انجمن 
خبرنگاران و عکاســان ورزشی خراســان رضوی انجام  شد از احمد 
سالمی راد)مدیر اسبق گروه ورزش سیمای خراسان رضوی(، فرامرز 
عامل بردبار )عکاس با ســابقه روزنامه قدس( و یوسف بهروز )دبیر 
ورزش روزنامه خراسان( به پاس سال ها حضور در عرصه برنامه سازی، 

خبررسانی و عکاسی ورزشی تقدیر به عمل آمد. 

سه تساوی در سه بازی اول
ورزش: هفته ســوم رقابت های لیگ برتر پنج شــنبه با توقف صفر 
بر صفر استقالل خوزستان و پرســپولیس در دیداری جنجالی آغاز 
شد.سایپا و ذوب آهن هم به تســاوی مشابه رضایت دادند و نساجی 

مازندران و پارس جنوبی هم یک بر یک مقابل هم متوقف شدند. 

کتک کاری مربی فوتبال با بازیکن آزمایشی!
قدس آنالین : یکی از مربیان خانه نشین شهرستانی که مدت ها از فوتبال دور 
بود و به شرط آوردن اسپانســر ، دوباره سرمربی تیم لیگ یکی شد در مرحله 
تست گیری از بازیکنان با یکی از بازیکنان رد شده در تست درگیری فیزیکی 
پیدا کرد. در کارنامه آقای مربی سابقه چنین اتفاقاتی وجود دارد اما انگار برای 

او این اتفاقات درس عبرت نمی شود.

قهرمانی تیم بسکتبال سه نفره بانوان 
ایران در غرب آسیا

ورزش: مسابقات بسکتبال سه نفره بانوان غرب آسیا با پیروزی تیم 
ایران در دیدار فینال و کسب عنوان قهرمانی به پایان رسید.

 فینال مسابقات بسکتبال سه نفره بانوان غرب آسیا در بیروت لبنان 
و میان دو تیم ایران و سوریه برگزار شد و با نتیجه ۱۸ بر ۱۵ به سود 

ملی پوشان کشورمان به پایان رسید.
تینا عیسائیان، سعیده علی، مژگان خدادادی و معصومه اسماعیل زاده، 
ترتیب تیم بسکتبال ســه نفره بانوان ایران را در غرب آسیا تشکیل 
دادند؛ این تیم با کســب پیروزی در دیدار دیــروز، عنوان قهرمانی 

مسابقات را از آن خود کرد.
تیم بســکتبال ســه نفره بانوان با صعود به فینال سهمیه مسابقات 

قهرمانی آسیا را کسب کرده بود.

»مهرزاد«  برترین ورزشکار پارالمپیکی 
جهان شد

ورزش: کمیته بین المللی پارالمپیک مرتضــی مهرزاد را به عنوان 
بهترین ورزشکار ماه جوالی سال جاری میالدی معرفی کرد.

انتخاب مرتضی مهرزاد به عنوان برترین ورزشکار ماه جوالی بر اساس 
نظرسنجی انجام شده در سایت کمیته بین المللی پارالمپیک انجام 

شده است.
 در نظرسنجی صورت گرفته مهرزاد با ۶۰ رای عنوان بهترین ورزشکار 
را به خود اختصاص داد. کمیته بین المللی پارا لمپیک علت انتخاب 
مهرزاد به عنوان یکی از کاندیداهای برترین ورزشــکار ماه جوالی 
را نقش موثر مرتضی مهرزاد در تیم ملی والیبال نشســته ایران در 

رقابت های قهرمانی جهان عنوان کرد.

 نصر آزادانی مربی تکواندوی بلژیک شد
ورزش: علیرضا نصرآزادانی کاپیتان با اخالق و اسبق تیم ملی که ۲4 
مدال جهانی و آسیایی و همچنین مربیگری تیم ایران را در کارنامه 
خود دارد با درخواست فدراسیون تکواندوی بلژیک و به منظور آماده 
سازی اردونشینان این کشور برای شــرکت در رویدادهای پیش رو 
تا المپیک ۲۰۲۰ بــه عنوان مربی به کادرفنی این تیم اضافه شــد. 
نصرآزادانی پیش از این در کنار بیژن مقانلو و همچنین مهدی بی باک 

به عنوان مربی هدایت تیم ملی تکواندو ایران را بر عهده داشت.

 ملی پوش قایقرانی: سه مدال در 
بازی های آسیایی می خواهم

ایسنا: ملی پوش قایقرانی ایران به دنبال ســه مدال در بازی های 
آسیایی ۲۰۱۸ است.

 علی آقامیرزایی  گفت: تمرین های بسیار خوبی در این مدت داشتیم 
و تقریبا به ۱۰۰ درصد آمادگی رسیده ایم. به نظرم از این به بعد تنها 
حفظ شرایط مدنظر است و باید منتظر باشیم تا به بازی های آسیایی  
اعزام شــویم و مســابقه بدهیم. در این مدت خیلی خوب بودیم و 

امیدواریم که با قدرت در پالمبانگ پارو بزنیم و موفق باشیم.

صعود تیم ملی در جام کنفدراسیون 
والیبال آسیا

ورزش:  تیــم جوانــان ایــران در دومین مســابقه خــود در جام 
کنفدراسیون والیبال آسیا مقابل استرالیا به پیروزی رسید تا به عنوان 

صدرنشین گروه B راهی دور بعد شود.
 شــاگردان بهروز عطایی   در دومین مسابقه خود در AVC کاپ به 

مصاف استرالیا رفتند و این تیم را با نتیجه سه بر یک شکست دادند.
 نمایش کم اشــتباه بازیکنان ایران در حمله و زدن سرویس های با 
برنامه باعث شد دریافت و توپ گیری تیم حریف دچار مشکل شود و 

ایران راحت تر از ست های اول و دوم به پیروزی برسد.

مسابقات سنگ نوردی نوجوانان و جوانان جهان
سنگ نوردان ایران از صعود بازماندند

ورزش:  رقابت های ســنگ نوردی رده های پایه قهرمان جهان   به 
میزبانی مسکو برگزار شد و در نخستین روز این رقابت ها، سنگ نوردان 
کشــورمان به مصاف حریفان خود رفتند. درماده بولدرینگ پسران 

متین بیات در بین 77 سنگ نورد عنوان ۵۵ را کسب کرد.
 در رشته سرعت دختران مهیا دارابیان در میان ۵3 ورزشکار رتبه ۱7 
را به دست آورد. در ماده سرعت پســران نیز پوریا کریم پوردر میان 
۶۶ورزشکار در رده ۲4 قرار گرفت. به این ترتیب سنگ نوردان اعزامی 

کشورمان از رسیدن به مرحله بعد بازماندند. 

ضد حمله

خبر
۱۲

۱۳ شنبه  20 مرداد 1397
28 ذی القعده 1439  11 آگوست 2018  سال سی  ویکم  شماره 8755 

ورزشـــی
            شنبه  20 مرداد 1397

28 ذی القعده 1439  11 آگوست 2018  سال سی  ویکم  شماره 8755 

دفاع تمام قد آرین روبن از بواتنگ
ورزش: آرین روبن گفت: من مدتها است جروم را می شناسم. او برای ما خیلی مهم است. جروم 
یکی از بهترین دفاع وسط های امروز دنیا است.  آرین روبن 34ساله در مصاحبه  خود تاکید کرد 
اینکه بایرن تا این لحظه به جز آرتورو ویدال بازیکن دیگری  را از دست نداده برای این تیم بسیار 
مهم است. روبن معتقد است تیم فعلی بایرن، ترکیب کاملی دارد، پر از بازیکنان باکیفیت است و 
برای رسیدن به موفقیت، این ترکیب و این بازیکنان باید در کنار هم بمانند. بعد از منتفی شدن 
احتمال انتقال بواتنگ به منچستریونایتد، حاال احتمال پیوستن او به پاری سن ژرمن فرانسه 

وجود دارد. بواتنگ تا۲۰۲۱ با بایرن مونیخ قرارداد دارد.

بارسلونا ول کن»یری مینا« نیست
ورزش: باشگاه بارسلونا، بند بازگشتی ۶۰ میلیون یورویی در قرارداد یری مینا، مدافع سابق 
این تیم با اورتون قرار داده است. مدافع کلمبیایی با رقمی حدود 3۵ میلیون یورو از بارسلونا 
جدا شد و به اورتون پیوست. او هفته ای حدود ۱۰۰ هزار پوند حقوق می گیرد و قراردادش تا 
سال ۲۰۲3 ادامه خواهد داشت. با این حال، نشریه مارکا مدعی شد که آبی اناری ها در قرارداد 
او با اورتون، بند بازگشتی ۶۰ میلیون یورویی قرار داده اند تا در آینده بتوانند شرایط بازگشت 
او به تیمشــان را مهیا کنند.مینا در جام جهانی عملکرد بسیار خوبی داشت و از بهترین های 

کلمبیا به حساب می آمد. 

»پیرلو«  پشت نیمکت تیم ملی ایتالیا 
ورزش: در حالی که رســانه های ایتالیا در هفته های اخیر از توافق آندره آ پیرلو با 
فدراسیون فوتبال ایتالیا برای پیوستن به کادر فنی تیم ملی خبر داده بودند، پیرلو 
اعالم کرده به دلیل قراردادش با شبکه اســکای ایتالیا نمی تواند به تیم ملی ملحق 
شــود. وی گفت: برای پیوســتن به تیم ملی و همکاری با روبرتو مانچینی تمایل 
داشتم اما بنا به مسائلی که از اختیارم خارج است این کار فعال ممکن نیست.  پیرلو 
در نوامبر ســال ۲۰۱7 پس از اتمام قراردادش با نیویورک سیتی از دنیای فوتبال 

خداحافظی کرد. 

مورینیو: رسانه ها دروغ می گویند
ورزش: ژوزه مورینیو در آستانه بازی تیمش با لسترسیتی در هفته نخست لیگ برتر 
انگلیس تاکید کرده رابطه خوبی با شاگردانش دارد و می خواهد از فصل پیش رو لذت 
ببرد.  مورینیو به نقل از espn گفته:من بازیکنانم را دوست دارم و از کار کردن با آن 
ها لذت می برم. یک دروغ زمانی که هزار بار گفته شود باز هم دروغ است .رسانه ها 
می گویند رابطه خوبی با شاگردانم ندارم اما این دروغ است. از کار کردن با این تیم در 
فصل پیش لذت بردم و توانستیم در کنار هم بهترین نتیجه منچستریونایتد در لیگ 

برتر در ۵ فصل اخیر را کسب کنیم. 

قدس آنالین : در شــرایطی که تنها ۱۵۰ روز تا شــروع 
رقابت های جــام ملت های آســیا باقی مانده اســت هنوز 
سرنوشت کادر فنی تیم ملی بزرگســاالن ایران در هاله ای 
از ابهام قرار دارد و مشــخص نیست آیا کارلوس کی روش به 
فعالیت خود به عنوان سرمربی تیم ادامه خواهد داد یا اینکه 
باید منتظر معرفی جدیدی به عنوان جانشین او در کادر فنی 

تیم ملی باشیم!
کارلوس کی روش که در حال حاضر در ایران به سر نمی برد، 
در آخرین پیغام خود برای مدیران فدراسیون فوتبال شرط 
گذاشته بود که خواســته های وی مکتوب شــود و رئیس 

فدراسیون برای اجرای آن ها تضمین بدهد.

 *شرط هایی که عملی نشد
دو شــرط اصلی کی روش در راه ادامه همــکاری او چالش 
برانگیز شــده اســت. اول، تامین منابع مالی برای برگزاری 
اردوهای تیم ملی و بازی های تدارکاتــی و دوم، به جریان 

افتادن پرونده معافیت 7 بازیکن تیم ملی.

درباره موضوع معافیت 7 بازیکن ملــی پوش، مهمترین 
اتفاقی کــه در این بــاره تاکنون افتاد درخواســت وزیر 
ورزش از ســازمان نظام وظیفه عمومی بــود که طی آن 
سلطانی فر از مســئوالن مربوطه خواســته بود تا با قرار 
معافیت 7 بازیکن تیم ملی موافقت شــود اما رئیس اداره 
نیروی انســانی نظام وظیفه عمومی در پاسخ به خواسته 
وزیر گفت تنها برای قهرمانی جهان  می توان درخواست 
معافیت کرد و به این ترتیب خواسته وزیر برای این اتفاق 

کامال غیرقانونی است.
اما خواســته ای که هنوز درباره آن خبری در دست نیست 
تامین منابع مالی برای برگزاری بی دردسر اردوهای تدارکاتی 

و بازی های دوستانه مورد نظر سرمربی تیم ملی است. 
با توجه به حساسیت ســرمربی تیم ملی به انجام بازی های 
تدارکاتی و برپایی اردوها، این خواسته کی روش را می توان 
مهمترین شرط دانست. خواســته ای که احتماال به مانند 
هشت سال اخیر همچنان مهم ترین چالش بین کی روش و 

مسئوالن ورزش کشور باشد. 

مهدی تاج البته بدون توجه به این مسائل تاکید کرد کارلوس 
کی روش پذیرفته که هدایــت تیم ملی ایران در رقابت های 
جام ملت های آسیا را برعهده گیرد اما هنوز بر سر چگونگی 
انتقال پول وی که قرار اســت به عنوان دستمزد او پرداخت 
شــود موانعی وجود دارد که به زودی ایــن موانع برطرف 

خواهد شد.
*کدام گزینه؟

این اظهارنظر مهدی تاج در نوع خود امیدوارکننده بود، اما 
وقتی وی در مصاحبه ای دیگر مدعی شد اگر با کی روش به 
توافق نرسیم به سراغ گزینه جایگزین خواهیم رفت، استرس 
در چهره اهالی فوتبال دیده شد که مطمئنا خبرهایی در پس 

پرده وجود دارد که تاج چنین حرفی زده است 
*امضا بی امضا

در این که حضور کارلوس کــی روش می تواند برای فوتبال 
ایران مفید به فایده باشد تردیدی نیست اما تا کی باید منتظر 
امضای قرارداد نهایی میان او و فدراسیون فوتبال باشیم؟ از 
طرفی بعد از امضای قرارداد چگونه قرار است خواسته های 

وی برای آماده ســازی تیم ملی پیش از شروع رقابت های 
جام ملت های آســیا تحقق یابد؟ در شــرایطی که با وجود 
فضای کنونی هیچ نقطه امیدوارکننــده ای وجود ندارد و به 
هیچ وجه آینده پیش رو نمی تواند این مســئله را به اثبات 
برساند که ایران بنا دارد برای کســب عنوان قهرمانی وارد 

این مسابقات شود.
*سکوت مرموز

سکوت مرموز مهدی تاج از یک سو و بی خبری از کارلوس 
کی روش میزان نگرانی اهالــی فوتبال را دو چندان کرده 
است، در شــرایطی که بعد از اتمام مسابقات جام جهانی 
همه مسئوالن به صورت دســته جمعی بر این باور بودند 
که عزم ملی برای کسب عنوان ارزشمند قهرمانی در قاره 
کهن جزم شده است اما حاال با گذشت نزدیک به یک ماه و 
چند روز از رقابت های جام جهانی هیچ کسی به این نکته 
فکر نمی کند که زمان به مانند برق و باد در حال گذر است 
و تیم ملی روز به روز به چالش جدی جام ملت های آسیا 

نزدیک تر می شود!  

