
لفت ندادند
در  بــار  ایــن  پرســتویی  پرویــز   
اینســتاگرامش تصویــر جالب توجه و 
پســتی جالــب توجه تــر را به اشــتراک 
کانــال  ایــن  »بــرای  اســت:  گذاشــته 
نتونســتم چیــزی بنویســم. نمی دونــم 
اســمش چیــه؟ ادمینش کیــه؟ چندتا 

عضو داشته؟ اعضا ش االن کجان؟
ولــی دم همه شــون گــرم کــه لفــت نــدادن و تا آخر تــو کانــال موندن تا 
ما آروم باشــیم. شــادي روح شــهدا صلوات...عکس و کپشــن از برادر 

بزرگوارم: آقای مهدی افضلی، مدیرعامل بنیاد رودکی«.

شجاعانه
نیــک پاتــون والــش، خبرنگار مشــهور 
ســی ان ان بــا انتشــار گزارشــی کــه از 
نحــوه مقابله با بیمــاری کرونا در ایران 
تهیــه شــده بود، توییتــی را در صفحه 
شــخصی خود منتشر کرده و با اشاره 
بــه شــدیدترین تحریم هــای دارویی و 
تجهیزاتی نوشــته: »مقابله بــا کرونا را 
در سراســر جهــان دیــده ام امــا به خاطر وجود پزشــکان شــجاع و دلیر 
ایرانــی، ایــران بــا فاصله زیاد از ســایر کشــورها در دشــوارترین شــرایط 

ممکن، شجاعانه ترین عملکرد را دارد«.

کلکسیون افتخارات خیانت بار
بــر  کــه  الگمینــر  آمریکایــی  روزنامــه 
خبرهای مربوط به رژیم صهیونیستی 
تمرکــز دارد، هــر ســاله فهرســت ۱۰۰ 
نفــر برتــر کــه تأثیر مثبــت روی زندگی 
صهیونیســت ها داشــته اند را معرفــی 
می کنــد کــه در فهرســت امســال نــام 
مســیح علینــژاد هــم دیــده می شــود.
البته خود مسیح علینژاد در توییتر خود مدعی شد به عنوان یکی از 
۱۰۰ چهره تأثیرگذار معرفی شده و هیچ اشاره ای به تأثیرگذار بودن این 

۱۰۰ نفر بر بقای اسرائیل و صهیونیست ها نکرده است.

شغل انبیا
معلم ها هم مثل برخی از اقشار دیگر 
در روزهای کرونایی دســت به کارهای 
خیرخواهانــه خوبــی زدنــد. یک فعال 
رســانه ای دراین باره در توییتر نوشت: 
»محمد، کودکی افغان اســت. در یک 
کار می کنــد.  تهــران  در  میوه فروشــی 
معلمی بازنشســته، چند بار در هفته 
بــه میوه فروشــی مــی رود و به محمد در البه الی کارهــا، درس می دهد. 
حاال این کودک افغان، سواد خواندن و نوشتن یاد گرفته است. کار این 

معلم تهرانی اگر کار انبیا نیست، پس چیست؟«

 محمد تربت زاده  موجودات فضایی انگار جذابیت 
عجیبــی بــرای خیلی هایمــان دارنــد. آن هــا همیشــه 
یــک پــای فیلــم و داســتان های تخیلــی بوده انــد و 
بســیاری از کارگردان ها و نویســنده ها تالش کرده اند  
دســت کم در قصه هایشــان، وجــود آدم فضایی ها را 
بــه واقعیــت پیوند بزنند. دانشــمندان و فیزیکدان ها 
هــم همین طور. باجــود همه این تالش ها اما تا امروز 
کســی نتوانسته وجود موجوداتی خارج از کره زمین 
را بــه اثبــات برســاند. البتــه در این ســال ها، برخی از 
چهره های سیاســی تالش کرده اند با سوءاســتفاده از 
جذابیت این موضوع، برای خودشــان اســم و رسمی 
دســت و پــا کننــد. نمونــه اش رئیــس پیشــین اداره 
فضایــی وزارت دفــاع اســرائیل کــه همیــن چنــد روز 
پیــش ادعــا کرده آدم فضایی ها با اســرائیل و آمریکا 
در تماس هســتند و حتی یک پایگاه سری مشترک 
در اعمــاق مریخ ســاخته اند! اگرچه ایــن ادعا یک بار 
دیگر موجودات فضایی را تبدیل به سوژه داغ فضای 
مجازی کرده اما این مطلب هیچ ارتباطی با مسئول 
ســابق رژیــم صهیونیســتی و ادعاهــای کودکانــه اش 
ندارد، بلکه قرار است به نقل از چندین مقاله علمی 
معتبر و نظرات چند فیزیکدان بزرگ، احتمال وجود 
موجــودات فرازمینی و نحــوه ارتباط احتمالی با آن ها 

را بررسی کند.

ما تنها نیستیم»
فرازمینــی  زیــادی دربــاره موجــودات  افــراد  تاکنــون 
اظهارنظر کرده اند اما یکی از نخستین اظهارنظرهای 
علمــی که توســط یــک فیزیکدان بزرگ مطرح شــد، 
برمی گــردد بــه صحبت هــای اســتیون هاوکینــگ که 
مدتــی پیــش از درگذشــتش اعــالم کــرده بود:»مــن 
بیشــتر از هــر زمــان دیگــری پذیرفتــه ام کــه مــا تنهــا 

نیستیم«.
یکی دیگر از دانشمندانی که وجود موجودات بیگانه 
را تقریباً قطعی می داند »میچیو کاکو« است. کاکوی 
74 ســاله شــاگرد ادوارد تلر و از نظریه پردازان بزرگ 

فیزیک کنونی جهان است.
اگرچــه ایــن فیزیکــدان در کشــورمان زیــاد شــناخته 
شــده نیســت، امــا یکــی از بزرگ تریــن دانشــمندان 
معاصــر اســت کــه نظریــه »ریســمان« و »میــدان« را 

پایه گذاری کرده است. 
ایــن فیزیکــدان بــزرگ، کتاب هــای زیادی نوشــته اما 
مهم ترین اثر او، کتاب »فیزیک غیرممکن ها« اســت 
کــه هرســاله در فهرســت پرفروش تریــن کتاب هــای 
علمــی جهــان قــرار می گیــرد. دلیــل ایــن فــروش باال 
هــم تبحر خــاص او در ساده ســازی مفاهیم پیچیده 

فیزیکی است. 

تا پایان قرن جاری»
کاکــو همیــن چنــد روز پیــش اعــالم کرد شــک ندارد 
پیش از پایان قرن جاری میالدی، انسان با موجودات 
فرازمینــی ارتباط برقرار می کند. کاکو البته شــکی در 
توانایی پاســخ دادن آن ها ندارد بلکه بیشــتر از بابت 
انســان ها تردیــد دارد و می گویــد: ایــن امــکان وجود 

دارد که ما نتوانیم پاسخ فضایی ها را بدهیم.
کاکو دراین باره گفته است: »من احساس می کنم ما 
در قرن حاضر از طریق شــنود ارتباط رادیویی با یک 
تمدن بیگانه تماس برقرار خواهیم کرد. اما صحبت 
کــردن بــا آن ها مشــکل خواهد بود. بــه این دلیل که 
آن هــا می تواننــد ده هــا ســال نــوری از ما دور باشــند. 
بنابراین، ضمن ارتباط با آن ها باید زبان را رمزگشایی 
کنیــم تا متوجه شــویم آن ها از لحــاظ فناوری در چه 
ســطحی قرار دارند. آیا نوع یک، دو یا ســه هستند؟ 
و  توســعه طلب  چیســت؟  هدفشــان  و  مقصــود 

مهاجم اند یا به دنبال صلح هستند؟«

انسان نامیرا می شود!»
البــد از خودتــان می پرســید معنــای نــوع یــک و دو و 
ســه چیســت؟ به اعتقاد کاکو، سرنوشت بشریت به 
ســادگی می توانــد بر پایــه یک مدل توســعه توضیح 
داده شــود. بــر پایــه ایــن مــدل توســعه، انســان در 
طــول تکامــل خود چهار مرحله تمدن را پشــت ســر 
می گذارد.در تمدن نوع صفر که ما انســان ها درحال 
حاضر در آن قرار داریم، انسان بر پایه سطح فناوری، 
گام هایــی بــه عقب یــا جلو برمــی دارد.در تمــدن نوع 
یک انسان به طور کامل به کوچک ترین منابع انرژی 
سیاره شامل همه منابع خورشیدی، گرمایی، دریایی 
و... تســلط پیــدا می کند. به گفتــه کاکو ما در مرحله 

گذار از نوع صفر به نوع یک هستیم.
کاکــو در مورد نوع دو توضیحــات مفصلی ارائه داده 

که خیلی هایشــان از درک مردم عادی خارج اســت. 
خالصه صحبت هایش در مورد تمدن نوع دو اما این 
اســت که در این مرحله هیچ چیزی از بین نمی رود! 
او بــا دالیل فیزیکی اثبــات کرده هر موجودی به این 

سطح برسد تقریباً نامیرا می شود!
در نهایــت تمــدن نوع ســه تمدنی اســت کــه بر تمام 
قوانین فیزیک و در نتیجه بر فضا و انرژی حاصل از 
هزاران ستاره تسلط دارد. کهکشان را بدون مشکل 
کاوش می کنــد، ســیارات را با اســتفاده از روبات های 
هوشمند می بیند و می تواند با سرعت زیاد سفرهای 

فضایی انجام دهد.

مثل حشرات»
بــا وجــود این اما هنــوز ابهامات زیــادی در این زمینه 
وجــود دارد. شــاید ارتبــاط برقرار کردن بــا موجودات 
بیگانــه در صورتــی کــه وجودشــان بــه اثبات برســد، 
به نظرتان ســاده باشــد اما حتی اگر تمام مشــکالت 
کنــار  هــم  را  زبان شناســی  و  فنــاوری  بــه  مربــوط 
بگذاریم، این احتمال وجود دارد که طبق پیش بینی 
فیزیکدان هــا، موجــودات فضایــی در مرحلــه تمــدن 
نوع ســه به ســر ببرنــد. یعنی مرحله ای کــه در آن بر 
زمان و مکان و همه  کهکشــان های موجود در جهان 
و خالصه تمام هستی تسلط دارند. آن وقت به قول 
کاکــو، مــا تــوان برقــراری ارتبــاط بــا آن هــا را نخواهیم 
داشت چرا که انسان و تمدنش همان قدر برای آن ها 
اهمیت خواهند داشت که زیسِت یک گونه کمیاب 
از حشــرات در گوشــه ای از جنگل هــای آمــازون برای 
انسان اهمیت دارد! چه بسا با وجود همه تالش های 
ما، آن ها هیچ وقت متوجه وجود داشــتن ما نشوند، 
همان طور که ما احتماالً از وجود بسیاری از حشرات 
کوچــک روی کــره زمین بی خبریم و در واقع اهمیتی 

هم به آن  نمی دهیم!

بر اثر ابتال به کرونا

»محمداعظم رهنورد زریاب« درگذشت
محمداعظــم رهنــورد زریــاب، نویســنده سرشناســی که در کشــورهای 
فارســی زبان ایران، افغانســتان و تاجیکســتان شــناخته شــده است در 
ســن 77 ســالگی بــر اثر ابتال بــه کرونــا درگذشــت.محمداعظم رهنورد 
زریاب از نویسندگان معاصر و از بزرگ ترین نویسندگان افغانستان در 
عرصه داســتان های کوتاه بود. »مهر« در این باره نوشــت: »او لیســانس 
خــود را در رشــته روزنامه نــگاری از دانشــگاه کابل و مدرک کارشناســی 
ارشــد را در همیــن رشــته از دانشــگاه ویلــز جنوبــی از بریتانیا بدســت 
آورده بود. وی به زبان انگلیســی تســلط و در فلســفه، روان شناســی و 

جامعه شناسی مطالعات زیادی داشت.
رهنورد زریاب خالق ده ها اثر ادبی و پرکارترین نویســنده از نظر تعداد 
آثار تولید شــده در دهه های اخیر بود. او روایت های خود را در انواع و 

سبک های مختلف به خوانندگانش عرضه کرده است.
این نویسنده بیشتر از ۱۰۰ داستان کوتاه و چندین رمان نوشته است؛ 
از آثــار او می تــوان بــه »هذیان هــای دور غربت)طنزهــا(، آزادی اندیشــه 
و گفتار)مجموعــه مقاله هــای پژوهشــی(، درویش پنجم)رمــان(، گلنار و 
آینه)رمــان(، داســتان ها )مجموعه 6 جلدی داســتان های کوتــاه(، زیبای 
زیــر خــاک خفته)گزیده داســتان های کوتاه( و...« اشــاره کرد. ترجمه ها 
و مقــاالت زریــاب در کتاب هایــی چــون پیراهن هــا، حاشــیه ها و گنــگ 
خواب دیــده منتشــر شــده اســت.مقاالت تحقیقــی او دربــاره صــادق 
هدایت و بزرگ علوی از کارهای مورد توجه ایرانیان اســت.گزیده ای از 
داستان های کوتاه رهنورد زریاب به نام »تصویر« به زبان روسی ترجمه 

شده و فیلم نامه فیلم »اختر مسخره« نیز از آثار او است.

