
روان شناسی کاله ایرانیان قاجار
کاله یکی از پوشــش های مهم مردم قاجاریه بــود. البته همه مردم از کاله 
یکســانی اســتفاده نمی کردند، بلکه هر فردی بنابر طبقه خاص سیاسی و 
اجتماعی خود، کاله خاصی بر سر داشت. از این رو کاله یکی از شاخصه های 

مردم و نشان دهنده طبقه ای بود که در آن قرار داشتند. 
»در ایــران هر یک از طبقات جامعه، کاله بــا عمامه خاص طبقه خود را به 
سر می گذارند، بنابراین مسافر خارجی بسادگی می تواند از نوع کاله یا جنس 
پارچه عمامه طرز فکر صاحب آن را هم حدس بزند. کاله پوست سیاه و بلند 
که نوع مرغوبــش را از بخارا می آورند، مختص کارمنــدان دولت، میرزاهای 
تحصیل کرده و شهرنشینان ثروتمند است. کاله نمدی به صنعتگران و افراد 
عادی تعلق دارد. چادرنشــینان کاله نمدی خاص خود را بر سر می گذارند و 

مالها و طالب علوم دینی از عمامه استفاده می کنند. 
در خیابان هــای قزوین هم انواع و اقســام کاله ها و عمامه ها دیده می شــود. 
ضرب المثل های زیادی نیز در زبان فارســی وجــود دارد که به کاله مربوط 
می شــود؛ مثالً »کاله انداختن« تقریباً به معنی خوشــحال شــدن اســت، 
»کالهبرداری« یعنی حقه بازی و »کاله خود را قاضی کردن« یعنی عادالنه 
قضاوت کردن و به شخصی که فهم و شعور زیادی ندارد می گویند که »کالهش 
پشم ندارد«. معموالً کاله را تا وسط پیشانی پایین می آورند و اگر کسی کاله 
را کج یا در قسمت باالی ســرش بگذارد، قصد دارد خود را شخصی گستاخ 

و بی بندوبار جلوه دهد و اگر چنین نباشد مورد مالمت قرار خواهد گرفت«.
کافه تاریخ

عصبانیت ساواک از اقدامات آیت اهلل خامنه ای 
هنگام سیل ایرانشهر

کانــال ســروش پایــگاه اطالع 
رسانی مقام معظم رهبری، برای 
نخســتین بار سندی را مبنی بر 
عصبانیت ساواک از کمک رسانی 
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای به 
سیل زدگان ایرانشــهر در دوران 

پهلوی منتشر کرد.
در بخشی از گزارش ساواک آمده 

است:
»یکی از آخوندهای تبعیدی به 
نام شیخ خامنه ای که از یکی از 
شهرســتان های ایران به جرم بر 
هم زدن نظم و امنیت و همچنین 
دادن شعارهای ضد میهن و ملی 
در شهرســتان ایرانشهر به سر 

می بــرد، به مردم شهرســتان مذکور کمک نقدی و جنســی از قبیل پتو و 
خواربار از هر رقم می نماید و کمک وی ســبب رفع گرفتاری مردم شــده و 
اهالی ایرانشــهر اظهار می دارند اگر دولت لطفی بکند و دو یا سه نفر از این 
شیخ ها و آخوندها را به شهرستان ایرانشهر تبعید کند برایشان بس است که 
به آن ها کمک بکنند تا جبران خسارتشان بشود. همچنین وسایلی که شیخ 
خامنه ای در اختیار مردم به عنوان کمک می گذارد توسط کامیون به ایرانشهر 
وارد می شود و مشخص نیست کامیون های حامل خواربار به چه طریقی و از 

طرف چه کسانی به نشانی شیخ خامنه ای فرستاده می شوند«.

کمک دانش آموز عراقی به سیل زدگان
همزمان با وقوع سیل در کشورمان، تصویر 
یــک دانش آمــوز عراقی که با شکســتن 
قلکش تمام ســرمایه اش را برای کمک به 
ســیل زدگان ایرانی فرستاده بود در فضای 
مجازی داغ شــد. ایــن دانش آموز عراقی 
در نامه ای به ایرانیان نوشــته است: »من 
»نور الزهراء« از نجف اشــرف، همه دارایی 
خودم را به کودکان ســیل زده ایرانی هدیه 

می کنم«. این نوجوان عراقی پس از شکســتن قلک خود، با نوشــتن هشتگ 
#حب_الحسین_ یجمعنا، به ایران و اسالم درود فرستاد.

مشتی ترین چایخانه دنیا
از  محمدی سرشــت  محمــد  ســید 
مستندسازان مشــهدی است که روزهای 
تعطیالتش را در مناطق ســیل زده شمال 
کشور گذرانده است. او روایت های مختلفی 
را از این روزها پســت کرده که در یکی از 
آن ها به کار متفاوت یکی از اهالی مناطق 
سیل زده اشاره می کند: اینجا مشتی ترین 
چایخانه دنیاست. آقا ادریس، مرد آق قالیی 

جلوی درِ خانه اش بساط چای رایگان برای مردم سیل زده و نیروهای بسیجی ای 
که به منطقه آمده اند، برپا کرده. وقتی از او می پرسم: »هزینه اش را چه می کنی؟« 

سفره دلش را برایمان پهن می کند. 
آقا ادریس خودش تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( است و حاال دارد 

به امدادگران امداد می کند. 
آقا ادریس ســابقه جبهه دارد. به گمانم اهل سنت است، ولی وقتی می فهمد از 

مشهد آمده ایم، بغض می کند. دلش برای حرم تنگ شده.

خنداننده های  سیاسی
حسن عابدینی با انتشار پستی در صفحه 
اینســتاگرام خــود نوشــت: »والدیمیر 
زلنسکی، بازیگر برنامه خنداننده تلویزیونی 
بدون هیچ تجربه سیاسی در نخستین دور 
انتخاب ریاست جمهوری اوکراین بیشترین 
آرا را بدســت آورد. سه ســال پیش هم 
جیمی مورالس خنداننــده تلویزیونی در 
انتخابات ریاست جمهوری گواتماال پیروز 

شد. رونالد ریگان از بازیگری سینما و دونالد ترامپ هم از مجری گری تلویزیون 
به کاخ سفید راه یافتند. مجلس های قانون گذاری دنیا نیز طی دو دهه گذشته 

شاهد پیروزی شمار زیادی از سلبریتی ها در انتخابات بوده است.
 کوتوله های سیاسی البته از دو دهه پیش به صورت معناداری زمام امور را در 

بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا بدست گرفته اند. 
ترازامی  در بریتانیا، آنگال مرکل در آلمان، امانوئل ماکرون در فرانســه میراثدار 
رهبران پرقدرتی مانند مارگارت تاچر، هلموت کهل و ژاک شــیراک شده اند. 
برخی ناکارآمدی و فساد گسترده زمامداران و سیاستمداران را علت اقبال مردم 

به سلبریتی ها می دانند.
 افرادی که گرچه از دانش حکمرانی و تجربه اجرایی بهره ای ندارند اما در موج 
سواری بر تمایالت افکار عمومی خبره اند. به هر روی  وسوسه کسب قدرت در 
سلبریتی ها و کوتوله های سیاسی هم از دیگر سو در حال نهادینه شدن است. 

وظیفه نخبگان و افکار عمومی در این شرایط چیست؟«

خواندنی ها مجازآباد

عکس گرام

کیان راد- دســت خودمان نیست؛ فضای مجازی کمی 
جوگیر بارمان آورده! عادت کرده ایم از کاه، کوه بســازیم. 
دلمــان می خواهد در فضــای ملتهب مجــازی، نفر اول 
صِف شــایعه پراکنی باشــیم. بدون ذره ای تأمل دستمان 
را می گذاریم روی دکمه »فــوروارد« و بی محابا دروغ های 
مجازی و تحلیل های آبکی برخی از رســانه های آن طرف 
آبی را برای اطرافیانمان می فرستیم. ُکنتور که نمی اندازد! 
می گوییم سپاه برای نجات پادگانش، آب را به طرف دروازه 
قرآن هدایت کرده و خون تک تک کشته شــدگان سیل 
شیراز زیر سر فرماندهان سپاه است! شاید هم گفتیم »ناسا« 
و آمریکا مدت ها پیش، وقوع ســیل در ایران را پیش بینی 
کرده بودند و به مسئوالن ما هشدار داده بودند، اما مسئوالن 
ما به حرف های آمریکای دلسوز و خیرخواه گوش نداده اند! 

  َجوزده های مجازی
جوزدگی و هیجانی شدن انگار از مدت ها پیش تبدیل به 
یکی از خصلت های اهالی فضای مجازی شده است. در پس 
تمام بحران های محیط زیستی، اقتصادی، سیاسی و... که 
هر از چند گاهی گریبان کشــورمان را می گیرد، ما اهالی 
جوزده فضای مجازی که هنوز نحوه استفاده از این فضا را 
یاد نگرفته ایم، خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی 
می کنیم و در چشم برهم زدنی تبدیل به ابزاری می شویم 
کــه کارش پمپاژ ناامیدی در جامعه و انتشــار شــایعه و 

دروغ های بی سر و ته در فضای مجازی است.
هنوز شایعه های بی سر و ته ای را که در پس زلزله کرمانشاه 
در فضای مجازی منتشــر می شــد فرامــوش نکرده ایم. 
از آزمایش های هســته ای ســپاه در اعماق زمین بگیر تا 

کشته سازی چند هزار نفری!
همین اتفاق اما در ابعاد بزرگ تر و با اهداف مختلف سیاسی 
و غیرسیاسی، نعل به نعل در ماجرای سیل اخیر هم تکرار 
شد. اتفاقی که تنها نتیجه اش اختالل در روند امدادرسانی و 

افزایش خسارت به سیل زدگان بود.

  سیل و سپاه
با وجود هشــدارهای هواشناسی و تخریب چندین روستا 
در شمال کشــور، تا پیش از سیل شیراز هیچ کس وقوع 
ســیل را جدی نمی گرفت. چند ساعت پس از وقوع سیل 
در شیراز اما شایعات و دروغ های بی سر و ته، با سرعت نور 
در فضای مجازی منتشر شد. در کنار کانال ها و صفحه های 
مجازی که برای جذب مخاطب هر دروغی را به عنوان خبِر 
دست اول منتشر می کردند، رسانه های آن طرفی هم شروع 

به ماهیگیری از آب گل آلود کردند. برخی از این رســانه ها 
مدعی شدند ســپاه برای جلوگیری از ورود آب به یکی از 
پادگان هایش، آب را به طــرف دروازه قرآن منحرف کرده 
درحالی که تا شــعاع چند کیلومتــری دروازه قرآن اصاًل 
پادگانی وجود ندارد و طبق اعالم خبرگزاری ها، آب به دلیل 
ســاخت و سازهای غیراصولی شهرداری و الیروبی نکردن 
کانال های انتقال آب، به سمت دروازه قرآن منحرف شده 

است!

  خانه به دوشان
پس از ســپاه نوبت به کمیته امــداد، هالل احمر، ارتش و 
گروه های جهادی رســید! رســانه های آن طرف آبی تمام 
تالششان را برای وارونه جلوه دادن خدمات این نهادها در 
مناطق سیل زده به کار بسته بودند و به هیچ وجه در زمینه 
اختالف افکنی در میان این نهادها کوتاهی نمی کردند. از 
انتشــار شــایعات مختلف درباره درگیری کمیته امداد و 
هالل احمر بر سر کمک های مردمی بگیر تا دعوای سپاه و 
ارتش برای مدیریت بحران در مناطق سیل زده! رسانه های 
آن طرف آبی حتی به مردمی ترین گروه های امداد رسانی 
یعنــی »گروه های جهادی« هم رحم نکردند و با انتشــار 
فیلمی از ســینه زنی یک گروه جهادی، حمالت مجازی 
شان به این گروه های مردمی را آغاز کردند.ماجرا اما از این 
قرار بوده که اعضای این گروه جهادی برای رفع خستگی و 
روحیه دادن به سایر امدادگران، درحالی که تا زانو توی آب 
بودند با خواندن شعر »ما خانه به دوشان غم سیالب نداریم« 
شروع به سینه زنی می کنند و ضدانقالب هم همین شعر 
را بهانه می کند تا به گروه های جهادی حمله کند. یکی از 
کاربران در این باره نوشــته است: »این خانه به دوشان غم 
سیالب ندارند چون زندگی شان وقف خدمت به مردم شده 
است. اگر ضدانقالب از حاکمیت و نهادهای مذهبی کشور 
کینه دارد چرا عقده اش را ســر جوانان فلک زده ای خالی 
می کند که از تعطیالتشان زده اند و برای خدمت رسانی به 
مردم تا کمر توی گل و الی فرو رفته اند؟ جرم این جوانان 

البد ظاهر مذهبی، نوحه خوانی و سینه زنی است!«

  دایه مهربان تر از مادر
پس از تخریب نهاد های وطنی، پروژه تطهیر و مظلوم نمایی 
غرب آغاز شد! استارت این پروژه هم با شایعه هشدار آمریکا 
و ناسا به ایران زده شد. پس از آن هم وزارت خارجه آمریکا 
با انتشار بیانیه ای حکومت ایران را مقصر اصلی وقوع سیل 
در ایران معرفی کرد و برای کمک رســانی به سیل زدگان 

اعالم آمادگی کرد! این بیانیه در شــرایطی صادر شد که 
صلیب سرخ پیش از این اعالم کرده بود به دلیل تحریم های 
آمریکا، امکان امدادرسانی به سیل زدگان ایران وجود ندارد.

فؤاد ایزدی، عضو هیئت علمی دانشــکده مطالعات جهان 
با انتشــار گزارش واشنگتن پســت در توییترش نوشت: 
»گزارش هفته پیش واشنگتن پست درباره وضعیت اسفبار 
مردم پورتوریکو ۱۸ ماه بعد از توفانی که منجر به کشــته 
شــدن ۲۹۷۵ نفر از اتباع آمریکا در این منطقه شد: بنابر 
این گزارش ۱.3 میلیون نفر هنوز نیازمند کمک های غذایی 
هســتند و دولت آمریکا حاضر نیست این نیازها را تأمین 
کند«.کاربری هم در این باره نوشت: »وقاحت آمریکایی که 
می گن اینه: کشور خودش را ماهی یک بار آب بر می داره، 
اآلن هم دو هفته است پنج تا از ایالت های بزرگش درگیر 
ســیل هستند، از آن طرف با تحریم هایش سبب از دست 
رفتن جان بســیاری از ایرانیان شده، بعد میگه سیل ایران 
یک بار دیگر سوءمدیریت رژیم ایران در امور شهرسازی و 
آمادگی در شــرایط اضطراری را به نمایش گذاشت و برای 

کمک رسانی اعالم آمادگی می کند!«

  نگرانیم ...
در میــان موج ســواری جریان هــای ضدانقــالب روی 
خانه های ویران شــده و تســویه حســاب های سیاسی، 
امــا خدمتگزاران واقعــی گمنام ماندند. کســانی که قید 
تعطیــالت و خوشــگذرانی های عیــد را زدند تــا در غم 
هموطنان ســیل زده  شان شریک شــوند. کسانی که مثل 
بسیاری از جریان های سیاسی و اهالی فضای مجازی انگشت 
اتهام به ســوی رقیبان نگرفتند و بــه جای غرولند کردن، 
آستین هایشــان باال زده و وارد گود شــدند. نهادهایی که 
وظیفه ای در قبال سیل و خرابی های ناشی از آن نداشتند، اما 
اجازه ندادند هموطنانشان در مواجهه با مشکالت تنها بمانند.

ده ها روستا که به طور کامل تخریب شده اند، سرمایه هایی 
که یکشبه از بین رفته اند و خانه هایی که چیزی جز ویرانه از 
آن ها باقی نمانده اما حکایت دیگری دارد. گروه های جهادی 
و انقالبی شاید بتوانند جان مردم را نجات دهند یا آوارگان را 
به طور موقت اسکان دهند، جبران خسارات ناشی از سیل 
اما کارِ این گروه ها نیســت. بی خیالی برخی از مسئوالن، 
وعده های توخالی و خسارات وحشتناک سیل همه مان را 
نگران می کند که خدایی نکرده سرنوشت سیل زدگان شبیه 
سرنوشت برخی از زلزله زدگان کرمانشاه نشود که با گذشت 
بیش از یک سال از آن حادثه دلخراش همچنان در چادر 

و کانکس آواره اند.
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بریده روایت هایی از روزهای سخت نوروز 98
 البه الی آدم هایی که مرد زمان های دشواری  اند

قهرمان های روزهای سخت

مروری بر تأثیرگذارترین رخدادهای هنر انقالب در سال 97

 گام دوم هـنر 
برای تمدن سازی

12
ورزش

شفر به در خروج نزدیک می شود

 استقالل میان سیِل
 انتقادات و اختالفات

گفت و گوی قدس با پروفسور بونو، اسالم شناس فرانسوی و شاگرد استاد سید جالل الدین آشتیانی

کوربن، آشتیانی را مالصدرای زنده می دانست

 از همان روزهای ابتدایی ســال نو بود که خبرهای ســیل کم  کم راه  پایشان 
به رسانه ها باز شد؛ خبرهای ضد و نقیضی که از آق  قال شروع و به گمیشان و 
شیراز و پلدختر و خوزستان هم رسید. طبق همیشه هم، همراه خبر رسیدن 
ســیل به هر منطقه، شایعات نبود نیروهای امدادی و کمک های دولتی یکی 
پس از دیگری مخابره می شــد؛ خبرهایی که خوراک رسانه های مجازی بود 
برای کسانی که کمکشان در سیل و زلزله خالصه می  شود به الیک و کامنت 
و فحش های مجازی و حقیقی. ورق این اتفاقات اما زمانی برگشــت که پای 
گروه های جهادی به منطقه باز شد؛ گروه های خودجوشی که بدون هیچ کمک 
دولتی خودشان را به مناطق سیل زده می  رساندند تا گرهی هر چند کوچک 
از کار مردم باز کنند. به مرور هم کم  کم گزارش های امید بخش این گروه ها 
به تلگرام و اینستاگرام رسید تا در روزهای آخر تعطیالت 

شبکه های اجتماعی را مال خود کند...

پیکر زنده یاد »جمشید مشایخی« امروز تشییع می شود

 وداع با کمال  الملک
 سینمای ایران

15

16
ایستگاه

 از زندگی قدیمی ترین 
روزنامه فروش ایران و جهان چه می دانید؟

ابرام اطالعاتی!
امــروز را نمی دانیم اما »محمد ابراهیم رنجبــر امیری« تا همین چند روز قبل و 
پیش از اینکه در »کرج« همســفر فرشته مرگ شود، قدیمی ترین روزنامه فروش 
جهان و پیرترین فعال رسانه ای به حساب می آمد. پیِر روزنامه فروش ها، چند سال 

روزنامــه پیش نامش به کتاب »گینس« راه پیدا کرد، اما سابقه ۷۷ ساله 
فروشــی و ثبت رکورد جهانــی، پایان فعالیت های 

»رنجبــر امیری« نبــود. او حتی در آســتانه ۹0 
 ســالگی نیز دوســت داشت ســال های رکورد 
دســت نیافتنیش را افزایش دهــد و خاطرات 

نگفته اش را کتاب کند. قسمت اما این 
بود که کمی مانده به ۱00 سالگی 
با ۸۱ سال سابقه و سروکار داشتن 
با روزنامه هــا، نامش در دفتر مرگ 
نیز ثبت شود.نام و سابقه روزنامه 
فروشی اش اگر چه در »گینس« 
ثبت شــده، اما ماجرای زندگی و 

فعالیت های »محمد ابراهیم« ...

نگاهی به حواشی و شایعات سیل اخیر کشورمان در فضای مجازی

، موج سواران و جو زده  ها  جهادی ها
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مردم

روایت

 آخرین خواسته »سید سقا«
 از مردمی که عمری سیرابشان کرده بود
برایم بلند صلوات بفرستید 

»بگویید مردم، به حرمت یک عمر سقایی، در تشییع جنازه ام بلند صلوات 
بفرســتند«. این آخرین خواســته مردی بود که عمری با کوزه و پیاله 

فلزی اش، آدم های تشنه  لب را سیراب کرده بود. 
کسی »ســید فضل  اهلل محمدی« را به نام شناسنامه ایش نمی  شناخت. 
»سید ســقا« لقبی بود که مردم به او داده بودند؛ پیرمردی که در همه 
راهپیمایی ها، مراسم و نمازهای جمعه، با کوزه ای سفالی و پیاله ای برنجی 

می چرخید و به مردم آب می  داد. 
ســید سقا، پیرمرد 81 ساله، در همه ســال های دو، سه دهه اخیر انگار 
جزئی از مناسک مراسم انقالبی بود. او خودش را »بسیجی قبل از انقالب« 

می  دانست. 
داستان زندگی او، داستان زندگی یکی از عاشقان انقالب اسالمی است؛ 
عشاقی که بی هیچ چشمداشتی، دار و ندارشان را پای عشقشان گذاشتند. 
عشق سید سقا به انقالب اسالمی، از آن عشق های ناب قدیمی بود؛ از آن 

عشق هایی که حاال دیگر در این روز و روزگار دارد کیمیا می  شود. 
 من بســیجی قبل از انقالب هستم. ممکن است مردم با شنیدن این 
حرف بخندند و بگویند قبل از انقالب که بسیجی نداشتیم. اما فعالیت های 
ما از نجف شروع شد. همان زمانی که آقا از نجف می  آمد، ما از این شهر 
به آن شهر اطالعیه و اعالمیه می  رساندیم و می آوردیم تا سرانجام انقالب 
شــد. به دلیل همین فعالیت های انقالبی است که می  گویم من بسیجی 
قبل از انقالب هســتم. همان اول انقالب هم، همه ملت بسیجی بودند و 
من در کمیته بودم. با یک ماشــین پیکان وارد کمیته شدم. ماشینم در 
اختیار همه بود. برای اینکه کارهای کمیته خوب پیش برود ماشین را در 

اختیارشان می گذاشتم.
  جبهه که پیش آمد دیدم من را به جبهه نمی  فرســتند و می گویند 
آن هایی که معدلشان خوب است به جبهه می فرستند. قد من نسبت به 

بچه های بسیجی کمی بلندتر بود ولی کوچک همه شان بودم.
 آن ها بزرگ منش بودند. یکی از دوستان که من را خیلی دوست داشت 
گفت: آقا سید اگر می  خواهی به جبهه بروی باید از کمیته تسویه حساب 
بگیری و بروی ســمت ســپاه پاسداران. از آنجا شــما را زودتر به جبهه 
می فرستند. من هم که عشق جبهه را داشتم رفتم و همین کار را کردم. 
طولی نکشید که اجازه دادند من هم اعزام بشوم. برنامه ها را ردیف کردم و 
دیدم من را فرستادند میدان رسالت، پایگاه شهید بهشتی و از آنجا من به 
جبهه اعزام شدم. آن موقع شعارم این بود: »پیش به سوی حرم حسینی 

لبیک یا خمینی«.
  زن و بچه و خانه و زندگی را پشت سر انداختم و در جبهه ماندم. طولی 
نکشید تا عملیات کربالی 4 و کربالی 5 انجام شد و من در هر دو عملیات 
حضور داشتم. قبل از عملیات رفتم در مسجد امام حسین)ع( و دو رکعت 
نماز حاجت خواندم و راز و نیاز کردم و با اخالص گفتم: »خدا این مسجد 
به نام دوست توست. من می  دانم اینجا به نام امام حسین)ع( توست. دلم 
می خواهد در این عملیات شرکت کنم و گرد و خاک رزمندگان اسالم بر 
سر و صورت من بنشیند و برگردم میان خانواده. اگر همه چیز خوب باشد 
یک ولیمه هم می دهم«. ما ماندیم و این دوعملیات پشــت سر هم. دور 
و برم خمپاره زیاد خورد اما مصلحت خدا بود یا نفهمی خودم که از خدا 
خواستم صحیح و سالم برگردم، به همین دلیل دیگر چیزی به من اصابت 
نکرد و بعد از عملیات کربالی 5 هم برگشتم. آن سال سرمای سختی بود 
که یادم هست بزرگان خوزستان گفته بودند امسال سرمایی می شود که 
استخوان را ســیاه می  کند. اما خدا توفیق داد که در همان سرما حضور 
داشته باشیم. وقتی برگشتم خانه داماد و عروس و فامیل همه جمع شده 

بودند. گفتم خدایا این سفره همان ولیمه ای است که نیت کرده بودم.
 من عاشــق شــهدای انقالب اسالمی هســتم برای اینکه با چشمم 
کارهایشان را دیده ام. پدر »رضا شریفی« یکی از همرزم هایم همسفر مکه 
ما بود. به رضا می  گفتیم: تو خدمت سربازی ات را رفته ای دیگر چه نیازی 
به جبهه هست؟ آرزوی پدر و مادر است که بعد از خدمت سربازی، دامادی 
فرزندش را ببیند. اما رضا می  گفت: سید! من تا در عملیات شرکت نکنم 
ازدواج نمی  کنم. می خواست داوطلبانه در عملیات حضور داشته باشد. او 
در کربالی 4 شهید شد. آن موقع تلفن زیاد کاربرد نداشت. نامه  آمده بود 
که: »سید فضل اهلل مواظب پسر من باش«. کربالی 5 آبی- خاکی بود. به 
من مأموریت دادند برو تهران ظروف 20 و 10 لیتری پالستیکی بیاور که 

خیلی الزم داریم. من رفتم و تهیه کردم. 
تهران بودم کــه در یک مجلس، خیابان گرگان فاتحه و ختم بود. رفتم 
داخل مسجد اراکی ها. آنجا بودم که پشت بلندگو اعالم کردند: فردا تشییع 

جنازه رضا شریفی. در نبود من شهید شده بود. 
 من در لباس سقایی وقف شده ام. در زمان جنگ، محلمان در میدان 
امام حســین)ع( بوده و هنوز هم هست. اگر شما االن به محل ما بیایید 
و بپرســید منزل حاج آقای محمدی کجاست هیچ کس نمی  تواند شما 
را راهنمایی کند. ولی اگر یک کالم بگویید منزل ســید سقا کجاست؟ 

مستقیم شما را به در خانه ما می  آورند.
  ایام سال تحویل و در روزگار بهار طبیعت با سید علی اکبر ابوترابی، 
سید آزادگان به خانه شــهدا می  رفتیم. ابوترابی هرکجا می رفت، چهار، 
پنــج آزاده همراهش بودند. این آزاده ها وقتی در والیت خودشــان غم 

دنیا روی دلشــان می  آمد، می  آمدند پیش حاج 
آقا چند روزی پیش او می ماندند و دلشــان 

آرام می شد و می  رفتند. این بود که حاج 
علی  اکبر، همیشه میهمان داشت. خانه 
ما هم رفت و آمد داشــت. خانه من را از 
خودش می  دانســت. خانواده ایشان هم 

من را می  شناسند. 
   