۱۵۰ روز مانده تا جام ملت های آسیا
وضعیت همکاری کی روش 
با فوتبال ایران نامعلوم است

تیم  ملی 
بدون سرمربی

پیتر استاونتون: زمان نقل و انتقاالت تابستانی لیگ 
برتر به پایان رسید؛ سه هفته زودتر از فصول قبل و پیش 
از شروع فصل جدید. حال می توان ارزیابی بهتری داشت 
از اینکه کدام باشگاه ها عملکرد بهتری داشتند و کدام 
باشگاه ها نتوانستند آنطور که باید و شاید از این فرصت 

برای تقویت تیم های شان بهره بگیرند.
برنده: تیبو کورتوا

کورتوا به سختی از چلســی جدا شد، آن هم با تحریم 
کردن تمرینات تیمش. تحریم کردنی که باعث شد تا 
قهرمان شش دوره لیگ انگلیس مجبور شود تا در بازار 
با یک قیمت نجومی دروازه بان جدیدی جذب کند . 
تیبو در این اتفاقات دست باال را داشت زیرا تنها یک سال 
از قراردادش باقی مانده بــود و در صورتی که انتقالش 
عملی نمی شد، می توانست تابستان آینده به صورت 
رایگان راهی هر تیمی شود. کورتوا حاال به رئال پیوسته 

و سال آینده در لیگ قهرمانان حضور خواهد داشت.
بازنده: ژوزه مورینیو

مورینیو به دنبال این بود تا یک مدافع میانی خریداری کند 
اما در نهایت موفق به انجام این کار نشد. او بر روی توبی 
آلدرویرلد، ژروم بواتنگ، یری مینا و هری مگوایر دست 
گذاشت اما نتوانست هیچ کدامشان را به خدمت بگیرد. 
باوجود خرید فرد و دالوت در این پنجره نقل و انتقاالتی، 
یونایتدی ها هنوز مشکالتی در ترکیبشان دارند که می 

تواند مانع موفقیتشان در فصل پیش رو شود.
برنده: لیورپول

نقل و انتقاالت تابســتانی جان تازه ای در تن خسته 
آن ها دمید و قرمزها به فصل پیــش رو امید زیادی 
دارند. پس از انتقادات بســیار از کاریوس، آلیســون 
بکر جایگزین او خواهد شــد تا خیال کلوپ از دروازه 
راحت باشد. خط هافبک نیز باوجود خروج امره جان، 
تقویت شده است. آن ها فابینیو و نبی کیتا را به خدمت 

گرفتند و کمربند خط میانی خود را تقویت کردند.
 ژردان شــکیری نیز بــرای تقویت خــط آتش تیم 
خریداری شــد و محمد صالح نیز پــس از یک فصل 
رویایی، قرارداد جدیدی با بندرنشینان به امضا رساند 

تا سال های بیشتری در آنفیلد بماند. 
بازنده: تاتنهام

تفاوتی نمی کند از چه زاویــه ای به آن نگاه کنید، در 
هر صورت نقل و انتقاالت تاتنهام یک شکست کامل 
بود. باوجود اینکه آن ها قــرارداد هری کین را تمدید 
کردند، پوچتینو هر پستی را که خواست تقویت کند، 
با شکست مواجه شد. آن ها به جذب آنتونی مارسیال، 
لویز کوک و ولیفرد زاها عالقه داشتند اما حتی موفق 

به جذب یکی از آن ها هم نشدند.
بازنده: منچستر سیتی

آن ها فصل را با یک پیروزی بسیار خوب برابر چلسی 

در کامیونیتی شــیلد آغاز کردند. خرید ریاض محرز 
تصمیم خوبی بود اما از آن دست خریدهایی که ترکیب 
یک تیم را متحول کنند نبود. همچنین آن ها به دنبال 
یک هافبک دیگر هم بودند امــا جورجینیو نیز مانند 
فرد و الکسیس سانچز از دستشان پرید. لینک شدن 
بازیکنانی مانند تیاگو، پیانیچ و وراتی هم به جایی ختم 
نشد. بدین ترتیب ســیتی نتوانست خریدهای سطح 
باال - نظیر ادرسون، کایل واکر و بنجامین مندی - و 

پرتعدادی مانند تابستان گذشته انجام دهد. 

ورزش: رئیــس کمیته انضباطی فدراســیون 
فوتبال گفت:پرونده دیدار اســتقالل خوزستان 
و پرســپولیس در اولویت فعالیــت های کمیته 
انضباطی در روزهای آتی قرار خواهد داشــت. 
دکتر اسماعیل حســن زاده درباره حواشی رخ 
داده در دیدار استقالل خوزستان و پرسپولیس 
عنــوان کرد:به طور حتــم پرونده ویــژه ای با 
قید زمان درباره دیدار اســتقالل خوزســتان و 
پرسپولیس در کمیته انضباطی تشکیل خواهد 
شد.انتشــار گزارش های اولیه مربــوط به این 
بازی از طریق رسانه ها،روایت مقدماتی نسبت 
به مشــکالت به وجود آمده را بیــان می کند و 
بی شک،پرونده مربوط به این بازی در اسرع وقت 
و با بررســی و تحلیل کلیه جزییــات در کمیته 

انضباطی رسیدگی خواهد شد.
وی ادامــه داد:از ناظــران محترم این مســابقه 
درخواســت می کنــم در اســرع وقــت و با قید 
فوریت،گزارش ها را به کمیته انضباطی ارســال 
کنند تا ضمن اتخاذ تصمیم گیری های الزم،اقدام 
مقتضی صورت پذیرد.بر این اساس پرونده دیدار 
استقالل خوزســتان و پرســپولیس در اولویت 
فعالیت های کمیته انضباطی در روزهای آتی قرار 

خواهد داشت. 

 *اعتراض تند بازیکنان پرسپولیس 
در این بین بعــد از بازی بازیکنان پرســپولیس 
انتقادات تنــدی به مســئول کانون هــواداران 
باشگاه شان داشتند و معتقد بودند که حوادثی که 
او در بازی هفته قبل مقابل فوالد خوزستان روی 
سکوها رقم زده بود باعث شــد تا آن ها ۹۰ دقیقه 

فحش بخورند و زیر باران سنگ قرار بگیرند.
بازیکنان در رختکن نسبت به این مسائل به شدت 
معترض بودند و از مسئوالن باشگاه خواستند تا هر 

چه سریع تر در این باره تصمیم گیری کنند.
*حمایت از کاپیتان دوم

  حســین ماهینی هــم در مصاحبــه ای از نقش 
مســئوالن کانون هواداران تیم پرسپولیس و رخ 
دادن این اتفاقات صحبت کرد.بعد از این صحبت ها 
هجمه هایی علیه ماهینی به وجود آمد و برخی ها 
به این صحبت هــا واکنش تندی نشــان دادند. 
سایر بازیکنان پرسپولیس در حمایت از ماهینی 
امروز پســت های مشــترکی در صفحه شخصی 
خود گذاشــتند و به خبرنگاران هم اعالم کردند 
که تا رسیدن به نتیجه و انتهای این مسئله پشت 

کاپیتان و هم تیمی خود خواهند ماند.
*جلسه اضطراری

از طرف دیگر حمیدرضا گرشاســبی سرپرســت 

باشگاه پرسپولیس برای رسیدگی به این مسائل و 
همچنین جلوگیری از چند دستگی در پرسپولیس 
اعالم کرد کــه فردا)امروز( جلســه ای با حضور 
مســئول کانون هواداران و سیدجالل حسینی و 

حسین ماهینی برگزار خواهد کرد.
حمیدرضا گرشاسبی درخصوص اتفاقات رخ داده 
در جریان بازی تیم های اســتقالل خوزســتان و 
پرسپولیس گفت: من در انتظار گزارش این بازی 
هستم. از مسئوالن تیم خواسته ام گزارش کامل و 
دقیقی به صورت مفصل از تمام اتفاقات رخ داده به 

من بدهند تا چیزی از قلم نیفتد. 
گرشاســبی دربــاره اینکــه بــه نظــر می آید 
پرســپولیس اسیر چنددســتگی ها شده گفت: 
اینطور نیست. به هرحال از این طرف و آن طرف 
روی پرسپولیس فشار می آورند و می خواهند ما 
را با چالش روبرو کنند اما ما مراقب هســتیم و 

اجازه این اتفاقات را نمی دهیم. 
انصاری: اتفاقات اهواز بوی نژادپرســتی 

می داد
محمد انصاری در خصوص اتفاقات رخ داده در بازی 

استقالل خوزستان و پرسپولیس گفت: این اتفاقات 
برای هیچ تیم برتری خوب نیست. اتفاقاتی که شب 
گذشته رخ داد اتفاقات خوبی نبود و همه ما از یک 
کشور و یک وطن هستیم. در کشور ما فارس، ترک، 
عرب، لر و ... معنی نمی  دهد چرا که ایرانی هستیم 
و دیگر این مسائل معنی نمی دهد. اتفاقاتی که رخ 
داد از اخالق به دور بود و بوی نژادپرستی می داد و 

دیگر تهران و اهواز هم ندارد.
نبرد خونبار در آزادی

 این در حالی اســت کــه دیروز تماشــاگران 
تراکتورســازی واســتقالل هم پیش از بازی با 
ســنگ و صندلی شکســته به جان هم افتادند 
و نبــردی خونبار را روی ســکوها بــه نمایش 
گذاشــتند. با وجود اینکه هنــوز صندلی های 
زیادی در ورزشــگاه آزادی خالی بود اما برخی 
هواداران اقدام به تخریب صندلی های طبقه اول 
و دوم کرده و آن ها را به ســمت یکدیگر پرتاب 
کردنــد. پرتاب اشــیایی نظیر ســنگ و بطری 
آب معدنــی به داخــل چمن ورزشــگاه آزادی 
باعث شــد تا مســئوالن نظافت چمن، اقدام به 
جمع آوری آن ها کنند.در مورد اتفاقات این بازی 
هم احتماال کمیته انضباطی تنبیهات سختی در 

نظر خواهد گرفت.

تشکیل پرونده ویژه درباره دیدارهای  استقالل خوزستان - پرسپولیس و استقالل- تراکتورسازی
جنگ تماشاگرنماها

سینا حسینی: وزیر ورزش و جوانان در حاشیه افتتاح فاز دوم مجموعه 
موج های آبی مشهد به خبرنگار قدس گفت: بدون تردید مردم ورزش 
دوست ایران اخبار خوبی از کاروان ایران در بازی های آسیایی خواهند 
شنید تا پس از افتخارآفرینی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی یک 

بار دیگر توانمندی ورزشکاران ایرانی به نمایش درآید.
*پرچمداری مشهد

مسعود سلطانی فر که روز پنج شنبه برای افتتاح چند پروژه ورزشی به 

شهر مشهد مقدس سفر کرده بود، گفت: خوشبختانه  با وجود مشکالت 
مالی شــدید در حوزه اقتصاد بخش خصوصی فعالیت قابل توجهی در 
این شهر داشته اســت که ثمره آن را امروز دیدیم و مطمئنا در آینده 
نیز این اتفاق تداوم خواهد داشــت. من خوشــحالم که با وجود تالش 
دشمنان این مرز و بوم نه تنها بخش خصوصی از ورود به عرصه سرمایه 
گذاری دلسرد نشده است بلکه با قدرت بیشتری به فعالیت خود ادامه 
می دهد.مشهد در حوزه سرمایه گذاری بخش خصوصی ورزشی تاکنون 

پرچمدار بوده است.
*آبروداری در آسیا

وی در پاسخ به این پرسش که پیش بینی وزیر ورزش از عملکرد کاروان 
ایران در بازی های آســیایی جاکارتا به چه ترتیبی است و ایران در این 
مســابقات در چه جایگاهی قرار خواهد گرفت، گفت: مــا به این باور 
رسیدیم که ورزشــکاران مان قطعاً در این مسابقات آبروداری خواهند 
کرد و قطعا از هیچ تالشــی دریغ نخواهند کرد، بدون شــک سرمایه 
گذاری صورت گرفته می تواند پیشرفت چشمگیر کاروان ورزشی ایران 
در بازی های آسیایی را به دنبال داشته باشــد، من مطمئنم که مردم 
ایران پــس از افتخارآفرینی تیم ملی ایــران در بازی های جام جهانی 
حاال شاهد درخشش مردان و زنان ورزشــکار  ایران عزیز در این دوره 

از بازی ها خواهند بود.
*قول خراسانی

وزیر ورزش و جوانان درباره ورزشکاران خراسانی حاضر در بازی های 

آسیایی نیز توضیح داد: حســن تفتیان به من قول طال را داده است و 
امیدوارم این اتفاق رقم بخورد چون به راســتی او شایســته این مدال 
خواهد بود، در سایر رشته های ورزشی نیز قطعا همین اتفاق رخ خواهد 
داد چون جوانان ما با پشتکار و تالش فراوان به سوی قله های موفقیت 

در حال پیشروی هستند.
*رکورد شکنی بانوان

مسعود سلطانی فر با اشاره به این که در این دوره از رقابت های بازی های 

آسیایی رکورد حضور بانوان ورزشکار ما شکسته شده است، نیز توضیح 
داد: زنان افتخار آفرین ما در این دوره از بازی های آسیایی بدون تردید 
خوش می درخشــند و اخبار دلگرم کننده ای از ورزش بانوان خواهیم 
شنید که این موضوع نشان می دهد ورزش بانوان در کنار ورزش آقایان 
در این سال ها پیشرفت داشته است. گفتنی اســت فاز دوم مجموعه 
موج های آبی مشهد با سرمایه گذاری نزدیک به ۱۸ میلیارد تومان در 
کمتر از یک سال به بهره برداری رسید تا زائران و مجاوران بارگاه علی بن 

موسی الرضا )ع( از امکانات این مجموعه بهره مند شوند. 
*حاشیه ها

*در حاشیه سفر وزیر ورزش و جوانان به مشهد برای افتتاح چند پروژه 
ورزشی مسئوالن هیئت کاراته خراسان رضوی بر سر اینکه چه کسی 

دسته گل را به وزیر ورزش بدهد اختالف سلیقه داشتند. 
*به محض ورود وزیر ورزش و جوانان همراهان آقای وزیر با کفش روی 
تاتامی  های نو و جدید خانه کاراته رفتند تا اعتراض برخی ورزشکاران 

به این مسئله شنیده شود.
*کاراتــه کاها در گروه های چنــد نفری به اجرای حرکات نمایشــی 
پرداختند.یکی از این گروه ها قصد داشت در پایان حرکات نمایشی خود 
دسته گلی را به وزیر ورزش و جوانان تقدیم کند که نایب رئیس هیئت 

کاراته مانع از حضور آن ها مقابل وزیر شد .
*در زمان ســخنرانی مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی وی به 

حاضرین در سالن تذکر داد که سکوت کنند تا او بتواند صحبت کند.