 مجازآباد

ورزشورزش
اعتقادی به بوق و کرنا و هیاهو علیه داوران ندارم

 رحمتی: مقابل استقالل
 دست و پا بسته نیستیم

دروازه بانی با دستکش طالیی بیس بال در زمین فوتبال

چشم  آبی ها انگشت به دهان 
از عملکرد »بیرانوند«

خاطرات شفاهی احمدعلی راغب به کوشش محسن صفایی فرد کتاب شده است 

سه برش از »بانگ آزادی«

رکابزنی در جنوب شرق )قسمت پنجم(

هتل توپی

سه شنبه با همه تالشی که کردم به تاریکی شب خوردم. رکابزنان داشتم 
به ســمت قلعه گنج می آمدم که ماشــینی کنار جاده توقف کرد و یکی از 
سرنشینانش از من هم خواست توقف کنم. وقتی فهمیدند خبرنگارم و 
برای تهیه گزارش آمده ام، خواســتند فردا با هم ســری به یکی دو روســتا 
بزنیم تا مشــکالت مردم را ببینم. با اینکه من برای ســوژه  مشــخصی به 
قلعه گنج آمده بودم، اما با این نیت که دست کم مشکالت روستاییان را به 
گوش مسئوالن برسانم، دعوتش را پذیرفتم و قراری برای فردا گذاشتیم.
چند دقیقه پس از رفتن دوستان نویافته ام هوا کامالً تاریک شد. جاده، 
شانه خاکی درستی نداشت و این، رکاب زدن را برایم سخت و خطرناک 
می کرد. خوشــبختانه چند دقیقه نگذشــته بود که ماشین پلیس از من 
رد شــد و چنــد متــر جلوتــر ایســتاد. دوباره همان ســؤاالت همیشــگی و 
بعد هم گفت پشــت ســرم حرکت می کند تا خطری متوجه ام نباشــد. تا 
ورودی شهر قلعه گنج این همراهی ادامه داشت. واقعاً شرمنده دو پلیس 
وظیفه شــناس شــده بودم که با حوصله چند کیلومتری همراهی کردند. 
چنــد دقیقــه بعــد به محــض اینکــه وارد قلعه گنج شــدم ناگهــان صدای 
شــلیک شــنیدم و پس از چند ثانیه شــلیک دوم. مردم همه به ســمتی 
نــگاه می کردنــد که ماشــین نیروی انتظامی به ســرعت داشــت می رفت 
و پــس از چنــد ثانیــه دو ماشــین دیگــر هم به ماشــین اولی اضافه شــد. 
نمی دانم از پاقدم من بود یا...؟ به هر حال برای من که خسته وارد شهر 
شــده بودم دیدن این صحنه اصالً خوب نبود و انگار خســتگی ام بیشتر 
شد. برای همین ترجیح دادم خودم را به هتل کپری شهر برسانم. هتل 
کپــری قلعــه گنــج که چند ســالی از افتتاح آن می گــذرد، تنها هتل کپری 
چهارستاره در جهان است. نکته قابل تأمل درباره این هتل، نوع معماری 
آن اســت که اتاق ها و کل معماری هتل بر اســاس معماری کپرها انجام 
شده است. یعنی کپری که در گذشته و بیشتر در حال حاضر نمادی از 
فقر و محرومیت است، حاال تبدیل به نماد دیگری شده است. در منطقه 
جنوب کرمان به اتاق های کپری اتاق توپی هم می گویند. برای همین مردم 
محلی از اصطالح هتل توپی برای هتل اســتفاده می کنند و این را وقتی 
فهمیــدم کــه آدرس هتل را از عابری پرســیدم. البتــه دیدن هتل کپری از 
این نظر برایم جالب بود که می شود با استفاده از شیوه معماری گذشته 
و مرتبط با اقلیم و جغرافیای هر منطقه از کشورمان بناهایی بسازیم که 
ارتباط بیشــتری با زندگی ما، محیط زیســت و فرهنگ کشورمان داشته 
باشد. این چیزی است که به نظرم در ساخت و سازهای روستایی از آن 
به شدت غفلت می شود. باالخره خودم را به هتل کپری رساندم و پس از 

۱۱۰ کیلومتر رکاب زدن فرصتی داشتم تا استراحتی بکنم و تجدید قوا.

قایدی در گفت و گو با قدس:

شاید به »شهرخودرو«  برسم

یاد

یادداشت های چرخدار

عباسعلی سپاهی یونسی
annotation@qudsonline.ir

گفت وگو با محمد گلریز در پی درگذشت استاد احمدعلی راغب گفت وگو با محمد گلریز در پی درگذشت استاد احمدعلی راغب 

 خط شکنی های  خط شکنی های 
 » »مردهزار آهنگمردهزار آهنگ««

باالخره با فضایی ها دیدار خواهیم کرد؟ 

بیگانه های آشنا !
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سرمربی تیم فوتبال شهرخودرو گفت: استقالل تیم 
بزرگی است و آن ها تدارک خوبی برای لیگ امسال 
داشــته اند ولی ما هم دســت و پا بســته نیســتیم و 
تمام تالشمان را می کنیم که یک بازی قابل قبول را 

به نمایش بگذاریم.
ســید مهــدی رحمتی در حاشــیه تمرین دیــروز تیم 
فوتبــال شــهرخودرو در خصــوص آخریــن شــرایط 
تیمش توضیح داد: از روزی که کار را شــروع کردیم 
کار ما با 9 بازیکن کرونایی شــکل گرفت. بعد از آن 
هــم برخی بازیکنان مشــکل ســربازی داشــتند ولی 

االن شرایط تیم ما خوب است.
وی در خصوص پیروزی مقابل ذوب آهن عنوان کرد: 
ما دو بازی مقابل پرسپولیس و ذوب آهن در بیرون 
از خانه داشتیم و االن هم با استقالل بازی داریم و 
ســپس باید به سیرجان برویم. این چهار بازی برای 
مــا خیلی ســخت اســت ولــی بعد از بــرد مقابل تیم 

خوب ذوب آهن شرایط خوبی داریم.
خصــوص  در  شــهرخودرو  فوتبــال  تیــم  ســرمربی 
محرومــان و مصدومــان تیمــش گفــت: در بــازی بــا 
ذوب آهــن نفــرات کامــل تیــم خودمــان را در اختیار 
نداشــتیم ولی خوشــبختانه االن شرایط خوبی پیدا 
کردیم و فکر نمی کنم برای بازی با اســتقالل از نظر 

نفرات مشکلی داشته باشیم.
وی در خصــوص اینکــه قــرار اســت روز یکشــنبه 
مقابل تیم ســابقش هدایت شــهرخودرو را بر عهده 
داشته باشد و شرایط آبی پوشان را چطور می بیند، 
اظهار کرد: اســتقالل تیم بزرگی اســت که کادر فنی 
و بازیکنــان خوبــی دارد. آن هــا تــدارک خوبــی بــرای 
لیگ امسال داشته اند ولی ما هم دست و پا بسته 
نیســتیم و تمــام تالشــمان را می کنیم کــه یک بازی 

قابل قبول را به نمایش بگذاریم.

 رحمتــی در پاســخ به این پرســش که اســتقاللی ها 
طی هفته های اخیر هجمه های زیادی بابت داوری 
داشــته انــد و آیــا وی نگــران هجمه هــا روی داوری 
کشــور  فوتبــال  از  جــزوی  داوران  گفــت:  نیســت، 
هســتند. من کاری به اعتراضات استقاللی ها ندارم 
چون هر کســی مســئول اظهارات خودش است اما 
همــه دیدنــد در بازی با پیکان پنالتــی ما را نگرفتند 
و در دقیقه 35 بازی با پرسپولیس هم به گواه همه 
کارشناســان داوری بازیکــن حریــف اخراج نشــد. ما 
هم در این دو بازی ضرر کردیم اما اعتقادی به بوق 
و کرنا نداریم و سعی می کنیم آرامش را از لب خط 
به تیم داوری بدهیم. امیدوارم روز یکشــنبه داوران 
یک بازی بدون نقص و اشتباه داشته باشند و درگیر 
این اتفاقات نباشیم.سرمربی تیم فوتبال شهرخودرو 

در خصوص زمین تمرین این تیم که شرایط خوبی 
دارد عنــوان کــرد: از آقــای حمیداوی تشــکر می کنم 
کــه امســال خیلــی زحمت کشــید تا این شــرایط در 
اختیــار ما باشــد. همین زمیــن می تواند خیلی به ما 
کمــک کنــد، یــک عده کارگــر هم از  8 صبــح در این 
زمین تالش می کنند که شرایط آن خوب باشد. ان 
شــاءهللا خــدا به مــا کمک کنــد تا نتیجــه خوبی در 
شــأن نماینده مشــهد بگیریم و زحمات این عزیزان 
را جبــران کنیــم.وی در خصــوص اینکــه یکســری از 
باشــگاه ها روی قانــون 5+11 ایــراد می گیرنــد، گفــت: 
ایــن قانــون مختــص به کشــور ما نیســت و کل دنیا 
از آن تبعیــت می کننــد. روزی کــه الهــالل رو بــه روی 
مــا بــازی کرد 3+11 بودنــد و روزی که آن ها را از لیگ 
 قهرمانــان آســیا حــذف کردنــد 1+11  بودنــد و حتــی 

با همین شرایط می خواستند مقابل ما بازی کنند.
 ما امسال سعی کردیم بازیکنان جوانی داشته باشیم 
که فاصله فنی زیادی با بازیکنان دیگر نداشته باشند تا 
از همه اســتفاده کنیم. در مقابل ذوب آهن به دســتور 
ســازمان لیــگ بــازی کردیــم و از همین جا دوبــاره برای 
بازیکنــان ایــن تیم و همچنین رحمــان رضایــی آرزوی 
موفقیت می کنم. فراموش نکنید اول فصل تیم ما هم 

با 9 بازیکن کرونایی شروع کرد.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا پروتــکل هــا 
رعایــت مــی شــود یــا خیر عنــوان کــرد: بازیکنــان ما 
واکســن زده انــد و 9 بازیکــن هــم قبــالً کرونــا گرفتــه 
انــد کــه بعید اســت بــاز هــم بگیرند ولی تــالش می 
پیــش  را  کار  و  کنیــم  رعایــت  را  پروتکل هــا  کنیــم 
ببریم.رحمتــی در خصــوص اینکــه گفتــه می شــود 
قــرار اســت بازی های شــهرخودرو به ورزشــگاه ثامن 
منتقــل شــود، عنوان کرد: افــراد وقتی نظر می دهند 
بایــد منطقــی باشــد. ورزشــگاه ثامــن خارج از شــهر 
اســت و همین االن که با شــما صحبت می کنم، 20 

سانت برف روی این زمین نشسته است. 
حداقــل در زمســتان نمی شــود در ایــن زمیــن بــازی 
کنیــم. از مســئوالن خواهــش می کنــم که تیــم جوان 
ما را حمایت کنند.ســرمربی تیم فوتبال شــهر خودرو 
بدهــم  توضیــح  اول  روز  از  بخواهــم  اینکــه  افــزود: 
کــه چــه مشــکالتی وجــود داشــته  ســخت اســت  و 
خوشــم نمی آید مرتب در این موارد به عقب برگردم 
و صحبــت کنــم ولــی خــوب نیســت کــه تیم مــا وارد 
استادیوم شود، بازیکنان 15 دقیقه منتظر بمانند که 
آیــا  اجــازه بازی در ورزشــگاه امام رضــا )ع( به ما داده 
می شود یا خیر. اگر اجازه بدهند در همین ورزشگاه 
امــام رضــا )ع( بــازی کنیم حمایت کوچکــی از تیم ما 

صورت گرفته و ما کمک بزرگ تر هم نمی خواهیم. .