نماز میت بر پیکر ســید سقا 
را حاج  آقــا ابوترابی، اخوی 

حاج علی  اکبر، پنجشنبه 
گذشته، اقامه کرد. سید 
ســقا که در سفری به 
همرزمانــش  دیــدار 
رفته بود، دربرگشت 
و  کــرد  تصــادف 
در  روزی  چنــد 
کمــا مانــد؛ تــا 
سرانجام در آستانه 
حضرت  مبعــث 
رســول)ص( بــه 
مــوالی  زیــارت 

شهیدش شتافت. 

»روح اهلل رجایی« این روزها چند پست کوتاه اما متفاوت درباره 
ســیل آق  قال گذاشــت. او جایی از صفحه اش اشاره ای نکرده، 
ولی از روی لباســی که به تن دارد، به نظر می  رسد از داوطلبان 
جمعیت هالل احمر در آن منطقه باشد. با او ارتباط گرفتیم تا 
چیزی برایمان بنویسد، ولی گویا شلوغی این روزها اجازه نوشتن 
متنــی هر چند کوتاه را به او نداد. بــرای همین هم دو روایت 
از نوشته های او را از اینستاگرامش گزینش کرده ایم؛ دو روایت 

متفاوت از رفاقت های روزهای سخت.

به حق حضرت زهرا)س(

در آق  قال وقتی بیشتر مغازه ها بسته و مردم در کمپ بودند، این 
کتاب  فروشــی باز بود و صاحبش با سختی کتاب ها را جابه جا 
می  کرد. مدام می  گفت: »وای کتاب ها، حیف از کتاب ها...« گفتم: 

»خدا بزرگه، درست می شه...«
گفت: »دلم برای کتاب ها می  ســوزه. حیفه. می ترسم تا آب رو 

جمع کنن، نم بکشن...«.
کمــی حرف زدیم و موقع خداحافظی از روی عادت گفتم: »به 

حق حضرت زهرا)س( کتاب هایت سالم می مانند...«.
بعد یادم آمد اهل سنت است. نگاهش کردم و خواستم چیزی 

بگویم. تندی گفت: »خوب گفتی، خوب دعایی کردی«.
یک عطر هدیه داد و گفت: »ممنونم برادر«.

سیل این رفاقت را نمی  برد

در خیابان هــای آق  قــال، توی آبــی که گند زده بــود به زار و 
زندگی  شان، می دویدند و بلند بلند می خندیدند و کیفور بودند.

گفتم البد بچگی و نوجوانی نمی  گذارد بفهمند چه بالیی سرشان 

آمده و هر چه رنج است سهم پدر و مادرشان است.
گفتم: »ناراحت نیستی چرا؟«

گفت: »سیل بیچاره مان کرده، ولی دوستش دارم. ما دو تا با هم 
قهر بودیم، ســیل که آمد آشتی کردیم. به خاطر سیل آشتی 
کردیم. االن ســیل دنیا را ببرد، رفاقت ما را نمی  برد«. سختی 

مردم ما را به هم نزدیک تر می  کند.
#سیل #تحریم

پزشک هایی که گل کاشتند
 

روزهای اول انتشــار خبر ســیل بود که گروهی از دانشجویان 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد خودشان را به گمیشان رساندند و 
شــروع کردند به کارهای امــدادی و رســاندن دارو به مردم. 
گزارش هــای ایــن گــروه بیشــتر در صفحــه اینســتاگرام 
)hajifallah1364( که متعلق به روحانی جمع بود، منتشر 
می  شــد. اســتوری های این صفحه در ایام تعطیالت پر بود از 
پزشک  های جوانی که با یک بغل دارو تا کمر توی آب رفته بودند 
تا خودشان را به درِ خانه بیمارهای گمیشانی برسانند. در میان 
این جمع اما یک خبر بیشــتر از بقیه صدا کرد؛ خبر به تأخیر 
انداختن مراسم عقد توسط خانم پزشکی از اعضای این گروه که 
تا روزها در شبکه های اجتماعی دست به دست شد. در این میان 
شاید توییت سید ناصر نعمتی، مدیر خبرگزاری فارس خراسان 
رضوی درباره این خبر بیش از همه دست به دست شد. بعد هم 
خود اعضای گروه خبر ماجرا را در یکی از پست های حاج محمد 
فالح، روحانی گروه منتشــر کردند. بعد هم خبرگزاری فارس 
گزارشی را درباره این گروه و ماجرای این خانم دکتر منتشر کرد 

که آن را در ادامه می  خوانید.

پزشک مشهدی عقد خود را برای حضور 
در مناطق سیل  زده به  تأخیر انداخت!

یک بانوی پزشک مشهدی که به  همراه گروه جهادی از مشهد 
به مناطق ســیل زده اعزام شده بود، مراسم عقد خود را که قرار 
بود در 12 فروردین امســال برگزار شود، برای حضور بیشتر در 

مناطق سیل  زده به  تأخیر انداخت.
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، گروه جهادی ۳2 نفره ای 
شامل پزشکان و مبلغان روحانی از 8 تا 1۳ فروردین امسال به  
مناطق سیل زده گمیشان اعزام شده بودند که بانوی پزشک 2۳ 
ساله برای همراهی بیشتر با جهادگران و کمک به  سیل زدگان 

تاریخ مراسم عقد خود را تغییر داد.

سابقه جهادگری، از سرپل ذهاب تا گمیشان
این بانوی پزشــک در گفت  وگو با خبرنگار فارس در مشــهد 
گفت: من قبل از اعزام به  مناطق ســیل  زده شــهر گمیشان 
سابقه اردوی جهادی در نواحی زلزله  زده سرپل  ذهاب را هم 
داشــتم و با انگیزه مضاعف تصمیم به  شــرکت در این اردو 
گرفتم.، مراسم عقدم را عقب انداختم تا رسالت پزشکی خود 

را به  سرانجام برسانم.
وی که نخواســت در این گفت وگو نامی از او برده شود، افزود: 
برنامه ریزی مراسم عقد من قبل از اعزام به اردو انجام و مقدمات 
آن تدارک دیده شده بود و تصمیم داشتم بعد از سه روز خدمت 
در کنار گروه جهادی برای برگزاری مراسمم به  مشهد برگردم، 
اما با توجه به  شرایط مردم گمیشان و نیاز به کمک های پزشکی 
آن ها با هماهنگی خانواده و  بخصوص همســرم قرار بر این شد 
که مجلس عقدم را دو هفته به تأخیر انداخته تا رسالت پزشکی 

خود را به  درستی به  سرانجام برسانم. 

برای دیده  شدن نیامدیم 
این بانوی پزشک جهادگر تأکید کرد: هیچ کدام از اعضای گروه 
جهــادی با انگیزه مادی و به قصد دیده  شــدن به این مناطق 
نیامدیم و خدمت به هموطنان و نیازی که حس شــد، افراد را 
در هــر حرفه و تخصصی در قالب گروه جهادی به این مناطق 

فرستاده است. 
وی در مورد محدودیت تجهیزات پزشــکی در گمیشان نیز 
تصریح کرد: با توجه به  شرایط به وجود آمده ناشی از سیل 
در این شــهر در خدمات پزشکی مانند سونوگرافی به  دلیل 
محدودیت تجهیزات دچار مشــکل هستیم و انتظار می  رود 
نهادهای توانمند، وســایل پزشــکی مجهز را به این مناطق 
رســانده تا خدمت  رسانی درســتی به  مردم سیل  زده انجام  

شود. 

با وجود اصرار گروه جهادی بانوی پزشک مشهدی تصمیم 
به  ماندن گرفت 

روحانی این گروه جهــادی نیز در ادامه به خبرنگار ما گفت: 
هرکســی که از حادثه ســیل پیش  آمده با خبر شده ممکن 
است سعی کرده باشد با همدردی رسانه ای، کمک های نقدی 
و غیرنقدی و حضور و خدمت  رسانی در منطقه به  هموطنان 
خــود کمک کند. گروه جهادی ما نیز با احســاس وظیفه و 

تکلیف به این منطقه سیل زده اعزام شدیم. 
حجت االسالم محمد فالح در خصوص عقب  انداختن مراسم 
عقد یکی از بانوان پزشک همراه این گروه جهادی تشریح کرد: 
برای من و دیگر مجموعه گروه مسئله تعجب  برانگیزی بود. آن 
هم وقتی که از این موضوع اطالع داشتیم و مقدمات برگشتن 

بانوی نوعروس پزشک را فراهم کرده بودیم. 
این روحانی جهادگر ادامه داد: هیچ  کس اصراری به  پزشــک 
جهادگر برای عقب  انداختن مراسم عقد خود نداشت و با وجود 
اصرار ما خود او تصمیم به ماندن گرفت تا بتواند بیشتر خدمت 

کند. 
فالح تصریح کرد: با اینکه خودم ســابقه شــرکت در اردوی 
جهادی دارم اما در مقابل تصمیم این پزشک احساس حقارت 
کردم. چرا که وی حاضر شد یک اتفاق مهم زندگی خود را به 
 تأخیر انداخته تا بتواند زمان بیشتری در خدمت به هموطنان 

سیل  زده خود سپری کند.

ماه  عسلی که در گمیشان گذشت
 

عالوه بر خبر این پزشک خانم، زن و شوهر دیگری هم در بین 
پزشکان مشهدی بودند که تصمیم گرفته بودند ماه عسل خود را 
در مناطق سیل زده بگذرانند. مدیر فارس خراسان رضوی توییتی 
هم درباره این زوج جوان منتشــر کرد که در این روزها یکی از 

خبرهای امید بخش از قهرمان های مردمی نوروز 98 بود. 

کمک عموغالم به سیل  زده ها
 

ماجرای کمک لواشک  فروش سبزواری به سیل  زدگان هم از آن 
خبرهایی بود که در بسیاری از رسانه های مجازی دست به دست 
شد. شروع این ماجرا اما از صفحه اینستاگرام »نگار کرامتی« بود 
که این روزها را در یکی از پایگاه های هالل احمر در سبزوار گذراند. 
از او خواســتیم تا گپی با »عموغالم« بزند و روایت او را برایمان 
بفرستد. روایت نگار کرامتی درباره این ماجرا را در ادامه می  خوانید:

غالم سلیمانی 85 ساله است و اصالتاً اهل سبزوار. او را این روزها 
در پارک زائر سبزوار مشغول فروختن لواشک و آلوچه می بینیم. 
آنچنان که می  گوید پنج فرزند دارد و همه  شان را به خانه بخت 
فرستاده تا امروز تنها خودش بماند و همسرش که او هم همچون 
خودش پا به سن گذاشته است. عمو غالم را هر روز می بینیم. او 
از 20 ســالگی تا امروز زندگی اش را با همین کار گذرانده است؛ 
به فروختن لواشک  و آلو و آلوچه و خشکبار به مردم. او می  گوید: 
»زمانی که کودک بودم، مادرم لواشک ها را آماده می  کرد. حاال هم 

همسرم درست می  کند«.
در یکــی از روزهای تعطیالت عموغالم آمد و درآمد یک روزش 
را به صندوق انداخت. می  گفت: »در اخبار گفتند که در شــمال 
کشور سیل آمده است. دیدم من که نمی توانم به هموطنان سیل  
زده ام کمکی بکنم. برای همین تصمیم گرفتم بیایم اینجا و درآمد 
یک روزم را بدهم. البته کاش توان مالی بیشتری داشتم تا بیشتر 
کمک می  کــردم«.کاری از ما برای عموغــالم برنمی  آمد. تنها 
توانستیم پولی جمع کنیم و لواشک هایی که برای یک روز آورده  
بود، بخریم. او اما آرزو داشت تا روزی بتواند کربال و سامرا را ببیند. 
او می  گفت: چند ســال پیش خواب دیدم مشــغول زیارت امام 

حسن عسکری)ع( هستم، ولی هنوز آرزویم تعبیر نشده است. 
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بریده روایت هایی از روزهای سخت نوروز 98، البه الی آدم هایی که مرد زمان های دشواری  اند

قهرمان های روزهای سخت
 مردم / آرمان اورنگ    از همان روزهای ابتدایی سال نو بود که خبرهای سیل کم  کم راه  پایشان به رسانه ها باز شد؛ 
خبرهای ضد و نقیضی که از آق  قال شروع و به گمیشان و شیراز و پلدختر و خوزستان هم رسید. طبق همیشه هم، همراه 
خبر رسیدن سیل به هر منطقه، شایعات نبود نیروهای امدادی و کمک های دولتی یکی پس از دیگری مخابره می شد؛ 
خبرهایی که خوراک رسانه های مجازی بود برای کسانی که کمکشان در سیل و زلزله خالصه می  شود به الیک و کامنت 
و فحش های مجازی و حقیقی. ورق این اتفاقات اما زمانی برگشت که پای گروه های جهادی به منطقه باز شد؛ گروه های 
خودجوشی که بدون هیچ کمک دولتی خودشان را به مناطق سیل زده می  رساندند تا گرهی هر چند کوچک از کار مردم 
باز کنند. به مرور هم کم  کم گزارش های امید بخش این گروه ها به تلگرام و اینستاگرام رسید تا در روزهای آخر تعطیالت 
شبکه های اجتماعی را مال خود کند. آنچه در ادامه می آید روایت برخی از این قهرمان های تعطیالت امسال است.

روایت متفاوت عکاس شیرازی از سیل 
ختم به خیر

تصاویر متعددی از جاری شــدن سیل در استان های 
مختلف در این روزها منتشر شد. در این میان اما شاید 
گزارش تصویری »امین فائزی« روایت متفاوت  تری از 
بقیه تصاویر داشت. او به میان محالت شیراز رفته بود و 
مناطق پاکسازی شده را با چند روز قبلش مقایسه کرده 

بود. برخی از این تصاویر را در ادامه می  بینید.
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گزیده ای از یادداشت حجت االسالم دکتر محسن الویری که 
به بهانه سیل اخیر در کانال شخصی وی منتشر شده است  

به رود اندرون، خانه عاقل نسازد
در این دنیا که در زبان امیرالمؤمنین علی)ع(: َداٌر بِالَْبَلءِ َمْحُفوَفٌة؛ خانه ای است 
گرداگردش همه آســیب برای آزمودن )خطبه ۲۲۶( نمی توان انتظار داشت 
که از گزندها به دور باشــیم، اما می توان چشم داشت که خود را در برابر آن 
رها نکنیم. سیل حیرت انگیز اخیر و اخبار ناگواری که هر ساعت از رسانه ها به 
گوش یا چشم می رسید و دل را می خلید و از هول آن هوش از سر می پرید 
رنگ سبز بهار را به سیاهی کشاند.گمان نمی رود کسی بر این باور نباشد که 
در چنین هنگامه ای، به دنبال مقصر گشــتن جز از سوی آنان که بر مسند 
قضا نشســته اند روا نیست و نوعی فرافکنی به شمار می رود؛ ولی شاید جای 
این پرسش همین جا باشد که سهم هر یک از ما در پدید آمدن این شرایط و 
برطرف شدن آن چیست؟ یعنی به جای فرافکنی و پرسش را متوجه دیگران 
کردن سزاوار است این پرسش را از خود داشته باشیم که آیا به راستی ما هم 

سهمی در این وضعیت پدید آمده نداریم؟
به عنوان کسی که لباس طلبگی بر تن دارد، نمی توانم سهم خود و هم سلکان 
خود را در این شــرایط نادیده بگیرم. تبلیغ دینی هنوز و بویژه در شهرهای 
کوچک و روستاها، سهمی مؤثرتر از رسانه های جدید در شکل دادن به افکار 
عمومی و ســاخت فرهنگ عمومی مردم دارد. در یک جامعه دینی، اصلح 
فرهنگ زیســت اجتماعی مردم می تواند یک مسئله مهم برای تبلیغ دینی 
که مهم ترین دستاورد آن باید در سازگار و همسو ساختن رفتارهای مردم با 
رهنمودهای دینی جلوه کند، به شمار  رود:اصلح فرهنگ مردم در مواجهه با 
طبیعت، اصلح فرهنگ مردم برای جدی گرفتن هشدارهای ایمنی و اصلح 
فرهنگ مردم برای فراموش نکردن این بیت پروین: »به رود اندرون، خانه عاقل 

نسازد/ که ویران کند سیل آن خانمان را«.
و اکنون این پرســش جدی را می توان مطرح ساخت که این مسائل تا چه 
اندازه مورد توجه نظام تبلیغ دینی ماست؟ اگر به عنوان نمونه اصلح فرهنگ 
رانندگی مردم و اصلح فرهنگ مردم برای جدی گرفتن هشدارهای ایمنی 
مدتی در کانون مباحث تبلیغی کشور قرار گیرد، آیا این احتمال وجود ندارد 
که فرهنگ عمومی در این زمینه دست کم اندکی بهتر شود؟ این پیشنهاد 
پیشتر هم به برخی دست اندرکاران تبلیغ دینی تقدیم شده است که مبلغان 
در فرصت های تبلیغی به این دست مسائل اهتمام بیشتری بورزند، اما نمی دانم 
در بازار آهنگران هستیم که صدا به صدا نمی رسد؟ یا در شهر خاموشان که 
کسی نیست صدایی بشنود؟ یا این ناله ها از زبان امثال ما ارزش شنیدن ندارد؟ 
کم توجهی و بی مهری ساختارها و سازمان ها به موضوعاتی از این دست، وظیفه 
فردی ما را از دوش برنمی دارد. اگر اکنون نمی توان به آیه کریمه قوموا هلل مثنی 
عمــل کرد، منعی برای عمل کردن به قومــوا هلل فرادی وجود ندارد. فرصت 

تبلیغی ماه مبارک رمضان می تواند نقطه آغاز آزمودن این تجربه باشد.

اندیشه

گفت و گوی قدس با پروفسور بونو، اسالم شناس فرانسوی و شاگرد استاد سید جالل الدین آشتیانی

کوربن، آشتیانی را مالصدرای زنده می دانست

صفحه 11    1398/1/17
آگهى آراء هيات حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد شده اسامى افرادى كه اسناد عادى يا رسمى 
آنان در هيات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شيروان رسيدگى و تاييد قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به 

فاصله 15 روز در دو نشريه آگهى هاى ثبتى (كثير االنتشار و محلى) بشرح ذيل آگهى مى گردد.
ــكونى به مساحت  ــدانگ يك باب منزل مس ــه پرونده 324-97 آقاى عبدالعلى تيل فرزند عزيزاله  در شش 1-كالس
766 متر مربع قسمتى از پالك شماره يك اصلى سه يك آب خريدارى از ذيل مالكيت رضا محمدى سه يك آب

2-كالسه پرونده 339-97  خانم اكرم بلقان آبادى فرزند محمد  در ششدانگ يك باب منزل به مساحت 3941 متر 
مربع قسمتى از پالك شماره يك اصلى سه يك آب خريدارى از ذيل مالكيت رضا محمدى سه يك آب

ــدانگ يك باب منزل مسكونى به مساحت  ــن رهيده فرزند رمضان  در شش ــه پرونده 321-97  آقاى حس 3-كالس
171/25 متر مربع قسمتى از پالك شماره يك اصلى پير شهيد خريدارى از مالك رسمى از مالكيت رضا نيرومند

ــدانگ يك باب منزل مسكونى به مساحت  ــن رهيده فرزند رمضان  در شش ــه پرونده 322-97  آقاى حس 4-كالس
200/89 متر مربع قسمتى از پالك شماره يك اصلى پير شهيد خريدارى از مالك رسمى از مالكيت رضا نيرومند

ــدانگ يك باب منزل  ــعيد على محمد پور عبدآباد  فرزند على اكبر  در شش ــه پرونده 247-97  آقاى س 5-كالس
مسكونى به مساحت 236/92 متر مربع قسمتى از پالك شماره 624 فرعى از 22 اصلى عبدآباد خريدارى از مالك 

رسمى از مالكيت على اكبر محمد پور
ــده ابالغ مى گردد چنانچه  ــاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم ش ــندگان و مالكين مش ــيله به فروش    به اين وس
ــتاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت  ــار آگهى و در روس اعتراضى دارند بايد از انتش
محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم 
دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهند. در صورتى 
كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد 
ــند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد  ــند خواهد نمود .ضمنا صدور س اداره ثبت مبادرت به صدور س

بود.9718839      تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/27  تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/01/17
صمد ابراهيم زاده

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
حوزه ثبتى مياندرود

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــتقر  مصوب 1390,9,20 ،امالك متقاضيانى كه در هيئت موضوع ماده يك قانون مذكور مس
در واحد ثبتى مياندرود مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و بال معارض آنان محرز و راى الزم 

صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد :
امالك متقاضيان واقع در چوكالبيشه سر پالك اصلى 21 بخش 4

ــماعيلى چوكاليى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت  سكينه اس
187.15 متر مربع خريدارى بدون واسطه از ليال لطفى مالك عادى.

امالك متقاضيان واقع در اسالم آباد پالك اصلى 29 بخش 4
ــاحت  ــك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــدانگ ي ــبت به شش 14 فرعى محمد قوچى نس

352.45 متر مربع خريدارى بدون واسطه از موروثى حسن قوچى مالك رسمى.
15 فرعى احمد پيرى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 19.55 

متر مربع خريدارى بدون واسطه از مهدى پيرى مالك عادى.
ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت  ــبت به شش ــف نيا نس 16 فرعى فريبا يوس

150.96 متر مربع خريدارى بدون واسطه از يوسف يوسف نيا مالك عادى.
ــاحت  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــبت به شش ــرگزى نس 17 فرعى رقيه س

349.45 متر مربع خريدارى بدون واسطه از حسين بختيارى مالك عادى.
ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت  ــبت به شش ــوز نس 17 فرعى زبيده پرى س

156.35 متر مربع خريدارى بدون واسطه از محمد پيرى مالك عادى.
19 فرعى ام البنين عليمرادى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 

153.00 متر مربع خريدارى بدون واسطه از حسين نظرى مالك عادى.
ــاحت  ــه زمين با بناى احداثى به مس ــدانگ يك قطع ــبت به شش ــى صمد نادرى نس 19 فرع

111.30 متر مربع خريدارى بدون واسطه از جواد نظرى مالك عادى.
ــاحت  ــك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــدانگ ي ــبت به شش 23 فرعى اكرم عليزاده نس

132.85 متر مربع خريدارى بدون واسطه از اميد پيرى مالك عادى.
ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت  ــبت به شش 23 فرعى صغرى ثنايى پور نس

279.58 متر مربع خريدارى بدون واسطه از مرضيه كيخا مالك عادى.
ــاحت  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــبت به شش 31 فرعى محمد آذريان نس

250.55 متر مربع خريدارى بدون واسطه از محمد مرادى مالك عادى.
ــاحت  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــبت به شش 39 فرعى زهرا زمانى فر نس
ــدوى و محمدولى الئينى  ــطه از نرگس خاتون مه ــع خريدارى بدون واس ــر مرب 227.43 مت

مالك عادى.
ــكراله عقدادى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت  126 فرعى ش

430.00 متر مربع خريدارى بدون واسطه از مشهدى رسول حقدادى مالك عادى.
ــا بناى احداثى به  ــدانگ يك قطعه زمين ب ــبت به شش ــى محمدباقر دادخدايى نس 133 فرع
مساحت 218.02 متر مربع خريدارى بدون واسطه از حسين عرب ميرعليجانى مالك عادى.

امالك متقاضيان واقع در اسرم پالك اصلى 34 بخش 4
ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى  ــبت به شش ــرمى نس 1358 فرعى كبرى اكبرزاده اس
به مساحت 166.59 متر مربع خريدارى بدون واسطه از نصراله اكبرزاده اسرمى مالك عادى.

ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به  ــبت به شش ــرمى نس 1391 فرعى محمد برزگر اس
مساحت 644.52 متر مربع خريدارى بدون واسطه از نوراله برزگر اسرمى مالك عادى.

امالك متقاضيان واقع در جامخانه پالك اصلى 35 بخش 4
على باقرى جامخانه نسبت به پنجدانگ و سى و پنج سير و هشت مثقال مشاع عرصه بانضمام 

ــاحت 371.00 متر مربع خريدارى  ــه زمين با بناى احداثى به مس ــدانگ اعيان يك قطع شش
بدون واسطه از صديقه عاشورى مالك عادى.

ــاع عرصه بانضمام  ــير و هشت مثقال مش ــى و پنج س ــبت به پنجدانگ و س محمد بازارى نس
ــاحت 147.00 متر مربع خريدارى  ــه زمين با بناى احداثى به مس ــدانگ اعيان يك قطع شش

بدون واسطه از حاج موسى بازارى مالك عادى.

