
پيش از كوبيدن به ديوار تا انتها بخوانيد!
كتابى انتخاب كن كه مطمئنى از آن خوشت نمى آيد. قطعش نامناسب است، 
هيچ چيزش به مذاقت خوش نمى آيد و پيشينه نويسنده اش هيچ جذابيتى 
ندارد. مى شــود حتى فراتر هم بروى. كتابى را بردارى كه فكر مى كنى از آن 
متنفرى، از ژانرى كه از دوران دبيرســتان سراغش نرفتى، از نويسنده اى كه 
دوست دارى سمتش نروى. حاال بخوانش. تا آخرين صفحه. با همه تلخى اش. 
نمى خواهيــم در مورد خوانــدن كتابى حرف بزنيم كه مى دانيد بد اســت. 

مى خواهيم درباره كتابى حرف بزنيم كه توهين به شعور شماست!
اين روزها جاى تعجب نيست اگر بيشتر ما كتابى هايى را بخوانيم كه دلمان 
مى خواهــد. زمانه اى كه همه در حصار منابع اطالعاتى محدود و اندكشــان 
محصورند، منابعى كه طبق جهان بينى شخصى شان بدست آمده، از طريق 
كســانى كه در توييتر دنبال مى كنند يا شبكه ها و مجارى خبررسانى اى كه 

انتخاب كرده اند.
ولــى، خواندن آنچه از آن بدتان مى آيد كمك مى كند تا چيزى را كه برايش 
ارزش قائليد غربال كنيد. بفهميد كه آنچه دوست داريد يك نوع نوشتار است 
يا فرمى داســتانى؟ يا صرفاً موضوعى مشــخص؟ كتاب ها در قالبى طوالنى 
هستند. مستلزم اين اند كه نويسنده و مخاطب همراهِى طوالنى ترى داشته 
باشــند؛ يك همراهى خيلى طوالنى تر تا مثالً يك لينك فيس بوك يا يك 
گفت وگوى تلويزيونى. مى شــود يك فيلم را دو ساعته ديد و بعد فراموشش 
كرد، اما يك رمان را نه. اينكه بچســبى به يك كتاب و 300 صفحه از آن را 
بخوانى، يعنى خودت را در دنياى يك انســان ديگر غرق كرده اى و مشغول 
اكتشاف اين هستى كه دنياى او چه حسى دارد. اين فقط قسمتى از آن چيزى 
است كه نمى گذارد بى خيال كتابى شوى كه از آن بدت مى آيد. به جاى اينكه 
به كنارى پرتابش كنى، بازمى نشينى و به صفحه بعد مى روى و با حرف هايش 

كلنجار مى روى. 
مدت ها پيش به راحتى اجازه مى دادم كه محتواى كتاب ها با خوشايندى در 
سرم جمع شوند و وقتى خواندنشان تمام شد، پرونده شان را در ذهنم ببندم، 
چه آن كتاب را دوست داشتم و چه نداشتم. ولى حقيقتاً فقط با پناه بردن به 
كتاب هايى كه از آن ها متنفر بودم و حس خشــم و انزجارم را برمى انگيخت، 
ياد گرفتم كه چگونه بخوانم. حالت تدافعى سبب مى شود كه خواننده اى بهتر، 
نكته سنج تر و شكاك تر شــويد. بله، يك منتقد شويد. اينكه با نويسنده در 
ذهنتان به جــدال بپردازيد، مجبورتان مى كند كه از كتابش عليه او مدرك 
جمع آورى كنيد. پس از مدتى مى بينيد كه با قاطعيت به ديگر متون ارجاع 
مى دهيد و شــواهد را كنار هم قرار مى دهيد و با كتابى كه در دســت داريد 
مى جنگيد. حتى مى بينيد كه داريد ديدگاهى شــخصى براى خودتان رقم 

مى زنيد.
پس پيش برويد! دور آن كتاب هايى كه ازشان متنفريد چنبره بزنيد، چيزهايى 
كه گمان مى كنيد فقط خودتان از آن ها متنفريد. ولى پيش از اينكه اين كتاب 

چرند را بكوبيد توى ديوار، لطفاً آن را تا آخر بخوانيد!
پامال پل، نيويورك تايمز. ترجمه از حميد ضرابى

بيا رفيق بمونيم
پس از درگيرى مجازى پرويز پرســتويى 
با برخى از گروه هاى جهادى و راه اندازى 
#اول_بيل_بزن_بعداً_حرف_ هشــتگ 

بزن توســط كاربران فضــاى مجازى در 
انتقاد از پرويز پرســتويى، اين بار حامد 
حســنى، طلبه لرستانى براى پايان دادن 
به اين حواشى، با انتشار تصويرى از پرويز 

پرستويى در حســاب كاربرى اينستاگرامش نوشته است: «تصميم گرفتم 
از آقاى پرســتويى دعوت كنم به مناطق ســيل زده لرستان تشريف بيارن 
و بــا طالب و روحانيون حاضــر در اين مناطق گفت و گــو كنن. به نظرم 
فضاى ميزبانى، ميهمانى مؤثرتر از هشتگ پراكنى باشه. در صورت رضايت 
ايشــون، بنده با افتخار ميزبان حاج كاظم آقاى دوســت داشتنى آژانس 
شيشه اى خواهم بود. ان شاءاهللا به بركت صاحب اين ماه عزيز سوء تفاهم ها 
برطرف بشه. پيشــنهاد ديگرم اينه كه دوستان به جاى هشتگ «اول بيل 

بزن بعد حرف بزن»، هشتگ «بيا رفيق بمونيم» رو كار كنن».

نژادپرستى به سبك مهنازافشار
چند روز پيش فيلمى در فضاى مجازى 
منتشر شــد كه در آن يك جوان عرب 
خوزستانى از اينكه عراقى ها براى كمك 
به ايران آســتين بــاال زده و به مناطق 
سيل زده آمده اند، انتقاد مى كند و فرياد 
مى زند: «بايد خودمان كمك كنيم، چرا 
بگذاريم غريبه بيايد كمك كند؟» مهناز 

افشــار با بازنشر اين فيلم در توييترش نوشت: «خوشا به غيرتت. تا باشه از 
اين غيرت ها». كاربران فضاى مجازى هم بى فاصله به اين پســت واكنش 

نشان دادند. 
كاربرى در اين باره نوشته اســت: «اين نخستين بارتون نيست كه سهوى 
يا عمدى در تنور دوگانگى، تجزيه طلبى، نژادپرســتى و... مى دميد. همه 
اين ها اتفاقى اســت؟ از اون خبر دروغى كه درباره كودك كرد كه زير آوار 
مدرســه اش اومده بود براى تهييج احساسات كردها استفاده كرديد. اين 

هم از اآلن. حواستون هست؟» 
كاربر ديگرى هم نوشــته اســت: «جداى از نژادپرســتى، اين خانم هنوز 
نتونســته فرق جنگ با رژيم بعث عراق رو از مردم عراق سوا كنه. مردمى 

كه اين روزها حتى دلداده شهداى ايرانى و جنگ تحميلى هستند».

طلبه فوتبالى
«محمدحسن روحانى» طلبه اى كه هر از 
گاهى براى تماشــاى فوتبال به ورزشگاه 
آزادى مى رود، در اينســتاگرامش نوشت: 
«اينكه فدراسيون فوتبال آسيا قرار است 
هرگونه تبليغ دينى در بازى هاى داخلى 
و خارجى را ممنوع كند براى من عجيب 
نيست! اما غفلت مسئوالن فرهنگى ما از 

فرصت ارتباط چهره به چهره با صدهزار جوانى كه شــايد هيچ ارتباطى با 
يك روحانى پيدا نكنند، هم عجيب است هم غم انگيز! در دربى 89 افتخار 
پيدا كردم با جوانان بسيارى از استان ها ديدار و به درد فقر و بيكارى آن ها 

گوش فرا دهم. 
عزيزى گفت حاج آقا الفاظ ركيك امســال بيشتر شده بود! بنده هم گفتم 
مگر مســئوالن فرهنگى چه كارى انجام دادند كه ما منتظر تغيير باشيم؟ 

ورزشگاه هنوز نمازخانه پاك ندارد!»

خواندنى ها مجازآباد

 محمد تربت زاده  بگذاريد همين اول خيالتان را راحت 
كنيم؛ اينجا دادگاه نيست و ما هم قاضى نيستيم! پس قرار 
نيســت با اندك اطالعاتى كه از «جمعيت امام على(ع)» در 
دست است اين گروه را ستايش كرده يا برعكس و به سبك 
برخى رسانه ها، آن را يك سازمان جاسوسى و جيره خوار غرب 

معرفى كنيم!
موجى كــه اخيراً عليه جمعيت امام على(ع) راه افتاده و نام 
اين گروه را ســر زبان ها انداخته، تحفه فضاى مجازى است.  
فضــاى مجازى خيلى وقت ها اهالى اش را حســابى جوگير 
مى كند؛ آن قدر كه گاهى تحت تأثير يك موج مجازى، شروع 
به ستايش يك شخص، نهاد يا ارگان مى كنند و گاهى هم با 
مشتى ادعاى بى اساس، همان كسى را كه تا ديروز ستايش 
مى كردند، زير پا لگدمال مى كنند. اين افراط و تفريط خاصيت 
فضاى مجازى اســت. به همين خاطر اگر هشتگ جمعيت 
امام على (ع) را در شــبكه هاى مجازى جست وجو كنيد با 
پست هايى رو به رو مى شويد كه اين گروه خيريه را به واسطه 
فعاليت هاى گســترده در مناطق محروم و تعريف و تمجيد 
رهبرى از «كوچه گردانان عاشق» -كه يكى از فعاليت هاى 
اين گروه خيريه است- مى ستايند و از آن طرف ممكن است 
با انبوه پست هايى مواجه شويد كه اين گروه را جيره خوار غرب 

و مهره امپرياليسم معرفى مى كنند! 

 پدر و پسر
جمعيــت امام على(ع) حدود 20 ســال پيش در قالب يك 
گروه دانشجويى در دانشگاه صنعتى شريف فعاليتش را آغاز 
كرد. مبارزه بــا صدور احكام قضايى براى كودكان، عضويت 
در شــوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل و همكارى با 
سازمان هاى حقوق بشرى خارج از كشور، در همان روزهاى 
نخست، جمعيت امام على(ع) را كه به عنوان يك گروه خيريه 

اعالم موجوديت كرده بود، وارد حاشيه كرد.
گذشته از تمام اين حواشــى، نام «شارمين ميمندى  نژاد» 
به عنوان مؤســس جمعيت امام على(ع)، ناخودآگاه سوابق 
خوش خدمتى پدرش يعنى «محمدحسين ميمندي نژاد» 
در دربار پهلوى و دوســتى نزديك او با ارتشبد فردوست را 

در ذهن تداعى مى كرد كه همين عامل به تنهايى مى توانست 
جمعيــت امام على(ع) را وارد حاشــيه كند. اگرچه به قول 
قديمى ها هيچ كس را توى قبر ديگرى نمى گذارند و حساب 
پسر از پدر جداســت، اما اتهاماتى از قبيل تقدس زدايى از 
نمادهاى دينى، تحريف احكام شــرعى و مدح غرب كه به 
«محمدحسين ميمندي نژاد» به عنوان سردبير نشريه «رنگين 
كمان» در دوران پهلوى وارد مى شــد، امروز هم به واسطه 
موضع گيرى هاى جمعيت امام على(ع) در قبال احكام شرعى، 

كم و بيش به شارمين و تشكيالتش وارد مى شود.

 از صداى آمريكا تا مسيح على نژاد
حواشــى جديد جمعيت امام على(ع) در فضاى مجازى اما 
ربطى به اين قضايا ندارد. چيزى كه نام اين تشكل را پس از 
مدت ها بر سر زبان انداخته، موضع گيرى هاى جمعيت امام 

على(ع) در ماجراى سيل اخير كشورمان است. 
همزمان با وقوع ســيل در برخى از اســتان هاى كشورمان، 
صفحــه مجازى جمعيت امام على(ع) در توييتر شــروع به 
انتشــار پســت هايى در انتقاد از كم كارى نهادهاى دولتى و 
نظامى مثل هالل احمر، سپاه و ارتش كرد. پست هاى جمعيت 
امام على(ع) در توييتر، كامالً حســاب شده و هماهنگ در 
رســانه هاى آنطرف آبى بازتاب پيدا كرد. همزمان اشخاصى 
مثل «مسيح على نژاد» هم با بازتاب گسترده خدمات رسانى 
نيروهاى جمعيت امام على(ع)، شروع به تعريف و تمجيد از 
اين تشكل كردند! عالوه بر اين، حساب توييترى اسرائيل هم 
فيلمى از مناطق سيل زده كشورمان به اشتراك گذاشت كه 
برخى از كاربران فضاى مجــازى با تطبيق چهره هاى افراد 
حاضــر در فيلم با چهره برخى از مســئوالن جمعيت امام 
على(ع)، ادعا مى كنند فيلم تبليغاتى حساب توييترى اسرائيل 
عليه ايران توسط عوامل جمعيت امام على(ع) ساخته شده 

است.
كاربرى در اين باره نوشــته است: «اينكه صرفاً تصاوير و 
فيلم هاى اين تشكل توسط كانال هاى معاند نظام بازنشر 
داده شــود چيز عجيبى نيســت، ولى وقتى پست هاى 
كانــال اين جمعيــت در كانال هاى برانــداز به صورت 

هماهنگ «فوروارد» مى شود، اين معناى ديگرى دارد».

 فرقه گرايى
در اين ميان اتهام هايى كه به شخص شارمين به عنوان مؤسس 
جمعيت امام على (ع) وارد مى شود، كم نيست. مثالً روزنامه 
كيهان حدود دو ســال پيش در يك مقاله درباره شــارمين 
ميمندى نژاد مى نويسد: «شارمين ميمندى نژاد مدعى است 
روح اميرالمؤمنين(ع) (و يا جلوه اى از روح ايشان) در كالبد 
او حلول كرده اســت. او تاكنون بارها در جلسات عمومى و 
خصوصى ادعاى مشــاهده اميرالمؤمنين(ع) را كرده و خود 
را به عنوان رابط آن حضرت با مردم و اعضاى تشــكيالتش 
مى نماياند»!  شارمين ميمندى نژاد باوجود تكذيبيه اى كه 
درباره ساير اتهامات براى روزنامه كيهان مى فرستد، هيچ وقت 
ماجراى ارتباط با امام على(ع) را تكذيب نمى كند، به همين 
خاطر همين حاال هم خيلى ها او و تشكيالت امام على(ع) را 
به فرقه گرايى و مسائلى از اين دست متهم مى كنند! آن هايى 
كه كمى سياه تر به ماجرا نگاه مى كنند، معتقدند شارمين 
ميمندى نژاد در پوشش يك مؤسسه خيريه و سوءاستفاده از 
نام امام على(ع) از ميان مردم سرتاسر كشور يارگيرى كرده 
و به فعاليت هاى خيرخواهانه مشغول شده تا اين فعاليت ها 
پوششى باشد براى ترويج فرقه گرايى ميان مردم و جاسوسى 

براى غربى ها!
با وجود تمام اين اتهامــات اما هيچ جوره نمى توانيم منكر 
خدمت رسانى گروه هاى داوطلب مردمى در مناطق محروم 
زير پوشــش جمعيت امام على(ع) شويم. براى نمونه آيين 
«كوچه گردانان عاشــق» كه براساس آن گروه هاى مردمى 
جمعيت امام على(ع) هر ساله در شب هاى قدر، به تقليد از 
امام على(ع) در محله هاى فقيرنشين افطارى توزيع مى كنند، 
به قدرى بازخورد مثبت داشته كه مورد تشويق رهبرى هم 
قرار گرفته اســت. بدون شك اتهامات و شك و شبهه هايى 
كه اين روزها در زمينه جمعيت امام على(ع) مطرح مى شود 
صرفاً متوجه هسته مركزى اين گروه است و حساب گروه هاى 
داوطلب مردمى، خدمات رسانى و نيت خيرشان در كمك به 

هموطنان از شارمين و اتهاماتش جداست.
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سيما و سينما
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فقدان نظارت در سازمان سينمايى، فيلمى ضعيف و سخيف را 
در صدر جدول فروش اكران نوروزى نشاند 

بى رحمان
به جيب و وقت مردم

محمدكاظم كاظمى از چاپ جديدترين كتابش
درباره رباعيات بيدل مى گويد

گره گشايى از زلف رباعى
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ايستگاه

«كريم سنجابى» 26 فروردين 1358
 از وزارت خارجه استعفا داد 

وزير پنجاه  و پنج روزه

حجت االسالم محمدحسن وكيلى در گفت وگو با قدس: 

مناجات شعبانيه، هدف از زندگى مؤمنانه را ترسيم مى كند

 اكران نوروزى امسال نسبت به سال هاى گذشته با حواشى و غافلگيرى هاى 
بسيارى روبه رو بود. از انتخاب لحظه آخرى گزينه هاى نوروزى تا جنجال ها 
بر ســر قيمت نهايى و مصوب شــده بليت ســينما، اكران نوروز 98 را كليد 
زد. اما داســتان به همين جا ختم نشــد؛ رقابت دو فيلم «رحمان 1400» و 
«مترى شــيش و نيم» بســيار تنگاتنگ بود و با وجود اينكه تازه ترين فيلم 
سعيد روستايى برگزيده تماشاگران در جشنواره سى و هفتم فجر بود و همه 
سينما دوســتان منتظر اكران آن بودند اما تا اين لحظه در جدول فروش با 
اختالف بيش از 6 ميليارد تومان زير ســايه كمــدى «رحمان 1400» قرار 
گرفته اســت. كم اقبالى فيلم «غالمرضا تختى» هم از عجايب اكران نوروزى 
امسال بود. با اينكه اين فيلم با تحسين منتقدان، اصحاب رسانه و تماشاگران 
روبه رو شــده بود اما اين روزها اكران سردى را پشت سر مى گذارد و همين 

مسئله معادله هميشگى ...

روايت سه جوان لرستانى كه از پايه  گذاران گردشگرى ژانر هيجان در كشورند
 و اين روزها با تخصصشان به كمك روستاهاى سيل  زده رفته اند

امداد با طعم هيجان
10

12
ورزش

حمله تند سرمربى پرتغالى به رئيس فدراسيون فوتبال:

تاج خودش را 
پشت تحريم ها پنهان مى كند

نگاهى به حواشى اخير «جمعيت امام على  » در فضاى مجازى

كوچه گرد يا جاسوس؟
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كارلوس كى روش ســرمربى ســابق تيم ملى فوتبال ايــران در گفت وگو با 
ايسنا با تأييد شــكايت رسمى از ايران به فيفا بابت 
مطالباتــش با حمله به مهدى تــاج تأكيد كرد كه 
او و مسئوالن فدراســيون مجبورش كرده اند كه از 
ايران به فيفا شــكايت كند. كى روش در پاســخ به 

اين پرسش مبنى بر اينكه: بعد از جدايى شما از 
تيم ملى بحث هاى زيادى درباره قرارداد و پولى 
كه قرار بود به حســاب شما واريز شود به وجود 
آمد و گفته شد كه شما از ايران به فيفا شكايت 

كرده ايد. آقاى تاج نيز در اظهارنظرى گفته كه 4 
ماه پيش 900 هزار دالر به حساب AFC ريخته 
شده تا به حساب شما واريز شود. نظرتان در اين 
باره چيســت؟ آيا به فيفا شكايت كرده ايد؟ گفت: 

بله! با نهايت تأسف، آقاى تاج رئيس ...
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مردم

روایت

 گذری بر سفرنامه یک جهانگرد آمریکایی 
درباره سفرش به شهرهای ایران

ایران به روایت رابرت

سرزمين ما ایران، با معماری بی  نظير، غذاهای خوشمزه، تنوع آب و هوایی و 
مردم خونگرمش هميشه برای گردشگران خارجی مقصدی دلنشين و رویایی 
به شمار می  رود. هر گردشگری که به ایران آمده، ترس ها و نگرانی هایی که 
داشته را کنار گذاشته و با سفر به اینجا خاطره ای شگفت انگيز را همراه خود 
به یادگار برده است. یکی از این مسافران خارجی »رابرت شراجر« نام دارد؛ 
او که بتازگی مسافر ایران بوده، انگيزه سفرش به این کشور را این طور بيان 
می کند: »سفر به ایران هميشه در صدر فهرست آرزوهای من بود. این عالقه 
خيلی وقت پيش در من ایجاد شد، آن قدر که یادم نمی آید چه زمانی بود، اما 
می  توانم به طور دقيق به عکسی که این عالقه را در من ایجاد کرد اشاره کنم؛ 
عکس زنی در نور به رنگ جواهِر یک مسجد که نمی  دانستم کدام مسجد 

است و کجاست، اما می  دانستم باید به آنجا بروم«.
او در وب ســایت خود به نام »جهنم هــر روزه ات را ترک کن« تجربه های 
جالب و ارزشمندش از سفر به سراسر دنيا را به نمایش می  گذارد. رابرت که 
در یک خانواده آمریکایی با توان مالی متوسط به دنيا آمده، با تالش و البته 
خوش شانسی، تبدیل به یک جهانگرد حرفه ای شده است. او می گوید: »من 
از ســال ۲۰۰۹ در این وب ســایت می  نویسم و هر روز صبح به عشق دادن 

اطالعات، انگيزه دادن، سرگرم و ترغيب کردن شما به سفر بيدار می  شوم«.
در ادامه برخی روایت های او از سفر به ایران را می خوانيد.

تهران، پایتخت ایران
تهران بين ساکنانش و مسافران شهرت دوگانه و متناقضی دارد. با وجود همه 
مسائل باید یک یا دو روز را به این شهر اختصاص بدهيد. پس از وقت خود به 
خوبی استفاده کنيد و اطراف برج منحصر به فرد آزادی بگردید، موزه سفارت 
ســابق آمریکا را ببينيد، مزه ميراث ایرانی را در کاخ گلستان بچشيد، طعم 
غــذای ایرانی را در اطراف بازار امتحان کنيد و از تصویر پانورامای بام تهران 
لذت ببرید.تهران همچنين به چند شهر و روستای کوچک نزدیک است که 
می  توانيد در آن ها گشت  وگذار کنيد. این امکان برای شما وجود دارد که در 
سفری یکروزه یا در مسير خود به سمت اصفهان، به این مکان های جالب 
بروید. شهرهایی مثل کاشان؛ شهری بيابانی پر از خانه های تاریخی و باغ های 
سرسبز، یا شهر ابيانه؛ روستایی باستانی که به رنگ قرمز خانه هایش معروف 

است و نطنز؛ منزلگاه مساجد قدیمی زیبا.

اصفهان، شهری تاریخی
اصفهان برجسته  ترین شهر تاریخی ایران به شمار می رود و مظهر کاملی از 
ایران را می توان در آن دید. از ميدان امام که بعضی آن را بزرگ ترین ميدان 
دنيا می  نامند و مســجد شــاه در این ميدان، تا مسجد جامِع مرکز شهر و 
کليسای ارتودکس ارمنی ها، که به کليسای جامع وانک معروف است، همه و 
همه در این شهر وجود دارند. معماری اصفهان است که به آن ارزش بازدید 
می دهد. البته در کنار معماری بد نيست یادی از خورشت فسنجان و بستنی 

خوشمزه زعفرانی که در این شهر خوردم هم بکنم.

کویر مصر
شاید تهران و اصفهان کمی خشک باشند، اما باز هم گشت  وگذار در کویر، بعد از 
اینکه نخستين روزهای سفر دو هفته ای خود را در این دو شهر سپری کردید، 
کمی عجيب به نظر می  رسد. گذراندن یک یا دو روز در کویر مصر، که احتماالً 
به دليل شباهتش به کشور مصر با این نام خوانده می  شود، کمک می  کند تا 
ذهن خود را آرام کنيد و خودتان را برای باقی سفر در ایران آماده سازید. اینجا 
فقط شما هستيد و تپه های شنی و شاید هم چند نفر شتر! در حاشيه کویر 
مرکزی و در استان اصفهان دو روستای دیدنی به نام های گرمه و فرحزاد نيز 
وجود دارد که می توانيد از آن ها دیدن کنيد. بعد از آن به سمت یزد بروید.

توقفی در یزد
این سرزمين بر اساس منابع تاریخی بسيار، قدیمی ترین سکونتگاه شهری 
جهان است و از زمان تأســيس، هنوز هم مردم ساکن آن هستند. حداقل 
یک روز تمام را برای تماشای معماری های اسالمی و نيز مکان های متعلق 
به زرتشــتيان صرف کنيد. دخمه زرتشــتيان را حتمــاً ببينيد که منظره 

حيرت انگيزی از شهر را نيز به شما نشان می دهد.

شیراز و پرسپولیس 
شهر باستانی پرسپوليس یا تخت جمشيد بر سر راه یزد به شيراز قرار دارد. 
تماشای واقعيِت این شــهر به اندازه دانستن ماجرای تاریخی آن تأثيرگذار 
نبود. زمان تأسيس این شهر به دوران پادشاهی کوروش بزرگ باز می گردد و 
ارزش یک توقف کوتاه را دارد. سپس به سمت شيراز بروید و یک یا دو روز 

را در آنجا سپری کنيد.

نصیرالملک، پایان تمامی انتظارها...
مســجدی که در ابتدا از آن صحبت کردم را یادتان هست؟ نام آن »مسجد 
نصيرالملک« اســت که »مســجد صورتی« نيز خوانده می شود. این بنا و 
جاذبه های باشکوه دیگر مانند باغ نارنجستان، آرامگاه حافظ، باغ ارم، آرامگاه 
ســعدی و ارگ کریمخان در شهر شــيراز قرار دارند. این ها فقط بعضی از 

جاذبه های تاریخی حيرت انگيز این شهر هستند.

تبریز، ایستگاه آخر
این امکان را دارید که ســفر دو هفته ای خود به ایران را در شــيراز به پایان 
برســانيد و در زمان ترک ایران به طور کامل راضی باشيد یا به جای آن به 
تبریز در شمال ایران پرواز کنيد؛ شهری نزدیک به مرز ترکيه که فارسی در 
آنجا زبان دوم به شمار می رود. می توانيد به اینجا سفر کنيد و جلوه متفاوتی 
از ایران را به تماشا بنشينيد، از ميهمان نوازی اهالی آن لذت ببرید، غذاهای 
سنتی مثل کوفته تبریزی را بچشيد، مسجد کبود زیبا را ببينيد، به ایل گلی 
بروید و موزه آذربایجان را نظاره کنيد و ... البته آذربایجان نام استانی در ایران 

است و منظور من کشور آذربایجان با پایتخت باکو نيست.