اعتقادی به بوق و کرنا و هیاهو علیه داوران ندارم

رحمتی: مقابل استقالل دست و پا بسته نیستیم

آالبا  نزدیک تر از همیشه به رئال 
داوید آالبا، ستاره اتریشی بایرن مونیخ که یکی از بهترین بازیکنان این تیم 
طی فصول اخیر بوده، آخرین ســال قرارداد خود با باواریایی ها را پشــت سر 
می گذارد و به نظر می رسد که باید جدایی او از این تیم را قطعی تلقی کرد؛ 

اتفاقی که یا در ژانویه رخ خواهد داد یا تابستان 2021.
هنــوز مشــخص نیســت چالش جدید مدافع اتریشــی بایــرن مونیخ در چه 
تیمــی رقــم خواهد خورد اما شــواهد حاکی از آن اســت که خود این بازیکن 
عالقه مند است فوتبال خود را  در دو تیم رئال مادرید یا بارسلونا ادامه دهد. 

تأیید حکم حبس روبینیو
روبینیو در ســال 2017 در ایتالیا به اتهام تجاوز دادگاهی شــده و به 9 ســال 
زندان محکوم شده بود. ستاره سابق برزیلی علیه این حکم در ایتالیا اعتراض 
کرده و تقاضای تجدیدنظر کرده بود. اما دادگاه تجدیدنظر در ایتالیا تقاضای 
فرجام خواهی روبینیو را رد کرد تا محکومیت 9 ســال زندان او تأیید شــود.
ماجرایی که مورینیو به خاطر آن به زندان محکوم شــده در ســال 2013 رخ 
داده است. زمانی که روبینیو برزیلی با پیراهن آث میالن در کشور ایتالیا بازی 
می کرد. روبینیو و پنج نفر دیگر به تجاوز در یک باشگاه شبانه متهم شدند. 

امباپه رکورد مسی را دود کرد
 پی اس جی توانست در پارک دو پرنس با نتیجه 5-1 بر باشاک شهیر پیروز 

شده و به عنوان صدرنشین راهی دور بعد لیگ قهرمانان شود.
نیمــار در ایــن بــازی هــت تریــک کــرد و کیلیــان امباپه نیــز دبل کرد. ســتاره 
فرانســوی حاال با 21 ســال و 355 روز جوان ترین بازیکنی است که به رکورد 
20 گل یا بیشتر در لیگ قهرمانان دست پیدا می کند. این رکورد در اختیار 
لیونل مسی بود که وقتی 22 سال و 266 روز داشت توانسته بود 20 گل در 

لیگ قهرمانان بزند. 

فلینی در به در مشتری برای خانه اش
مروان فلینی که قبل از حضور در تیم شــاندونگ چین 6 ســال در منچستر 
یونایتد حضور داشت، تصمیم گرفته خانه مجهز خود در شهر منچستر را 
به فروش برساند اما با توجه به فروش نرفتن مجبور شده تخفیف زیادی به 
خریداران بدهد.خانه فلینی که 2 میلیون پوند می ارزد، خانه ای بسیار مجهز 
اســت که تنها 15دقیقه با اولدترافورد فاصله دارد اما مســئله اینجاست این 
خانــه بــا وجــود نقل مکان فلینی به چین هنوز هم بــه فروش نرفته و فلینی 

مجبور شده 200 هزار پوند قیمت آن را کاهش دهد.

 جواد رستم زاده: فوق العاده بود. دو گل خورد و هشت 
گل را نجات داد. درخشید و چشم ها را از حدقه درآورد. 
مقابل تیم مورینیو درون 6 قدم مهاجمان را دریبل می زد. 
بــا دســت هایش شــعبده می کــرد و تــوپ را به کهکشــان 
می فرســتاد. در تمــام قــاره ســبز چنین پرتــاب هایی نوبر 
اســت.دهان مورینیو باز مانده بود. به مدافعانش دستور 

بیدار باش مقابل شلیک های دستی مرد ایرانی را داد.
بیرو باز درست در بهترین زمان ممکن در آغوش خدا قرار 
گرفت. پسر سخت کوشی که شب ها گرسنه خوابید اما 
دست از جنگ برنداشت این بار مقابل استاد و هموطن 
رونالدو یعنی مورینیو کاری کرد کارســتان. پســر لر، پســر 
مقاومت هــای بــی نظیر مقابل فوق ســتاره اســت. گرچه 
دو بار دروازه بیرانوند باز شــد اما او بارها با واکنش هایش 
کیفیت خود را به رخ کشــید. بارها ســد محکمی مقابل 
خط تهاجمی زهردار تاتنهام از جمله سون هیونگ مین 
شــد. تیمــی که از بازیکنانی چــون گرت بیل، هری کین و 
لــوکاس مورا ســود می برد، گلزنی چندان برایش ســخت 
نیست  اما مقابل تیمی به نام آنتورپ و سنگربان ایرانی 
اش مجبــور شــد انتحــاری بزند.آمــار انتهای بــازی و ثبت 
هشــت سیو موفق نشان از شب درخشان بیرانوند دارد. 

او میان هم تیمی هایش باالترین نمره را گرفت.

پرتاب های حیرت انگیز#
عملکــرد خــوب بیرانونــد در مقابل صدرنشــین لیگ 
جزیره باعث شد تا طرفداران فوتبال در فضای مجازی 

از عملکــرد خــوب بیرانوند تعریــف کنند.به خصوص 
پرتاب هــای او که همه را انگشــت به دهــان کرد. مثالً 
برایــش نوشــته بودنــد »در دنیــای دیگــری، علیرضــا 
بیرانونــد ، دروازه بــان آنتــورپ، یک بازیکــن مرکزی با 
جایزه دستکش طال در ورزش بیس بال خواهد بود«.
جالــب اینکه او در همین نخســتین بــازی خیلی ها را 
یــاد رونالــدو انداخت»بلــه، او دروازه بان ایــران در جام 
جهانی 2018 اســت که پنالتی رونالدو را مهار کرد.اگر 
او یک شــخص اروپایی بود، پس از آن عملکرد عالی 
در جــام جهانــی، مورد توجه بیشــتر لیگ هــای بزرگ 
قرار می گرفت«.برخی او را با پرنده ها مقایســه کرده و 
نوشته بودند»در جام جهانی روسیه به نظر می رسید 
که گاهی اوقات یک پرنده دروازه بان اســت.لطفاً یک 
نفــر پرتاب های بیرانوند را متر کرده و یادداشــت کند. 

مانند پرتاب دیسک«.

آغاز ماجراجویی#
بــازی بــا تاتنهــام آغــاز ماجراجویــی جــذاب و  احتمــاالً 
غرورانگیز بیرانوند است و او با ادامه همین روند می تواند 
پیراهــن شــماره یک تیمی بزرگ تر در ســطح اروپــا را از آن 
خود کند .در واقع حاال باید یان بوته دروازه بان فرانسوی 
آنتورپ برای بازگشت به ترکیب ثابت این تیم تالش کند.
از این اتفاق بدون شــک اســکوچیچ – سرمربی تیم ملی 
هم خوشــحال اســت به این خاطر که بازگشــت علیرضا 

بیرانوند به شرایط بازی بهترین خبر برای او بود.

دروازه بانی با دستکش طالیی بیس بال در زمین فوتبال

چشم  آبی ها انگشت به دهان از عملکرد »بیرانوند« 

گزارش کوتاه

ادامه هفته ششم لیگ برتر
پرسپولیس مقابل حریف کرونایی

هفتــه ششــم لیــگ برتــر فوتبــال کشــورمان کــه 
دیــروز بــا بــرد ســپاهان برابــر نســاجی آغاز شــد 
امــروز بــا انجــام پنج  مســابقه ادامــه می یابد که 
در یکی از حســاس ترین مسابقات فینالیست 
لیــگ قهرمانــان آســیا قبــل از تــرک 
ایــران بــه مصــاف تیــم ذوب آهــن 

خواهد رفت.
سرخپوشــان بــه این بازی به چشــم  

یک دیدار تدارکاتی پیش از فینال نگاه می کنند 
اما برای ذوب آهن ســه امتیاز حســاس و حیاتی 
دارد تا بتواند خود را از انتهای جدول جدا کند. 
ذوبی هــا هنــوز در لیــگ برتــر بــردی نداشــته و 
بعیــد اســت بتواننــد مقابــل قهرمــان چهــار دوره 
متوالــی لیــگ برتر هم حرفی برای گفتن داشــته 
باشــند؛ مگــر اینکــه شــاهد خلــق یــک شــگفتی 
باشــیم. رحمــان رضایــی ســرمربی ذوب آهن به 
دلیــل صحبــت هایش علیــه مســئوالن برگزاری 
مســابقات بعــد از شکســت مقابــل شــهرخودرو 

تا اطالع ثانوی محروم شــده است. 

برنامه بازی ها
 شنبه ۲۲ آذر ۹۹

پیکان تهران – آلومینیوم اراک
مس رفسنجان – نفت مسجدسلیمان

فوالد خوزستان – سایپا تهران
صنعت نفت آبادان – گل گهرسیرجان

پرسپولیس – ذوب آهن اصفهان

ســینا حســینی: خبــر درگیــری لفظــی فرشــید 
اســماعیلی بــا احمــد مــددی بــر ســر رقم قــراردادش 
و تــرک محــل تمریــن بــدون اجــازه ســرمربی ســبب 
بی انضباطــی  ایــن  واســطه  بــه  فکــری  شــد،محمود 

اســماعیلی را در اختیار باشــگاه قرار دهد.
میــان  بحــث  و  جــر  علــت  شــد  گفتــه  ابتــدا 
از  واریــزی  عــدم  ماجــرای  مــددی  و  اســماعیلی 
همیــن  بــه  بــوده  وی  حســاب  بــه  باشــگاه  ســوی 
حالــت  بــا  اعتــراض  نشــانه  بــه  اســماعیلی  دلیــل 
اتفــاق  ایــن  کــه  کــرده  تــرک  را  تمریــن  محــل  قهــر 
در  موقتــاً  او  تــا  شــد  مواجــه  فکــری  بــا عصبانیــت 

اختیــار باشــگاه قرار گیرد.
انــگار ماجــرا شــکل  اخبــار تکمیلــی  اســاس  بــر  امــا 
در  خبــری  اســت،منابع  داشــته  دیگــری  شــمایل  و 
بــه  وجــه  واریــز  عــدم  موضــوع  اســتقالل  باشــگاه 
حســاب اســماعیلی را بــه کلی تکذیــب می کنند و در 
ایــن بــاره اعــالم کردنــد فرشــید اســماعیلی در زمــان 
تمدیــد قــراردادش مبلــغ  خیــره کننــده ای حــدود دو 

و نیــم میلیارد تومــان دریافت می کند.
ایــن رقــم نزدیــک بــه 50 درصــد از رقــم قــرارداد وی 
بــوده اســت بــه همیــن دلیــل در فراینــد واریــز پــول 
بــه حســاب بازیکنــان مبلغــی بــه حســاب وی واریــز 
نمی شــود،در حالــی کــه وی ادعــا دارد آن مبلغ خارج 
از قــرارداد بــه وی پرداخت شــد و مبنــای رقم قرارداد 
اســت  میلیــون   200 و  میلیــارد   5 اســتقالل  بــا  وی 
کــه بایــد بخشــی از ایــن مبلــغ بــه عنــوان قســط اول 

بــه حســاب او واریــز شــود کــه مــددی 
تأکیــد  و  نمــی رود  حــرف  ایــن  بــار  زیــر 
بــه  کــه  میلیــارد  نیــم  و  دو  مبلــغ  دارد 

محــل  از  شــده  پرداخــت  اســماعیلی 
علــت  همیــن  اســت،به  بــوده  وی  قــرارداد 

لفظــی  درگیــری  دچــار  مــددی  بــا  اســماعیلی 
می شــود و بــا حالــت قهــر ورزشــگاه نفــت را ترک 

و  ششــم  هفتــه  در  اســماعیلی  تاغیبــت  می کنــد 
بازی برابر شــهرخودرو قطعی شود. 