امالك متقاضيان واقع در الليم پالك اصلى 36 بخش 4
على پوريان نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 179.55 متر مربع 

خريدارى بدون واسطه از عقيل كوزى گر مالك عادى.

امالك متقاضيان واقع در بادله پالك اصلى 47-50 بخش 4
ــاحت  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــبت به شش عصمت گران ملك خيلى نس

1834.00 متر مربع خريدارى بدون واسطه از راحله مفيدى مالك عادى.

امالك متقاضيان واقع در سورك پالك اصلى 54 بخش 4
ــير دوازده مثقال مشاع عرصه  ــرى نسبت به پنجدانگ و هفده س ــيدمحمد مهدوى قلعه س س
ــاحت 67.00 متر مربع  ــاى احداثى به مس ــك قطعه زمين با بن ــدانگ اعيان ي ــام شش بانضم

خريدارى بدون واسطه از جعفر فوالدى مالك عادى.
على اصغر قويدل نسبت به پنجدانگ و هفده سير دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ 
اعيان يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 371.44 متر مربع خريدارى بدون واسطه از 

احمد و عيسى و موسى قويدل مالك عادى.
فردين لطفيان نسبت به پنجدانگ و هفده سير و دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ 
ــاحت 169.25 متر مربع خريدارى بدون واسطه  اعيان يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس

از نرجس سوركى مالك عادى.
ــير دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ  ــن ديان نسبت به پنجدانگ و هفده س محس
ــاحت 131.96 متر مربع خريدارى بدون واسطه  اعيان يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس

از قدرت ديان مالك عادى.
نيروى انتظامى مياندورود نسبت به پنجدانگ و هفده سير دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام 
ــاحت 465.00 متر مربع خريدارى  ــه زمين با بناى احداثى به مس ــدانگ اعيان يك قطع شش

بدون واسطه از نبى اله اصغرى مالك عادى.
نيروى انتظامى مياندورود نسبت به پنجدانگ و هفده سير دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام 
ــاحت 1500.00 متر مربع خريدارى  ــدانگ اعيان يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس شش

بدون واسطه از شهردارى سورك مالك عادى.

امالك متقاضيان واقع در دارابكال پالك اصلى 56 بخش 4
ــه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به  ــبت به س على بابويه دارابى نس

مساحت 147.52 متر مربع خريدارى بدون واسطه از على اكبر بابويه دارابى مالك عادى.
محمد بابويه دارابى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 

مساحت 147.52 متر مربع خريدارى بدون واسطه از على اكبر بابويه دارابى مالك عادى.

امالك متقاضيان واقع در وركال پالك اصلى 5 بخش 9
ــاحت  ــه زمين با بناى احداثى به مس ــدانگ يك قطع ــبت به شش ــد زمانى وركاليى نس محم

147.73 متر مربع خريدارى بدون واسطه از على اكبر زمانى مالك عادى.

امالك متقاضيان واقع در ماكران پالك اصلى 6 بخش 9
رجبعلى طالبى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 419.64 متر 

مربع خريدارى بدون واسطه از على طالبى مالك عادى.
ــدانگ يك قطعه زمين با بناى  ــاع ازشش ــبت به چهاردانگ مش ــينى جودكى نس رمضان حس
ــطه از فاطمه مصطفوى مالك  ــع خريدارى بدون واس ــاحت 226.94 متر مرب ــى به مس احداث

عادى.
موسى ده مرده نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 200.84 متر 

مربع خريدارى بدون واسطه از فاضل فضلى بهزادكاليى مالك عادى.
نجمه معافى نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 

226.94 متر مربع خريدارى بدون واسطه از فاطمه مصطفوى مالك عادى.

امالك متقاضيان واقع در حلمسر و عباس آباد پالك اصلى 8 بخش 9
ــهداى حلمسر نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با  ــه ش آموزش و پرورش مياندورود مدرس
ــطه از اسماعيل و ابراهيم  ــاحت 1775.30 متر مربع خريدارى بدون واس بناى احداثى به مس

فالحتى ارمى مالك عادى.
زهرا الزرى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 126.98 متر مربع 

خريدارى بدون واسطه از عزت اله الزرى مالك عادى.

امالك متقاضيان واقع در برگه پالك اصلى 11 بخش 9
ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 1857.39  ــين رئيسيان نسبت به شش حس

متر مربع خريدارى بدون واسطه از نجاتعلى رئيسيان مالك عادى.
حسينعلى رئيسيان نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 1763.64 

متر مربع خريدارى بدون واسطه از زهرا رئيسيان مالك عادى.
ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 371.03  ــميه اسفنديارى نسبت به شش س

متر مربع خريدارى بدون واسطه از حجت اله اسفنديارى مالك عادى.
ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 310.16 متر  ــبت به شش طالب معافى نس

مربع خريدارى بدون واسطه از لطف اله منصورى مالك عادى.
امالك متقاضيان واقع در ولوجا پالك اصلى 12 بخش 9

ــاحت  ــه زمين با بناى احداثى به مس ــدانگ يك قطع ــبت به شش ــى آتنى نس فضل اله رئيس
18995.26 متر مربع خريدارى بدون واسطه از كريم رئيسى آتنى مالك عادى.

ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت  ــين رئيسى آتنى نسبت به شش محمدحس
6587.79 متر مربع خريدارى بدون واسطه از حسن رئيسى آتنى مالك عادى.

امالك متقاضيان واقع در طبقده پالك اصلى 13 بخش 9
ــبت به ششدانگ يك قطعه زمين با  ــه جعفرى طبقده نس آموزش و پرورش مياندورود مدرس
بناى احداثى به مساحت 3832.00 متر مربع خريدارى بدون واسطه از رحيم جعفرى و رجب 

عرب و برارعلى عرب و حسين راهشبديز مالك عادى.
ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 298.47 متر  ــلمان عرب نسبت به شش س

مربع خريدارى بدون واسطه از حبيب اله عرب مالك عادى.
ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت  ــبت به شش ــيدى كاليى نس ــيدجابر س س

119.00 متر مربع خريدارى بدون واسطه از سيدعلى سيدى مالك عادى.

امالك متقاضيان واقع در سوربن پالك اصلى 15 بخش 9
ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 248.76  ــيدعلى تقى پور نسبت به شش س

متر مربع خريدارى بدون واسطه از حسينعلى باباگلى مالك عادى.
ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 650.61 متر  ــيدنوروزعلى نسبت به شش س

مربع خريدارى بدون واسطه از نادعلى خانى مالك عادى.
مهدى تقى پور نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 248.76 متر 

مربع خريدارى بدون واسطه از سيدعلى تقى پور مالك عادى.

امالك متقاضيان واقع در عزت الدين پالك اصلى 17 بخش 9
ــدانگ يك قطعه زمين به مساحت 39819.72 متر مربع  ــبت به شش ترمه فغانى ماكرانى نس

خريدارى بدون واسطه از رستم فغانى ماكرانى مالك عادى.
ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 671.36 متر  ــبت به شش فاطمه معافى نس

مربع خريدارى بدون واسطه از قاسمعلى معافى مالك عادى.
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــه موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س ــذا ب ل
ــه فاصله 15 روز از طريق اين  ــاده 13 آئين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت ب ــمى و م رس
ــتاها عالوه بر انتشار آگهى، راى  ــر و در روس ــهرها منتش ــار در ش روزنامه محلى / كثيراالنتش
ــخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از  هيئت الصاق تا در صورتيكه اش
ــتاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به  ــار اولين آگهى و در روس تاريخ انتش
ــيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ  ــليم و رس اداره ثبت محل وقوع ملك تس
ــت به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم  ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس تس
ــورت اقدامات ثبت موكول به ارائه  ــه اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اين ص ــت ب دادخواس
ــراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض  ــت و در صورتى كه اعت حكم قطعى دادگاه اس
گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالكيت مى نمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست. بديهى است 
ــمتى از امالكى كه قبال اظهار نامه ثبتى پذيرفته  برابر ماده 13 آئين نامه مذكور در مورد قس
ــاوى تحديد حدود، مراتب را در  ــد ثبتى با راى هيئت پس از تنظيم اظهارنامه ح ــده، واح نش
ــبت به  ــاند و نس ــن آگهى نوبتى و تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم مى رس اولي
امالك در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود، واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت 
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على اكبر نوريان اسرمى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك مياندرود

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تربت جام 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى 
ــماره139760306007001240-1397/10/11 هيات اول / دوم  موضوع  ــند رسمى برابر راى ش فاقد س
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك 
ــماره  ــين    بش ــليمانى حاتمى  فرزند حس تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض  متقاضى آقاى رجبعلى س
ــاختمان  به مساحت120,27 متر مربع پالك   ــنامه 10069صادره از تربت جام در يك ساختمان س شناس
ــهد حوزه ثبت ملك تربت جام خريدارى  ــان رضوى بخش 13 مش فرعى از 775 - اصلى    واقع در خراس
ــليمانى حاتمى(سهم همه وارث)  محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع  ــمى آقاى حسين س از مالك رس
ــخاص نسبت به صدور سند  ــود و در صورتى كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 2 دو ماه اعتراض  ــته باش مالكيت متقاضى اعتراضى داش
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
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سيد مجتبى جواد زاده  / رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تربت جام 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى 
ــه  ــماره 139760306007001409 -97/11/10 هيات اول / دوم  كالس ــمى برابر راى ش ــند رس فاقد س
97/126 موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض  متقاضى آقاى گل محمد صوفى جبارى  فرزند دين 
ــاحت150 متر مربع پالك   ــنامه 227 صادره از تربت جام در يك باب منزل   به مس ــماره شناس محمد  بش
ــهد حوزه ثبت ملك تربت جام خريدارى  ــان رضوى بخش 13 مش فرعى از 577 - اصلى    واقع در خراس
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  ــمى آقاى دين محمد صوفى جبارى  محرز گرديده اس از مالك رس
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود و در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 2 دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى 
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 
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آگهى آراء هيات حل اختالف
ــند رسمى در اجراى  ــاختمان هاى فاقد س  موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــامى افرادى كه اسناد عادى يا رسمى آنان در  ــده اس ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد ش
هيات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شيروان رسيدگى و تاييد قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به 

فاصله 15 روز در دو نشريه آگهى هاى ثبتى (كثير االنتشار و محلى) بشرح ذيل آگهى مى گردد.
1-كالسه پرونده 081-97 آقاى سعيد نورى قليانلو فرزند براتعلى  در ششدانگ يك باب منزل مسكونى به 
مساحت 215/58 متر مربع قسمتى از پالك شماره 403 فرعى  از يك اصلى سه يك آب اصلى خريدارى 

از مالك رسمى از مالكيت محمد عيسى عربخانى
ــاحت  ــدانگ يك باب منزل به مس ــن دولتى فرزند عزيز  در شش ــه پرونده 276-97  آقاى حس 2-كالس
245/52 متر مربع قسمتى از پالك شماره 1526 فرعى از 2 اصلى مزرعه حصار خريدارى از مالك رسمى 

از مالكيت گل محمد محمد نيا
ــدانگ يك باب منزل مسكونى به  ــه پرونده 289-97  آقاى ايوب محمودى فرزند براتعلى  در شش 3-كالس
ــماره 6275 فرعى از 13 اصلى باغات خريدارى از مالك  ــمتى از پالك ش ــاحت 102/67 متر مربع قس مس

رسمى از مالكيت براتعلى محمودى
4-كالسه پرونده 239-97  خانم مرضيه ايزدپناه فرزند محمد حسين  در تمامى ششدانگ يك باب منزل 
ــماره 896 فرعى از 2 اصلى مزرعه حصار خريدارى  ــاحت 200/15 متر مربع تمامى پالك ش و مغازه به مس

از مالك رسمى از مالكيت تمامى ورثه هاى بدرالدين عاليى
5-كالسه پرونده 108-97  خانم فاطمه سليمانى فرزند على اكبر  در ششدانگ يك باب منزل به مساحت 
269/78 متر مربع قسمتى از پالك شماره 114 فرعى از 13 اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك رسمى 

از مالكيت برات ساجدى
6-كالسه پرونده 164-97  آقاى عباسعلى صالحى فرزند روح اله  در ششدانگ يك باب مغازه به مساحت 
29 متر مربع تمامى باقيمانده  پالك شماره 71 فرعى از 1049 اصلى واقع در قطعه يك شيروان خريدارى 

از مالك رسمى از مالكيت حسين زاهدى شيروان 
ــين حيدرى فرزند قربان در ششدانگ يك باب منزل مسكونى  ــه پرونده 027-96 آقاى پير حس  7-كالس
ــمتى از پالك شماره 1336 فرعى از 2 اصلى مزرعه حصار خريدارى از  ــاحت 282/05 متر مربع قس به مس

مالك رسمى از مالكيت مصطفى مهدوى
ــين حيدرى فرزند قربان در ششدانگ يك باب منزل مسكونى  ــه پرونده  300-97  آقاى پير حس 8-كالس
ــمتى از پالك شماره 8686 فرعى از 2 اصلى مزرعه حصار خريدارى از  ــاحت 159/05 متر مربع قس به مس

مالك رسمى از ذيل تمامى مالكيت مشاعى متقاضى 
ــن يزدى زاده فرزند حسين  در ششدانگ يك باب منزل مسكونى  ــه پرونده  73-97 آقاى محس  9- كالس
به مساحت 211/30 متر مربع قسمتى از پالك باقيمانده يك اصلى سه يك آب خريدارى از مالك رسمى 

از مالكيت عباسعلى راستگو 
ــنديده فرزند محمد  در  تمامى ششدانگ يك باب  ــيد حسين پس ــه پرونده  271-97 آقاى س 10- كالس
منزل به مساحت 201/50 متر مربع تمامى پالك شماره 6217 فرعى از 13 اصلى باغات و حومه خريدارى 

از مالك رسمى ازتمامى مالكيت محسن غالمزاده
ــاحت  ــدانگ يك باب گاودارى به مس ــه پرونده 153-97 آقاى احد افروزى فرزند يحى  در شش 11- كالس
ــماره 81 فرعى از 8 اصلى قريه توكور خريدارى از مالك رسمى از  ــمتى از پالك ش 982/51 متر مربع قس

مالكيت آقاى محمد تميرى احدى از ورثه حسين تميرى 
ــاحت  ــدانگ يك باب مغازه به مس ــه پرونده  258-97 خانم ليال كاظمى فرزند براتعلى  در شش 12- كالس
19/49 متر مربع قسمتى از پالك شماره 1217  فرعى باقيمانده از 2 اصلى مزرعه حصار خريدارى از مالك 

رسمى از مالكيت خديجه حاجى زاده
ــدانگ يك باب مغازه به  ــه پرونده  256-97 آقاى احمد كاظمى مقدم فرزند براتعلى  در شش  13- كالس
مساحت 19/79 متر مربع قسمتى از پالك شماره 1217  فرعى باقيمانده از 2 اصلى مزرعه حصار خريدارى 

از مالك رسمى از مالكيت خديجه حاجى زاده
ــدانگ يك باب منزل به مساحت  ــى فرزند محمد  در شش ــه پرونده  152-97 آقاى على قريش 14- كالس
9/35 متر مربع قسمتى از پالك شماره 2  فرعى از 976 اصلى (به شرط تجميع با پالك  9 فرعى از 1355 

اصلى) خريدارى از مالك رسمى از مالكيت محمد على بهجتى
ــخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى گردد  ــاعى و اش ــندگان و مالكين مش ــيله به فروش    به اين وس
ــتاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود  ــار آگهى و در روس چنانچه اعتراضى دارند بايد از انتش
ــيد اخذ نمايند. معترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم  ــليم و رس را به اداره ثبت محل وقوع ملك تس
ــت به اداره  ــت به دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواس اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس
ــل نگردد يا معترض گواهى تقديم  ــل دهند. در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واص ــت محل تحوي ثب
دادخواست به دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور 

سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ-9718623
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صمد ابراهيم زاده 

 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

 شــما توفیق شاگردی اســتاد سید 
ایام  از  داشته اید.  را  جالل الدین آشتیانی 
شاگردی ایشان بگویید و اینکه چطور این 

توفیق برای شما حاصل شد؟
بله؛ اصًل آمدن من به مشــهد در واقع با هدف 
تلّمذ در خدمت ایشان بود. ابتدا قرار بود رساله 
دکترای من درباره آقای احمد تیجانی باشــد. 
آن زمــان یعنی حدود 30 ســال پیش روابط 
ایران و فرانســه برای مدتی قطع شــده بود و 
پس از برقرار شــدن دوباره روابــط و فعالیت 
دوباره مرکز ایران شناســی در دانشگاه سوربن، 
من پیشنهاد دادم رساله ای درباره آثار فلسفی 
و عرفانی امام خمینی )ره( بنویســم، چراکه آن 
زمان همه فکر می کردند امام خمینی)ره( تنها 
یک شــخصیت سیاسی بزرگ اســت. بنابراین 
وقتی با پیشــنهاد من موافقت شــد از نوشتن 
درباره آقای احمد تیجانی منصرف شدم و برای 
نوشتن رســاله ام درباره آثار فلسفی و عرفانی 
امام خمینی)ره( عازم ایران شدم. این در حالی 
بود که تازه دو ماه از ارتحال امام گذشــته بود 
و کنگــره ای هم درباره ابعاد علمی شــخصیت 
ایشان در ایران برگزار شد که من هم مقاله ای 

در آنجا ارائه دادم. 
همان زمان اســتاد راهنمای من در سوربن به 
مــن تأکید کرد که ما پــس از هانری کوربَن، 
پژوهش هــای خوبی دربــاره عرفان شــیعی 
نداشــته ایم و اگر این کار دشــوار را همراه با 
عواقبش می پذیرید، ما خوشــحال می شــویم. 
ایشان همچنین گفت من تخصصم کلم است 
و شــما باید یک اســتاد راهنما در ایران برای 

خود پیدا کنید.

 به ایران که آمدید به سراغ چه کسانی 
رفتید؟

بــی درنگ به قــم رفتم و بــه محضر آیت اهلل 
حسن زاده آملی و آیت اهلل جوادی آملی رسیدم. 
استاد حسن زاده آملی که توانایی جسمی برای 

تدریس نداشتند. 
استاد جوادی آملی نیز گفتند که آمدن به قم 
برای شما مقداری مشکل است و من هم وقت 
اندکی دارم. گفتم اگر در شهرهای دیگر مانند 
تهران یا مشهد هم کســی را معرفی بفرمایید 
خوب اســت. تا نام »مشــهد« را آوردم، چهره 
آیت اهلل جوادی آملی شکفته شد و در حالی که 
با ایشان به زبان عربی صحبت می کردم، چون 
من اســتاد زبان عربی بودم و زبان فارسی هم 
نمی دانستم، ایشــان گفتند: » نَعم، فی مشهد، 
سید جلل الدین آشتیانی و هو سیٌد جلیٌل عالٌم 
معلٌم« و بعد گفتند که ایشــان برای شما بهتر 

است، چون هم به سیستم دانشگاهی آشناست 
و هم بر فلســفه ملصــدرا و عرفان ابن عربی، 

تسلط کامل دارد.
با شنیدن نام استاد سید جلل الدین آشتیانی، 
برق شــعف از چشــمان من درخشــید! چون 
نــام ایشــان را در آثار مرحوم هانــری کوربَن 
زیاد دیده بــودم. هانری کوربن از ایشــان به 
ملصدرای زنده تعبیر کرده است و چون ایشان 
سمت استادی نسبت به مرحوم کوربن داشت 

من فکر نمی کردم که در قید حیات باشد.

 و این مژده ای برای شما بود...
 بله! مژده ای بســیار بزرگ! بلفاصله هماهنگ 

کردم و عازم مشهد شدم. 

انسان  بســیار  آشــتیانی  اســتاد   

ســخت گیری بودنــد؛ شــما را راحت 
پذیرفتند؟

ایشان ابتدا و پس از شنیدن سوابق من، ارادت 

من به مرحوم کوربن و اهدافم از سفر به ایران، 
از موضوع اســتقبال کردند اما شرط کردند که 
شما اول باید یک تابستان را به صورت آزمایشی 
به درس من بیاییــد تا بعد تصمیم بگیرم. من 
تابستان بعد را به مدت دو ماه به حضور ایشان 
رسیدم و یکی از کتاب های مختصر ملصدرا به 
نــام »المظاهر االلهیه« را که چکیده آرا و افکار 

اوست، با ایشان گذراندم. 

 آن زمان با مالصدرا آشنایی داشتید؟
 بله؛ آشــنایی مختصــری از طریق آثار هانری 

کوربن.

 درس استاد آشــتیانی به زبان عربی 
بود؟

 بله؛ ایشان لطف کردند چون من زبان فارسی 

بلد نبودم.

 و این شاگردی چطور ادامه یافت؟
 استاد آشــتیانی فرمودند که حداقل باید پنج 
ســال دیگر بمانی تا به جایی برسیم و به این 
شــکل حضور من در محضر ایشان ادامه یافت. 
من گفتم نمی شود عرفان را به تنهایی و بدون 
فلســفه بخوانم؟ ایشــان خندید و گفت: شما 
اروپایی ها همه تــان می خواهید عرفان را بدون 
فلســفه بخوانید! نه، بهتر اســت فلســفه هم 
بخوانی چون به جاهای ســخت که برســی به 
فلســفه نیاز پیدا می کنی و اگر فلسفه ندانی، 
مباحث را متوجه نمی شوی. مثًل ما می گوییم 
اعیان ثابته و کســی کــه فلســفه نمی داند، 

نمی فهمد یعنی چه.

 نکته مهمی که به عنوان استاد در آغاز 
کار به شما یادآور شدند چه بود؟

من پرســیدم که باید چه کتاب هایی بخوانم، 
ایشــان گفتند کــه اگر بخواهی مــدام کتاب 
پشت کتاب بخوانی می شــود »ظلماٌت بعُضها 
فوَق بعض«. بنابراین شــما یک کتاب خوب را 
با یک اســتاد خوب، بخوان بعد از آن می توانی 
بروی خودت کتاب های متعدد را بخوانی. یک 
کتاب جامع مانند »اســفار«. بعدش هم تأکید 
کردند که شــما باید زبان فارسی را یاد بگیری 
و برای این کار باید گلســتان سعدی را درس 
بگیری چون زبان امروز ما زبان ســعدی است 
و نه فردوســی و حافظ و مولوی. اگر این کار را 
نکنی من دیگر به شما درس نمی دهم! بنابراین 
رفتــم و یک دوره گلســتان ســعدی را درس 
گرفتــم و در کنارش »منظومــه« را هم با یکی 
از شاگردان ایشــان درس می گرفتم و با یکی 
از بهترین شــاگردان ایشان به نام آقای محمد 
موســوی هم مباحثه بودم که بعداً مدیر گروه 
فلسفه و کلم اســلمی دانشگاه علوم اسلمی 

رضوی شدند.
استاد آشتیانی آن زمان یک اثر عرفانی هم به 
زبان فارســی برای من انتخاب کردند که حتماً 
یک درس به زبان فارســی هم داشــته باشم و 
بخوانم؛ »اشعه اللمعات« که شرح عبدالرحمان 

جامی بر لمعات فخرالدین عراقی است. 
درس فلسفه من »اسفار« بود و درس عرفان هم 
همین »اشعه اللمعات« که به زبان فارسی بود.

 و این تز شــما برای دوره دکتری در 
دانشگاه سوربن فرانسه بود؟

 بلــه؛ اگر آشــنایی با اســتاد آشــتیانی نبود 
نمی توانستم چنین تزی را به سرانجام برسانم. 

 اندیشه /   سید مصطفی حســینی راد   پروفسور کریستین بونو 
از پژوهشگران فرانسوی در حوزه اسالم شناسی، فلسفه اسالمی و 
بخصوص حکمت متعالیه است. او که زاده شهر فرایبورگ آلمان، در 
یک خانواده مسیحی کاتولیک فرانسوی است، در سال 1۹۷۹ )1358 
شمسی( به دین اسالم درآمد و پس از آن در دانشگاه سوربن فرانسه 
در رشته زبان و ادبیات عرب و اسالم شناسی به تحصیل پرداخت؛ آنجا 
بود که با آثار هانری کوربَن که عرفان شیعی را به غرب شناسانده بود، 
آشنا شد و بعدها به مذهب شیعه درآمد و نام خود را به »یحیی علوی« 
تغییر داد. او در ســال 1۹8۷ مدرک پروفسور اگرژه را دریافت کرد و 
در سال 1۹۹5 از رساله دکترای خود با عنوان الهیات در آثار فلسفی 
و عرفانی امام خمینی در دانشگاه سوربن دفاع کرد که در سال 1۹۹۹ 

به عنوان پژوهش سال برگزیده شــد. وی برای تدوین رساله 
خود از ســال 1۹۹1 به ایران آمد و مدت هفت سال از جلسات 
سیدجالل الدین آشتیانی در مشهد، در زمینه فلسفه و عرفان 
اسالمی استفاده برد. پیشتر بخش نخست گفت وگوی قدس با 
»بونو« در همین صفحه منتشر شده بود و امروز به یاد مرحوم 
سیدجالل الدین آشتیانی که در فروردین 1384 بدرود حیات 
گفت، بخش دوم آن از نظرتان می گذرد. مرحوم آشتیانی چهره 
ماندگار و استاد فلســفه و عرفان اسالمی در دانشگاه و حوزه 
علمیه مشــهد بود که در قم و نجف از محضر اساتیدی چون 
عالمه طباطبایی، آیت اهلل العظمی بروجردی، سیدمحسن حکیم 

و... بهره برده بود.