ورزش: در مسابقات فوتســال جام باشــگاه های آسیا که در 
اندونزی در حال برگزاری اســت، تیم مس ســونگون نماینده 
ایران با غلبه بر نفت الوســط عراق راهی فینال شــد و طلسم 
دوســاله ناکامی نمایندگان ایران در این رقابت ها را شکست. 
دیدار نخست مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتسال باشگاه های 
آســیا دیروز با تقابل مس ســونگون ایران و نفت الوسط عراق 

آغاز شد که این بازی با پیروزی 3 بر ۲ نماینده کشورمان همراه 
بود. در این بازی نزدیک، علی اصغر حسن زاده )۲ گل( و فرهاد 
فخیم برای مس یک گل و هیثم سالم و قدرت بهادری برای نفت 
گلزنی کردند تا با وجود گلزنی لژیونر فوتسال کشورمان، مس 
سونگون ورزقان به فینال رقابت ها راه یابد. مس سونگون پیش 
از این و در یک چهارم نهایی این رقابت ها ارم قرقیزستان را ۸ بر 

3 شکست داده بود.
مسابقه فینال قهرمانی باشــگاه های آسیا از ساعت ۱۵:3۰ روز 

یکشنبه و دیدار رده بندی از ســاعت ۱۲:3۰ همان روز برگزار 
خواهد شد.

* حسن زاده:دنبال قهرمانی هستیم
علی اصغر حسن زاده بعد از پیروزی تیم فوتسال مس سونگون 
ایران مقابل نفت عراق در مرحله نیمه نهایی جام باشگاه های 
آسیا، گفت: احترام زیادی برای تیم عراق قائلم و به این تیم هم 

تبریک می گویم ولی باید بگویم از اولین روز به دنبال قهرمانی 
در آسیا بودیم. وی افزود: ما االن در فینال هستیم. بازی با نفت را 

فراموش می کنیم و تمرکزمان روی دیدار فینال است.
*درگیری درونی

در دقایق ابتدایی نیمه دوم و زمانی که بازی با نتیجه تســاوی 
یک - یک در جریان بود، محمدرضا سنگ سفیدی بازیکن مس 
برای لحظاتی با فرهاد توکلی دچار درگیری لفظی شد. توکلی 
به خطاهای پی در پی روی وی و تصمیمات داور اعتراض داشت.

وزیر ورزش و جوانان در گفت وگو با قدس :
مشهد  پرچمدار حضور بخش خصوصی در ورزش است

فوتسال قهرمانی باشگاه های آسیا

»مسی« های ایران در فینال

Zoom
معموال کسی برای انتقال دروازه بانان هزینه زیادی پرداخت نمی کند 
و تیم ها ترجیح می دهند این پول را در دیگر نقاط زمین ســرمایه 
گذاری کنند. اما توفان لیگ برتری در سال ۲۰۱۸ به این پست هم 
رحم نکرد و در یک تابستان، شاهد شکسته شدن این رکورد توسط 
دو تیم بودیم. ابتدا لیورپول با خرید آلیسون بکر از رم، رکورد بوفون 
را شکست و حال می بینیم چلسی با به خدمت گیری کپا آریزاباالگا، 

نگذاشته این رکورد در دستان لیورپول و آلیسون ماندنی شود. 
۵ رکورد آخر دروازه بان ها

*کپا آریزاباالگا )اتلتیک بیلبائو به چلسی، ۲۰۱۸(: 7۱ میلیون پوند
*آلیسون بکر )رم به لیورپول، ۲۰۱۸(: ۶۶،۸ میلیون پوند

*ادرسون مورائس )بنفیکا به منچسترسیتی، ۲۰۱7(: 3۵ میلیون پوند
*جردن پیکفورد )ساندرلند به اورتون، ۲۰۱7(: ۲۵ میلیون پوند
*برند لنو )بایر لورکوزن به آرسنال، ۲۰۱۸(: ۱۹،۲ میلیون پوند

یادداشت

 سیدمحمد ناظم الشــریعه:  بازی خوب و پر برخوردی را شاهد 
بودیم. تیم عراق در دفاع و ضدحمله عملکرد خوبی داشــت اما این 
موضوع با هوشیاری کادر فنی و بازیکنان تیم مس به خوبی کنترل و 
توانست به پیروزی ایران ختم و مس به فینال برسد . یکی از دالیلی 
که تیم الوسط در مقابل مس  عملکرد خوب داشت، به این دلیل بود 
که دو بازیکن ایرانی را در اختیار دارد و آن ها با ســبک بازی کردن 
تیم های ایرانی آشنایی کاملی دارند این تیم  چندین سال است که 
همیشه جزو 4 تیم برتر رقابت های فوتسال جام باشگاه های آسیاست 

و به خوبی به این مرحله آشنایی دارند.

در این بازی ما با تیم الوسط  عراق بازی نمی کردیم بلکه با تیم ملی 
عراق بازی داشــتیم به این دلیل که اکثر بازیکنان این تیم جزء تیم 
ملی عراق و همچنین مربی و کادر فنی این تیم همان کادر فنی تیم 
ملی عراق است، عراق در این ســال ها سرمایه گذاری  زیادی بر روی 

فوتسال داشته و در این چند ساله پیشرفت خوبی کرده است.
همیشــه بازی های نیمه نهایی ســخت تر از بازی های فینال است.

امیدوارم در بازی فینال هم به پیروزی برسیم و وقفه دو ساله ای که 
تیم های ایرانی نتوانســتند قهرمان جام باشگاه آسیا شوند تیم مس 

نماینده شایسته ایران قهرمان این دوره از رقابت ها شوند.

طلسم شکنی

برندگان و بازندگان نقل و انتقاالت لیگ برتر چه کسانی بودند؟

دروازه های طالیی انگلیس
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ادب و هنر

يادداشت

به بهانه ترانه اخير افشين عالء
هنر انقالب به جاهاى خوبش  رسيده است

حســين حبيبى: امروز در دورانى زندگى مى كنيم كه نياز نيست حتماً 
ماهواره داشــته باشــى تا بفهمى بيرون از ايران چه خبر است. آن قدر هم 
خط قرمزها جا به جا شده كه نمى شود گفت آهنگ «40 سال» را توى تاكسى 

شنيده ام! اينستاگرام و تلگرام همه كس را از همه چيز خبردار مى كند.
حال اولين كســى كه به ترانه مذكور واكنش نشان داد «افشين عالء» بود. 
كسى كه كافى اســت يك بيوگرافى دو خطى از او در ذهنت داشته باشى 
تا بفهمى جزو معدود چهره هاى فرهنگى اســت كه هم مغضوب دو جناح 
سياسى اســت و هم محبوب هر دو جناح! حال چرايى اش بماند براى آنان 

كه برايشان مهم است.
الغرض ترانه افشين عالء با اينكه به صورت مكتوب منتشر شد، اما خيلى زود 
فراگير شــد. فارغ از اينكه اين دو ترانه از نظر ادبى هم قابل بررسى هستند، 
آنچه كه نظر مرا جلب كرد اين است كه جنگ بر سر هنر انقالب (الاقل براى 
من) دارد به جاهاى دوست داشتنى اش مى رسد! تقابل مستقيم! نبرد اسالم 
و طاغوت! آنچه كه افشين عالء انجام داد همان است كه قرآن كريم در وجه 
تمايز بين شــاعر مؤمن و غير مؤمن بيان مى كند زيرا در برابر ظلمى كه به 

آن ها شده منفعل نمانده اند.
من اما به عنوان يك شــاعر دهه هفتادى كه حتى 20 ســال اول انقالب را 
هم درك نكرده، بيش ازهمه از مصرع نخســت شعر افشين عالء لذت بردم. 
انگار كه شاعر در همان اول كمر به پاسخگويى بسته است، «يه جور ميگى 
چهل ســاله...» به عقيده همين يك مصرع كافى بود براى اينكه امثال آن 
خواننده هاى به ظاهر ملى گرا زبان به كام بگيرند -كه البته بعيد مى دانم-. 
وقتى شاعر به مخاطبش گفت «يه جور ميگى چهل ساله...» كامالً مستقيم 

مى گويد: تو كه هيچ چيز نمى دانى حرف نزن! 
آنچه كه امروز در جمهورى اســالمى شاهد آن هستيم به خود «ما» مربوط 
اســت، خوِد خوِد خوِد ما، ما يعنى همان هايى كه 40 سال است هر كارى 
كرديم در همين كشور كرديم! زمان جنگ به جاى چهچه زدن در كاباره هاى 
لس آنجلس، زير تابوت شهيدهايمان را گرفتيم و ترجيح داديم «ياران چه 
غريبانه» را گوش كنيم! «ما» يعنى همان هايى كه هم خرداد 88 انگشتمان 
آبى شد و هم ارديبهشت 96، «ما» يعنى همان هايى كه وقتى خبر اختالسى 
را مى شنويم همه با هم ليچار بار دزد ها مى كنيم و وقتى تصوير لحظات آخر 
محسن حججى به دستمان مى رسد باز همه با هم اينستاگرام را پر مى كنيم 
از آن لحظه باشكوه! شايد مهم ترين پيام ترانه افشين عالء اين بود كه: آنان 
كه ما نيســتند، از ما نيستند. هر چه در اين 40 سال نتيجه مثبت ديده ايم 
كه فضل خداوند بوده و هرجا هم اشــتباه كرده ايم، چشممان كور، خودمان 
درست مى كنيم. ربطى به آنان كه در حمله صدام و كشتن تختى و.... ما را تنها 
گذاشتند ندارد. صحبت از شادى و آزادى در دوران پهلوى همان قدر مضحك 
است كه تركيب شعار «مرگ بر ديكتاتور، رضاشاه روحت شاد» براندازان. و 
دست آخر هم شاعر در بند آخر ترانه اش به خوانندگان ترانه 40 سال گوشزد 
مى كند كه آنانكه شما برايشان خوش رقصى مى كنيد مشكلشان با ما عميق تر 

از اين حرف هاست: «بپرس از غربيا آيا، مصدق هم سپاهى بود».
در مجمــوع مى دانم و مى دانيد كه جمهورى اســالمى در هرچه پايش 
بلنگد، در ادبيات و شــعر نمى لنگد. هنوز انقالب آن قدر غريب نشده كه 
خوانندگان آن طرف آبى مدعى به آن بتازند و صداى كسى در نيايد. ضمن 
اينكه مى توان به طور حتم روى ذوق شاعران جوان هم حساب كرد و اين 
آزمونى خواهد بود براى نهادهاى فرهنگى كه بودجه مى گيرند تا آثار فاخر 

موسيقيايى توليد كنند.

خبر

بررسى عوامل افول زبان فارسى در هند 

 

ايرنا: گروهى از اديبان و مورخان هند در نشستى عوامل افول زبان فارسى 
پس از مواجهه با گسترش زبان هندى در زمان سلطه حاكمان مغول بر 

اين كشور را بررسى كردند.
اين نشســت با موضوع « مواجهه فارسى و هندى در عهد زوال مغوالن 
هند» در موزه و كتابخانه يادبود نهرو با سخنرانى پروفسور «مظفر عالم»، 

تاريخ دان برجسته هندى و استاد دانشگاه  شيكاگو آمريكا برگزار شد.
عالم گفت: زبان فارسى كه به عنوان زبان پادشاهان و طبقه اشراف وارد 
هند شــد  نقش مهمى در يكپارچگى شاعران و اديبان آسياى مركزى، 

آسياى جنوب و ايران ايفا كرد.
وى تصريح كرد: زمانى انديشمندان  بر اين باور بودند كه بدون آشنايى با 

زبان فارسى نمى توان فرهنگ هند را بررسى كرد. 
اين تاريخ دان هندى تأكيد  كرد كه افول زبان فارسى در حقيقت از زمان 
اورنگزيب  پادشاه گوركانى آغاز شد و او بود كه دستور تأليف چندين كتاب 

به زبان هندى را صادر كرد. 
عالم در ادامه با ذكر نام چند شاعر فارسى مانند مصحفى و مير تقى 
مير كه بعدها بيشــتر به زبان اردو شعر سرودند، گفت اين  شاعران 
اگرچه سرايش شعر به زبان اردو را آغاز كرده بودند، اما همواره زبان 
فارســى را ارج مى نهادند، چنانچه بعدها  شاعرى مانند اسداهللا خان 
غالب دهلوى ظهور كرد كه از شــاعران بزرگ فارسى و اردو در شبه 

قاره هند است. 
وى افزود: در اواخر ســال 1860 ميالدى اگرچه زبان فارســى اهميت 
سياسى خود را از دست داده بود اما  چند تن از اعضاى سلطنت گوركانى 
كه در نظام سياسى انگلستان مشغول كار بودند، خاطرات خود را به  زبان 

فارسى نگاشته اند. 
اين استاد دانشگاه گفت: افول زبان فارسى در قرن هجدهم آغاز و زبان 
اردو و هندى جايگزين آن شــد امــا قدرت فرهنگى اين زبان هنوز هم 
 پابرجاســت و شــاعرى مانند اقبال الهورى (به زبان فارسى) در همين 

دوران به شهرت رسيده است. 

سفير ايران در سارايوو:
32 شاعر بوسنيايى به زبان فارسى شعر سرودند

ايرنا: محمود حيدرى، سفير ايران در سارايوو 
در ديدار با نويســنده كتاب گنجينه حكمت 
مولويــه با بيان اينكه ترويچ اشــعار و ادبيات 
فارســى خدمت به توســعه روابط فرهنگــى ميان ايران 
و بوســنى است، گفت: مناســبات ميان دو كشور ايران و 
بوسنى و هرزگوين محدود به مناسبات سياسى و اقتصادى 
نيست و روابط فكرى و انديشه اى ميان دانشمندان، شعرا 
و روشــنفكران دو كشور همواره و از ديرباز وجود داشته و 
انتشــار كتاب گنجينه حكمت مولويه نيز فرصتى است تا 
مردم بوســنى و هرزگوين بار ديگر با عرفان و انديشه هاى 

اين شاعران و عارفان بزرگ ايرانى آشنا شوند.

سفير جمهورى اسالمى ايران در بوسنى و هرزگوين اظهار 
داشت: در جامعه اى كه مولوى، سعدى و حافظ الگوى مردم 
قرار گيرند، افراط و تكفير مجالى براى ظهور نخواهد يافت.

موسيچ اســتاد زبان و ادبيات فارسى و مدرس برنامه هاى 
حافظ خوانى نيز در اين ديدار ضمن قدردانى از ســفارت 
جمهورى اســالمى ايران در ســارايوو و مؤسســه  علمى 
پژوهشى ابن ســينا براى حمايت از انتشار كتاب گنجينه 
حكمت مولويه گزارشى از اقدامات صورت گرفته به منظور 
ترويج ادبيات و فرهنگ فارســى و ايرانى در كشور بوسنى 

و هرزگوين ارائه داد.
وى با تأكيد  بر جايگاه زبان و ادبيات فارسى نزد مسلمانان 

منطقه بالكان افزود: 32 شاعر بوسنيايى از شاعران ايرانى 
الگو گرفته و به زبان فارســى شعر ســروده اند و به زودى 
تأليف كتاب شــاعران پارسى سراى بوسنى و هرزگوين به 
پايان مى رســد و انتشــار اين اثر مى تواند گام مهمى در 
آشــنايى نســل جوان بوسنى با اديبان شــهير بوسنيايى 
باشد كه افكار و انديشه هاى آنان از ادبيات و عرفان ايرانى 
نشــئت گرفته است.استاد زبان و ادبيات فارسى گفت: در 
مسير احياى ســنت مثنوى و حافظ خوانى در بوسنى در 
حال حاضر عالءوه بر ســارايوو در شهر توزال نيز جلسات 
مثنوى خوانى برگزار مى شود و استقبال خوبى نيز از سوى 

مردم از اين جلسات به عمل آمده است.