شرکت  کننده ها دانش خاصی الزم ندارند
فقط باید شجاع باشی

  تجهیزاتی که برای ورزش های هیجانی استفاده 
می  شود، تجهیزات گرانی است. از طرفی احتماالً 
شــما هم محدودیت هایی برای ثبت  نام افراد در 
برنامه ها دارید و نمی  شود عده زیادی را برای هر 
برنامه ثبت  نام کرد. این یعنی ورزش شــما باید 

احتماالً ورزش گرانی باشد. درست است؟
ببينيــد، ما نمی  توانســتيم در کيفيــت تجهيزات و 
برنامه ها ریسک کنيم. برای همين از همان ابتدا شاید 
بخشــی از هزینه ها در اختيار ما نبوده اســت. بخشی 
از این هزینه ها هم مربوط به اســتهالک ابزار کار بود 
که خب سال پيش با جهش قيمت دالر چندین برابر 
شد. از طرفی همه تجهيزات این ورزش ها هم خارجی 
هســتند و باید اســتانداردهای الزم را داشته باشند. 
یعنی نمی  شود نمونه مشــابهی برای آن ها پيدا کرد. 
برای همين هم برنامه های ما از 1۰۰هزار تومان شروع 

شده تا ۲5۰ یا 3۰۰ هزار تومان. 

  این هزینه، توانسته این برنامه ها را برای شما به 
یک برنامه اقتصادی و سودده تبدیل کند؟

حقيقتش هنوز نــه. یعنی به قول معــروف تا االن که 
روی تردميل می  دویده ایم. ولی خب در این یک ســال، 
15برنامه برگزار کرده ایم و تالشــمان هم این بوده که 

بيشتر شناخته شویم. 

  مشتری های شــما از قشر خاصی هستند یا 
متنوع اند؟

افراد مختلفی هستند. البته ما از همان ابتدا تالشمان این 
بود که بيشتر روی گروه های خارج از لرستان کار کنيم. 
خب تا حدودی هم موفق بوده ایم. مثالً گروه هایی بوده اند 
که ما مثالً یکی دو برنامه مان را با آن ها بسته ایم. بعضی 
مجموعه های گردشــگری هم خواسته اند که فهرست 
هزینه ها را برای توریست های خارجی اعالم کنيم، ولی 

هنوز برای خارجی ها کار نکرده ایم. 

  این شرکت کننده ها کسانی هستند که خودشان 
تجربه کوهنوردی و کارهای مشابه داشته اند یا نه؟

بعضی ها بله، ولی بيشترشان نه. 

  یعنی به لحاظ فنی نیازی نیست که توان خاصی 
داشته باشند؟

نه. فقط شــجاعت الزم دارد. یعنی کارها را هم طوری 
طراحی کرده ایم که تا مرحله آماده  ســازی را خودمان 
انجــام می  دهيم و شــرکت کننده فقــط همان مرحله 
هيجانی را تجربه می  کند. البته آموزش مختصری قبل 
از کار انجام می  دهيم، ولی این  طور نيســت که دانش یا 

توان خاصی بخواهد.

  افراد عموماً ترســی برای شرکت در برنامه ها 
ندارند؟

بود ه اند افرادی که همان جا قبل اجرای کار پشــيمان 
بشوند، ولی بيشتر افراد خيلی شوق دارند. حتی خيلی ها 
هستند که یک منطقه را به عنوان گردشگر رفته اند، ولی 
باز دوســت دارند با ما به صورت هيجانی یک بار دیگر 
همان جا را تجربه کنند. خب کاری هم که ما باید انجام 
 دهيم این اســت که اول خودمــان می  پریم. همين هم 
موجب می  شــود که افراد هم طریقه کار را ببينند و هم 

ترسشان بریزد. 

  اگر موافقید اول از ایده شکل  گیری گروه 
گردشگری هیجانی »هوف« شروع کنیم.

قضيه از سال ۹۲ و باشگاه کوهنوردی »کوچ« شروع 
شد. ایده گروه »هوف« هم بين سه نفر شکل گرفت؛ 
حســين کرم اللهی، رضا قوچی  فر و من. من و رضا 
قوچی  فر که قبالً عضو تيم قایقرانی استان لرستان 
بودیم. رضا البته ملی پوش همين رشــته هم بود. 
حسين کرم اللهی هم حدود ۲5سال سابقه در رشته 
کوهنوردی و ســنگ نوردی داشت و االن هم دبير 
کميته هيماليانوردی لرستان است. اردیبهشت سال 
گذشته بود که ما سه نفر جلسه ای تشکيل دادیم تا 
ایده متفاوتی در زمينه گردشگری رقم بزنيم. تصميم 
داشتيم تدارک یک برنامه گردشگری ماجراجویی 
را ببينيم. می  دانيد که ورزش های هيجانی االن در 
ســطح جهان خيلی مورد توجه اســت. البته توی 
کشــور هم یکی دو گروه در این زمينه فعال بودند، 
ولی کمتر سمت و سوی گردشگری پيوسته داشتند. 

 پس گردشــگری هیجانی در سطح کشور 
صنعت نوپایی بود.

بله. می  شــود گفت که با هدف گردشگری تا جایی 
که ما می  دانيم گروهی فعال نبود. ما ولی فکر کردیم 
که توانمندی فنی خودمــان در زمينه غارنوردی، 
دره نوردی، کوهنوردی و صخره نوردی را به طبيعت 
و گردشگری پيوند بزنيم. مثالً بانجی جامپينگ توی 
کشور دست  کم هفت، هشــت تا سایت دارد، ولی 

ما می  خواستيم جامپ را توی طبيعت انجام بدهيم. 
یعنی هر دفعه برنامــه جامپ، زیپ  الین، تی  رول، 
ســویينگ و بقيه برنامه ها را توی یک نقطه جدید 

اجرا کنيم. 

  طبعاً کار بسیار خطرناکی هم بود.
بله. به همين دليل هم دانش فنی زیادی الزم داشت. 
ما هم تالش می کردیم که با تجهيزات فنی به  روز، 

ریسک کار را به حداقل برسانيم. یعنی شاید حدود 
15۰ ميليون تومان فقط تجهيزات جدید خریدیم. 
در حالی که خيلی از این تجهيزات هم بعد از چند 
بار استفاده، طبق دستورعملی که دارند، باید تعویض 
شوند. مثالً فکر کنيد ما یک طناب 18ميل خریدیم 
برای کارگاه اصلی مان. خب همان طناب 1۰ميليون 
تومان هزینه داشت برایمان. چرا؟ فقط برای اینکه 

ریسک کارمان به صفر برسد. 

 همین تجهیزات می  توانست خیال شما را به 
کلی راحت کند؟

تجهيزات به عالوه دانش فنی. برای همين ســعی 
می  کردیم هميشه بدترین حالت را در نظر بگيریم و 
خودمان را برای آن حالت آماده کنيم. خب در رشته 
ما هميشه وقتی که کارگاه ها را نصب می کنند، یک 
پشتيبان هم گرفته می  شود. مثالً فرض کنيد کارگاه 
جامپمان چهار رشته طناب است. یعنی هر کدام پاره 
شود، بقيه هستند. حتی اگر همه هم پاره شوند، باز 

طناب پشتيبانی وجود دارد.

 تجربه شما سه نفر برای همین کار کفایت 
می  کرد یا نیاز داشتید که مشورت های دیگری 

هم انجام بدهید؟
نه. حسين کرم اللهی از نفرات شاخص حوزه فنی این 
رشته هاست که سال ها تجربه این کارها را داشته و 
خب به همين جهت هم ما از هر کمکی بی  نياز بودیم. 
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  خیلی ها گروه »هوف« را در سیل اخیر شناختند 
و با کمک های شــما به روستاهای سیل زده. قضیه 

ورود شما به منطقه در این ایام چه بود؟
قضيه از دهم، یازدهــم فروردین بود که باران ها 

شروع شد. همان موقع هيئت کوهنوردی با ما 
تماس گرفت که چند تا گردشگر اصفهانی در 
آبشار »ِشوی« گير کرده اند. ما با همراه جمعی 

از بچه های گروه کوهنوردی کوچ اعزام شــدیم 
بــه این منطقه، ولی خدا را شــکر بچه های 
هالل احمر دزفول دو ســاعت قبــل از ما 

رسيده بودند و گردشگرها را نجات داده بودند. 

  قبل از این هم سابقه داشت که برای امداد بروید؟
بله. ما قبالً هم در بحث امداد و نجات کوهســتان فعاليت داشتيم. 
می  دانيــد که اصــالً خيلی از نيروهــای فنی هالل احمــر از بين 
کوهنوردها انتخاب می  شــوند. در ایام نوروز هم خب ما بارندگی ها 
را چــک می  کردیم و منتظر بودیم که بنا به برآوردها حتماً اتفاقاتی 

خواهد افتاد. 

  با این اتفاقات از چه روزی قضیه جدی شد؟
روز دوازدهم بود که با خودمان فکر کردیم شاید هالل احمر یا گروه های 
نجات دیگر به امکانات و توان فنی ما هم نياز داشته باشند. برای همين 
اعالم آمادگی کردیم که می  توانيم علميات زیپ الین، ساخت پل معلق 
کابلی و راپل را انجام بدهيم. همان شــب هم حجم بارش ها خيلی 
زیادتر شــد و همين هم موجب شد که ارتباط بين پلدختر و بقيه 
مناطق قطع شود. برای همين تصميم گرفتيم شبانه هر جور شده 

خودمان  را برســانيم پلدختر. آن شب 
فردا  ولی  نشد،  خوشبختانه ارتش یکی از سه جاده پلدختر را البته 

باز کرده بود و توانستيم خودمان را به آنجا برسانيم .

  چند نفر بودید؟
جمع 3۰ نفره ای بودیم همراه با بچه های باشــگاه کوهنوردی کوچ 
و هيئت کوهنوردی استان. همان روز هم توانستيم یک سوله برای 
استقرار بگيریم. البته کمک هایی هم از طرف مردم همراهمان بود 
که بين ســيل  زده ها پخش کردیم. بعد هم راه افتادیم به ســمت 
روستاها. متأسفانه تا جایی که ما می  دیدیم، همه پل های ارتباطی 
با روستاها تخریب شده بود و همين مسئله هم دسترسی به روستاها 
را غيرممکن کرده بود. ما هم یکی از روســتاها را انتخاب کردیم و 
با کمک بچه ها توانســتيم زیپ الیــن را وصل کنيم و از این طریق 
منطقه مورانی را به روستای کيان  آباد اتصال بدهيم. خب این روستا 
نه آب و برق داشت، نه آذوقه. خب به محض وصل شدن زیپ الین 
هم شروع کردیم به جابه جا کردن افرادی که اولویت داشتند. مثاًل 
فردی بود که دســتش شکسته بود و نياز به امداد داشت. یا فردی 

بود که قرص های قلب پدرش را نمی  توانست به روستا 
برساند. خب اول به جابه جایی این افراد گذشت. بعد از آن هم همان 
روز حدود دو تن موادغذایی خشک و آب معدنی را از همين طریق 
به روستا رساندیم. روز دوم هم کمک کردیم که بچه های اداره برق و 
گاز برای پيگيری خرابی ها به روستا برسند و دوباره موادغذایی زیادی 
جابه جا کردیم. بعد هم مشکل این روستا مرتفع  تر حل شد، رفتيم 
ســراغ منطقه »َچّمر« و مناطــق دیگر که به کمک احتياج 
داشتند. البته همان روزهای اول خوشبختانه اوضاع 
پلدختر بهتر شــد، ولی معمــوالن هنوز خيلی 
مشکل داشت. در نتيجه ما هم بعد از چند روز 
رفتيــم طرف معموالن. االن هم در آن منطقه 
یکی دو تا روستا نياز به زیپ الین یا پل معلق دارد 
و باید سریع برای آن اقدام شود. همين فردا هم علميات ساخت یک 
پل معلق در یکی از روستاهای شهرستان »الِشُتر« را آغاز می  کنيم. 

  یعنی االن رفته اید به سمت سازه های ماندگارتر.
بله. االن بيشتر داریم برای ساخت پل های معلق کابلی برنامه  ریزی 
می  کنيم. خب به موازات همين فعاليت هم کمک های مردمی به ما 
رسيده است. مثالً جامعه پزشکان و خيلی گروه های دیگر خرم  آباد 
تمام کمک هایی را که جمع  کرده اند، به ما سپرده اند. برای همين هم 
جلســاتی با برخی فرماندارها داشته ایم تا روستاهایی را که پل های 

معلق احتياج دارند، معرفی کنند. 

  اگر این پل ها امروز با کمک های مردمی ســاخته نشود، 
شاید تا مدت ها طول بکشد که بشود آن ها را ساخت.

بله. اولویت ما هم پل های اصلی است. همين االن هم بچه های هيئت 
کوهنوردی شهرستان لردگان در حال جمع آوری هزینه یکی از پل ها 
هستند. به نظرم اگر این اتفاق نيفتد و کار به ادارات و نهادها برسد 
تا تصویب و برآورد شود و مناقصه ای برگزار کنند، دست  کم تا یکی 

دو سال دیگر این روستاها پلی برای عبور و مرور نخواهند داشت. 

 روایت سه جوان لرستانی که از پایه  گذاران گردشگری ژانر هیجان در کشورند
 و این روزها با تخصصشان به کمک روستاهای سیل  زده رفته اند

مثبت آدرنالین

 مردم/مسعود نبی دوست  هسته اولیه گروهشان سه نفر است؛ 
حســین کرم اللهی، رضا قوچی  فر و عباس ملکی؛ سه جوان اهل 
لرستان که یک ســال پیش، همه تخصصشان از سال ها گشتن 
در کوه و کمر را روی هم گذاشــتند تا گروه گردشگری هیجانی 
»هوف« پا بگیرد؛ گروهی که از همــان ابتدا قرار بود یک تجربه 
جدید باشد برای آن هایی که عشِق کار های هیجان انگیزند؛ کسانی 
که می  خواهند معلق بودن، سقوط، شیرجه و ده ها کار دلهره  آور 

دیگر را در طبیعت لرستان تجربه کنند. »هوف« اما حاال یکساله 
شــده و در روزهای اولین تولد، خودش را وسط روزهای سخت 
سیل می  بیند؛ وسط روستاهایی که پل هایشان را از دست داده اند 
و چاره ای ندارند جز اینکه بند شوند به »زیپ الین« هوفی ها. روایت 
عباس ملکی از همه این ماجراهاســت؛ از روز اولی که »هوف« پا 
گرفت تا امروز که در روزهای سخت، کنار مردم سیل  زده لرستان 

ایستاده است.

استقبال ها بیشتر از تصورمان است
ایده گردشگری هيجانی که شکل گرفت، با خودمان گفتيم یک اسم خوب الزم داریم. دوست 
داشــتيم اسمی باشــد که در لهجه محلی خودمان، معنای مرتبطی داشته باشد. آخر هم به 
»هوف« رســيدیم. هوف یعنی ترس یا هيجان بيش از حــد. خالصه گروه هوف پا گرفت. از 
اردیبهشت تا مرداد اما به کارهای متفرقه گذشت. یعنی بعد از ایده  پردازی، اول رفتيم سراغ 
چند تا لوکيشن. با یک گروه تصویربرداری هم هماهنگ کردیم تا کليپ هایی بسازیم. یعنی 
حرکت هایی اجرا کنيم و فيلمبرداری هوایی و زمينی انجام بدهيم. خالصه گذشت تا مرداد که 
نخستين فراخوان رفت توی فضای مجازی. البته نمی  شد خيلی گردشگر ثبت  نام کرد. کار باید 
محدود می  بود. استقبال اما بيشتر از تصورمان بود. خيلی سریع ثبت  نام ها تکميل می  شد. خيلی 

هم نگذشت که مشتری هایی از استان های دیگر پيدا کردیم؛ از مشهد و کرمان و تهران و... .

لذت فرود از آبشار
جامپينگ، پاندولی، سویينگ، زیپ الین و ...؛ همه این ها را باید برای گردشگرها تدارک ببينيم. 
حتی گاهی زیپ الین را طوری نصب می  کنيم که توی آب فرود بيایند. گاهی هم برنامه غارنوردی 
و صخره  نوردی یا مثالً فرود از آبشار می  گذاریم که همگی کارهای پرهيجانی هستند. تدارک این 
برنامه ها البته کار ساده ای نيست. دو نفر باید یک روز قبل طناب ها و ابزارهای فنی را ببرند برای 
نصب. محيط باید از قبل آماده شود تا گردشگرها بتوانند از آن استفاده کنند. کسی از گردشگرها 
هم قرار نيست توان فنی یا دانش خاصی داشته باشد. فقط گاهی برنامه ها طوری است که نياز 
است قدری پيمایش داشته باشند. البته طوری برنامه  ریزی می  کنيم که پيمایش ها بيشتر از یک 
ساعت نباشد. یعنی درجه سختی را طوری تنظيم می  کنيم که همه افراد با توان های مختلف هم 
بتوانند در آن شــرکت کنند. خب البته لوکيشن های هيجانی و خيلی خوبی هم هستند که به 

خاطر درجه سختی باالیشان، نمی  شود برایشان برنامه گذاشت. 

هوفی ها به کمک روستاهای سیل زده ای رفتند که پل هایشان را از دست داده بودندآماده شدن شرکت کنندگان در تورهای هوف برای زیپ الین در دره های لرستان

زیپ الین می بندیم و خودمان را می  رسانیم به روستاهایی که پل هایشان تخریب شده

امداد با طعم هیجان



 برای شروع گفت وگو بفرمایید ماه شعبان 
به عنوان ظرف زمانی مناجات شــعبانیه، چه 
ویژگی ای دارد که بســتر این مناجات شده 

است؟
ماه های مختلف هر کدام تأثیری در رابطه بین دنیا 
و عالــم ملکوت دارند. در این خصوص نحوه حرکت 
ماه، زمین و خورشید در ارتباط با هم اثرگذارند. ماه 
شعبان یکی از آن ماه هایی است که درهای رحمت 
الهی در آن باز است و اگر کسی بخواهد به عالم معنا 
وصل شــده و از آن مدد بگیــرد در این ماه راحت 
می تواند به مقصود برســد. البته هر چند که رجب، 
شــعبان، رمضان، ذی القعــده و ذی الحجه ماه های 
شریفی هستند اما این طور که آمده است نعمت هایی 
که خداوند در ماه رجب می فرستد، نعمت هایی است 
که هر کســی توانایی گرفتن و درک آن را ندارد. در 
ماه شعبان ســفره عمومی تر شده و ماه رمضان نیز 
سفره برای عالم گسترده است. در روایات نیز اشاره 
شــده اســت که ماه رجب، ماه امیرالمؤمنین)ع( و 
ماه والیت اســت یعنی مربوط به خواص است. ماه 
شــعبان ماه پیامبر)ص( اســت که عام تر است. ماه 
رمضان هم شــهراهلل است و مؤمن و غیرمؤمن همه 
به تناســب درک خود از نعمت های خدای متعال 
بهره مند می شوند. در این ماه ها دعاهای مختلفی نیز 
وجود دارد. دعاهای ماه رجب توحیدی تر و خاص تر 
هســتند. شــعبان مقداری عمومی تر و رمضان هم 
دعاهای متعدد خاص و عــام دارد. اهل بیت)ع( در 
ماه شعبان به انجام اعمال و خواندن عبادات خاصی 
مقید بودند که مهم ترین آن ها مناجات شعبانیه است 
و به خواندن آن در ماه شعبان بسیار توصیه شده اما 
در ماه های دیگر هم خواندن آن دارای آثار و برکات 

زیادی است.

 همان طور که اشــاره کردید، تمام ائمه بر 
خواندن مناجات شعبانیه تأکید بسیار کرده اند. 

راز این تقّید را چه می دانید؟
در تاریخ و روایات آمده اســت کــه این مناجات را 
امیرالمؤمنین)ع( در ماه شعبان می خواندند و عالوه بر 
ایشان ائمه دیگر هم بر خواندن آن مداومت می کردند. 
تمام ائمه)ع( و بزرگان دین به خاطر مضامین واالی 
این مناجات که نظیر آن در سایر ادعیه کمتر دیده 
می شود آن را می خواندند و با ذکر مناجاتی شیرین 
و دلنشین به امیرالمؤمنین)ع( متصل شده و با خدا 

ارتباط برقرار می کردند.

  این مناجات چه مضامینی را در بر می گیرد؟
روح کلی مناجات شــعبانیه توحید است. از ابتدا تا 
انتهای این مناجات صحبت از این اســت که من در 
عالم دنیوی، هیچ چیزی نداشــته و فقیر هستم و 

جز خدا کســی را برای دستگیری ندارم. نه به دنیا 
امیدوارم و نه به اعمالم. در نیمه نخست، مناجات به 
زبان های مختلف تکرار می شود و همه صحبت از ابراز 
فقر و نداری و تنها امید داشتن به خداست. نیمه دوم 
مناجات هم شامل تقاضا می شود. البته خصوصیت 
این درخواست ها این اســت که آن ها معنوی بوده 
و در آن صحبتی از ســالمتی، مال دنیا، نعمت های 
دنیوی، بهشت و... نیست. تمام فرازهای این مناجات، 
درخواست های معنوی است و در بین مسائل معنوی 
نیز عالی ترین آن ها که می شــود از خدا طلب کرد 
در آن ذکر شــده است. به طور نمونه در قسمتی از 
مناجات حضرت ذکر می گویند: أَلِْهْمِنی َولَها بِِذْکِرَک 
ِتی فِی َرْوِح نََجاِح أَْســَمائَِک، یعنی  إِلَی ِذْکِرَک َو ِهمَّ
خدایا همــت من قرار بده که به مقام اســماءاهلل و 
همانجا که پاک اســت برسم. یعنی رسیدن به عالم 
اسماءاهلل که باالترین درجه کمال انسانی است. یا در 
بخشی دیگر از این مناجات می خوانیم: إِلَِهی َهْب لِی 
َکَماَل االنِْقَطاِع إِلَْیَک َو أَنِْر أَبَْصاَر ُقُلوبَِنا بِِضَیاءِ نََظِرَها 
إِلَْیَک َحتَّی تَْخِرَق أَبَْصاُر الُْقُلوِب ُحُجَب النُّورِ. ایشان 
از خدا تقاضا می کند من را از همه چیز به ســمت 

خودت رها کن به طوری که از حجاب های ظلمت رد 
می شوم هیچ از حجاب های نور هم عبور کرده و به 
معدن عظمت برسم. یعنی به لقاءاهلل برسیم. این دعا 

مفاهیمی را بیان می کند که با آن کمتر انس داریم.

 در فرازی از این مناجات می خوانیم که خدایا 
صدای مرا بشنو وقتی تو را می خوانم؛ مگر خدا 

صدای ما را در هر حالتی نمی شنود؟
در این خصــوص باید بگویم که خداوند همیشــه 
صدای بنده هایش را می شــنود اما این ما هســتیم 
که در بطن مان حجاب داشــته و از توجه الهی غافل 
هستیم، به همین دلیل بهره کافی نمی بریم. وقتی از 
خداوند درخواست می کنیم صدای ما را بشنود، یعنی 
می خواهیم توفیق دهد صداکننده و دعاکننده واقعی 
باشیم. این نوع دعا و تقاضا برای تغییر خودمان است، 

نه تغییر خداوند.

 در فــراز دیگری از ایــن مناجات از خدای 
بزرگ درخواست داریم که ما را به حالت انقطاع 
کامل از دیگران، به ســمت خودش ببرد. این 
انقطاع کامل و رسیدن به خدا را چطور توضیح 

می دهید؟
انســان در زندگی دنیوی به امور بسیاری دلبستگی 
دارد و از نبود هر کدام از آن ها آزرده خاطر می شــود. 
حال و روز و شــرایط  ما انسان ها به گونه ای است که 

اگر مال یا یکی از نزدیکان خود را از دســت بدهیم 
حال بدی پیدا می کنیم. اگر انســان بخواهد از این 
دلبستگی ها جدا شود باید مجاهدت های بسیاری در 
راه خدا داشته و با نفس خود مبارزه کند. کمال انقطاع 
به این معنی است که انسان از همه چیز دل بریده و 
وابستگی و دلبستگی نداشته باشد. کمال انقطاع یعنی 
از همه چیز قطع تعلق کند تا جایی که در وجودش 
تنها خدا حکمفرما بوده و برای او زندگی کرده و به او 
دلبسته باشد. رسیدن به چنین مقامی همراه با عبور 
از حجاب های مختلف اســت. حتی خوبان به برخی 
حجاب های نورانی دل خوش می کنند اما حضرت در 
این دنیا از خدا می خواهند که حتی از این حجاب ها 

هم عبور پیدا کرده و به او برسند.

 از لحــن این دعا برایمــان بگویید. به نظر 
می رسد در فرازهایی این لحن بشدت عاشقانه 
اَر أَْعَلْمُت  می شود؛ مثل این »إِْن أَْدَخْلَتِني الَنّ

أَْهَلَها أَنِّي أُِحُبَّك« و...
برخی از دعاهایی که از اهل بیت)ع( صادر شده برای 
افراد عادی و از زبان آن هاســت. برخی دیگر از آن ها 
هم برای خودشان آمده است. گاهی ائمه)ع( حالت 
خوف  و گاهی حالت امیدشان بیشتر بوده است. در 
سرتاســر این مناجات، محبت همراه با امیدواری به 
چشم می خورد. تمام صحبت از رابطه عاطفی بین 
بنده و پــروردگار حکایت دارد. در بخشــی از این 
مناجات می خوانیم که: خدایا بر فرض که مرا فردای 
قیامت به دوزخ ببری و همنشــین دشــمنان خود 
کنی، باز هم آنجا فریاد می زنم که خدایا تو را دوست 
دارم. این اوج محبت است. البته شبیه این مضامین 
محبت آمیــز در دعای کمیل، دعای ابوحمزه ثمالی 
نیز پیدا می شود که مربوط به حال خاصی است. از 
این تعابیر و مضامیــن پر از محبت در دعاهایی که 

انسان های عادی با خدا دارند کمتر دیده می شود.