آیــت اهلل جــوادی آملــی، ســید 
جالل الدیــن آشــتیانی را بــه من 
معرفی کردند. با شنیدن نام استاد 
آشــتیانی، برق شــعف از چشمان 
من درخشــید! چون نام ایشان را 
در آثــار مرحوم هانری کوربَن زیاد 
دیده بودم. هانری کوربن از ایشان 
به مالصدرای زنده تعبیر کرده بود

برش

یادداشت
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حضور طیبی مقابل بارسلونا در هاله ای از ابهام
ورزش: تیم فوتسال غیرت قزاقستان که حسین طیبی، ملی پوش کشورمان 
را در ترکیب تیم خود دارد، روز 6 اردیبهشت در چارچوب مرحله نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا، به مصاف بارسلونا خواهد رفت. در تمرین روز چهارشنبه 
تیم غیرت، طیبی مصدوم و مجبور شد دستش  را گچ بگیرد. با توجه به اعالم 
پزشک تیم غیرت، دست طیبی باید به مدت سه هفته در گچ باشد و حضور 
ملی پوش فوتسال کشورمان در دیدار برابر بارسلونا در هاله ای از ابهام قرار 
دارد.دیدارهای فینال و رده بندی لیگ قهرمانان اروپا، روز 8 اردیبهشت برگزار 
می شود و برنده دیدار غیرت - بارسلونا در مسابقه فینال به مصاف پیروز بازی 

اینتر موویستار - اسپورتینگ لیسبون خواهد رفت.

نعمتی: برابر االهلی چیزی برای از دست دادن 
نداریم

ورزش: مهاجم پرسپولیس درباره قهرمانی تیمش گفت: ما تمام تالش خود 
را می کنیم و 6 فینال پیش رو داریم و باید بازی به بازی پیش رویم تا بتوانیم 
دوباره قهرمان شویم. هر بازی در ترکیب تیم تغییراتی وجود دارد زیرا فشار 
زیادی روی بازیکنان است. او درباره خستگی پرسپولیسی ها تصریح کرد: 
خستگی ما در این زمین دو برابر شد اما چیزی برای از دست دادن نداریم و 
با تمام قوا برابر االهلی به میدان می رویم. از ابتدای فصل خستگی در بدن ما 

وجود دارد اما تالش ما برای بردن االهلی است.

ایران در جذب »رنار« رقیب پیدا کرد
ورزش: سایت »المنتخب« مراکش خبر داد که رئیس باشگاه لیون فرانسه به 
شدت اصرار دارد که اروه رنار، سرمربی تیم ملی مراکش را در آغاز فصل جدید 
لوشامپیونه به این باشگاه بیاورد.میشل اوالس، رئیس باشگاه لیون در تالش 
برای ارتباط با رنار است تا او را راضی کند تا در آغاز فصل جدید جانشین برونو 
در رأس کادر فنی لیون شود.حذف اخیر لیون از رقابت های جام حذفی سبب 
شده تا مسئوالن این باشگاه به دنبال سرمربی جدید باشند. رنار، سرمربی 
تیم ملی مراکش یکی از گزینه های جدی فدراسیون فوتبال کشورمان برای 

جانشینی کی روش است.

مصلح به بازی با االهلی نمی رسد
ورزش: تیم فوتبال پرسپولیس در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا سه شنبه 
در دبی به مصاف االهلی عربستان خواهد رفت. شایان مصلح بازیکن تیم 
فوتبال پرسپولیس که در چند وقت اخیر با مصدومیت دست و پنجه نرم 
می کرد با وجود شروع تمریناتش اما به این بازی نخواهد رسید و به احتمال 
فراوان غایب سرخپوشان در این دیدار خواهد بود. مصلح با وجود تمرین 
اما هنوز درد دارد و با این شرایط همانند بازی های قبلی تیم پرسپولیس 

در این بازی هم غایب خواهد بود.

غیبت 6 استقاللی در سفر به قطر
ورزش: 6 بازیکن و مربی تیم اســتقالل را در سفر به کشور قطر همراهی 
نخواهند کرد. اعضای تیم فوتبال استقالل دیروز برای بازی با الهالل راهی 
قطر شدند. همان طور که از قبل مشخص شد ووریا غفوری، محسن کریمی، 
طارق همام به دلیل مصدومیت و فرشــید باقری و مهدی قائدی به دلیل 
مسائل انضباطی در این سفر همراه آبی پوشان نخواهند بود.مارتین فورکل 
مربی تیم استقالل هم با کسب اجازه از باشگاه راهی مرخصی شده و در این 
سفر حضور ندارد.اللهیار صیادمنش، روزبه چشمی و محمد دانشگر برای 
دیدار با الهالل مشکلی ندارند و آبی پوشان را در سفر به قطر همراهی کردند.

تیم فوتبال استقالل روز دوشنبه به مصاف الهالل عربستان خواهد رفت.

عالیشاه: به وقتش حرف های شنیدنی 
خواهم داشت

ورزش: بازیکن تیم پرسپولیس در مورد نیمکت نشینی اش  گفت: من از نظر 
بدنی وضعیت خوبی دارم اما اینکه بازی نمی کنم در اختیار سرمربی تیم است. 
اما به هر حال حرف های زیادی برای گفتن دارم که در حال حاضر نمی خواهم 
با توجه به وضعیت خوبی که تیم دارد، صحبت حاشیه ای انجام دهم تا خدای 
نکرده تیم دچار حاشیه نشود. اما مطمئن باشید به موقع حرف های شنیدنی 

خواهم داشت و حرف هایی می زنم که خیلی چیزها مشخص شود. 

پورعلی گنجی برنده جدال با اتوئو
ورزش: مرتضی پورعلی گنجی مدافع تیم ملــی ایران که در این فصل به 
تیم العربی قطر پیوسته است پنجشنبه شب یک جدال تماشایی با ساموئل 
اتوئو مهاجم سرشناس تیم القطر داشت و در نهایت پیروز این جدال مدافع 
ملی پوش و ایرانی تیم العربی بود.پورعلی گنجی در این بازی نمایش خیلی 
خوبی داشت و توانست در پیروزی دو بر یک تیمش در این بازی حساس نقش 
مهمی ایفا کند. العربی این بازی را با نتیجه دو بر یک از القطر برد تا در فاصله 
یک هفته مانده به پایان رقابت های لیگ ستارگان در رتبه ششم جدول جای 

بگیرد و به احتمال فراوان فصل را در همین رتبه به پایان برساند.

آشتی کنان مجیدی و ستوده 
در تمرین استقالل

ورزش: بین دو نیمــه دربی تهــران اتفاقی بین فرهاد مجیــدی و کاوه 
ستوده عضو قدیمی کادر پزشکی استقالل افتاد که باعث شد بین این دو 
کدورت هایی ایجاد شود. با این حال فرهاد مجیدی و کاوه ستوده در جریان 
آخرین تمرین استقالل پیش از عزیمت به قطر که جنبه ریکاوری داشت 
دقایقی با هم صحبت کردند و به نظر کدورت ها را کنار گذاشتند و برای ادامه 

بازی های لیگ با هم متحد شدند.

پیکان پنجمین ۵ تایی پروفسور
ورزش: برد پرسپولیس مقابل پیکان پنجمین برد پروفسور مقابل این تیم 
بود و این بیشترین تعداد پیروزی است که سرمربی موفق سرخپوشان از 
زمان حضور در لیگ برتر ایران برابر تیمی کســب کرده است.البته پیکان 
در این رکورد تنها نیست و اســتقالل خوزستان، پدیده، گسترش فوالد و 
فوالد خوزستان چهار تیم دیگری هستند که پنج بار طعم شکست مقابل 
پرســپولیس برانکو را چشیده اند.البته پرســپولیس تحت هدایت برانکو 

ایوانکوویچ یک بار دیگر در جام حذفی این تیم را از پیش رو برداشته است.

برای فرهاد؛ وقت حرف زدن است نه سکوت!
آی اسپورت - فرهاد مجیدی بعد از بازی سایپا به خبرنگاران گفت مصاحبه 
نمی کند. او درست در روزهایی که باید حرف بزند، سکوت کرد. فرهاد تصمیم 
گرفته مثل دوران بازیگری اش کمتر حرف بزند ولی این مسئله به هر حال 
قابل قبول نخواهد بود که او چندی بعد دوباره بیاید و ناگفته هایش را به زبان 
بیاورد. طبیعتا اگر قرار است او حرف بزند و از شرایط استقالل بگوید، االن 
دقیقا زمانش است. هنوز مشکالت داخلی استقالل حل نشده و هواداران 
واقعا نمی دانند در این تیم چه می گذرد؟ بعد از دربی اختالفاتی در داخل 

استقالل پیش آمد. 

سینا حسینی: ســال جدید هر چقدر بــرای هواداران 
پرسپولیس خوش یمن بود، برای استقاللی ها و هواداران 
شــان جالب توجه نبود.شکســت در دربــی پایتخت و 
حاشیه های نابود کننده پس از شکست مقابل رقیب سنتی 
و از دست دادن دومین ســه امتیاز از بازی های لیگ برتر 
در سال جدید مقابل سایپا شانس قهرمانی را از شاگردان 
شفر تا حدود زیادی گرفت تا میزان انتقادات از عملکرد 

کادر فنی آبی پوشان به شکل عجیبی افزایش پیدا کند.

  جدایی رحمتی؟
هواداران استقالل که انتظار چنین تراژدی را نداشتند، پس از 
شکست مقابل پرسپولیس تیغ انتقادات را بر گردن بازیکنان 
تیم گذاشتند و با انتقاد صریح از سید مهدی رحمتی، فرشید 
اسماعیلی و خسرو حیدری به تندی از نقش آفرینی آن ها در 
حوزه فنی انتقاد کردند و خواستار کناره گیری سید مهدی 
رحمتی شدند. درگیری تند لیدرهای استقالل با مهدی 
رحمتی پس از بازی مقابل پرسپولیس و انتشار فیلم های 
این قائله در شبکه های اجتماعی کار را برای مدیران باشگاه 
استقالل سخت کرد تا حدی که برخی نزدیکان رحمتی 

اعالم کردند او بزودی از استقالل جدا خواهد شد.
شعارهای هواداران در پایان بازی با پرسپولیس و همچنین 

سایپا باعث ناراحتی شدید مهدی رحمتی شده و شنیده 
می شــود این بازیکن تصمیم گرفتــه در پایان فصل از 
اســتقالل جدا شــود. قرارداد رحمتی به پایان رسیده و 
گفته می شود او دوست ندارد با این شرایط فصل آینده در 

استقالل حضور داشته باشد.

  اخراج باقری و قائدی
همزمان با این انتقادات،انتشار خبری درگیری بازیکنان 
خارجی و ایرانی در رختکن و به کار رفتن برخی حرفهای 
نژادپرســتانه در رختکن اســتقالل جنجال موجود در 
اردوی این تیم را تشــدید کرد،هرچند مسئوالن باشگاه 
تالش کردند با استفاده از فرمول ماست مالی این موضوع 
را از صدر اخبار جنجالی فوتبال ایران دور کنند اما انتشار 
زوایای بیشتر از این اتفاقات و البته اخراج فرشید باقری 
و جریمه مالی فرشــید اسماعیلی ســبب شد فضا برای 
مدیریت باشگاه استقالل ملتهب تر شــود. در کنار این 
حواشی خانمان برانداز خبر اخراج مهدی قائدی از سوی 
وینفرد شفر استقاللی ها را با شوک جدیدی رو به رو کرد. 

  اختالفات مدیریت با شفر
منتقدان تیم مدیریت استقالل با اشاره به حواشی موجود 

در اردوگاه آبی ها عملکرد امیر حسین فتحی و علی خطیر 
را به کلی زیر ســوال بردند و مدعی شدند تیم مدیریتی 
استقالل به دلیل اختالف سلیقه با وینفرد شفر تمایلی به 
کسب موفقیت این تیم نداشتند از این رو مقابل حواشی 

موجود به درستی رفتار نکردند.
هواداران استقالل که با شکست برابر پرسپولیس امیدوار 
بودند در دیدار مقابل سایپا و شکست این تیم دوباره به کورس 
قهرمانی بازگردند با توقف مقابل شاگردان علی دایی اعتراض 
خود را علنی تر از هر زمانی کردند تا نشان دهند نسبت به 
سرنوشت تیم شان بی تفاوت نیستند. با افزایش تنش ها و باال 
گرفتن انتقادها هیئت مدیره استقالل جلسه ای فوق العاده 
تشکیل داد و با برگزاری یک شوی نمایشی خطیر و شفر را به 
صورت صوری آشتی دادند تا به این ترتیب قدری حواشی تیم 
را کنترل کنند. آشتی نمایش گونه شفر و خطیر در شرایطی 
صورت گرفت که ماه ها بود این دو در رسانه ها علیه یکدیگر 
موضع می گرفتند و مشخص نیست چرا اکنون که استقالل 
دیگر شانس قهرمانی ندارد، هیئت مدیره تصمیم به آشتی 

دادن آنها گرفته است.

  آماده باش به مربیان
هرچند مدیران اجرایی استقالل هرگونه تغییر و تحول 

در ساختار فنی و مدیریتی استقالل را رد می کنند اما 
شنیده می شود پس از خارج شدن استقالل از کورس 
قهرمانی برخی مسئوالن باشگاه به فکر ایجاد تغییرات 
در کادر فنی استقالل افتاده اند و گفتگوهایی را با چند 
گزینه برای جانشــینی وینفرد شفر داشته اند. حتی به 
یکی از مربیان پیشین استقالل گفته اند آماده باشد تا 
در صورت نیاز روی نیمکت آبی ها بنشیند. با این حال 
بازی با الهالل را به شفر فرصت داده اند تا بتواند نتیجه 
قابل قبولی کسب کند و اســتقالل را به لیگ قهرمانان 

آسیا برگرداند.

  اولتیماتوم به شیر خسته
البته استقالل دیدار برابر سپاهان را هم در پیش دارد که 
می تواند یک بازی سخت و تأثیرگذار برای هر دو تیم باشد. 
گفته می شود اگر قرار باشد تغییراتی در کادر فنی استقالل 
صورت بگیرد، بعد از بازی با سپاهان خواهد بود. باید دید 
پیرمرد موسپید آلمانی که فراز و فرود زیادی با استقالل 
داشته و این تیم را به جایگاهی که هواداران خواسته اند 
نرسانده، همچنان با آبی های ایران به کارش ادامه خواهد 
داد یا در صورت شکســت برابر الهالل بــا نیمکت آبی 

خداحافظی خواهد کرد؟

منهای فوتبال

آلگری: می خواهم فرگوسن یوونتوس باشم
در حالی که شــایعات زیادی در مورد جدایی مکس آلگــری از یووه در پایان فصل 
شنیده می شود، او ابراز امیدواری کرد که سال های بیشتری در این تیم ماندگار شود. 
آلگری می گوید: »خودم را مربی باشگاهی می دانم، کسی که در پایان فصل نتایج را 
برای تیم به ارمغان می آورد و نه  تنها از جنبه ورزشی، بلکه باعث رشد بازیکنان هم 
می شوم. نتایجی که ما کسب می کنیم روی صورت  حساب مالی باشگاه تأثیر مستقیم 
می گذارد. امیدوارم نقشی همانند فرگوسن داشته باشم چون این به این معناست که 

سال ها در یوونتوس ماندگار خواهم شد.«

آبراموویچ همچنان به چلسی متعهد است
تاجر متمول اهل روســیه به عنوان مالک چلســی همچنان به تعهدهایش به این 
تیم پایبند است. بروس بوک، رئیس باشگاه چلســی در این رابطه می گوید: رومان 
آبراموویچ در تمام امور مربوط به تیم چلسی متعهد و مصمم است. تمام کارهایی که 
انجام می دهد نشان دهنده ادامه ارتباطش با تیم چلسی است. ما در طول روز بارها 
با هم تماس می گیریم. آبراموویچ با ما درباره بازیکنان، امور تجاری و دیگر مسائل 
تیم چلسی صحبت می کند. بدین خاطر می خواهم بگویم رومان آبراموویچ به تیم 

چلسی متعهد است.

ستاره تاتنهام: حالم از این فوتبال بد می شود
دنی ُرز، ســتاره ملی پوش انگلیســی تاتنهام می گوید از اینکه فوتبال نمی تواند 
از بازیکنان سیاه پوســت دفاع کند آنقدر عصبانی اســت کــه بی صبرانه منتظر 
بازنشستگی و دوری از فضای فوتبال است. رز می گوید: »دیگر بس است. این روزها 
فقط به این فکر می کنم که پنج شش سالی که از دوران فوتبالی ام مانده را هر چه 
زودتر تمام کنم و بروم تا دیگر حتی یک لحظه با فوتبال کاری نداشته باشم. اوضاع 
این روزهای دنیای فوتبال واقعا غیر قابل تحمل شــده است. من فقط می خواهم 

این فضا را ترک کنم.«

زیدان: در گلزنی خوب نیستیم
زین الدین زیدان که مردانش امشــب در چارچوب هفته ســی ویکم اللیگای 
اسپانیا پذیرای ایبار هستند به انتقاد از گل نزدن مهاجمینش پرداخت. زیدان 
می گوید: »در ذهن بازیکنانم نیســتم، اما این را می دانم که آنها می خواهند 
فصل را به بهترین شــکل ممکن به پایان ببرند. عدم گلزنی به اندازه کافی، به 
رئال مادرید ضربه زده و این را می شود از آمار و ارقام متوجه شد. باید بپذیریم 
که این فصل در گلزنی خــوب عمل نکرده ایم، برای همیــن باید تغییراتی به 

وجود بیاوریم.«

ضد حمله

جواد رستم زاده: هفته بیســت و چهارم لیگ برتر با 
صدرنشــینی پرســپولیس،پیش روی تراکتور و توقف 

»شهرخودرو«، سپاهان و استقالل به پایان رسید. 

  صدر در نقطه جوش
قبل از اینکه پرســپولیس در تهران پیکان را دو بر صفر 
شکست دهد اســتقالل در بازی پس دربی خود مقابل 
ســایپا در تهران دو امتیاز مهم را با تساوی صفر بر صفر 
از دست داد تا از گردونه مدعیان فاصله بگیرد. اما مردان 
برانکو با دو گل نعمتی و علیپور صدرنشــینی را تحکیم 
کردند و چشــم به نتایج تراکتور و ســپاهان دوختند. 
سرخ ها در این دیدار یک پنالتی را هم توسط علیپور در 
دقیقه 19 از دست دادند. تراکتور که این روزها تخت گاز 
می رود دیروز هم مقابل برزیلــی های آبادان با تک گل 
ساسان انصاری که با حمایت از عادل فردوسی پور و نود 
همراه شد به پیروزی رسید تا در دو امتیازی صدر منتظر 

لغزش پرسپولیس بایستد.
آن ها از تساوی صفر بر صفر سپاهان و نساجی در قائمشهر 
هم خشنود شدند چرا که با دو امتیاز اختالف نسبت به 

مردان قلعه نویی جای دوم را کامل در اختیار گرفتند.

  تساوی شهرخودرو
اما »شــهر خودرو« در اهواز مقابل فوالد به نتیجه یک بر 
یک رسید که با توجه به پیروزی باالسری هایش نتیجه 
خوبی نبود.در این بازی که به شکل ناگهانی سه ساعت 
زودتر از موعد تعیین شده برگزار شد مردان یحیی عالوه 

بر پنالتی که توسط قاســمی نژاد به گل تساوی تبدیل 
کردند یک گل آفساید زدند و تیر دروازه میزبان را به لرزه 
درآوردند .مشهدی ها با این تساوی البته هنوز به کسب 

سهمیه امیدوارند.

  تثبیت قعرنشینی آبی ها
فانوس به دســت ها این هفته هم باجی به هم ندادند تا 
در قعر جدول هم رقابت داغ دنبال شــود. سپیدرود در 
اصفهان مقابــل ذوب آهن با تســاوی صفر بر صفر یک 
امتیاز مهم به دست آورد. اما نفت مسجد سلیمان در خانه 
مقابل ماشین سازی با تساوی یک بر یک دو امتیاز مهم 
را از دست داد تا اوضاعش خطرناک تر شود. این درحالی 
است که استقالل خوزستان دیروز با شکست دو بر یک 

مقابل پارس جنوبی قعرنشینی اش را تثبیت کرد.
گل محمدی: یکی از کاندیداهای کسب سهمیه هستیم

گل محمدی پس از تســاوی یک - یــک تیمش برابر 
فوالد خوزستان اظهار داشت: سؤال مان این است چرا 
دیداری که قرار بود ســاعت 19 برگزار شود به ساعت 
16 موکول شد و این جای تعجب دارد! من قبل از بازی 
هم از این مســئله ابراز نارضایتی کــردم، اما اعتراض 
نکردم، چون نمی خواســتم تمرکز بازیکنانم ســمت 

این مسئله برود.
گل محمدی در پاسخ به این پرسش که آیا تیمش هنوز 
شانس قهرمانی دارد یا نه، خاطرنشــان کرد: ما یکی از 
کاندیداهای کسب سهمیه آسیا هستیم و تا آنجایی که در 
توانمان باشد برای رسیدن به هدف مان تالش می کنیم.

ورزش: بر اساس سنتی دیرینه در روز 1۴ فروردین امسال 
هم یکی از بزرگ ترین و با شکوهترین مسابقات کشتی با 
چوخه با حضور پهلوانان نامی و چوخه کارانی از سراســر 
کشور در محل گود زینل خان اسفراین با حضور قریب به ۷۰ 

هزار تماشاچی برگزار شد.

  میراث ناملموس کشور
این همایش بزرگ جلوه ای از دوستی ها، یادآوری رفاقت ها 
و همدلی ها است و این مسئله باعث شده استقبال بی نظیر 
باشد و فقط بردن و باختن نیســت و یک فرهنگ پاک و 
جاافتاده است که با خون مردم خراسان شمالی عجین شده 
است. کشتی سنتی باچوخه خراسان شمالی از ورزش های 
پرطرفدار در این خطه است که به عنوان میراث معنوی در 
سال 8۷ به شماره 3۰ در فهرست آثار ملی میراث ناملموس 

کشور ثبت شده است.

  مادر تمام کشتی ها
چوخه واژه ای کردی و نام لباسی است که کشتی گیران این 
رشته به تن می کنند که از شنل کوتاهی که کشتی گیران 
آن را با شال سفید رنگی محکم می کنند تشکیل شده و از 
آنجا که این کشتی از گذشته های دور در بین عشایر کرد 
شمال خراسان مرسوم بوده به نام کشتی باچوخه معروف 
شده است.مسابقات با نواخته شدن دهل و سرنا همراه است 
که در ذهن بیننده تداعی کننده رشادت ها و دالوری های 

پهلوانان و نام آوران تاریخ ایران است.
کشــتی گیران چوخه قبل از آغاز مسابقه وضو گرفته و با 
روحیه ای معنوی پا به میدان گذاشته و پس از روبوسی با 
حریف با دستور داور مسابقه که معموال از پیشکسوتان این 
رشته است، کشتی را آغاز می کنند. کشتی باچوخه سنتی 
را به نوعی می توان مادر تمام کشــتی های آزاد، فرنگی، 

جودو و کوراش دانست چرا که اکثر فنون آن شبیه آنها است 
و به تدریج به کشتی های دیگر نیز رسوخ پیدا کرده است.

  تاریخچه گود
زینل یا در واقع زین العابدین از سران یکی از قبایل عشایر 
نشین کرمانج بوده که در محل حاشیه خیابان طالقانی فعلی 
اسفراین استقرار داشتند و در این محل چشمه ای بوده که 
متعلق به این رئیس و معروف به چشمه زینل خان بوده است 
. این کشتی درگذشته در همان محل چشمه یعنی حاشیه 
خیابان طالقانی فعلی اسفراین برگزار می شده اما بعدها که 
مملو از سکنه شد به محل فعلی یعنی ضلع شمال شرقی 
اسفراین انتقال داده شد ولی نام چشمه زینل خان همچنان 

بر آن باقی ماند.

  رقابت ۲6۸ چوخه کار    
رئیس اداره ورزش و جوانان اسفراین در حاشیه برگزاری 
این رویداد ملی گفت: در این دوره از مسابقات تعداد ۲68 
کشتی گیر از 1۵ استان کشور در قالب ۴۰ تیم به مدت یک 
روز در ۵ وزن 66،  ۷۴، 8۴، 9۵، +9۵ بــا یکدیگر به رقابت 
پرداختند.مهدی بهمنیار افزود: به نفرات اول تا سوم هر وزن 
به ترتیب ۵۰  ، 3۰ و ۲۰ میلیون ریال جایزه نقدی اهدا شد. 

  نتایج کشتی 
در وزن 66 کیلوگرم حمید سلمانیان قهرمان شد. در وزن 
۷۴ کیلوگرم نیز نفر اول ابراهیم ولیان شــد. در وزن 8۴ 
کیلوگرم هادی قدیمی بر سکوی اول ایستاد. در وزن مثبت 
96 کیلوگرم احمد میرزاپور  و در وزن 96 کیلوگرم وحید 
قاسمی صاحب قند اول شدند. گفتنی است تیم فوالد رتبه 
اول، تیم سبک سازان رتبه دوم و تیم شیروان رتبه سوم را 

در مسابقات تیمی به خود اختصاص دادند.