بــه  او را  نــام  تــا جایــی کــه کانــال رســمی باشــگاه 
اعــالم  در هفتــه ششــم  انضباطــی  عنــوان محــروم 
بــا  اســماعیلی  فرشــید  اتفــاق  ایــن  از  پــس  کــرد، 
اتفــاق  ایــن  دالیــل  دربــاره  اســتوری  یــک  انتشــار 
ایــن  در  کردنــم  صحبــت  شــاید  داد:  توضیــح 
حواشــی  وارد  را  تیــم  مشــکلم  دربــاره  هفته هــا 
و  محتــرم  ســرمربی  خواســت  بــه  امــا  می کــرد 
تــا  کــردم  ســکوت  خــودم  اخالقــی  خصوصیــات 
اســماعیلی  بلکــه مشــکل حــل شــود. مــن فرشــید 
امســال بــا یــک انگیــزه خــاص بــرای اینکــه پرچــم 
بــا خــودم عهــد بســتم کــه هــر  بــاال ببــرم  تیمــم را 
انجــام  اســتقالل  موفقیــت  بــرای  می توانــم  کاری 
بدهــم و همانــی باشــم کــه مــردم می خواهنــد امــا 
قضــاوت  خــدا  اخیــر  ماجــرای  در  هســتم  مطمئــن 

خوبــی خواهد کرد.
در پایــان هــم بــه هــواداران می گویــم آن هــا تاج ســر 

هستند. من 

ژوزه مورینیو در حساب اینستاگرام خود فاش کرد که به عنوان 
بهترین مربی ماه نوامبر لیگ برتر جزیره انتخاب شــده اســت. 
مورینیو با پیروزی در رقابت با فرانک لمپارد، دیوید مویس و اوله 
گنار سولسشر به این عنوان دست پیدا کرد.مورینیو در حالی به 
این جایزه دست یافته که توانسته تیمش تاتنهام را صدرنشین 
لیگ برتر کند. رکورد تاتنهام در ماه نوامبر درخشان بود. شاگردان 
مورینیــو از چهــار بــازی خــود در ایــن مــاه ســه پیــروزی بدســت 
آوردنــد کــه مهم ترین آن ها پیروزی مقابل منچسترســیتی بود.

مدافع – هافبک پرسپولیس که این فصل تبدیل به آچار فرانسه 
گل محمدی شده است پس از تمدید دو ساله قراردادش با این 
باشــگاه در توییتر آرزو کرد که با پرســپولیس خیلی زود قهرمان 
آســیا شــود. او از کادر فنی و هواداران که همیشــه او را حمایت 
کرده اند هم تشکر کرده است. گفتنی است نعمتی فینال دور 
قبــل را در دور برگشــت بــه دلیــل اخراج در بازی رفت از دســت 
داده بود.این احتمال وجود دارد که در این فینال در خط حمله 

به میدان برود و جای خالی آل کثیر را پر کند.

سیامک نعمتیآقای خاص

ضد  حمله

جشنواره گل سپاهان مقابل نساجی
نخســتین دیــدار از هفتــه ششــم مســابقات فوتبــال لیــگ برتــر 
باشگاه های کشور بین تیم های سپاهان و نساجی دیروز در ورزشگاه 
نقش جهان برگزار شد که این دیدار با پیروزی 4 بر صفر تیم میزبان 
به پایان رسید. گل اول شاگردان محرم نویدکیا در دقیقه 21 توسط 
کی روش اســتنلی به ثمر رســید، محمدرضا حسینی در دقیقه 40 
زننده گل دوم سپاهانی ها بود و سجاد شهباززاده در دقایق 44 و 83 

گل های سوم و چهارم سپاهان را وارد دروازه میهمان کرد. 

گل محمدی: کامالً آماده بازی هستیم 
یحیــی گل محمدی در نشســت خبری پیــش از دیــدار تیم فوتبال 
پرسپولیس مقابل ذوب آهن در هفته ششم لیگ برتر فوتبال، اظهار 
داشــت: در بازی که در پیش داریم مثل همه بازی ها که برای بردن 
می رفتیم، این بار هم برای کسب سه امتیاز و گرفتن امتیاز کامل در 
زمین حاضر می شویم. شرایط خوبی داریم، بچه ها تمرینات خوبی 
داشتند و از لحاظ روحی و روانی آماده انجام یک بازی خوب هستند.

تقی پور: شناخت خوبی از پرسپولیس داریم
ابراهیــم تقی پــور مربــی تیــم فوتبــال ذوب آهــن پیــش از دیــدار 
ایــن تیــم مقابــل پرســپولیس در هفتــه ششــم لیــگ برتــر اظهــار 
نقــاط  روی  پرســپولیس،  بــا  بــازی حســاس  بــه  توجــه  بــا  کــرد: 
ضعــف و قــوت ایــن تیــم کار کردیــم و شــناخت داریم. بــا توجه به 
شــرایط کرونایــی تیــم ما، خوشــبختانه ســه چهــار بازیکــن به تیم 
 برگشــته اند و تمرینات خوبی داشــتیم و آماده این بازی هســتیم.

 امیدوارم نتیجه خوبی بدست بیاوریم.

تارتار: مقابل آلومینیوم محکوم به پیروزی 
هستیم

مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال پیکان در نشست خبری آنالین 
قبــل از دیــدار با آلومینیوم اراک در هفته ششــم لیگ برتر فوتبال، 
گفــت: ایــن بازی برای ما اهمیت زیــادی دارد و با توجه به اینکه در 
زمین خودمان برگزار می شود، اگر بتوانیم سه امتیاز بازی را بگیریم 
شــرایط  مان در جدول خوب می شــود. درســت است که اول فصل 
هستیم و جدول شکل کاذبی دارد، اما امتیازات نیم فصل اول به 
ادامه مسابقات در نیم فصل دوم کمک می کند و مقابل آلومینیوم 

محکوم به پیروزی هستیم.

شهرخودرویی ها میهمان حرم امام رضا)ع( 
شدند

اعضای شــهرخودرو خراســان پس از تمرین صبح دیروز راهی حرم 
مطهــر رضوی شــدند و پــس از قرائت زیــارت خاصه امــام رضا)ع(، 
از غذای متبرک آســتان قدس رضوی متنعم شــدند. برادران، مدیر 
عالــی حــرم مطهــر رضــوی در جمــع اعضــای باشــگاه شــهرخودرو 
خراســان اظهار کرد: تیم شــهرخودرو تیم شــهر امام رضا )ع( است 
و خوشــحالیم که در رأس کادر فنی این تیم ســید مهدی رحمتی 
حضــور دارد کــه خودش خــادم حرم امام رضا)ع( اســت و مطمئن 
باشید که این موضوع از نظر معنوی خیلی تأثیرگذار در تیم است.

شارژ مالی  سرخ ها
مدیریت باشگاه پرسپولیس در آستانه اعزام این تیم به قطر برای 
برگــزاری دیــدار فینــال لیگ قهرمانان آســیا بخش قابــل توجهی از 
قــرارداد ایــن فصل بازیکنــان را پرداخت کرد. این مبلغ که امروز به 
حساب بازیکنان می نشیند، بخش قابل توجهی از قرارداد بازیکنان 
در این فصل محســوب می شــود که سبب افزایش روحیه آن ها در 

آستانه دیدار با ذوب آهن و سفر به قطر محسوب می شود.

 فغانی: سخندان با نامهربانی 
کنارگذاشته شد

داور بین المللــی کشــورمان دربــاره وضعیــت داوری ایران و لیســت 
بین المللــی آن عنــوان کــرد: از آقایانــی کــه خود را مطلــع می دانند 
و ارزیــاب هســتند، تعجــب می کنم چــرا در این چند ســاله در یک 
تورنمنت مهم آسیا به عنوان ناظر یا مدرس نبوده اند؟ آخرین مورد 
ما استاد عنایت بوده که ناظر بود. علیرضا فغانی  که با برنامه ورزش 
و مردم گفت وگو می کرد، افزود: آقای ســخندان پر افتخارترین فرد 
محســوب می شــود، ببینید چگونه او را کنار گذاشــتند؟ ســخندان 
در اوج خــود و در نامهربانــی کنــار رفت. در ابالغ داوری می بینید به 
کیفیت کار فکر نمی کنند و دنبال اضافه شدن چهار رأی هستند. 
این مسائل در رسانه ها مطرح می شود اما گوش شنوایی نیست و 

به نظر می رسد مسئوالن هم آن را دوست دارند. 

علی دایی – اورتون جدی است؟
نشــریه کیکــر در حالــی خبــر از تمایل به همــکاری باشــگاه اورتون 
انگلیس با علی دایی داده که تاکنون کمتر ایرانی  توانسته در سطح 
اول فوتبال دنیا در سمتی به غیر از بازیکن حضور داشته باشد. آیا 
دایی که همیشــه نشــان داده مرد روزهای سخت است، در مسیر 
احتمالی جدیدش می تواند موفقیت چشم گیری برای ایران کسب 
کند یا نه؟ظاهراً او قرار است برای تیم دوم این باشگاه مربیگری کند. 

این خبر توسط دایی نه تایید و نه تکذیب شده است.

مقایسه نساجی با تیم ملی آلمان!
ســرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران گفت:   پیش بینی می کردم 
بازیکنان سپاهان نتیجه را تعیین کنند.وحید فاضلی در نشست 
خبری و در پایان بازی نساجی و سپاهان اظهار داشت:آلمان هم با 
لواخیم لو، 6 گل دریافت کرد. داور بر روی گل چهارم تمرکزمان را به 
هم ریخت و ما گل دریافت کردیم. ما تیم باشخصیتی هستیم، یک 
مقدار از لحاظ جسمانی خسته بودیم و آن هم به علت تأخیر در 
پروازمان بود. شادابی الزم را نداشتیم. به تیم حریف تبریک می گویم 
امیدوارم در ادامه بتوانیم نتایج الزم را کسب کنیم و به جدول بازگردیم.

گزارش جیبی

درنخستین روز دور برگشت لیگ برترهندبال
پیروزی نیروی زمینی، مس و سپاهان

محمدرضــا خزاعــی: تیم هــای مدعــی نیــروی زمینــی، 
شهیدشــاملی کازرون، فرازبام خاییزدهدشــت، فوالدمبارکه 
ســپاهان و صنعــت مــس کرمــان، دور برگشــت مرحله اول 
ســی و ســومین دوره لیــگ برترهندبال باشــگاه های کشــور 
را بــا پیــروزی آغــاز کردنــد. حســاس ترین بــازی  ایــن روز در 
گــروه دوم برگــزار شــد. جایی که ســپاهان به مصــاف زغال 
ســنگ طبــس رفــت. در دور رفــت، طبســی ها موفــق شــده 
بودنــد ســپاهان بزرگ را مغلــوب نمایند. البتــه این پیروزی 
در شــرایطی رقــم خورد که محســن طاهــری مربی صاحب 
نــام اصفهانی هــا بــه دلیــل ابتال بــه کرونا نتوانســت تیمش 
را همراهــی کنــد. امــا در بــازی دیــروز، حضــور ایــن مربــی 
پرتجربــه، ورق را بــه ســود ســپاهان برگردانــد تــا تجربــه بــر 
جوانــی غلبــه کند. ســپاهان که 14 عنــوان قهرمانی هندبال 
باشــگاه های کشــور را در کارنامــه دارد، بــا ایــن بــرد و بــازی 
حســاب شــده ای کــه ارائــه داد، بــرای دیگــر مدعیــان هــم 
خــط و نشــان کشــید. واقعیــت ایــن اســت که ســپاهانی ها 
 بــرای تــداوم موفقت درهندبــال، همه چیز دارنــد. مدیریت
خــوب، کادر فنــی مجــرب و ترکیبــی از بازیکنــان جــوان و با 
تجربه که اکثر ســابقه پوشیدن پیراهن تیم های ملی را هم 
دارند. ســپاهان بااین برد، )26 - 29(، جای زغال ســنگ را 

در رده دوم جدول گرفت. 
صنعت مس کرمان، صدرنشــین گروه دوم، برابر تیم پرواز 
هوانیــروز کار ســختی پیــش رو نداشــت و بــه راحتــی و بــا 
نتیجــه )13 - 23( برنــده شــد و جــای خــودرا در رده اول 

تثبیت کرد. 

سایر نتایج#
فرازبــام دهدشــت هــم بــه راحتــی و بــا نتیجــه )16 - 26( 
ازســد تیــم کیمیــا کاشــت کردســتان گذشــت و یــک قــدم 
بــه بــاالی جــدول نزدیک تر شــد.توقف ذوب آهــن اصفهان 
مقابــل پــاس ناجــا قــم )26 - 26(، مهم تریــن رویــداد روز 
نخســت گــروه اول بــود. نیــروی زمینــی کازرون، بــا پیــروزی 
30( مقابــل پرســپولیس بهبهــان، جــای خــودرا در   - 26(
صدرجدول این گروه مســتحکم کرد. نفت و گاز گچســاران 
هــم نخســتین بــرد خــود را در لیگ امســال بدســت آورد و 
با حســاب )21 - 24( ســتارگان دشتســتان را شکست داد.