 مهم ترین نکته این مناجات از نظر شــما 
چیست؟

مهم تریــن نکته مناجات شــعبانیه این اســت که 
هدف انســان را از زندگی تغییر می دهــد. در دنیا 
دنبال لذت های دنیــوی می گردیم، آن هایی هم که 
معنویت گرا هستند نعمت های عالی و بهشت طلب 
می کنند. باید از این مناجات درس گرفت که هدف 
زندگی، آرامش، رســیدن به کمال انســان و کمال 
انقطاع و دریافت نور الهی اســت. مضامین این دعا 
هدف از زندگی مؤمنانه را ترسیم می کند. آنچه از خدا 
می خواهیم در این دعا ذکر شده و برنامه زندگی هم 
بر مبنای آن ترسیم می شود که برای رسیدن به آن 
مقصد باید حرکت کرد. وقتی هدف عوض شود، برنامه 

زندگی انسان هم نیاز به نگاهی تازه و متفاوت دارد. 
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خبر

 آیین نکوداشت علمی پروفسور لگنهاوزن 
در قم برگزار می شود 

اندیشه: آیین نکوداشت علمی پروفســور محمــد لگنهاوزن، به  همت 
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمی و مؤسســه آموزشی پژوهشی 
امام خمینی)ره( برگزار می شود. در این مراسم، آیت اهلل محمدتقی مصباح 
یزدی، آیت اهلل علی اکبر رشاد، شیخ شفیق جرادی، دکتر هادی صادقی، 
دکتر غالمرضا اعوانی، دکتر محمد محمدرضایی، دکتر ابوالفضل ساجدی 
و دکتر علیرضا قائمی نیا به ســخنرانی خواهند پرداخت. این آیین روز 
پنجشنبه 29 فروردین از ساعت 10 صبح در مؤسسه آموزشی پژوهشی 

امام خمینی)ره( به نشانی »قم، بلوار جمهوری« برگزار خواهد شد.

 آغاز ثبت نام برای شرکت در همایش 
»حکمت ایرانی و حکمت متعالیه«

 اندیشه: ثبت نام برای شرکت در همایش مالصدرا، با موضوع »حکمت ایرانی
 و حکمت متعالیه« آغاز شد. بنا بر اعالم دبیرخانه این همایش، عالقه مندان
 می توانند برای ثبت نام، به  مدت یک ماه از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی
http://www.mullasadra.org/Congress/r98.asp 

اقدام نمایند. ثبت نام برای حضور در این همایش از دیروز آغاز شده و زمان 
برگزاری آن روز چهارشنبه 22 خرداد از ساعت 8 صبح تا 7 عصر می باشد.

برگزاری نشست »چیستی حکمت عملی و 
ضرورت احیای آن در جهان معاصر« 

مهر: نشســت »چیســتی حکمت عملی و ضــرورت احیای آن در 
جهان معاصر« به  همت مجمع عالی حکمت اســالمی برگزار می شود. 
در این نشســت علمی، حجت االسالم ســیدیداهلل یزدان پناه، استاد 
فلســفه و عرفان اسالمی و محســن جوادی، معاون وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی به ارائه بحث خواهند پرداخت. چیستی حکمت عملی، 
امکان تحقــق حکمت عملی، ضرورت احیای حکمت عملی، حکمت 
عملی و شــریعت نبوی، حکمت عملی و علوم انســانی و... از جمله 
مباحثی اســت که در این نشســت مورد توجه قرار می گیرد. دبیری 
علمی این نشســت را حجت االســالم زهیر انصاریان برعهده خواهد 
داشت. عالقه مندان همچنین می توانند این نشست را به صورت زنده 
از ســایت مجمع عالی حکمت اسالمی مشــاهده کنند. این نشست، 
روز پنجشــنبه 29 فروردین از ســاعت 10 الی 1۳ در مجمع عالی 
حکمت اســالمی به  نشانی »قم، خیابان 19دی، کوچه10، کوچه2« 

برگزار خواهد شد.

معارف

حجت االسالم محمدحسن وکیلی در گفت وگو با قدس: 

مناجاتشعبانیه،هدفاززندگیمؤمنانهراترسیممیکند

 معارف/مریم احمدی شیروان   مناجات شعبانیه یکی از زیباترین 
و عارفانه ترین نجواهای یك بنده با معبودش اســت؛ مناجاتی که 
رهبر کبیر انقالب نیز درباره آن فرموده اند: »مناجات شــعبان، 
مناجات همه ائمه است و در این، مسائل بسیار هست، معارف بسیار 
هست و ادب اینکه انســان چه جور باید با خدای تبارک و تعالی 

مناجات کند. ما غافلیم از این معانی...« برای دانستن و رمزگشایی 
از برخی فرازهای این دعا، با حجت االسالم محمدحسن وکیلی از 
استادان درس خارج و نیز فلسفه و عرفان حوزۀ علمیه مشهد به 
گفت وگو نشســتیم. آنچه در ادامه می خوانید پاسخ ایشان است 

به پرسش های ما درباره ابعاد مختلف این دعای عمیق و لطیف.

برش

هدف زندگی، آرامش، رســیدن 
به کمال انســان و کمال انقطاع و 
دریافت نور الهی است. مضامین 
مناجات شعبانیه هدف از زندگی 
مؤمنانه را ترسیم می کند و برنامه 
زندگــی هم بر مبنای آن ترســیم 
می شود که برای رســیدن به آن 
مقصــد بایــد حرکت کــرد. وقتی 
هدف عوض شــود، برنامه زندگی 
انســان هم نیاز بــه نگاهی تازه و 

متفاوت دارد

آگهى حصروراثت
به تاريخ98/1/21آقاى على اكبرفرشيد رز طى تقديم دادخواستى كه به شماره22/2/98ثبت اين شوراشده 
ــاه بموجب گواهى فوت شماره.. در  ــيد رزفرزند ميرش ــت چنين اعالم نموده كه آقاى فيض محمد فرش اس
ــوابدرود حيات گفته وورثه حين الفوت وى عبارتند  تاريخ1397/12/2درآخرين اقامتگاه دائمى خوددر پيش
ــرمتوفى2. على فرشيد رز ش ش2711 صادره اززابل  ــيد رز ش ش172صادره اززابل پس : 1. خدارحم فرش
ــيد رز ش  ــرمتوفى4. على اكبرفرش ــيد رز ش ش28158صادره ازورامين پس ــرمتوفى3. على اصغر فرش پس
ش10صادره اززابل پسرمتوفى5. كنيزرضا فرشيد رز ش ش3254 صادره اززابل دخترمتوفى6. پرى فرشيد 
ــادره از ورامين  ــيد رز ش ش 0410198374ص ــى7. فاطمه فرش ــل دخترمتوف ــادره از زاب رز ش ش11ص
ــذا مراتب يك نوبت دريكى  ــادره ازورامين دخترمتوفى // ل ــيد رز ش ش7357ص دخترمتوفى8. زهرا فرش
ــود تاچنانچه كسى اعتراضى دارد ياوصيت نامه اى ازمتوفى نزد وى مى  ــارآگهى مى ش ازجرايد كثير االنتش

باشد ظرف يكماه ازتاريخ نشرآگهى به شوراى حل اختالف شماره2پيشوا مراجعه نمايد
دبيرشوراى حل اختالف شماره2شهرستان پيشوا

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى فاقد سند  آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
ــماره139660301060000371واصالحى 139760301060001606و 139 رسمى برابرراى اصالحى ش

760301060003716و139760301060005145هيات اول/موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
ــتقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه بال  ــمى مس ــاختمانهاى فاقد سندرس اراضى وس
ــنامه 508 صادره ازورامين بميزان 1414سهم  ــماره شناس ــين بش معارض متقاضى قديرتاجيك فرزند حس
ــاحت3195/50 مترمربع  ــدانگ يك قطعه زمين بناى احداثى درآن به مس ــاع از3195/50سهم ازشش مش
ــام متقاضى  ــاعى به ن ــند مالكيت مش ــريفا ورامين س ــى از103 اصلى واقع درقريه ده ش ــالك 25فرع ازپ
ــه فاصله15روز آگهى مى  ــور اطالع عموم مراتب دردو نوبت ب ــت لذابه منظ ــك محرز گرديده اس قديرتاجي
ــخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ  ــود درصورتى كه اش ش
ــليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يك ماه  ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس انتش
ــت در صورت انقضاى  ــت خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس ــليم اعتراض دادخواس ازتاريخ تس

مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد19ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/1/26  تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/2/10

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى فاقد سند  آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
ــماره139760301046000925هيات اول/ موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــمى برابرراى ش رس
ــوا تصرفات مالكانه بال  ــتقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيش ــمى مس ــاختمانهاى فاقد سندرس اراضى وس
ــنامه5087 صادره اززنجان دريك  ــماره شناس ــعلى نورى فرزند بهاءالدين بش معارض متقاضى آقاى شمس
ــى واقع درحوزه ثبت ملك  ــاحت 124/20مترمربع پالك 25 فرعى از102 اصل ــكونى به مس باب خانه مس
ــمى آقاى ناصركلكو محرز گرديده است لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو  ــوا خريدارى ازمالك رس پيش
ــود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراض  نوبت به فاصله15روزآگهى مى ش
ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس  ــته باشند مى توانند ازتاريخ انتش داش
ــليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند  ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس ازاخذ رس
ــند مالكيت صادر خواهد  ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س بديهى اس

شد104ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/1/26 تاريخ انتشارنوبت دوم:98/2/10 

ازطرف رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى فاقد سند  آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
رسمى برابرراى شماره139660301060000370واصالحى 139760301060003719هيات اول/موضوع 
ــمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت  ــاختمانهاى فاقد سندرس قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
ــماره شناسنامه  ــتانى فرزند رمضان بش ملك ورامين تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى خانم محترم اردس
ــاع از1781سهم از3195/50 سهم ازششدانگ يك قطعه زمين بابناى  6صادره ازورامين در1414سهم مش
ــاحت3195/50مترمربع ازپالك 25فرعى از103 اصلى واقع در قريه ده شريفا خريدارى  احداثى درآن بمس
ــتانى محرز گرديده است لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو  ــمى ومشاعى خانم محترم اردس ازمالك رس
نوبت به فاصله15روز آگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراض 
ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس  ــته باشند مى توانند ازتاريخ انتش داش
ــليم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضايى تقديم نمايند  ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس ازاخذ رس
ــند مالكيت صادر خواهد  ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س بديهى اس

شد 20ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/1/26  تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/2/10

ازطرف رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

آگهى حصروراثت
ــتى كه به شماره24/2/98ثبت اين شوراشده است  به تاريخ98/1/25آقاى مرتضى بتاوارطى تقديم دادخواس
ــماره.. درتاريخ 97/11/20  ــن بتاوارفرزند قربانعلى بموجب گواهى فوت ش چنين اعالم نموده كه آقاى حس
ــن الفوت وى عبارتند : 1. محمد رضا  ــوا بدرود حيات گفته وورثه حي ــن اقامتگاه دائمى خوددرپيش درآخري
ــرمتوفى2. عليرضا بتاوار ش ش3051227171 صادره  ــنجان پس بتاوار ش ش3051195960صادره ازرفس
ــنجان پسرمتوفى4. مجتبى بتاوار  ــنجان پسرمتوفى3. اكبربتاوار ش ش3051295477صادره ازرفس ازرفس
ــاوار ش ش3040059191صادره  ــين بت ــرمتوفى5. حس ــنجان پس ــادره ازرفس ش ش3051330507 ص
ــنجان پسرمتوفى7. مصطفى  ــرمتوفى6. مرتضى بتاوار ش ش3040249436صادره ازرفس ــنجان پس ازرفس
ــرمتوفى8. صديقه بتاوار ش ش3050149302صادره  ــنجان پس بتاوار ش ش3040249444صادره ازرفس
ــنجان دختر متوفى10. فاطمه  ــنجان دخترمتوفى9. ثريا بتاوار ش ش3052177370صادره ازرفس از رفس
بتاوار ش ش3040294482 صادره ازرفسنجان دخترمتوفى11. توران اميرى ش ش360صادره از جيرفت 
ــرمتوفى // لذا مراتب يك نوبت دريكى ازجرايد كثير االنتشارآگهى مى شود تاچنانچه كسى اعتراضى  همس
ــوراى حل اختالف  ــرآگهى به ش ــد ظرف يكماه ازتاريخ نش دارد ياوصيت نامه اى ازمتوفى نزد وى مى باش

شماره2پيشوا مراجعه نمايد
دبيرشوراى حل اختالف شماره2شهرستان پيشوا

پرونده كالسه 9709988140301638 شعبه دادگاه عمومى بخش قهاوند 
تصميم نهايى شماره 9809978140300019

ــتان همدان - شهرستان همدان -  ــاكى: خانم فاطمه حسني فرزند بيرامعلى به نشانى اس ش
شهر قهاوند - روستاى بوبوك آباد 

ــاني مجهول المكان اتهام: ترك انفاق گردشكار  متهم: آقاى ابوالفضل اجاقي فرزند على به نش
ــادرت به صدور راى مى  ــى را اعالم و مب ــتعانت از پرورگار متعال ختم دادرس ــا اس : دادگاه ب

نمايد.
ــبت به  ــوص اتهام آقاى ابوالفضل اجاقى فرزند على دائر بر ترك انفاق نس رأى دادگاه:در خص
زوجه و فرزند مشترك موضوع شكايت همسرش خانم فاطمه حسني فرزند بيرامعلى اصالتا از 
جانب خود و به قيموميت اتفاقى از سوى مرجان اجاقى، با توجه به اينكه حسب سند نكاحيه 
ــان محرز است و حسب شكايت بى شائبه ى شاكى،  ضميمه ى پرونده رابطه ى زوجيت ايش
شهادت شهود، كپى مصدق شناسنامه ى فرزند مشترك به نام مرجان اجاقى 13 ساله و اينكه 
متهم عليرغم ابالغ وقت دادرسى از طريق نشر آگهى در دادگاه حاضر ننشده و دفاعى به عمل 
ــاب بزه معنونه به وى محرز و مسلم است ، فلذا به اسناد مواد 2،  ــت؛ تحقق و انتس نياورده اس
18ء 19و144 از قانون مجازات اسالمى و مواد 6 و 53 از قانون حمايت خانواده متهم موصوف 
را به تحمل دو سال حبس تعزيرى محكوم و اعالم مى نمايد. رأى صادره غيابي و طرف بيست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديد 

نظرخواهى در دادگاه محترم تجديد نظر استان همدان مي باشد. 9800494
رئيس دادگاه عمومي قهاوند-علي كاظمي

آگهى مزايده اموال منقول-  نوبت دوم (پرونده اجرايى 970367) 
ــتناد مواد 114-115-119 ورعايت ماده 138 قانون اجراى احكام مدنى اموال منقول  به اس
ــترى كبودر اهنگ بتاريخ  ــده در محل اجراى احكام مدنى دادگس ــرح ذيل از طريق مزاي بش

98/2/18 راس ساعت 13:00 ظهر بفروش مى رسد.
مشخصات اموال :1. يك دستگاه ماشين دوخت پالستيك با مارك union متشكل از شاسى 
ــى ساخته شده از پروفيل دو صفحه  دروازه اى فلزى دو عدد ميز كار منصوب در طفين شاس
كار فلزى با روكش كروم و دو دستگاه جك نيم اوتوماتيك براى ايجاد فشار و دو دستگاه قالب 
ــتگاه تابلوى مجهز به تجهيزات كنترل نيم اتوماتيكى و منترل  ــار دو دس مخصوص براى فش
الكتريكى به قيمت كارشناسى 195/000/000واقع در شهرك صنعتى ويان متعلق به شركت 
ــركت در مزايده مى توانند برابر ماده 126 قانون مذكور از  ــتيك .عالقمندان ش هگمتان پالس
پنج روز بيش از موعد انجام مزايده با هماهنگى  اين مرجع از اموال مورد نظر بازديد و قيمت 

پيشنهادى خود را اعالم نمايند.9800512
مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى كبودر اهنگ- شكرى 

شماره پرونده: 139704007141000157/1
شماره بايگانى پرونده: 9700180

شماره ابالغيه: 139805107141000122
تاريخ صدور: 1398/01/21

آگهى ابالغ اجرائيه قرارداد بانكى كالسه پرونده 139704007141000157/1
بدين وسيله به آقاى على اكبر رحمانى فرزند محمد به شماره شناسنامه 1098 و شماره ملى 
0680960295 ساكن بجنورد خ تختى، تختى 10 پالك 9- ابالغ مى شود كه بانك اقتصاد 
ــماره 525300660 مورخه 1393/11/27  ــتناد قرارداد بانكى ش ــعبه بجنورد به اس نوين ش
ــارت تاخير  ــخ 1397/02/09 به انضمام خس ــغ 276/344/906 ريال تاري ــت وصول مبل جه
ــن پور و به  ــويه كامل بدهى طبق مقرارت عليه ليلى حس متعلقه و از تاريخ مذكور تا روز تس
ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 139704007141000157/1  ضمانت ش
در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 97/02/13 مامور مربوطه ابالغ واقعى به شما 
ــتانكار به شرح وارده به  ــر نگرديده است؛ لذا بنا به تقاضاى بس ــانى اظهارى فوق ميس در نش
شماره 139705007141000496 مورخه 1398/01/21 طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد 
اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه 
ــبت به پرداخت  ــوب مى گردد نس ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس

بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.9800476
حميد عزيزى- رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

شماره پرونده: 139704007141000157/1
شماره بايگانى پرونده: 9700180

شماره ابالغيه: 139805107141000126
تاريخ صدور: 1398/01/21

آگهى ابالغ اجرائيه قرارداد بانكى كالسه پرونده 139704007141000157/1
ــماره ملى  ــنامه 42 و ش ــماره شناس ــيله به آقاى برات محزون فرزند الهوردى به ش بدين وس
ــود كه بانك  ــاكن بجنورد باقرخان 3 كوچه دانش پالك 74-  ابالغ مى ش 0681197031 س
اقتصاد نوين شعبه بجنورد به استناد قرارداد بانكى شماره 525300660 مورخه 1393/11/27 
ــارت تاخير  ــخ 1397/02/09 به انضمام خس ــغ 276/344/906 ريال تاري ــت وصول مبل جه
ــن پور و به  ــويه كامل بدهى طبق مقرارت عليه ليلى حس متعلقه و از تاريخ مذكور تا روز تس
ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 139704007141000157/1  ضمانت ش
در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 97/02/13 مامور مربوطه ابالغ واقعى به شما 

ــتانكار به شرح وارده به  ــر نگرديده است؛ لذا بنا به تقاضاى بس ــانى اظهارى فوق ميس در نش
شماره 139705007141000496 مورخه 1398/01/21 طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد 
اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه 
ــبت به پرداخت  ــوب مى گردد نس ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس

بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.9800481
حميد عزيزى

 رئيس اداره اجراى اسنادرسمى بجنورد

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و مشاعى 

ــم تصرفات مالكانه  ــناد و امالك منطقه يك ق ــتقر در اداره ثبت اس ــأت حل اختالف مس هي
ــكيلى طبق قانون مذكور را براساس گزارش كارشناسان و  مفروزى متقاضيان پرونده هاى تش

به استناد مدارك موجود در پرونده به شرح آراء ذيل تاييد نموده اند. 
ــه  كالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139760330001019499 ــماره  ش رأى  1ـ 
ــدانگ يك باب  1397114430001001192 آقاى مجتبى جندقى فرد فرزند جواد در شش
ــاختمان بمساحت 61/97 متر مربع نسبت به قسمتى از پالك شماره 11144 اصلى واقع  س
در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم سند قطعى 27640 مورخ 97/7/4 دفتر خانه 55 

قم داراى مالكيت مى باشد.(م الف 5847)
ــه  كالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139760330001020160 ــماره  ش رأى  2ـ 
ــران بهبهانى فرزند رضا در چهار دانگ مشاع از  1396114430001000432 محمدعلى پس
ــدانگ يك باب ساختمان بمساحت ششدانگ 150 متر مربع نسبت به قسمتى از پالك  شش
شماره 11003 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم سند رسمى به شماره  

179611 مورخ 93/11/1 دفترخانه 3 قم داراى مالكيت مى باشد. (م الف 5848) 
ــه  كالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139760330001019607 ــماره  ش رأى  3ـ 
1396114430001000431 سيد جليل بهشتى نژاد فرزند سيد محمود در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت ششدانگ 150 متر مربع نسبت به قسمتى از پالك 
شماره 11003 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم سند رسمى به شماره  

179611 مورخ 93/11/1 دفترخانه 3 قم داراى مالكيت مى باشد. (م الف 5849)
ــه  كالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139760330001022284 ــماره  ش رأى  4ـ 
1397114430001001486 على ابراهيمى فرزند ميرزاآقا در ششدانگ يك باب ساختمان 
ــماره 11285 اصلى واقع در بخش  ــبت به قسمتى از پالك ش ــاحت 110  متر مربع نس بمس
ــند مالكيت مشاعى صادره در دفتر 316 صفحه 116 به  يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم س
ــماره 78062 مورخ 91/1/30 دفتر خانه 14 قم داراى مالكيت مى  ــند قطعى به ش موجب س

باشد. (م الف 5850)
مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده است پس از نشر آگهى و انقضاء موعد مقرر 
ــمى صادر گردد با توجه به عدم دسترسى به مالكين مشاعى مراتب در دو  ــند مالكيت رس س
ــته باشند ظرف مدت  ــخاص ذينفع اعتراضى داش نوبت به فاصله 15 روز آگهى تا چنانچه اش
ــناد منطقه يك قم  ــى نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اس ــار آگه ــاه از تاريخ انتش 2 م
ــيد آن را اخذ و ظرف مدت يكماه پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه  ــليم و رس تس
مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم و گواهى آنرا به اين اداره تحويل نمايند 
ــند بر اساس قانون مذكور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه  ــت كه صدور س الزم به توضيح اس

نخواهد بود. 9800471
تاريخ انتشارنوبت اول: 1398/1/26
تاريخ انتشارنوبت دوم: 1398/2/10

محمدرضا اديبان 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك قم

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760306015006973 -1397/07/21 هيات اول موضوع قانون تعيين 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــته فرزند امير بشماره  ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى تاجى شايس
ــنامه 217 صادره از تايباد در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 150 متر مربع پالك  شناس
680 فرعى از 250 اصلى واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تايباد خريدارى از محل قسمتى 
ــمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور  ــت و قس ــاء محمدپرس از مالكيت حاجى نس
ــخاص  ــود در صورتى كه اش اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
ــيد ، ظرف مدت  ــليم و پس از اخذ رس آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى  يك ماه از تاريخ تس
است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. 9800431
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/01/26 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/02/10

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760306015009520 -1397/12/01 هيات اول موضوع قانون تعيين 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى اسماعيل جهانى كيا فرزند ابراهيم 
ــتمل بر  ــدانگ يك قطعه زمين محصور مش ــنامه 50 صادره از تايباد در شش ــماره شناس بش
انبارى به مساحت 296,45 متر مربع پالك 47 فرعى از 251 اصلى واقع در بخش 14 مشهد 
ــمتى از مالكيت رسمى و مشاعى خانم صاحب جان  ــتان تايباد خريدارى از محل قس شهرس
ــالع عمومى مراتب در دو  ــت. لذا به منظور اط ــمتى از پالك محرز گرديده اس يعقوبى و قس
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت  نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
ــت در صورت انقضاى مدت  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس ، دادخواس

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9800432
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/01/26 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/02/10

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

امالك واقع در بخش6يزد- تفت و توابع
182فرعى  از4933 - اصلى – آقاى اسفنديار پاى سروى ششدانگ خانه پالك ثبتى برابربه 
مساحت 212/50 متر مربع  برابرراى شماره 139760321006003642 مورخ1397/12/15 

واقع در مباركه تفت خريدارى عادى مع الواسطه ازخداداد عينكى مالك رسمى 
ــخاص  ــود درصورتيكه اش لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين  نس
ــيد، ظرف مدت  ــليم و پس از اخذ رس آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس

يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.9800430
تاريخ انتشارنوبت اول: دوشنبه 1398/01/26

تاريخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1398/02/10
على محمد شبانيان تفتى- كفيل  اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان تفت

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 
ــمى آنان در هيات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شيروان رسيدگى و تاييد  عادى يا رس
ــريه آگهى هاى ثبتى (كثير  ــرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش ق

االنتشار و محلى) بشرح ذيل آگهى مى گردد.
ــن گليانى فرزند عبدالرحمن  در ششدانگ يك باب  ــه پرونده 307-97 آقاى محس 1-كالس
منزل مسكونى به مساحت 102/10 متر مربع قسمتى از پالك شماره 1406 فرعى از 2 اصلى 

مزرعه حصار خريدارى از مالك رسمى از مالكيت سيما ندايى
2-كالسه پرونده 131-97  آقاى على عليزاده مقدم فرزند محمدحسن  در ششدانگ يك باب 
منزل به مساحت 365/62 متر مربع قسمتى از پالك شماره 6391 فرعى از 13 اصلى باغات 

و حومه خريدارى از مالك رسمى از مالكيت عبدالرحمن شركت بزازان
3-كالسه پرونده 219-97  آقاى مقداد نبى زاده مشهد طرقى فرزند خالق  در ششدانگ يك 
باب منزل مسكونى به مساحت 93/35 متر مربع قسمتى از پالك شماره 962 اصلى واقع در 

قطعه يك شيروان خريدارى از مالك رسمى از مالكيت ورثه هاى صغرى غالمى
4-كالسه پرونده 285-97  آقاى باباحسين نوروزى چوكانلو فرزند خان محمد  در ششدانگ 
ــمتى از پالك شماره 1 فرعى از 133 فرعى  ــاحت 32/90 متر مربع قس يك باب مغازه به مس
ــمى از مالكيت رقيه سلطان رضانژاد احدى  از 13 اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك رس

از ورثه محمدرحيم رضانژاد
ــندگان و مالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ  ــيله به فروش    به اين وس
ــتاها از تاريخ الصاق در محل  ــار آگهى و در روس مى گردد چنانچه اعتراضى دارند بايد از انتش
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترضين 
ــت به دادگاه عمومى  ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس بايد ظرف يك ماه از تاريخ تس
ــل دهند. در صورتى كه  ــت به اداره ثبت محل تحوي ــل نمايند و گواهى تقديم دادخواس مح
اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى 
ــند مالكيت  ــند خواهد نمود .ضمنا صدور س محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور س

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.9800524
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/01/26

تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/02/10
صمد ابراهيم زاده / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

9800489
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انتخاب سرمربی تیم ملی 
بعد از تصمیم فیفا!