توقف استقالل ، سپاهان و شهر خودرو

صدای تراکتور در گوش پرسپولیس پیچید
قهرمانان گود زینل خان مشخص شدند

شکوه چوخه در اسفراین
لیگ برتر بسکتبال

پارسا امیدوار به لغزش گرگانی ها
علی عبداحد: دیدارهای نخست مرحله حذفی لیگ برتر بسکتبال 
باشگاه های کشــور پیگیری شد و تیم های پتروشــیمی بندر امام، 
شیمیدر تهران، شهرداری گرگان و پاالیش نفت آبادان بر حریفان 

پیروز شدند.
در این مرحله بازی ها به صورت ۲ برد از 3 بازی پیگیری می شــود. 
تیم مدعی و صدر جدولی پتروشــیمی مقابل نیروی زمینی تهران 
)هشتم جدول( با نتیجه 1۰3 بر ۴9 به پیروزی رسید. شیمیدر در 
دیداری نه چندان سخت، پگاه ایران )هفتم جدول( را ۷۷ بر ۵۰ برد. 
ذوب آهن اصفهان )رده پنجم( میزبان پاالیش نفت آبادان )چهارم 
جدول( بود که در دیداری پرحاشــیه نتیجه را 6۵ بر 69 به میهمان 

آبادانی واگذار کرد.
در مشهد، تیم سوم جدولی شهرداری گرگان میهمان آویژه صنعت 
مشهد )ششم جدول( بود. شهرداری گرگان تیمی چند میلیاردی 

است با بازیکنان غیربومی و البته خارجی.
پایان کوارتر اول با برتری 19 بر 16 مشهدی ها همراه بود. در کوارتر 
دوم تا ۵ دقیقه شــروع، همچنان برتری ۲۵ بر ۲۰ با آویژه صنعت 
بود که تیم گرگان با اعتراض شدید به داوری و بخصوص اعتراضات 
چالشــی یکی دو تن از بازیکنان قدیمی تیم گرگان و چشم پوشی 
داوران، روند بازی به سود شهرداری تغییر کرد و نیمه اول این بازی 
جذاب 36 بــر 33 و برتری گرگانی ها به ثبت رســید. در 1۰ دقیقه 
سوم، باز هم مشهدی ها مقابل گرگانی های مدعی خوب جنگیدند و 
توانستند ۲۵ امتیاز بگیرند و ۲۵ امتیاز واگذار کنند )پایان کواتر سوم 
گرگان 61 و مشهد ۵۷(. به قضاوت شاهدان عینی باخت آویژه صنعت 
مشهد با نتیجه ۷۷ بر 86 شکستی بود که در دقایق پایانی رقم خورد. 
بازی دوم تیم ها در تاریخ نوزدهم فروردین در شهرستانهای گرگان، 

بندر امام، تهران و آبادان پیگیری می شود.

اعتراض»ابراهیمی« 
به تصمیم کادر فنی کشتی آزاد

ورزش: دارنده مدال های طالی جوانان جهان و بزرگســاالن آسیا 
با بیان اینکه قرار اســت علیرضا کریمی به عنوان نماینده ایران در 
رقابت های قهرمانی آسیا حاضر شود،گفت:این درحالیست که او در 

هیچ رویدادی حاضر نشده و محک نخورده است.
محمد جواد ابراهیمی اظهار کرد: در حالیکه من هم در جام تختی و 
هم در جام جهانی کشتی گرفتم اما باز هم مثل سال های گذشته و 
دفعات قبل قرار نیست حق به حقدار برسد و علیرضا کریمی بدون 

حضور در هیچ رویدادی به قهرمانی آسیا اعزام می شود.

قرعه دشوار والیبال ایران 
در یونیورسیاد ۲۰۱۹

ورزش: مراسم قرعه کشی رقابت های والیبال سی امین یونیورسیاد 
دانشجویان جهان در ایتالیا برگزار شد. طبق قرعه کشی انجام شده 
تیم ایران در مرحله گروهی در گروه ســوم با تیم های کانادا، برزیل، 

فرانسه و لهستان مسابقه خواهد داد.
در رشــته والیبال و در بخش مردان یونیورسیاد دانشجویان جهان 
۲۰ تیم حضور دارند که طبق قرعه اعالم شده در ۴ گروه با یکدیگر 

رقابت خواهند کرد.
گروه بندی رقابت ها به شرح زیر می باشد:

گروه A : هنگ کنگ- شیلی- چین تایپه - اوکراین - چک
گروه B : چین- آمریکا – روسیه- پرتغال- کره جنوبی

گروه C : کانادا - برزیل- فرانسه- ایران- لهستان
گروه D : ژاپن- مکزیک- سوئیس- ایتالیا- آرژانتین

تیم دانشجویان کشورمان در دوره قبل به مقام قهرمانی این مسابقات 
رسیده بود.

سی امین دوره یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان 1۲ لغایت ۲3 
تیرماه ماه در شهر ناپل کشور ایتالیا برگزار می شود.

برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا؛
شاگردان بنا فقط یک اردوی دیگر 

پیش رو دارند
ورزش: پنجمین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابت 
های قهرمانی آســیا در حالی رو به پایان است که این تیم فقط یک 

اردوی دیگر تا زمان اعزام به چین را پیش رو دارد.
این مرحله از تمرینات تا روز یکشنبه 18 فروردین ماه برای شرکت 
در رقابت های آسیایی چین ادامه دارد و سپس مرحله پایانی اردوی 
فرنگی کاران از روز ۲۴ فروردین ماه تا زمــان اعزام به رقابت های 
آســیایی برگزار می شــود. رقابت های کشــتی فرنگــی قهرمانی 
بزرگساالن آسیا روزهای ۷ و 8 اردیبهشــت ماه در شهر »شی آن« 

چین برگزار می شود.

6 میلیون دالر در انتظار 
بهترین های لیگ ملت های والیبال

ورزش: مدیر کمیتــه رویدادهای بین المللی فدراســیون والیبال 
گفت:جایزه تیم های برتر در لیگ ملت ها به 6 میلیون دالر افزایش 

یافته است.
روز چهارشنبه روز اول اجالس VNL به میزبانی فدراسیون جهانی 
والیبال با محوریت بررســی رقابت های لیــگ ملت های والیبال در 
سال های ۲۰19 و ۲۰۲۰ و همچنین بررسی عملکرد کشورها در سال 
۲۰18 انجام شد. سعید درخشنده تصریح کرد: فدراسیون جهانی در 
سال جدید ۴۰ درصد حق پخش تلویزیونی بیشتری نسبت به سال 
۲۰18 دریافت کرده و ۲۵ کمپانی مختلف درخواست اسپانسرینگ 

برای این مسابقات داده اند. 
درخشنده با اعالم این خبر که جایزه تیم های برتر صد در صد افزایش 
داشته است، گفت: جایزه تیم های برتر در سال گذشته 3 میلیون دالر 
بود که امســال به 6 میلیون دالر افزایش پیدا کرده است. همچنین 

درآمدهایی میان کشورهای میزبان تقسیم می شود. 

ناکامی نیما عالمیان  
در مرحله گروهی کاپ آسیا 

ورزش: مرحله گروهی کاپ تنیس روی میز آسیا برگزار شد و نیما 
عالمیان تنها نماینده مرد ایران در این مسابقات موفق نشد از مرحله 

گروهی صعود کند.
عالمیان در گروه چهار با نمایندگان سریالنکا، تایلند و قطر هم گروه 
بود که دو پیروزی و یک شکست را به نام خود ثبت کرد اما چون در 

رده بندی گروه خود دوم شد از صعود به دور بعد بازماند.

اخبار کوتاه

لیگ ایران از لیگ کرواسی قوی تر است
برانکو: هیچ مشکلی در پرسپولیس 

ندارم 
ورزش: برانکو سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در گفت وگو 
با یکی از روزنامه های کرواســی دربــاره فعالیت در این 
تیم گفت: اول از همه باید بگویم که خیلی خوشــحالم در 
پرسپولیس کار می کنم. خوشبختانه توانستیم نتایج خوبی 
در این مدت به دست بیاوریم و این باعث خوشحالی است 
و جوایز و عناوینی که در این مدت به دست آوردم به خاطر 
همکاری خوب کادر مربیگری من بوده است. بتازگی نیز 
یک برنامه تلویزیونی )شبکه ورزش( من را به عنوان بهترین 
مربی سال انتخاب کردند. بنابراین کار کردن در ایران واقعاً 
لذت بخش است. هیچ مشــکل و ناراحتی وجود ندارد که 
باعث شود من شــادی و لذتم را بابت کار کردن در ایران و 
پرسپولیس از دست بدهم. سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس 
در بخش پایانی صحبت های خود در مقایســه لیگ های 
ایران و کرواسی گفت: من فکر می کنم لیگ ایران از لیگ 

کرواسی قوی تر است.

کامیابی نیا با پرسپولیس تمرین کرد
ورزش: کمال کامیابی نیا بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس 
که در بازی با پیکان با در رفتگی از ناحیه کتف روبه رو شده 

بود دیروز در محل تمرین تیمش حاضر شد. 
کامیابی نیا پس از صحبت با کادر پزشکی تیم پرسپولیس 
دقایقی همراه بــا بازیکنان اصلی نــرم دوی کرد و پس از 
حدود 3۰ دقیقه راهی رختکن شد. با شرایط موجود به نظر 
می رسد کامیابی نیا مشکلی برای همراهی پرسپولیس در 

بازی با االهلی عربستان نداشته باشد.

ورزش: بــه نقــل از theargus، علیرضا 
جهانبخش و تیم او یعنی برایتون امشب 
برای رســیدن به فینال جــام حذفی 
انگلیس، منچسترسیتی را در پیش دارند. 
حاال جهانبخش می تواند رؤیای بزرگی را 

در سر خود بپروراند.
جهانبخش درباره شروع فوتبال خود گفت: 

من از بچگی دوســت داشتم 
فوتبالیست شوم و فوتبال 
بازی می کردم ولی پدرم 
نگران بود که اگر شرایط 
برایم خوب پیش نرود در 
آینده قرار اســت چکاره 
شوم. نمی خواهم بگویم که 
از مکانیک بودن بدم می آید 
ولــی من در این شــرایط 
در کنــار فوتبــال بزرگ 
شــدم. خیلی از ماشین 
چیــزی نمی فهمم ولی 
می خواســتم در بچگی 
چیزهای زیادی از ماشین 
و مکانیکی یاد بگیرم. از 

سال دوم درســم، شروع 
کــردم به صــورت حرفه ای 
فوتبال بازی کردن. مدیریت 

این دو به صورت همزمان کار بســیار سختی بود. 
شاید گفتن این حرف درست نباشد ولی بارها از 
مدرسه فرار می کردم تا خودم را به تمرینات تیم 
برسانم و تمریناتم را به موقع شروع کنم. وقتی 
راهنمایی را تمام کــردم، دیگر درس خواندن را 
ادامه ندادم چون پدرم می دید که ادامه هر دو به 

صورت همزمان شدنی نیست.
او در ادامه گفت: همیشــه انسان جاه طلبی 
بودم و دوست داشــتم برای خودم، 
خانواده و نزدیکانم انسان مهمی 
باشم و به همین خاطر در هلند 
نیز برای ادامه تحصیل اقدام 
کردم ولی بار دیگر دیدم 
که پیش بــرد آن در 
کنار فوتبال سخت 
اســت. مطمئن 
هســتم اگر در 
مکانیک  رشته 

تحصیــل 
می کــردم آینده 
خوبی هم در این رشــته 
داشتم ولی من برای فوتبال زندگی 

می کردم.
جهانبخش 19 ساله بود که از داماش 
گیالن راهی نایمخن هلند شد و در 

جام جهانی ۲۰1۴ برزیل برابر آرژانتین به میدان رفت.
بازیکن ایرانی در ادامــه صحبت های خود گفت: من در ۵ 
سال گذشته ۲ فینال را از دست دادم و دو نیمه نهایی. در 
نایمخن و آلکمار این اتفاق رخ داد. متأســفانه در آلکمار 
نتوانستیم قهرمان جام حذفی شویم که صعود مستقیم 
به لیگ اروپا داشت. فشار زیادی روی من و تیم ما وجود 
داشت. ولی االن در انگلیس این فشار وجود ندارد و تا همین 
جا هم که رسیدیم اتفاق ویژه ای برای باشگاه ما بوده است. 
به همین خاطر در کنار هواداران بایــد از این دیدار لذت 
ببریم. از نظر من در بازی برابر ســیتی باید لذت ببریم و 

نمایش خوبی داشته باشیم.

  بازی ضعیف در لیگ
گفتنی اســت در بازی هفتــه هفتم لیــگ برترعلیرضا 
جهانبخش با وجود اینکه به عنوان دومین تعویضی تیمش 
از دقیقه ۷8 جانشــین آنتونی کنوکارت شــد، عملکرد 
چشمگیری مقابل سیتی ارائه نداد.جهانبخش در حضور 
1۵ دقیقه ای خود برابر شاگردان گواردیوال تنها یک پاس 
دقیق و ارسال بلند با عوض کردن منطقه بازی از جناح چپ 
به سمت راست زمین داشت ولی نتوانست در خلق موقعیت 
و نبردهای تن به تن موفق عمل کند؛ البته که در این مدت 

بیشتر توپ و میدان در اختیار منچستر سیتی بود.
 باید دید امشب در صورت حضور او در زمین اتفاق جالب و 
مهمی برابر مردان پپ برای این ملی پوش کشورمان رقم 

خواهد خورد یا خیر؟

آدام بِیت / مترجم: امیرمحمد سلطانپور: دو مهاجم تاتنهام 
به سمت دروازه لیورپول هجوم می آوردند در حالی که تنها یک 
مدافع قرمزها را در پیش روی خود داشــتند، اما آن یک مدافع 
کسی نبود جز ویرجیل فن دایک! این مدافع هلندی منتظر ماند 
و منتظر ماند و اجازه داد موسی سیسوکو پاس خود را به سون 
هیونگ مین ارســال کند. جایگیری او بی نقص بود و آنقدر به 
سیسوکو نزدیک شده بود تا او را مجبور کرد تا با پای غیرتخصصی 
خود پاس را ارســال کند و همین باعث شد که کار برای اسپرز 
خراب و پاس او از زمین خارج شود. آن صحنه به نظر می رسید 
که این مدافع هلندی یک امتیاز را برای لیورپول نجات داده اما 
وقتی در آخرین دقیقه، آلدرویرلد توپ را به درون دروازه خودی 
زد ثابت کرد که شاید این سه امتیاز تعیین کننده ترین صحنه 
برای شاگردان کلوپ در این فصل باشد. این صحنه مانند بسیاری 
دیگر از صحنه هایی که فن دایک این فصل در لباس قرمز رنگ 
ثبت کرده نشان داد که نه تنها او را می توانیم به عنوان گرانقیمت 
ترین مدافع تاریخ در نظر بگیریم بلکه اکنون او به عنوان بهترین 
مدافع جهان نیز خود را معرفی کرده است. اگر احتیاج به آمار دارید 
باید بگوییم فن دایک تنها مدافع لیگ برتر در این فصل بوده که 
با وجود به میدان رفتن در تمامی دیدارهای تیمش حتی یک بار 
نیز توسط بازیکن حریف دریبل نخورده است! نکته ای که در مورد 
فن دایک جالب توجه است می تواند این باشد که او خیلی دیر 
خود را به عنوان یک مدافع طراز اول در کالس جهانی مطرح کرده 
است. او در تابستان پیش رو ۲8 ساله می شود و تازه فصل گذشته 
بود که برای اولین بار در یک دیدار حذفی در لیگ قهرمانان اروپا 

به میدان رفته است. زمانی که زوج او در خط دفاعی یعنی جوئل 
ماتیپ در سال ۲۰1۵ از فوتبال ملی خداحافظی کرد فن دایک 

تازه اولین بازی خود را برای الله های نارنجی به انجام رساند.
اما چطــور می شــود که چنین مدافــع خوبی کــه در مقابل 
وحشتناک ترین مهاجمین جهان اینقدر با  آرامش بازی می کند 

اینقدر دیر خود را مطرح کرده است؟

   سال های حضور در خرونینخن
فن دایک در تیم ویلم آغاز کرد و در بازی های تیم زیر 19 سال 
و زیر ۲3 ســال دائما به میدان می رفت و فرصتی نداشت تا در 
زمین تمرین به پیشرفت خود ادامه دهد. این مشکل زمانی که به 
خرونینخن پیوست حل شد. او در آنجا در نوزده سالگی اولین بازی 
برای تیم بزرگساالن را انجام رساند اما بارها توسط مربی خود مورد 

انتقاد قرار گرفت که در تمرینات به خود فشار نمی آورد.

   موقعیت ها در سلتیک از راه می رسد
دیری نگذشت که سلتیک استعداد فن دایک را تشخیص داد 
و او را در تابستان سال ۲۰13 به گالســکو آورد. کریس کامنز 
بهترین گلزن ســلتیک در آن فصل در مورد حضور فن دایک 
می گوید: »در اولین جلسه تمرین باور نمی کردم که او سلتیک 
را برای تیم باشــگاهی خود انتخاب کرده است. او در هر باشگاه 
بزرگی می توانست بازی کند و فکر می کنم سلتیک با داشتن او 
خوش شانس ترین باشگاه جهان بود.« فن دایک در سلتیک نیز 
همه چیز را آسان می پنداشت و توسط مربی خود به تنبل بودن 

در جلسات تمرین متهم شد. البته وی در زمان 
های حساس، خود را به خوبی نشان می داد. در 
بازی مقابل بارسلونا که با شکست 1-۰ سلتیک 
همراه بود فن دایک چشم های اروپا را با دفع 

موج های متعدد حمالت ستارگان بارسا 
به خود خیره کرد.

بیشتر  پیشرفت 
در ساوتهمپتون

بود کــه در این ساوتهمپتون 
میلیــون ســال ۲۰1۵ با   13
به انگلیــس آورد. پوند فن دایک را 

وقــت خــود رونالد کومان  ســرمربی 
مقدس ها، بازی فوتبالش را مانند فن دایک در خرونینخن 
شــروع کرده بود و مدت ها بود که از توانایی وی آگاه بود. 

بسیاری از کارشناسان فوتبال معتقد بودند که شرایط برای 
وی در لیگ پرفشار ســخت خواهد بود اما فن دایک بار دیگر 
مانند زمان بازی در سلتیک نشــان داد که یک سروگردن از 
دیگر مدافعان باالتر اســت. او در فصل اول به عنوان بهترین 
بازیکن و در فصل دوم به عنوان کاپیتان باشــگاهش انتخاب 
شد. از همان زمان ها لیورپول برای خرید او عالقه نشان می داد 
اما ساوتهمپتون موفق شد فن دایک را هرچند ناراضی اما در 
این باشگاه نگه دارد تا در نهایت ژانویه ۲۰18 با قبول پیشنهاد 

سرسام آور ۷۵ میلیون پوندی به وی اجازه خروج دهد.

    انتقال به لیورپول و امکان تبدیل شدن   
   به اسطوره این باشگاه

تاثیرگذاری فن دایک در لیورپول از همان 
بازی اول که برای قرمزها به میدان رفت 
ثابت شد. او در بازی جام حذفی 
مقابــل اورتــون گل پیروزی 
بخــش تیمش را بــه ثمر 
رساند. از زمان انجام اولین 
بازی برای لیورپول، این 
تیم بیــن تمامی 
دیگــر تیم ها 
کمتریــن 

گل 

خــورده 
را در لیگ برتر 

داشــته و این اتفاق 
مبارکی برای تیمی بود 

که همگان شانس قهرمانی آن ها 
را به دلیل دفــاع ضعیف کم می 
دانســتند. هواداران لیورپول می 
ترسند باز هم مانند بازیکنانی مثل سوآرز 
و کوتینیو، اگر باشگاه هایی مانند بارسا و 
رئال به ســراغش بیاید چنین بازیکنی را 
نیز از دســت خواهند داد. البته فن دایک 
خود اذعان کرده که می خواهد به یکی از 
اسطوره های لیورپول بدل شود و بسیاری 
معقتدنــد او هیچ چیزی کمتــر از مدافعین 
بزرگی ماند آلن هنسن و مارک الورنسن برای 

تبدیل شدن به چنین جایگاهی ندارد.

حساب رســمی توئیتر تیم ملی فوتبال انگلیس 
ملقب به سه شــیرها، در توئیتی به دریافت مدال 
گرت ساوتگیت سرمربی تیم ملی این کشور واکنش 
نشان داده است. ساوتگیت روز پنجشنبه در کاخ 
پادشاهی حاضر شد و مدال افسر رتبٔه امپراتوری 
بریتانیا )OBE( را به خاطــر خدماتش به فوتبال 
این کشور از شــاهزاده ولز دریافت کرد تا توئیتر 
سه شیرها متن روز خاص برای رئیس را انتخاب کند.

بهترین گلزن تاریخ لیگ برتر و بازیکن سابق استقالل در 
پستی اینستاگرامی به حواشی اخیر پیرامون این باشگاه 
واکنش نشان داد. در حالی که این روزها استقالل شرایط 
خوبی را سپری نمی کند، رضا عنایتی در ایستاگرام خود با 
تاکید بر اینکه او نیز مثل هواداران برای این باشگاه نگران 
است، از هواداران آبی می خواهد که در چنین زمان هایی 
وفاداری خود را نشان دهند و تا پایان لیگ از حمایت خود 

دست نکشند.

رضا عنایتیتیم ملی انگلیس

حساب توئیتر باشگاه بروژ بلژیک که کاوه رضایی را 
در تیم خود دارد، در توئیتی به تولد این مهاجم ملی 
پوش کشورمان واکنش نشان داد. توئیتر باشگاه 
بروژ می گوید ۲7 شــمع برای تولد بیست و هفت 
ســالگی کاوه رضایی کنار گذاشته و به او تبریک 
می گوید. البته این توئیت باشــگاه بروژ تا زمان 
تنظیم این خبر تنها 6۱ الیک دریافت کرد و پنج 

بار ریتوئیت شد!

هافبــک هجومی قرمزپوشــان پایتخت بعد 
از پیروزی شــیرین مقابل پیکان در پســت 
اینســتاگرامی خود به این سه امتیاز حساس 
واکنش نشــان داد. او در اینستاگرامش می 
گوید: »خدا رو ســپاس یک گام محکم دیگه 
بسوی هدف، مبارکتون باشه، ممنون بابت همه 
حمایت ها، خسته نباشید به تیم خوب پیکان و 

حسین آقا فرکی«

سروش رفیعیباشگاه بروژ

به مکانیکی عالقه داشتم!

جهانبخش: از بازی با »سیتی« باید لذت ببریم
داستان »فن دایک«

چگونه به بهترین مدافع جهان تبدیل شوید

شفر به درب خروج نزدیک می شود

استقالل میان سیل انتقادات و اختالفات

جدول رده بندی لیگ برتر ایران)جام خلیج فارس(

امتیازتفاضلگلباختمساویبردبازیهاتیمرتبه
2414912051پرسپولیس1
2414732249تراکتورسازی2
24121112047سپاهان3
2412842344استقالل4
2412751143پدیدهشهرخودرو5
730-24798فوالد6
247710028پارسجنوبیجم7
228-226106سایپا8
326-244146ماشینسازیتبریز9
526-235117ذوبآهن10
425-244137نساجیمازندران11
625-236710پیکان12
921-242157صنعتنفتآبادان13
1219-2431011نفتمسجدسلیمان14
2715-242913سپیدرودرشت15
*2110-243714استقاللخوزستان16



14
شنبه 17 فروردین  1398

  30 رجب 1440 6 آوریل 2019  سال سی و دوم  شماره 8933  

ادب و هنر

کوتاه و خواندنی

تسنیم: مصطفی درایتی از غفلت نهادهای فرهنگی 
در ساماندهی نسخ خطی در کشور انتقاد کرد.

حجت االسالم والمسلمین مصطفی درایتی، پژوهشگر 
نسخ خطی با انتقاد از وضعیت ساماندهی نسخ خطی 
در کشور گفت: فهرست نویسی نسخ خطی در برخی 
مراکز و کتابخانه های کشور به پایان رسیده، اما برخی 
دیگر هنوز ساماندهی نشده است،  برای نمونه کتابخانه 
مرکزی دانشگاه تهران به پایان رسیده است،  اما برخی 
کتابخانه های دیگر مثل کتابخانه آیت اهلل مرعشــی 
بخشی از نسخ خطی آستان قدس رضوی،  کتابخانه 

ملی و... باقی مانده است.
وی ادامــه داد:  عمده تریــن دلیــل ســاماندهی 
کامل نشدن نسخه های خطی در کشور، اقتصادی 
است،  متأسفانه هنوز بسیاری از مسئوالن ما به این 
نکته پی نبرده اند که اگر نســخه ای در کتابخانه ای 
باشــد و اطالعاتش منتشر نشــود تا پژوهشگر از 
وجود آن با خبر باشــد،  گویا اصاًل نسخه ای وجود 
ندارد،  متأسفانه هرگاه بودجه ای نیز تعلق می گیرد،  

اولویت هایی که عمدتاً نســخ خطی در میان آن ها 
نیستند،  مورد توجه قرار می گیرند.

رئیس مؤسســه پژوهشــی الجواد)ع( تصریح کرد: 
در حوزه نســخ خطی متخصصان در کشور محدود 
هستند و طبیعی اســت که همه مدیران نیز در این 
حوزه تخصص ندارند،  با وجود اینکه زبان فارسی محور 
هویت ملی ماست و هر چه کار در این حوزه صورت 
گیرد، بــه تقویت وحدت ملی مــا می انجامد، هنوز 
اهمیت نسخ خطی در تقویت زبان فارسی بر همگان 

روشن نشده است.