اصطکاک اسماعیلی و استقالل شدیدتر شد

محرومیت انضباطی فرشید

حمیدرضا عرب: مهدی قایدی پس از بازی با صنعت 
نفــت آبــادان بــا مصدومیتــی ســخت مواجــه شــد. او 
درحالــی از میــدان بــازی بیــرون رفت کــه روی برانکارد 
نشســته بــود و اشــک می ریخت. همیــن تصویر کافی 
بازیکــن  بهتریــن  بابــت وضعیــت  نگرانی هــا  تــا  بــود 
اســتقالل بــه نقطــه اوج برســد. مهــدی امــا بــا روحیــه 
مضاعف به تمرینات اســتقالل بازگشــته و تالش دارد 

خودش را به بازی با شهر خودرو برساند.

روزی که مصدوم شدی هواداران استقالل به شدت 
نگرانت شدند.

می دانــم. آن هــا لطــف دارنــد. خــودم هــم نگــران بــودم. 
مصدومیت درســت از نقطه ای بود که قبالً مصدوم شــده 

بودم. شرایط سختی برای من ایجاد شد. خیلی نگران 
بــودم امــا بعد از اینکه از پایم عکس گرفتم مشــخص 

شد که مشکل حادی وجود ندارد.

از چه زمان به تمرینات گروهی 
اضافه می شوی؟

قرار است )دیروز( تمرینات نرم 
را انجــام دهــم. باید نــرم دوی 
کنــم و زیاد فشــار نیــاورم. اما 
در تمرینات گروهی شــرکت 
می کنم. اگر مشکل خاصی 
بــا  دربــازی  نباشــد  درمیــان 
شــهرخودرو بــرای اســتقالل 
بازی می کنم. امیدوارم به این 
بــازی بــزرگ برســم و بتوانم به 

استقالل کمک کنم.

آن روز درگل استقالل نقش 
مهمی داشتی.

بــرای  کــردم  ســعی  همیشــه 
تیمــم مفید باشــم. همیشــه 
تالش کــردم بهترین بازی ها 
روز  آن  بدهــم.  انجــام  را 

هــم همیــن بــود. من خیلی ســعی کــردم بیشــتر از آن 
موقعیتی که ایجاد شد برای دیگر بازیکنان ایجاد کنم 

اما نشد.
-خودت هم هنوز پایت به گلزنی باز نشده است.

چــه اهمیتــی دارد مــن گل بزنــم یــا دیگران. مهــم این 
اســت که تیم دارد می برد. مهم پیروزی های اســتقالل 
اســت نــه گلزنی های مــن. همین کــه درگلزنی ها نقش 
داشــته باشــم و بــرای دیگــر بازیکنــان ایــن موقعیت ها 
پدید آید کافی است. به امید روزهای بهتر می جنگیم.

فقدان بازیکنی همچون دیاباته در بازی تو تأثیر 
گذاشته؟

مــا یک تیم کامل هســتیم. به هرحال 
لطمــه  تیــم  نباشــد  بازیکنــی  هــر 
می بیند اما این طور هم نیست که 
وقتــی یــک بازیکن نباشــد کل کار 
مــا به هــم بریزد. اســتقالل به هیچ 
کــس متکــی نیســت و همــه درتیــم 
دارنــد.  نقــش  انــدازه  یــک 
ایــن را مــن به خــودم هم 
مــا  ام.  گفتــه  همیشــه 
درکنــار هــم یــک تیــم 

کامل هستیم.

امیدی به پیروزی 
مقابل شهر خودرو 

هست؟
چرا نباشد؟ ان شاءهللا با 
کمک هــواداران و اتحادی 
که در تیم وجود دارد به بردی 
دیگــر می رســیم. مــا در دو بــازی 
قبل قدری هم بدشانسی آوردیم 
و مشــکالتی برایمان ایجاد شد. 
ان شــاءهللا درایــن بــازی جبــران 
می کنیم و دســت پر از مشــهد 

به تهران برمی گردیم.

ش�رکت آب منطق�ه ای چهار محال و بختیاری در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان ب�ا ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه 
›› خرید لوله های فوالدی به اقطار 1300،1200،700و 1400 میلي مترخط انتقال اصلی طرح آبرسانی بن- بروجن « با شماره 
2099001125000016را از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگ�زار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اس�تعالم های ارزیابی کیفی و اس�ناد مناقصه تا ارائه اس�تعالمهای تکمیل شده و اس�ناد و مدارک مربوطه ، ارائه پیشنهاد مناقصه 
گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
ش�د و الزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور و دریافت گواهینامه امضای 
الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند. لذا از ش�رکتهاي واجد صالحیت دعوت مي ش�ود به س�امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت)س�تاد( به آدرس فوق االش�اره مراجعه و اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی را تا ساعت 18:00 روز یکشنبه مورخ 
1399/09/23 دریافت نمایند. ضمنًا در صورت نیاز مي توانید با شماره 33350741 -038 دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای 

چهار محال و بختیاری تماس حاصل نمایید ، شرایط حاکم بر پروژه به شرح ذیل مي باشد: 
1-کارفرما : شرکت آب منطقه ای چهار محال و بختیاری

2-دستگاه نظارت : شرکت مهندسین مشاور زیستاب
3-محل تأمین اعتبار : اعتبارات طرحهای تملک دارایی های س�رمایه ای است)اس�ناد خزانه یا هر نوع اوراق دیگر( و کارفرما 
مختار اس�ت پرداخت های قراردادی را بر اس�اس تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه س�ال 1399 و بودجه سنواتی سال های 

آتی انجام دهد.
4-مدت زمان تحویل کاال : 45 روز

5-مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: به میزان 10،025،000،000 ریال و مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی به 
شماره 123402/ت-50659 ه� مورخ 1394/09/22 می باشد.

6-مدت اعتبار پیشنهادها:3 ماه
7- صرفا شرکت های تولید کننده دارای پروانه بهره برداری مجاز به شرکت در مناقصه می باشند 

8-آخرین مهلت ثبت و بارگذاری استعالمهای تکمیل شده ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه )الف ، ب و ج( در سامانه ستاد : روز 
یکشنبه مورخ 1399/10/07ساعت 18:00

9-تاریخ و محل تس�لیم پاکات الف،ب و ج  و اس�تعالم تکمیل شده ارزیابی کیفی به همراه مستندات و مدارک مربوطه مناقصه 
گ�ران )پاک�ت فیزیکی( : روز دوش�نبه م�ورخ 1399/10/08 حداکثر تا س�اعت 9:00 صب�ح- آدرس ش�هرکرد -خیابان هفت 
تیرشرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری - طبقه اول - دفتر حراست و امور محرمانه  شرکت آب منطقه ای چهار 

محال و بختیاری.
10-زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه )الف ، ب و ج( و سند استعالم ارزیابی کیفی : روز دوشنبه  مورخ 1399/10/08 ساعت 
10:00 صبح، ش�هرکرد -خیابان هفت تیرش�رکت آب منطقه ای اس�تان چهارمحال و بختیاری - طبقه اول -دفتر قراردادهای 

شرکت آب منطقه ای چهار محال و بختیاری.                                                                                                            شناسه آگهی 1058883
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای چهار محال و بختیاری

ع 9
90
97
14

آگهی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی مناقصه گران)فشرده(-نوبت دوم 
شماره فراخوان) 2099001125000016(

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده 

اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان 
رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی 

)کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
۱-برابررأی شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۲۱۷۷ خانم سیده نسترن زادخوش فرزند سیدحسین در ششدانگ یک 
باب س��اختمان به مساحت ۲۹۲ متر مربع قس��متی از پالک شماره۱۰۹۰۰فرعی از۱۳ اصلی باغات واقع در بخش 

۵قوچان خریداری از مالک رسمی خانم مرضیه حسینی
۲- برابررأی ش��ماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۱۸۲۴ آقای ولی قوی اندام خالجلوفرزند  حیدرعلی  در ششدانگ یک 
باب منزل مس��کونی به  مس��احت ۲۹۹/۶۱ متر مربع قس��متی از  پالک ۹۰۵فرعی از ۲اصلی مزرعه حصار واقع 

دربخش۵قوچان خریداری از مالک رسمی آقای محمدکاظم یزدی
۳-برابررأی شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۱۷۳۵  آقای محمدحسن زاده   فرزندبرات  در ششدانگ یک باب مغازه به 
مساحت۲۶ متر مربع قسمتی از پالک  ۹۴۰فرعی از۱۳ اصلی باغات وحومه خریداری از مالکیت مشاعی خودمتقاضی

۴-برابررأی ش��ماره۱۳۹۹۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۱۵۰۲  خانم شمسی امیدوار االشلوفرزند  غالمرضا درششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ۷۶/۱۲ مترمربع قسمتی از پالک باقیمانده ۱۹۶فرعی از۱۳اصلی باغات وحومه شیروان قطعه 

۳شیروان بخش ۵قوچان خریداری از مالک رسمی آقای علی اکبرمیالنی نژاد
۵- برابررأی ش��ماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۱۸۲۵آقای محمد وطن دوس��ت فرزند   حسین در ششدانگ یک باب 
منزل مس��کونی به مس��احت ۱۱۹/۳۰ مترمربع قس��متی ازپالک  ۶فرعی از۱۰۳۳اصلی واقع درقطعه یک بخش 
۵قوچان خریداری ازمالک رسمی کلیه مالکین مشاعی علی اکبررازقی ونایبعلی آقاخانی وجالل دلیرقلعه صفا وعلی 

علیزاده وهاجربرات زاده
۶-برابررأی شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۲۱۱۷ خانم لیلی رشیدبزآبادفرزند  امیرحسین درششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت  ۲۰/۴۱مترمربع قسمتی از پالک  ۱۴فرعی از۹۷۵اصلی قطعه یک شیروان واقع دربخش۵قوچان خریداری 

ازمالک رسمی آقای محمدصادق علیزاده
۷-برابررأی ش��ماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۳۶۷۶آقای احیامحمدعظیم زاده فرزند غالمحسین درششدانگ یکباب 
منزل مس��کونی به مساحت ۱۳۸/۳۰مترمربع قسمتی ازپالک ۱۵۹۶فرعی از۱۳اصلی باغات واقع دربخش۵قوچان  

خریداری ازمالک رسمی از مالکیت تمامی مالکین  مشاعی 
-۸ برابر رأی ش��ماره۱۳۹۹۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۱۵۰۷آقای عیسی اوغازی فرزند علی مردان درششدانگ یکباب منزل 
به مس��احت۱۴۳مترمربع قسمتی از پالک۱۸۰۱مجزا شده از۱۸۶فرعی از۱۳اصلی باغات وحومه خریداری ازمحل 

مالکیت مشاعی متقاضی
۹- برابررأی ش��ماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۱۸۲۹آقای مهدی احمدی فر فرزندحس��ین درششدانگ یکباب منزل 
مس��کونی به مس��احت۱۶۹/۳۰مترمربع قس��متی ازپالک ۸۹۲فرع��ی از۱۷۶فرعی از۱۳اصلی باغ��ات حومه واقع 

دربخش۵قوچان خریداری ازمالک رسمی آقای هادی احمدیفر
۱۰- برابررأی ش��ماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۱۸۲۶آقای علی لولوئی سرچش��مه فرزندحیدر درشش��دانگ یکباب 
ساختمان به مس��احت۱۳۶/۵مترمربع قس��متی ازپالک ۱۴۹۵فرعی از۲اصلی مزرعه حصارواقع دربخش۵قوچان 

خریداری ازمالک رسمی آقای حسینعلی بلوچ کارچی
۱۱- برابررأی ش��ماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۱۸۲۷آقای حس��ین جاویدنیا فرزندمحمد درششدانگ یکباب منزل 
مسکونی به مساحت۲۶۶مترمربع قسمتی ازپالک یک اصلی سه یک آب واقع در بخش ۵قوچان خریداری ازمالک 

رسمی آقای محمد محمدی
۱۲- برابررأی ش��ماره۱۳۹۹۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۱۳۶۲آقای عباس حاجی زاده فرزند رمضانعلی در شش��دانگ یکباب 
منزل مس��کونی به مس��احت۱۷۸/۸۰مترمربع قس��متی ازپالک باقیمانده ۱۲۱۷فرعی از۲اصلی مزرعه حصارواقع 