ورزش: رئیس فدراسیون فوتبال ایران با بیان این که تصمیم فیفا در جام 
جهانی 2022 تاثیر زیادی روی انتخاب سرمربی جدید تیم ملی دارد به ابهامات 
بیشتر دامن زد. مهدی تاج که با برنامه فوتبال برتر صحبت می کرد اظهار 
داشت: منتظرهستیم ببینیم در کمیته مسابقات فیفا که خودم عضوش هستم 
قرار است برای تعداد تیم های جام جهانی 2022 چه تصمیمی گرفته شود و 
این مسابقات ۴۸ تیمی است یا همان ۳2 تیمی. این موضوع برایمان خیلی مهم 
است و امکان دارد در تصمیم مان تاثیرگذار باشد، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد 
این است که با سرمربی جدید مذاکره کردیم و ان شاءاهلل در شرایط مناسبی 
نام او را اعالم می کنیم. به هر جهت سرمربی تیم ملی باید انتخاب شود و این 
اتفاق هم می افتد، اما نباید برخی ها برای دیر شدن این موضوع دلواپس باشند. 
ما تا پایان اردیبهشت لیگ و جام حذفی را داریم ضمن اینکه درگیر بازی های 
لیگ قهرمانان هم خواهیم بود. فیفادی هم پس از این مسابقات است. مکلف 

هستیم برای فیفادی سرمربی مان را انتخاب کنیم.

مرزبان برکنار شد
ورزش: پس از نتایج ضعیف تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان با هدایت 
علیرضا مرزبان، در نهایت دیروز این باشگاه تصمیم به قطع همکاری 
با این مربی  و استخدام فیروز کریمی گرفت.نفت در حال حاضر با ۱۹ 
امتیاز در رده چهاردهم جدول رده بندی قرار دارد و یکی از گزینه های 

سقوط محسوب می شود.

برانکو در آستانه ثبت رکوردی تاریخی 
در کرواسی 

ورزش: سایت »vecernji« کرواسی خبر داد برانکو ایوانکوویچ، سرمربی 
کروات پرسپولیس در دیدار با تیم سایپا به پیروزی رسید تا در آستانه قهرمانی 
برای سومین سال متوالی در لیگ ایران باشد.برانکو در صورت قهرمانی با 
پرسپولیس در این فصل از لیگ ایران به عنوان نخستین مربی کروات به شمار 
می آید که سه قهرمانی با یک باشگاه خارجی)غیرکروات( کسب کرده است و 

این رکورد را به نام خودش ثبت می کند. 

عبداللهی: شادی تیم و تماشاگران 
به خاطر برگشت به لیگ بود

ورزش: نصراهلل عبداللهی، مشاور مدیرعامل باشگاه استقالل ابراز امیدواری 
کرد که اتفاقات پایان فصل به سود استقالل به پایان برسد. وی گفت: کار برای 
قهرمانی سخت است، اما در فوتبال چیزی معلوم نیست. کسی باور نمی کرد 
که تراکتورسازی مقابل سپیدرود رشت شکست بخورد، اما این اتفاق افتاد. 
امیدوارم اتفاقات پایان فصل به سود استقالل به پایان برسد. عبداللهی در 
مورد انتقادهایی که از نوع شادی بازیکنان استقالل پس از بازی با سپاهان 
شده است، گفت: همه پس از گل احساسی می شوند. وقتی تیم نتیجه نگیرد، 
تماشاگران بی محلی می کنند. شادی همه اعضای تیم و تماشاگران به خاطر 

برگشت استقالل به لیگ بود.

تساوی االهلی با گلزنی امید ابراهیمی
ورزش: رویارویی تیم های االهلی و الخور در هفته پایانی لیگ ستارگان قطر 
با تساوی یک - یک به پایان رسید. ابتدا بزرا در دقیقه 22 از روی نقطه پنالتی 
برای تیم الخور  گل زد و گل تساوی بخش االهلی نیز توسط امید ابراهیمی در 
دقیقه ۳۱ از روی نقطه پنالتی حاصل شد.تیم االهلی در جدول رده بندی ۱2 

تیمی لیگ ستارگان قطر رتبه پنجم را با ۳۴ امتیاز بدست آورد.

بیرانوند: جای برانکو بودم تیم ملی را 
انتخاب  نمی کردم

ورزش: دروازه بان پرســپولیس درباره اینکه جعفر کاشانی رئیس هیئت 
مدیره باشگاه پرسپولیس مدعی شده بود که پرسپولیس متکی به فرد نیست 
و موفقیت های این تیم تنها برای حضور برانکو نبوده است، تصریح کرد: ۱00 
در صد اگر من هم به جای برانکو بودم از این صحبت ها ناراحت می شدم. ما 
در سال ۹7 اصالً کاشانی را ندیده ایم، از وزیر ورزش می خواهم بعد از انتخاب 
اعضای هیئت مدیره باشــگاه، عکس  آن ها را نیز برای ما بدهد تا ما آن ها را 
بشناسیم. بیرانوند درباره بحث حضور برانکو در تیم ملی و اینکه او به عنوان یک 
پرسپولیسی ملی پوش ترجیح می دهد برانکو در باشگاهش بماند یا به تیم ملی 
برود، خاطرنشان کرد: واقعاً سؤال سختی است، برانکو سرمربی تیمی  است که 
۴0، 50 میلیون هوادار دارد، اما از آن سو بحث تیم ملی کشور هم مطرح است 
که این تیم نیز باید موفق باشد. اما اگر من جای برانکو بودم در حال حاضر تیم 

ملی را انتخاب نمی کردم.

درخواست ویژه رفعتی از داوران فوتبال 
ورزش: صبح دیروز کالس یکروزه دانش افزایی داوران در محل هتل 
آکادمی فوتبال ایران برگزار شد و داود رفعتی رئیس دپارتمان داوری 
در ابتدای این کالس برای دقایقی با داوران فوتبال کشورمان صحبت 
کرد.وی در بخشی از صحبت هایش خطاب به داوران گفت: وقتی آقای 
کولینا به ایران آمده بودند، ما از ایشان خواســتیم که در برنامه زنده 
تلویزیونی هم حاضر بشوند، اما ایشــان به ما گفتند اگر قرار بوده من 
در تلویزیون حاضر شوم باید با بخش مدیای فدراسیون جهانی فوتبال 
)فیفا( هماهنگ می کردید. رفعتی در ادامه گفت: من در اینجا از شما 
می خواهم با رســانه ها مصاحبه نکنید، اگر قرار باشــد صحبتی انجام 
دهید، فقط با سایت فدراسیون مصاحبه کنید بسیار حساس شده اند 
و شما اگر مثبت هم صحبت کنید، ممکن است برداشت دیگری شود. 

رکورد کلین شیت حسینی تهدید نشد
ورزش: محســن فروزان با هفت کلین شــیت متوالی فاصله چندانی با 
تهدید رکورد کلین شیت سیدحسین حسینی در تاریخ لیگ برتر نداشت. 
گلر تبریزی ها که خیلی امیدوار بود بتواند با ادامه درخشــش درون دروازه 
تراکتورسازی به رکورد گلر استقاللی ها حمله کند در بازی با سپیدرود دقایق 
تلخی را تجربه کرد تا در زادگاهش از رسیدن به این رویا بازبماند.پاره شدن 
نوار کلین شیت ها در همان نخستین دقیقه بازی با سپیدرود در سردار جنگل 
باعث شد تا محسن فروزان به رکوردی بهتر از 6۴7 دقیقه گل نخوردن نرسد 
تا فاصله اش با رکورد ۸77 دقیقه ای سیدحسین حسینی که فصل قبل با 
شکســتن رکورد علیرضا بیرانوند و در ادامه بهرام مودت خلق شد در لیگ 

هجدهم تهدید نشود و همچنان پابرجا باقی بماند.

طارق همام، استقالل را تهدید به جدایی کرد
ورزش:  شنیده می شود طارق همام بازیکن مصدوم تیم فوتبال استقالل که 
این روز ها طول درمان خود را پشت سر می گذارد تهدید کرده که اگر به موقع 
حقوقش را دریافت نکند از این تیم جدا می شود.طارق با استقالل قرارداد دارد 
و مدیران درصدد هستند تا مطالبات این بازیکن و دیگر خارجی های این تیم 

را پرداخت کنند تا مشکلی بوجود نیاید.

منهای فوتبال

طیبی در بین اسطوره های تاریخ باشگاه غیرت
ورزش: باشگاه غیرت قزاقستان نام ملی پوش ایرانی خود را در میان اسطوره های تاریخ این 
باشگاه قرار داد. باشگاه فوتسال غیرت قزاقستان با انتشار عکسی اسطوره های تاریخ این 
باشگاه را انتخاب کرد که در میان این بازیکنان نام حسین طیبی،  ستاره ایرانی این تیم نیز 
به چشم می خورد.طیبی که در سه فصل اخیر به عضویت باشگاه غیرت قزاقستان درآمده، 
عملکرد بسیار خوبی در این تیم داشته و همراه تیمش به قهرمانی در رقابت های مختلف 
رسیده است. تیم غیرت هم اکنون در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا حضور دارد و 

باید روز ششم اردیبهشت در این مرحله به مصاف بارسلونای اسپانیا برود.

گتوزو: با این سن و سال دیگر نمی توانم دعوا کنم
سرمربی آث میالن، بعد از پیروزی ۱-0 تیمش مقابل التزیو که به دلیل 
درگیری بازیکنان دو تیم در پایان بازی جنجالی شد، گفت برای شرکت 
در چنین دعواهایی دیگر پیر شــده اســت. گنارو گتوزو می گوید: »من 
وقتی فوتبالیست بودم اســتاد این  جور شرایط بودم. این موقعیت ها من 
را هیجان زده می کــرد. ولی االن نقش دیگــری دارم و همه چیز را جور 
دیگری می بینم. از این گذشته دیگر سن و ســالم از این حرفها گذشته 

است.«

آلگری: سری آ ساده نیست، یوونتوس قوی است
سرمربی یوونتوس صحبت ها در خصوص آسانی ســری آ به خاطر قهرمانی پیاپی 
هشتم آن ها را رد می کند. مکس آلگری می گوید: »ما از االن قهرمان سری آ هستیم. 
اگر ناپولی همه بازی هایش را ببرد فقط به یک امتیاز نیاز داریم تا قهرمان شــویم و 
اگر ناپولی حتی یک امتیاز از دســت بدهد، ما به چیزی نیاز نداریم و از همین حاال 
قهرمان هستیم. می بینم بعضی ها می گویند لیگ ایتالیا برای یوونتوس ساده است. 
خب، لیگ برای کسانی ساده است که برنده نمی شوند. ولی برای کسانی که مرتب 

برنده می شوند لیگ دشوار است.«

فابرگاس: پسِر ساری از چلسی بیرونم کرد!
ستاره سابق چلسی می گوید:  به اجبار این باشگاه را ترک کرده چرا که با ورود جرجینیو که 
از او به عنوان پسر ماتوریتزیو ساری یاد می کنند، دیگر جایی برای او در چلسی باقی نمانده 
بوده است. سسک فابرگاس می گوید: »من این امکان را داشتم که قراردادم را با چلسی 
تمدید کنم و آنجا بمانم. ولی مربی جدیدی به تیم اضافه شده بود که با خود بازیکنی به 
چلسی آورده بود که برای او حکم پسرش را داشت. به همین دلیل و برخی دالیل دیگر ادامه 
حضور در چلسی برایم غیرممکن شده بود. وقتی می دیدم من از فالنی بهتر هستم ولی او 

همه بازی ها فیکس است و من نیمکت نشین، دیگر نمی توانستم تحمل کنم.«

ضد حمله

ورزش: کارلوس کی روش سرمربی ســابق تیم ملی 
فوتبال ایران در گفت وگو با ایســنا با تأیید شــکایت 
رســمی از ایران به فیفا بابت مطالباتــش با حمله به 
مهدی تاج تأکید کرد که او و مســئوالن فدراســیون 

مجبورش کرده اند که از ایران به فیفا شکایت کند.

 از این تصمیم متأسفم
کی روش در پاسخ به این پرســش مبنی بر اینکه: بعد 
از جدایی شــما از تیم ملی بحث هــای زیادی درباره 
قرارداد و پولی که قرار بود به حساب شما واریز شود به 
وجود آمد و گفته شد که شما از ایران به فیفا شکایت 
کرده اید. آقای تاج نیــز در اظهارنظری گفته که ۴ ماه 
پیش ۹00 هزار دالر به حساب AFC ریخته شده تا 
به حساب شما واریز شود. نظرتان در این باره چیست؟ 
آیا به فیفا شکایت کرده اید؟ گفت: بله! با نهایت تأسف، 
آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران من را مجبور 
کرد تا پرونده شــکایت از این فدراسیون را در بخش 
حقوقی فیفا باز کنم و از فدراسیون ایران شکایت کنم.

وی ادامه داد: از این تصمیم خیلی تأســف می خورم 
چرا که بعد از هشت ســال حضور و تعهدی که در تیم 
ملی ایران برای شادی و رضایت مردم و شناخته شدن 
در عرصه جهانی فوتبال داشتم، مجبور شدم شکایت 
کنم. این شکایت به خاطر و نتیجه این مواردی بود که 

در زیر می آید:
به خاطر این حقیقت که آقای تاج، رئیس فدراســیون 
فوتبال ایران احترامی بــرای حرف هایش قائل نبود و 
پشت حرف ها و افتخاراتی که کسب شد خود را پنهان 
کرد. در واقــع آقای تاج یکــی از اصلی ترین قول های 
خودش را که به ما وعده داده بود، زیر پای گذاشــت و 
آن قول این بود کــه او از بودجه فیفا برای جام جهانی 
برای دالیل دیگری بــه جز تیم ملــی، آمادگی برای 
جام ملت های آســیا و حمایت های مالی از مربیان و 
بازیکنان استفاده نخواهد کرد. متأسفانه او خالف این 

وعده عمل کرد.
 به خاطر این حقیقت که آقای تاج، رئیس فدراسیون 
فوتبال ایران نتوانســت تعهــدات و گفته های خود را 
به نایب رئیس، دکتر اســالمیان، کارلوس کی روش 
سرمربی تیم و بازیکنان تیم ملی عملی کند، اعتماد و 

اعتبار خود را از دست داد.

   تاج باعث شد تا تیم ملی گروگان اهداف 
  تیم ملی قطر شود

به خاطــر ایــن حقیقــت که آقــای تــاج، رئیس 
فدراســیون فوتبال ایران ضمانت هــا و وعده هایی 
که به همه داد را زیر پا گذاشت و برنامه ها و اهداف 

تیم ملی فوتبال ایران را خدشه دار کرد و باعث شد 
تا تیم ملــی فوتبال ایران گــروگان اهداف تیم ملی 
فوتبال قطر شود. این شــرایط خجالت آور هیچ وقت 
در طول هشــت ســال حضور من در تیم ملی ایران 

رخ نداده بود.
 بــه خاطر ایــن حقیقــت که آقــای تــاج، رئیس 
فدراسیون فوتبال ایران کاماًل مسئول این شرایط و 
اتفاقات است که بودجه جام جهانی فیفا را برخالف 

آن چیزی که گفته بود اجرایی و عملی کرد.
 به خاطر این حقیقت که متأســفانه وقتی آقای تاج 
بعدها تالش کرد تا از بودجه ای که فیفا به باشگاه ها 
برای حضــور در جام جهانــی پرداخــت می کند، 
اســتفاده دیگری کند، فیفا متوجه شد و وارد عمل 
شــد و با اعالم پیامدهای ســخت برای بازیکنان و 
سرمربیان ایران، از این عمل ممانعت به عمل آورد.

 به خاطر این حقیقت که آقای تاج بعد از ۹ ماه عمل 
نکردن به وعده ها و تعهدات قراردادی اش، کاماًل با 
بی احترامی رفتار کرد و فاصلــه گرفت. در طول ۳ 
ماه - به تیم ملــی - بی توجه بود و یک راه حل برای 
جبران و بر آورده کردن مسئولیت هایش انجام نداد 
و من را در یک شرایط بی احترامانه و غیرقابل قبول 

مجازات کرد و به من آسیب رساند.
 بــه خاطر ایــن حقیقــت که آقــای تــاج، رئیس 
فدراســیون فوتبــال ایــران تــالش می کنــد تا 
مسئولیت هایش را پشت بهانه های تحریم و شرایط 
ســخت اقتصادی کشــور پنهان کنــد. او به خوبی 
می داند که این شرایط ارتباطی با این سناریو ندارد 
بلکه این مشــکل دقیقــاً و منحصــراً از طرف خود 
او ایجاد شده اســت و او نتوانســت احترامی برای 

حرف ها و مستنداتش داشته باشد.

  تاج: هم حرف ما درست بود، هم حرف کی روش
تاج در واکنش به شــکایت کی روش از فدراســیون 
فوتبال ایــران گفت: مــا ۹00 هــزار دالر بدهکاریم 
 AFC که حدود ۳ ماه یا بیشــتر پول را به حســاب
ریخته ایــم. خود ایشــان در جریان اســت که برخی 
مواقع ما شماره حساب دادیم یا خودش داده، اما بنا به 
دالیلی به حسابش واریز نشده است. ما پس از صحبت 
با ســفیر ایران در مالزی، راهی را بــه کی روش برای 
پرداخت مطالباتش پیشــنهاد دادیم کــه او پذیرفت. 
اگر کی روش شــکایت کند، نتیجه اش همین می شود 
که فیفا می گویدباید پولش را پرداخــت کنید، اما ما 
و همینطور پرســپولیس برای پرداخــت طلب برانکو 
بدهکار هســتیم، با ایــن حال، فکــر نکنم کی روش 

شکایت رسمی کرده باشد.

ورزش: تمرینات تیم ملی والیبال در شــرایطی این روزها 
در تهران در حال پیگیری اســت که هنوز لژیونرها به جمع 
شاگردان کوالکوویچ اضافه نشده اند. تمرینات این فصل بر 
خالف فصل های گذشته با حضور ۱5 بازیکن و بسیار پر فشار 
آغاز شد. کوالکوویچ از همان ابتدا بازیکنان را به دو گروه تقسیم 
کرد که با هم بازی بسیار سخت و سنگینی را برگزار کردند. 
او می دانست که بازیکنانش در تعطیالت نوروز هم تمرینات 
بدنسازی را ترک نکرده اند.  کوالکوویچ رضایت بسیار باالیی 
از آمادگی بدنی و روحیه بازیکنان  دارد.  او تعجب می کرد که 

بازیکنان اینقدر آماده و با انگیزه وارد اردو شده اند.  

  بازگشت لژیونرها
این روزها شرایط تیم بسیار خوب است و همه منتظر هستند 
تا لژیونرها به اردو ملحق شود.  با حضور آن ها حال و هوای اردو 
عوض خواهد شد. آخرین گروه از بازیکنان لژیونر، روز دوم 
اردیبهشت به تیم اضافه خواهند شد . سعید معروف، مجتبی 
میرزاجانپور، مرتضی شریفی، محمدجواد معنوی نژاد، فرهاد 
قائمی و صابر کاظمی نفراتی هستند که در اولین روزهای 
هفته آینده بــه تمرینات اضافه می شــوند چون ماموریت 

باشگاهی شان به اتمام رسیده است.

  مصدومیت معروف
در این میان اخباری مبنی بر مصدومیت سعید معروف به 
گوش می رســد. کوالکوویچ هم در تمرینات روزهای اخیر 
اســاس کار را بر آماده سازی پاســورهای جوان قرارداده و 
در حال تربیت فرماندهان  جوان و جدید برای زیر تور تیم 
ملی است. با این حال سرپرست تیم ملی والیبال می گوید: 
»مصدومیت معروف جزئی بوده و جدی نیســت. زمانی که 
او در ایتالیا حضور داشــت، از ناحیه کف پا کشیدگی جزئی 
پیدا کرده بود. ایــن مصدومیت مشــکلی را برای معروف 

ایجاد نمی کند و او از شنبه آینده در تمرین تیم ملی حاضر 
می شــود.« خوش خبر همچنین درباره  زمان اضافه شدن 
امیر غفور و میالد عبادی پور عنوان کرد: »امیر غفور دیروز 
بازی های باشگاهی اش تمام شده، اما میالد عبادی پور هنوز 
یک بازی دیگر دارد. هنوز کوالکوویــچ به من اعالم نکرده 
چقدر می خواهد به این 2 بازیکن استراحت بدهد و آن ها چه 

زمانی اضافه می شوند.«

  دیدار دوستانه نیست
خوش خبر در مورد دیدارهای تدارکاتی تیم ملی گفت: هیچ 
دیدار دوستانه و تدارکاتی به پیش روی ما نیست و به طور 
مستقیم وارد هفته نخست لیگ ملت های والیبال در چین 
خواهیم شــد . زمان و تیمی برای بازی کردن پیش از لیگ 
ملت های والیبال برای ما وجود نــدارد.  امیر خوش خبر در 
مورد تقویم بازی های سال 20۱۹ تصریح کرد: سال گذشته 
ستاره های بزرگ جهان نامه ای را به فدراسیون جهانی والیبال 
نوشتند و فدراسیون را تهدید کردند که اگر تمرین سنگین 
ســال های اخیر ادامه داشته باشــد در لیگ ملت هاحاضر 
نخواهد شد . آن ها معتقد بودند که سالمتی بازیکنان توسط 
فدراسیون جهانی در نظر گرفته نمی شود . وی ادامه داد: از 
آنجایی که فدراسیون جهانی درآمد زیادی از لیگ ملت ها 
کســب می کند، یک جلســه اضطراری در ایتالیا با حضور 
بازیکنان معترض برگزار شــد و ژیبا، نماینده فدراســیون 
جهانی قول داد که از سال 2020 تقویم سبک تری را برای 

دیدارهای ملی در نظر بگیرد .

  دعوت محمودی
خوش خبر در پایان در مورد حضور شــهرام محمودی در 
تیم ملی گفت: او مشغول انجام کارهای شخصی و ریکاوری 
است و بعد از لیگ ملت های 20۱۹ به اردو ملحق خواهد شد. 

حمله تند سرمربی پرتغالی به رئیس فدراسیون فوتبال:

تاجخودشراپشتتحریمهاپنهانمیکند
گزارشی از اردوی تیم ملی پیش از شروع  لیگ ملت های والیبال 

مردان»کوالکوویچ«حریفندارند!

ورزش در سیما

هفته 34 لیگ برتر انگلیس
واتفورد - آرسنال

دوشنبه 26 فروردین-   23:30 زنده از شبکه ورزش

لیگ قهرمانان اروپا
بارسلونا - منچستریونایتد

     سهشنبه 27 فروردین-  23:30 زنده از شبکه سه

لیگ قهرمانان اروپا
یوونتوس - آژاکس

    سهشنبه 27 فروردین-  23:30 زنده از شبکه ورزش

نایب قهرمانی حدادی 
در مسابقات بین المللی دوومیدانی

ورزش:احســان حدادی که در تمرینات آماده ســازی خود زیر 
نظر مک ویلکینز مربی آمریکایی اش در کالیفرنیا به ســرمی برد، 
دیروز در دومین مسابقه اش در سال جدید موفق شد به مقام نایب 
قهرمانی دست پیدا کند.حدادی در مســابقات بین المللی آمریکا 
توانســت با پرتابی به طول 65.7۹ متر عنوان دومی را از آن خود 
کند. قهرمان پرتاب دیســک آســیا در پرتاب اول خود خطا کرد. 
حدادی در پرتاب دوم رکورد 62.۹۱ متر و در پرتاب سوم 6۴.6۴ 
متر را به ثبت رســاند. پرتاب پنجم او خطا بود و در نهایت پرتاب 
ششم رکورد 65.7۹ متر را به ثبت رساند تا با همین رکورد به مقام 

نایب قهرمانی اکتفا کند.
در این مسابقه رجی جگرس از کشور آمریکا بر سکوی نخست قرار 
گرفت. حدادی روز گذشــته در رقابتهای کالیفرنیا به مقام نخست 

رسیده بود.

کاپیتان تیم ملی کاراته:
رقبا از ما جلوتر هستند

ورزش: کاپیتان تیم ملی کاراته ایران گفت: شــک نکنید امسال 
عملکردم فراتر از سالیان گذشته خواهد بود و انگیزه ام نیز برای این 

مهم بیشتر است.
ذبیح اهلل پورشــیب در خصوص شــرایط تیم ملی کاراته در آستانه 
مســابقات لیگ برتر کاراته وان مراکش اظهار داشــت: امتیازات 
مســابقات لیگ برتر کاراته وان مراکش برای ما خیلی مهم است. 
رقبای اروپایی ما در مســابقات قاره ای خود شرکت کردند و نسبت 
به تیم ایران امتیازات بیشتری کســب و یکی، دو قدم جلو افتادند، 
اما فاصله امتیازات ما با آن ها زیاد نیســت. اگر بتوانیم در مسابقات 
مراکش از فرصت اســتفاده کنیم، از خیلی از رقبــا جلو می زنیم و 

شرایط مان را در رنکینگ بهبود می بخشیم. 

دبیر فدراسیون وزنه برداری : 
آماده برگزاری مجمع هستیم

ورزش:دبیر فدراســیون وزنه برداری گفــت: در خصوص انتخاب 
سرپرست برای فدراســیون اطالعی ندارم اما تمام کارهایی که به 

دبیر مجمع برمی گشت را انجام داده ام.
محســن بیرانوند در مورد زمــان برگزاری انتخابات فدراســیون 
وزنه بــرداری با توجه اعــالم تایید صالحیت ها گفــت: ما آمادگی 
برگزاری مجمع انتخاباتی را در هر زمانی که بگویند، داریم و دوست 
داریم هر چه سریع تر انتخابات برگزار شود. ضمن اینکه منتظریم 
وزارتخانه زمان تشــکیل مجمع را اعالم کند تا اقدامات مربوط به 

محل برگزاری و دعوت ها را انجام دهیم.

لوییس همیلتون فاتح گرندپری چین شد
ورزش:همیلتون که مدافع عنوان قهرمانــی رقابت های فرمول 
یک است، گرندپری چین در شــانگهای را در خط دو، پشت سر 
هم تیمی اش، والتری بوتاس، آغاز کرد اما خیلی زود توانســت با 
پشت سر گذاشتن او، به رتبه اول برســد و در نهایت هم فاتح این 

مرحله شد.
بوتاس هم در رتبه دوم قرار گرفت تا برای سوم بار در رقابت های 
این فصل، دو راننده مرسدس در رتبه های اول و دوم قرار بگیرند.

این قهرمانی برای همیلتــون از این نظر ویژه بــود که هزارمین 
گرندپری برگزار شــده از ســال ۱۹50 بود و این راننده انگلیسی 
توانست با فتح این مرحله، یک رکورد دیگر را به نام خود ثبت کند.