مهر: تازه ترین سروده مرتضی امیری اسفندقه به مردم 
سیل زده مناطق مختلِف کشورِ عزیزمان تقدیم شده 

است. این غزل را در ادامه می خوانید.
**

به خانواده هاِی داغدیده  سیِل فروردین ۱۳۹۸ همه از 
هر کجاِی ایراِن عزیز

هرچند خاک خشک است باران اگر نبارد
باران بگو خدایا! زین بیشتر نبارد

توفاِن نوح آیا در پیش روی داریم؟
یکبند صبح تا شب، شب تا سحر نبارد

چیزی نمانده باقی از پشِت باِم هاجر
َجرَجر بگو خدایا! بر بام و َدر نبارد
سیالب بُرد با خود، نوروزِ نازنین را
با برکت است اما نه! این قَدر نبارد

از دست رفت جنگل، جالیز و جلگه هم آه!
این گونه بی محابا بر جوی و َجر نبارد

طغیاِن رود رد شد از خِط قرمِز گل
رگبار پشِت رگبار، خوف و خطر نبارد

این شاخه هاِی نازک! آن ساقه هاِی نورس
باران بگو ببارد، تیر و تبر نبارد

گزیده رباعیات بیدل دهلوی به کوشش محمدکاظم کاظمی 
از ســوی انتشارات سپیده باوران در دست انتشار قرار گرفته و 
این ناشــر امیدوار است در ایام نمایشگاه بین المللی کتاب این 

اثر را عرضه کند.
کاظمی درباره این کتاب در صفحه شــخصی خود در فضای 
مجازی عنوان داشــته اســت: 4000 رباعی بیدل دو بار قباًل 
خوانده شده بود و یک بار در سال ۹۷ خوانده شد و حاصل آن 
حدود ۷00 رباعی منتخب بود. در یک بازخوانی از این رباعیات 
منتخب ۱00 رباعی حذف شد و 600 رباعی باقی ماند. دلم قرار 

نگرفت. یک بار دیگر همه 4000 رباعی را در یک هفته خواندم 
و حاصل آن 50 رباعی دیگر بود که باز از آن میان نزدیک به 20 
رباعی به کتاب افزوده شد. این بار یک نوبت 620 رباعی انتخابی 
را خواندم و از آن میان حدود 20 رباعی دوباره حذف شد و باز 
این رباعی های حذف شده با ۱00 رباعی حذف شده قبلی یکجا 
شد و در یک بازخوانی از میان این ها ۱۱ رباعی مجدد وارد کتاب 
شد. کتاب »گل چاربرگ« مهدی الماسی هم برای چهارمین بار 
خوانده شد و حاصل آن، اضافه شدن چهار رباعی به متن بود. 
گاه این بازخوانی ها بر روی میز غذا بود، گاهی در بستر خواب 

و گاه با نور گوشــی همراه در قطار.وی افزوده است: همه متن 
رباعی ها با نسخه خطی دیگری از رباعیات بیدل مقابله شد. برای 
بسیاری از رباعی ها شرح ها و توضیحاتی نوشته شد و این ها هم 
یک بار بازنویسی شد. یادداشت گردآورنده پنج بار ویرایش شده 
و یکی دو ویرایش دیگر به کار دارد. در عین حال همه متن را 
دو نفر از عزیزان به طور کامل خوانده اند و یادداشت زده اند. نفر 

سوم هم آن را در دست بازخوانی دارد.
کاظمی همچنین با طنزی که معموالً در ادبیات و بیان او جاری 
اســت، درباره انتشار این کتاب نیز عنوان داشته است: همیشه 
روش کار من این اســت که اول زحمت بکشم تا آخر زحمت 
نکشم. می دانم که کتاب را در نخستین چاپ باید کامالً آماده 
کرد. بعضی عزیزان از هول نمایشگاه، کتاب هایشان را سرسری 
و نصفه و نیمه به بازار می فرستند و تکمیل و تدقیق کار را به 

چاپ های بعدی موکول می کنند. به نظر من نباید کار را ناقص 
به بازار فرســتاد، حتی با شمارگان اندک. اگر هم به نمایشگاه 
نرسید، نرسید؛ مهم نیست. عمر کتاب خیلی بیشتر از عمر این 
نمایشگاه هاســت. نمایشگاه ها می آیند و می روند و کتاب ما در 
کتابخانه ها مورد مراجعه خوانندگان است. دیگر چند سال بعد 
کسی نمی گوید این کتاب به نمایشگاه رسید یا نرسید. به این 

می نگرند که کتاب چقدر نقص یا کمال دارد.
وی افزوده اســت: »گزیده غزلیات بیدل« را هم با همین دقت 
و وسواس آماده کردم. یک سال از نمایشگاه ماند ولی نگرانش 
نبودم. در عوض متنی آماده شد که هر بار ناشر می گفت برای 
چاپ بعد اصالحاتی به کار دارد یا نه، با آرامش تمام می گفتم 
که بفرست به چاپ. نه اصالحی در کار بود و نه هزینه تجدید 

فیلم و زینک.

دالیل اقتصادی تقویت زبان فارسی 

غزل تازه مرتضی امیری اسفندقه برای مردم سیل زده

حسین جالل پور، شاعر و ادیب بوشهری درگذشت

ادب وهنر: جالل پور شاعر و ادیب بوشهری و 
گردآورنده دیوان محمدخان دشــتی در یک 
ســانحه رانندگی در محور جاسک، خورموج 

جان خود را از دست داد.
وی متولد ۱۳55 در شــهر گناوه بــوده و مجموعه غزل 
»کالِغ بعد از باغ« و تصحیح هایی چون »دیوان محمدخان 
دشــتی«، »دیوان خواجوی کرمانــی«، مثنوی »همای و 
همایون« خواجوی کرمانی، مثنوی »گل و نوروز« خواجوی 
کرمانی، مثنوی »گوهرنامــه« خواجوی کرمانی، تصحیح 
مثنوی »کمال نامه« خواجوی کرمانــی و ... را در کارنامه 

خود داشته است.
حســین جالل پور همچنین مدرس و عضو هیئت علمی 

دانشگاه و دبیر انجمن ادبی هوای تازه بوده است .
در پی درگذشــت این شاعر بوشهری، علی محمد مؤدب، 
مدیرعامل مؤسســه شهرســتان ادب در صفحه شخصی 
اینســتاگرام خود یادداشتی منتشر کرد که در ادامه آن را 

می خوانید:
همه از خداییم و به سوی خدا می رویم 

صدای حســین جالل پور در بندرگاه گنــاوه خدایی بود، 
وقتی آمده بود به اســتقبال من و بچه هام سکوتش و نگاه 
صمیمــی جنوبی اش خدایی بــود، دقت هایش و غیرتش 
درباره کلمه ها خدایی بود، عشقش به ادبیات و شوقش برای 
ترویج کتاب های خوب خدایی بود، صبر و سکوتش خدایی 
بود، امروز در کوچه های پنج تن مشهد در داغ حسین گریه 
کــردم و راه رفتم، راه رفتم و گریه کردم، خدا حســین را 

رحمت کند. 
این داغ را به خانواده شریفش، به علی هوشمند، به ابراهیم 
اسماعیلی، به حسن صادقی پناه و مهدی فرجی، به استاد 
محمدعلی بهمنی، به محمدحسین نعمتی و همه بچه های 
شهرستان ادب، به غالمرضا طریقی و علی داودی... به همه 
یادش بخیرهای کنگره چهارم شــعر جوان- بندرعباس - 

تسلیت می گویم. 
دریــای رحمت بی کران الهی نصیب شــاعر خوش لهجه 

ساحل نشین ما باد.
فروردین ۹۸ - مشهد الرضا 

علی محمد مؤدب

یادبود

یادداشت

خبر

خوشا به حال کسانی که عاشقش هستند
نگاهی به مجموعه شعر »راه شیعی« سروده امیرحسین حنایی

نشــر ایجاز بتازگی مجموعه ای از ســروده های کالســیک شــاعر جوان، 
امیرحســین حنایی را منتشر کرده است. ویژگی این مجموعه که آن را در 
بین بســیاری از آثار شاعران جوان ممتاز می کند، توجه او به شعر مذهبی 
بخصوص مناجات نامه ها و شعرهایی برای ذات الهی است. مناجات نامه یکی 
از گونه های ادبی بوده است که شاعران توحیدگرای متقدم ما همیشه توجه 
داشته اند در مقدمه دیوان ها و کتاب هایشان، نمونه هایی از آن را داشته باشند. 
متأسفانه در شعر امروز ما این گونه ادبی به محاق فراموشی سپرده شده است 
و حتی شاعران آیینی و مذهبی ما نیز با وجود شعرهایی که برای ائمه)ع( 

سروده اند، از سرودن برای خداوند متعال غافل شده اند.
حنایی در این مجموعه فقط به مناجات سرایی توجه نداشته است، بلکه نگاه 
و رویکرد فرمی جدیدی به شعر مذهبی نیز داشته است. او تالش کرده است 
از قالب های مختلف شعر کالسیک استفاده کند و حتی در مواردی ابتکاراتی 
نیز انجام دهد و این توجه، ســبب شده است که از نظر قالبی شاهد تنوع 
فراوانی در مجموعه باشیم. او همچنین با اتکا به توانایی های شاعرانه اش، گاه 

توانسته است، بیت های خوب و درخشانی نیز بسراید از جمله:
خوشا به حال کسانی که عاشقش هستند

به شکل خاص تری می شوند عاشق خویش
یا:

فدای طبع بلندش که حین خلقت من
زبان به وصف گشود و نکرد تحقیرم

یا:
دیده ام از کرمت، غصه به شادی پیوست

دیده ام از حدمت، پیر جوان خارج شد
یا اینکه با اســتفاده از ظرفیت و جسارتی که در شعرش هست، قافیه ها و 

ردیف های تازه ای در شعرهایش بیاورد و به تنوع فضای شعر کمک کند:
چقدر سنگین شد بار دوست داشتنت
قشنگ شانه من زیر آن پرس می شد

یا:
خدا من از تو طلب می کنم زیادی ها

خدا به من این ها را تو یاد دادی ها
این جسارت ســبب شده است در این کتاب ظرفیت های جدیدی به روی 
شعر مذهبی ما باز شود. بسیاری از شاعران مذهبی ما ناخودآگاه شعرشان 
از شتاب و روند زمانه، عقب می ماند و شعرشان فخامتی آزاردهنده و زبانی 
کهنه به خود می گیرد، اما حنایی توانســته است با جسارت خود در دست 
بردن در زبان، قالب و فرم، فرصتی تازه برای شعر مذهبی ایجاد کند. یکی از 
شگردهای شاعر در این کار این است که از ظرفیت های زبان روزمره در کنار 
زبان رسمی استفاده می کند. این کار البته ریسک زیادی دارد، چرا که موجب 
می شــود شاعر تعادل از دستش خارج شود و نحو زبان روزمره و محاوره را 
وارد شعر رسمی کند. این کار سبب شده است در موارد زیادی زبان شعری 
او دچار افت شود. برای مثال استفاده بی دلیل از ضمیرهای اضافی در شعر، 

بیانگر ضعف زبانی می شود. برای مثال:
با تو من می سازمش این روزهای خوب را

یا: 
خودت همیشه به یادت مرا بیندازم

یا:
جهان را مالکش باش و خودت در بی جهانی باش

چنانکه می بینید مثالً در نمونه دوم با وجود مفعول و »را« ی مفعولی، ضمیر 
در پایان فعل، حشــو اســت و این ایراد که در شعر جوانان ما به وفور دیده 

می شود، یکی از دالیل ضعف زبانی شاعران کم تجربه محسوب می شود.
یکی دیگر از این نمونه های ضعف زبانی، استفاده از »بازم« به جای »بازهم« 
است که از جمله آسیب های استفاده از نحو زبان محاوره در شعر رسمی است:

و بازم خالق این ابرهای بی ثمر را شکر
یا:

با تو اما می شوم هی از زیادم بیشتر
شــاعر همچنین ایرادهای دیگری هم دارد که توجه نکــردن به آن ها در 
مجموعه شــعر شــاعری که مجموعه منتشر کرده اســت، عجیب است. 
برای مثال قافیه کردن قلب و مغــز در این بیت، حتی با توجیه فراروی از 

تعریف های معمول شعر و نوآوری هم قابل قبول نیست:
نام تو جاری شده در هر نوار قلب من

رد تو پیدا شده در هر نوار مغز من
یا جمع بستن اسم جمع:

خدا را دوست دارم من به تعداد اسامی هاش
چنانکه گفتیم، جســارت در نوآوری مهم ترین مشــخصه ای است که این 
مجموعه را در بین بســیاری از مجموعه های شعر مذهبی، درخشان کرده 
است، اما همین شاعر که چنین حواسش به نوآوری در فرم در کنار مضمون 
بوده است، گاه در برخی شعرها ساختاری را برای شعر انتخاب کرده است که 

از همان اول مشخص بود، شاعر از شعر شکست می خورد:
خدا اول، خدا آخر، خدا باطن، خدا ظاهر

خدا خالق، خدا کامل، خدا جامع، خدا حاضر
مشخص است که چنین ساختاری تا ابد می توانست ادامه پیدا کند و چنین 
شــعری بدون تخیل و کشف، از شاعری که در همه شعرهایش به نوآوری 

توجه داشته است، بعید می نماید.

مروری بر تأثیرگذارترین رخدادهای هنر انقالب در سال 97

گام دوم هـنر برای تمدن سازی
 ادب و هنر/ فاطمی نسب  هنر انقالب 
در سالی که گذشت، اگرچه در نگاه آرمانی 
خود با کمبودهایی رو به رو بود، اما نگاهی 
به آمارهای مربوط به این حوزه نشــان از 
پیشرفت چشــمگیر کیفیت و کمیت آثار 
انقالبی دارد. آمارهای فروش کتاب در حوزه 
رمان دینی، مدافعان حرم، رمان کودک و 

نوجوان و شعر، اســتقبال از ادبیات بومی 
در قالب رمان های مختلف، جدی شــدن 
گفتمان ادبیات حماســی و فراهم شدن 
زمینه تولید این گونه آثار، نزدیک شــدن 
هنر تجسمی به زندگی و دغدغه های اصلی 
مردم )بخصوص در دیوارنگاره های میدان 
ولیعصر( و پویش تازه برای برگشت سرود 

و تئاتر به عرصه عموم مردم، همگی نشان 
از حرکــت و تالش برای بهتر شــدن هنر 
متعالی است. در این گزارش به مهم ترین 
و تأثیرگذارترین رخدادهای هنر انقالبی در 
سال ۹۷ نگاهی می اندازیم تا با نظرگاهی 
درست و قابل سنجش، رخدادهای هنری 

سال ۹۸ را قضاوت کنیم. آرش شفاعی

 رکوردزنی رمان دعبل و زلفا 
اثر مظفر ساالری

رمــان »دعبل و زلفا« نوشــته حجت االســالم 
والمسلمین »مظفر ســاالری« است که پیش از 
این رمان پرفروش »رؤیای نیمه شب« را نگارش 
کرده و آن کتاب مورد تمجید مقام معظم رهبری 
قرار گرفته است.اســتقبال از این رمان جذاب که 
»به نشــر« آن را منتشر کرده است مجموع تیراژ 
آن را به 46 هزار نســخه رساند.داســتان این اثر 
بیانگر سرگذشــت زندگی دعبل شــاعر و ذاکر 
فضایل اهل بیت)ع( اســت که در زمان امامت 
امام رضا)ع( می زیسته؛ در این داستان آشنایی 
وی با همسر ســازش ناپذیرش زلفا، رویدادی 

عاشقانه را دل تاریخ روایت می کند.

استقبال از »یادت باشد« 
عاشقانه ترین کتاب مدافعان حرم

کتاب »یادت باشد« روایتی است عاشقانه از زندگی 
حمید سیاهکالی، شهید مدافع حرم که پاییز سال 
۸۹ به کربال رفت، پاییز سال ۹۱ عقد کرد، پاییز 
سال ۹2 ازدواج کرد و در نهایت در پاییز سال ۹4 
در دفاع از حرم مطهر حضرت زینب کبری)س( به 
شهادت رسید. این کتاب که از زبان همسر شهید 
روایت می شــود بیش از 50 بار تجدید چاپ شد. 
»یادت باشــد« به قلم محمدرسول مالحسنی و 

توسط نشر شهید کاظمی منتشر شده است. 

برپایی نخستین جایزه 
»داستان های حماسی«

پس از اظهارنظرهای برخی بزرگان و اهالی فرهنگ 
و هنر درخصوص ضرورت وجود روح حماسه در 
آثار هنری، حوزه هنری خراسان رضوی نخستین 
دوره »جایزه داســتان های حماسی« را با موضوع 
اقتباس و معاصرسازی از داستان حماسی رزمنامه 
ایران و توران در شاهنامه فردوسی برگزار کرد و در 
آن 220 طرح از ۱۷0 نویسنده کشور به دبیرخانه 
رسید.در این میان شــاهد حضور مجموعه ای از 
داستان نویسان برجسته کشور در کنار نویسندگان 
جوان متعهد هستیم و نگاه جدیدی در کم و کیف 
آثار دیده می شود که نشان از این دارد که نگارش 
طرح ها به همان سمتی می رود که ادبیات حماسی 

به آن نیازمند است. 

 در یک قدمی نوبل ادبیات 
کودک و نوجوان 

جایزه »هانس کریستین اندرسن« که به نوبل ادبیات کودک 
معروف اســت، هر دو ســال یکبار به یک نویسنده و یک 
تصویرگر به پاس قدردانــی از یک عمر تالش و تأثیرگذاری 
در ادبیات اهدا می شــود. فرهاد حسن زاده نویسنده موفق 
ایرانی، در ســال ۹۷ از طرف شــورای کتاب کودک برای 
آنچه »یک عمر فعالیت موفق در حوزه نویســندگی ادبیات 
کودکان و نوجوانان« عنوان شده، نامزد دریافت جایزه هانس 
کریستین اندرسن 20۱۸ شد. گرچه حسن زاده برنده این 
جایزه معتبر بین المللی نشد اما صرف راهیابی به فهرست 
پنج نفر نهایی جایزه  هانس کریســتین اندرسن موفقیتی 
بسیار چشمگیر و ارزشمند است. همچنین مجید قیصری، 
دیگر نویسنده موفق حوزه کودک و نوجوان کشورمان برای 

رمان »سه کاهن« برنده جایزه ادبی »اوراسیا« شد.

دیوارنگاره های تأثیرگذار میدان ولیعصر 

اگر عبارت »بیلبورد میدان ولیعصر« را در گوگل جست و جو کنید، عددی که تعداد نتایج را نشان می دهد معموالً کمتر از 400هزار نتیجه 
جست وجو نیست. همین عدد به اندازه کافی گویاست که این موضوع و این سوژه به اندازه ای مهم و محل رجوع شده که خودش به تنهایی 
تبدیل به یک ژانر شده است. دیوارنگاره هایی که به محض باال رفتن طرح جدید آن، فوراً رسانه های زرد زنجیره ای تمام تالششان را برای از 
بین بردن تأثیرگذاری آن به کار می بندند. این دیوارنگاره ها که کار خانه طراحان انقالب اسالمی است در موضوعاتی ملی و مذهبی دغدغه ها 
و ارزش های مشترک ذهنی ایرانیان را با طرح های خالقانه خود به تصویر می کشد. از دالیل تأثیرگذاری این دیوارنگاره ها رویکرد صریح و 

بدون تعارف آن در به تصویرکشیدن مشکالت مردم و نقد موضوعاتی مانند اشرافی گری است.

 لغو دیدار نویسندگان کودک و نوجوان 
برای کمک به سیل زدگان

ایسنا: به دنبال گسترش مناطق سیل زده در روزهای پایانی تعطیالت 
نوروز، بزرگ ترین تشــکل نویســندگان کودک و نوجــوان با لغو دیدار 
نــوروزی اش از واگذاری مبلغ تدارک دیــده برای این منظور به مناطق 
ســیل زده خبر داد.جعفر توزنده جانی، دبیر انجمن نویسندگان کودک 
و نوجوان گفت: انجمن نویســندگان کودک و نوجوان برای همدردی با 
هموطنان مصیبت زده در این روزهای سخت، دیدار نوروزی اعضای خود 
را که قرار بود سه شــنبه بیستم فروردین برگزار شود، لغو و هزینه آن را 

صرف کمک به عزیزان سیل زده کشورمان می کند.
وی افزود: اعضایی که تمایل دارند در این امر خیر مشارکت کنند، لطفاً 
کمک های نقدی خود را به شماره کارت 5۸۹2۱0۱۱5644۷06۸ )به نام 

انجمن فرهنگی نویسندگان کودک و نوجوان( واریز کنند.
به گفته ی او، کمک های جمع آوری شده به  حساب هالل احمر جمهوری 
اســالمی ایران واریز خواهد شد.انجمن نویســندگان کودک و نوجوان، 
مؤسسه ای غیردولتی و ناسودبر است که با هدف حمایت از هویت مستقل 
و حقوق مادی و معنوی نویسندگان کودک و نوجوان، ایجاد زمینه های 
مناسب برای آموزش و پیشرفت فرهنگی نویسندگان و ایجاد تسهیالت 
الزم برای ارائه و یا انتشار آثار ارزنده در سال ۱۳۷۷ تأسیس شده است و 

تاکنون بیش از 600 عضو را در دل خود جای داده است.

به کوشش محمد کاظم کاظمی

کتاب گزیده رباعیات بیدل دهلوی منتشر می شود



شنبه 17 فروردین  1398
15  30 رجب 1440 6 آوریل 2019  سال سی و دوم  شماره 8933  

خبر

نام گذاری معبری در تهران به نام جمشید مشایخی
سیما و سینما: رئیــس کمیته 
فرهنگی شورای شــهر تهران از 
نام گذاری معبــری در تهران به 
نام زنده یاد جمشــید مشایخی 

خبر داد.
مســجدجامعی در گفت  وگــو با 
ایسنا، با بیان اینکه باید یاد و نام هنرمندانی که جان خود را از دست داده اند 
و یا در قید حیات هستند، گرامی داشته شود، گفت: در شورای شهر قبلی 
مصوب شد که ســه خیابان به نام سه شاعر یعنی سلمان هراتی، قیصر 

امین پور و حسینی نام گذاری شود که این مهم اتفاق افتاد.
وی با بیان اینکه پنج نفر در سینمای ایران بسیار تأثیرگذار بودند، گفت: 
عزت اهلل انتظامی، داوود رشیدی، جمشید مشایخی، محمد علی کشاورز و 
علی نصیریان از سوی اهالی هنر به عنوان پنج تن سینمای ایران نام گذاری 

شده اند.
وی با تأکید بر اینکه گرامیداشت نام هنرمندان تنها مربوط به بعد از فوت 
آن ها نیســت و می توان در زمانی که آن ها در قید حیات هستند و برای 
گرامیداشــت نامشان ، معبر، بوستان و... را به نامشان کرد، گفت: این پنج 
هنرپیشه از بزرگان سینمای معاصر هستند و پیشنهاد می  شود که به نام 

این پنج نفر، معبر، بوستان و... نام گذاری شود.
وی افزود: این پیشــنهاد از سوی بنده در اولین جلسه شورای شهر اعالم 
خواهد شد تا با کمک اعضای شورای شهر بتوانیم اماکنی را به نام پنج تن 

سینمای ایران نام گذاری کنیم.

»شرایط خاص« روی آنتن شبکه سه 
سیما و سینما: به گزارش رسیده، 
پس از اتمام سریال نوروزی »زوج 
و فرد« امشب مجموعه تلویزیونی 
»شــرایط خاص« بــه کارگردانی 
وحید امیرخانــی و تهیه کنندگی 
سید مرتضی فاطمی از شبکه سوم 
سیما پخش خواهد شد. همچنین 
هفته گذشته از لوگوی رسمی این سریال با طرحی از محمدحسین مجیدپور 

رونمایی به عمل آمد.
»شرایط خاص« به نویسندگی حسین تراب  نژاد و احسان لطفیان، سریالی با 
حال و هوای کمدی اســت و مضامین اجتماعی با زبانی شیرین در آن طرح 
می شود. تصویربرداری این سریال پربازیگر، بهار سال گذشته در بیش از ۱۱۰ 

لوکیشن اصلی و فرعی در تهران انجام شد.
کامبیز دیرباز، بهرام افشــاری، پروانه معصومی، نادر ســلیمانی، ســیروس 
گرجستانی، کاظم سیاحی، مریم سعادت، سوگل قالتیان، معصومه رحمانی، 
صحرا اسدالهی، مصطفی ساسانی، وحید آقاپور، اسداهلل یکتا و شهره سلطانی 

ترکیب بازیگران این سریال را تشکیل می دهند.

فصل دوم »بر سر دو راهی« ساخته نمی  شود
سیما و ســینما: در حالی که 
خبرهایــی از ســاخت بعضی از 
ســریال های نوروزی پخش شده 
است، کارگردان مجموعه تلویزیونی 
»بر سر دو راهی« گفت: من هیچ 

عالقه ای به ادامه  سازی ندارم.
»بهرنگ توفیقی« در گفت وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به تمایل تلویزیون 
به ساخت سریال هایی مانند »انقالب زیبا« و »پدر« دیگر آثار این کارگردان، 
گفت: من هیچ عالقه ای به ادامه سازی ندارم و برای سریال »انقالب زیبا« هم 
گرچه اصرار برای این امر وجود داشــت اما من تمایلی نداشتم. البته بعد از 

سریال »پدر« این فشار همچنان وجود دارد.
همچنین »حامد عنقا« تهیه کننده سریال نیز در این باره گفت: به اعتقاد من 
احتیاجی به ادامه سازی نیست. فقط بعضی از کارها مثل »پایتخت« هستند 

که ظرفیت چنین کاری را دارند و اغلب ادامه سازی ها را موفق نمی  دانم.
وی افزود: خوشبختانه آنقدر داستان های جدید داریم و کارهای جذاب تری 
می  توانیم برای مردم بسازیم که احتیاجی به استفاده از کاراکترهای تکراری 
نیست و بعید می  دانم هیچ کاراکتری مثل شخصیت های »پایتخت« آنقدر 

جذاب باشند که مخاطبان بخواهند آن ها را در قصه های دیگری ببینند.
نویســنده و تهیه کننده »پدر« تأکید کرد: تصوری درباره ادامه سازی وجود 
دارد که به خاطر سریال های خارج از کشور که مخاطبان ایرانی زیادی دارند، 
ایجاد شده است. ولی ما متوجه نیستیم تنوع شبکه ها، شیوه های تبلیغات 
و کارهایی که برای برندســازی آن آثار انجام می  شود شباهتی به سیستم 

رسانه ای ما ندارد.
وی گفت: بنابراین اینکه ما بیاییم مقلدانه عمل کنیم و در بازی ادامه سازی 
بیفتیم برایمان جذاب نیست. از همین رو »بر سر دو راهی« ادامه ای ندارد و 
ما با کار جذاب دیگری مثل کارهای پربیننده ای که ساخته ایم برمی گردیم و 

این نشان دهنده احترام به مخاطب است.