دربخش۵قوچان خریداری ازمالک رسمی عباس حاجی زاده وسایرمالکین مشاعی
   به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 
به صدور س��ند خواهد نمود .ضمنا صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. ۹۹۰۹۷۳۱

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۹/۲۲   تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/۱۰/۰۷
اکبراقبالی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه 9403246
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه فوق ش��عبه دوم اجرا ثبت مشهد خانم اعظم آس��مند نام پدر: محمدرضا شماره 
ملی: ۰۹۴۵۳۷۰۱۳۱ ش��ماره شناس��نامه: ۲۰ به استناد سند نکاحیه سند ازدواج: شماره سند: ۲۲۴۶، تاریخ سند: 
۱۳۸۲/۱۰/۱۰، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج ۱۰۸ شهر مشهد استان خراسان رضوی اجرائیه ای به کالسه 
فوق الذکر جهت وصول مهریه خود به تعداد س��یصد و دوازده عدد سکه تمام بهار آزادی علیه: آقای رضا حیدرزاده 
نام پدر: عباس ش��ماره شناسنامه: ۱۰۱۳ پس از ابالغ اجراییه در مورخه ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ حسب درخواست بستانکار 
مالکیت مدیون در شش دانگ پالک ثبتی ۲۷۴۹۵ فرعی از ۲۵۹۴۵ فرعی از ۱۸۴ اصلی بخش ۱۰ مشهد در قبال 
تعداد ۲۶۲ عدد سکه طالی بهار آزادی بازداشت گردید ملک مذکور واقع در مشهد پیروزی ۶۱ رحیم زاده ۵ پالک 
۷۷ طبقه دوم بازداشت که مشخصات پالک ثبتی برابر گزارش کارشناس بدین شرح می باشد: حسب اسناد ابرازی 
دارای سند مالکیت تک برگ بشماره ۷۳۳۹۹۸ مورخه ۹۳/۱۰/۲۲ با پالک ثبتی ۲۷۴۹۵ فرعی از ۱۸۴ اصلی قطعه 
دو تفکیکی مفروز و مجزی شده از ۲۵۹۴۵ فرعی از بخش ۱۰ مشهد با مساحت ۱۲۱/۷۰ مترمربع بنام رضا حیدرزاده 
با قدرالسهم از عرصه و سایر مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها صادر گردیده است و همچنین دارای گواهی پایان 
کار ۱۱۴۱۶۸۵ مورخه ۹۳/۸/۷ از شهرداری منطقه ۹ که آپارتمان فوق از مجتمع ۴ واحدی شمال پیلوت و ۴ طبقه 
فوقانی که همکف بصورت پیلوت و ۴ طبقه فوقانی که همکف بصورت پیلوت و پارکینگ متصل به حیاط می باشد 
واحد فوق دارای سه خواب و پذیرایی و آشپزخانه اپن و بالکن کابینت MDF و شیرآالت و هود و سینک و سرویس 
بهداشتی ایرانی وروشویی و حمام و سرویس فرنگی که سرمایش کولر آبی و گرمایش شوفاژ با پکیج و کف سرامیک 
و بدنه گچ با آیفون تصویری و نمای حیاط س��نگ و دارای انش��عابات کامل و مجزا و دارای آسانسور می باشد و هم 
اکنون در اختیار مالک است. با توجه به موارد فوق ارزش ششدانگ آپارتمان با توجه به موقعیت مکانی و منطقه ای 
و جهت جغرافیایی و مس��احت و کاربری و مش��خصات فیزیکی مصالح بکار رفته در بنا و بررسی های بعمل آمده با 
انشعابات و سایر عوامل دخیل بدون احتساب هرگونه بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی در حال حاضر 
جمعاً به مبلغ ۱۱/۸۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل یک میلیارد و یکصد و هشتاد و هفت میلیون تومان برآورد می گردد.
حدود اربعه ملک عبارتس��ت از: ش��ماالً: در دو قس��مت، اول دیوار و پنجره است بطول )۱۱/۲۰( یازده متر و بیست 
سانتیمتر به فضای معبر دوم نیم دیوار جلوی بالکن بطول )۲/۱۰( دو متر و ده سانتیمتر به فضای معبر شرقاً: در 
دو قسمت، اول دیواریست بطول )۱/۲۶( یک متر و بیست و شش سانتیمتر به فضای ملک مجاور دوم دیواریست 
بطول )۵/۳۷( پنج متر و سی و هفت سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماوراء آن درز انقطاع قرار دارد جنوباً: 
در نه قسمت، که قسمت های چهارم و ششم آن شرقی، قسمت هشتم آن غربی، است. اول دیواریست بطول )۱/۸۷( 
یک متر و هشتاد و هفت سانتیمتر به آسانسور دوم دیواریست بطول )۱/۶۴( یک متر و شصت و چهار سانتیمتر به 
ورودی س��وم دیواریس��ت بطول )۱/۷۹( یک متر و هفتاد و نه سانتیمتر به ورودی چهارم دیواریست بطول )۰/۵۰( 
پنجاه سانتیمتر به ورودی پنجم درب و دیوار است بطول )۱/۲۹( یک متر و بیست و نه سانتیمتر به ورودی ششم 
دیواریس��ت بطول )۰/۹۳( نود و س��ه سانتیمتر به ورودی هفتم دیواریست مشترک بطول )۱/۵۶( یک متر و پنجاه 
و شش سانتیمتر به آپارتمان قطعه ۲ هشتم دیواریست مشترک بطول )۱/۷۵( یک متر و هفتاد پنج سانتیمتر به 
آپارتمان قطعه ۲ نهم دیواریست مشترک بطول )۶/۲۸( شش متر و بیست و هشت سانتیمتر به آپارتمان قطعه ۲ 
غرباً: در دو قسمت، اول دیواریست بطول )۸/۴۴( هشت متر و چهل و چهار سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که 
ماوراء آن درز انقطاع قرار دارد دوم دیواریست بطول )۱/۲۶( یک متر و بیست و شش سانتیمتر به فضای ملک مجاور

مشخصات منضمات ملک:
پارکینگ به مس��احت ۱۱/۷۷ به حدود اربعه: ش��ماالً: درب و دیوار است بطول )۲/۴۰( دو متر و چهل سانتیمتر به 
الدن ۳۵ شرقاً: دیواریست بطول )۴/۹۱( چهار متر و نود و یک سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماوراء آن 
درز انقطاع قرار دارد جنوباً: دیواریس��ت بطول )۲/۴۰( دو متر و چهل س��انتیمتر به فضای پر غرباً: خط فرضی است 

بطول )۴/۹۰( چهار متر و نود سانتیمتر به محوطه مشاعی
لذا مزایده تمامی س��ه دانگ مش��اع از شش دانگ پالک مذکور به مبلغ ۵/۹۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال از طریق مزایده در 
روز ش��نبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ س��اعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر در محل شعبه دوم اجرای ثبت مشهد واقع در خیابان 
امام خمینی)ره( اداره اجرای ثبت مشهد به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد به فروش خواهد رسید که مبلغ 
۲۹۶/۷۵۰/۰۰۰ ریال بابت نیم عشر دولتی و مبلغ ۲۳۷/۴۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق مزایده میباشد که حق مزایده و 
نیم عشر عالوه بر مبلغ ارزیابی ملک میباشد که طبق تبصره ۶ ماده ۱۲۱ آئین نامه اجرا پرداخت بدهی های مربوطه 
اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و یا حق اشتراک و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول 
خواهد شد همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار میگردد.

همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا 
نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. آ- ۹۹۰۹۵۹۱ م.الف ۴۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۹/۲۲

رئیس اداره اجرای ثبت مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

,ع
99
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71
0

به استناد ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه ه�ای عموم�ی و انق�الب در ام�ور مدن�ی، رأی قطعی آقای امید کش�وری 
خدابخش، فرزند: مجید، صادره از سوی هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری 
کارمندان وزارت راه و شهرس�ازی )شعبه 2 مرکز( که طی شماره 2/1175/ ه� ت مورخ 
1399/4/22 ب�ه مج�ازات بازخرید از خدمت از دس�تگاه متب�وع محکوم گردیده 
اب�الغ می گردد. این آگهی در یك نوبت منتش�ر می ش�ود،  محکوم علیه می تواند 
در صورت اعتراض حداکثر ظرف مهلت سه ماه از تاریخ انتشار این آگهی، شکایت 

خود را به دیوان عدالت اداری تسلیم نماید.شناسه آگهی1057709/م الف2879

›› آگهی ابالغ رأی قطعی‹‹

مرکز نوسازی و توسعه منابع انسانی-وزارت راه و شهرسازی

قایدی در گفت و گو با قدس:

شاید به » شهر خودرو«  برسم
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ادب و هنرادب و هنر

»راغب« وجواز موسیقی پس از انقالب
یکی از مهم ترین دالیلی که موجب می شود ما آقای راغب را به عنوان 
سرسلسله یا یکی از سرسلسله داران موسیقی انقالب تلقی کنیم، به 
تأیید حضرت امام)ره( به موسیقی قطعه »شهید مطهر« برمی گردد 
که از ســاخته های ایشــان برای ســالگرد شــهید مطهری اســت که با 
صدای آقای محمد گلریز و شــعر حمید ســبزواری اجرا شــده است. 
اگر از کســانی که تاریخ موســیقی انقالب را به یاد می آورند بپرسید، 
می گوینــد در ســال های اول انقــالب، تحــت تأثیــر فضــای پرفســاد 
موســیقی پیش از انقالب، در یکی دو ســال اول قدری محتاطانه با 
موســیقی برخــورد می شــد. به خصــوص از این جهت که موســیقی 
پیش از انقالب جوازهای فقهی و شرعی را نداشت و موسیقی پس از 

انقالب محتاج یک نمونه برای تأییدات شرعی و فقهی بود. 
در واقع برای حکم صادر کردن درباره موسیقی ما نیاز به یک نمونه 
ایــده آل و متعالــی داشــتیم تــا بگوییم اگر موســیقی پــس از انقالب 
چنین چیزی باشــد، معقول و مطلوب اســت و انقالب، به خصوص 
رســانه ملی، می تواند روی آن ســرمایه گذاری کند. ســالگرد شــهادت 
شهید مطهری این فرصت را ایجاد کرد و آهنگساز فقید ما آن قطعه 
ماندگار را اجرا کرد و نوشــت که توســط آقای گلریز خوانده شــد. من 
اینجا می خواهم کمی تحلیلی تر و جزئی تر به قطعه شهید مطهر و 

نقش آقای راغب در تولید و موفقیت آن نگاه کنیم. 
نهاد شعر در فرهنگ و ادبیات و هنر سرزمین ما یک نهاد اجتماعی 
غنی و قوی اســت. به این ترتیب که شــاعر توســط جامعه شــناخته 
می شود و به خصوص در دوران جدید به راحتی کتاب شعر منتشر 
می کند و هویت شــخصی خودش را از طریق انتشــار کتاب شــعرش 
معرفی می کند. همچنین در محافل شب شعر و شعرخوانی با مردم 
ارتباط مســتقیم برقرار می کند و آنجا هم به عنوان شــاعر شــناخته 
می شــود. از طــرف دیگــر خواننــده بــه عنــوان کســی کــه یــک قطعه 
موســیقی را اجــرا می کنــد و شــعر را می خوانــد پیشــانی یــک قطعه 
موســیقی محســوب می شــود. به همیــن دلیل مخاطــب خواننده را 
می بیند، نه شــاعر و نه آهنگســاز آن قطعه را. به خاطر همین است 
که معموالً آهنگســازان دیده نمی شــوند و کمتر به نقش آن ها توجه 
می شــود. من معتقدم در ســال های اول انقالب و پس از آن، یکی از 
ســه ضلعی تولید موســیقی؛ یعنی شــعر، خوانندگی و آهنگساز که 
هیچ وقت به خوبی دیده نشد، ضلع آهنگساز آن بود. این در صورتی 
است که آن ضلعی که همه بحث ها و همه بگو مگوها درباره آن بود 
و حساسیت ایجاد کرده بود، موسیقی و آهنگ سازی بود. ما اینجا 
با نقش پررنگ آقای راغب مواجه می شــویم که موســیقی انقالب را 
نجــات داد، امــا خود هیچ وقت چنان که باید مورد توجه واقع نشــد 
و نقشــش بــه خوبــی دیده نشــد. احمدعلی راغب کســی بــود که با 
قطعــه شــهید مطهــر اهمیت و کارســازی خــودش را در همین ضلع 
نشان داد. این نخستین موسیقی است که به طور عمومی به تأیید 
حضرت امام)ره( می رسد. خود آقای راغب در خاطراتشان می گویند 
شــهید مجید حداد عادل نســخه بی کالم این قطعه را برای حضرت 
امام پخش کرده بودند که همین نشان از همراهی امام حتی با اصل 
موســیقی و ملــودی ایــن قطعــه دارد. بعدهــا حــاج احمدآقا خمینی 
در مصاحبــه ای کــه بــا روزنامه کیهــان دارند از رضایــت حضرت امام 
درباره ســاخت این قطعه موســیقی صحبت کرده اند. این اهمیت و 
خط شکنی و راه بازکنی احمدعلی راغب در موسیقی پس از انقالب 
است. شاید در خاطرات خیلی از خواننده ها و اهالی موسیقی شنیده 
باشید که می گویند پس از انتشار قطعه شهید مطهر، هر جایی که 
ما دست به ساز دیده می شدیم و با تنگ نظری هایی توسط بعضی 
نهادهــای انتظامــی جامعه روبه رو می شــدیم، بــه آن ها می گفتیم ما 
داریم می رویم ســرود شــهید مطهر را ضبط کنیم! و با همین جمله 
کاری بــه کار مــا نداشــتند. این یعنی ســرود شــهید مطهر تبدیل به 
جــواز موســیقی پــس از انقالب می شــود و نکته مهــم در این صدور 
مجوز نقش برجســته، بارز، اصلی و حســاس همان ضلع موســیقی 