سرمربی تیم ملی واترپلو: 
از نبود بازی تدارکاتی ناراحتم

ورزش: ســرمربی تیم ملی واترپلو بــا ابراز ناراحتــی از کمبود 
بازی های تدارکاتی برای تیم ملی، ادامه داد: متأسفانه مسئوالن 
ضرورت آمدن مربی صرب برای رده های پایه و توســعه واترپلو را 

درک نکردند.
الکساندر چیریچ در مورد برنامه های تمرینی تیم ملی توضیح داد: 
قطعاً درخواســت بازی تدارکاتی داشــته و دارم ولــی باید کلی 
نگاه کرد، شرایط اقتصادی سخت اســت. ما االن تنها اردو و بازی 
تدارکاتی ســنگاپور را پیش رو داریم که بهتر اســت با تیم های 
بیشتری بازی کنیم. با این حال باید حداقل ها را رعایت کنیم چون 

حریفان دیگر در آسیا خیلی جلوتر ما هستند.

سرپرست کشتی آزاد: 
با ابراهیمی و گودرزی برخورد می شود

ورزش:سرپرســت تیم ملی کشــتی آزاد گفت: بعد از رقابت های 
قهرمانی آســیا قطعاً بــا ابراهیمی و گودرزی بدلیــل غیبت بدون 

هماهنگی در تمرینات تیم ملی برخورد خواهد شد.
هادی حبیبی دربــاره آخرین وضعیت تیم ملی کشــتی آزاد ایران 
در آســتانه اعزام به رقابت های قهرمانی آســیا در چین اظهار کرد: 
خوشبختانه همه نفرات تیم ملی در شرایط خوبی قرار دارند و آماده 
حضور در این رقابت ها هســتند. مصدومی هم نداریم و در مجموع 
شــرایط تیم خوب است. ســی ام فروردین ماه عازم چین هستیم و 

امیدوارم با دست پر به ایران بازگردیم.

اخبار کوتاه

روشن: شفر با استقالل 
قرارداد 20 میلیاردی دارد   

پیشکسوت تیم فوتبال استقالل گفت: استقالل حاال که 
به رده سوم رسیده و تراکتورسازی هم بازی اش را باخته و 
تیم جای سپاهان را گرفته شانس حداقل دومی را دارد ولی 
به نظر می رســد نمی خواهند چنین اتفاقی بیفتد. حسن 
روشن در خصوص اختالف شفر و خطیر که مدت ها است 
به وجود آمده و بر طرف نشده است گفت: باید دید سیاست 
فتحی مدیرعامل باشگاه استقالل چیست؟ من نمی دانم 
تفکر مســئوالن استقالل چیست، ولی شــفر با استقالل 
قرارداد 20 میلیاردی دارد و خیالش راحت اســت. شاید 

آقایان یادشان رفته او قرارداد دارد.

تالش برای رساندن بودیمیر به ذوب آهن
ورزش: دکتر حقیقت درباره آخرین وضعیت مصدومان 
پرسپولیس، اظهار داشت: ماریو بودیمیر در بازی با سایپا 
دچار آسیب دیدگی جزیی شد و سعی کادر پزشکی بر این 
است که وی را برای بازی با ذوب آهن آماده کنیم. احمد 
نوراللهی هم از دیروز در تمرینات حضــور پیدا کرد و در 

اختیار کادر فنی بود.

تمرینات پرسپولیس پشت درهای بسته
ورزش: تیم فوتبال پرسپولیس روز چهارشنبه در اصفهان 
به مصاف ذوب آهن خواهد رفت و بر همین اساس شاگردان 
برانکو روز سه شــنبه راهی اصفهان خواهند شد. با اعالم 
برانکو سرمربی تیم پرســپولیس تمرینات امروز و فردای 
این تیم پشت درهای بسته و به دور از چشم خبرنگاران و 

هواداران برگزار می شود. 

ورزش: سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به مشکالت 
مالی این تیم گفت: نسبت به سایر تیم ها شرایط متفاوتی 
داریم اما بازیکنانم به عشق هواداران تا بازی آخر لیگ برای 
قهرمانی خواهند جنگیــد. ایوانکوویچ در جمع خبرنگاران 
گفت: برد روز شنبه یک مقدار برایمان خوب بود و بابت برد 
در این دیدار حساس خوشحال هستیم اما هنوز از قهرمانی 

دور هستیم. چون پنج بازی تا پایان فصل باقی مانده است.
ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس ادامه داد: هر بازی 
برایمان سخت اســت. همه تیم ها دوست دارند قهرمان 
کشــور را شکســت دهند و او را پایین بکشند. به همین 
خاطر ذوب آهن مقابل پیکان بدون پنج یا 6 بازیکن ثابت 

خود حاضر شد.
وی با اشــاره به دشــواری بازی ســخت این تیم مقابل 
ذوب آهــن تصریح کــرد: از وقتی به پرســپولیس آمدم 
نتوانسته ایم ذوب آهن را در اصفهان شکست دهیم. آنها 
خیلی خوب کار می کنند که نتایج این تیم در نیم فصل دوم 
کیفیت شان را نشان می دهد. ذوب آهن هم در لیگ برتر و 
هم در لیگ قهرمانان آسیا نتایج خیلی خوبی دارد که نشان 

می دهد بازی سختی با این تیم خواهیم داشت.
برانکو در باره احتمال هت تریک قهرمانی سرخ ها در لیگ 
برتر تاکید کرد: کارمان تا آخر فصل خیلی سخت است. این 
هفته بازی خارج از خانه مقابل ذوب آهن داریم و بعد از آن 
بازی های خانگی با ماشین سازی و همینطور سپاهان، حاال 

بازی با تراکتورسازی که دیگر جای خود را دارد.
سرمربی پرسپولیس درباره مشــکالت مالی این تیم نیز 

صحبت کرد و گفت: این مشــکل همه اســت. بازیکنان 
مشکل دارند و در حالی که خوب بازی می کنند، می دوند و 
می جنگند، اما مشکل دارند. امیدوارم مشکل مالی باشگاه 
حل شود و اعضای هیئت مدیره جدید بتوانند راه حلی برای 
حل این مشکل داشته باشــند.برانکو درباره اینکه به نظر 
می رسد مشکالت مالی استقالل کمتر از آن هاست اظهار 
داشت: متأسفانه آنها از این لحاظ بهتر و باالتر از ما هستند. 
استقالل، ســپاهان، تراکتورســازی و حتی شهرخودرو 
شرایط خوبی دارند. من هم شنیده ام آنها پرداختی های به 

موقعی نسبت به ما دارند. 

برانکو در واکنش به صحبت های جعفر کاشانی که اعالم 
کرده اســت برانکو نقشــی در قهرمانی ها نداشته است 
افزود: بله همنیطور است من نقشــی نداشتم. بازیکنان 
نقش داشــتند و آنها ســزاوارتر بودند. بازیکنان در کنار 
هواداران بیشــترین نقش را داشــتند. آقای کاشانی در 
دوران آقای طاهری و گرشاسبی کمک زیادی کرده اند. 
اکنون هم به آقای عرب کمک می کنند. ایشان بازیکن و 
پیشکسوت بزرگ پرسپولیس است. مهم نیست ایشان از 
من خوشش می آید یا نه؛ باید به او احترام گذاشت چون 

برای پرسپولیس زحمت کشیده است.

آیا میان سولسشر و مورینیو تفاوتی وجود دارد؟

پایانماهعسلدراولدترافورد!
امیرمحمد سلطان پور: سوال کلیدی که در خصوص شکست 
۱-0 منچستریونایتد از بارسلونا در چهارشنبه گذشته و حتی 
پیروزی 2-۱ اما بی روح و نه چندان قانع کننده مقابل وستهام 
در این هفته مطرح می شود این اســت که آیا اگر ژوزه مورینیو 
همچنان به جای اوله گنار سولسشر سرمربی یونایتد بود تفاوت 

خاصی وجود داشت؟
اگر بخواهیم این سوال را بیشتر باز کنیم آیا مورینیو می توانست 
به گونه ای متفاوت عمل کند؟ در خصوص دیدار با بارســلونا 
باید بگوییم که شاید هیچ تفاوتی وجود نداشت. بارسلونا در هر 
شرایطی با داشتن بازیکنی مانند لیونل مسی و البته بازیکنان 
ستاره دیگر در پست های مختلف و حتی روی نیمکت، در مقابل 
یونایتد شانس باالتری برای صعود خواهد داشت. دست سولسشر 
برای ریختن و برنامه و نقشه در چنین بازی هایی کامال بسته است. 
او خود را به درستی میراثدار آن فلسفه ای می داند که فرگوسن در 
یونایتد به همراه داشت و همینطور دستیار اصلی او یعنی مایک 
فیالن را نیز در کنار خود می بیند. سولسشر بارها در خصوص لزوم 
بازگشت یونایتد به راه همیشگی اش صحبت کرده و بر این اساس 
آن ها نباید در هیچ مسابقه ای سر تعظیم فرود آورده، و مانند زمان 
فرگوسن برای هر بازی باید فقط برای کسب پیروزی به میدان 
بروند. این همان چیزی بود که طرفداران یونایتد باید می شنیدند 
تا آن ها را از روزهای بی انگیزگی و یکنواختی اواخر دوران مورینیو 
برهاند. اما در عمل همه چیز اینگونه پیش نمی رود. یونایتد در 
بازی مقابل بارسا از سه دفاع مرکزی دو مدافع کناری و دو هافبک 
دفاعی استفاده کرد و نتوانست به خواسته خود حتی کلین شیت 
دســت یابد. هر بازی که می گذرد بیشتر مشخص می شود که 

شیاطین سرخ در مقابل هر تیمی اینگونه بازی کرده و نمی تواند 
آن نیروی عظیم هجومی خود مانند زمان فرگوسن را آزاد کند. 
آن ها تقریبا با همین ذهنیت، چه می خواهد تیم رقیبشان ولوز و 
واتفورد باشد یا پی اس جی و بارسلونا همینگونه به میدان می روند. 
اما تفاوت بین مورینیو و سولسشر این است که این مرد نروژی بر 
خالف آقای خاص می تواند از زیر بار انتقادات قِِسر در برود. اول 
به این خاطر که او به خاطر به ثمر رساندن گل پیروزی بخش در 
فینال لیگ قهرمانان اسطوره باشــگاه محسوب می شود و دوم 
اینکه او در هفته های اول حضور خود به عنوان سرمربی یونایتد 

بشدت خوش شانس بود. حاال که آن خوش شانسی ها کمرنگ 
می شود قرمزها کم کم به همان چیزی تبدیل شده اند که زیر نظر 
مورینیو بوده اند. آن ها در شش بازی گذشته چهار بار بازنده بوده، 
از جام حذفی حذف شده در آستانه حذف از لیگ قهرمانان قرار 
گرفته و شانس آنچنان باالیی برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان 
فصل بعدی نیز ندارند. فصل آن ها تقریبا شبیه همان چیزی بود 
که پیش از آغاز انتظار آن را داشتیم، چه می خواست مورینیو و 

چه سولسشر سرمربی باشد.
یکی از عناصری که باعث شد سولسشــر در این چند بازی بد 

گذشته، خود را متفاوت جلوه دهد، پیروزی مقابل پی اس جی 
در پاریس بود. باخت 2-0 در بازی رفت با برد ۳-۱ آن هم در آن 
شرایط و در آخرین لحظات دقیقا شبیه به چیزی بود که در زمان 
فرگوسن یونایتد دائما آن را به انجام می رساند و بسیاری را امیدوار 
کرده که یونایتد به اصل جادویی خویش بازگشــته است. این 
پیروزی آنقدر زیبا بود که اد وودوارد مدیر اجرایی یونایتد را بر آن 
داشت که به خاطر روحیه خوبی که در اردوی شیاطین سرخ دیده 

می شد قراردادی سه ساله را تقدیم سولسشر کند.
در حــال حاضر یونایتــد مانند چند وقت گذشــته فقط روی 
هنرنمایی دخیا حساب می کنند. در زمان مورینیو نیز همینگونه 
نقشــه ویژه ای برای پیروزی وجود نداشــت و همچنان برای 
سولسشر اینگونه به نظر می رسد که قراراست کدام روی سکه 
خود را به آن ها نشان دهد: یا توپ به درون دروازه می رود و یا دخیا 
مانند بازی این هفته مقابل وستهام یک مهار فوق العاده دارد؛ اما 
اگر مانند بازی آرسنال ُسر بخورد یونایتد به دردسر بزرگی می 
افتد. یونایتد یکی از مهم ترین پنجره های نقل و انتقاالت تاریخ 
خود را در پیش خواهد داشت اما شرایط آنچنان امیدوارکننده 
پیش نمی رود. در حالی که غول های فوتبال وقت تلف نمی کنند 
و بارسلونا، رئال و بایرن ستاره خریداری کرده اند اما یونایتد نه تنها 
ستاره ای را نخریده بلکه هررا را تقریبا قطعی از دست داده و زمزمه 
هایی نیز مبنی بر احتمال خروج دو ستاره اصلی آن ها یعنی پوگبا 

و دخیا نیز شنیده می شود.
آیا تفاوتی بین پارک اتوبوس مورینیو و شرایط سولسشر دیده 
می شــود؟ حقیقتاً نه؛ یونایتد همچنان در دردسر است و چند 

نتیجه خوب نمی تواند آن را بپوشاند.

بازیکنان پرسپولیس در پستی اینستاگرامی مشترک به 
انتقاد از شرایط پرداخت قراردادهایشان توسط این باشگاه 
پرداختند. جالل حسینی کاپیتان سرخپوشان یکی از 
این بازیکنان است که در پست خود خطاب به هواداران 
می گوید آن ها را محرم خود دانسته که این مسئله را با آن 
ها در میان می گذارد، و همانطور که بازیکنان برای موفقیت 
پرسپولیس تالش می کنند اما توقع دارند در خصوص تنها 
راه درآمد آن ها که همین قراردادهاست از طرف باشگاه 

مساعدت صورت گیرد.

ملی پوش تیم تراکتورســازی به همراه اشــکان 
دژاگه دیگر ملی پوش این تیم تبریزی، در پســت 
اینستاگرامی مشترک، به شکست مقابل سپیدرود 
واکنش نشان دادند. مسعود شجاعی در پست خود 
می گوید »زندگی همیشه همانگونه که به خواست 
و عالقه ما باشــد نبوده و روزهای خوب و بد دارد. 
اما هنوز پنج بازی فرصت داریم و می توانیم بدون 
دخالت ابر و باد و مه خورشــید و فلک به موفقیت 

دست یابیم.«

مسعودشجاعیجاللحسینی

حساب توییتر باشگاه چلسی دیروز در حالی به مصاف 
لیورپول رفت که پیش از آغاز این بازی، در توییتی خشم 
طرفداران قرمزها را برانگیخت. این باشگاه در توییتر 
خود با یادآوری صحنه زمین خوردن اســتیون جرارد 
کاپیتان سابق لیورپول در فصلی که آن ها مدعی کسب 
قهرمانی بودند و به خاطر همین اتفاق آن را از دســت 
دادند، به تمسخر حریف خود پرداختند؛ و نکته جالب 
توجه آنجاست که بعد از مدتی این توییت را پاک کردند!

در آستانه آغاز فصل پایانی سریال تلویزیونی مشهور 
بازی تاج و تخت، باشگاه منچستریونایتد کلیپ جالبی 
از یکی از بازیگران این سریال که اتفاقا طرفدار شیاطین 
سرخ نیز هســت در کنار داوید دخیا دروازه بان آن ها 
منتشر کرد. جان بردلی که نقش ســام ترلی را در این 
ســریال بازی می کند به تمجید از دخیا به خاطر سیو 
فوق العادش در بازی مقابل وست هم پرداخته و او را با نام 
یکی از شخصیت های قدرتمند این سریال صدا می زند!

منچستریونایتدچلسی

شنیدم وضع استقالل بهتر ازپرسپولیس است

برانکو:بله،نقشیدرقهرمانیهانداشتم!

ورزش: سرمربی تیم فوتبال سپاهان 
در گفت وگو با برنامه رادیویی »تهران 
ورزشی« درباره جذابیت لیگ برتر و 
بازی های حساسی که انجام می شود و 
تمهیدات کادرفنی سپاهان برای پنج 
هفته پایانی و همچنین حواشی بازی 

با استقالل صحبت کرد.
وی بــا بیــان اینکــه »بایــد یک 
معذرت خواهی از هواداران سپاهان 
داشته باشم«، عنوان کرد: ما یک 
مقدار بدشــانس هســتیم که 
توپ های مان گل نمی شود و 
گل می خوریم. ما پنج فینال 
داریم و هنوز به همه چیز امید 
داریم و خوشحال هستیم 
که لیگ این شرایط خوب 
را پیدا کرده و امیدواریم تا 

آخر بازی ها با همین کیفیت پیش برود. 

  باید حرمت هم را نگه داریم
وی در پاسخ به این پرسش که »باخت در ثانیه های پایانی 
بازی با استقالل آزاردهنده بود؟«، عنوان کرد:  معموالً باخت 
تلخ است و بخصوص از این نوع باخت ها. من به استقاللی ها 
تبریک می گویم. باید یک موضوعی را اشاره کنم. من چه 
وقتی که در آزادی مقابل استقالل پیروز شدیم به آن ها 
خسته نباشید گفتم و چه در نقش جهان که بازی را واگذار 
کردیم، به آن ها خسته نباشــید و تبریک گفتم. ما باید 
حرمت را نگه داریم، چون همه چیز برد و باخت نیست. من 
خوشحالم که سپاهان تبدیل به تیمی شده که تیم هایی که 
باالی ۱00 میلیارد هزینه می کنند وقتی می برند مربی شان 

را باال می اندازند، انگار قهرمان آسیا شدند. 

   طلب 800 هزار دالری
سرمربی تیم فوتبال ســپاهان درباره صحنه ای که در 

سینا حسینی : امیر قلعه نویی بیست و 
چهار ساعت پس از شکســت دور از انتظار 
مقابل اســتقالل که با گل ثانیــه آخر آیاندا 
پاتوسی رقم خورد، حاال برای تیمی که روزگاری 
نیمکت مربیگری آن را در اختیار داشت شمشیر 
کشیده است و با ادبیات منحصر به فرد خود تالش 
دارد قاعده بازی را تغییر دهد تا شاید بتواند از زیر 

فشار سنگین هواداران سپاهان خارج شود.
او که همیشه با چشم آبی ها مشکل داشته و حضور 
مربیان خارجی را نمی تواند تحمل کند، شــفر 
را به باد انتقاد گرفت و با به کاربردن جمالتی 
ســخیف تالش کرد پیروزی قابل 
توجه استقاللی ها را به این ترتیب 
به حاشیه ببرد، اما در این میان 
ادعایی بزرگ از ســوی او مطرح 

شــده که چنانچه نتواند این ادعا را ثابت کند مدیران 
اســتقالل می توانند او را به چالشی سخت بکشند. 
قلعه نویی مدعی شده است تیمی که بیش از صدمیلیارد 
هزینه کرده و نتوانسته است عنوان قهرمانی بدست 
بیاورد از پیروزی مقابل سپاهان چنان سرمست می شود 

که سرمربی خود را به هوا پرتاب می کند!
قلعه نویی که با شکست مقابل تراکتورسازی و استقالل 
رویای رسیدن به صدر جدول را از دست داد و حاال خود 
را در یک قدمی یک شکســت بزرگ می بیند، تالش 
می کند با فرافکنی همه چیز را به هم بریزد، تا کسی 
به وی خرده نگیرد که با بودجه تمام نشدنی سپاهان 
در فصل جاری چقدر ریخت و پاش های نجومی کرد تا 
بتواند ناکامی های ادواری این تیم صنعتی را پایان دهد. او 
حاال حسابی تمرکزش را از دست داده به همین دلیل زیر 
میز می زند، تا شاید با حرفهای گل درشت کسی متوجه 

ابتدای بازی اتفاق افتاد و  برخورد ســردی که فرهاد 
مجیدی داشت، گفت: من برحسب وظیفه و تربیت 
خانوادگی و شــعورم وظیفه دارم کــه به همه و چه 
بزرگ تر و کوچک تر خودم احترام بگذارم. زمانی هم که 
در استقالل بودم نه پولی بوده و نه بنده پولی گرفته ام. 
در زمان دالر ۳000 تومانی من 500 هزار دالر طلب 
داشــتم. من اگر طلبم را اکنون بگیرم می شود ۸00 
هزار دالر. منتی هم ندارم. این برد و باخت ها شاید برای 

خیلی ها آرزو باشد، ولی برای من خاطره شده است. 

  استخدام روانشناس
سرمربی تیم سپاهان ادامه داد: حدود دو هفته است 

که یک روانشناس به تیم اضافه کرده ایم. سپاهان 
در فشــار قهرمانی بود و شاید نتوانستیم این 
فشــار را تحمل کنیم. هنــوز چیزی تمام 

نشده اســت. پنج فینال در پیش داریم. 
هنوز امید داریم. خوشــحالم لیگ ما 

این شرایط را پیدا کرده 
است. امیدوارم بازی ها 
با همین کیفیت جلو 
برود. به هر تیمی هم 
کــه قهرمان بشــود 

تبریک می گوییم.

ناکامی محض او در دو بازی بزرگ مقابل تراکتورسازی و استقالل نشود.
استوری فرهاد مجیدی و کنایه مستقیم او به سرمربی سپاهان، عرصه را بر 
قلعه نویی تنگ کرد به همین خاطر او با پیش کشیدن نام منصورپورحیدری 
تالش کرد رابطه شکراب خود با هواداران استقالل را ترمیم کند و منتی 
بزرگ بر سر آن ها بگذارد که روزگاری برای استقالل از جیب شخصی اش 
هزینه کرده است اما تمام آن هایی که اتفاقات ریز و درشت فوتبال را دنبال 
می کنند می دانند که برخالف ناصرحجازی و پورحیدری، امیر قلعه نویی هیچ 
گاه به صورت شخصی هزینه ای برای تیم انجام نداد بلکه رقم های دانه درشتی 

را برای خود و دستیارانش در نظر گرفت تا از کنار استقالل به منفعت مالی هم 
دست پیدا کند. حمله قلعه نویی با استقبال هواداران پرسپولیسی همراه شد تا 
میزان عصبانیت هواداران استقالل از عملکرد قلعه نویی در شرایط کنونی بیشتر 
شود،در این میان تنها یک سوال به وجود می آید که آیا امیر قلعه نویی در ادامه 
کار با وجود کمرنگ شدن شانس قهرمانی سپاهان در رقابت های لیگ برتر آیا 
همانند قبل توان ۱00 در صدی تیمش را به کار خواهد گرفت یا به واسطه حضور 

در جام حذفی خود را برای قهرمانی در آن مسابقات آماده خواهد کرد؟!

سرمربی سپاهان می تواند ادعاهایش را ثابت کند؟

آلزایمر  ژنـرال

جوری خوشحالی کردند انـگار قهرمان آسیا شده اند

قلـعه نویی: به تیـم ۱00 میلیاردی باختیم
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ادب و هنر

خبر

اسماعیل امینی در نشست تخصصی
مطبوعات دهه اول انقالب:

تعداد ناشران از خوانندگان بیشتر شده است!
مهر: نشست تخصصی مطبوعات 
دهه اول انقالب به مناسبت هفته 
هنر انقالب اســالمی با همکاری 
مؤسسه خانه کتاب با حضور صابر 
قدیمی، اســماعیل امینی، ناصر 
فیض مدیر دفتر طنز حوزه هنری 

و عباس حسینی نژاد نویسنده و شاعر در سرای اهل قلم برگزار شد.
در این جلسه اسماعیل امینی، شاعر طنزنویس، درباره مشکالت اهالی 
مطبوعات گفت: گران شــدن ناگهانی کاغذ یا فشــارهایی که از اهل 
قدرت بر مطبوعات می آورند بسیار در چشم است؛ اما در روزگاری قرار 
گرفته ایم که میل به مطالعه و مباحثه و یاد گرفتن در آن کم شده و میل 
به حرف زدن بیشتر است. در مکان هایی که طبیعی است صحبت نکنیم 

باز هم سکوت در اولویت هایمان نیست، حتی در کتابخانه ها. 
استقبال از کتاب کم اما تعداد ناشرها بسیار زیاد است تا جایی که تعداد 

ناشران از خوانندگان بیشتر شده است.
وی با اشــاره به فقر فرهنگی موجــود در جامعه عنوان کرد: مردم فکر 
می کنند تنها آنانند که یکسری چیزها را می دانند و همین موضوع سبب 
می شود اجازه حرف زدن به دیگران را ندهند و علت اصلی این موضوع 
فقر فرهنگی اســت. اگر بخواهم در یک کلمه نشریات بعد از انقالب را 
توصیف کنم، هرج و مرج و عصبانیت ویژگی آن ســال ها بود. نشریات 
بسیاری تعطیل شده بودند که می خواستند باز هم شروع به کار کنند اما 
چون دیگر فضای کشور عوض شده بود، نشریه ها تأسیس می شدند اما با 

اینکه کسی هم جلویشان را نمی گرفت ادامه نمی دادند.
امینی درباره کیومرث صابری فومنی، طنزنویس و پایه گذار مؤسســه 
گل آقــا، گفت: کیومرث صابری زمانی شــروع به نوشــتن کرد که در 
فضــای جنگ قرار گرفت؛ زمانی که اگر درباره آدم های معمولی مطلب 
می نوشتند بسیار اذیت می شــدند و فقط ترجیح می دادند خودشان با 

دیگران شوخی کنند. 
صابری زمانی بدون نام طنز می نوشــت و حتــی یک بار از طرف یکی 
از اعضای مجلس تهدیدهای شــدیدی شد. وی افزود: صابری به دیگر 

طنزنویسان یاد داد که می توان طنز نوشت، اما شلخته و ترسو نبود. 
انتقاد کردن، خارج از طیف ارزش های انقالب و زیر سؤال بردن مسئوالن 
نیســت. می توان هم صاحب تفکر و اندیشــه بود و هم بله قربان گو و 

منفعل نبود.

ادب و هنر: رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی خراسان 
رضوی گفت: مراسم اهدای نشــان »فیروزه هنر« به 
سعید تشــکری، »چهره ســال هنر انقالب اسالمی 
خراســان رضوی« به انتخاب جمعــی از هنرمندان 
پیشکسوت و مسئوالن فرهنگی استان برگزار می شود.  
میثم مرادی بیناباج درباره روند انتخاب چهره برتر هنر 
انقالب در استان خراسان رضوی، اظهار داشت: انتخاب 
»چهره سال هنر انقالب« اقدام پسندیده ای است که در 
سال های گذشته از سوی حوزه هنری مرکز پایه گذاری 
شده است و براساس آن هر ساله، به مناسبت هفته هنر 
انقالب اسالمی و در مراسمی چهره سال هنر انقالب 

معرفی می شود. 