كاظم ذوقى بارانى مدير مؤسســه  ابن ســينا نيز در اين 
نشســت با ارائه گزارشى از اقدامات انجام گرفته به منظور 
چاپ و انتشار كتاب گنجينه حكمت مولويه ابراز اميدوارى 
كرد كه اين اثر علمى با استقبال جامعه دانشگاهى روبه رو  
و موجــب ارتقاى شــناخت عالءقه مندان بــه فرهنگ و 

ادبيات فارسى در كشور بوسنى و هرزگوين شود.

فراتر از مرزها

گفت وگو با افشين عالء كه با ترانه جديدش پاسخ هنرمندانه اى به يك نماهنگ ضدايرانى لس آنجلسى داده است

مصدق هم سپاهى بود؟!

باشــگاه خبرنگاران: كتابخانه و موزه ملى ملك با همكارى خانه موزه شــهيد 
مدرس تهران، نمايشــگاه «برگ هايى از تاريخ مشروطيت ايران» برگرفته از نسخه 
منحصربه فرد مصور خطى «واقعات اتفاقيه در روزگار» را همزمان با سالروز پيروزى 

جنبش مشروطه ايران، در آن خانه تاريخى برپا كرد.
نمايشگاه «برگ هايى از تاريخ مشروطيت ايران» برگرفته از تصاويرى از نسخه خطى 
كتاب «واقعات اتفاقيه در روزگار» نوشته محمدمهدى شريف كاشانى است كه در 
گنجينه نســخه هاى خطى كتابخانه و موزه ملى ملك نگهدارى مى شود. اين سند 
ارزشــمند تاريخى، بيش از 600 قطعه عكس تاريخى و دســت اول از رخدادهاى 

جنبش مشروطيت ايران را در كنار روايت هاى تاريخى دربرگرفته است.
اين نمايشــگاه در قالب 26 تابلو از اين نسخه خطى با هدف نمايش گوشه هايى از 
تاريخ معاصر ايران و بازشناسى گنجينه نسخه هاى خطى و آثار تاريخى نخستين 
موزه وقفى- خصوصى ايران برپا شــده است. اين نمايشگاه تا 27 مرداد به مدت دو 

هفته  برگزار مى شود.

هنرهاى تجسمى

نمايشگاه «برگ  هايى از 
تاريخ مشروطيت ايران» 

باشگاه خبرنگاران: رضا مهدوى، سيدرضا طيبى، بهروز مبصرى و امير مداح 
به عنوان اعضاى هيئت داوران مرحله نهايى سومين جشنواره منطقه اى آواى 

ايرانى معرفى شدند.
سومين دوره جشنواره منطقه اى آواى ايرانى توسط اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى اســتان مركزى و اداره فرهنگ و ارشاد اســالمى شهرستان دليجان 
و به همت خانه موســيقى اين شهرســتان، به صورت منطقــه اى و با حضور 
شــركت كنندگانى از شهرهاى اســتان مركزى، اصفهان و همچنين قم برگزار 

مى شود.
68 اثر در پنج موضوع از جمله چاووشى خوانى، مناجات خوانى، تصنيف خوانى، 
آواز بدون ســاز و همچنين آواز همراه با ساز به دبيرخانه اين جشنواره ارسال 
شــد كه پس از انجــام داورى مرحله اول، برگزيــدگان بخش هاى مختلف به 
مرحله نهايى اين جشنواره رقابتى راه يافتند. گفتنى است اين جشنواره 17 و 

18 مرداد در شهر دليجان برگزار مى شود.

موسيقى

معرفى هيئت داوران 
جشنواره آواى ايرانى 

 ادب و هنر/ معين اصغرى  معموالً در ســال 
آلبوم ها و قطعه هاى موســيقى زيادى روانه بازار 
مى شود. از خواننده هاى تازه كارى كه تب شهرت 
دارند و دنبال پيدا كردن اسم و رسمى براى خود 
هستند، تا خواننده هايى كه سال هاست همه آن ها 
را مى شناسند و ميليون ها مخاطب دارند و ديگر از 
آواز دنبال آوازه اش نيستند، به همين خاطر سعى 
مى كنند وقتى قطعه اى منتشر مى كنند حتماً از 
همه لحاظ دقيق باشد تا بيشترين تأثير  را روى 

مخاطب بگذارد.
درســت در زمانى كه بحران اقتصادى، مردِم ما را 
تحت فشار قرار داده و نوسان قيمت سكه و ارز هر 
روز به شكلى با روح و روان مردم بازى مى كند، از 
طرفى تا جشن 40 سالگى انقالب شكوهمندمان 
تنها چنــد ماه باقى مانده اســت، دو خواننده اى 
كه سال هاســت از مــردم خود جدا شــده و آن 
ســوى آب ها و در خانه دشمن از دوستى و صلح 
مى خوانند، طى يك پروژه حســاب شده و دقيق 
اين بار با ابزار هنر به جان اين مردم افتادند. موزيك 
ويدئوى «چهل ساله» سياوش قميشى و گوگوش 
كه چند روزى اســت از انتشــار آن مى گذرد، با 
واكنش هاى زيادى از طرف اهالى هنر رو به رو شده 
اســت. اين در تاريخ هنر يك امر بى سابقه نيست 
كه افراد متعهد و دغدغه مند وقتى بيشه شــان را 
به طور ناجوانمردانه اى محل تاخت و تاز دشمن 
دوستان مى بينند، به ميدان مى آيند و با غرش خود 
دل اهالى آبــادى را قرص و محكم نگه مى دارند. 
افشين عالء، شاعر متعهدى است كه در سال هاى 
گذشته بارها و بارها نشان داده فريادش خاموش 
شدنى نيست، چه آنجا كه وقتى كليپ كتك زدن 
به يك دســتفروش سبب جريحه دار شدن افكار 
عمومى شده و مى گويد:«سيلى بزن اى دست كه 
من دستفروشــم/ افتاده هم از پا و هم از جوش و 
خروشم/ در شهر كسى نيست خطرناك تر از من/ 
بايد بزنى سيلى جانانه به گوشم/ غارتگر اموال وطن 
را نزن اى دوســت/ چون اوست طلبكار و من آرام 
و خموشــم»؛ چه امروز كه در پاسخ به اين شعر 
هتاكانه، او نيز مردانه و هنرمندانه به ميدان آمد و 
ترانه: «يه جور ميگى چهل ساله/ كه ما بدبخت و 
نابوديم/ كه انگار پيش از اون هرشب/ توى كاباره 

خوش بوديم...» را سرود.

 چرا حاال ياد مشكالت مردم ايران افتاده اند؟
افشــين عالء با بيان اينكه به عنوان يك ايرانى 

نمى توانــم قبول كنم وفاداران به رژيم گذشــته 
بخواهنــد بــه عنوان ليدر خودشــان را ســوار 
اعتراض هاى بحق مردم بكنند، گفت: اين آهنگ 
به دليل همزمانى با تحريم هاى آمريكا عليه مردم 
ايران و اعترا ض هايى كه در گوشــه و كنار كشور 
شــاهدش بوديم منتشر شــد. مردم ايران براى 
حل مشكالت خودشان نياز به نسخه هاى غرب 

ندارند. من هرگز تأثير  چهره هايى مثل قميشى و 
گوگوش را در بدنه اى از نسل جوان انكار نمى كنم 
اما خواستم با شــعرم اين واقعيت را به ياد نسل 
امروز بياورم؛ اين هنرمندان همان كسانى هستند 
كه در مقابل جنايت هاى رژيم قبل نه تنها ساكت 
بودند بلكه همراهى مى كردند و حاال چه شــده 
كه امروز به ياد مشــكالت مردم ايران افتاده اند؟ 

نبايد از كنار اين مسائل به سادگى عبور كرد. اين 
هنرمندان روزى كه مردم ايران در كف خيابان ها 
جان مى دادند و همه يك صدا خواستار تغيير رژيم 
منحوس پهلوى بودند، چرا با صدا و هنر خود به 
يارى ملت نيامدند كه امروز بعد از 40 سال يك 
دفعه ويدئو بيــرون مى دهند و مثالً مى خواهند 
صداى مردم باشــند؟ اگر جوان هــاى ما به اين 

چيزها توجه نكنند فريب مى خورند و من با شعرم 
خواستم فقط گوشه اى از تاريخ و ظلم هايى را كه 

به اين ملت مظلوم شده است، يادآورى كنم.
وى افــزود: ترانه آن ها از نظــر فنى يك ترانه 
بسيار سستى بود و برخى از دوستان مى گفتند 
اصــًال ارزش جــواب دادن نــدارد. گاهى يك 
اثر وقتى منتشــر مى شــود، از ابعــاد مختلف 
فنى مثل موســيقى، شــعر، ملودى و تنظيم 
موفق اســت و خيلى بازتاب پيــدا مى كند اما 
اين موزيك ويدئو كار بســيار ضعيفى اســت. 
بنده وقتى ديدم شــبكه هاى ماهــواره اى در 
ســاعت هاى مختلف اين را به خورد مخاطبان 
خود مى دهند، احساس كردم نبايد ساكت بود 
و اين يك حركت غرض ورزانه اســت تا با روح 
و روان مردم كه از گرانى ها به تنگ آمده  بازى 
كنند. من ترانه سرا نيستم اما چون اين شعر در 
قالب ترانه بــود من هم ترجيح دادم در همان 
قالب و با همان وزن پاســخ بدهــم. البته اين 
را فرامــوش نكنيم در اين شــعر كوچك ترين 
اهانتى به اين افراد نكردم و فقط گوشــه اى از 
تاريخ را به يادشــان آوردم. به عقيده من اين 
آزمايش خوبى اســت براى شــناخت تحمل 
مخالفان نظام كه ادعايشــان گــوش فلك را 
پر كرده اســت. آن ها يك شعر گفتند من هم 
يك جوابى دادم، بايد ديد چقدر مى توانند اين 

صداى مخالف شان را تحمل كنند. 
عــالء در پاســخ به اينكــه در اشــعارى كه 
محتوايشــان مهم تــر از فرم اســت چقدر به 
ويژگى هاى فنى شعر اهميت مى دهيد؛ گفت: 
مــن به مهندســى واژگان و مفاهيم بشــدت 
پايبندم. در اشعار سياسى و اجتماعى من اگر 
با نگاه موشكافانه بررســى كنيد اين وسواس 
و عرق ريزى روح را حتمــاً خواهيد ديد چون 
معتقدم شعر، مهندسى واژگان و مفاهيم است. 
من از گفتن اشعار سياسى و اجتماعى نه تنها 
ابايى ندارم بلكه وظيفــه خطير خود مى دانم 
و معتقدم بايد شــاعران به مسائلى كه كشور 
و انقــالب ما را تهديد مى كند واكنش نشــان 
دهند. همان طور كه دشــمنان ما با هنرشان 
بــه ميدان آمده و ابايى ندارند تا به هر طريقى 
ابراز دشــمنى كنند، اين وظيفه ما هم هست 
كه شــاعر و به طور كل هر هنرمندى كه ذوق 
و سليقه اى دارد از هنرش براى دفاع از انقالب 

استفاده كند.

سيد مهدى شجاعى: 

«برج سكوت» ادبيات را به قبل و بعد از خود تقسيم مى كند
باشــگاه خبرنگاران: نشست معرفى و بررســى رمان سه جلدى 
«برج ســكوت» با حضور حسين انتظامى قائم مقام وزير ارشاد،  سيد 
مهدى شجاعى، حميد منايى نويسنده كتاب، محمد دالورى مجرى 

صدا و سيما، كيوان ارزاقى و عالءقه مندان در فرهنگسراى انديشه برگزار شد.
ســيد مهدى شجاعى در اين نشســت گفت: در تاريخ ادبيات جهان، نويسندگانى 
هستند كه ادبيات را به زمان قبل و بعد از خود تقسيم مى كنند، رمان «برج سكوت» 

حس و حال چنين آثارى را برايم داشت.
وى افزود: اســتادان ارجمند در حوزه ادبيات بســيار زياد هستند اما بعضى از آثار 
هســتند كه در تاريخ ادبيات، جنبه نقطه عطف دارنــد، براى مثال، ادبيات قبل از 
ســعدى با ادبيات بعد از سعدى تفاوت دارد، يا در عرصه داستان، براى من ادبيات 
بعد از ماركز با ادبيات قبل از ماركز بسيار فرق مى كرد. همچنين در عرصه ادبيات 

طنز، طنز ما به دوران قبل از آقاى زرويى نصرآباد و بعد از ايشان تقسيم مى شود. 
ايشان از جمله افرادى است كه در حوزه ادبيات طنز قله است و مى توان زمان را به 
قبل و بعد از ايشان تقسيم بندى كرد. افراد ديگرى مثل اُهنرى، چخوف و... نيز براى 
من چنين شخصيت هايى بودند كه توانستند اتفاق تازه اى را رقم بزنند. وقتى رمان 
برج سكوت را خواندم، چنين حسى نسبت به آن پيدا كردم. در حقيقت، وقتى كه 
80-70 صفحه ابتدايى داستان را خواندم، حس كردم كه با اتفاق متفاوت و ويژه اى 

روبه رو هستم كه در ديگر آثار چنين چيزى را نمى بينيم. 
در كليــت اين اثر يك اتفاق ويژه مى بينيم. نويســنده بدون اينكه از تكنيك هاى 
ارسطويى، گره افكنى ها، گره گشايى ها و... استفاده كند، مخاطب را پيش مى برد كه 
بســيار هم خوب اســت. اين اتفاق، اتفاق بسيار مهمى است و نشان از يك جنس 
ادبيات جديد و شخصيت پردازى هاى ويژه دارد. حوادث در دل اين كتاب به گونه اى 
در هم تنيده شــده است كه فكر مى كنيم گويى خود شخصيت ها هستند كه اين 

اتفاقات را رقم مى زنند. برج سكوت اثرى است كه مى تواند ادبيات را به قبل و بعد 
از خود تقسيم بندى كند. 

اين حرف، حرف بسيار مهمى است. معتقد هستم كه بسيارى از آثار ارجمند كه قبًال 
توليد شده اند، در ابتدا ناشناخته بودند و بعدها شناخته شدند. به نظرم، اين اثر، اثر 
فاخرى است و بتدريج جاى خود را باز خواهد كرد و مخاطبان با اين لحن و ادبيات 

مأنوس خواهند شد. 
در ادامه اين مراسم، محمدرضا دالورى، مجرى صدا و سيما درباره  رمان «برج 
ســكوت» گفت: فكر مى كنم كه من با بقيه خوانندگان اين كتاب، يك تفاوت 
عمده دارم و آن هم اين اســت كه قبل از خواندن كتاب، با حميد رفيق شــده 

بودم. 
ما يك دوست مشتركى داريم كه پيش از آشنايى من با حميد، به من مى گفت 
كه دوســتى دارم كه چندين سال است كه كار و زندگى اش را رها كرده و در 

لواسان نشسته است و به نوشتن رمان مشغول است. 
با خود گفتم كه حتماً در لواســان خانه بســيار زيبايى دارد كه در آالچيق آن 
رمان مى نويسد. همچنين با خود مى گفتم كه عجب زندگى باحالى دارد و چه 
قدر خوشــبخت است. همين كه نياز نيست ســر كار برود، خيلى خوب است. 
وقتى با او آشنا شدم متوجه شدم كه اصًال هم خوشبخت نبود چرا كه او هفت 
سال است كه با كمترين درآمد زندگى اش را مى گذراند. دوستم به من مى گفت 
كه او مى خواهد يك رمان ســه جلدى بنويســد، با تعجب از او پرسيدم واقعاً 
چنين كارى مى خواهد بكند؟ اين داســتان گذشت تا اين كه در فضاى وبالگ 
با هم آشــنا شديم. خاطرم هســت كه وقتى اين رمان را مى خواندم، حالم بد 
مى شد و شروع به راه رفتن در خانه مى كردم. هر صفحه از كتاب پر از ماجراها 
و اتفاقات بود. اين رمان پر از تصاوير شگفت انگيز، توصيف هاى زيبا و... است. 