بوده است. 
ممکــن اســت مثــالً ما بگوییم تولد قطعه »شــهید مطهــر« در ذهن 
آهنگساز ما یک اتفاق بوده باشد، ولی شما پس از آن با ده ها قطعه 
ماندگار روبه رو می شــوید که این ذهن خالق در تمام ســال های دهه 
60، 70 و 80 خلق کرد. اینکه یک قطعه موسیقی تبدیل به حافظه 
ملــی و جمعــی بشــود و حتی تبدیل بــه یک امضا برای یــک رویداد 
تاریخی، نشــان می دهد این آهنگســاز اســتثنایی است و یک اتفاق 
نیست. بنابراین ما پس از انقالب با یک پدیده آهنگ سازی مواجه 
هستیم که موسیقی ما را از گردنه موسیقی های گذشته و مطرب گونه 
عبور می دهد و موســیقی را پدید می آورد که همراهی مردم را نیز با 
خــود دارد.  خــود آقای راغب به دلیل موفقیت ها و خط شــکنی های 
قطعــه شــهید مطهــر می گفتنــد 12 اردیبهشــت بــرای مــن یــک روز 
تعیین کننده است؛ چرا که هم روز تولد من، هم روز شهادت استاد 
مطهری و هم روز پخش قطعه شهید مطهر است و از هر جهت روز 

12 اردیبهشت روز تولد من است.
بــه خاطــر همه این موفقیت ها مــا می توانیم بگوییم آقای راغب یک 
نقش تعیین کننده و کارســاز برای موســیقی انقالب داشــته و حتی 
وقتی می گوییم موســیقی انقالب، منظورمان تنها موسیقی انقالبی 

نیست، بلکه به طور کلی پس از انقالب را در نظر داریم. 
راغــب در دو عرصــه مدیریــت و هنر، موفق بود. ســال ها در مدیریت 
مرکــز موســیقی صداوســیما و مدیــر بخــش مراکــز و اســتان های 
صداوســیما مدیریــت کــرده بود و هم شــأن هنری داشــت که در هر 
دو حــوزه می بینیــم اتفاق هــای مهم و بزرگی را رقــم زده اند. مثالً یکی 
از دســتاوردهای کارنامــه هنــری ایشــان این اســت که ســراغ ژانرها و 
گونه های مختلف موسیقی می روند و در هر کدام آثار شاخصی را به 
وجود می آورند.   در موسیقی پاپ، تصمیم سیاست گذاران موسیقی 
پس از جنگ این بود که به موسیقی پاپ امکان فعالیت داده شود. 
نخســتین قطعه هــا »گل می رویــد به بــاغ« و »رقص گل هــا« بود که 
توسط عباس بهادری خوانده شد، احمدعلی راغب که آهنگ سازی 
این قطعه ها را بر عهده داشــت اینجا هم خط شــکنی کرده اســت. 
آقای راغب در هر حوزه ای که ورود کردند کارهای شاخص و ماندگار 

ساختند و امیدواریم جوان ها راه ایشان را ادامه دهند.

احمدعلــی  اســتاد  شیخاالســامی  جــواد
و  مـــــانــدگــــارتـــریــــن  از  یــکــــی  راغـــب، 
شناخته شــده ترین آهنگسازان و هنرمندان 
موســیقی انقالب، سه شــنبه 18 آذر در سن 
86 سالگی پس از مدت ها مبارزه با بیماری 

سرطان، دار فانی را وداع گفت. 
احمدعلــی راغــب در ســال 1۳۵8، پــس از 
صــدا  موســیقی  واحــد  فعالیــت  تعطیلــی 
و ســیما، بــه همــراه چنــد نوازنــده دیگــر و 
همــکاری محمد گلریز، مشــغول ســاخت و 
اجرای سرود در ارتباط با انقالب شد و پس 
از آشــنایی بــا حمیــد ســبزواری و همــکاری 
بــا شــهید مجیــد حــداد عــادل کــه در آن 
زمــان مدیــر رادیو بــود، به تهیه ســرودهایی 
پیــروزی«،  ایــن  بــاد  »خجســته  همچــون 
»شــهید مطهــر«، »نواب صفــوی«، »نغمه 
اتحاد«، »نغمــه توحید«، »مارش حرکت«، 
»خدایــا  بســیج«،  »ســرود  »پاســداران«، 
خدایا«، »باز آی«، »آمریکا آمریکا« و ده ها 
ســرود دیگر پرداخت که جزئــی از خاطرات 

جمعی مردم ایران را تشکیل دادند. 
زنده یاد راغب در سال 1۳82، به دلیل خلق 
ترانه ها و ســرودهای مانــدگار انقالب موفق 
به دریافت مدرک درجه یک هنری معادل 
دکترا در رشــته آهنگ سازی شد. همچنین 
هشــتمین  و  بیســت  برگــزاری  جریــان  در 
جشــنواره موســیقی فجر از این شخصیت 
بــه  انقــالب قدردانــی  برجســته موســیقی 

عمل آمد. 
بــه همیــن بهانــه با محمــد گلریــز، خواننده 
و  موفــق  آثــار  کــه  انقالبــی  و  پیشکســوت 
کارنامــه  در  راغــب  مرحــوم  بــا  مشــترکی 
دارد، دربــاره نقــش و جایــگاه مرحــوم راغب 
تولیــد  چگونگــی  و  انقــالب  موســیقی  در 
شاخص ترین سرودها و قطعه های موسیقی 
ادامــه  در  کــه  کردیــم  گفت وگــو  انقــالب 

می خوانید. 

آغازآشــناییشمابااستادراغبچطور  
شکلگرفت؟

 آشنایی ما با آقای راغب از پیش از انقالب 
شــروع شــد. من از ســال 1۳۵۵ فعالیتم را با 
گروه شــیدا به سرپرستی استاد محمدرضا 
لطفــی، شــروع کــردم. اتــاق دیگــری در رادیو 
بــود که گروه آقای مفتاح، از اســتادان خوب 
و موفــق آن دوره، در آن تمریــن می کردنــد و 
نوازندگان، پیشکســوتان و اهالی موســیقی 
آنجــا بودنــد. مــن هــم گاهی به آقــای لطفی 
سر می زدم و احوال پرسی می کردیم و گاهی 
توفیــق پیــدا می کردیــم کــه آن ارکســتر برای 
مــا آهنگ هایــی را بنــوازد و مــن بخوانــم. در 
همیــن رفــت و آمدهــا بود که بــا آقای راغب 
آشــنا شــدیم. چون آقای راغب هم جزو آن 
گروه بودند و آنجا عود می نواختند. آشنایی 
ما از ســال ۵۵ شــروع شــد و بعد که انقالب 
شــد، ارتباط ما شــکل جدی تری به خودش 
گرفت. با توجه به اینکه منزل ما در خیابان 
ایران تهران نزدیک منزل آقای راغب بود، به 
واسطه همان آشنایی که پیش از انقالب با 
هم داشــتیم، بــا هم تماس گرفتیم. ایشــان 
خیلــی مصر بودنــد کارهای انقالبی و خوبی 
برای انقالب انجام بدهند. با توجه به اینکه 
آن موقــع شــب ها منــع رفــت و آمد بــود، ما 
مخفیانــه خدمــت آقــای راغــب می رفتیــم و 
می نشســتیم و دربــاره ســرودهای انقالبــی 
صحبــت می کردیم. به این نتیجه رســیدیم 
برای سرودهای انقالبی از ملودی هایی که از 
حلقــوم مــردم در راهپیمایی خارج می شــود 
اســتفاده کنیــم. اتفاقاً تصمیممان درســت 
بود و ما هم وقتی به راهپیمایی ها می رفتیم 
گوشــمان به مردم بود تا ببینیم چه شعاری 
می دهنــد و از چه نوایی اســتفاده می کنند. 
ســرودهای انقــالب بــه ایــن صــورت شــکل 
گرفــت. بعــد بــا همفکــری هــم که البتــه در 
ایــن زمــان آقــای ســبزواری هــم با مــا ارتباط 
داشت، به شعارها و ملودی های مردم شکل 

می دادیــم. یعنــی آقای ســبزواری بر اســاس 
همان شــعارها و ملودی ها شعر می گفتند و 

آثار را تولید می کردیم.

نخســتیناثــریکــهبــاهمــکاریشــماو  
ایشانشکلگرفت،کدامقطعهبود؟

 ســرود معلــم بــود کــه در وصــف مرحــوم 
طالقانــی خواندیــم و آن هــم اوایــل ســال 
1۳۵8 بود. بعدش ســرودهای دیگری مثل 
بانــگ آزادی، نیایــش، خــوش آمــدی امــام 
مــا، شــهید مطهــر و قطعاتــی برای شــهید 
بهشــتی، شــهید رجایــی و شــهید مفتــح 
انجــام  زیــادی  خیلــی  کارهــای  خواندیــم. 
فهرســت  آن هــا  از  بــردن  نــام  کــه  دادیــم 
طوالنــی می شــود. مثــالً قطعه » خجســته 
بــاد ایــن پیــروزی« یکــی از شــاخص ترین 
قطعه هــا بــود. ســرودهای زیــادی را اجــرا 
کردیــم که آقای راغــب خالق این ملودی ها 
بــودم.  در خدمتشــان  هــم  مــن  و  بودنــد 
یــادی هــم از آقــاط مجتبــی میــرزاده کنیم 
که ایشــان وظیفه تنظیم کارها را بر عهده 
کار  عهــده  از  خــوب  خیلــی  و  داشــتند 

برمی آمدند.

آقــایراغــببــهنحــویموســیقیراپس  
ازانقــابزنــدهکردنــد.یعنیراهموســیقی
پــسازانقــابرابــازکردنــدوحتیبرســر
موسیقیپاپامروزهمحقبرگردندارند.
چونموسیقیدراوایلانقاباصاًوجهه
خوبینداشــتوبرایهنرمندانموســیقی

کلمهمطرباستفادهمیشد!
کــه شــما گفتیــد متأســفانه   همــان طــور 
پیــش از انقــالب بــه نوازنده ها، آهنگســازان 
و خواننده هــا مطــرب می گفتند. ولی پس از 
انقالب ســرود شــهید مطهری نقطه عطف 
شــعر و موسیقی انقالب شد. ایشان سرود 
شــهید مطهــری را ســاخت و مــا خواندیم و 
خدمت حضرت امام)ره( رسیدیم که سبب 
شــد حضــرت امام بــه یک قطعه موســیقی 
توجــه کننــد. بــرای امــام)ره( در آن مقطــع 
خیلــی حرف و صحبــت هم پیش آمد، ولی 
ایشــان موســیقی را پذیرفتنــد و مــا را مــورد 
لطــف و محبــت خودشــان قــرار دادنــد. این 
موجب شد راه تازه ای در موسیقی به وجود 
بیاید و نگاه به اهالی موســیقی تغییر کند. 
در حقیقت هنرمندان موسیقی شخصیت 
تازه و انگیزه مثبتی گرفتند و کارهای بسیار 

مانــدگاری ســاختند کــه مــا نمونــه آن هــا را 
در دفــاع مقــدس دیدیــم. البتــه امــروز بــه 
ســرودهای ایرانی، انقالبی و ارزشی بی توجه 
هستیم که جای تأسف دارد و من به عنوان 
یــک عضــو کوچــک از جامعــه هنــری واقعاً 
گله مند هســتم. این مســئله ضربه مهلکی 
بــه موســیقی انقالبــی، حماســی و ایرانی ما 
می زنــد. اهالــی فرهنــگ، هنــر و موســیقی 
در مقابــل ایــن بی توجهــی کاری نمی کنند و 
خارجی ها هم موسیقی مبتذل را به روح ما 

و جوانانمان تزریق می کنند.