وی افزود: بر اساس این سنت پسندیده، حوزه هنری 
خراسان رضوی نیز بر این شد تا این اقدام شایسته را 
در سطح استان اجرا کند و با همفکری و نظرخواهی 
جمعی از پیشکسوتان هنر انقالب و مسئوالن فرهنگی 
اســتان، هنرمندی را که دارای یک یا چند شــاخص 
مدنظر نظیر خلق اثری با گستره مخاطب باال، سوابق 
ارزنده در زمینه آموزش هنر به هنرمندان جوان انقالبی، 
فعالیت مؤثر در جبهه فرهنگی و هنری انقالب و... باشد 
به عنوان چهره سال هنر انقالب خراسان رضوی معرفی 
کند. رئیس حوزه هنری خراســان رضوی ادامه داد: 
در این راستا پس از بررسی سوابق هنری هنرمندانی 
که فعالیت های اثرگذاری در زمینه ترویج هنر انقالب 

داشتند، در نهایت با نظر هیئت انتخاب، آقای »سعید 
تشــکری«  نویســنده و مدرس ادبیات داستانی، به 
واسطه تولیدات شاخص ایشان در حوزه داستان انقالب 
و ترویج ادبیات داستانی با مضامین هویتی سرزمین 
خراســان، به عنوان چهره ســال 1398 هنر انقالب 

اسالمی خراسان رضوی شناخته شد.
مرادی با اشــاره به طراحی نشان »فیروزه هنر« برای 
پاسداشت هنرمند برتر اســتان، تصریح کرد: مراسم 
اهدای نشان فیروزه هنر به سعید تشکری، چهره سال 
هنر انقالب اسالمی خراسان رضوی، در ساعت  17 روز 
سه شنبه 27 فروردین در سالن همایش های مؤسسه 

فرهنگی قدس برگزار می شود.

ادبیات

از»چهره سال هنر انقالب« در 
خراسان رضوی تجلیل می شود

»نشان فیروزه« 
به تشکری 

رسید

 ادب و هنر/خدیجه زمانیان  یکی از مهم ترین 
اخباری که ابتدای امسال در خصوص کتاب منتشر 
شد، خبر انتشــار گزیده رباعیات بیدل دهلوی بود. 
محمدکاظــم کاظمی، شــاعر مهاجــر در صفحه 
شخصی اش از انتشار این کتاب در نمایشگاه کتاب 
خبر داده و گفته بود اگر مشکل خاصی نظیر مسائل 
مربوط به کاغذ پیش نیاید این گزیده تا اردیبهشت ماه 
توسط انتشارات سپیده باوران منتشر می شود و در 

ایام نمایشگاه برای مخاطبان عرضه می شود. 

 بی توجهی به رباعیات بیدل دهلوی
عبدالقادر بیدل دهلوی شــاعر بزرگ قرن 11 و 12 
هجری اســت. یکی ازحوزه هایی که بیدل فعاالنه و 
باکیفیت و کمیت قابل توجهی در آن کار کرده، حوزه 
رباعی است. با وجود این به گفته کاظمی هر چند که 
تا به حال چندین گزیده از رباعی های او منتشر شده، 
اما رباعیات او به نسبت غزل های او که در سال های 

اخیر مورد توجه بوده، کمتر خوانده شده است. 
این در حالی اســت که بیدل یکی از بزرگ ترین 
شاعرانی است که در قالب رباعی کار کرده است. 
اگر از شاعران کهن، افرادی مثل خیام، بابا افضل 
کاشانی، موالنا و شــاعران دیگر در عرصه رباعی 
فعالیــت کرده اند، بیدل همرده همین شــاعران 
رباعی سروده است و از او اثر بر جای مانده است.  
در ســال های اخیر قالب رباعی دوباره در کانون 
توجه شــاعران قرار گرفته و احیا شده و شاعران 
امروز در این قالب شعر می سرایند؛ همین مسئله 
پژوهشــگری ماننــد کاظمی را بر آن داشــته تا 
گزیده رباعیات بیدل را همراه با شــرح و توضیح، 
گردآوری و منتشــر کند.  به گفته شاعر »پیاده 
آمده بودم« کل دیوان رباعیات بیدل مشــتمل بر 
4000 رباعی اســت که این تعداد نشان می دهد 
بیدل یکی از پرکار ترین شاعران رباعی سراست. 
البته همه این رباعی ها در یک حد نیستند و برای 
لذت بردن مخاطب حتمــاً باید از بین این تعداد 
رباعی گزینش می شده اســت، برای همین تا به 
حال چندین گزیده از رباعیات بیدل منتشر شده 
است؛ از جمله گزیده »گل چهاربرگ« اثر مهدی 
الماسی که حدود 700 رباعی از رباعی های بیدل 
را گزینش کرده اســت یا گزیده دیگر که توسط 

عبدالغفور آرزو گزینش شده است.
 البته مرتضی امیری اســفندقه هــم گزیده ای از 

رباعی های بیدل را با عنوان »سوانح اوقات« منتشر 
کرده است.  

 شرح مضامین دشوار
اما گزیده ای که کاظمی گردآوری کرده شامل 600 
رباعی اســت. او در پاسخ به این پرسش که با توجه 
به وجــود چندین گزیده، از گردآوری گزیده جدید 
چه انگیزه ای داشته است، گفت: در گزیده ای که من 
از رباعی های بیدل گردآوری کردم، ابیات دشــوار با 
گره گشایی همراه شده و رباعی های دشوار توضیح 
داده شده است. این مسئله در گزیده های دیگر وجود 
نــدارد و همین خأل، یکــی از انگیزه های من برای 
گردآوری این گزیده بود. کاظمی در خصوص علت 
چاپ این گزیده به نکات دیگری هم اشاره کرد. این 

شاعر تنوع انتخاب و چاپ نشدن گزیده های پیشین 
را از جمله دالیل انتشار این کتاب می داند و توضیح 
می دهــد: من تالش کردم حــال و هوا و مضامین 
گوناگونی را که در شــعر بیدل هســت با انتخاب 
رباعی ها به مخاطب نشان دهم، با همه این ها مدعی 
برتری گزیده خودم بر سایر گزیده ها نیستم، چون هر 
کدام از افرادی که آثار بیدل را گزینش کرده اند اهل 
شعر و ادبیات بوده اند و با بیدل سروکار داشته اند و 
گزینه ها مطابق با سلیقه آن ها بوده، اما تفاوت سالیق 
در آدم هــا در گزیده ها هم اثر می گذارد و به همین 
دلیل این گزیده ها با هم متفاوت هســتند. ضمن 
اینکه بعضی از این گزیده ها اصالً تجدید چاپ نشده 
و در بازار هم موجود نیست، طبیعتاً ضرورتی ایجاب 
می کرد گزیده هایی از بیدل در دسترس عموم باشد. 

به گفته شاعر »شمشیر و جغرافیا« پاکیزه بودن متن 
و نگارش بر مبنای رسم الخط امروز ویژگی دیگر این 

گزیده رباعیات بیدل است.  

 مقدمه سیدعلی میرافضلی
 بر »گزیده رباعیات بیدل دهلوی«

کاظمــی می گوید: گزیده رباعیــات بیدل دهلوی 
با مقدمه بســیار جامعی همراه شده است که این 
مقدمه توسط سیدعلی میرافضلی نوشته شده است. 
مقدمــه درباره رباعی زمانه بیــدل و تأثیر و تأثرات 
بیدل از شاعران دیگر و رباعی سرایان زمان خودش 
اســت که به نظرم وجه تمایز و قوت کتاب همین 
مقدمه عالمانه آن است.  نویسنده کتاب »کلید در 
باز« منبع این گزیده را نسخه چاپ کابل می داند و 

توضیح می دهد که بسیاری از رباعی های گزیده به 
مدد همین نسخه تصحیح شده است. کاظمی اضافه 
می کند که دور اول بازخوانی این رباعیات در ســال 
78 آغاز شــد و به این صورت گردآوری این گزیده 

20 سال زمان برده است. 

 پیوند مضمونی بین غزلیات و رباعیات
این محقق و پژوهشگر در پاسخ به این پرسش که 
آیــا این گزیده می تواند به عنوان یکی از کتاب های 
دوره دانشــگاه مورد اســتفاده دانشــجویان قرار 
بگیرد، گفــت: با توجه به شــرح ها و توضیح هایی 
درباره رباعی های بیدل و همچنین بازگویی برخی 
خصوصیات سبکی که در این گزیده هست، بی شک 
این کتاب می تواند به عنوان یکی از منابع درســی 
مورد اســتفاده قرار بگیرد، ضمن اینکه دانشجو با 
خواندن گره گشایی های رباعیات بیدل متوجه معنای 
غزل های دشوار این شاعر هم می شود، چون پیوندی 
مضمونی بین غزلیات و رباعیات بیدل وجود دارد که 
من در این شرح تالش کرده ام این مضمون واحد را 
نشان دهم. وی تا به حال چندین اثر با موضوع بیدل 

دهلوی گردآوری و تدوین کرده است. 
»گزیده دیوان بیدل«، »گزیده غزلیات بیدل«، »کلید 
در باز« و »مرقع صد رنگ« آثاری هستند که توسط 
این شاعر درباره بیدل منتشر شده است. آیا با انتشار 
گزیده رباعیــات بیدل دهلوی تحقیقات کاظمی با 

موضوع بیدل به پایان می رسد؟ 
کاظمی پاســخ می دهد: در حال نوشتن مجموعه 
یادداشــت هایی هســتم که اگر این یادداشت ها به 
ســرانجام برسد و منتشر شــود بی ارتباط با جهان 
ذهنی بیدل نیست. عمر نوشتن این یادداشت ها به 

10 سال و تعداد آن ها به 200 عدد رسیده است.
او توضیح می دهد ســال ها پیش نوشــتن این 
یادداشــت ها را آغاز کرده اســت: از زمانی که 
شــبکه های مجازی به وبالگ محدود بود این 
یادداشــت ها نوشته شده اند. شــاید در آینده 
همه این یادداشــت ها و یــا گلچینی از این ها 
را در قالب کتابی منتشر کنم. این یادداشت ها 
باعنــوان »امــروز با بیــدل« می تواند طرحی 
باشــد برای انتشار یک کتاب؛ کتابی که شامل 
شــرح های مفصلی بر بعضی ابیات بیدل است. 
ابیاتی که هر کدامشــان می تواند دریچه ای به 

جهان بیدل باشد.
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محمدکاظم کاظمی از چاپ جدیدترین
 کتابش درباره رباعیات بیدل می گوید

گره گشایی
 از زلف رباعی
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آگهی تغییرات شرکت کشاورزی زنبورداران الوند 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 150 و شناسه ملی 10460011770

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1397,10,04 ونامه ش��ماه 205,14,3,342,745مورخه 97,10,10اداره تعاون روس��تایی 
شهرستان ابهرتصمیمات ذیل اتخاذ شد : *آقای داود الهیاری به کدملی 4410466739وارژنگ سبزعلی جماعت به کدملی 4410166921وآقای 
کامران نجاتی به کدملی 4410980092وآقای مهدی محبی به کدملی 6159461087وآقای حسین یوسفی به کدملی 4323099746به سمت 
اعضای اصلی برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. *آقای عبداله نوروزی به کدملی 4410899384 به سمت بازرس شرکت برای مدت 

یک سال انتخاب گردیدند. *تراز و صورت حساب سودوزیان سال مالی 1396مورد تصویب قرارگرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر )432935(

س
,9
80
04
68

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پترو فرآیند شیمی سازان ایرانیان 
درتاریخ 1398,01,19 به شماره ثبت 12436 به شناسه ملی 14008256333

ثب��ت و امض��ا ذی��ل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اط��الع عموم آگهی میگ��ردد. موضوع فعالیت :تولید و بس��ته بندی مایع                     
خن��ک کنن��ده ) ض��د یخ ( ب��ر پایه مونو اتلین گلیکول ، گریس و اد بلو و روغن ترمز ، س��ایرفرآورده های ش��یمیایی ، ش��وینده ه��ای صنعتی مایع ،                      
بس��ته بندی روغن موتور ، افتتاح حس��اب بانکی بنام ش��رکت اعم از ارزی و ریالی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی و مش��ارکت با کلیه بانک ها و 
موسس��ات اعتباری داخلی و خارجی و گش��ایش اعتبار اس��نادی و ال س��ی بنام شرکت در داخل و خارج از کش��ور ، ارائه کلیه خدمات بازرگانی شامل 
خرید و فروش ، واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز ، برگزاری و ش��رکت در کلیه نمایش��گاه ها در داخل و خارج از کش��ور، ایجاد ش��عب در داخل 
و خ��ارج از کش��ور درص��ورت لزوم پس از اخذ مجوزه��ای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالی��ت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس��تان 
زنجان ، شهرس��تان زنجان ، بخش مرکزی ، ش��هر زنجان، کوی ش��هریار ، خیابان باران 2 ، خیابان 24 متری شهریار ، پالک 0 ، 1795 ، طبقه سوم ، واحد 
8 کدپس��تی 4515916466 س��رمایه ش��خصیت حقوقی عبارت اس��ت از مبلغ 10000000 ریال نقدی میزان س��هم الش��رکه هر یک از شرکا خانم هاجر 
لطفی به ش��ماره ملی 4270659483 دارنده 100000 ریال س��هم الشرکه آقای محمدسهیل آقایاری به شماره ملی 4272182668 دارنده 100000 ریال                                                  
س��هم الش��رکه آقای سعید آقایاری به شماره ملی 4285014378 دارنده 9800000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم هاجر لطفی به شماره 
ملی 4270659483و به س��مت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای س��عید آقایاری به 
شماره ملی 4285014378و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء آقای س��عید آقایاری با س��مت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر می باشد اختیارات 

مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )432934(
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آگهی تغییرات شرکت اتحادیه صنف فرشبافان دستی شهرستان زنجان
 موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 651 و شناسه ملی 14005051670

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,02,09ونامه شماره 118,44343مورخه 97,12,22سازمان صنعت معدت و تجارت 
اس��تان زنج��ان ونامه ش��ماره 81301,744مورخه 97,11,9اتاق اصناف زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای جعفر نجفی ب��ه کدملی 4283217921 به 
س��مت رئیس و عضو هیئت مدیره - عضو اصلی • آقای اصغر حس��نی به کدملی 4280801312 به س��مت نائب رئیس اول و عضو هیئت مدیره - عضو 
اصلی • آقای علی نجفلو به کدملی 4281732470 به س��مت نائب رئیس دوم و عضو هیئت مدیره - عضو اصلی • آقای س��ید مهدی محمدی به کدملی 
4280537097 به س��مت خزانه دار و عضو هیئت مدیره - عضو اصلی • آقای ابوالفضل نجفی به کدملی 4283216380 به س��مت دبیر و عضو هیئت 
مدیره - عضو اصلی • آقای س��ید مرس��ل خلیلی به کدملی 4281430407 به س��مت عضو علی البدل هیئت مدیره • آقای فرهاد اس��ماعیلی به کدملی 
4280598789 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره بعنوان اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت چهار سال انتخاب شدند. *کلیه چک 
ها، اسناد تعهدآور،اوراق بهادار بانکی،تعهدات مالی و حقوقی با امضای ثابت خزانه دار و امضای رئیس،در غیاب رئیس با امضای نائب رئیس اول به 
همراه مهر امورمالی اتحادیه معتبر خواهد بود. نامه های اداری و اس��تخدامی و اس��ناد غیرمالی اتحادیه با امضاء رئیس و در غیاب وی با امضاء نواب 
رئیس)اول و دوم( و مهر اتحادیه انجام میگردد. *آقای محمدحسن بیگدلی به کدملی 4283224431 به سمت بازرس اصلی و آقای عزت اله جعفری 

به کدملی 4283664911 به سمت بازرس علی البدل برای مدت چهارسال انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )432931(
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آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مهر سی شهرستان ابهر 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 2090 و شناسه ملی 14003042787

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,09,25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : *ترازمالی منتهی به 1396,12,29 شرکت به 
تصویب رسید. آقایان علیرضازند به کدملی 0041345363-شهریار طالبی به کدملی 0051851261-پریسا طالبی به کدملی 0054647606 به سمت 
اعضای اصلی هیئت مدیره وخانم لیالفرهنگ فالح به کدملی 0065247061و آقای ش��اهرخ طالبی به کدملی 0054729221به س��مت اعضای علی البدل 
شرکت تعاونی برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. *خانها بهاره قاسم قزوینی به کدملی 0061751448و بهاره فرهنگ فالح به کدملی 0063740613به 

سمت بازرسان شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر )362363(
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آگهی تغییرات شرکت آکام امید آوران جهان فردا 
سهامی خاص به شماره ثبت 12599 و شناسه ملی 14006653301

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,11,13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه تعهدی پرداخت شد . سرمایه شرکت 
از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 300000000ریال منقسم 100 سهم بانام 3000000 ریالی از طریق ) آورده نقدی سهامداران ( افزایش یافت 
که برابر گواهی بانکی ش��ماره 381,97,474 مورخ 1397,11,13 بانک پاس��ارگاد ش��عبه ش��هرکرد تمام آن به حساب شرکت واریز گردیده 

است.  لذا ماده مربوطه در اساسنامه بدین نحو اصالح گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )430206(
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آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان عماد عادل سهامی خاص به شماره ثبت 2844 و شناسه ملی 10340063201
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397,12,22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ایرج عسگری حسنوند به کد ملی 5559491357 ،آقای 
محمد رمضانی به کد ملی 2219000095 ، آقای علی عوض محمدی به کد ملی 5209493482 ، آقای محمد رئیسی به کد ملی 4621778498 ،آقای مسعود 
شاهی جونقانی به کد ملی 4679902043 ،آقای سجاد باقری وانانی به کد ملی 4623389111 وآقای اشکان مقدسی بروجنی به کد ملی 4650421632 
به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . خانم سمیرا رمضانی به کد ملی 4621816705 به سمت بازرس اصلی و خانم 
افس��انه باجالن به کد ملی 4219626190به س��مت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار قدس و 

محلی زردکوه جهت نشر آگهی ها و دعوتنامه های شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )427471(
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آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان عماد عادل سهامی خاص به شماره ثبت 2844 و شناسه ملی 10340063201
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,12,22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ایرج عسگری حس��نوند به کد ملی 5559491357 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل ، آقای محمد رمضانی به کد ملی 2219000095 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ،آقای علی عوض محمدی به کد ملی 
5209493482 ،آقای محمد رئیسی به کد ملی 4621778498 ،آقای مسعود شاهی جونقانی به کد ملی 4679902043 ،آقای سجاد باقری وانانی به کد 
ملی 4623389111 وآقای اش��کان مقدس��ی بروجنی به کدملی 4650421632 به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها و عقود اسالمی شرکت با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )427470(

صنای�ع  ش�رکت  تغیی�رات  آگه�ی 
پالس�تیک ش�اهین زنجان شرکت با 

مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 1221 و

 شناسه ملی 10460043571
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1398,01,18 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : 
*محل شرکت به :استان زنجان ، شهرستان زنجان 
، بخش مرکزی ، دهس��تان معجزات ، روس��تا پنبه 
ج��وق، جاده زنج��ان بیجار ، پ��الک 0 ، طبقه همکف 
م��اده  و  یاف��ت  4535119999انتق��ال  کدپس��تی 

مربوطه دراساسنامه اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )432936(
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آگهی تغییرات ش�رکت طع�م آفرینان 
پدی�ده طاها ب�ا مس�ئولیت محدود به 
ش�ماره ثب�ت 14745 و شناس�ه ملی 

14006614298
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1397,11,25 تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د 
: مرک��ز اصلی ش��رکت از واحد ثبتی ق��م به واحد 
ثبتی اس��تان زنجان ، شهرس��تان زنج��ان ، بخش 
مرکزی ، ش��هر زنجان، کوی نگی��ن ، خیابان دانش 
، بل��وار مالص��درا ، پ��الک 201، طبق��ه همک��ف کد 
پس��تی 4514994965 تغیی��ر یاف��ت و در اداره 
ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری زنجان تحت 

شماره12409مورخ1397,12,16به ثبت رسید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )432933(
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آگه�ی تغیی�رات ش�رکت مدرن 
آفرین زردکوه س�هامی خاص به 
شماره ثبت 5763 و شناسه ملی 

10680054214
به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی     
فوق العاده مورخ 1397,11,23 تصمیمات 
ذی��ل اتخاذ ش��د : تعداد اعض��ای هیئت 
مدی��ره از 3 نف��ر به 3 ال��ی7 نفر تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین 

نحو اصالح گردید .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد 
)427926(
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عزيزاهللا حميدنژاد: 
«بانوى عمارت2» را نمى  سازم

ســيما و ســينما: عزيزاهللا  
حميدنژاد اعالم كرد: «از آنجا 
كه بنده در كم و كيف نگارش 
فصل دوم نبوده و نيستم فصل 

دوم را نخواهم ساخت».
موضوع ســاخت فصــل دوم 
«بانوى عمارت» از همان نشســت خبرى سريال سوژه رسانه ها شد و 
از همان روز نخســت هم عزيزاهللا حميدنژاد، كارگردان اين مجموعه 
تلويزيونى اعالم كرد كه فصل دوم «بانوى عمارت» ساخته نمى شود. 
در ادامــه خبرهاى ديگرى از نگارش فيلمنامــه فصل دوم به گوش 

رسيد و پست اينستاگرامى حميدنژاد را به دنبال داشت.
در چند روز گذشــته تهيه كننده اين  ســريال تلويزيونى اعالم كرد، 
فصل دوم «بانوى عمارت» در حال نگارش متن است و قرار شده در 
40 قسمت آماده توليد شود. قصه فصل جديد «بانوى عمارت» بعد از 
12 ســال از پايان فصل اول، آغاز مى  شود. يعنى مقطع تاريخى فصل 
دوم اين سريال به بعد از استبداد صغير در ايران مى  رسد و ادامه پيدا 
مى كند. به گزارش خبرگزارى تسنيم، عزيزاهللا حميدنژاد تصريح كرد: 
با توجه به خبرى كه از نگارش فيلمنامه «بانوى عمارت2» رسانه اى 
شــده، متأســفانه با طرح موجود اعتقادى به بهتر شــدن فصل دوم 
اين ســريال تلويزيونى ندارم. بنابراين ترجيح مى  دهم فصل دوم اين 
سريال ساخته نشود تا شيرينى ديدن «بانوى عمارت» همچنان نزد 

مخاطبان محترم باقى بماند.
وى افزود: بنا بــه گفته مجيد مواليى، تهيه  كننده ســريال «بانوى 
عمارت» طبق دستورى كه از مســئوالن تلويزيون گرفته اند نگارش 
فصل دوم را حتى بدون حضور نويســنده قبلى (احســان جوانمرد) 
شــروع كردند. از آنجا كه بنده در كم و كيف نگارش فصل دوم نبوده 

و نيستم فصل دوم را نخواهم ساخت.

اكران نيم  بهاى شنبه ها لغو مى شود؟
سيما و ســينما: غالمرضــا 
شــوراى  ســخنگوى  فرجى، 
دربــاره  نمايــش  صنفــى 
در  ســينماهاى  بالتكليفــى 
حال اجــراى طرح فروش نيم  
بليت در روزهاى شنبه،   بهاى 

توضيحاتى ارائه كرد.
به گزارش مهر، بعد از افزايش پرحاشيه قيمت بليت سينما در آستانه 
نــوروز 98 و عدم اجــراى طرح فروش نيم  بها در روزهاى شــنبه و 
سه  شــنبه در ايام دوهفته اى تعطيالت نوروزى، ديروز دومين شنبه 
بعد از تعطيالت بود كه برخالف مصوبه اعالم شــده در سال گذشته 
مبنــى  بر نيم بها بودن بليت ســينماها در روزهاى شــنبه، شــاهد 
قيمت هاى مختلف بليت در ســينماها بوديم به گونه اى كه برخى از 
سينماها بليت هاى نيم  بها، برخى با كسر قيمت و برخى بليت ها را به  

صورت تمام بها ارائه مى دهند.
اين در حالى اســت كــه پيش از اين هم در تعطيــالت نوروز حتى 
در روزهاى سه  شــنبه كه جزو روزهاى ارائــه بليت هاى نيم  بها بود، 
بليت هاى سينما به مبلغ 20 هزار تومان به فروش رسيد؛ قيمتى كه 

طبق مصوبه به روزهاى پنجشنبه و جمعه اختصاص داشت.
غالمرضا فرجى، ســخنگوى شــوراى صنفى نمايش در گفت وگو با 
خبرنگار مهر درباره اعمال نشدن مصوبه بليت هاى نيم  بها در سينماها 
براى روزهاى شنبه در سال جديد و وجود قيمت هاى پراكنده در اين 
روز در سينماهاى مختلف عنوان كرد: طبق مصوبه اى كه براى قيمت 
بليت ها تصويب شــده اســت ارائه بليت ها پايين تر از ســقف در نظر 
گرفته  شــده يعنى 20 هزار تومان مشــكلى ندارد. بر همين اساس 
سينماداران مى توانند ضمن توافق به صاحبان آثار بليت هايى كمتر از 

سقف تعيين شده ارائه دهند.
وى ادامــه داد: مصوبه اى كه براى ارائه بليت هاى نيم بها در روزهاى 
شنبه به تصويب رسيده بود، براى سال گذشته است و از آنجايى كه 
آيين نامه اكران 98 نهايى نشــده و در اين باره به اجماع نرسيده ايم؛ 
بنابراين ســينماها مى تواننــد قيمتى را كه با صاحبــان آثار توافق 

كرده اند، ارائه دهند.
فرجى در پايان عنوان كرد: همچنان ســه  شنبه ها به عنوان روزهاى 
ارائه بليت هاى نيم بها به روال خود باقى است اما اين به معناى حذف 
شنبه ها از روزهايى كه بليت هاى نيم بها ارائه مى  شد، نيست و بايد در 

اين زمينه تصميم  گيرى شود.