بازتاب

يه جور ميگى چهل ساله/ كه ما بدبخت و نابوديم
كه انگار پيش از اون هرشب/ توى كاباره خوش بوديم

گمونت از سر سيرى/ يه ملت انقالب كردن؟
 بهشت بود و همه باهم/ زدن اونو خراب كردن؟

يه جور ميگى كه اين چل سال/ پر از كابوسه و بيداد
 كه انگار پيش از اون مردم/ نديدن گزمه و جالد

نديدى كاخاى شاهو؟/ نديدى چاله ميدونو؟
گمونم خوب يادت نيست/ جنوب شهر تهرونو

 نديدى پهلوى ها رو/ كيا آوردن و بردن؟
به جز مونتاژ و عريانى/ تو اين كشور چى آوردن؟

 سى ميليون جمعيت داشتيم/ همون قدر بشكه هاى نفت
 نه جنگ بود و نه تحريمى/ ولى پوال كجا مى رفت؟

 تو جيب اشرف و شاپور/ تو كاخ حضرت واال
بله شادى فراوون بود/ ولى تو فيلم فارسى ها

كى بعد از انقالب، اول/ به اين ملت خيانت كرد؟
 ترورها رو به راه انداخت/ كى ازصدام حمايت كرد؟ 

خليج فارس ايرانو/ عرب مى گفت كدوم شياد؟
 با شليك كدوم موشك/ هواپيما تو آب افتاد؟

 نديدى توى سنگرها/ هزاران جسم صد چاكو؟
 جوونايى كه جون دادن/ ندادن يك وجب خاكو؟

 تو اون روزا نمى خوندى/ چرا از فقر و بدبختى؟
 چرا شيون نمى كردى/ براى كشتن تختى؟

 به فرضم توى اين چل سال/ وطن غرق تباهى بود
 بپرس از غربيا آيا / مصدق هم سپاهى بود!

باشگاه خبرنگاران: رضا مهدوى، سيدرضا طيبى، بهروز مبصرى و امير مداح 

«برج سكوت» ادبيات را به قبل و بعد از خود تقسيم مى كند
اتفاقات را رقم مى زنند. برج سكوت اثرى است كه مى تواند ادبيات را به قبل و بعد 

اين حرف، حرف بسيار مهمى است. معتقد هستم كه بسيارى از آثار ارجمند كه قبًال 
توليد شده اند، در ابتدا ناشناخته بودند و بعدها شناخته شدند. به نظرم، اين اثر، اثر 
فاخرى است و بتدريج جاى خود را باز خواهد كرد و مخاطبان با اين لحن و ادبيات 

در ادامه اين مراسم، محمدرضا دالورى، مجرى صدا و سيما درباره  رمان «برج 
ســكوت» گفت: فكر مى كنم كه من با بقيه خوانندگان اين كتاب، يك تفاوت 
عمده دارم و آن هم اين اســت كه قبل از خواندن كتاب، با حميد رفيق شــده 

ما يك دوست مشتركى داريم كه پيش از آشنايى من با حميد، به من مى گفت 
كه دوســتى دارم كه چندين سال است كه كار و زندگى اش را رها كرده و در 

با خود گفتم كه حتماً در لواســان خانه بســيار زيبايى دارد كه در آالچيق آن 
رمان مى نويسد. همچنين با خود مى گفتم كه عجب زندگى باحالى دارد و چه 
قدر خوشــبخت است. همين كه نياز نيست ســر كار برود، خيلى خوب است. 
وقتى با او آشنا شدم متوجه شدم كه اصًال هم خوشبخت نبود چرا كه او هفت 
سال است كه با كمترين درآمد زندگى اش را مى گذراند. دوستم به من مى گفت 
كه او مى خواهد يك رمان ســه جلدى بنويســد، با تعجب از او پرسيدم واقعاً 
چنين كارى مى خواهد بكند؟ اين داســتان گذشت تا اين كه در فضاى وبالگ 
با هم آشــنا شديم. خاطرم هســت كه وقتى اين رمان را مى خواندم، حالم بد 
مى شد و شروع به راه رفتن در خانه مى كردم. هر صفحه از كتاب پر از ماجراها 
و اتفاقات بود. اين رمان پر از تصاوير شگفت انگيز، توصيف هاى زيبا و... است. 
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خبر

آغازى خوب براى «تنگه ابوقريب» 
سينماى  سينماپرس: 
ايــران در هفتــه اى كه 
مناسبى  فروش  گذشت، 
را تجربــه كــرد. فروش 
مناســبى كه براى فيلم 
سينمايى «تنگه ابوقريب» 
بســيار چشــمگير بود و 
سى وششــمين  بهترين 
جشــنواره ملى فيلم فجر 

توانست تنها در 2 روز 160 ميليون تومان بليت بفروشد. 
«تنگه ابوقريب» كه در ســال گذشته، عنوان بهترين فيلم جشنواره فجر 

را به خود اختصاص داد، از چهارشنبه 17مرداد اكران خود را آغاز كرد. 
همچنين فيلم هاى ســينمايى «هزارپا»، «كاتيوشــا» و «دم ســرخ ها» از 

پرفروش هاى هفته گذشته بودند. 
كاتيوشا جزو فيلم هايى است كه اين هفته سير صعودى پيدا كرده و به 

فيلم هاى ميلياردى پيوسته است. 
 

نامزدهاى 3 بخش  ديگر جشن سينماى ايران
اعالم شدند

باشگاه خبرنگاران: على 
نصيريان رئيس بيستمين 
سينماى  بزرگ  جشــن 
نامزدهاى  فهرست  ايران، 
بخش هاى كوتاه، مستند و 
انيميشن اين رويداد را به 

شرح زير اعالم كرد:
نامزدهــاى بهترين فيلم 
كوتــاه عبارتند از: بچه خور محمد كارت، تو هنوز اينجايى كتايون پرمر، 
محمد روحبخش،درياى تلخ فاطمه احمدى، گسل سهيل امير شريفى، 
مثــل بچه آدم آرين وزير دفترى. نامزدهاى بهترين كارگردانى مســتند 
عبارتند از: پرسپوليس شيكاگو ارد عطارپور،تاالن محمدصادق دهقانى، دادا 
سلطنه هادى احمدى، لوتوس محمدرضا وطن دوست، ورس جواد وطنى.

نامزدهاى بهترين فيلم مستند عبارتند از: اسرار درياچه آرمين ايثاريان، 
خرامان طال آزادروش، در جســت و جو ى فريده آزاده موســوى و كورش 
عطايــى، زنبورك در گام مينور پيمان فتوت احمدى، مثل اســمم پگاه 

سودابه بيضايى و كاوه فرنام
نامزدهاى بهترين فيلم انيميشن عبارتند از: ايكى پرستو كاردگر،بدو رستم 
بدو حسين ماليمى، شب ترســناك لومو ساره شفيعى پور،روباه صادق 

جوادى، يكى بود، يكى نبود مهين جواهريان.
 

توصيه امير جديدى به اختالسگران فرارى
خبرآنالين: امير جديدى 
به مسئوالنى كه اختالس 
مى كنند و از كشور خارج 
مى شوند، توصيه كرد كه 
به جاى دزدى در كشور 
بمانند و به مردم خدمت 
خوب  حالشان  تا  كنند 
كه  جديدى  امير  شود. 
اين روزها فيلم «تنگه ابوقريب» ساخته بهرام توكلى را روى پرده دارد، 
توييت خود را در اينستاگرام به اشتراك گذاشت و نوشت: «بنده خدايى 
كه اختالس مى كنى، مى دزدى فرار مى كنى ميرى پولدار زندگى كنى كه 
حالت خوب باشه. ندزد، بمون خدمت كن، كمك كن حالت بهتر ميشه.»

 
ادعاى يك نويسنده طنز درباره شب هاى برره

نويســنده  يــك  مهر: 
ســريال هاى طنــز بيان 
كرد كه ما مى خواســتيم 
را  بــرره 2»  «شــب هاى 
بســازيم و نگذاشتند. به 
همين دليل سراغ ساخت 

«در حاشيه» رفتيم.
خشايار الوند درباره اينكه 
طرح و فيلمنامــه اى براى 
تلويزيون خواهد داشــت يا خير، بيان كرد: «نوروز 97 نويسندگى سريال 
«ديوار به ديوار 2» را بر عهده داشــتم كه هنوز تسويه حساب نشده است 
و بــا اين وجود ديگر انگيزه اى براى كار در تلويزيون ندارم. تلويزيون هم 
بدقول و هم بدحســاب است و از طرفى هم نظارتى در تبديل متن ها به 
اجرا وجود ندارد و تا وقتى كار مرا تسويه نكند، پروژه ديگرى نمى نويسم.»
نويسنده «پايتخت» همچنين با اشــاره به مشكالت ساخت سريال هاى 
طنز عنوان كرد: «هزينه هاى ساخت سريال ها يك طرف، مميزى هايى كه 
وجود دارد نيز از مشكالت ديگر اين سريال هاست. البته در شبكه نمايش 
خانگى دست نويسنده و كارگردان بيشتر باز است و اگر قرار باشد كارى با 
محدوديت هاى قديمى در تلويزيون ساخته شود، فايده ندارد و مثل خيلى 

از كارگردانان، ديگران هم به شبكه نمايش خانگى مى روند».
نويسنده «قهوه تلخ» درباره ســريال مهران مديرى اضافه كرد: «من فكر 
نمى كنم ســريال جديد مهران مديرى «شب هاى برره 2» باشد چون ما 
مى خواســتيم «شب هاى برره 2» را بسازيم و نگذاشتند و به همين دليل 

سراغ ساخت «در حاشيه» رفتيم.
 

هدايت هاشمى طلبه مى شود
آخرين خبر: مســعود ده 
نمكى با انتشــار عكســى 
از گريم هدايت هاشــمى 
متفــاوت  نوشــت:نقش 
در  هاشــمى  هدايــت 
«زندانى ها» با قابليت هاى او 
ديدنى است. فيلم سينمايى 
«زندانى هــا» جديدتريــن 
ساخته مسعود ده نمكى با حضور بازيگرانى جديد و شناخته شده در سينما 
و تلويزيون كشــورمان اســت كه از اوايل تيرماه جلوى دوربين رفته است. 
بازيگران فيلم سينمايى «زندانى ها» عبارتند از: هدايت هاشمى، بهنام تشكر، 
هومن برق نورد، بهاره افشــارى، بهنوش بختيارى، اصغر نقى زاده، رســول 

نجفيان و امير نورى.

 ســيما و ســينما/ معين اصغرى   فيلم 
ســينمايى «كاتيوشا» ســاخته على عطشانى در 
دومين هفته فروش در جايگاه دوم جدول فروش 
هفتگى فيلم هاى ســينمايى قــرار گرفت. فيلم 
سينمايى «كاتيوشا» به كارگردانى و تهيه كنندگى 
على عطشــانى طــى دو هفته اكــران در تهران 
و شهرســتان ها و با احتســاب فــروش فيلم در 
شــهرهاى مختلف به فروش بيش از يك ميليارد 
تومان رسيده و جايگاه دوم جدول فروش هفتگى 
فيلم هاى سينمايى را به خود اختصاص داده است.
على عطشــانى كارگردانى نســبتاً جنجالى در 
سينماى ايران است و او را مى توان به نوعى يكى 
از ركوردداران فيلم هاى توقيف شــده و به اكران 
در نيامده بين كارگردان هاى بعد از انقالب كشور 
دانســت. او و صحبت هاى جنجالى اش هميشه 
سوژه رســانه ها شده و بن مايه آثارى كه مى سازد 
هم همين قدر جنجالى و پر سر و صداست. فيلم 
كاتيوشــا اما فارغ از اين هياهوهاى هميشــگى 
عطشانى ساخته شده است. فيلم، تضاد نسل هايى 
را نشان مى دهد كه امروز همه در كنار هم زندگى 
مى كننــد و با اينكه فقط يك نســل تفاوت بين 

آن هاست ولى يك دنيا تفاوت دارند.
هادى حجازى فر نقش اصلى فيلم كاتيوشــا را بر 
عهده دارد، بازيگرى كه در دوران ميانسالى خود 
به شهرت رســيده و تاكنون هم با انتخاب دقيق 
فيلم هايى كه در كارنامه اش ثبت شدند توانسته 
چهره مناسبى از خودش در سينما به جاى بگذارد. 
حجازى فر كه با «ايستاده در غبار» چهره شد حاال 
براى اولين بــار در ژانر كمدى پا مى گذارد و قرار 
گرفتن نامش در كنار افرادى چون احمد مهرانفر 
و ارژنگ اميرفضلى كمى نامأنوس به نظر مى رسد 
اما با ديدن كاتيوشــا تمام اين مسائل به هم ربط 
پيدا مى كند. فيلم جديد على عطشانى با آنكه نام 
كمدى را هم در پس زمينه خود يدك مى كشــد 
ولى اين كمدى به معناى واقعى طنز اســت و با 
فيلم هاى خنده دار ديگر ايرانى تفاوت هايى دارد. 
تفاوت هايى كه الزاما هم نمى توان گفت به خوب 
بودن فيلم كمك كــرده ولى در هر حال آن را از 

سخيف شدن و لمپنيسم نجات داده است.

 داستان تضاد و همدلى
كاتيوشا مردى است ميانسال كه در جنگ هشت 
ســاله دفاع مقدس هم شركت داشته و حاال بعد 
از ساليان سال تمام شــدن جنگ، با خانواده اش 
زندگى مى كند. او صفحه اى در اينستاگرام دارد كه 
در آن حرف هايى سياسى و جنجالى با ده ها هزار 
مخاطبش مى زند و با ديگر شاخ هاى اينستاگرام 
تفاوت دارد. دختر على كاتيوشــا معتقد است كه 
مى تواند از پدرش يك چهره مشــهور بســازد و 

هر روز ويديوها و ســخنرانى هايى از او به همراه 
كالهخود جنگى و چفيه اش مى گيرد و كاتيوشا 
هم در اين ويديوها اعتراضات خود را نســبت به 
وضع جامعه اعالم مى كند. با اين حال اين موارد 
هيچ كدام براى كاتيوشــا نان و آب نمى شود و در 
نهايت او به كمك يكى از همرزمان قديمى اش كه 
حاال رئيس  يك مؤسسه  باديگاردى است، تصميم 
مى گيرد باديگارد شود. در نهايت او باديگارد پسر 
يكى از اشــخاص مشــهور مملكت مى شود كه 
بتازگى اعتيادش به مــواد را ترك كرده و در ايام 
تعطيالت نوروز كه قرار است در خانه تنها باشد، 
بايد تحت نظر كاتيوشا قرار بگيرد تا مبادا دوباره 
سر وقت مواد برود. اين جوان بچه پولدار عرشيا نام 
دارد (با بازى احمد مهرانفر) و مجبور است كاتيوشا 
را به مدت دو هفته در كنار خود تحمل كند و لب 

به مواد نزند...