محمد سرشار، مدیر شبکه کودک:
با پخش آگهی های بازرگانی مخالفیم

 اما اختیاری نداریم!
سیما و سینما: محمد سرشار، 
مدیر شــبکه کودک سیما گفت: 
از روز اول هــم اعالم کردیم که 
شبکه کودک با پخش آگهی  های 

بازرگانی مخالف است. 
محمد سرشار در گفت وگویی با 
خبرگزاری فارس در مورد گالیه های مخاطبان از پخش تبلیغات در این 
شــبکه و آموزش مصرف گرایی به کودکان گفــت: ما از روز اول هم اعالم 
کردیم که شــبکه کودک با پخش این ها در حــوزه آگهی  های بازرگانی 
مخالف است و در بیش تر کشورهایی که در حوزه رسانه و برای خردساالن 
برنامه دارند، پخش آگهی های بازرگانی برای زیر ۶ سال ممنوع است؛ چون 
خردسال تمایز بین برنامه تلویزیونی و آگهی را متوجه نمی شود و به همه 
این ها یک ســطحی از مرجعیت و اعتبار رسانه ای را می  دهد. ما با پخش 
آگهی بازرگانی مخالفیم؛ چون مخاطب ما متوجه نمی  شــود که تفاوت 
بین این ها چیســت.  وی درادامه با اشاره به روند رو به رشد تبلیغات در 
رسانه ملی گفت: متأسفانه میزان پخش آگهی ها در سال ۹۷ نیز نسبت 
به ســال های گذشته بسیار زیاد بود و رشد بسیاری داشت. چون مدیران 
شبکه ها نیز اختیاری نسبت به آگهی ها نه در انتخاب و نه در پخش دارند و 
هر آنچه که می آید باید عیناً پخش شود. متأسفانه تنها کاری که می  توانیم 

بکنیم اعتراض است و نمی  توانیم جلوی آن را بگیریم.

 سیما و سینما/ زهره کهندل  استاد جمشید 
مشایخی، بازیگر پیشکسوت که در طول تعطیالت 
نوروز در بیمارستان عرفان بستری بود، ۱3 فروردین 
ماه در سن 85 سالگی درگذشت. پیکر این بازیگر 
پیشکسوت سینما و تلویزیون، صبح امروز از مقابل 

تاالر وحدت تشییع می شود.
جمشــید مشــایخی از بازیگران پیشکســوت و 
چهره های ماندگار سینما، تئاتر و تلویزیون و دارای 
نشــان درجه یک فرهنگ و هنــر بود که فعالیت 
هنری خود را پیش از انقالب اســالمی در ســال 
۱33۶ با بازی در نمایش »وظیفه پزشــک« آغاز 
کرد. با فیلم کوتاه »جلد مار« در ســال 42 مقابل 
دوربین رفت و دو سال بعد با فیلم »خشت و آینه« 

وارد سینما شد.
ایــن بازیگر در بیش از ۹۰ فیلم ســینمایی و 5۰ 
سریال بازی کرد که با نگاهی به تمام این فیلم ها 
آثاری دیده می شود که سازنده آن ها یا از کارگردان 
اولی ها بوده اند یا در زمانی که اســتاد مشایخی در 
آثارشــان بازی کرده است از افراد شناخته شده ای 
در سینما نبوده اند. وی علت پذیرفتن بعضی نقش ها 
را کمک به کارگردان آن فیلم ها دانســته اســت، 
حتی اگر به کارنامه بازیگری اش لطمه وارد شــود. 
مشایخی در دوران فعالیت هنری خود دو سیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد را در جشنواره 
فیلم فجر به ترتیب برای فیلم های »کمال الملک« و 

»گل های داوودی« دریافت کرد.
وی همچنین جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد 
را برای ایفای نقش در فیلم »بانوی من« در هفتمین 
دوره جشــن خانه ســینما گرفت و نامزد دریافت 
تندیس بهترین بازیگر نقش اول مرد در ســومین 
دوره جشن خانه سینما شد و جایزه بهترین بازیگر 
مرد را برای بازی در فیلم »پدربزرگ« از جشنواره 

بین المللی پیونگ یانگ به دست آورد.
این هنرمند تا به امروز ایفاگر نقش های متفاوت و 
ماندگاری در ژانرها و سبک های مختلفی در سینما و 
تلویزیون بوده است. از ناصرالدین شاه و کمال الملک 
گرفته تا نقش یک رفتگر و با کارگردانان برجسته ای 
در طول تاریخ سینما همکاری کرده است. از جمله 
آثاری که او در آن ها ایفای نقش کرده است می توان 
به بــازی در فیلم های »گاو«، »قیصر«، »شــازده 
احتجــاب«، »ســوته دالن«، »خانــه عنکبوت«، 
»کمال الملک«، »گل های داوودی«، »آوار«، »پدر 
بزرگ«، »طلسم«، »ســرب«، »روز واقعه«، »خانه 
روی آب«، »جرم« و »سیزده 5۹« و مجموعه های 
مولوی«،»سلطان  »داســتان های  »هزاردستان«، 
صاحبقــران«، »امــام علــی )ع(« و »پهلوانــان 

نمی میرند« اشاره کرد.
زنده یاد مشــایخی در حوزه تئاتر هم فعالیت های 
مؤثری داشته و برای نخستین بار در سال ۱33۹ 
در تله تئاتر »بعد از سی سال« به کارگردانی علی 
نصیریان بازی کرد و در فاصله این سال ها تا سال 
۱352 در حدود ۱۰ تله تئاتر حضور داشــت و با 
هنرمندانی چون علی نصیریان، عباس جوانمرد و 

رکن الدین خسروی همکاری کرد.

  همنسالن من از استاد مشایخی بسیار 
آموختند

مجید مظفری، بازیگر کشــورمان درباره آشنایی و 
همکاری اش با زنده یاد جمشید مشایخی به خبرنگار 
ما می گوید: من از سال 5۰ که وارد اداره تئاتر شدم 
در محضر اســتادانی همچون جمشــید مشایخی، 
عزت اهلل انتظامی، محمد علی کشاورز و علی نصیریان 
بسیار آموختم و افتخار این را داشتم که در فیلم های 

»تفنگدار« و »آوا« با آقای مشایخی همبازی شوم. 
وی ادامه می دهد: یک هنرپیشه جلوی دوربین و روی 
صحنه باید صادق باشد چون صحنه بسیار بی رحم 

اســت و بدرفتاری ها و بدکرداری ها را رسوا می کند. 
روی صحنه نمی توانیــد دروغ بگویید یا بازیگری را 
بازی کنید باید صادقانه و قابل باور بازی کنید این ها 
را از جمشید مشایخی آموختم، ضمن اینکه ایشان در 
پشت صحنه هم به هنر بازیگری و لباس این حرفه، 

احترام می گذاشت چون ارزش صحنه را می دانست.
ایــن بازیگر دربــاره ویژگی های اخالقــی زنده یاد 
مشایخی می گوید: ایشان در کار بسیار نظم داشت 
و همیشــه به موقع روی صحنه می آمد. به یاد دارم 
آقای مشــایخی ســر تمرین تئاتر زودتر از دیگران 
می آمد و سر صحنه فیلمبرداری زودتر از بقیه آماده 
می شد. بسیار شاد و پرانرژی بود و به جوان ها احترام 
می گذاشــت. مثالً اگر روزی ۱۰ تا پرسش از ایشان 

می پرسیدم با انرژی و خوشرویی پاسخ می دادند. 
مظفری خاطرنشان می کند: جمشید مشایخی عاشق 
خانواده، کارش و همکارانش بود. ندیده بودم که وقتی 
وارد صحنه بشوند و صحنه را نبوسند. بسیار مردمدار 
بودند و در مواجهه با مردم همواره تکرار می کردند که 
خاک پایتان هستم. ایشان خصلت های انساندوستانه 
بسیاری داشتند که نسل من خیلی از مرام و منش 

ایشان آموختیم. 
بازیگر فیلم مسافران یادآور می شود: هنرپیشه ها سه 
تا زندگی دارند؛ زندگــی کاری، زندگی اجتماعی و 
زندگی خصوصی. استادان بزرگی همچون جمشید 

مشــایخی هیچ وقت این سه عرصه زندگی را با هم 
در نمی آمیختند مثالً اگر شام به منزلشان می رفتم 
و فردای آن روز وارد دفتر کارشــان می شدم، کاماًل 
رســمی و جدی برخورد می کردنــد و اصالً در کار 

شوخی نداشتند.
مظفری ادامــه می دهد: یکی از افتخــارات من در 
کار هنری ام این اســت که در نمایش »ولد کشته« 
به کارگردانی صادق هاتفی به جای آقای مشایخی 
بــازی کردم. به یاد دارم که ایشــان پیش از یکی از 
اجراهایشان سرما خوردند و صدایشان گرفته بود ولی 
تا آخر نمایش تحمل کردند و با همان احوال نمایش 

را قطع نکردند. فــردای آن روز آقای هاتفی به من 
گفتند که به جای آقای مشایخی، آن نقش را بازی 
کنم من از ایشان اجازه گرفتم و آقای مشایخی هم 
اجــازه بازی در آن نقش را به من دادند. تنها چیزی 
که در اجرای آن تئاتر مانــدگار به من کمک کرد، 
روحیه ای بود که آقای مشایخی به من داد تا با اعتماد 

به نفس بازی کنم.
وی بــا بیان اینکــه طی همکاری اش با جمشــید 
مشایخی دوبار نقش پســر این بازیگر پیشکسوت 
را بازی کرده اســت، می گوید: ایشان نگاه واالیی به 
هنر و ادبیات نمایشی داشت، وقتی با ایشان جلوی 
دوربین می رفتم با اینکه کم تجربه بودم، طوری رفتار 
و بازی می کردند تــا به من اعتماد به نفس بدهند. 
پشــت صحنه هم طوری رفتار می کردند که گویی 
پدرم هستند، این ها سبب می شد تا جلوی دوربین 
با ایشان احساس راحتی داشته باشم و این به بازی 

من کمک می کرد.

  به بازیگر مقابلش حس بازی بهتر می داد
پروانه معصومی، بازیگر سینما به خبرنگار ما می گوید: 
همه می دانند که ســینمای ایران با فقدان جمشید 

مشایخی چه گوهری را از دست داد.
وی ادامه می دهد: در فیلم گل های داوودی نخستین 
بار بود که با زنده یاد مشایخی بازی می کردم. ایشان 
یک بازیگر حرفه ای، با وجدان و همراه بود و به بازیگر 
مقابلش بسیار کمک می کرد. به یاد دارم در صحنه ای 
که در این فیلــم به زندان رفته بــودم، من خیلی 
معمولی بازی می کردم و ایشان در نقش مقابل، چنان 
با حساســیت و دقت بازی کردند که بازی ایشان به 
من کمک کرد تا بتوانم حس خوبی را در آن صحنه 
بگیرم. هر بازیگری این کار را نمی کند و اینقدر انرژی 
نمی گذارد اما جمشید مشایخی چنین بود. مرحوم 
داوود رشیدی هم این طور بودند و سعی می کردند 
که با بازی خوبشان به بازیگر مقابل هم کمک کنند، 
این نشأت گرفته از بزرگواری و اعتماد به نفس این 

بازیگران پیشکسوت بود. 
معصومــی درباره کم کاری زنده یاد مشــایخی در 
سال های پایان عمرش یادآور می شود: هر بازیگری 
تا ســنی می تواند بدرخشد و در نقش های سنگین 
و متفاوت بازی کند، ســنش که باالتر می رود سعی 
می کند نقش های مالیم تــری را برای بازی انتخاب 
کند. مثالً من نقش هایی را قبول می کنم که خیلی 
این طرف و آن طرف نروم چون توان جسمی ام را کم 
می کند و معموالً خودم قبول نمی کنم، شاید آقای 
مشایخی هم در سال های اخیر خودشان نقش های 
سنگین را قبول نمی کردند وگرنه در توانایی و قدرت 

هنری ایشان در عرصه بازیگری تردیدی نیست. 
وی می گوید: زنده یاد مشایخی دوست داشتند که 
کار خوب ارائه بدهند و برای کارشــان بسیار ارزش 
قائل بودند و تالش می کردند. از ســوی دیگر توقع 
داشــتند که دیگــران هم کارشــان را خوب انجام 
دهند. فقدان ایشان بسیار تأثربرانگیز بود و امیدوارم 
جایگزینی برای ایشان در سینمای ایران یافت شود، 

اگرچه واقعاً جایگزینی برای ایشان وجود ندارد. 

پروانه معصومی

زنده یاد مشایخی دوست داشتند 
که کار خــوب ارائه بدهند و برای 
کارشان بسیار ارزش قائل بودند 
و تــاش می کردنــد. ایشــان یک 
بازیگر حرفه ای، با وجدان و همراه 
بــود و به بازیگر مقابلش بســیار 
کمک می کرد. این نشــأت گرفته 
از بزرگواری و اعتماد به نفس این 

بازیگران پیشکسوت بود 

مجید مظفری

 یــک هنرپیشــه جلــوی دوربین 
و روی صحنــه باید صادق باشــد 
چون صحنه بســیار بی رحم است 
بدکرداری هــا  و  بدرفتاری هــا  و 
را رســوا می کنــد. روی صحنــه 
نمی توانید دروغ بگویید یا بازیگری 
را بازی کنید باید صادقانه و قابل 
باور بازی کنید این ها را از جمشید 

مشایخی آموختم

سیما و سینما

پیکر زنده یاد »جمشید مشایخی« امروز تشییع می شود

وداع با کمال الملک سینمای ایران

حاشیه

حاشیه حاشیه

علی نصیریان از ســال ها همکاری و رفاقت با جمشــید 
مشایخی گفت و اینکه با رفتن او جای  بازی های درخشانش 

برای همیشه خالی خواهد ماند.
علی نصیریان، بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون 
درباره ســال ها همکاری و دوســتی با زنده  یاد جمشــید 
مشایخی به مهر می گوید: من مشایخی را از ۶۰ سال پیش 
در اداره هنرهای دراماتیک شناختم، او یکی از هنرمندان 
برجســته و استعدادهای بسیار درخشان کارهای نمایشی 
چه در تئاتر،چه در ســینما و تلویزیون بود. بازیگر سریال 
»هزاردستان« با اشاره به دیگر دوستان جمع پنج نفره شان 
بیان می کند: مشایخی یکی از همکاران عزیز من بود همان 
طور که محمدعلی کشــاورز هست و همان طور که داوود 
رشــیدی و عزت اهلل انتظامی بودند. ما در کارهای یکدیگر 
بازی می  کردیم مثالً داوود رشــیدی کارگردانی می  کرد و 
دیگران بازی می کردند و یا به نوعی دیگر ما چند نفر با هم 
همکاری داشتیم. مشایخی یکی از برجسته ترین هنرمندانی 
بــود که هــم در تلویزیون به جامعه معرفی شــد، هم در 

تئاترهای سنگلج و هم در سینما فردی شناخته شده بود.

نصیریان با اشــاره به ویژگی های مشایخی یادآور می شود: 
ویژگی اساسی او استعداد و جوهر کار بازیگری بود که در 
وجودش بود نه اینکه با تعلیمات آکادمیک مفصل آن ها را 
آموخته باشد بلکه او جزو استعدادهای خودجوش بود که 
اگرچه اطالعات و تعلیماتــی را آموزش می  بینند اما جزو 
کسانی هستند که متکی به طبیعت خالقه خودشان هستند 
و همه این جوهر، استعداد و جوشش را ندارند. او مثل پرویز 
فنی زاده بود که بیشتر درخشش خالقه خودش بود که او را 
موفق کرد. این هنرمند پیشکسوت اضافه می کند: مهم ترین 
کار ایشان در تلویزیون سریال »هزاردستان« بود و در سینما 
هم یکی از بازی های بسیار درخشان او نقش کمال الملک 
بود که در این دو کار بسیار زیبا و باورپذیر حاضر شد. من 
کسی را نمی  شناسم که توانسته باشد جای او در این کارها 

بازی کند و او بسیار به این نقش ها نزدیک بود.
وی در پایان گفت: جای او خالی است، همان طور که جای 
رشیدی و انتظامی خالی است. امیدوارم استعدادهای جوان 
که به میدان آمده اند جبران کننده صدماتی باشند که ما در 

فقدان این افراد تحمل می  کنیم.

محمدعلی کشاورز، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون 
و از دوستان جمشید مشایخی با اشاره به سال های 
دوستی اش با این هنرمند به ایسنا می گوید: ما پنج 
نفر بودیم. پنج رفیق کــه در عرصه هنر یکدیگر را 
جستیم. عمر رفاقت هایمان از ۶۰ سال گذشته بود. 
می دانید ۶ دهه رفاقت یعنی چه؟ اما حاال سه نفر از 

این جمع کم شدند. 
وی با اشــاره به فقــدان داوود رشــیدی، عزت اهلل 
انتظامی و جمشید مشایخی از جمع پنج نفره شان 
با علی نصیریان، خاطرنشان می کند: با وجود اینکه 
از این فراق ها قلبم به درد می  آید، اما شــوق دیدار 
آن هــا در جهان دیگر آرامم می کنــد. انگار ما باید 

رفاقت را در سرای دیگر هم بیاموزیم.
چــون  آثــاری  در  کــه  کشــاورز  محمدعلــی 
با مشایخی  »کمال الملک«، »هزاردســتان« وغیره 
همبازی بود، درباره آغازین روزهای آشنایی  شــان 
یادآور می شود: جمشــید را از دهه 3۰ می شناسم 
به تعبیری او را از اداره هنرهای دراماتیک شناختم؛ 

زمانــی که مــا کار تئاتــر می  کردیــم و او کم کم 
 خودش و هنرش را به همه نشــان داد. بعد با او در 
تلــه  تئاترهــای تلویزیونــی، همچنین ســینما و 

سریال های تلویزیونی همکاری کردم.
ایــن هنرمنــد پیشکســوت دربــاره ویژگی های 
شخصیتی و مهارت های حرفه ای زنده یاد مشایخی 
می گوید: وی همواره بازیگری مؤمن بود و تا آخرین 
نفس هم این حرفه را رها نکرد. جمشــید هم مثل 
پرویز فنی  زاده و خیلی های دیگر استعدادی ذاتی و 

ناب برای بازیگری داشت.
بازیگر نقش ماندگار پدرساالر ادامه می دهد: او رفت 
اما نقش هایی که خلق کرد تا ابد ماندند. جمشــید 
مشــایخی شــیفته علی حاتمی بود و در ســوگش 
سال ها ماتم زده بود. شک ندارم هیچ کس به اندازه 
علی از دیدار او خوشــحال نمی شود. امیدوارم مردم 
در بدرقه او سنگ تمام بگذارند. بسیار تلخ است که 
اعتــراف کنم هر کدام از این هنرمندان که می  روند 

جایشان تا همیشه خالی می  ماند. 

 یکی دیگر از ما پنج نفر کم شدجای خالی رفیق

سیما و سینما: جمشید مشایخي پیر 
سینما، تئاتر و تلویزیون ایران بي شک 
کســي بود کــه عمري را عاشــقانه، 
هنرمندانه و صادقانه، صرف هنر کرد 
و با افتخار به ســمت پیشکسوتي آن 
رسید. وی در کارنامه کاریش جوایزی 
داخلــی همچون دو ســیمرغ بلورین 
و همچنیــن تندیس خانه ســینما را 
داشــت و در جشــنواره های خارجی 
هــم جایزه گرفته بــود. همچنین در 
ششــمین دوره چهره های ماندگار به 
عنوان چهره ماندگار ســینمای ایران 
برگزیده شــد. با این همه هیچ کدام 
این جوایز به پــای اعتباری که او در 
میان مردم داشت، نمی رسند. اعتباری 
که به آسانی به دست نیامده و در همه 
این سال ها به خاطر مردمی بودن این 
هنرمند پیشکســوت حفظ شده بود. 
درســت است که در ســال های اخیر 
حضور جمشید مشــایخی در فضای 
رسانه ها بدون حاشــیه نبود اما او تا 
واپســین روزهای عمر خود همچنان 
ایــن وجهه مردمی اش را حفظ کرد و 
محبتش در دل مخاطبان ماندگار بود. 

  بازیگری در نقش های متنوع 
تنــوع نقش های مشــایخی در طول 
ســال ها فعالیــت در عرصــه تئاتر و 
سینما، نشانه توانایی باالی او در این 
زمینه بود و ســبب شد تا بسیاری از 
فعــاالن این عرصه زبان به ســتایش 
قدرت بازیگری این هنرمند بگشایند. 

بــازی در نقش هــای متفاوت از یک 
شــازده تا یک رفتگر نشان از توانایی 
منحصربه فرد او داشت. ویژگی که در 
سالهای پایانی کارنامه کاریش نادیده 

گرفته  شد. 

  حضور به خاطر مردم 
نقش هایي مانند »کمال الملک«، رضا 
تفنگچي و خوشنویس »هزاردستان«، 
ناصرالدین شاه، داداش حبیب »سوته 
دالن«، خان دایي »قیصر«، پدربزرگ، 
با وجود  اســتوار »گل هاي داوودي« 
گــذر ســال ها همچنــان در خاطره 
مخاطبان ســینما به جای مانده است 
اما بدون شک راز ماندگاری جمشید 
مشــایخی تنها در نقش آفرینی های 
مثال زدنیش نبود. به اذعان بسیاری 
از کارشناســان و منتقدان مشایخي 
مردمي تریــن چهره بازیگر ســینما و 
تلویزیون بــود، چرا که همواره مالک 
ارزش گــذاري بر آثارش را خواســت 
این حقیقت  تعیین مي کرد.  مخاطب 
که او بــه خاطر مردم نقشــی را ایفا 
می کــرد و رضایــت و پســند آن ها 
بــدون هیچ  برایش اهمیت داشــت 
گونه شعار یا فریبی در کارنامه کاری 
او مشــهود است. به گفته کارشناسان 
او در شــرایطي حضور در تلویزیون را 
پذیرفت که بیش از هم دوره ای هایش 
در ســینما به ثبات و اطمینان خاطر 
رسیده بود و در صورت تمایل قادر بود 
آن را در اوج ادامــه دهد. او حتي در 

آن دوران گران ترین چهره سینمایي 
محســوب مي شــد اما به دلیل ارجح 
داشتن خواست مخاطب تمرکز کاري 

خود را بر تلویزیون گذاشت.
 

  نقش های ماندگار ملودرام 
هر چنــد که مشــایخی کارش را در 
ســینما با آثاری مانند »گاو« شروع 
کــرد اما در ادامه تنهــا به حضور در 
ایــن گونه آثار اکتفا نکرد و با ورود به 
آثار ملــودرام نیز نقش های ماندگاری 
را خلــق کــرد. او در ژانــر ملودرام 
داوودي«،  »گل هــاي  ماننــد  آثاري 
»شــمعي در بــاد«، »چــون ابر در 
بهاران«، »سایه هاي غم« و فیلم هاي 

دیگــري از این دســت حضور مؤثر و 
نقش هایی  بیشــتر  داشت.  درخشان 
که مشــایخی در این آثــار ایفا کرد 
همه شخصیت های سفیدی بودند که 
با اجــرای هنرمندانه او در مواردي به 
درخششي استثنایي رسیدند، بسیاري 
از این شــخصیت ها کــه او بازی کرد 
حتي گرایش به خاکستري بودن هم 
نداشته اند. شاید این نکته هم به همان 
مالک ارزش گذاري اش بازمي گردد که 
نقش هایش را براساس خواست مردم 

برمي گزید. 

  هم تفنگچی و هم خوشنویس 
او با بازي در فیلم »خانه عنکبوت« در 

سال ۶2 به همگان ثابت کرد اگر روزي 
نقشي منفي به او پیشنهاد شود، قادر 
است به خوبي از پس آن برآید. شاید 
همین خصوصیت وی موجب شــد تا 
نقش را در ســریال »هزاردستان« به 
کمال اجــرا کند و دو چهــره »رضا 
تفنگچی« و »رضا خوشنویس« را به 
زیبایی و هنرمندی خلق کند. درست 
است که او براي رسیدن به نقش رضا 
»هزاردستان«  سریال  در  خوشنویس 
خط مي آموزد اما آنچه بیشتر از این ها 
او را در ایــن نقــش دوبعــدی یاری 
می دهد ویژگی های شــخصیتی خود 
اوســت که هم تمایل به عرفان و هنر 
دارد و هم دارای زبانی رک، بی  پیرایه 
و صریح اســت. ایــن دو خصوصیت 
در دوران جوانی و پیری شــخصیت 

داستان به کمکش آمده اند. 

  بازیگری با پشتوانه تئاتر و 
پژوهش

یکی دیگر از شــاه نقش هــای زنده 
یاد جمشید مشــایخی بازی در نقش 
 »کمال الملــک« اســت. در مجموعه 
بی نظیر بازیگران فیلم »کمال الملک« 
چون نگینی می درخشــد. اجرایی که 
حاصــل تالش مثال زدنی جمشــید 
اهل  بازیگــری  عنوان  به  مشــایخی 
مطالعه و تحقیق بود. خصوصیتی که 
احتماالً از صحنه تئاتر با او همراه بود. 
آن طور که ذکر شــده اســت او براي 
اجراي درستي از نقش »کمال الملک« 

جــداي از خواندن مطالــب و دیدن 
نقاشي هاي این نقاش شهیر، زمان هاي 
طوالني را نیز با مرحوم حاتمي که با 
بسیاري از شــاگردان بنام و دو تن از 
نوادگان ایشــان به گفت وگو پرداخته 
بــود و در این بحث و تبــادل نظرها 
به شــخصیتي مي رســد که به گفته 
مرحوم اســتاد امیني که از شاگردان 
این شــخصیت برجســته و هنرمند 
کشــورمان بوده است، بســیار شبیه 

مرحوم کمال الملک مي شود.