راغــب   آقــای مهــم کارهــای از یکــی
تأســیسواحــدموســیقیدرصداوســیما
بود.بهنظرتاننقشایشــاندرنظمگرفتن

موسیقیدرکشورچگونهبود؟
 آقای راغب در تولید موســیقی های انقالبی 
مصمــم و پیگیــر بودنــد کــه آن موقــع و در 
آن شــرایط کار ســختی بــود. زخــم زبــان و  
تهدیدهای زیادی بود که از کار آهنگســازان 
راغــب  آقــای  ولــی  می کــرد،  ممانعــت 
خط شــکنی می کرد. گوشش به این حرف ها 
بدهکار نبود و خیلی قاطعانه و عاشقانه در 

ایــن مســیر حرکت می کرد. بــه همین دلیل 
اســت کــه مــن گاهــی اوقــات می گویــم آقای 
ســبزواری پــدر شــعر انقــالب بودنــد و آقای 
راغب هم پدر موســیقی انقالب بودند؛ چرا 
کــه خیلــی زحمــت کشــیدند و آهنگ هــای 
مؤثری ســاختند و جالب اســت که ایشــان 
آهنگ هــای بســیاری ســاختند ولــی حتــی 
یــک کدامشــان بــه دیگری شــباهت نــدارد. 
البتــه اینجــا ناگفتــه نمانــد کــه نقــش آقای 
میــرزاده هم بســیار پررنگ بود. ایشــان بود 
کــه بــا تنظیــم خوب بــه این آهنگ هــا جلوه 
داد. ولــی در هــر صورت آقای راغب پیشــرو 
بودند. البته آهنگســازان دیگــری هم بودند 
که نمی شود آن ها را نادیده گرفت مثالً آقای 
میرزمانی یا آقای شــاهنگیان که ســرودهای 
»خمینی ای امام« و »برخیزید« را ساختند 
و کســان دیگــر هــم بودنــد ولــی آقــای راغب 

پیشرو بودند.

فرمودیدبیشترملودیهاراازشعارهای  
مــردمپیــدامیکردیــد.دربــارهایــنبیشــتر

توضیحدهید.
 همــان طــور کــه ابتــدا گفتــم وقتــی انقالب 
شــد دگرگونی هــای زیــادی در همــه مســائل 
بــه خصــوص در مســئله فرهنــگ، هنــر و 
موسیقی پیش آمد. اما ما نمی دانستیم چه 
چیزی باید بســازیم. این بود که با مشــورت 
آقای راغب رفتیم بین مردم تا ببینیم مردم 
چه می گویند. رفتیم و دیدیم پیشنهادشان 
چقدر مناســب بود. ما مردم را دیدیم که از 
آن صفوف فشــرده مشــت های خودشــان را 
بــاال می بردند و شــعارهای کوبنده می دادند 
کــه آن شــعارها دقیقــاً مناســب کار مــا بود. 
مــا از همیــن شــعارها و ملودی هــا اســتفاده 
می کردیم، ولی طبیعتاً آن ها را دوباره تنظیم 
می کردیــم و بــه آن هــا شــکلی می دادیــم که 
مناســب آهنگ سازی باشــد. مایه اصلی ما 
از همین شعارها و ملودی هایی بود که مردم 
بــا همــه وجودشــان ســر می دادنــد. جالــب 
اینکه هر اتفاقی در اول انقالب می افتاد، ما 
یکی دو تا سرود می ساختیم. هر شهادتی، 
اتفاقی و حادثه ای که رقم می خورد ما سرود 
می ســاختیم و ایــن خیلی کمــک می کرد که 
مــردم آگاه شــوند و شــوق و ذوق پیــدا کنند. 
خیلــی مهم بــود ولــی اکنون متأســفانه این 

طور نیست. 
حاج قاسم شهید شدند و 2۵ میلیون آدم به 
خیابان ها آمدند، ولی کار شاخصی ساخته 
نشد تا ورد زبان مردم شود. توقع این بود که 
صداوســیما و وزارت ارشــاد کارهای جدیدی 
تولیــد کننــد. یا حــوادث بســیار بزرگی مثل 
شــهادت شــهید حججــی، شــهدای غواص 
و... اتفــاق افتــاد کــه از آن ها بهره ای نبردیم. 
مــا اول انقــالب بالفاصلــه دربــاره مســائل 
جامعــه ســرود می ســاختیم کــه همــه آن ها 
کارهــای مانــدگاری شــدند و ورد زبــان مــردم 
شــدند. ولــی اکنــون نمی دانــم چــه اتفاقــی 
افتاده است که به این بی عملی افتاده ایم. 

البتــهســرودهاییســاختهمیشــودامــا  
تأثیرگذشتهراندارند.

 بلــه. بایــد بــا عشــق و عالقــه و اتحــاد قلبی 
باشد و کارها با همه وجود تولید شود.

دربــارهلقب»هزارآهنگ«کهبهاســتاد  
راغبدادهاندچهنظریدارید؟

 کامالً درســت اســت. آقای راغب نزدیک به 
2هزار آهنگ ساخته است. بسیار عجیب و 
غریب است که بین آهنگ های ایشان هیچ 
شــباهتی هم نیســت و این جزو استثنائات 
است. من فکر نمی کنم کسی در آینده هم 
بتواند این تعداد آهنگ بســازد که بسیاری 
از آن هــا مانــدگار باشــد و شــباهتی هــم بــه 
یکدیگر نداشــته باشــند. این لقب درســتی 
اســت و مــن اضافــه می کنم که ایشــان پدر 

موسیقی انقالب هم بودند.

خاطراتشفاهیاحمدعلیراغببهکوششمحسنصفاییفردکتابشدهاست

سه برش از »بانگ آزادی« 
من بچه انزلی هستم#

یــک روز بعدازظهــر دیــدم آقــای جوان و ریزنقشــی 
دفعــه  یــک  هســتید؟  شــما  راغــب  آقــای  گفــت: 
جــا خــوردم. گفتــم: بلــه، شــما؟ گفــت: مــن حــداد 
ُخــب،  گفتــم:  هســتم.  رادیــو(  وقــت  عادل)رئیــس 
تــو را  چــکار داریــد؟ بفرماییــد. گفــت: می خواهــم 
تــو را معرفــی کرده انــد  ببــرم. دوســتان،  بــه جایــی 
کــه گروهــی راه بیندازیــد. گفتــم: ایــن گــروه چــکار 
می کنــد؟ گفت بچه های خوبی هســتند. جمعشــان 
کرده ایــم. کم کــم دارنــد زیادتــر هــم می شــوند. قــرار 
اســت ســرودهایی بخواننــد که در کاســت های امام 

گنجانده شــود. گفت نمی ترســی که؟! 
گفتــم نــه، ترس ندارد. من بچه انزلی هســتم، ترس 

نمی شود! حالی ام 
همینجــوری داشــتیم می رفتیــم و حــرف می زدیــم. با 
بقیــه بچه هــا خداحافظــی کــردم. گفتم کجــا برویم؟ 

گفــت از آن پشــت دری هســت کــه از آنجــا تــوی 
مسجد سپهساالر می رویم. 

کارسازترین روز زندگی من#
روز شــهادت شــهید مطهــری، مصــادف بــا روز تولــد 
من اســت. من دوازدهم اردیبهشت به دنیا آمده ام، 

ایشــان هم دوازدهم اردیبهشت شهید شدند. 
ایــن روز، روز معلــم و روز جهانی کارگر هم هســت. 
دوازدهم اردیبهشــت برای من کارسازترین روز بود؛ 
چراکه برای آن روز، ســرودی ســاختم که اکنون کل 
موسیقی ما را به اینجا رسانده است. البته عده ای 
در موســیقی بــه بیراهــه رفته انــد، ولــی بــه نظرم در 

حرکت در جــاده اصلی موفق بوده ایم.

ساخت 72 سرود#
گــروه کُــر حــزب پــس از انفجــار دفتــر مرکــزی حــزب 

مــا  انفجــار،  آن  از  پــس  شــد.  فعال تــر  جمهــوری 
حرف های بیشــتری برای گفتن داشــتیم. به ما گفتند 
دربــاره انفجــار دفتــر مرکــزی حــزب بیشــتر کار کنیم؛ 
تــا جایــی کــه مرحوم ســیداحمد خمینی بــه خود من 
گفت ما 72 شــهید بســیار گرانقدر داده ایم، شما هم 

باید 72 سرود بسازید... . 
من چندین بار در محضر حضرت امام)ره( به جماران 
رفتم و همین گروه کُر حزب جمهوری را بدون ساز نزد 
ایشان بردم... اشعار این 72 سرود از آقایان شاهرخی، 

مشفق کاشانی، سبزواری و شاعران دیگر بود. 
رابط و ناظر ســفارش 72 ســرود، آقای شمســایی بود. 
می گفــت ملــودی ایــن ســرود ایــن طــور می طلبــد کــه 
چنیــن واژه هایــی، بــا ایــن خصوصیت و ایــن موضوع 
در این اثر باشد. خصوصیات همه کسانی که شهید 
شــده بودنــد، بــه اضافــه خصوصیــات خــودِ شــهید 

بهشتی در اشعار این شاعران مطرح بود.

روایت  
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خط شکنی های »مرد هزار آهنگ«
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محسن صفایی فرد، نویسنده و پژوهشگر
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مــن بــا آقــای راغــب خاطــرات زیــادی دارم. 
هســت  یــادم  انقــالب  اول  همــان  مثــالً 
حکومــت نظامــی بــود و ما شــبانه به خانه 
آقــای راغــب می رفتیــم و آنجــا تــا پاســی از 
شــب می نشســتیم و آهنگ هــا را بررســی 
می کردیــم. ایشــان آن قدر دلواپس من بود 
کــه وقتــی می خواســتم برگــردم، می گفــت: 
»محمد! رســیدی خونه حتماً به من تلفن 
بــزن«. چــون حکومــت نظامی بــود، خیلی 
نگــران و گــوش بــه زنــگ مــن بــود. وقتــی 
زنــگ مــی زدم بــا شــوق و ذوقــی می گفــت: 

»الحمدلله«.  
نکتــه جالــب غیــر قابــل بــاور ایــن بــود کــه 
مــن اصــالً آهنگ هــا را تمریــن نمی کــردم. 
می گفــت: »بیــا، میخونــی!«. چــون همــه 
چیــز انقالبــی بــود. در حالــی بــه اســتودیو 
می رفتیــم کــه مــن اصــالً آهنــگ را پیش از 
آن نشــنیده بــودم. ولــی همان جــا یکی دو 

بار می شنیدم و تمرین می کردم و همان جا 
هم می خواندم و از نظر فنی هیچ اشــکالی 
هم پیدا نمی شد. همه این ها به خاطر این 
بود که آثار را با همه وجودمان می خواندیم 

و کار می کردیــم. بیشــتر کارهایــی کــه 
مــن خواندم بــدون تمرین بوده اســت. 
خیلــی راحت و بدون مقدمه می رفتم 
اســتودیو و می خوانــدم و ایشــان هم 
به همین شــیوه اعتقاد داشت. من 
به ایشــان می گفتم: »آقای راغب، 

قبلش بفرست من گوش کنم«.  
می گفــت: »میخونی بابــا! نگران 

نباش!«. 
مــن ایــن خاطــره را از زبــان آقــای 

آهنگــران و دیگــر مداحان شــاخص 
دفــاع مقــدس هــم شــنیده ام. گویــا در 

آن دوران همــه چیــز فرق می کــرد و حال و 
هوایی دیگرگون داشت. 

یاد
خاطرهمحمدگلریزازاستادراغب

میخونی بابا!  نگران نباش!
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