 در كاتيوشا قضاوت نكرديم
على عطشانى، كارگردان «كاتيوشا» در گفت و گو 
بــا خبرنگار ما با بيان اينكه هدفش از ســاختن 
اين فيلم نشــان دادن تقابل دو نسل بوده است، 
مى گويد: به نظر من يكى از مشكالت امروز جامعه 
ما همين اســت. با توجه به اتفاقات اخير مملكت 
كه سبب شده نســل جديد به قديمى ها بدبين 
شوند، تر و خشك دارند با هم مى سوزند در حالى 
كه اين گونه نيســت. جوان هاى امروز بايد بدانند 
همه قديمى ها همين مديران امروز نيستند كه با 

فسادهاى شان مردم را دل سرد مى كنند، كسانى 
بودند كه جانشــان را كف دســت گذاشتند تا ما 
امروز در آرامش باشــيم. «كاتيوشــا» ماجرايى از 
دوران رزمندگان جبهه است كه طى اتفاقاتى كه 
در قصه مى افتد مجبور مى شود تا مدتى را با يك 
پسر پولدار دهه شصتى سپرى كند. كسى كه هيچ 
چيزى از جنگ و رشــادت ها و فداكارى هاى آن 
دوران نمى داند و همين براى خليل كاتيوشا بسيار 
سخت است. خليل و عرشيا تفاوت هاى زيادى از 
نظر اعتقادات و نوع نگاه شان با يكديگر دارند ولى 
ما سعى كرديم در اين فيلم غصه هاى مردم گفته 
شود و مخاطبى كه دو ساعت از وقتش را پاى اين 
فيلم مى گذارد بتواند به نوعى دغدغه هاى خودش 

را روى پرده ببيند. ما در «كاتيوشا» قضاوت نكرديم 
و اين مخاطب است كه در پايان تصميم مى گيرد. 
عطشانى در پاسخ به اينكه بازخوردهاى مردم تا 
االن چطور بوده اســت، گفت: خداراشكر خيلى 
خوب بوده اســت. تقريباً 80 درصد تماشاگران و 
حتى منتقدين هم از «كاتيوشا» راضى بودند. حتى 
كســانى كه هيچ وقت آثارم را دوســت نداشتند 
گفتند اين فيلم در كارنامه من اثرى رو به جلوست. 
ما تا جايى كه توانســتيم سعى كرديم در اعماق 
فيلم كار كنيم ولى اصوالً از باالى گود نقد كردند 
كارى ندارد. اينكه مخاطب از سالن راضى بيرون 

مى آيد براى من از همه چيز مهم تر است.

 كاتيوشا، اثرى رو به جلو
آرش فهيم، منتقد ســينما با بيان اينكه كاتيوشا 
نســبت به آثار قبلى عطشانى يك قدم رو به جلو 
محسوب مى شــود، گفت: اين فيلم در مقايسه با 
ساير فيلم هاى كمدى االن سينماى ما اثرى قابل 
تأمل تر اســت. در اين كمدى ابتذال و حرف هاى 
ركيك كه اين روزها رايج شــده تقريباً كم است. 
عطشانى ســعى كرده كمدى سالم و مناسبى را 
براى خانواده ها ارائه بدهد. فيلم دغدغه اجتماعى 
دارد و با شرايط امروز كشور و مسائل اقتصادى كه 
دامنگير مردم شده مأنوس است. كاتيوشا از زاويه 
يك رزمنده دفاع مقدس كه امروز هم در جامعه 
پشتيبان مردم است، فاصله طبقاتى و معضالت 

اجتماعى را بيان مى كند.

وى افزود: اتفاق خوب فيلم نشان دادن دو نسلى 
است كه معموالً با هم تعارض دارند؛ نسل جوان 
كه در فيلم ها به نوعى بيشــتر عياش و بى قيد و 
بند معرفى مى شــود و نسل گذشته كه آدم هايى 
بيشتر سنتى هستند. عطشانى اين ها را كنار هم 
قرار داده و نشان مى دهد اين ها مى توانند با وجود 
همه تعارضات به يك همدلى و همزبانى برسند. 
احمد مهرانفر در همراهى اش با خليل كاتيوشا رفته 

رفته به يك نوع آگاهى مى رسد. 
فهيم در ادامه به مشــكالت فيلم مى پردازد و از 
فيلمنامه ضعيف كاتيوشا گاليه مى كند: مشكل 
بــزرگ فيلم، نبــود منطــق در فيلمنامه و عدم 
باورپذيرى شخصيت هاست. از اول خليل را خيلى 
معترض مى بينيــم بدون اينكه دليلش را بدانيم، 
بعد به يكباره مى بينيم اين آدم بشــدت معترض 
براحتى باديگارد يك بچه پولدار و اشرافى مى شود. 
فيلمنامه فاقد انسجام و منطق است. شخصيت ها 
به طور دقيق پرداخته نشده اند و انگار قصه در يك 
دنياى غيرواقعى است. موقعيت هايى كه موجب 
تحول مهرانفر مى شود اصالً پيش نمى آيد و بيننده 

تغيير او را اصالً باور نمى كند.

 اين فيلم ارزش يك بار ديدن را دارد
در كل فيلم كاتيوشــا با مطرح كردن موضوعات 
امروزى چون اينســتاگرام و فضــاى مجازى و... 
خودش را به روز نشــان مى دهــد ولى مطالبى 
را كــه در آن مطرح مى كند اكثراً نخ نما شــده و 
حرف هايى  اســت كه از فضاى توييتر فارســى 
اقتباس شده است. شايد پرداختن با اصالت تر به 
اين موضوع مى توانست تأثير  مثبتى در خروجى 
كار داشــته باشد اما اين را هم بايد در نظر گرفت 
كه شايد عطشانى از قصد آنچنان وارد اين مسئله 
نمى شود تا فيلمش همچون مردمان و مخاطبين 
ايرانى اش، اســير سوژه فضاى مجازى و اعتياد به 

آن نشود.
شــوخى هاى فيلم كاتيوشــا برخالف برخى آثار 
كمدى اخير سينما پاســتوريزه هستند و از اين 
حيث هم مى توان آن را نكته مثبتى شــمرد چرا 
كه با فيلمى خانوادگى تر روبه رو  هستيم كه شايد 
بيشــتر از آنكه به درد نســل از جنگ برگشته و 
جوانان امروزى بخورد، بتواند نوجوانان اين روزها 
را تحت تأثير  قرار دهد و تفاوت ها را به آن ها نشان 
دهد و از دوستى هاى بين اين تفاوت ها بگويد. فيلم 
كاتيوشا با وجود ايراداتى كه در ناتوانى فيلمنامه به 
پرداخت موضوع خاصش و هدف پشت فيلم ديده 
مى شــود، همچنان مى تواند دست و پا شكسته 
حرف خود را بزند ولى مى توان گفت كه عطشانى 
مى توانست خيلى بهتر به فيلمش بپردازد و آن را از 

يك اثر خوب، تبديل به اثرى ماندگار كند.

برش

ايــن فيلــم در مقايســه با ســاير 
فيلم هــاى كمدى االن ســينماى ما 
اثــرى قابل تامل تر اســت. در اين 
كمــدى ابتــذال و حرف هاى ركيك 
كه اين روزها رايج شده تقريبا كم 
است. عطشــانى سعى كرده كمدى 
سالم و مناسبى را براى خانواده ها را 
ارائه بدهد. فيلم دغدغه اجتماعى 
دارد و بــا شــرايط امروز كشــور و 
مسائل اقتصادى كه دامن گير مردم 

شده، مانوس است.

سيما و سينما

نگاهى به تازه ترين اثر على عطشانى كه بدون شوخى هاى مبتذل مردم را مى خنداند

رويارويى دو نسل در « كاتيوشا»

جواد طوسى: «تنگه ابوقريب» مى تواند الگوى سينماى جنگ ما باشد
ماهنامه نقد سينما در صفحه اينستاگرام خود به بازتاب نقد جواد طوسى در روزنامه 
شــرق پرداخت. جواد طوسى در شرق نوشت: از ديروز فيلم «تنگه ابوقريب» ساخته 
بهرام توكلى به نمايش عمومى درآمده، اين فرصت مناسبى است براى پرداختن به 
گذشته و حال سينماى جنگ ايران كه اساساً مهم ترين ژانر سينمايى اين دوران به 
شــمار مى آيد. از طرفى، مقايسه اين فيلم با ديگر آثار در حال اكران كه بيشترشان 
كمدى هاى ســطحى و بى مايه هستند، مى تواند ما را متوجه يك تناقض غريب در 
فضاى عمومى و فرهنگى جامعه كند. آنچه به ســينماى جنگ ما اصالت بخشيده، 
ارتباط بى واســطه اش با يك رخداد تاريخى- ملى است. در اين نوع سينما مى شد 
همه نشــانه ها و مصاديق يك جامعه ارزشى و مبتنى بر مفاهيم اخالقى انسانى را 
ديد. «قهرمان» در نمونه هاى شاخص و برتر و ماندگار اين سينما موجوديتى باورپذير 
و ســمپاتيك و در عين حال اسطوره اى دارد. اين ويژگى استثنايى در شرايطى رقم 
مى خورد كه بيشــتر اين آدم هاى برگزيده، اصرارى بر قهرمان بودن ندارند. همين 
شــمايل نگارى واقع گرايانه سبب شــد فيلم هاى جنگى ما از وجهى اجتماعى نيز 
برخوردار باشند. در فيلم هاى «مهاجر»، «ديده بان» و «چ» ابراهيم حاتمى كيا، «پرواز 
در شب»، «سفر به چزابه»، «هيوا» و «مزرعه پدرى» زنده ياد رسول مالقلى پور، «هور 
در آتش» عزيزاهللا حميدنژاد و «ملكه» محمدعلى باشــه آهنگر با نمونه هاى متفاوت 
قهرمان در قالبى فردى روبه رو هســتيم. در فيلم هاى «كيميا» و «دوئل» احمدرضا 

درويش، «نجات يافتگان» رسول مالقلى پور و «برج مينو» ابراهيم حاتمى كيا و «فرزند 
خاك» و «ســرو زير آب» محمدعلى باشــه آهنگر جنس ديگرى از سينماى جنگ 
را بدون متمركزشــدن در عنصر قهرمان شــاهد بوديم؛ اما بهرام توكلى در حضور 
غيرمترقبه اش در سينماى جنگ، نگاهى چندوجهى و متكثر به قهرمان در «تنگه 
ابوقريب» دارد. حسن (امير جديدى)، خليل (حميدرضا آذرنگ)، مجيد (جواد عزتى) 

و عزيز (على سليمانى) همه با رفتار و خصايص و جان فشانى هايشان در ميان آتش و 
خون و انفجار و نفير گلوله ها قابليت قهرمان بودن را دارند؛ منتها بهرام توكلى ترجيح 
مى دهد قهرمان را در يك حضور تجمع يافته به نمايش بگذارند، در كنار اين مجموعه 
تكثيرشده از قهرمان، با نوجوانى مانند على سر و كار داريم كه در اين كارزار بى امان، 
نگاهى ناظر و كنجكاو دارد. او هر قدر بيشــتر با واقعيت هولناك درگير مى شــود و 
مظلوميت و دالورى ها را در كنار هم مى بيند، آگاه تر و آبديده تر مى شود. در پايان راه 
اين بزرگ مرد كوچك، قهرمانى را با عيار خاص خودش مى بينيم كه مانند يك ناظر 
تاريخى محرم و صادق در جلوى قاب ايستاده و واقعيت عينى و ريشه دارش را با ثبت 
انبوهى از پايمردى ها و خاطرات تلخ درهم تنيده شده به رخ مى كشد. از اين جهات 
«تنگه ابوقريب» مى تواند يك الگوى مناسب و تاريخ ساز براى سينماى جنگ دوران ما 
باشد، و اما آن تناقضى كه در ابتدا اشاره كردم، به شور و حال غيرتمندى و كنشگرى 
جارى در اين فيلم ربط پيدا مى كند كه در قياس با لودگى و بى خبرى و بشكن و 
باالبنداز از فيلم هاى ديگر روى پرده حكم كيميا را دارد. بد نيست براى تلنگرزدن به 
ايــن فضاى رخوت زده و هويت باخته و خنثى كه بدجور رنگ و بوى اختگى دارد، 
ديدن «تنگه ابوقريب» را به عنوان يك وظيفه ملى به همديگر پيشنهاد كنيم. اين يك 
جفاى بزرگ تاريخى است كه اسطوره هاى گمنامى كه در «تنگه ابوقريب» مى بينيم، 

در نوستالژى و خاطره هاى غبارگرفته دفن شوند.

سينماگرام

بازتاب

برنامه كودك شــو كه از شــبكه نسيم بخش 
مى شــود برنامه اى اســت كه، خانواده هايى از 
قشرهاى مختلف جامعه هستند كه با كودكشان 
در برنامه شــركت كرده و در قالب بخش هاى 
رقابتى با محوريت ارتبــاط خانواده و كودكان 
به شكلى غير شعارى و غير كليشه اى سعى در 
ترويج نقش همكارى و صميميت خانواده دارد. 
سازندگان برنامه كودك شو به گفته خودشان 
در «كودك شــو»  در پى اين هســتند كه به 
خانواده هــا بياموزند  در دنيــاى مدرن نبايد از 
سنت ها فاصله گرفت؛ چرا بايد الاليى ها تبديل 
به موسيقى هاى پاپ امروز بشود. پژمان بازغى 
در ميزگرد تسنيم گفت: «بچه اى به برنامه آمده 
بود به او مى گفتيم شعر بخواند از موسيقى هاى 
پاپ امروز استفاده مى كرد. نام هر نغمه سنتى را 
مى آورديم نمى شناخت؛ اين خودش يك لطمه 
و آسيب به حساب مى آيد و مدرنيته نيست».  اما 
همين حركت فرهنگى رو به جلو كه در شبكه 
نسيم انجام مى شود دچار مشكالت عديده  مالى 
است كه حمايت مضاعف مديران صداوسيما را 
مى طلبــد. در ادامه گزيده اى از ميزگرد عوامل 

اين برنامه با خبرگزارى تسنيم را مى خوانيم.

 انتخاب مجرى خانواده دار
حاضريــن در ميزگرد، رضــا نصيرى به عنوان 
تهيه كننده، پژمان بازغى مجرى، رضا مهران  فر 
كارگــردان و محمد خداوردى نويســنده اين 
برنامه بودند كه به نكات جالبى اشــاره كردند. 
تهيه كننده «كودك شو» در پاسخ به اين سؤال  كه 

بسيارى از تهيه كنندگان در اواسط راه با مجريان 
معروف به مشــكل برمى خورند، گفت: پژمان 
بازغى آن قدر دقيق و هوشمندانه عمل مى كند 
كه هيچ چالشــى ايجاد نمى شود. زمانى كه در 
پيش توليد ســرى اول بوديم و داشتيم عوامل 
را انتخاب مى كرديم مصّرانه به انتخاب پژمان 
بازغى رســيديم. چون اين برنامه طوالنى مدت 
بود بايســتى با هنرمنــدى كار مى كرديم كه 
بدانيم متعهدانــه و متعصبانه، كار مى كند؛ به 
همين خاطر يك مجرى حرفه اى انتخاب كرديم. 
از طرفى برايمان مهم بود شــخصى اجراى اين 
برنامــه را برعهده بگيرد كه به لحاظ اخالقى و 
خانوادگى با «كودك شو» ارتباط تنگاتنگى داشته 
باشد. يعنى در ميان مردم به خانواده دار بودن و 

اهميت به همسر و فرزند شهره باشد.