«بهترين سال هاى زندگى ما» 
در روزهاى پايانى

سيما و ســينما: مجموعــه 
تلويزيونى «بهترين سال هاى 
زندگــى ما» با حضور داريوش 
كاردان در جلــوى دوربيــن، 
فيلمبردارى  پايانــى  روزهاى 

خود را سپرى مى كند.
بــه گزارش خبرگــزارى فــارس، تصويربردارى آخريــن بخش هاى 
ســريال «بهترين سال هاى زندگى ما» به كارگردانى، احمد كاورى و 
تهيه  كنندگى محمود رضا تخشــيد در تهران ادامه دارد و اين روزها 

داريوش كاردان جلوى دوربين رفته است.
همچنين بتازگى پيمان خازنى، آهنگساز، ساخت موسيقى «بهترين 

سال هاى زندگى ما» را بر عهده گرفته است.
«بهترين سال هاى زندگى ما» به نويسندگى جابر قاسمعلى، يك درام 
تاريخى عاشقانه اســت و اقتباسى از رمان مطرح «مهاجران» هاوارد 

فاست محسوب مى  شود.
اين سريال در 30 قسمت براى پخش از شبكه سه سيما توليد مى  شود. 
داســتان مجموعه از دهه 30 روايت مى  شود و قصه اى پرفراز و نشيب 
را بــه تصوير مى كشــد كه در ادامه به دهه حاضر نيز مى  رســد. تنوع 

جغرافيايى لوكيشن هاى اين سريال از جمله ويژگى هاى آن است.
عليرضا كمالى، بهنام تشــكر، عليرضا جاللى تبار، هدايت هاشــمى، 
برزو ارجمند، اميررضا دالورى، داريوش كاردان، شهرام قائدى، رحيم 

نوروزى، فرخ نعمتى و ... در اين سريال بازى مى كنند.
در خالصه داستان اين ســريال آمده: يارمحمد براى فرار از گرسنگى و 
خشكسالى به شمال كشور مى رود تا شغل ماهيگيرى را پيشه كند. او كه 
نمى داند ماهيگيرِى آن منطقه در سلطه گردنكشى به نام تراب است، به 

دريا مى زند و مقابل تراب مى ايستد.

 سيما و سينما/ صبا كريمى   اكران نوروزى 
امسال نسبت به ســال هاى گذشته با حواشى و 
غافلگيرى هاى بســيارى روبه رو بود. از انتخاب 
لحظه آخــرى گزينه هاى نــوروزى تا جنجال ها 
بر ســر قيمت نهايى و مصوب شده بليت سينما، 
اكران نوروز 98 را كليد زد. اما داستان به همين 
جا ختم نشــد؛ رقابت دو فيلم «رحمان 1400» 
و «مترى شــيش و نيم» بســيار تنگاتنگ بود و 
با وجود اينكه تازه ترين فيلم ســعيد روســتايى 
برگزيده تماشاگران در جشنواره سى و هفتم فجر 
بود و همه سينما دوستان منتظر اكران آن بودند 
اما تا اين لحظه در جدول فروش با اختالف بيش 
از 6 ميليــارد تومان زير ســايه كمدى «رحمان 
1400» قــرار گرفتــه اســت. كم اقبالــى فيلم 
«غالمرضا تختى» هــم از عجايب اكران نوروزى 
امسال بود. با اينكه اين فيلم با تحسين منتقدان، 
اصحاب رســانه و تماشاگران روبه رو شده بود اما 
اين روزها اكران ســردى را پشت سر مى گذارد و 
همين مسئله معادله هميشگى اكران و استقبال 
مردم بــه يك فيلــم را با پيچيدگى بيشــتر و 
غيرقابل پيش بينى بــودن آن مواجه مى كند. اما 
داغ ترين حاشــيه اكران نوروزى به توقف نمايش 
«رحمان 1400» مبنى بر نمايش نســخه اصالح 
نشــده برمى گردد. آن هم در حالى كه سه هفته 
از اكران اين فيلم در بيش از 140 ســالن سينما 
مى گذرد و ســازمان سينمايى پيرو انتقاداتى كه 
به محتواى اين فيلم به وجــود آمده، با بازبينى 
مجدد نســخه در دسترسش آن را مغاير با آنچه 
روى پرده است، مى داند و هنوز مشخص نيست 

كه سرنوشت اين فيلم جنجالى چه خواهد شد.

سينما براى مردم حكم كالس درس 
را ندارد

غالمرضا موســوى، رئيس انجمن تهيه كنندگان 
مســتقل درباره اكران فيلم ها و اقبال مخاطبان 
نســبت به آن ها مى گويــد: اساســاً وجه اعظم 
ســينما، سرگرمى اســت و ســينما براى مردم 
حكــم كالس درس را ندارد. اصل ســينما رفتن 
در همه جاى دنيا براى ســاخت اوقات فراغت و 
ايجاد لحظه هاى ســرگرم كننده است. در كشور 
ما هم مردم به ســينما مى رونــد كه فيلم خوبى 
ببينند و حالشان بهتر شود و طبيعتاً براساس نوع 
عالقه اى كه دارند فيلم را انتخاب مى كنند. ضمن 
اينكه معتقدم سواد كالسيك هم در اين انتخاب 
خيلى مطرح نيســت؛ امكان دارد يك جراح پس 
از يك هفته كار سنگين بخواهد فيلمى را ببيند 
كه اوقات خــوش و مفرحى برايش فراهم كند و 
اتفاقاً قرار هم نباشد خيلى به تفكر وادارش كند 

يا سبب آزار و اذيتش شود.
وى ادامه مى دهد: بنابراين سرگرمى عنصر بسيار 
مهمى اســت. اما اگر در اين ميــان فيلم خوبى 
وجود دارد كه نتوانســته با استقبال مواجه شود، 
الزم اســت علت را در جاى ديگرى جســت و جو 
كرد. واقعيت اين اســت كه ايــن فيلم فاقد قصه 
اســت و با وجود اينكه اثر خوبى هم هست اما به 
كار مستند شباهت بيشترى دارد و نقش قصه در 
آن بســيار كمرنگ است و طبيعتاً در اين شرايط 
نبايد انتظار داشــته باشــيم تماشاچى كه دنبال 

سرگرمى است سراغ چنين فيلم هايى برود.

نمى توان براى مخاطب تعيين تكليف كرد
اين تهيه كننده قديمى ســينما مى گويد: با اين 
هم موافق نيستم كه برخى از دوستان، مخاطبان 
را مــورد عتاب و خطاب قــرار مى دهند كه چرا 
بــه اين فيلم توجــه نمى كنيد و فيلــم ديگر را 
مى بينيد. اين انتخاب مخاطب اســت و به هيچ 
كس هم ارتباطــى ندارد. منتقد مى تواند فيلم را 
نقد كند اما نمى تواند براى مخاطب تعيين تكليف 
كند كه چرا يك فيلم را نمى بيند يا تماشاى يك 
فيلــم ديگر را ترجيح مى دهد. اين اصًال ربطى به 
منتقــد ندارد و بايد حتى اين پرســش را مطرح 
كرد كــه او در چه جايگاهى قرار گرفته كه براى 
مردم و مخاطبان ســينما تعيين تكليف مى كند. 
اما از زاويه اى ديگر، اينكه نويســنده، روزنامه نگار 
و منتقد فيلم را واكاوى كند بســيار درســت و 
اصولى است و حتى مى تواند به مخاطبان توصيه 
و پيشــنهاد كند كه فيلمى را ببينند. موسوى در 
ادامه به اهميت فيلم اشــاره مى كند و مى افزايد: 
بنابرايــن هر اتفاقى كه در فروش فيلم ها مى افتد 
بر مبناى عالقه مردم به سينماست. نكته اى كه 

نبايد فراموش كنيم اين اســت كه اين مخاطب 
اســت كه فيلم را انتخــاب مى كنــد و طبيعتاً 
زمانى كه احســاس كند اثرى زمينه هاى تفريح 
و ســرگرمى را برايش فراهم مى كند، بيشتر هم 
از آن استقبال مى كند. حال اگر فيلمسازى مانند 
ســعيد روستايى باهوش باشــد و در عين اينكه 

مخاطبش را ســرگرم مى كند، بتواند پيام هايى را 
هــم به او منتقل كند اين نقطه ايده آل ســينما 

خواهد بود.
رئيس انجمن تهيه  كنندگان مستقل درباره وجود 
مافيــاى توزيع، اكــران و انحصار آن در دســته 
عده اى خاص مى گويد: شــما به كســانى اشاره 
مى كنيد كــه در توليد، توزيــع و پخش نظارت 
دارند اما واقعيت قضيه اين اســت كه سينما در 
همــه جاى دنيا بر مبناى عرضــه و تقاضا پيش 
مــى رود. اين طور به ماجرا نــگاه كنيم كه حتى 
همين كسانى كه شــما به آن ها اشاره مى كنيد 
اگر فيلمى داشــته باشــند كه مخاطــب آن را 
نپســندد قطعاً يا آن را اكــران نمى كنند يا فيلم 
را به صورت محدود بــه نمايش درخواهند آورد 
و اگر به ســوابق حرفه اى اين افراد مراجعه كنيد 
متوجه اين موضوع مى شــويد. از طرفى ديگر در 
ســينماى جهان كمپانى هاى بزرگ فيلمسازى، 
صاحب سينما هم هســتند و پخش كننده هاى 
بزرگ هاليوود زنجيره سينمايى دارند و اين جزو 
ويژگى هاى اين حرفه است. البته آنجا قانون ضد 
تراســت (ضد انحصار) وجــود دارد و اينجا هم 

همين قوانين طى آيين نامه در شــوراى صنفى 
اكران وجود دارد، عالوه بر اين در ســينماى ما 
در طول سال كسى بيش از يك يا دو فيلم ندارد.

حرف اول را فيلم مى زند نه صاحب آن
وى معتقد اســت: نكته مهم ديگر اين است كه 

معموالً حــرف اول را فيلم مى زند نه صاحب آن. 
به اين معنى كه اگر فيلم جذابى نداشــته باشيم 
قطعاً مخاطب هم نخواهد داشــت. به طور مثال 
پرفــروش ترين فيلمى كــه در حال حاضر روى 
پرده است، اگر دست هر تهيه كننده ديگرى هم 
بود مى توانســت فيلمش را ايام عيد اكران كند 
و باالتريــن فروش را هم داشــته باشــد. تفاوت 
اكران يك فرد حرفه اى و يك شــخص معمولى 
10 تا 15 درصد اســت و واژه مافيا را كسانى كه 
فيلم هايشان براى مردم جذابيت ندارد، مى سازند.
موســوى در ادامه مى گويد: نمى تــوان مردم را 
مجبور كرد كه يك فيلــم خاص را ببينند. فيلم 
اگر جذاب و سرگرم كننده باشد مى تواند تماشاگر 
را جذب كند و مهم اين اســت كه چه كســانى 
مى توانند فيلم جذاب ترى بســازند. يك فيلمى 
هســت كه زمين و زمان برايش تبليغ مى كنند و 
سالن هاى زيادى هم در اختيار دارد اما مى بينيد 
كه نمى فروشــد. بزرگ ترين اشتباه در مورد اين 
فيلم ايــن بود كــه نبايد نوروز اكران مى شــد.

نبايد كارى خالف مقررات انجام داد 
كه سلب اعتماد شود

محمد قاصد اشرفى، رئيس هيئت مديره انجمن 
ســينماداران نيز درباره اتفاقــات اخير پيرامون 
توقف اكران «رحمــان 1400» مى گويد: وزارت 
ارشــاد متولى سينماســت و زمانــى كه طبق 
قوانيــن پروانه نمايش از ارشــاد اخذ مى شــود 
و نســخه اصالح شــده مورد تأييــد آن نهاد در 
اختيار صاحب فيلم قــرار مى گيرد، نبايد كارى 
خالف مقررات انجام داد كه ســلب اعتماد شود 
بلكه بايد همان نســخه اى كه وزارت ارشاد تأييد 
مى كند و براساس آن پروانه نمايش فيلم را صادر 
مى كند، به ســينماداران تحويل داده شــود. به 
نظرم اين كار درستى نيســت كه نسخه اصالح 
نشــده را در ســالن هاى ســينما اكران كنند. از 
طرفى ديگر مديران ســالن ها از كم و كيف فيلم 
مطلع نيســتند و در جريان قسمت هاى اصالحى 
نيستند و براســاس اعتمادى كه به صاحب فيلم 
دارند، آن را نمايش مى دهند و در اينجا سالن دار 
نقشــى در اين تخلف ندارد و براساس حواله اى 
كه از طريق شــوراى صنفى صادر مى شود فيلم 

را نمايش مى دهد.
وى ادامه مى دهد: متأســفانه وضعيتى كه در 
مورد فيلم «رحمــان 1400» پيش آمده ما را 
دچار سردرگمى شــديدى كرده است، از اين 
نظــر كه يكباره جلوى اين فيلــم را گرفته اند 
و طبق نامه اى كه به دســت ما رسيده عنوان 
شده اســت كه در دو سالن نسخه اصالح شده 
بــه نمايش درنيامده اســت، در حالى كه باقى 
سينماها اين گونه نبوده است. به طور مثال در 
سينماى من نسخه اصالح شده فيلم به نمايش 
درآمده اســت و در واقع نســخه اصالح نشده 
در چند ســالن محدود بوده اســت اما مشكل 
اينجاســت كه اين وضعيت مديران سالن ها را 
در مقابل مخاطبان قرار داده كه به نظرم روش 

درستى نبوده است.

نظارت درست وجود ندارد
قاصد اشــرفى درباره منزوى شدن برخى آثار 
ســينمايى در نتيجه مافياى اكــران مى گويد: 
مــا نبايد از اين مســئله غافل شــويم؛ اتفاقى 
كه شــايد در نهادهاى ديگر كشــور هم وجود 
داشته باشــد. اگر نظارت درست صورت بگيرد 
مى توان تا حدودى اين وضعيت را كنترل كرد 
و به تبع آن ضــرورت دارد افرادى كه در اين 
چرخه هســتند را مورد نظارت قــرار داد. چرا 
كه اگر افرادى كه در اين فضا هستند كارشان 
را درســت انجام دهند اين اتفاق هرگز نخواهد 
افتاد. در حقيقــت بايد يك عدالتى در نمايش 
فيلم ها ايجاد شود و همه افرادى كه در چرخه 
پخش، سينمادارى، توليد و... فعاليت مى كنند 
نبايد بر مبناى منافع شــخصى، ديگران  را از 
حيز انتفاع ساقط كنند. وى در پايان مى گويد: 
اما متأسفانه مى بينيم كه اين اتفاق وجود دارد 
اما معتقدم به صورت عمدى اين اتفاق نمى افتد 
و از آن دست مواردى است كه نمى توان كامًال 
آن را رد يا تأييد كرد. شــايد افرادى باشند كه 
به قوانين جارى موجود پايبند نباشند و منافع 
شــخصى خود را در نظــر بگيرند كه از انصاف 

به دور است. 

سيما و سينما

فقدان نظارت در سازمان سينمايى، فيلمى ضعيف و سخيف را در صدر جدول فروش اكران نوروزى نشاند 

بى رحمان به جيب و وقت مردم

نقد كوتاهحاشيه

سيما و ســينما: مديركل ســينماى حرفه اى سازمان 
ســينمايى درباره تأخير در توقف اكران فيلم ســينمايى 

«رحمان 1400» توضيحاتى ارائه داد.
به نقل از روابط عمومى ســازمان امور سينمايى و سمعى 
بصرى، محمد رضا فرجى، مديركل دفتر سينماى حرفه اى 
دربــاره تأخير در توقف فيلم «رحمان 1400» گفت: همه 
فيلم هاى سينمايى كه پروانه نمايش مى  گيرند بناى ما بر 
حرفه اى بودن تهيه  كننده و پخش  كننده اســت و تأكيد 
دارم در طول سال هايى كه در اين سمت كار مى كنم چنين 
اتفاقى نيفتاده بود و همه تهيه كننده ها و پخش  كننده ها به 

دليل اهميت موضوع قوانين را رعايت مى  كنند.
فرجى ادامه داد: در اكثر ســالن ها فيلم «رحمان 1400» 
همان نســخه اى كه مورد تأييد ما بوده و اصالحات كامل 
انجام شده نمايش داده شده است، با توجه به اينكه بازرسان 
سازمان سينمايى معموالً به صورت تصادفى در سالن هاى 
سينمايى حضور پيدا مى  كنند متأســفانه در هفته اخير 
متوجه شديم در برخى از سالن هاى سينما نسخه اى كه به 

صورت كامل اصالح نشده بود، اكران شده است.
وى در پاسخ به اين پرسش مبنى  بر اينكه اين اشتباه 
متوجه چه فردى اســت؟ توضيــح داد: فعًال از نظر 
حقوقــى پخش  كننده و تهيه  كننده بايد پاســخگوى 
اين اتفاق باشند و ما هم در حال بررسى اين موضوع 

هستيم.
فرجى در پايان تأكيد كرد: انتظار ما بر داشــتن اخالق 
حرفــه اى تهيه كننــدگان، پخش كننــدگان و حتــى 
كارگردان فيلم ها در اجــراى ضوابط ، مقررات و آيين 
نامه هاى اجرايى مصوب اســت و سينما نبايد به خاطر 
يك سهل انگارى دچار آسيب شود. اكران فيلم «رحمان 
1400» طبق مفاد ماده 18 آيين نامه نظارت بر نمايش 

فيلم متوقف شده است.

يك منتقد سينما  سيما و سينما/ زهره كهندل: 
دربــاره فيلم «رحمــان 1400» مى گويــد: آخرين 
ســاخته منوچهر هادى، فيلمى كامًال  كليشــه اى و 
ســوداگرانه براى تجارت در گيشه است. جبار آذين 
در گفت و گو با خبرنگار مــا اضافه مى كند: اين فيلم 
هيــچ حرف تازه اى در ســاختار هنــرى، مضمون و 
محتوا ندارد. فيلمى ضعيف و آشــفته كه صرفاً براى 
گيشه ساخته شده و هدف ديگرى ندارد. وى درباره 
فروش باالى اين فيلم معتقد اســت كه حامى مالى 
اين فيلم، مافياى ســينماى ايران است و خاطرنشان 

مى كند: اين مافيا در فكر انحصار و قلدرى است. 
به باور اين منتقد ســينما، بــا توجه به حمايت هاى 
مستقيم و غيرمستقيم نامسئوالن سينمايى و ظلمى 
كه به ســينماى ايران و سينماگران جوان، حرفه اى 
و عالقه مند به فرهنگ كشــور شده است، اين فيلم 
به فروش بااليى دســت يافته كــه اتفاق عجيبى هم 
نيســت چون مافياى سينما پشــت اين فيلم است 
و  در كنارشــان پولشــويان و افرادى  قرار دارند كه 
جز ســوداگرى و  ايجاد گمراهى در فرهنگ كشور و 
تخريب دســتاوردهاى انقالب اسالمى، هدف ديگرى 

ندارنــد. اين فيلم هيچ ارتباطى بــه فرهنگ جامعه، 
ارزش ها و آرمان هاى ايران اسالمى ندارد. 

آذين با بيان اينكه در ايران به جاى صنعت ســينما، 
بازار سينما داريم آن هم از نوع بازار مكاره، مى گويد: 
وقتى مديريت ســينما درســت نباشــد و جماعتى 
در قالب باند مافيا اجازه هر كارى داشــته باشــند، 
طبيعى اســت كه وضعيت چطور پيــش مى رود نه 
صنعتى به وجود مى آيد، نه ســينماى ملى شــكل 
مى گيرد و نه سينماگران مستعد فرصت بروز و ظهور 

مى يابند.

 محمدرضا فرجى :

تهيه كننده بايد پاسخگو باشد 
يك منتقد سينما :

حامى «رحمان 1400» مافياى سينماى ايران است

ســيما و سينما: روز شنبه روابط عمومى ســازمان سينمايى اعالم كرد: 
براساس گزارش هاى رسيده به اداره كل سينماى حرفه اى معاونت ارزشيابى 
و نظارت و بررســى بازرســان اين اداره كل، تخلف فيلم «رحمان 1400» 
مبنى بر حذف نكردن كامل برخى از صحنه هاى اعالمى از ســوى شوراى 
پروانه نمايش در برخى از ســينماها محرز شــد و بــا عنايت به مفاد ماده 
18 آيين نامــه نظارت بر نمايش فيلم از ادامه اكــران اين فيلم جلوگيرى 
به عمل آمد. اين خبر كوتاه اما بســيار تأمل  برانگيز اســت. درســت است 
كه درحال حاضر اكران فيلم «رحمان 1400» متوقف شــده است اما اين 
اتفاق موجب ايجاد چالش بزرگى در حوزه اكران شــده است از يك طرف 
ســينمادارهايى كه نسخه اصالح شــده را اكران كرده اند، تكليف خود را 
نمى دانند و همچنين حاال كه اكران اين فيلم متوقف شــده اســت تكليف 
ســالن هاى خالى مانده اين سينماها مشخص نيست. از طرف ديگر تكليف 
مخاطبانى كه با اعتماد به حوزه نظارت ســينما دركنار خانواده هايشان به 

تماشــاى اين فيلم رفته اند، هم مشخص نيســت. مديران سينمايى بايد 
متوجه باشند كه اين اتفاق ضربه بزرگى به اعتماد مخاطب وارد كرده است.  
سرمايه اى كه بسيار ارزشمند است و لطمه وارد كردن به آن به آسانى قابل 
جبران نيست. روز گذشته مديركل ســينماى حرفه اى سازمان سينمايى 
اعالم كرده اســت كه در اين اتفاق تهيه كننده به عنوان صاحب قانونى اثر 
بايد پاســخگو باشــند و به نوعى مديران و ناظران سينمايى را تبرئه كرده 
اســت اما سوال اينجاست كه چطور مى  شــود فيلمى كه اصالحات زيادى 
خورده اســت، روى پرده ســينما برود و بازرسان سازمان سينمايى پس از 
يك ماه متوجه مغايرت نســخه نمايش  داده شده با نسخه مجوزدار شوند؟ 
آيا نبايد معاون نظارت و ارزشيابى مورد بازخواست قرار گيرد؟ مخاطبان از 
اين به بعد چطور مى توانند در زمان انتخاب فيلم ها به وجود نظارت از طرف 
سازمان سينمايى اعتماد كنند؟ همچنين چه كسى قرار است از مخاطبان 

اين اثر عذرخواهى كند؟!

برش

موســوى: ايــن فيلــم اگر دســت 
هــر تهيه كننــده ديگرى هــم بود 
مى توانســت فيلمــش را ايام عيد 
اكران كند و باالترين فروش را هم 
داشته باشد. تفاوت اكران يك فرد 
حرفه اى و يك شخص معمولى 10 
تا 15 درصد اســت و واژه مافيا را 
كسانى كه فيلم هايشان براى مردم 

جذابيت ندارد، مى سازند

برشبرش

قاصداشــرفى: اگر افرادى كه در 
اين فضا هستند كارشان را درست 
انجام دهند اين اتفاق هرگز نخواهد 
افتــاد. بايد يك عدالتى در نمايش 
فيلم ها ايجاد شــود و همه افرادى 
كــه در چرخه پخش، ســينمادارى، 
توليد و... فعاليت مى كنند نبايد بر 
مبناى منافع شخصى، ديگران  را از 

حيز انتفاع ساقط كنند

برش

چه كسى پاسخگوى اعتماد مخاطب است؟!



 ایستگاه/ مجید تربت زاده درست 40 سال 
پیــش، مثل امــروز، وزیر خارجــه دولت موقت 
انقــاب، از ســمتش اســتعفا داد. دکتر»کریم 
سنجابی« که یک سالی می شد رهبری »جبهه ملی« را به عهده 
گرفته بود، چیزی بیشتر از 55 روز در پست وزارت خارجه دولت 
بازرگان باقی نماند و در نامه ای به نخست وزیر نوشت: »جناب 
آقای مهندس بازرگان... نظر به اینکه در اوضاع و احوال کنونی 
پیشرفت امور میسر نیســت و با توجه به مسئولیت مشترک 
وزیران در کلیه امور کشور ادامه خدمت برای اینجانب غیرمقدور 
اســت، لذا بدین وســیله اســتعفای خود را اعام می دارم«.

اســتعفای غیرمنتظره و بیشتر از آن، نامه کوتاه و کنایه آمیز و 
مبهم وزیرخارجه که در آن از »مســئولیت مشترک وزیران در 
کلیه امور کشــور« حرف زده بود، تنها مردم و آن هایی که آن 
روزها پیگیر اخبار سیاسی بودند را حیرت زده نکرد. حتی برخی 
وزیران هم جبهه ای و هم رأی او نیز شگفت زده شده و گفتند: 
»او هیچ گونه رایزنی با همراهان سیاسی خود از جمله شورای 

مرکزی جبهه ملی ایران نکرده بود... «.

 ایل سنجابی
ایل »ســنجابی« از جمله طوایف نواحی غربی ایران است که 
سرگذشت و سرنوشتش از ســال ها پیش به سیاست و عوالم 
سیاسی گره خورده است. آن ها از زمانی که امپراتوری عثمانی، 
روسیه تزاری و انگلیس بر سرنفوذ و حضور در مناطق مختلف 
آســیا از جمله ایران و عراق با هم مســابقه گذاشــته بودند، 
درگیر معادالت و نامعادالت سیاســی و نظامی شده و می توان 
حضورشــان را در بسیاری از تحوالت دوره قاجار در ایران دید. 
گویا افراد این ایل در جنگ برای آزادسازی »هرات« باالپوشی از 
پوست سنجاب به تن داشته و به همین دلیل به »سنجابی« ها 
مشهور شده اند. »کریم سنجابی« فرزند یکی از رئیسان این ایل 
به نام »قاســم خان ســردار ناصر« است. البته به نظر می رسد 
»ریاســت« و سرداری پدر به »فرزند« منتقل نشده و »کریم« 
خیلی در فضای ایاتی و طایفه ای زندگی و ســیر و ســیاحت 
نکرده باشد. او که ســال 1283 در کرمانشاه به دنیا آمده بود، 
کودکی اش با جنگ جهانی اول همزمان شد. »کریم« در همین 
دوران بحرانی تحصیات ابتدایی را در مدرسه »صمصام الملک« 
گذراند و مدتی بعد هم با خانواده به تهران کوچید و دنبال درس 
و مدرسه افتاد. ایل »سنجابی« مدتی بعد مورد حمله انگلیسی ها 
قرار گرفت، »قاسم خان سردار ناصر« دستگیر و به بغداد تبعید 
شــد و بسیاری از »سنجابی« ها هر کجا که بودند به کرمانشاه 

کوچ اجباری کردند.