  توجه به جوانان و تازه کارها 
یکــی دیگــر از منش های زنــده یاد 
مشــایخی حضور در آثار کارگردانان 
جوان بود. هر چند عده ای این کار او 
را یکی از نقاط منفی کارنامه کاریش 
می داننــد اما به دلیل اینکه او همواره 
قصد داشت به جوانان و دانشجویاني 
که به سطح قابل قبولي از تحصیالت 
آکادمیک و فیلمســازي رســیده اند 
کمــک کند تا بــا اعتمــاد به نفس 
کارشان را ادامه دهند و تمام تالشش 
را نیز براي ارائه بازي هاي خوب، قابل 
قبول و تحســین برانگیز در این آثار 
به کار مي گرفت. درســت اســت که 
در آن ســال ها عده ای دســت به نقد 
بازی های او زدنــد اما هیچ کدام این 
آثار نتوانستند، جایگاه او را به عنوان 
یک پیشکســوت زیر سؤال ببرند و از 
طرفی موجب شــدند تا حضورش در 

کنار مردم ادامه داشته باشد.

گزارش
زنده یاد »جمشيد مشایخی« مردمي ترین چهره سينما و تلویزیون

پیر سینما چگونه ماندگار شد؟

رنا
 ای

س :
عک



زاده  تربت  مجید  ایســتگاه/   
امروز را نمی دانیم اما »محمد ابراهیم 
رنجبر امیری« تا همین چند روز قبل 
و پیش از اینکه در »کرج« همسفر فرشته مرگ شود، 
قدیمی ترین روزنامه فروش جهان و پیرترین فعال 
رسانه ای به حساب می آمد. پیِر روزنامه فروش ها، چند 
سال پیش نامش به کتاب »گینس« راه پیدا کرد، اما 
سابقه 77 ساله روزنامه فروشی و ثبت رکورد جهانی، 
پایان فعالیت های »رنجبر امیری« نبود. او حتی در 
 آستانه 90 سالگی نیز دوست داشت سال های رکورد 
دست نیافتنیش را افزایش دهد و خاطرات نگفته اش 
را کتاب کند. قسمت اما این بود که کمی مانده به 
100 سالگی با 81 سال ســابقه و سروکار داشتن 
با روزنامه ها، نامش در دفتر مرگ نیز ثبت شــود.

بخشی از فرهنگ شفاهی
نام و سابقه روزنامه فروشی اش اگر چه در »گینس« 
ثبت شده، اما ماجرای زندگی و فعالیت های »محمد 
ابراهیم«، از زمین تا آسمان با داستان و سرگذشت 
رکوردهای عجیــب و غریب کتاب »گینس« فرق 
می کند. زندگی او اگرچه ممکن است گاه شگفت انگیز 
باشد، اما کوچک ترین شباهتی با ماجرای بزرگ ترین 
سبیل جهان یا درازترین ساندویچ دنیا ندارد و البته 
رکوردش هم از آن دســت رکوردهایی نیست که 
امروز آن را ثبت کرده باشد و چند سال بعد از حافظه 
مردم جهان پاک شود. »حسین انتظامی« قائم مقام 
 وزیر فرهنگ در یادداشــتی به مناسبت درگذشت 
»رنجبر امیری« نوشت: »... مردی بود که حرف های 
خواندنی زیادی از تاریخ مطبوعات کشورمان داشت... 
عالقه عجیــب این مرد به مطبوعــات آنچنان در 
زندگی اش ریشه دوانده بود که در 87 سالگی هم از 
شورای شهر تهران تقاضای دکه مطبوعات داشت. او 
با حافظه ای درخشان که هم تاریخ را روایت می کرد 
و هم فرهنگ را، هر ســال حضوری پر نشــاط در 
نمایشگاه های مطبوعات داشت...«. »رنجبر« مانند 
رکوردش فقط به روزنامه فروشی محدود نمی شد. 
او را می توان بخشی از فرهنگ شفاهی مردم ایران 
دانست که اطالعات تازه و دست نخورده اش درباره 
یک دوره 50 ساله و مهم ایران می توانست و می تواند 
منبع و مرجــع خوبی بــرای تاریخ نگاری طبقات 

مختلف در جامعه ایرانی باشد.

فرار بزرگ
ماجرا از این قرار نیست که شهر کوچک »امیر کال«، 
80 و چند سال پیش برای کودک 9 ساله ای مثل 
»محمد ابراهیم« و آرزوهایش کوچک بوده باشــد. 
واقعیت این بود که کودک بابلی از سال 1307 که 
به دنیا آمده بود در همه زندگی 9 ساله اش، فرصت 
چندانی برای فکر کردن به آرزوهایش نداشت. پدر 
و مادرش در دو سالگی »محمد ابراهیم«، زده بودند 
به تیپ و تار هم و ســاز جدایی کوک کرده بودند. 
کشــاورز بابلی چند ســالی لجاجت های همسر و 
جدایی نصفه و نیمه را تاب آورده و سرانجام تن داده 
بود به ازدواج دوم. مادر »محمد ابراهیم« هم وقتی 
چشمش به هووی تازه رسیده افتاد، دست دخترش 
 را گرفته و راهی تهران شد. نامادری 6 یا 7 سال از 
»محمد ابراهیم« بزرگ تر بود و پســرک بازیگوش 
اصالً با او ســر سازگاری نداشت. همین شد که در 
9 ســالگی به سرش زد از خانه فرار کند. البد پسر 
بچه های 9 ســاله 80 ســال پیش، چندان کودک 
به حســاب نمی آمدند و پیمودن فاصله 20 و چند 
کیلومتری میان بابل تا »قائمشــهر« هم برایشان 
تفریح و ســرگرمی به حســاب می آمد. »محمد 
ابراهیم« خودش را پیاده به »شــاهی« یا قائمشهر 
امروز رساند و از آنجا هم هر طور بود قاچاقی سوار 
قطار شد و به تهران رسید. در خاطراتش گفته است 
که در پایتخت یک شب را میهمان یکی از کارگران 
راه آهن می شود و صبح روز بعد چون خالی می بندد 
و می گوید مادرش را گــم کرده، تحویل کالنتری 

می شــود. پس از چنــد روز زندگی در کالنتری 
وقتی متوجه می شــود قرار است او را به 

پرورشگاه بفرســتند، جیم می شود و 
از مردم ســراغ میــدان »توپخانه« را 
می گیــرد. تنها چیزی کــه از مادرش 
می داند این است که جایی اطراف توپخانه 

زندگی می کند!

توپخانه کجاست؟
حتی تصور اینکه پسربچه ای 9 ساله، 
بزرگ شده در اطراف بابل، بتواند در 
تهران آن روزگار، چیزی برای خوردن 
و جایــی برای خوابیــدن پیدا کند، 

مشکل است چه برسد به اینکه کاری 

دســت و پا کند و گلیم زندگی اش را از آب بکشد. 
»محمد ابراهیم« با جثه ریزه میزه اما سخت جان تر 
و زبل تر از همسن و سال هایش است... اصالً بگذارید 
بقیه ماجرا را از زبان خودش و مصاحبه ای که سال 
1393 انجام شده بشنویم: »در خیابان ها سرگردان 
شدم... از همه می پرسیدم توپخانه کجاست ؟ کسی 
درســت راهنمایی ام نمی کرد... یک کله پز خواست 
سر به سرم بگذارد... گفت  اول باید امامزاده هشت 
گنبد را زیارت کنی... اگر درست زیارت کردی هر 
آرزویی داشته باشی بر آورده می شود... گیوه هایت 
را در بیاور و دســتت بگیر...بعد از این طرف میدان 
بــرو آن طرفش و هی ذکر بگو...داشــت دســتم 
می انداخت... وقتی این را فهمیدم با سنگ شیشه 
مغازه اش را آوردم پایین... مردم واســطه شــدند و 
کله پز تصمیم گرفت برای جبران مرا بکند شاگرد 
مغازه اش... یک روز در خیابان پامنار درویشی را که 
کشکول و تبرزین داشت تماشا می کردم که دیدم 
دختری سکه ای توی کشکول درویش انداخت... او 
خواهرم بود... جیغ کشیدم و خودم را انداختم توی 

بغلــش... از وقتی به خانه مادرم آمدم با وجود جثه 
کوچک و ســن کم، کار کردم که به مادرم کمک 
کنم...«. دو برادر از همسایه های مادرش که روزنامه 
فروش هستند، او را برای روزنامه فروشی با خودشان 
می برند و از کار سخت در کله پزی نجاتش می دهند. 
یعنی در همان سال 1316 که 9 ساله است، زندگی 
و آینــده اش به روزنامه فروشــی گــره می خورد.

روزی 3 ریال
با همان جثــه کوچک و البته همتی بزرگ، دنبال 
کار روزنامه فروشی را می گیرد. دو یا سه ریال درآمد 
روزانه از روزنامه فروشــی اگر چه ممکن اســت به 
نظرتان خنده دار برســد، اما برای کودکی 10 ساله 
و خانواده اش، درآمدی رؤیایی به حســاب می آمد. 
همه ماجرا اما خوش شانســی پیدا کردن مادرش 
نبود. »محمد ابراهیم« با همــه کودکی و موانعی 
که ســر راهش بود، در روزنامه فروشی هیچ وقت 
کم نمــی آورد. اوایل کســی تحویلش نمی گرفت. 
نه درســت به او روزنامه می دادند و نه درست از او 
روزنامه می خریدند. او اما از رو نمی رفت. بارها شده 
بود با گریه و زاری، سهمیه روزنامه اش را می گرفت و 
در خیابان های انگشت شمار آن روز تهران می دوید، 
فریاد می زد و هرجور بود روزنامه اش را می فروخت: 
»خیابان الله زار، اســالمبول و خیابان سپه... فرقی 
نمی کرد... یادم می آید که گالشــم پاره شده بود و 
من پابرهنه می دویــدم و روزنامه می فروختم... آن 
روزها فقط چند روزنامه درمی آمد. تیراژش خیلی 
پایین بود، اما خب مردم همه را می خریدند... در این 
سال ها تا امروز من دست کم 2000 عنوان روزنامه 
فروختم... اما اگر بپرســی چند عدد فروختم، دیگر 
نمی شــود تخمین زد شــاید میلیون ها نسخه...«. 
 البتــه فکر نکنید اگــر نزدیک به 80 ســال پای 
روزنامه فروشــی می ایستد، دلیلش فقط نیاز مالی 
است. همه سختکوشی های »محمد ابراهیم« به قول 
خودش ریشه در عشق به کارش دارد. خدا می داند 
در چند سالگی، عاشــق روزنامه و روزنامه فروشی 
می شود، اما هرچه هست پای عشقش می ایستد. 
آن قدر که بعدها با وجود داشتن شغل دولتی، 

باز هم روزنامه فروشی را رها نمی کند.

وزیر می شدم اگر...
وقتی از دست زن بابا فرار کرد و به تهران آمد 
فقط تا دوم یا ســوم ابتدایی درس خوانده 
بــود. خواندن و نوشــتن را به زحمت بلد 
بود، روزنامه ها اما کمکش کردند. نوجوان 
روزنامه فروش خودش هم با حرص و ولع 
اخبار و مطالــب روزنامه ها را می خواند و 
سواد غیرآکادمیکش را باال می برد. جوری 

که بعدها موفق شد به کمک همین درس خواندن 
غیررسمی، رسمی هم درس بخواند و یک سال مانده 
به دیپلم، اســتخدام اداره دارایی شود. حضورش در 
روزنامه های مختلف بخصوص »اطالعات« فقط به 
روزنامه فروشی خالصه نمی شد. اخبار، عکس ها و 
مطالب را از این ساختمان به آن ساختمان می رساند 
و همه جا سرک می کشید. با شخصیت های مختلف 
سیاســی، ادبی و رسانه ای آن روزگار آشنا می شد و 
رفت و آمد داشت و همه او را به نام »ابرام اطالعاتی« 
می شناختند. همه این ها به کمک حافظه قدرتمند 
و عجیب و غریبش که حتی تا 90 سالگی به خوبی 
کار می کــرد و نام 180 نفــر از روزنامه فروش های 
معروف و قدیمی تهران را به خاطر داشت، سبب شد 
به مرور تبدیل به موزه سیار مطبوعات ایران شود. 
همین چند ســال پیش در یک گفت و گو به قدرت 
حافظه اش اشــاره کرد و گفت: »من اگر امکانات و 
فرصت درس خواندن داشتم با این حافظه ام حداقل 
وزیر می شدم«! وزیر نشد اما از وقتی خبرنگاران او 
را کشف کردند و نامش به کتاب »گینس« راه پیدا 
کرد، خیلی ها به ارزش اطالعات و تاریخچه جذابی 

که در حافظه اش داشت پی بردند.

اینجا را سانسور کن!
البتــه فکر نکنید پس از شــهرت و صاحب رکورد 
شــدنش، همه آن هایی که باید قــدرش را بدانند 
و هوایش را داشته باشــند، به وظایفشان در قبال 
او عمــل کردند. یکی دو کتابــش با پیگیری های 
خودش و کمک دیگران به چاپ رســید و دســت 
کم یک کتابش هم شاید تا امروز منتشر نشده باقی 
مانده باشــد. آخرین دکه روزنامه فروشی اش که در 
آن فقط و فقط مطبوعــات و کتاب می فروخت را 
ابتدا به بهانه های مختلف تعطیل کردند و بعد هم 
برخی فرصت طلب هــا آن را از چنگش درآوردند. 
بگذارید مطلب را با آخرین حر ف ها و گالیه هایش 
که آن ها را دی ماه ســال پیش بــه زبان آورده بود 
تمام کنیم: »دیگر دکه روزنامه فروشی ندارم، اما کار 
توزیع مطبوعات و کتاب را انجام می دهم... دو سال 
پیش با همســر، فرزندان و نوه ام در برنامه خندوانه 
رامبد جوان شــرکت کردم و با دوچرخه ای قدیمی 
وارد برنامه شدم... دو کارت ایرانسل به عنوان جایزه 
نقدی به من دادند اما این برنامه پخش نشــد! قول 
دادند یک گوی که نام من رویش حک شده به من 
اهدا کنند که به این قول هم عمل نکردند... در برنامه 
اینجا خورشید به من گفتند حرف هایت را سانسور 
کن... در خانه مطبوعات استان البرز پیشنهاد شد که 
که با وزیر ارشاد در راستای اعطای دکترای افتخاری 
به من صحبت شود... آخرین حکمم در دارایی مأمور 
تعقیب فرار مالیاتی بود و حداقل حقوق را به واسطه 

نداشتن دیپلم دارم...«. 
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ایستگاه

روبات های نویسنده
ایســتگاه / آن طور که رسانه های آن طرف 
آبی می گویند چند صباحی است که روبات ها 
و هوش های مصنوعی پایشــان را از گلیمشان 
درازتر کرده اند و برای نخستین بار در زمینه هایی 
مثل خیال پردازی، قصه گویی و روزنامه نگاری که 
تا امروز مختص انسان بوده، ورود پیدا کرده اند! 

طبــق اعــالم مجلــه »فوربــز«، خبرگزاری 
آسوشیتدپرس، نوشتن گزارش های ورزشی اش 
را به روبات ها سپرده است! خبرگزاری رویترز، 
یاهو ورزشــی و روزنامه های نیویورک تایمز و 
واشنگتن پست هم برای تولید محتوای خبری 
از هــوش مصنوعی اســتفاده می کنند. هوش 
مصنوعی تعــداد زیادی قالــب روایتی )ادبی، 
خبری، ورزشی، علمی...( از پیش طراحی شده 
در اختیــار دارد و داده های دریافتی را در قالب 
مورد نظر خود می ریزد و از این طریق از آن ها 

یک روایت خبری درست می کند. 
گذشــته از روزنامه نگاری و کار رسانه ای، این 
هوش مصنوعی قابلیت داستان نویســی دارد 
و برای نوشــتن داســتان از روش های تحلیل 
آماری اســتفاده می کند! یعنی مقدار زیادی از 
متن های نوشته شده توسط انسان را آنالیز کرده 
و بر اســاس آن یک داستان جدید می نویسد! 
البته چیــزی که تا امروز بــه عنوان محصول 
داستانی این پروژه منتشر شده، نشان می دهد 
حــاال حاال ها کار دارد تــا این هوش مصنوعی 
داستان نویس درست و حسابی بشود. مثالً وقتی 
جمله اول رمــان »198۴« جورج اورول یعنی 
عبارت: »یــک روزِ نورانی و خنک آوریل بود و 

ساعت ها ســیزده بار می نواختند...« را به این 
برنامه دادند تا آن را ادامه دهد، هوش مصنوعی 
در ادامه نوشت: »در ماشــینم در راهِ رفتن به 
کار جدیدم در ســیاتل بودم. بنزین زدم، کلید 
را چرخاندم و گذاشتم که برود. فقط تصور کردم 
که امروز چطور خواهد بود. 100 سال بعد از این. 
در 20۴5 من یک معلم در مدرسه ای در بخش 
فقیر روســتایی در چین بودم. با تاریخ چین و 
علم تاریخ درس را شروع کردم«!همان طور که 
می بینید نتیجه، چیز مغشوش و سرگیجه آوری 
اســت. راوی نمی تواند شغلی در سیاتل داشته 
باشد و همزمان در مدرسه ای در چین کار کند. 
پیــش از این هم شــرکت بوتنیــک که یک 
انسانی-ماشینی«  »استودیو سرگرمی ســازی 
 است، ســعی کرده بود نوشــتن جلد هشتم 
هری پاتر را به هوش مصنوعی بســپارد. آن ها 
هر هفت جلد هری پاتر را به دســتگاه داده و 
بــرای آن، یک الگوریتم نوشــته  بودند. روبات 
طبق داده های قبلی و الگوریتم موجود، سعی 
کرده یک داستان جدید برای هری پاتر بنویسد 
که فصل اول آن منتشــر شد، اما آن هم چیز 
چندان معقولی نبــود. با این وجود یک قضیه 
معروف آماری به نام »میمــون نامیرا« وجود 
دارد که می گوید اگر یک میمون نامیرا داشته 
باشیم و این میمون به صورت تصادفی کلیدهای 
یک ماشــین تحریر را فشار دهد و این کار را تا 
بی نهایت ادامه دهد به احتمال قریب به یقین هر 
متنی را تایپ خواهد کرد، مثالً آثار کامل ویلیام 
شکسپیر را. خدا را چه دیدید، شاید روزی هوش 
مصنوعی هم باالخره توانست داستان هایی مثل 

اورول و رولینگ را تحویل بشر بدهد!

گزارش از شخص

ابرام اطالعاتی!
از زندگی قدیمی ترین روزنامه فروش ایران و جهان چه می دانید؟

عصر حجر
به  نیوساینتیســت  هفته نامــه 
یافته ها به وســیله  جدیدترین 
دی ان ای در خصــوص یکی از 
جالــب توجه تریــن قبیله های 
عصر حجر پرداخته اســت. این 
نشریه در گزارش خود با عنوان 
»قبیله ای که تاریــخ را دوباره 
که  قبیله ای  داســتان  نوشت« 
بســیاری از مناطق کشف شده 
آن زمان را تحت ســلطه خود 
درآورد را بازتــاب داده اســت. 
انرژی یکی  این مجله بــرآورد 
از بزرگ تریــن توفان های اخیر 

معــادل یک میلیارد ولت بــرق را ارزیابی کــرده و در مقاله ای دیگر 
می گوید برخی از دایناســورها حتی از آن چه فکر می کنیم نیز بسیار 

بزرگ تر بوده اند.

اَبر شهرها
جئوگرافیک  نشــنال  ماهنامه 
پرونده اصلی تازه ترین شــماره 
اختصاص  به »شهرها«  را  خود 
داده اســت. این نشریه چندین 
مقالــه مرتبــط را در خصوص 
جهان  شهرهای  کنونی  شرایط 
و آینــده ای که می تــوان برای 
ابرشــهرها متصور بود به چاپ 
برای  ایده هایی  رسانده اســت. 
چگونگی  شــهرها،  بهتر  آینده 
تقابل با موش ها یعنی میهمان 
 همیشــگی شــهرهای بزرگ و 
راه حل هایــی بــرای اصــالح 

طراحی شهرها از جمله مقاله های تازه ترین شماره نشنال جئوگرافیک 
در مورد شهرها هستند.

ورزش کالسیک
هفته نامه نیویورکر در شــماره 
ویژه سالمت امســال خود، به 
ورزش  به  کالســیک  شــکلی 
نگاهی انداخته اســت. طراحی 
جلــد ایــن شــماره نیویورکر 
توســط نقاش معــروف یعنی 
کنتون نلسون انجام گرفته و او 
با نام گذاری ایــن اثر به عنوان 
ســالمت  می گوید  »آکروبات« 
از نظــر او کارهــای الــزام آور 
برای تناســب بدن چه از لحاظ 
فیزیکی و چــه از لحاظ روانی 

است. نلســون می گوید یکی از اصلی ترین دغدغه های افراد میانسال 
مانند او بازگشــت به کیفیت زندگی ســال های جوانی است و اگر او 
نمی توانــد خود به این کار عمل کند، حداقل می تواند نقاشــی آن را 

برای مخاطبان بکشد!

نشریات جهان

ایستگاه/  امیر محمد سلطان پور

باور می کنید؟ اینجا درنگ جایز است!/  

تصویری که »محمد حسن عامری« از یک سیل زده ایرانی منتشر کرده به قدری زیبا و امیدوارانه است که می شود زندگی رو به فردا را از 
الیه های آن بیرون کشید. سیل، غارتگرانه آمد، ویران کرد و بسیاری را با خود برد، اما نتوانست بر عشق به زندگی غلبه کند.

 عکس : میزان 

کلیدها

حواس پرتی اجتماعی
دلیل بســیاری از تصادف ها بی دقتی است. بی دقتی و حواس پرتی یعنی 
اینکه در لحظه حســاس راننده به جای اینکه به مسئله اصلی دقت کند، 
متوجه چیزی دیگر باشد. زمانی که در آخرین مرحله کالس های آموزشی 
می خواســتم برگه امضا شده را از دســت افسر راهنمایی بگیرم آن افسر 
وظیفه شــناس به من گفت که دو بار پشت برگه بنویسم که من هنگام 
رانندگی با تلفن همراه صحبت نمی کنم. این دو بار نوشــتن پشت برگه 
آزمون رانندگی یکی از بهترین آموزش هایی بود که در عمرم دریافت کردم. 
تا امروز هر وقت وسوســه می شوم که در حین رانندگی با تلفن صحبت 
کنم یاد آن دو خط نوشــته می افتم و با تمام حواس مشــغول رانندگی 
می شــوم. همان افسر در یکی از کالس های آموزشی گفت که یک راننده 
یک جعبه دستمال کاغذی را روی داشبورد ماشین می گذارد و سر پیچ به 
خاطر تالش بر ای نگه داشتن آن، چپ می کند. داستان بسیاری از مرگ ها 

همین قدر ساده و مضحک است. 
گاهی همین حواس پرتی و انحراف توجه، صورت اجتماعی به خود می گیرد. 
شبکه های اجتماعی در غیاب ناظران مسلط و هوشیار به مهم ترین وسیله 
حواس پرتی جمعی ما تبدیل شــده اند و مــدام توجه ما را از اولویت های 
شــخصی و جمعی مان منحرف می کنند و مگر عقل چیزی جز توجه به 
 اولویت هاســت. سال ها پیش بیژن ارژن، شاعر ارجمند معاصر گفته است 
)در بیشــه زوزه شغاالن کم بود/ شاخ دو گوزن هم گره خورد به هم( این 
بیت روایت یک بی دقتی و حواس پرتی و دور شدن از مسئله اصلی است. 
در همین شبکه های اجتماعی این روزها صحنه واقعی این بیت هم دست 
به دســت می شود. دو گوزن با هم شاخ به شــاخ شده اند و شیری از دور 
می رسد و یکی از آن ها را می درد. ماجرای یک جامعه قطعاً از این دردناک تر 
خواهد بود. فرق جامعه انســانی این است که وقتی اولویت ها عوض شوند 
شــیر هر دو را خواهد درید. قطعاً چای خوردن کار خوبی است. حتی اگر 
بر ســر چای توافق نداشته باشیم همه ما در دلچسب بودن دمنوش های 
طبیعی توافق داریم. اما راننده ای که مشــغول قند برداشتن برای خوردن 
دمنوش است ممکن است در لحظه حساس چندین نفر را با یک بی توجهی 
به کام مرگ بفرســتد. ممکن است داخل ماشین هوا بسیار گرم یا بسیار 
سرد و کالفه کننده و آزارنده باشد، اما قانون لحظه حساس می گوید شما 
در آن لحظه باید همه چیز را رها کنید و به اصلی ترین مســئله بپردازید. 
استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی برای عدالتخواهی در جامعه ای که 
همین ظرفیت با هدف فروپاشی و نابودی جامعه به طور همزمان فعال شده 
است از خطرناک ترین کارهاست. امروز ما درگیر یک جنگ بسیار جدی 
روانی و اقتصادی سیاسی هستیم و هر نوع فعالیتی که به گلوله های دشمن 

در این نبرد قابلیت اثرگذاری بیشتر می دهد باید بازبینی شود.
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