 چند سال است كه 
شبكه دو گروه كودك ندارد

پژمان بازغى در پاسخ به اين پرسش كه سرى 
جديد خندوانه با كپى بردارى از «كودك شو» و 
رقابتى كودكانه آغاز شد و آيا گروه خندوانه با 
سازندگان كودك شــو هماهنگ كرده بودند، 
گفت: « قطعاً با من كه هماهنگ نكرده بودند 
و مشكلى هم نداشتيم. چون من فكر مى كنم، 

راجع به كودك كم كارى شده است و هرچه قدر 
درباره كودك كار بشــود باز هم جا دارد.البته 
كار مى شود اما اين برنامه ها برنامه هاى كودك 
نيستند و سليقه مديران خوب نيست. يعنى به 
محض اينكه كار كودك مى شــود، مى گويند 
بودجه نداريم و مباحثى از اين دست مى آورند. 
شايد نمى دانند همه دنيا سرمايه گذارى اصلى 
كارهاى فرهنگــى و هنرى شــان را معطوف 

برنامه هاى كودك مى كنند.
خداوردى نويســنده اين برنامه در ادامه افزود: 
شــبكه دو چند ســال اســت گروه كودك را 
حذف كرده اســت. گروه كودكى كه ســال ها 
در تلويزيون با حضور هنرمندان شــاخص اين 
حوزه زحمت كشــيده بود و حــاال ديگر آن 
تحرك رسانه اى را ندارد. پژمان بازغى در پايان 
گفته خداوردى اضافه كرد: كودك مگر حذف 

مى شود كه متأسفانه آن ديد گسترده درباره اين 
قشر تأثيرگذار وجود ندارد.

باور كنيد دستمزد من خيلى پايين تر از 
اين حرف هاست

پژمان بازغى با اشاره به شايعه در مورد دستمزد 
مجرى ها گفت: همه فكر مى كنند هزينه مجرى 
25 ميليون تومان است...! باور كنيد دستمزد 
من خيلى پايين تر از اين حرف هاســت و من 
اگر يك فيلم ســينمايى بازى مى كردم خيلى 
بيشــتر از يك ماه اين برنامه دريافتى داشتم. 
واقعاً ظلم است كه برخى در فضاى مجازى اين 

قضاوت هاى ناعادالنه را انجام مى دهند.
برنامه كودك شو در واقع به من پيشنهاد شد 
و بخشــى از مسير را رفته بود و تهيه كنندگان 
برنامه توسط نصيرى و پورمحمدى جلو رفته 
بود و مهران فر به عنوان كارگردان و خداوردى 
به عنوان نويســنده انتخاب شدند و مبلغ قابل 
توجهى وجود نداشت و به من پيشنهاد كردند. 
در ســرى اول با اين ها مشروط قرارداد بستيم 
تا بتوانيــم كارهاى ديگر خودمــان در عرصه 
بازيگرى را انجام دهيم و تجربه اجرا نداشــتم 
برنامه زنده و عيد به عنوان مجرى دعوت شده 
بودم و آن طور كه بايد و شايد پختگى نداشتم. 

هدايت برنامه توسط مجرى يك پختگى نياز 
داشت. چندين جلسه برگزار كرديم تا دستمان 
بيايــد كه دوربين چطور باشــد و با خانواده ها 

چگونه گفت و گو كنيم.

 «كودك شو» بهترين بار آموزشى 
را براى مردم دارد

نصيرى: خيلى ها شك داشتند كه ما نمى توانيم 
و برنامه رونقى نمى گيرد، اما در جشنواره سين 
سريال اثبات كرديم بدون چهره و حتى حرف 
زشت زدن مى تواند يك برنامه به موفقيت برسد. 
در اين جا و مســابقات دنيا با اين ساختارها تا 
1000 قسمت ساخته مى شود و مردم به محتوا 
نگاه مى كنند و با محتوا همزاد پندارى مى كنند 
مردم ما يك مقدار سليقه شــان در اين زمينه 
متفاوت است و زود خسته مى شوند ما سختى 
كه داريم، بايد ساختارها را متنوع كنيم و ذائقه 
مخاطب آن را بپذيرد. هر شــب يك زندگى، 
دريچه و به انضمام بچه ها با دنياى خودشــان 
با مردم ارتباط برقــرار مى كنند. نوع برخورد، 
گفتمان و ادبيات فرزند و روابط خانوادگى شان و 
اليه هاى زيرپوستى را به مردم نشان مى دهيم و 
مردم با كامنت هايى كه مى گذارند به همه اين ها 
توجه مى كنند. همين بهترين بار آموزشــى را 
براى مردم دارد. در اليه هاى زيرپوستى خيلى 
ديكته به مردم نمى كنيم. تاكنون از همه نوع 
قشــر خانواده دعوت كرديم از خلبان مقام دار 
و بهترين دكتر و مخترع،  بازيگر، آتش نشان و 

بازرگان به برنامه ما آمدند. 

پژمان بازغى: 

درباره كودك كم كارى شده است



 ايستگاه/ مجيد تربت زاده 98 سال پيش، هيچ كدام از مردم و 
بلكه مسئوالن ايرانى و ديگر كشورهاى منطقه فكرش را نمى كردند، 
نشست ميان سياستمداران اروپايى از يك سو و نمايندگان امپراتورى 
عثمانى از سوى ديگر، تصميماتى كه مى گيرند، قول هايى كه مى دهند، كاغذهايى 
كه امضا مى كنند و... ربطى به سرنوشــت سال هاى آينده شان داشته باشد.چند 
هــزار كيلومتر آن طرف تــر، در جنوب غربى پاريس، امــا نمايندگان امپراتورى 
تحليل رفته و بى رمق «عثمانى» در منطقه «ِســور» داشتند با دست خودشان 
اســناد فروپاشى خود و شوربختى هاى آينده منطقه را امضا مى زدند. ظاهر ماجرا 
اين بود كه متفقان جنگ اول جهانى، مى خواســتند گوش يك كشــور شكست 
خورده در جنگ را بكشند و دولت عثمانى را وادار به پذيرش صلح و دادن غرامت 
كنند. پشت پرده اما خبرهاى ديگرى بود. انگليس، فرانسه و شريك هاى سياسى 
و اقتصادى شــان، 10 اوت سال 1920 يعنى سال 1299 هجرى خورشيدى در 
چنيــن روزهايــى، كارى كردند كه از همه قلمرو، قــدرت و كبكبه و دبدبه يك 
امپراتورى، فقط بدنامى در تاريخ باقى بماند. ســه ســال بعد، دولت و تشكيالت 
عثمانى انگار دود شــد و به هوا رفت تا نوزادى به نام «خاورميانه» متولد شــود!

 برگرديم عقب تر
بايد در دِل تاريخ، خيلى برگرديم عقب... براى پيدا كردن زمينه ها و ريشــه هاى 
شــكل گيرى حكومت قدرتمنــد و امپراتورى گســترده اى ماننــد «عثمانى» 
بايدبرگرديم و تاريخ را بكاويم تا برســيم به هشتصد و اندى سال پيش وقتى كه 
با كشته شدن «طغرل سوم»، حكومت سلجوقيان به فنا رفت و بسيارى از قبايل 
تُرك به آناتولى كوچ كردند. ممكن اســت برخى ها، شــاهان و حكومت هاى آن 
زمان را به عنوان «حكومت اسالمى» قبول نداشته باشند اما واقعيت اين است كه 
قلمرو حكومت ســلجوقى و حكومت هاى پس از آن، همه مناطق مسلمان نشين 
آن روزگار را در بر مى گرفت. بنابراين هر فراز و فرودى در سلســله هاى مختلف، 
جامعه مسلمانان را نيز تحت تأثير قرار مى داد. در چنين شرايطى، حكومت مثًال 
اســالمى آن روزگار رو به ضعف گذاشت و مدت ها بعد هم مسيحيان، جنگ هاى 
صليبى را عليه مسلمانان به راه انداختند و پس از شكست و پيروز ى هاى مختلفى 
كه براى دو طرف به وجود آمد، قرن هفتم هجرى فرا رســيد تا مغوالن با حمله 
سراسرى شان، بساط خوارزمشاهيان را در ايران برچينند و تركان مناطق آسياى 
مركزى ( تركســتان غربى) را هم تا تركستان صغير يا همان حدود تركيه امروز 
عقب برانند. قبايل تُركى كه از مقابل لشــكريان چنگيز گريخته بودند در منطقه 
آناتولى، به تركانى كه به «سالجقه روم» معروف بوده و از سال هاى پيش به اين 
منطقه آمده و براى خودشان حكومت و تشكيالت به راه انداخته بودند، پيوستند 

تا مقدمات شكل گيرى امپراتورى عثمانى فراهم شود.

 دولت ِعّليه
دولتى را كه سال هاى بعد به «دولت ِعلِّيه عثمانى» معروف شد، همين دسته دوم 
تُــركان به همت «عثمان بن ارطغرل» پايه گذارى كردند و بعدها ضمن اتحاد با 
سالجقه روم قدرت گرفتند تا دنياى آن روزها شاهد ظهور يك حكومت قدرتمند 
اســالمى باشد. البته «امپراتورى» شدن اين حكومت را به «سلطان محمد دوم» 
نســبت مى دهند كه هفتمين فرمانرواى عثمانى ها بود و در آن سوى تنگه بِسُفر، 
قلعه اى نظامى ايجاد كرد و درســال 1453 ميالدى، كنستانتين يازدهم، آخرين 
امپراتور روم شرقى (بيزانس) را شكست داد و قسطنطنيه را فتح كرد. اروپايى ها 
در تقسيم بندى هاى تاريخى خودشان، اين سال را مبدأ قرون جديد و پايان قرون 
وسطا مى دانند. سلطان محمد دوم با فتح اين بخش از آسيا، توانسته بود به عمر 
هزار ســاله روم شرقى يا همان دولت بيزانس پايان بدهد، براى همين به «فاتح» 

و پايه گذار اصلى امپراتورى اسالمى معروف شد. 

 گل سر سبد عثمانى ها
ســلطان «محمد دوم» را بايد گل سر سبد شــاهان دولت ِعلّيه عثمانى دانست، 
چون درخشانترين ســال هاى اين امپراتورى 625 ساله، به دوران حكمرانى او و 
پسرش «ســليمان باشكوه» مربوط مى شــود. يعنى روزگارى كه آسياى صغير، 
خاورميانه امروز، قســمت هايى از شمال آفريقا، جنوب شــرقى اروپا تا قفقاز و... 
قلمرو رســمى حكومت عثمانى به حســاب مى آمدند. در واقع اين امپراتورى با 
پســوند اســالمى، 5/6 ميليون كيلومتر مربع از جهان را در اختيار خود داشت. 
«بارون كارادو» خاور شــناس فرانسوى و عالقه مند  به فرهنگ اسالمى در كتاب 
«متفكران جهان اسالم» درباره سلطان «محمد دوم» هوش و درايت او و نبردى 
كه به ســقوط «قسطنطنيه» و روم شــرقى منجر شد، مى نويســد: «اين فتح، 
تصادفــى و اتفاقى و تنها بر اثر ضعف دولت يونــان نيز نبود، بلكه محمد، تدابير 

الزم را به كار برد و از نيروهاى علم و دانش در اين راه استفاده كرد... منجنيق ها 
و توپ هاى جديد را به كار گرفت و مهندســان باتجربه اى را به كار گماشت... او 
توپ خاصى را درســت كرده بود كه وزن گلوله آن 300 كيلوگرم بود و بيش از 
2 كيلومتر بُرد داشــت... وقتى كه عازم قســطنطنيه شد 300 هزار مرد جنگجو 
تحت فرماندهى او بودند و عالوه بر توپ هاى ســنگين و وحشت آور، داراى 120 
كشتى جنگى بود كه به ابتكار خود از آن ها براى حمله دريايى استفاده كرد...».

 قحط الرجال
همــان حكايت و آفت قديمى حكومت ها به جــان «عثمانى» ها نيز افتاد. پس از 
«محمد دوم» و فرزندش «ســليمان» انگار در امپراتــورى 5/6 ميليون كيلومتر 
مربعــى، قحط الرجال شــد! در واقــع «ژن لياقت» انگار فقط تا 10 نســل در 
پادشــاهان اين سلسله دوام آورد چون پس از «سليمان»، حاكمان عثمانى يكى 
از يكى ديگر كم لياقت تر بودند! شــكوه و اقتدار كم كم داشــت جايش را با افول 

و سقوط عوض مى كرد.
وقتى اين امپراتورى وارد چهارمين قرن حياتش شده بود، سفير انگلستان درباره اش 
گفت: «... به انســان فرتوتى شبيه شده كه نه تنها قدرت و جوانى خود را از دست 
داده بلكه به جنون هم دچار شــده اســت»! البته بســيارى از تاريخ نويســان در 
تحليل هايشــان عوامل اجتماعى و اقتصادى ديگر را هم براى ضعف و سقوط اين 
امپراتورى، گفته اند. از جمله اينكه به دليل گســتردگى قلمرو به مرور جمعيت آن 
رو به فزونى گذاشــت اما امكانات و منابع و زيرساخت ها توسعه پيدا نكرد. كمبود 
زمين هاى كشــاورزى و نبود ســرمايه هاى مولد، گســترش فقر و... به مرور سبب 
ضعف اقتصادى و فروپاشــى اين ابر قدرت شــد. در حالى كه اروپايى ها در همين 
زمان از رشــد جمعيت كمى برخوردار بوده، زمين ها و منابع بســيارى در اختيار 
داشــتند و بعدها نيز مهاجرت وسيع به آمريكا سبب شده بود حكومت هايشان با 
مشكالت اقتصادى زيادى روبه رو  نباشند. اما درست در همين دوران، سياستمداران 

و اقتصاددانان از امپراتورى عثمانى به عنوان«مرد بيمار اروپا» نام مى بردند!

 ردپاى يهوديان
تحليل هاى مورخان درست، اما واقعيت اين است كه فروپاشى امپراتورى تحليل 
رفته اسالمى، زيِر سر عوامل ديگرى هم هست.يعنى پس از رسوخ فساد به دربار 
و گســترش آن در تمام سطوح حاكميت، مدت ها پيش از آغاز حكومت «سلطان 
عبدالحميد دوم»، انگليس، روســيه و فرانسه، زمينه هاى فروپاشى اين امپراتورى 
را بو كشــيده بودند! آن ها بــه بهانه هاى مختلف در اوضاع و احوال سياســى و 

اجتماعــى عثمانى دخالت مى كردند. يك روز حمايــت از ارامنه، يك روز كمك 
بــه جنبش هاى جوانان ترك و ترقى خواه، حمايت از مســيحيان منطقه بالكان، 
شــورش هاى مختلف در حوزه قلمرو عثمانى، موج شيعه كشى در برخى مناطق 
و... در نهايت جنــگ جهانى اول و بهانه اتحاد عثمانى با آلمان ها، كارى كرد كه 
دشمنان ديرينه عثمانى، براى سالخى كردن تنها حكومت اسالمى، كاردهايشان 
را تيز كنند! مهم تر اينكه در تالش هاى انگليسى ها براى سرعت بخشيدن به اين 
فروپاشــى، ردپاى يهوديان و افكار صهيونيســتى با زمزمه بازگشت قوم يهود به 
اورشليم، شــكل دادن جنبش هاى ناسيوناليستى و فرقه اى، تحريك اعراب عليه 

ترك ها و... نيز ديده مى شود.