 کرمانشاه - کاربوندیل
»کریم « در 17 ســالگی بازهم به تهران آمد و در مدرسه عالی 
علوم سیاسی ثبت نام کرد. پس از گرفتن دیپلم عالی، به مدرسه 
عالی حقوق رفت و 24 ساله بود که با نخستین گروه محصان 
اعزامی به اروپا، راهی پاریس شــد و توانســت دکترای دولتی 

حقوق عمومی را از دانشــگاه این شــهر بگیرد. در بازگشت به 
ایران مدتی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی 
دانشــگاه تهران شد و حقوق اداری را درس می داد. پس از پنج 
سال که استاد تمام شد به استخدام وزارت فرهنگ درآمد و در 
سال های 1323 تا 1325 رئیس دانشکده حقوق شد. او پیش 
از انقاب نیز سابقه وزارت فرهنگ را در دولت مصدق داشت که 
البته آن زمان هم دوره وزارتش چندان طوالنی نشد و ترجیح 
داد به جای وزارت، نماینده مردم کرمانشــاه در مجلس شود...

اگر با همین فرمان جلو برویم، به جای گزارش از شخص، فقط 
زندگینامه اش پیش روی شما قرار می گیرد و در انتهای مطلب 
هم باید بنویسیم: وی 13 تیرماه 1374 در سن ۹1سالگی در 
خانه خود در شهر »کاربوندیل« آمریکا درگذشت و همانجا هم 

به خاک سپرده شد.

 قاضی الهه
ورود جدی اش به عالم سیاست برمی گردد به دورانی که پهلوی 
اول به تازگی از سیاست کنار گذاشته شده و پهلوی دوم روی 
کار آمده بود. یعنی در ســال1322 »سنجابی«، حزبی به نام 
»میهن پرستان« را راه انداخته و رهبری می کرد. عمر این حزب 
هم بیشــتر از یک سال نپایید و در سال 1323، سنجابی آن را 
با دو حزب »پیکار« و »اســتقال« ادغام کرده و حزب جدید 
»میهن« را پایه گذاری کرد و خودش هم رهبری آن را به عهده 
گرفت. حزب جدید هم یک ســال بعد با »حزب« ایران ائتاف 
کرد تا زمینه شکل گیری »جبهه ملی ایران« فراهم شود. البته 
می گویند حزب »ایران« در ســال بعد با حزب »توده« ائتاف 
کرد که به موضوع این گزارش مربوط نمی شود! »سنجابی« از 
دوره ای به بعد با »مصدق« همراه می شود و مدتی هم در کابینه 
او حضور دارد. البته چه در دوران فعالیت های حزبی، چه وزارت 
و چه دوران نمایندگی مجلس اگرچه »سنجابی« فعال است و 
در بیشــتر صحنه ها و رویدادهای سیاسی حضور دارد اما هیچ 
کدام از این حضورها در تاریخ سیاســی ایران چندان پررنگ و 
یا معروف نشده است. یعنی ماجرای معرفی او به عنوان قاضی 
ایرانی در پرونده اختاف میان شــرکت نفت انگلیس و ایران، 
بیشــتر از وزارت و وکالتش در پرونده سیاسی او اهمیت دارد. 
در واقع این نخستین بار بود که یک ایرانی به عنوان قاضی در 
دیوان بین المللی الهه حضور پیدا می کرد. البته این حضور بعدها 
برای او دردسرساز هم شد، چون گویا پس از کودتای 28 مرداد 
مجبور شد مدت 1۹ ماه مخفیانه زندگی کند و حتی به زندان 
بیفتد، از دانشــگاه دور بماند و بعد از آزادی تا سال 1338 دور 

سیاست را خط بکشد.

 اعتراض به پیشگاه همایونی!
فعالیت سیاسی و دانشگاهی اش در ایران، پس از آزادی از زندان 
ادامه نیافت. درخواست بازنشســتگی کرد و پس از آن هم به 
آمریکا رفت و تا ســال 1350 به ایران برنگشت. از این سال به 
بعد هم فعالیت های سیاسی او در ایران محدود و جزئی بود. پنج 

سال بعد اما با تغییر نسبی فضای سیاسی در ایران »سنجابی« 
دوباره فعالیت هایش را از سر گرفت تا یک سال بعد نامه معروف 
اعتراض آمیزی را همراه »داریوش فروهر« و »شــاپور بختیار« 
به شــاه بنویســد. این نامه اعتراض آمیز این گونه آغاز می شد: 
»پیشگاه اعلی حضرت همایونی، شاهنشاه... افزایندگی تنگناها 
و نابسامانی های سیاســی، اجتماعی و اقتصادی کشور چنان 
دورنمای خطرناکی را در برابر دیدگان هر ایرانی قرار داده... این 
مشروحه را با وجود خطرات سنگین تقدیم حضور می نماییم... 
بنابراین تنها راه بازگشــت و رشــد ایمان و شخصیت فردی و 
همکاری ملی و خاصی از تنگناها و دشــواری هایی که آینده 
ایران را تهدید می کند ترک حکومت استبدادی، تمکین مطلق 
به اصول مشروطیت، احیای حقوق ملت، احترام واقعی به قانون 
اساسی و اعامیه جهانی حقوق بشــر، انصراف از حزب واحد، 
آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان و تبعید شــدگان سیاسی و 
استقرار حکومتی است که متکی بر اکثریت نمایندگان منتخب 
از طرف ملت باشد و خود را بر طبق قانون اساسی مسئول اداره 

مملکت بداند«.

 شاه اگر می خواهد برگردد...
اگرچه نمی شــود گفت سیاستمدار ایرانی در 73 سالگی، مثل 
همراه و هم رأیش یعنی »بختیار« شــیفته نخســت وزیری و 
ریاســت بر دولت بود، اما به آن بی توجه هــم نبود. در دورانی 
کــه رژیم پهلوی برای آرام کردن اوضاع به فکر چهره های ملی 
و اســتفاده از آن ها بود، »سنجابی« یکی از گزینه هایی بود که 
شانس نخست وزیر شــدن را داشت و گویا از سوی رژیم به او 
پیشنهاد هم شده بود. رایزن سیاسی سفارت آمریکا در تهران 
روز 21 دی 1357 )پنــج روز قبــل از خروج شــاه از ایران( با 
کریم سنجابی دیدار می کند و ســنجابی از شروط خود برای 
پذیرش سمت نخست وزیری و مخالفت شاه با آن و... می گوید. 
گزارش این دیدار را ویلیام ســالیوان، سفیر ایاالت متحده در 
تهران به وزارت خارجه آمریکا ارســال کرده است: »این دیدار 
به درخواســت او صورت گرفت و به آرامی و بی سروصدا برگزار 
شد تا نخســت وزیر بختیار آزرده نشــود... سنجابی از آخرین 
گفت وگویش با شاه سخن گفت، در این گفت وگو به شاه اطاع 
داده که حاضر است مقام نخست وزیری را بپذیرد در صورتی که 
شاه کشور را ترک کند و )آیت اهلل( خمینی هم با نخست وزیری 
او موافق باشد... سنجابی توضیح داد که به شاه گفته اگر جبهه 
ملی ایران بخواهد به هر ترتیبی قدرت را در دست بگیرد، این 
عمل باید به نحوی انجام شود که مردم حاضر در خیابان ها آن را 

یک پیروزی برای خود تلقی کنند. به این ترتیب شور و شوقی 
به دســت می آید که به دولت جدید کمک خواهد کرد تا نظم 

را بازگرداند...«.

 ائتالف نداریم
»سنجابی« البته پیش از این، در پاریس دیداری هم با امام)ره( 
دارد. در حالی که پیش از دیدار امام)ره( شــرط گذاشــته بود 
که »سنجابی« باید همراهی اش با نظر ملت ایران و همچنین 
برچیده شدن سلطنت را اعام کند. یعنی نکته ای که تا پیش 
از این »ســنجابی« بــا آن موافقت نکرده بــود. در هر حال او 
پذیرفت، به دیدار امام)ره( رفت و بر خاف افکار سابق خودش 
و همفکرانش به لزوم برچیده شدن نظام سلطنتی تأکید کرد. 
خبرگزاری هــای مختلف با توجه به اخباری که درباره احتمال 
نخســت وزیر شدن »سنجابی« به گوش می رسید، پس از این 
دیدار از امام)ره( پرسیدند آیا این دیدار به معنای ائتاف شما با 
جبهه ملی و تأیید آنان برای تشکیل یک دولت ائتافی است که 
پاسخ شنیدند: »من مسائل و مطالبي که داشتم و امکان ندارد 
یــک قدم از آنها برگردم به ایشــان گفتم و ما با جبهه خاصي 
ائتــاف نداریم... هرکس با ما دیــدار مي کند، در حقیقت وارد 
جریان انقاب مردمي مي شود، نه اینکه ما با آنها پیمان بسته 
و قصد تشــکیل مبارزات ائتافي یا حکومت ائتافي را داشته 

باشیم...«.

 میدان انقالبی گری را خالی کرد
»ســنجابی« پس از بازگشــت از پاریس دستگیر شد و مدتی 
بازداشت بود. سایت »مرکز بررسی اسناد تاریخی« چندی پیش 
اسنادی را از اظهارات »سنجابی« در زمان بازداشت منتشر کرد: 
»بازداشــت ما دو نفر در ابتدای امر می توانست مقداری موجه 
باشد، اما هرچه زمان بگذرد میدان برای دیگران و به خصوص 
آخوندها خالی می ماند و ما از سازماندهی و ایجاد یک سازمان 
متشکل در مقابل آنان عقب خواهیم ماند. وقت آن فرا رسیده 
که جبهه  ملی تاش های خود را شدت دهد تا بتواند در آینده 

در مقابل آخوندها ایستادگی نماید«!
بنابراین نمی شــود توقع داشت، وقتی پس از انقاب به سمت 
وزارت خارجه یا هر سمت دیگری می رسد، با انقاب و انقابی ها 
از سر سازگاری در آید و به قول خودش میدان را برای »دیگران 
به خصوص آخوندها« خالی بگذارد. »سنجابی« پس از استعفا 
به مرور به جبهه ضد انقــاب می پیوندد و تا آخر عمر در این 

جبهه باقی می ماند.
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ایستگاه

لشکِر شمشادهای زرد!
رقیه توســلی: جمعه: بریم »پارک جنگلی ســی 

سنگان«.
شنبه: بریم »سی سنگان«.

یکشنبه: اصاً بریم »رامسر«... چهارشنبه: که باالخره 
جنگل های »سنگده دودانگه ساری« تصویب می شود.

راه می اُفتیم. نسیم فروردین و آفتاب کمرنگش دلبری 
می کنند. واقعاً ماه شــیرین و طنازی است این اولین 
فرزند بهار.شیشه اتومبیل را می دهم پایین. به همسفرم 
می گویم: استنشــاق کن. دیگر مثل این شکوفه و ابر 
و شــبنم نصیبت نمی شــود.می خنــدد، می خندم، 
می خندیم. هنوز سرخوشی کافی زیر پوستمان ندویده 

و سرمست شکوه سرشاخه ها نشده ایم که می رسیم.
می رســیم اما به کجا... نمی شناسم و به جا نمی آورم 
واقعاً... انگار دســتی به زور بیدار کــرده مرا از خواب 
قشــنگم... تمام رؤیای جاده از ســرم می پرد... خیره 
می شوم به هکتارها پاییز زودرس... انگار نه انگار که اهل 
این دیارم.با دهان باز به جنگلی که نیســت و به آقای 
همسر که آرام است نگاه می کنم... بی سؤال و پُرسؤال!

شــماتت بار می گوید: وقتــی دل نمی دهی به اخبار، 
همین می شود دیگر. یادت نیست درباره آفت شب پره 
۹6 و ۹7؟ نگفتم کارشناس گیاه پزشکی منابع طبیعی 
توی مصاحبه از ابتای جنگل های ســاری، سوادکوه، 
بهشــهر، چالوس، نور، رامســر و رویان چه اطاعات 

دردناکی داد. 
ذره ذره یادم می آید. اما شنیدن کی بود مانند دیدن.

جلوتر می رویم. خبری از شمشادستان ساری نیست. 
تعدادی درخت خشک و سوخته فقط مانده که یادمان 

بیندازد اینجا رویشگاه سبزبرگ ها بوده روزگاری.
دستپاچه می روم توی اینترنت... به عنوان یک شمالی 
قلبم دارد می ایستد از رؤیت جنگل های هیرکانی در 
حال انقراض... واگویه می کنم مگر شمشــاد گرانبها، 

سبزپوش چهارفصل نبود؟ چه به سرش آمد؟
مگــر نگفتند که محلــول پاشــی میکروبی گیاهی 
انجام شــد؟ نه! هفت - هشــت هزار هکتار مگر رقم 
مختصریســت که بشود همین طوری دولپی برود در 

شکم شب پره های خائن؟
پس اعتبارات کی می خواهد به داد جنگل های بیمار 
برسد؟ جنگل های لب گور؟جمع پشیمان می شود از 
پیشــنهاد جنگل گردی و جنگل مانی و توقف بر َسر 
بالین بیمار و می گوید بگذار ببینم طبیبان چه می کنند 

با شمشادها؟
و پریشــان راه کج می کنیم سمت ویا. از خیر پارک 
جنگلی می گذریم. دل و دماغ اول سفر ته نشین شده 

در همه مان.
 تَه نوشت: یعنی در این اســتان پُرمسئول، کسی 
آن قدر کفش آهنین دارد کــه مثل مادر- پدر یا که 
نه اقاً مثل خاله، شمشــادهای نزار خزری را دریابد؟ 
پاشــویه کند و برایش پنجه در پنجه حشره شب رو، 

سمج و شکم چران بیندازد؟
دعا می کنم باد، قصه شمشــادها را به گوش راش ها 
و نمدارها و توســکاها نرســانده باشــد؛ آن ها خیلی 

می ترسند!

مسجد شاهی
محمد مهدی خالقی: فکر کنم این قدر که اخبار ســیل را در این 
بی اینترنتی دنبال کرده ام، گرم کار و مستند پاکستان نبوده ام. حال 
خوشی نیست که لرستان و خوزستان نیستم. اما چاره ای نیست. صبح 
21 فروردین ۹8، تا بیرون بزنیم، نزدیک 11 است. مردم جنوب آسیا 
عموماً خونسرد و راحت اند. هیچ چیزی هم نمی تواند به جنب و جوش 
خارج از عادت وادارشان کند. دیروز ظهر در هتل برای ناهار بیشتر 
از یک ساعت منتظر شدیم تا آماده شود و امروز هم برای دو نیمرو 
و خاگینه و پیاز عادی بیشتر از نیم ساعت! مقصد مسجد »شاهی« 
الهور است از مســاجد باقی مانده از پادشاهی مغوالن هندوستان. 
این مسجد به دستور »اورنگ زیب عالمگیر« آخرین امپراتور گورکانی 
هند در سال 1050 ش ساخته شد. اینجا با آجرهای قرمز زیبایش 
دومین مسجد بزرگ پاکستان با گنجایش 5000 نمازگزار است. تا 
پیاده می شویم، گیرهای این و آن شروع می شود و اجازه نمی دهند 
راحت تصویر بگیریم. جالب اینکه فقط به ســه پایه و دیگر وسایل 
همراه دوربینمان گیر می دهند. مجبور می شویم همه پان ها را روی 
دست ضبط کنیم. مسجد، عجیب باشکوه است. استحکام و بزرگی 
مساجد جنوب و شرق آسیا را دارد، اما کمتر می شود ظرافت و هنر 
و کرشــمه رنگ های مســاجد ایران را در آن دید. نزدیک اذان وارد 
مسجد می شــویم. هوا گرم و کف سنگی مسجد حسابی داغ است. 
ردیفــی از موکت ها و زیلوها را بــرای عبور پهن کرده اند. پا حتی با 
جوراب هم می سوزد. بعد از عکاسی و فیلمبرداری، نماز را به جماعت 
طبق رویه سفرهای قبل با مردم اهل سنت می خوانیم. توریست های 
اروپایی هم هســتند. اینجا قوانین پوشش در مساجد از کمر به باال 
اعمال می شود. یعنی پوشیدن شلوارک و حتی شورت باالی زانو برای 
مردها مجاز است. در استانبول دیده بودم برای ورود به مساجد، لُنگی 

می دهند و برای لباس های باال تنه شال. اما اینجا لنگی در کار نیست. 
البته خانم های توریست حتی شــال هم بر سر دارند. کنار ورودی 
مسجد شاهی، مزار عامه اقبال الهوری، فیلسوف شرق گرایی است 
که یکی از نمادهای استقال مشرق زمین به حساب می آید. کسی 
که ســخن گفتن به فارسی نمی دانست، اما اشعار زیادی به فارسی 
داشت. خانواده های پاکســتانی، اقبال را طوری زیارت می کنند که 
انگار امامزاده ای اینجا مدفون است. هنوز و همیشه این شعر او زمزمه 

دائم بسیاری ازعاقه مندان به اوست: 
چون چراغ الله سوزم در خیابان شما / ای جوانان عجم جان من و جان شما...
غوطه ها زد در ضمیر زندگی اندیشه ام / تا به دست آورده ام افکار پنهان شما...
مهر و مه دیدم نگاهم برتر از پروین گذشت / ریختم طرح حرم در کافرستان شما...
می رسد مردی که زنجیر غامان بشکند / دیده ام از روزن دیوار زندان شما...
حلقه گرد من زنید  ای پیکران آب و گل / آتشی در سینه دارم از نیاکان شما...

گزارش از شخص

وزیر55 روزه
چرا »کریم سنجابی« از وزارت امورخارجه استعفا داد؟

بازگشت آیت اهلل
تــودی  هیســتوری   ماهنامــه 
)تاریخ امروز( در تازه ترین شماره 
خــود در پرونده ای به بررســی 
انقاب اســامی 1۹7۹ در ایران 
پرداخته اســت. این نشــریه در 
پرونــده خود با تیتر »بازگشــت 
ایران  اســامی  انقاب  آیت اهلل« 
را از زوایــای گوناگون بخصوص 
از زمان بازگشت امام خمینی به 
کشور در 12 بهمن 1357 بررسی 
کرده است. این مجله همچنین در 
مقاله ای با عنوان »مادر امپراتوری 
مغول« نقش زن ها در شکل گیری 

و گسترش قلمروی قوم مغول را مورد بررسی قرار داده است.

فرار بزرگ بیهوده
ماهنامه هیستوری در پرونده ای 
با عنوان »ساختن هیوالی قرون 
»پادشاه  زندگی  به  وســطایی« 
جان«، شــاید یکــی از بدترین 
پادشاهان تاریخ بریتانیا پرداخته 
اســت. جان که در سال 11۹۹ 
میادی بــه فرمانروایی بریتانیا 
رسید یکی از سخت ترین شرایط 
اقتصادی را با مالیات های گزاف 
برای مردم این کشــور به وجود 
آورد کــه قســمت هایی از آن را 
در داســتان »رابین هــود« که 
برگرفته از زمان این پادشاه است، 

دیده ایم. این نشریه همچنین به بررسی فیلم کاسیک »فرار بزرگ« با بازی 
»استیو مک کوئین« پرداخته که یکی از فیلم های مطرح جنگ جهانی دوم 

محسوب می شود و آن را فیلمی شجاعانه اما بیهوده لقب داده است.

رازهای ترامپ
تازه  ترین  هفته نامــه ویــک در 
شــماره خــود در پرونــده ای با 
عنوان »رازهــای ترامپ« نکات 
مخفی که رئیس جمهور آمریکا 
در تاش برای مخفی کردن آن 
از عموم است را بررسی می کند. 
این نشریه در طراحی روی جلد 
خــود یک االغ که نشــان حزب 
دموکــرات رقیب حــزب ترامپ 
است را نشان می دهد که مشغول 
باز کردن گاوصندوقی از سندهای 
از  محرمانه است. ویک نمونه ای 
این سندها را برنامه دموکرات ها 

برای بازگرداندن مالیات های ســنگین و همچنین نسخه کامل سند مولر 
در تحقیقات نقش روســیه در انتخابات ریاست جمهوری گذشته آمریکا 

را ارزیابی می کند.

نشریات جهان

ایستگاه/  امیر محمد سلطان پور

روزمره نگاری سفرنوشت

کلیدها

دو قطبی اجتماعی
گرفتــاران، برخی گرفتار عجب و خود بزرگ بینی اند و برخی هم گرفتار 
بزرگ دیدن دیگران هســتند. کســی که خیلی خود را بزرگ می بیند 
دیگــران برایش کوچک می شــوند و آن ها را حداقــل در مقام نظر و در 
خلــوت ذهنیت خودش تحقیر می کند. این وضعیــت را خیلی ها دارند. 
عدم توجه به دیگران، اغلب نتیجه همین خودمحوری و اعجاب نســبت 
به خویشتن است. ُعجب نتیجه طبیعی اش قطع ارتباط آدمیزاد با دیگران 
اســت. خودپسندی اقسام متعددی دارد یک نفر همه دنیایش این شده 
اســت که غرق در شــمایل خودش باشد. دیگری ممکن است نسبت به 
توان عقلی خودش اعجاب داشته باشد. یکی به پدرش می نازد و آن یکی 
به بی خیالی اش. به هر حال هر کســی چیزی برای نازیدن پیدا می کند. 
این نوع آدم ها قطعاً بحران ارتباطی دارند. یعنی هر جا که بحران ارتباطی 
دیدید احتمال جدی بدهید که این مشکل نفسانی وجود دارد. مشکل دوم 
هم دقیقاً عکس این است. یعنی یک عده هستند که خود را نمی بینند و 
دیگری یا دیگران را بزرگ می بینند. این دو مشــکل ممکن است صورت 
اجتماعی هم به خود بگیرد و درد و دریغ آن وقتی اســت که این هر دو 
مشکل با هم بروز می کنند. فرض کنید کسی در وهم و خیال مدام خود را 
برتر می پندارد و با خیاالت خودش خوش است و در عالم واقع هم گرفتار 
بزرگ دیدن دیگران اســت. خنده دار است اما ممکن است. همین حاال 
ذهنیتی که بخش عمده محتوای زرد در فضای مجازی را تولید می کند، 
گرفتار این وضعیت اســت. غرور و تفاخــر به ملیت و هر چیز خوبی که 
نســبتی با ما دارد ویژگی این ذهنیت است. در کنار همین جریان مداوم 
تحقیر خویشــتن و هر چیزی که ربطی با ما دارد هم وجود دارد. شاید 
بتوان گفت آدم ها بین دو قطب عجب و دیگر پرستی در حرکت اند و فقط 
زمان اســت که تعیین می کند کجا باشند. ترسناک است اما زمان، زمام 
مخاطبان شــبکه را در دست گرفته است، در شب یلدا همه با نوستالژی 
و یادش بخیرها خوشــند و به هرچه نسبتی با هویتشان دارد می نازند و 
فردای همان شــب در زمان دیگری با پیچیدن خبر یک تصادف، زمان 
جدید، مسلط می شود و تحقیر بی رحمانه خودی و هویت خودی شروع 
می شود. این دو قطبی اجتماعی، با ایستادن در ضلع سوم و یا تردد بین 
اضاع دیگر درمان می شود. حتی در همان شبی که هواپیما به دنا خورده 
اســت ایران و ایرانی واجد هزاران ارزش و ارجمندی است که هیچ کسی 
در دنیا نظیرش را ندارد و بالعکس، ذهنیت مجازی وارداتی از شبکه های 
اجتماعــی اما اراده ها را از مخاطبان می گیرد و با هجوم و هجوم و هجوم 
پیوند مخاطب را با حقیقت قطع می کند و مثل یک جنون ساعتی، عقل 

مخاطب را تسخیر و تصرف می کند. باید کاری کرد!

 روزنوشته های علی محمد مؤدب

 1. امپراتور روم باستان که شاپوراول 
ساسانی پس ازشکست وی سناتورها 
اسیر کرد- مخفف  را  و سربازان وی 
رنگ  سرخ  زینتی  نوک-سنگ 
سست تر از یاقوت 2. شب ها- آبجی- 
جنگ افزار مخرب 3. صدای درهم و 
مظهر   .4 تلخ  میزان-  مردم-  برهم 
سبکی- آرزو- مادر ترکی- سرپرست 
خوب  پایداری-  گریختن-   .5 
6. فرودآمدن کام خدا بر پیامبران- 
تشنه فریب   .7 شرعی  آب  نامعلوم- 
قدم   - ترکمن  خانه  گروه-  بیابان- 
طالبی-  خانواده  از  میوه ای   .8 یکپا 
دستگاه  از  بخشی  ستم-  و  ظلم 
مایع   .۹ نظامی  دیدنی  گوارش- 
و  جذب  خوانده-  درس  دباغی- 
متن  روی  از  نسخه برداری  کشش-  
یا نوشته ای 10. کام معتبر- پاکیزه- 
نواحی  در  که  درختی   .11 بی دینی 
جنگلی و خاک های اسیدی می روید- 
های  رسانه  خودکار  اجرای  قابلیت 
CD ROM یا USB- ضمیر سوم 
ربطی-  افعال  از   .12 جمع  شخص 

شکم خودرو- ابزارکار باغبان- اسباب 
قرمزرنگ-  چاشنی   .13 زندگانی 
دست  انگشتان  از  خاشع-  و  خاضع 
14. سپاس شیرین- جاویدان- غصه 
عامت  رنگ-  طایی   .15 ماتم  و 
قاره های  از  یکی  اهل  مفعولی- 

پنج گانه است

1. آزاد - استانی در غرب کشورمان- 
در  لغتی  به کاربردن   .2 بزرگ تر 
دیگری  و  نزدیک  یکی  معنی  دو 
ورزش  در  ضربه ای  جراحت-  دور- 
والیبال 3. گل مظهر شهادت- نهنگ 
پروردگار  سیاه-  طای   دریایی- 
امواج رادیویی- دوستدار-  4. تقویت 
سردسیری-  منطقه   .5 اصرارکننده 
مرغ   .6 نیکان  ستور-  پوشش 
توستر  ویژگی ها-   استخوان خوار- 
7. برادران مخترع سینما- برگه خرید 
فرنگی-  یادداشت   .8 کاال  فروش  یا 
گیاه  قلمه  مردن-  راحتی-  صندلی 
۹. از رشته های ورزشی رزمی- نوشته 
موسیقی   - تنبیه  صوت   .10 شده 
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 7 ل ي ا   ق ف س ه   و ا ك ن ش  
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 9   گ ل ب و ل   م ا ل ت   ر ا ب
 10 خ ر   ي م   ت ر ي ا   ش ن و ا

 11 ا و ت   ه م ي ا ن   د ر ج ا 
 12 ر ه ا م   ر ا م   چ ر ي ك   ك
 13 ط ي   ا ب ا ن   م ن ي ر   س ا
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 15 م و ب ي د ي ك  خ ر ا ف ه   ي
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