 ميراثى به نام «خاورميانه»
حتى نگاه مختصر به ماجرا و مرور رخدادها در 50 ســال پايانى عمر امپراتورى 
عثمانى، نشــان مى دهد كه اروپايى ها بخصــوص انگليس از مدت ها قبل و براى 
روزهاى «پســا عثمانى» برنامه داشــتند. 19 مرداد 1299 هجرى خورشــيدى 
وقتى «عثمانى» ها را در «ِســور» پاى ميز مذاكره كشــاندند تا همه اقتدار خود 
را واگــذار كنند، از قبل به قبايل قدرتمند و بزرگ اعراب كه قرار بود حكومت ها 
و كشــور هاى آينده منطقه را تشكيل دهند، هزار جور وعده از قبيل حكومت بر 
ســوريه، لبنان، اردن و... را داده بودند اما عثمانى كه تســليم شد و از پا در آمد، 
ســوريه و لبنان به فرانسه داده شد و از سوى ديگر مطابق با اعالميه بالفور، مقرر 
شد يهوديان صهيونيست به فلسطين مهاجرت داده شوند، شريف حسين از مكه 
اخراج شــد و آل ســعود كه هم پيمانان جديد انگليس بودند توانستند بر نجد و 
حجــاز حكومت كنند. كتاب «صلح كردند تا جنگ باقى بماند» نوشــته «ديويد 

فراميكن» تيرماه سال پيش در ايران منتشر شد. 
اين كتاب با نگاهى به رخدادهاى پس از جنگ جهانى اول و ماجراى فروپاشــى 
عثمانى، شــكل گيرى «خاورميانه» را حاصــل تصميم هايى مى داند كه متفقين 
گرفتند. يعنــى همه ما، وضعيت ديروز و امروز منطقه پرآشــوب و مهمى چون 
خاورميانه را مديون سياســت هايى هســتيم كه فقط به ســقوط يك امپراتورى 
منجر نشد! در بخش هايى از كتاب «ديويد فراميكن» مى خوانيم: «خاورميانه آن 
چيزى شد كه امروزه وجود دارد هم به آن علت كه قدرت هاى اروپايى متعهد به 
بازتوليد آن شدند و هم به آن علت كه بريتانيا و فرانسه نتوانستند تضمين كنند 
حكومت ها، كشورها و نظام سياسى كه به وجود آوردند براى هميشه پايدار باقى 
بماننــد. در خالل و بعد از جنگ جهانــى اول، بريتانيا و متحدانش نظم كهن در 

منطقه را به طور جبران ناپذيرى نابود كردند...».  
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

آمده ايم زير و ِزبَر شويم
 ايستگاه/ رقيه توسلى

كوچك  تعطيــالت  بــه 
تابســتانه آمده ايم تا زير و 
زِبَر شويم... و از دست سكه، 
دالر، لبنيات، ترافيك،گرما 
و قطعــى آب و برق كمى 
فــرار كنيــم و بگريزيم از 

خودمان.
جــا خــوش كرده ايم در 
معجون  كــه  روســتايى 
غوغا  و زرشك اش  آويشن 
لحظــات  در  مى كنــد... 
جادوها  كه  ايوانى  ييالقى 
در آستين دارد... روبه رو ى 
كوه هاى سبز و ستبر... در 

ظهر طناز «كاورد».
آفتاب وسط آسمان است 

كــه نواى زالل مى پيچد... «اهللا اكبر، اهللا اكبر»... گوش مى دهيم باز... و باز 
هم... آن قدر كه آدم غريبه درونمان محو بشــود... آن قدر كه لطيف گردد 

حال و احوال مان.
كســى مى گفت مى دانيد مــزه اَذاِن هــر كوى و برزن، فــرق مى كند؟ 
نمى دانستيم، حاال در صحت ادعايش بايد بگوييم، بله فرق مى كند. سال ها 

گذشت تا بدانيم فرق مى كند.
مثالً در كوهستان، طعم كوه، رود و آفتاب مى دهد اذان...! در ساحل، شيرينى 

سالم امواج است... و در بازار، بشدت طعِم سفرنامه كوتاه آدميزاد را دارد...! 
سال ها گذشت تا دريابيم اذان، مزه تاج گذارى مى دهد. تاجى كه پادشاه، 

سِر رعيت اش مى نهد.
نگاهمان را از خانه به گلدسته هاى مسجد مى رسانيم... به گوش هايمان اجازه 
مى دهيم كه يك وعده ديگر، عاشق شوند و حالشان بچرخد... آخر شنيدن اذان 

در هر آب و خاكى، احساس خودش را دارد... ُمهِر ناب خودش را!
همنوا با «اشهد اّن محمد رسول اهللا» انگار خورشيد پررنگ تر مى شود بوضوح... 

و مزه «حى على الصاله» و «حى على الفالح» و اينجا حال ديگرى دارد.
مؤذِن كاورد «ال اله اال اهللا» را كه سر مى دهد، نمازگزاران پا تند مى كنند 

در جاده آسفالته.
همه مى دانند وقت تكاندن گرد وغبار اســت و ما... همه مى دانند كه الهى 

العفو، اين ثانيه ها چقدر مى چسبد.
از كوه هاى ســبز و نقره اى ايوان جدا مى شويم؛ با حضرِت دوست، گپ و 

گفت ها داريم تا عشق از دهان نيفتاده.

روستا گردى

گزارش از رويداد

تيِر خالص به َمرد بيمار
امپراتورى عثمانى چگونه ظهور و سپس سقوط كرد؟

ايستگاه / ماجراى گم شدن 9 ميليارد 
دالر ارز حسابى در فضاى مجازى غوغا 
كرده و ســوژه شــوخى هاى مجازى 
كاربران شده است كه برخى از آن ها را 
مى خوانيد:«9 ميليارد دالر رو بخواى 
به ريال حساب كنى فقط فاصله اولين 
صفر تا آخرين صفرش با اســنپ 15 
هزار تومن كرايشه!...آقازاده ها بلند شن 

ببينيم 9 ميليارد زير كدومشونه...فردا صداوسيما يك گزارش از رفتگرى كه 
9 ميليارد دالر تو جوب پيدا كرده و بدون هيچ چشمداشــتى پس داده به 
صاحبش، پخش مى كنه!...از شعبده بازى هاى معروف ديويد كاپرفيلد مى شه 
به عبور از ديوار چين اشاره كرد اما مطمئن نيستم بتونه 9 ميليارد دالر رو 

گم كنه چون اين كار فقط از دست مسئوالن ما بر مياد»!

ايستگاه / اگر شما هم فكر مى كنيد 
«بدل» اشخاص مشهور بودن، فقط در 
ايران شغل محسوب مى شود سخت 
در اشــتباه ايد! همزمان با پيوســتن 
رونالدو به تيــم يوونتوس ايتاليا، يك 
مــرد 35 ســاله ايتاليايــى به خاطر 
شــباهت عجيبش به رونالدو حسابى 
در ميان مردم اين كشــور به شهرت 

رسيده است! اين مرد ايتاليايى كه خيلى ها معتقدند با عمل جراحى خودش 
را شبيه رونالدو كرده است، اين شايعه را تكذيب مى كند و مى گويد سه سال 
پيش در ورزشگاه ســانتياگو برنابئو اسپانيا حضور پيدا كرده و تماشاچيان 
دورش حلقه زده اند و پشــت سر هم با او عكس يادگارى انداخته اند و بدل 

رونالدو از همان روز متوجه شباهت بى اندازه اش با اين بازيكن شده است.

ايســتگاه / ماجــراى جمــع كردن 
كارتخوان ها در مطب هاى پزشكى براى 
فــرار از پرداخت ماليــات، چيز جديدى 
نيست اما اخيراً هشتگ #پزشك_فرارى_
از_كارتخوان حسابى در توييتر داغ شده 
و كاربران فضاى مجازى كه از رسيدگى 
نكردن مسئوالن به ماجراى فرار مالياتى 
برخى پزشكان حســابى شاكى شده اند، 

تصميم گرفته اند از طريق اين هشــتگ پزشكانى را كه از زير بار پرداخت ماليات 
شانه خالى مى كنند، معرفى كنند. نظرات برخى از كاربران را در اين باره مى خوانيد: 
«فرار مالياتى و بى اعتمادى به توسعه توسط مدعى ترين صنفى كه سال هاست تمام 
امكانات دولتى را براى خودش داره، تهوع آوره...پزشكى كه به قانون، رفاه و سالمت 

مردم احترام نمى ذاره، هرچقدر هم حاذق باشه، شايسته احترام نيست»!

افشاگرى مردمىشعبده بازى مسئوالن

مجاز آباد

بدل ايتاليايى رونالدو

باشد كه باز ببينيم، ديدار آشنا را

ايســتگاه / «ســجاد محقق» فرزند «جواد محقق» است كه اين روزها 
خبرگزارى «فارس» يادداشت هاى سفرنامه اى او را منتشر مى كند. بى هيچ 

مقدمه اى اين قسمتش را بخوانيد:
«در مسجد النبى قرآن هاى ترجمه فارسى ديدم. نمى دانم چند وقت است 
كه ترجمه فارســى را اضافه كرده اند؛ چون تا ســال 93 كه براى بار آخر 
آمــدم عمره، خبرى از آن ها نبود. در صفحه اول قرآن آمده «به دســتور 
ملك عبداهللا، خادم حرمين، اين قرآن ها چاپ شــده است». چيزى فراتر 
از ترجمه است. شبيه يك تفسير مختصر. هر صفحه تقريباً چند پاورقى 
دارد امــا جالب اينكه آيه هاى تطهير، منزلــت، واليت و... هيچ توضيحى 
ندارنــد! نمى دانم مترجم توضيحى را الزم نديده يا باز هم دســتور خادم 
حرمين است؟ معموالً دوـ  سه ربع كه از نماز ها بخصوص نماز صبح و عصر 
مى گذرد، زائران توى حرم چرت مى زنند. مســجد خانه مؤمن است، پس 
فكر مى كنم كار بدى نمى كنند. فرش هاى قرمز مسجدالنبى پر مى شود از 
تن هاى كوچك و بزرگ و سياه و سفيدى كه هر كدام به شكلى آسمان را 

روانداز و زمين را زيرانداز خود كرده اند. 
امسال اوضاع كار و كاســبى حتى براى بازاريان اطراف حرم هم كساد 
اســت. بحث افت ارزش ريال نيست. حجاج ديگر كشورها هم زياد توى 
مغازه ها ديده نمى شــوند. با چندتايى شــان صحبت كردم. مى گفتند 
قيمت ها باالســت. از ماشــين هايى هم كه در عمره مجانــى زائران را 
از اطــراف هتل ها و حرم بــه مراكز تجارى مى بردند، خبرى نيســت. 
فروشنده ها التماس مى كنند تا مشترى داخل مغازه شان برود؛ مغازه هاى 
بزرگ بــا كلى زرق و برق كه همه چيز دارند جز خريدار. يكى ديگر از 
مواردى كه در اين چند روز در مدينه مشهود بود، ترافيك روان و رعايت 
كامل حق تقدم با حجاج، اســت. ماشين ها از هر نوع و اندازه اى توقف 
كامل مى كنند تا حجاج رد شــوند. خبرى از بوق زدن نيست و شهر با 
اين حجم از مسافر كامًال آرام است. ساك هايمان را ديشب تحويل داديم 
كه زودتر از خودمان بروند مكه. وســايل احرام را گذاشتيم توى ساك 
دســتى. چهارشنبه بعدازظهر لحظه وداع ما با مدينه است. فقط مدينه 
آمده هــا مى دانند كه خداحافظى از مدينه چه وضع و حالى دارد. جوان 

پير كن است دل كندن از شهر رسول اهللا(ص).
مو ســفيد مى كند. داغ به دل مى گذارد و خالصه حاضرى هركار كنى 
كه آن را به تأخير بينــدازى. اگر امروز مى توانم از خداحافظى مدينه 
بنويسم، فقط به شوق ديدن بيت اهللا است وگرنه نمى شد از زير سايه 
رســول اهللا كه عجيب توى اين شهر حس مى شــود، جدا شد. معلوم 
نيســت دوباره اين شــهر را مى بينم يا نه؟ اما چــه بيايم و چه نيايم 
فرقــى نمى كند. مگر نــه اينكه حجة اهللا قرآن ناطق اســت و در آن 
آمده: «و تؤدوا االمانات الى اهلها»؟... باشــد كه باز بينيم، ديدار آشنا 

را... ان شاءاهللا».

اينجا درنگ جايز است / چمراِن افغانستان

روزمره  نگارى

«من در خانواده اى كه از هر جهت متوسط بودند، در 
استان «پكتياى» افغانستان به دنيا آمدم و از كودكى 
مزه تعصب را چشــيدم. ما در آنجا بزرگ شــديم و 
در مدرسه به نام «شيعه» صدايمان مى كردند و اين 

وسيله اى براى تحقير ما بود. 
ما توفيق داشتيم كه جوانى مان مصادف شد با انقالب 
اســالمى ايران چون در جايى بوديم كه بايد منحرف 
مى شديم اما با انقالب اســالمى، راهمان تغيير كرد. 
اين توفيق هم نصيبم شد كه به ايران آمدم و با جهاد 
ســازندگى، به مناطق جنگى رفتم و چون از پزشكى 
چيزهايى مى دانستم، معموالً مسئول اورژانس بودم. 
مثًال در عمليات والفجر مقدماتى كه نقطه عطفى در 
زندگى من بود، من مسئول اورژانس خط دو بودم».

ايــن  فقط بخش كوتاهى از زندگى پرفراز و نشــيب 
دكتر «ســيد محمد على شاه موســوى» بود كه از 
زبان خودش خوانديد، امــا حكايت زندگى «چمراِن 
افغانستان» بســيار پيچيده تر از آن چيزى است كه 
تصورش را بكنيد! از رها كردن دانشــكده پزشكى در 
افغانستان و پيوســتن به صف مجاهدين بگيريد، تا 
تحصيل در دانشــگاه تهران، حضور در جنگ ايران و 

عراق و سر درآوردن از زندان «گوانتانامو»!

تمام اين فراز و نشيب ها اما 12 مرداد ماه در مسجد 
امام زمان(عج) شــهر «گرديز» افغانســتان به پايان 
رســيد و «محمد على شاه» با حمله انتحارى عوامل 

داعش، به شهادت رسيد.
حــاال «محمد ســرور رجايى» نويســنده و شــاعر 
افغانســتانى كه از دوســتان نزديك شهيد على شاه 
بود با انتشــار تصويرى از مزار دوســِت شهيدش در 
اينستاگرام نوشته است: هفت روز گذشت...هر بار كه 
به افغانستان مى رفت براى كودكان زادگاهش مجلة 

باغ را مى برد.  
هربار كه بــه ايران مى آمــد برايم ســوغاتى كتاب 
مى آورد، اما آخرين بارى كه آمد ســوغاتى  اش فرق 
داشــت، آخرين بار يك شيشه عسل با مقدارى چاى 

سبز آورده بود.
گفتــم: «آقــاى دكتر، عســل را هم از افغانســتان 
آوردى؟» با همان لبخند هميشگى  اش گفت: «طعم 
شــهر زادگاهم را آوردم، عسل طبيعى گرديز است» 
اين تصوير هم آخرين ســوغات گرديز است كه طعم 

اندوه دارد. 
آرامــگاه ابدى شــهيد موســوى و 23تــن از ياران 

شهيدش. روحش شاد و يادش گرامى باد».
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